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„Skutečnost, že obrovské úsilí a náklady mohou dosáhnout jen dílčí náhrady, dobře ukazuje, že 

kompenzační opatření nejsou levnou volbou a že náklady na zajištění biotopů bývají obvykle 

značně podceňovány. Většina ekonomických systémů však nepřikládá přírodním ekosystémům 

hodnotu, zčásti proto, že nemají individuální vlastníky. To vede ke zkresleným předpokladům, 

které jsou základem rozhodovacích procesů o skutečných nákladech rozvoje.“1 

 

„Náš seminář se jmenuje Liniové stavby a veřejný zájem, ale tam je ukryt trochu čertík, ten 

veřejný zájem je dvojí. Veřejný zájem vlastní stavby, která odněkud někam vede a je potřeba. 

Předpokládám, že mezi námi jsou spíše příznivci dopravy a že tento veřejný zájem nijak 

nepopřou. Na druhé straně ale zase i my musíme přiznat, že existuje veřejný zájem v oblasti 

životního prostředí a teď vzniká trochu problém ty dva veřejné zájmy sladit. A pokud nejsou v 

souladu, nestaví se, a děláme to tak, že se nestaví tam, kde by se mělo, ale staví se tam, kde se 

může. Což je docela špatně, ale jak z toho ven, že?“2 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Zpráva poradní mise v rámci Ramsarské úmluvy. Ramsar Advisory Mission No. 46: Mühlenberger Loch Ramsar Site, 
Federal Republic of Germany, 24-26 September 2001 [online], 7. 6. 2003, bod 98, vlastní překlad [cit. 2018-11-11]. 
Dostupné z: <http://archive.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-rams-ram46/main/ramsar/1-31-
112%5E22967_4000_0__>. 

2 SEHOŘ, Karel. Vystoupení poslance Ing. Karla Sehoře. In: Liniové stavby a veřejný zájem. Seminář 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konaný dne 19. února 2009 [online], 2009, s. 11 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://www.rozvojsilnic.cz/public/data/file/liniove-stavby-a-verejny-zajem.pdf>. 
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Úvod 

Předložená práce se zabývá otázkami identifikace a poměřování veřejných zájmů 

v oblasti právní ochrany přírody a krajiny, a to zejména v kontextu uplatňování zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny („ZOPK“). Ten v několika ustanoveních výslovně 

podmiňuje zásahy do chráněných zájmů existencí převažujícího veřejného zájmu. Vedle toho 

podmiňuje řadu odchylných režimů existencí blíže specifikovaných veřejných zájmů a další 

případy, kdy je nutné provést poměřování veřejných zájmů při rozhodování o zájmech 

chráněných ZOPK, dovozuje judikatura správních soudů, jak bude uvedeno dále. V tomto 

ohledu zastává ZOPK unikátní pozici na úseku ochrany životního prostředí, ale i v celém 

právním řádu, neboť jiné právní předpisy buď odkazují na veřejný zájem v otázkách spíše 

podružných či úzce zaměřených, anebo předpokládají jeho poměřování převážně se zájmy 

soukromými (vlastnickým právem, právem na soukromí apod.). Vzhledem k mimořádně 

rozsáhlému věcnému zaměření ZOPK je možné se zabývat uplatňováním konceptu veřejného 

zájmu na půdorysu ochrany územní i druhové, ale i v souvislosti s prováděním požadavků 

vyplývajících z mezinárodního práva a z práva Evropské unie. Tato nadřazená úprava se sice 

vztahuje pouze na některé chráněné zájmy, nicméně ty rovněž počítají s odlišnými postupy 

podmíněnými existencí převažujícího veřejného zájmu.  

Je přitom důležité si uvědomit, že požadavky na poměřování veřejných zájmů se netýkají 

pouze rozhodování orgánů ochrany přírody. Je vlastní každému řešení poměrů v území, takže 

se stává nedělitelnou součástí procesu územního plánování a ve vztahu k povolovacím řízením 

vyplývají obecné požadavky na poměřování veřejných zájmů již z obecné úpravy správního 

řízení. Důsledkem integračních tendencí v oblasti veřejného stavebního práva v kontextu 

očekávaného postupu rekodifikace zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon, „StavZ“), patrně bude rozsáhlé přesouvání rozhodovacích pravomocí o 

zájmech chráněných ZOPK z orgánů ochrany přírody na stavební úřady, které se stanou 

hlavním arbitrem při konfliktu veřejných zájmů. První výsledky těchto snah jsou ostatně patrné 

již nyní.3 Ačkoliv se i na řízení podle StavZ vztahuje obecná povinnost ochrany veřejných 

zájmů podle jiných zákonů, lze očekávat, že si stavební úřady budou muset osvojit určitý 

algoritmus poměřování veřejných zájmů, který předvídá právní úprava ochrany přírody a 

krajiny, a také se zorientovat ve spletité soudní judikatuře, která podmínky jednotlivých 

odchylných režimů interpretuje. Jinými slovy, i pokud v řízení podle StavZ probíhají jednotlivé 

                                                           
3 Viz např. zvláštní úprava povolování kácení dřevin v § 8 odst. 6 ZOPK a povolování výjimek ze zákazů zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 6 ZOPK. 
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procesy (posuzování splnění zákonných podmínek) v zásadě paralelně, není možné dovodit, že 

by mezi těmito procesy nebyla určitá podmíněnost, která je daná právě nároky na poměřování 

veřejných zájmů. Nadto lze očekávat, že zesílí snahy, aby došlo k právnímu zakotvení 

veřejného zájmu na realizace konkrétních zájmů výstavby především z oblasti dopravní a 

energetické infrastruktury. 

Konkrétně by ze závěrů této práce mělo být zřejmé, které subjekty, v jaké fázi 

povolovacího procesu, na základě jakých podkladů a jakým způsobem určují, co je veřejným 

zájmem. Závěry judikatury by měly poskytnout vodítka k určení, které zájmy je možné 

zpravidla zařadit do množiny veřejných zájmů, a které naopak kritéria veřejného zájmu 

zpravidla nesplní. Dále by mělo vyplynout, jaké klade právní úprava nároky na poměřování 

veřejných zájmů a která kritéria jsou relevantní pro označení některého veřejného zájmu jako 

převažujícího. 

Veřejný zájem patří mezi témata právní vědy, kterým je dlouhodobě věnována značná 

pozornost. Není divu. Jako každý neurčitý právní poskytuje právnímu řádu potřebnou flexibilitu 

šíří svého možného využití a zároveň dynamiku tím, že představuje hodnotu, která se v průběhu 

času vyvíjí a přizpůsobuje. Jak uvádí soudní judikatura, využíváním tohoto i dalších neurčitých 

pojmů „(z)ákonodárce vytváří prostor veřejné správě, aby zhodnotila, zda konkrétní situace 

patří do rozsahu určitého neurčitého právního pojmu, či nikoli. Ovšem naplnění obsahu 

neurčitého právního pojmu pak s sebou přináší povinnost správního orgánu rozhodnout 

způsobem, který norma předvídá. Při interpretaci neurčitých právních pojmů se uvážení 

zaměřuje na konkrétní skutkovou podstatu a její hodnocení. Naproti tomu u správního uvážení 

je úvaha orientována na způsob užití právního následku (např. vyslovit zákaz určité činnosti).“4 

Zkoumání právní vědy však obvykle nepřesahuje do analýzy řešení konkrétních případů, 

přestože není sporu, že veřejný zájem vyžaduje ke svému bližšímu vymezení převážně 

kazuistický přístup, neboť v konkrétních případech za něj lze označit celou řadu různých zájmů, 

kterým se podle okolností dostává přednosti před zájmy ostatními, veřejnými i neveřejnými 

(soukromými). Jak uvádí Hanák, je již notorietou, že převažující veřejný zájem je nezbytné 

                                                           
4 Rozsudek NSS ze dne 24. 11. 2005, č. j. 5 Azs 229/2005 – 98. Srov. nález ÚS ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08: „Nelze 
totiž a priori zformulovat (do zákona) podobu (všech) myslitelných opatření za účelem zachování druhového bohatství 
přírody a udržení systému ekologické stability, které praktický život přináší. Ostatně na (v principu) obdobné metodice je 
postaveno legislativní používání kupříkladu tzv. neurčitých pojmů, jejichž konkrétní obsah naplňuje až aplikační činnost 
správních orgánů, aniž by to mělo znamenat v právním státě porušení ústavního pořádku (např. právní jistoty); v opačném 
případě by bylo nemožné efektivně realizovat veřejnou správu.“ Nebo odlišné stanovisko soudce Antonína Procházky 
k nálezu ÚS ze dne 11. 3. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 41/97, 88/1998 Sb., N 37/10 SbNU 239: „Při vytyčování pojmu "veřejný 
zájem" zákon může upravit činnost správních orgánů určením přesných skutkových podstat, ale neobejde se bez pružných 
pojmů, protože by nezvládl rozmanitost životních poměrů. Veřejný zájem tedy představuje ochranu všech norem o 
jednáních, opomenutích a stavech, jejichž zachování podle obecného názoru patří k nezbytným předpokladům lidského 
soužití.“ 



8 
 

hledat v každém konkrétním případě a nelze ho předem legislativně definovat.5 Právě zde, 

v návaznosti na povinnost odůvodnit konkrétní důvody rozhodnutí, nabývá převažující veřejný 

zájem uchopitelnějších obrysů – a jeho existence je i jednou z podmínek zákonnosti vydaného 

rozhodnutí. Jak si všímá Müllerová, „v rovině konkrétního rozhodování se veřejný zájem 

realizuje jako právní důvod pro určité prioritní zacházení s hodnotou, která je jeho obsahem. 

Pro tento účel je nutné, aby ve věci rozhodující orgán posoudil, zda jsou splněny všechny 

zákonné podmínky, které se na daný typ případu vztahují – naplnění veřejného (nikoli 

skupinového nebo individuálního) zájmu a jeho příslušná intenzita (např. převažující, 

naléhavý) a aby toto své posouzení náležitě odůvodnil.“6 Ani na základě analýzy konkrétních 

případů není žádoucí veřejný zájem definovat, ale je možné přinejmenším vymezit jeho 

základní znaky a posoudit, jakým způsobem a k jakému účelu jej právní úprava využívá.  

Ještě vzácněji se právní teorie věnuje poměřování veřejných zájmů. Případy, kdy dochází 

ke střetu několika vzájemně konkurujících si veřejných zájmů, jsou přitom nevyhnutelné, a 

nesou s sebou vyšší nároky na vážení důsledků volby, protože výsledkem je vždy určitá forma 

kompromisu. Poměřování veřejných zájmů není činností nenáročnou nebo banální, což platí 

jak pro rozhodování správních orgánů, tak i přezkum jejich závěrů správními soudy. NSS 

například k návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu v řízení před krajským 

soudem ve vztahu ke složitosti věci konstatoval, že „nejde o věc jednoduchou, naopak s 

ohledem na povahu žalobních námitek a problematiku poměřování veřejných zájmů jde spíše o 

věc, která svou složitostí v určité míře překračuje běžnou úroveň složitosti věcí řešených ve 

správním soudnictví.“7 Toto vyvažování je přirozenou součástí politiky či normotvorby na 

všech úrovních, s nižší četností se s ním setkáváme při rozhodování o individuálních právech 

či povinnostech.  

Cílem práce je vymezení základních východisek, kterými se řídí identifikace a 

poměřování konkurujících veřejných zájmů v oblasti právní ochrany přírody a krajiny, a to 

v návaznosti na jednotlivá ustanovení ZOPK a unijní úpravy. Věřím, že takto zaměřená práce 

může být užitečná, jak naznačuje také současná strategie ochrany biologické rozmanitosti 

České republiky. Ta poukazuje na nedostatečnou podporu ochrany biodiverzity jako zásadního 

veřejného zájmu8 s vysvětlením, že tato ochrana „je převážně vnímána jako neprioritní agenda 

                                                           
5 HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy. 1 vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2015, s. 78. 

6 MÜLLEROVÁ, Hana. Ochrana přírody a veřejný zájem. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona, DUDOVÁ, Jana (eds.) Ochrana přírody 
při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 14. 

7 Usnesení NSS ze dne 30. 8. 2016, č. j. Aprk 25/2016 – 57. 

8 Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025. Cíl 1.2: Veřejná správa, Současný stav – 
tlaky/hrozby. 
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bez přímých benefitů, v horším případě jako „brzda“ ekonomického rozvoje. Proto je v rámci 

portfolia činností veřejné správy většinou upozaďována a jsou upřednostňovány ostatní 

agendy.“9 Uvedený nedostatek pak reflektují zejména dílčí cíle a opatření, jejichž úkolem by 

mělo být zajistit kvalitní metodickou podporu a zavést specifické vzdělávací programy pro 

studenty a pracovníky veřejné správy.10 

Hlubší analýza samotného konceptu veřejného zájmu a jeho reflexe v rozličné právní 

úpravě není hlavním cílem práce. Úvodní teoreticko-právní výklad slouží především 

k dokreslení zásadních aplikačních problémů, které jsou spojeny s identifikací veřejného zájmu 

a pravidly jeho poměřování se zájmy dalšími. Práce vychází z předpokladu jednotného, v 

zásadě homogenního konceptu veřejného zájmu, který odpovídá závěrům judikatury („zájem 

na ochraně životního prostředí je obecným veřejným zájmem, který je třeba vykládat jednotně 

pro všechny oblasti práva“11), a klade i v této úvodní části důraz na závěry soudní judikatury, 

aby bylo zřejmé, jakých podob může veřejný zájem nabývat, a to zejména ve vztahu 

k činnostem, které mohou ohrozit zájmy chráněné ZOPK. Identifikace konkurujících veřejných 

zájmů je totiž prvním, nezbytným krokem, který ZOPK či související judikatura pro 

poměřování veřejných zájmů předvídá. 

Ústředním pojmem práce tak není ani tak veřejný zájem jako neurčitý právní pojem, ale 

převažující veřejný zájem jako výsledek poměřování několika konkurujících veřejných zájmů. 

Tomu je přizpůsobeno členění práce. První kapitola poskytuje stručný náhled na současné 

vnímání veřejného zájmu, aby bylo zřejmý základ diskuze o poměřování veřejných zájmů. 

Druhá a třetí kapitola se zabývají úpravou odchylných režimů v ochraně přírody a krajiny na 

mezinárodní, unijní a vnitrostátní úrovni, aby bylo pochopitelné, z jakých základů vychází 

česká úprava a v jakých souvislostech předpokládá střety veřejného zájmu na ochraně přírody 

a krajiny s jinými veřejnými zájmy. Čtvrtá kapitola se zabývá jednotlivými požadavky na 

poměřování veřejných zájmů. Charakterizuje ochranu přírody a krajiny jako ustupující veřejný 

zájem, aby bylo zřejmé, které aspekty je potřebné akcentovat na její straně při střetu s jiným 

veřejným zájmem, předkládá východiska pro identifikaci konkurujícího veřejného zájmu a 

vymezuje konkrétní nároky na hledání kompromisu mezi veřejnými zájmy. 

 

                                                           
9 Tamtéž. 

10 Cíle 1.2.2 a 1.2.3. 

11 Rozsudek NSS ze dne 12. 4. 2018, č. j. 1 As 76/2018 – 60. Dále: „Nejvyšší správní soud nepovažuje za důvodnou námitku 
stěžovatele, že by „specifičnost“ horního práva způsobovala odlišné nahlížení na ochranu životního prostředí v působnosti 
horního zákona.“ 
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Výzkumné otázky práce jsou vymezeny následovně: 

• Jaké jsou základní rysy veřejného zájmu? 

• Nakolik jsou pro úpravu odchylných režimů v ZOPK podstatné požadavky 

vyplývající z mezinárodního a z unijního práva? 

• Jaké jsou nároky na samotné poměřování veřejných zájmů podle ZOPK? 

• Jaká kritéria by měla být zohledněna při vážení ochrany přírody a krajiny jako 

ustupujícího veřejného zájmu? 

• Které veřejné zájmy je možné považovat za zásadně převažující nad ochranou 

přírody a krajiny? 

• Jsou závěry o existence převažujícího veřejného zájmu závazné nebo přenositelné do 

dalších fází rozhodování nebo jiných rozhodovacích procesů? 

• Kdo nese důkazní břemeno v otázce existence a povahy konkurujícího veřejného 

zájmu? 

• Jaký je vztah podmínky existence převažujícího veřejného zájmu k podmínkám 

dalším, zejména k podmínce existence jiného uspokojivého řešení? 

Klíčovým zdrojem pro zodpovězení výzkumných otázek je soudní judikatura, která 

potvrzuje či vyvrací závěry rozhodnutí správních orgánů a poskytuje závazný výklad právních 

norem (což se týká zejm. judikatury Soudního dvora Evropské unie, „SDEU“, která vykládá 

unijní právo v odpovědi na předložené předběžné otázky), nebo alespoň silná vodítka pro jejich 

interpretaci (což se týká zejm. kvazi-precedenčního rozhodování Nejvyššího správního soudu, 

„NSS“12). Základní metodou použitou pro zodpovězení výzkumných otázek je proto analýza 

soudní judikatury se snahou o zobecnění podstatných závěrů a také zdůraznění podstatných 

skutkových okolností, které se projevily nebo se měly projevit v rozhodnutí správního orgánu. 

Okrajově bude využita i novější judikatura soudů okolních států z důvodu, že nabízí řešení 

některých mnohdy vyhrocených případů poměřování veřejných zájmů, se kterými se české 

soudy zatím často nesetkávají. Například jde o realizaci různých stavebních záměrů 

v rakouských Alpách nebo odstřel slovenských medvědů. Práce využívá i judikatury 

německých soudů, které mají obecně větší zkušenost s výkladem odchylných režimů 

upravených ve směrnici o stanovištích. 

                                                           
12 Viz např. rozsudek NSS ze dne 10. 11. 2016, č. j. 2 Afs 165/2016 – 26, č. 3501/2017 Sb. NSS: „Z povahy a postavení 
Nejvyššího správního soudu (viz zejm. § 12 odst. 1 a § 17 odst. 1 s. ř. s.) plyne, že právní názory vyslovené v jeho rozhodnutích 
mají být zásadním vodítkem pro správní orgány i instančně podřízené správní soudy v obdobných věcech; takový právní 
názor je navíc závazný v jiných obdobných případech i pro samotný Nejvyšší správní soud a lze jej v jeho precedenčním 
účinku zvrátit jen rozhodnutím rozšířeného senátu či rozhodnutími „nadřízených“ soudních orgánů (Ústavní soud, 
Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr EU).“ 
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Dílčími aspekty poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny se zabývá 

v obrysech jednotlivých ustanovení ZOPK komentářová literatura13 a také několik odborných 

článků nebo kapitol v monografiích. Z těch je možné vyzdvihnout zejména článek V. 

Stejskala,14 který připomíná, že nelze a priori upřednostňovat pouze jeden či druhý zájem, a v 

parafrázi J. Hoetzela15 doplňuje, že „(k) určitému objektu (činnosti) se vážou veřejné zájmy, 

jejichž ochrana je dána do rukou různých úřadů, popř. z hlediska různých zákonů.“16 Za 

přínosnou lze považovat jeho analýzu soukromoprávního prosazování veřejného zájmu na 

ochraně přírody a krajiny, která se děje praktickou ochranou i uplatňováním účastenských 

práv,17 protože příhodně ilustruje, že se hranice mezi soukromýma veřejným zájmem leckdy 

stírá, zvláště pokud jde o ochranu společného bohatství, které přesahuje pojetí soukromého 

vlastnictví. Pozoruhodné jsou také úvahy H. Müllerové, které propojují širší teoreticko-právní 

základ s právní úpravou ochrany přírody a krajiny a podle kterých mimo jiné „(h)lavním 

smyslem kvalifikování něčeho jako veřejného zájmu není totiž samo toto označení, ale to, že 

takto vymezený veřejný zájem následně tvoří právní důvod pro možnost omezení kolidujícího 

zájmu, a to aniž by taková situace byla v rozporu se zákonem.“18 Mezi dalšími lze zmínit 

odborné články S. Havelkové,19 která dovozuje, že v případě veřejného zájmu na ochraně 

přírody a krajiny jde „nepochybně o zájem sloužící prospěchu všech lidí, a to dokonce i těch 

doposud nenarozených, tedy i o prospěch budoucích generací“,20 J. Dvořákové,21 která 

upozorňuje, že „(r)ozhodovací praxe v souvislosti s nalézáním jiného veřejného zájmu v 

průběhu konkrétních správních řízení naráží na podstatné otázky – jaký je rozdíl mezi 

                                                           
13 VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 704 s., STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 576 s., MIKO, Ladislav, BOROVIČKOVÁ, Hana a kol. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 600 s., PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny a Natura 2000 s komentářem a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha: Linde, 2010, 431 s., PEKÁREK, 
Milan, PRŮCHOVÁ, Ivana, DAMOHORSKÝ, Milan, PÁLENSKÁ, Drahomíra. Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy 
související: komentované znění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 320 s., PEKÁREK, Milan, PRŮCHOVÁ, Ivana, 
DUDOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny – Komentář. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 198 s. 

14 STEJSKAL, Vojtěch. Veřejný, nebo soukromý zájem na ochraně přírody a krajiny? Acta Universitatis Carolinae 
Iuridica. 2017, roč. 63, č. 3, s. 75 - 83. 

15 HOETZEL, Jiří. Pojem „Zájmy veřejné“. In: HOETZEL, Jiří, WEYR, František et al. Slovník veřejného 

práva československého. Brno: Nakladatelství Rovnost, 1948, s. 578: „někdy k určitému objektu (činnosti) se vížou 
veřejné zájmy, jejichž ochrana je dána do rukou různých úřadů, po př. s hlediska různých zákonů – stavba, která je 
zároveň živnostenskou provozovnou“. 

16 S. 78. 

17 S. 81: „Jedná se sice o sledování jejich soukromého zájmu (využití jejich vlastnického práva), avšak zároveň sledující, resp. 
prosazující nepochybně také veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny.“ 

18 MÜLLEROVÁ, Hana. Ochrana přírody a veřejný zájem. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona, DUDOVÁ, Jana (eds.) Ochrana přírody 
při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 12. 

19 HAVELKOVÁ, Svatava. Veřejný zájem - aplikace pojmu v ochraně přírody. Ochrana přírody. 2008, č. 3, s. 11 – 12. 

20 S. 11. 

21 DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Veřejný zájem. Ochrana přírody. 2016, č. 1, s. 16 – 17. 
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soukromým a veřejným zájmem, resp. mezi soukromým, veřejným a kolektivním zájmem? Jakým 

způsobem a kdo prokazuje existenci jiného veřejného zájmu v průběhu správního řízení? A 

podobně.“,22 nebo J. Dudové, která uvádí, že „by při realizaci veřejně prospěšných zájmů a 

zejména staveb v území aplikační praxi prospělo alespoň negativní vymezení pojmu „veřejný 

zájem“ tak, aby bylo zřejmé, na které subjekty a aktivity se úprava k prosazení veřejného zájmu 

nebude vztahovat“.23 Dále je možné odkázat na celou řadu odborných publikací, které se 

zabývají udělováním výjimek z ochrany přírody a krajiny24 nebo širším kontextem střetávání 

environmentálních zájmů s jinými veřejnými zájmy,25 případně rolí správních orgánů a soudů 

v prosazování právní ochrany životního prostředí.26 

K tématu veřejného zájmu bylo vypracováno i několik bakalářských a diplomových prací, 

nikoliv však přímo ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.27 Nejucelenější přehled východisek 

uplatňování veřejného zájmu v ochraně životního prostředí poskytuje disertační práce Z. 

Horáčka z roku 201128 (doplněná o shrnující článek publikovaný v roce 201229). Její závěr, že 

„je veřejný zájem na ochraně životního prostředí kritériem rozhodování orgánů veřejné moci 

a výsledný veřejný zájem (přijaté řešení) je závislý na konkrétních podmínkách dané situace“,30 

                                                           
22 S. 16. 

23 DUDOVÁ, Jana. Poznámky k prosazování veřejných zájmů při ochraně životního prostředí. České právo životního 
prostředí. 2005, č. 16, s. 63 - 66. 

24 Viz např. PLACHÝ, Jiří. Postavení Vlády České republiky v procesu povolování výjimek ze zákazů ve zvláště 
chráněných územích. České právo životního prostředí. 2014, č. 35, s. 43 – 53, ŽIDEK, Dominik. Výjimky jako specifický 
nástroj při ochraně životního prostředí. České právo životního prostředí. 2016, č. 41, s. 11 - 29. 

25 Z poslední doby viz např. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Ochrana veřejného zájmu v Metropolitním plánu. Výchozí analýza 
problému. Arnika, 57 s. [online], 2016 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: < https://arnika.org/ochrana-verejneho-zajmu-v-
metropolitnim-planu/download/ochrana-verejneho-zajmu-v-metropolitnim-planu>, DIENSTBIER, Filip, POUPEROVÁ, 
Olga, VÍCHA, Ondřej. Prosazování ochrany kulturních hodnot: v procesech územního plánovaní - územní plán: 
certifikovaná metodika. Praha: Leges, 2016, 64 s., STEJSKAL, Vojtěch. Právní aspekty ochrany přírody a způsobu soužití 
obcí a Krkonošského národního parku. In: DAMOHORSKÝ, Milan, SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního 
prostředí z pohledu práva. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015, s. 99 - 109, JANČÁŘOVÁ, Ilona, DUDOVÁ, Jana (eds.) 
Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia. Brno: 
Masarykova univerzita, 2018. 314 s., TOŠNER, Ondřej. Veřejný zájem a jeho normování zákonem. Právník. 2009, č. 3, s. 
225 – 232. 

26 Viz např. DAMOHORSKÝ, Milan, MÜLLEROVÁ, Hana, STEJSKAL, Vojtěch, SOBOTKA, Michal, ŽAKOVSKÁ, Karolína. Role 
soudů v ochraně životního prostředí. In: ŠTURMA, Pavel, TOMÁŠEK, Michal et al. Nové jevy v právu na počatku 21. stoleti. 
III. Proměny veřejného práva. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 81 - 138. Nebo TOMOSZKOVÁ, Veronika (ed.) 
Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2014, 338 s. 

27 Viz např. MOLEK, Petr. Veřejný zájem. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, diplomová práce, vedoucí prof. Ing. Dušan 
Halásek, CSc., 2008, KOLAŘÍKOVÁ, Jana. Veřejný zájem. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, bakalářská práce, vedouc 
JUDr. Tomáš Louda, CSc., 2011, OŽANOVÁ, Gabriela Maria. Co je to veřejný zájem? Analýza pojmu na základě české 
judikatury. Brno: Masarykova univerzita, diplomová práce, vedoucí doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., 2015, 
PERUTKOVÁ, Monika. Ochrana životního prostředí jako veřejný zájem. Brno: Masarykova univerzita, diplomová práce, 
vedoucí Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. et Ph.D., 2016. 

28 HORÁČEK, Zdeněk. Veřejný zájem v právu životního prostředí. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. 
Právnická fakulta. Vedoucí: Milan Damohorský, 2011, 180 s. 

29 HORÁČEK, Zdeněk. Prosazování veřejného zájmu na ochraně životního prostředí. České právo životního prostředí. 
2012, č. 31, s. 7 - 43. 

30 S. 3. 
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tvoří pomyslnou startovní čáru pro analýzu uplatňování veřejného zájmu v konkrétních 

oblastech právní ochrany životního prostředí. 

Zahraniční literatura se vztahuje především k ochraně oblastí v soustavě Natura 2000, 

ovšem problematika poměřování veřejných zájmů v ní až na několik výjimek citovaných 

průběžně v této práci absentuje. Ani implementační příručka k čl. 6 odst. 4 směrnice o 

stanovištích, kterou v roce 2007 vydala Komise,31 neposkytuje dostatečná vodítka k výkladu 

pojmu naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu a věnuje se více osvětlení koncepce 

kompenzačních opatření.32 

Jednotlivé kapitoly vychází dílem z mojí dosavadní publikační činnosti k tématu,33 kterou 

doplňují a rozvíjí s cílem propojit některé dílčí závěry a provést hlubší analýzu při využití 

rozsáhlejšího okruhu zdrojů i zahraniční judikatury. Namísto analýzy jednotlivých ustanovení 

právní úpravy se snaží o komplexnější pohled, aby bylo zřejmé, kde mají původ odchylné 

režimy upravené v ZOPK a jak lze postupovat při posuzování splnění jednotlivých požadavků, 

kterými zákon jejich aplikaci podmiňuje. Z uvedeného vymezení obsahu je patrné, že se 

kapitoly do určité míry obsahově překrývají, čemuž se ale dá jen těžko vyhnout, protože ani 

jednotlivé složky poměřování veřejných zájmů nejsou v praxi uplatňovány odděleně. Výsledný 

text může působit v některých ohledech i povrchně, což je dáno mírným upozadění teoreticko-

právního základu i omezením, které představuje předpokládaný rozsah kvalifikační práce. 

Z tohoto důvodu také práce omezuje pozornost, kterou by bylo možné věnovat výkladu 

veřejného zájmu, který je v konkrétních ustanoveních upřesněn např. do podoby ochrany 

veřejného zdraví nebo majetku. Soustředí se proto na vodítka identifikace veřejného zájmu, 

který není blíže definován.  

                                                           
31 Evropská komise. Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC. Clarification of the concepts 
of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall coherence, 
opinion of the commission [online]. 2007, s. 23 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf>. 

32 Příprava nových interpretačních pokynů k uplatnování čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích je jedním z cílů akčního 
plánu představeného v roce 2017. Viz Evropská Komise. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství, 27. 4. 2017, 
COM(2017)0198 final.  

33 Viz VOMÁČKA, Vojtěch. Vyvažování veřejných zájmů vůči ochraně přírody a krajiny v judikatuře NSS a SDEU. In: 
JANČÁŘOVÁ, Ilona, DUDOVÁ, Jana (eds.) Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území. 
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 25 – 58, VOMÁČKA, Vojtěch, NOVÁKOVÁ, Jana. Omezení vlastnického práva 
z důvodu ochrany životního prostředí: Obecný a veřejný zájem v judikatuře ESLP a SDEU. České právo životního 
prostředí. 2018, č. 49, v tisku, VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Výjimky z ochrany ohrožených druhů živočichů a 
rostlin. Soudní rozhledy, 2018, č. 1, s. 9 - 14. VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, 
DIENSTBIER, Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 704 
s., VOMÁČKA, Vojtěch. Balancing Nature Protection and Other Public Interests: Czech Example. In: TEGNER ANKER, 
Helle, EGELUND OLSEN, Birgitte (eds.) Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and 
Approaches. Cambridge: Intersentia, 2018, s. 177 - 192. 
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Případný další výzkum by se mohl vydat několika směry. Jako žádoucí se jeví analýza 

tvorby politik a politického rozhodování, které se projevuje v podobě právní úpravy a výrazným 

způsobem determinuje i výsledek poměřování veřejných zájmů v konkrétních případech. 

S tímto tématem souvisí i požadavek udržitelného rozvoje integrace ochrany životního 

prostředí do ostatních politik (včetně rozvoje dopravy, zemědělství, energetiky apod.), a to již 

na úrovni práva EU. Související problematikou, avšak na opačném konci celého rozhodovacího 

procesu (v širším slova smyslu), je zajištění podpory orgánů státní správy a samosprávy tak, 

aby poměřování veřejných zájmů v konkrétních případech vycházelo z dostatečných informací 

a bylo podloženo přiměřeně odborným uvážením.34 V tomto ohledu je právní úprava pouhým 

nástrojem, jehož uplatňování je třeba věnovat další péči, pokud mají stanovená pravidla plnit 

svoji regulační úlohu. Naznačené souvislosti přesahují hranice právní vědy, ovšem pro 

poměřování veřejných zájmů jsou zásadní, mají-li být zachovány demokratické principy státu 

a transparentnost výkonu státní správy. 

 

 

 

  

                                                           
34 Samotná analýza soudní judikatury má nutně omezenou vypovídající hodnotu, což je dáno tím, že do fáze soudního 
přezkumu se dostává pouze drobná část případů, ve kterých dochází k identifikaci a poměřování veřejných zájmů. 
Několik kontroverzních a zejména z pohledu interpretace veřejných zájmů potenciálně významných případů skončilo 
v minulosti odmítnutím žaloby. Viz např. usnesení MS v Praze ze dne 26. 9. 2005, č. j. 5 Ca 4/2005 – 33, a navazující 
rozsudek NSS ze dne 19. 6. 2007, č. j. 5 As 19/2006 – 59, k provozu lyžařského vleku a sjezdové trati v CHKO na základě 
převažujícího veřejného zájmu spočívajícího v tradičním sportovním využití dané lokality. 
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1. Veřejný zájem jako právní pojem – východiska 

1.1 Dílčí úvod 

Následující podkapitoly se věnují vymezení pojmu veřejný zájem, resp. základní 

charakteristice veřejného zájmu jako právního institutu. Každá vysvětluje jeho obsah, funkci 

nebo možnost právního zakotvení z jiného pohledu, takže se spíše vzájemně doplňují, než že 

by na sebe logicky navazovaly.  

Terminologické vymezení pojmu by mělo přiblížit jeho uplatňování v praxi a poskytnout 

obecný rámec dalším úvahám o vyvažování veřejných zájmů v jakékoli partikulární právní 

úpravě. Ani regulaci ochrany životního prostředí včetně přírody a krajiny totiž nelze vnímat 

zcela odděleně od jiných právních odvětví, zvláště co se výkladu neurčitých právních pojmů 

týče. A v zásadě není důvod, aby nebyla za veřejný zájem v ochraně přírody a krajiny 

považována taková činnost, která je vykonávána ve veřejném zájmu podle výkladu právní 

úpravy v jiné oblasti. 

1.2 Veřejný zájem jako záruka fungování právního státu 

Veřejný zájem v současném chápání je tedy spojen se vznikem veřejného práva, jehož 

smyslem je zajištění svobodného prostoru pro jedince a jeho ochrana před státní zvůlí – tedy 

zajištění fungování právního státu. V tomto ohledu zosobňuje široce pojímaný veřejný zájem 

legitimitu řádu, „jeden z aspektů materiálního pramene práva, ve kterém jsou obsaženy 

principy právního státu.“35 

Uvedená východiska znemožňují nahlížet na veřejný zájem jako na obecnou, na členech 

společenstva nezávislou hodnotu nebo princip, který neomylně formuje uvážení zákonodárce. 

Jak si všímá V. Šimíček,36 koncept obecného blaha, který předestřel Rousseau, popíral základy 

zastupitelské demokracie a směřoval do otroctví, resp. totality. Jak upozorňuje M. de 

Cordóba,37 v době postmodernismu nepředstavuje veřejný zájem žádná monolitická veřejnost, 

ale pluralitní společnost různých zájmů a hlasů. Zároveň ani nemůže veřejný zájem 

představovat na státu nezávislou dohodu podobnou koncepci obecného dobra ve smyslu teorie 

racionální volby, která by vyjadřovala konkrétní cíle společnosti bez jejich výslovného či 

                                                           
35 ELIÁŠ, Karel. Veřejný zájem (Malá glosa k velkému tématu). Ad Notam. 1998, roč. IV, č. 5, s. 103. 

36 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Čl. 2 In: BAHÝĽOVÁ, Lenka a kol. Ústava České republiky – Komentář. Praha: Linde, 2010, s. 40 – 
43. 

37 DE CORDÓBA, Manuel Benabent F. Public Interest in Political Philosophy. A Necessary Ethical and Regulatory 
Concept for Territorial Plannings. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 2010, č. 53, s. 383. 
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implicitního potvrzení, nebo tolerance ze strany státu. Jinými slovy, veřejný zájem nemůže být 

protizákonný. Jak např. opakovaně uvedl NSS, „(z) povahy věci lze dovodit, že se jedná o 

takový zájem, který lze označit za obecný či veřejně prospěšný, případně za zájem společnosti 

jako celku. Takový zájem nemůže být v rozporu s platnými právními předpisy.“38 Toto 

východisko má svůj odraz v institutu přípustného rizika, které je podmíněné snahou o dosažení 

společensky prospěšného výsledku. Naopak, pokud činnost zřejmě odporuje veřejnému zájmu, 

nemůže být vykonávána s přípustným rizikem.39 Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že ani 

výsledek poměřování veřejných zájmů nemůže být protizákonný; vždy musí jít o kompromis 

mezi veřejnými zájmy, který ústí v řešení souladné se zákonem. 

Snaha o vysledování historických základů konceptu veřejného zájmu proto směřuje do 

období, ve kterých docházelo k akceptaci demokratických pravidel nebo omezení vůle 

panovníka coby autentického vyjádření preferovaných státních zájmů ve prospěch ochrany 

„dominia publica“ – do první římské republiky40 nebo k rousseauovské teorii společenské 

smlouvy a základům moderního republikánského myšlení.41 Jak poznamenává P. Mlsna, „(z) 

historického pohledu není pojem veřejného zájmu identický se zájmem státním, hospodářským, 

sociálním nebo etickým.“42 

Veřejný zájem nemůže zcela existovat bez státu ani bez veřejnosti – a právě prolínání 

obou těchto prvků, moci konstitutivní (pouvoir constituant) i moci konstituované (pouvoir 

constitué), je pro institut veřejného zájmu charakteristické. Projevuje se již v základním, dvojím 

významu veřejného zájmu, na který lze pohlížet jako na to, na čem se veřejnost shoduje a co jí 

zajímá (zájem veřejnosti), nebo to, co jí přísluší (co je v zájmu veřejnosti).43 Ač se obě pojetí 

prolínají, v současném kontextu právního systému převládá druhé pojetí. Jak bude patrné ze 

závěrů judikatury citovaných v následujících kapitolách, stát, resp. zejména jeho zákonodárná 

moc, je tím, komu v souladu s pravidly zastupitelské demokracie přísluší formulovat obsah 

veřejného zájmu, tedy rozpoznávat, co je v nejlepším zájmu veřejnosti. Základy poměřování 

                                                           
38 Rozsudky NSS ze dne 23. 10. 2003, č. j. 2 As 11/2003 - 164, a ze dne 19. 11. 2009, č. j. 7 As 67/2009 – 219. 

39 Viz § 27 odst. 2 písm. c) PřesZ a § 31 odst. 2) TrZ. 

40 Přímo z latinského publicus (ve smyslu adj. lidí, ale i státu, případně jako subst. s významem společné bohatství či 
vlastnictví) ostatně vychází i starofrancouzské public používané od počátku 14. století nebo anglické public používané 
od konce 15. století., od konce 14. století ve významu spadající do veřejných zájmů, od poloviny 16. století ve významu 
přístupný celé společnosti, ang. výraz public interest prvně od 70. let 17. století. Viz Etymonline. Online Etymology 
Dictionary [online], [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.etymonline.com/word/public>. 

41 KŘÍŽOVÁ, Jana, SYLLOVÁ, Jindřiška. Veřejný zájem – pojem a jeho použití ve správním právu. Parlamentní institut, 
[online], 2016 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/doc/00/10/33/00103353.pdf>.  

42 MLSNA, Petr. Článek 30. In: RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České 
republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 317. 

43 Viz např. CASSINELLI, C. W. Some Reflections on the Concept of the Public Interest. Ethics. 1958, č. 1, s. 48. 
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veřejných zájmů se tak nachází již v rovině novotvorby, která upravuje různé právní instituty 

za účelem ochrany veřejného zájmu a také stanoví podmínky poměřování veřejných zájmů 

v konkrétních případech. 

Veřejnost zájmu je tudíž potřebné vnímat jako hodnotové ukotvení směřování státu, které 

nevychází ze zájmu jednotlivců, ani ze zájmů ryze státních, nýbrž směřuje k dosažení stavu, 

který lze označit za společenský blahobyt nebo obecné blaho.44 Podle mého názoru však není 

možné jej omezovat na blahobyt materiální, ekonomický, ani růstový. V demokratickém 

státním uspořádání přitom státní zájmy se zájmy veřejnými velmi blízce souvisí, resp. se 

výrazně překrývají. Jak uvádí Ústavní soud, „(i)dea právního státu vychází z principu, že stát 

a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům, občané jsou loajální k zájmům 

státu, participují na plnění úkolů státu“.45 

Veřejné zájmy je možné ztotožnit zejména s cíli státních politik. Tento státotvorný 

rozměr veřejného zájmu se objevuje v judikatuře i v odborné literatuře jako zdůraznění potřeby 

uspořádání vztahů při normotvorbě či prostřednictvím výkonu státní správy. Kysela například 

uvádí v souvislosti se zapojením různých subjektů ve fázi normotvorby, že „(v)ýběr 

konzultovaných subjektů je citlivou otázkou, protože zpravidla není možné stejně intenzivně 

konzultovat se všemi dotčenými. Smysluplné konzultace nadto vyžadují sledovat něco na způsob 

obecného či veřejného zájmu, jinak hrozí, že regulátor bude "okupován" či "unesen" 

regulovanými zájmy, stane se jejich nástrojem.“46 Prosazování veřejných zájmů při výkonu 

státní správy i samotné procesní zajištění takového prosazování pak nepochybně funguje jako 

jedna ze záruk právního státu. 

Často se přitom lze setkat s námitkou, že dokumenty politické povahy nemohou určovat 

veřejný zájem a nemohou být podkladem pro rozhodování správního orgánu v konkrétní věci. 

Tak tomu ovšem není a NSS naopak dovozuje, že „existence či intenzita veřejného zájmu je 

mnohdy otázkou právě navýsost politickou, kterou nelze od „politiky“ zcela oddělit“,47 byť 

zároveň „mezi výsledky politické činnosti a pojem veřejného zájmu nelze bez dalšího klást 

                                                           
44 Obecné blaho je živým pojmem, což dokazuje např. znění § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který jeho 
prostřednictvím vymezuje veřejnou prospěšnost: „Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v 
souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování 
právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně 
využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“ 
45 Nález ÚS ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12, č. N 204/67 SbNU 605. 

46 KYSELA, Jan. Moc výkonná jako činitel právotvorby. Přehled rolí a problémů. Správní právo. 2018, č. 1, legislativní 
příloha, s. XI. 

47 Rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 – 38. 
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rovnítko“.48 Podrobněji NSS dovodil, že „nelze převzít paušalizující (a snad i „módní“) optiku 

stěžovatele, dle níž „politická“ povaha určitého dokumentu má za následek jeho diskvalifikaci 

jakožto smysluplného podkladu pro rozhodování správního orgánu. Stěžovatel se snaží navodit 

dojem, že takový dokument je již proto, že má podle názoru stěžovatele „politickou“ povahu, 

něčím neobjektivním či, jak již uvedl městský soud, svévolným a není s to svědčit o existenci 

určitého veřejného zájmu; takový přístup by mj. mohl vést k tomu, že prosté „onálepkování“ 

určitého dokumentu či právního aktu jakožto „politického“ by jej vyřadilo z racionálního 

hodnocení při rozhodování správních orgánů.“49A ke konkrétnímu posouzení existence 

převažujícího zájmu v řízení o výjimce podle § 56 ZOPK dodal, že „skutečnost, že ÚP VÚC 

Břeclavska označil rychlostní silnici R52 za veřejně prospěšnou stavbu, sama o sobě nevede k 

závěru o výrazné převaze veřejného zájmu na výstavbě příslušného úseku této komunikace nad 

zájmem ochrany přírody, je však důležitým argumentem při posuzování této otázky. Rovněž je 

třeba souhlasit s městským soudem, že ani usnesení vlády ze dne 9. 6. 2008, mezivládní dohoda 

č. 40/2009 Sb. m. s., ani ÚP VÚC Břeclavska či stanoviska SEA a EIA by samy o sobě nemusely 

nutně vést k závěru o výrazné převaze veřejného zájmu na výstavbě rychlostní silnice v 

předmětném úseku nad veřejným zájmem na ochraně přírody v míře, v jaké bude touto stavbou 

v předmětné lokalitě dotčen, nicméně o této výrazné převaze veřejného zájmu vypovídá 

souhrnné hodnocení těchto zmiňovaných dokumentů na straně jedné a nízká míra dotčení 

chráněných druhů živočichů, resp. jejich biotopů za podmínky provedení nařízených 

kompenzačních a ochranných opatření na straně druhé.“50 

Některé státní zájmy, např. zájem na bezpečnost státu, lze v zásadě vždy považovat i za 

veřejné zájmy. Jejich konkrétní podoba a zejména způsob jejich naplňování se však může 

v jednotlivých státech značně lišit, a to i při střetu s jinými veřejnými zájmy, např. s ochranou 

soukromí, přístupem k informacím nebo svobodou náboženského vyznání. Direktivní státní 

zájem, který nepřípustným způsobem zasahuje do svobod jednotlivců, je vlastní totalitním 

diktaturám. 

Lze dodat, že někteří teoretici vycházející z metodologického individualismu a 

filozofického objektivismu pojem veřejných zájmů odmítají jako zavádějící.51 Ovšem taková 

polemika stojí mimo rámec stávající právní úpravy i judikatury, protože ta jednoduše 

                                                           
48 Tamtéž. 

49 Tamtéž. 

50 Tamtéž. 

51 Viz např. KINKOR, Jiří. Trh a stát: k čemu potřebujeme filozofii. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1996, 176 s. 
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s konceptem veřejného zájmu počítá a dokonce jej v posledních letech výrazně rozvíjí. Jak 

uvedl NSS v rozsudku ze dne 23. 10. 2003, č. j. 2 As 11/2003 - 164, „(v)eřejný zájem je pojmem, 

který právní řád České republiky výslovně obsahově nevymezuje, nicméně, který se vyskytuje v 

celé řadě právních předpisů.“ 

1.3 Veřejný zájem a soukromý zájem 

Prostřednictvím vztahu k zájmům soukromým, tedy jako opak soukromého zájmu, bývá 

veřejný zájem často definován.52 V tomto kontextu je podstatný vývoj právní úpravy i 

judikatury, a to v návaznosti na lidskoprávní ochranu v oblasti svobodného přístupu 

k informacím, odnětí nebo omezení vlastnického práva (vyvlastnění). Veřejný zájem tak 

odůvodňuje zásahy do práv jednotlivců i regulaci soukromoprávních vztahů, což je typické pro 

oblast zajišťování některých služeb, například energetických. NSS k tomu dodává, že „lze 

obecně konstatovat, že regulace soukromoprávních vztahů správními orgány je za účelem 

ochrany veřejného zájmu v některých případech nezbytná, a je proto běžně výslovně 

upravována v zákonech týkajících se činností, jejichž řádný chod je ve veřejném zájmu. Je 

zřejmé, že správní orgány musí tuto činnost vykonávat v souladu s Čl. 2 odst. 3 Ústavy České 

republiky, tj. v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Naopak ovšem lze z uvedeného článku 

Ústavy dovodit, že výslovné zmocnění zákona v každém případě zakládá legitimní pravomoc 

správního orgánu pro zde uvedenou činnost.“53 

Zjevné je i postupné vyjasňování obsahu a využití podobných neurčitých právních pojmů 

jako například veřejný pořádek ve vztahu k aplikaci předpisů práva cizineckého a azylového.54 

Rovněž v těchto případech dochází k poměřování veřejných zájmů, které se objevují v obecné 

podobě zájmu na ochraně (všech) vlastnických práv, ochraně soukromí a podobně.55 

                                                           
52 Viz např. GERLOCH, Aleš. Veřejný zájem. In: HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2009, s. 1236: „druh zájmu, který je obecně prospěšný (zejména zájem státu či jiné veřejnoprávní korporace), 
opak čistě soukromého zájmu. Uplatňuje se v tvorbě, interpretaci a v aplikaci práva, zvláště jako jeden ze dvou důvodů 
zákonné limitace základních práv a svobod. Protože se jedná o jeden z právních pojmů s neostrým významem, měl by být v 
zákonech blíže specifikován či definován“. 

53 Rozsudek NSS ze dne 3. 1. 2008, č. j. 9 As 52/2007 – 76. 

54 Rozsudek NSS ze dne 16. 4. 2015, č. j. 5 Azs 6/2015 – 31, podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „V daném případě proto veřejný zájem na 
vyhoštění stěžovatele převážil nad ochranou soukromého a rodinného života stěžovatele.“ Podobně např. rozsudek NSS 
ze dne 25. 6. 2015, č. j. 6 Azs 90/2015 – 32, ve kterém se objevuje veřejný zájem na veřejném pořádku. 

55 Např. jakákoliv omezení přístupu k informacím vztahujícím se k působnosti subjektů specifikovaných v § 2 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být stanovena zákonem a musí jít, ve smyslu čl. 17 
odst. 4 Listiny, „o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, 
veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“ Před použitím určité zákonné výluky z povinnosti 
poskytovat informace je třeba v zásadě vždy provést tzv. test veřejného zájmu, tj. zvážit, zda v konkrétním případě 
nepřevažuje veřejný zájem na jejich poskytnutí nad jinou konkurující hodnotou, ať již jde o základní práva druhých 
osob, či některý z výše zmíněných veřejných statků. Viz např. nález ÚS ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/2010, ve 
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Přestože je výkon veřejné moci podložen veřejným zájmem a „ve striktním slova smyslu 

je vlastně vyloučeno, aby veřejná správa uplatňovala jakékoli soukromé zájmy, neboť ty jsou 

pojmově spjaty se soukromými osobami“,56 konkrétním projevem výkonu veřejné správy je 

velmi často individuální správní akt, který přiznává práva nebo ukládá povinnosti konkrétní 

osobě. Jinými slovy, na nejnižší, rozhodovací úrovni se objevuje aspekt soukromého prospěchu, 

který lze jen obtížně od veřejného zájmu oddělit.57 Na druhou stranu však platí, že existence 

veřejného zájmu nečiní ze soukromoprávního sporu spor veřejnoprávní.58  

Obecně lze vztah veřejného a soukromého zájmu popsat tak, že soukromý zájem ustupuje 

opatření přijatému ve veřejném zájmu, jsou-li splněny podmínky zákonnosti, nediskriminace a 

proporcionality takového opatření. Tohoto východiska se drží judikatura SDEU, ESLP59 i 

českých soudů, z nichž např. zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o 

rozhodování některých kompetenčních sporů, při vysvětlování tzv. zájmové teorie uvádí, že 

„veřejným zájmům se přikládá vyšší hodnota (větší „právní cennost“) než zájmům 

soukromým“.60 

Při poměřování v konkrétním případě však není automatické, že by veřejný zájem 

ustupoval zájmu soukromému. Jak uvádí K. Eliáš, „v případech, kdy se svět soukromého práva 

střetne s veřejným zájmem hájeným veřejným právem, působí veřejné právo jako bártovský 

sekeromlat: soukromý, individuální zájem musí ustoupit zájmu veřejnému. Ne však kdykoli 

(ihned) a bezpodmínečně. V tom smyslu je nutné kategoričnost tvrzení zjemnit. Veřejná moc a 

veřejné právo jako nástroj jejího prosazování nejsou globálně nadřízeny a nadřazeny soukromé 

sféře. Právě proto, že veřejnou moc zavazují čl. 2 odst. 2 Listiny a čl. 2 odst. 3 Ústavy, promítá 

se do jednotlivých zákonů spadajících do veřejnoprávní oblasti, kde se stanovují podmínky 

zásahu orgánů veřejné moci v zájmu ochrany veřejného zájmu. Kromě toho nelze přehlížet, že 

                                                           
kterém Ústavní soud po provedení testu proporcionality dovodil, že veřejný zájem na zpřístupnění informace o 
minulém členství soudců v KSČ převažuje nad právem na ochranu jejich soukromí. 

56 Usnesení zvláštního senátu ze dne 21. 5. 2008, č. j. Konf 31/2007 - 82.  

57 Viz např. rozsudek NSS ze dne 24. 3. 2005, č. j. 7 As 30/2003 - 45: „Rozhodnutí stavebního úřadu nemá za cíl pouze, a 
ani především, vyřešit spor dvou soukromých subjektů, ale směřuje k zabezpečení určitého veřejného zájmu. V takové věci 
existuje veřejný zájem na výsledku správního rozhodnutí, jedná se tedy o věc práva veřejného.“ 

58 Viz rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2012, č. j. 9 As 67/2012 - 36: „Není ovšem možné dovodit, že veřejný zájem na přenosu 
elektřiny a způsob tvorby její ceny modifikuje bez dalšího charakter právního vztahu mezi výrobcem elektřiny a 
provozovatelem distribuční soustavy na vztah veřejnoprávní, odpovídají-li jeho charakteristiky právnímu vztahu 
obchodního práva.“ 

59 Viz např. VOMÁČKA, Vojtěch, NOVÁKOVÁ, Jana. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí: 
Obecný a veřejný zájem v judikatuře ESLP a SDEU. České právo životního prostředí. 2018, č. 49, v tisku.  

60 Viz např. usnesení zvláštního senátu ze dne 28. 12. 2004, č. j. Konf 120/2003 – 5.  
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veřejný zájem funguje nejen jako hodnota prosazovaná a hájená orgány veřejné moci, ale i jako 

hodnota veřejnou moc omezující a v tomto smyslu působící i proti ní.“61 

V praxi nemusí být jasné, kde leží hranice mezi soukromým a veřejným zájmem. V tomto 

ohledu je rozhodující hodnota, kterou veřejný zájem představuje nebo k jejímuž naplnění 

směřuje, nikoliv počet beneficientů konkrétního opatření. Ze soukromého zájmu se tak nestane 

veřejný zájem tím, že se rozšíří okruh zájemců. Jak uvádí P. Průcha, nositelem veřejného zájmu 

je neurčitý, nicméně rámcově určitelný okruh osob.62 K. Eliáš podobně konstatuje, že veřejný 

zájem je dán tehdy, pokud se naplněním určitého účelu sleduje vyhovění životním potřebám 

širšího celku, např. státního, územního nebo sociálního.63 

Prosté ztotožnění veřejného zájmu s kategorií veřejného nebo obecného blaha by tedy 

bylo příliš zjednodušující. Je totiž zřejmé, že základem existence veřejného zájmu není široká 

shoda napříč veřejností. Ta nemusí fakticky existovat a pod veřejný zájem je možné podřadit i 

takové kroky, které mohou být převážnou částí společnosti vnímané celkově nebo v dílčích 

aspektech jako nesprávné, nežádoucí či nadbytečné (např. provádění bezpečnostních kontrol, 

zavedení povinné vojenské služby, ochrana menšin nebo ochrana životního prostředí). Podobně 

tak činnosti vykonávané ve veřejném zájmu nemusí přinést prospěch všem, dokonce ani 

širokému okruhu osob.64 Jinak řečeno, rozhodující je prospěch, který z veřejného zájmu plyne, 

nikoliv shoda na jeho existenci. Proto pokud různé definice veřejného zájmu odvozují tento 

zájem z názorů či postojů veřejnosti, počítají s veřejností ideální, tedy především racionálně či 

nezaujatě uvažující.65 T. Kocourek k tomu trefně poznamenává, že veřejný zájem „není 

                                                           
61 ELIÁŠ, Karel. K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného. 
Právník. 2014, č. 11, s. 1020 – 21. 

62 PRŮCHA, Petr. Základní pojmy a instituty správního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 355. 

63 ELIÁŠ, Karel. Veřejný zájem (Malá glosa k velkému tématu). Ad Notam. 1998, č. 5, str. 104 – 105. 

64 Ústavní soud si v tomto ohledu vypomáhá citací F. A Hayeka. Viz např. nález ÚS ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, 
N 23/5 SbNU 193: „Otázkou obecného zájmu se zabývá např. F. A. Hayek v publikaci "Právo, zákonodárství a svoboda", II. 
díl, (vydala ACADEMIA Praha, 1991), na straně 14. Autor uvádí, že "často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy 
jsou obecnými zájmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s 
obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu. Celé dějiny vývoje demokratických institucí jsou dějinami boje za to, aby 
se jednotlivým skupinám zabránilo ve zneužití vlády ve prospěch kolektivních zájmů těchto skupin.". Je proto nutné, aby k 
omezení vlastnických práv docházelo jen po pečlivém zvážení základní podmínky, zda je omezení nutné ve veřejném 
zájmu.“ NSS podobně uvedl např. v rozsudku ze dne 23. 12. 2008, č. j. 2 Ao 4/2008 – 88, že „je pak třeba mít na zřeteli, 
že v podmínkách demokratického právního státu nelze veřejný zájem ztotožňovat se zájmem většiny; vůle většiny nemůže 
též zasáhnout do elementárních práv menšiny.“ 

65 Např. podle často odkazované definice W. Lippmana je veřejný zájem tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně, 
racionálně, jednali nezaujatě a benevolentně. Viz LIPPMANN, Walter. Essays in the Public Interest Philosophy. Boston: 
Little, Brown and Co., 1955, str. 42, vlastní překlad: „Předpokládejme, že dospělí lidé sdílí shodný veřejný zájem. Ten se 
však z jejich pohledu směšuje, a někdy dostává i do rozporu s jejich soukromými i zvláštními zájmy. Je-li tomu tak, můžeme 
podle mého říci, že za veřejný zájem lze považovat to, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně, mysleli racionálně, jednali 
nezaujatě a dobrovolně.“ 
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vymezen počtem subjektů, kteří tento zájem mají (tj. kvantitativně), nýbrž kvalitativně.“66 

D. Moškvan si vypomáhá rozlišováním mezi veřejným zájmem v základním významu (na tom 

panuje obecná shoda), v širším pojetí (sem řadí např. ochranu životního prostředí, lidských 

práv, zdravotní péče nebo vzdělání) a veřejným zájmem v ještě širším pojetí, za který lze 

označit soustavu obecně přijímaných zásad na úrovni mezinárodního práva.67 

Kvalitativní hledisko akcentují také soudy ve svých závěrech. NSS označuje veřejný 

zájem za „obecný či veřejně prospěšný, případně za zájem společnosti jako celku.“68 Ústavní 

soud pak ve své judikatuře poukazuje na obecnou prospěšnost veřejného zájmu a s odkazem na 

judikaturu německého Spolkového ústavního soudu také na aspekt plnění veřejného úkolu (a 

tedy zvýšený, věcně objektivní veřejný zájem) a podobně s odkazem na odborné komentáře 

k čl. 1 Protokolu 1 Úmluvy na sledování legitimních politických účelů - hospodářských, 

sociálních nebo zvláštních veřejných zájmů v dotčené oblasti.69 Tento závěr potvrzuje 

judikatura ESLP,70 a to i ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.71 V tomto duchu, tedy ve 

zvláštním významu, je veřejný zájem (jako public interest nebo public interest law ve smyslu 

public interest litigation) používán především v anglosaských právních systémech (i např. 

v Indii), kde vedle běžného významu označuje také specifické případy hájení zájmů menšin 

nebo různým způsobem znevýhodněných skupin obyvatelstva, často bez nároku za odměnu 

(pro bono publico).72 

1.4 Jediný veřejný zájem, dílčí veřejné zájmy – a jejich hierarchie 

V případě hodnot podřaditelných pod pojem veřejný zájem je běžné užití množného čísla. 

Hovoříme o dílčích veřejných zájmech, mezi nimiž není zřejmá hierarchie. Jak uvádí F. Weyr, 

„jakýsi univerzální, obecně platný a všem ostatním (dílčím) zájmům nadřazený veřejný zájem 

ostatně ani neexistuje“.73 Dílčí veřejné zájmy mohou přirozeně existovat bez vzájemného 

konfliktu. 

                                                           
66 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. 2012. 1. vyd. 
Praha: Leges, 2012, s. 75. 

67 MOŠKVAN, Dominik. International and European Public Interest in Investment Treaty Arbitration: Meanings in 
Convergence. International Company and Commercial Law Review. 2016, č. 12 s. 405 – 406. 

68 Rozsudek NSS ze dne 23. 10. 2003, č. j. 2 As 11/2003 - 164. Podobně i rozsudek NSS ze dne 14. 8. 2014, č. j. 10 As 
66/2014 - 90. 

69 Nález ÚS ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03, N 15/36 SbNU 165. 

70 Viz již rozsudek ESLP ze dne 21. 2. 1986, James a ostatní proti Spojenému království (stížnost č. 8793/79). 

71 Viz např. rozsudek ESLP ze dne 29. 4. 1999, Chassagnou a ostatní proti Francii (stížnosti č. 25088/94, 28331/95 a 
28443/95). 

72 Viz např. WADEHRA, Basant Lal. Public Interest Litigation. 2. vyd. Nové Dillí: Universal Law Publishing, 2009, 494 s. 

73 WEYR, František. Teorie práva. Brno, Praha: Orbis, 1936, s. 310. 
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Právě rozlišování dílčích veřejných zájmů je průvodním jevem i předpokladem 

poměřování veřejných zájmů, které právní řád předpokládá tehdy, pokud stojí veřejné zájmy 

v opozici. Kategorizace dílčích veřejných zájmů je jistě možná. Lze například jednoduše 

rozlišovat dílčí veřejné zájmy směřující k zabezpečení ekonomických, sociálních či 

bezpečnostních cílů. Složitější rozlišování volí Lewisová,74 která dělí veřejné zájmy podle 

jejich zaměření a povahy poskytované veřejné služby do kategorií označených jako 

Demokracie (Democracy), Vzájemnost (Mutuality), Udržitelnost (Sustainability) a Odkaz 

(Legacy). Z pohledu poměřování veřejných zájmů je toto dělení přínosné, protože ukazuje, že 

každá z vymezených kategorií vychází z odlišných teoreticko-filozofických základů, spoléhá 

na jinou metodu zajišťování veřejných zájmů a čelí odlišným rizikům. Zatímco ochrana 

životního prostředí (Udržitelnost) a kulturního bohatství (Odkaz) čelí především ignoranci, 

aroganci či demagogii, veřejné zájmy v prvních dvou kategoriích (typicky plnění 

ekonomických potřeb) jsou ohroženy zejména korupcí, zaujatostí a střetem zájmů.75 Dochází-

li ke střetům veřejných zájmů napříč kategoriemi, např. při plánování rozvoje území, je tedy 

přirozeně nutné zajistit jak transparentnost a objektivnost rozhodování, tak i dostatečné 

podklady pro rozhodování, které umožní zhodnotit všechny zásadní dopady zamýšlených 

záměrů. 

Také je možné oddělovat veřejné zájmy představující určité hodnoty od prostředků 

(procesů) zajištění těchto hodnot. Podle odborné literatury i judikatury je možné pod veřejný 

zájem podřadit obě kategorie, neboť ve veřejném zájmu je i zajištění účinnosti legitimního řádu, 

a to v rovině veřejnoprávní i soukromoprávní.76 Za veřejný zájem označuje právní úprava nebo 

judikatura různé mechanismy veřejné správy, například efektivní správu daní77 nebo kontrolu 

hospodaření s veřejnými prostředky.78 Podobně je veřejný zájem spatřován na udržování 

veřejného pořádku nebo uspořádání vlastnických vztahů.79 Takové členění dílčích veřejných 

zájmů je nicméně bez většího praktického významu, zvláště když je zřejmé, že jednotlivé 

veřejné zájmy se obsahově překrývají nebo se uplatňují ve vzájemné interakci. 

                                                           
74 LEWIS, Carol W. In Pursuit of the Public Interest. Public Administration Review. 2006, č. 5, s. 694 – 701. 

75 S. 695. 

76 Podle B. Havla je v tomto případě veřejným zájmem „udržet homeostázi, tedy vnitřní uspořádanost celku, který chrání 
jednotlivce nejen proti jim samým, ale také proti excesům samotného celku“. Viz HAVEL, Bohumil. Veřejný zájem v 
obchodním právu – contradictio in adiecto? Aneb ouroboros na postupu. In: BEJČEK, Josef (ed.) Veřejný zájem v 
obchodním právu. Sborník příspěvků z VI. mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 29. 

77 Viz např. usnesení NSS ze dne 30. 11. 2017, č. j. 4 Afs 214/2017 – 58, a ze dne 8. 8. 2018, č. j. 3 Afs 53/2018 – 42, nebo 
rozsudky NSS ze dne 3. 12. 2009, č. j. 2 Aps 2/2009 – 52, a ze dne 3. 3. 2011, č. j. 9 Afs 54/2010 – 84. 

78 Viz např. rozsudek RS NSS ze dne 1. 6. 2010, č. j. 5 As 64/2008 - 155, č. 2109/2010 Sb. NSS, nebo rozsudek NSS ze dne 
20. 4. 2017, č. j. 1 As 120/2017 – 37. 

79 Viz např. usnesení ÚS ze dne 22. 11. 1999, sp. zn. I. ÚS 353/98, a ze dne 22. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 568/01. 
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Podobně zbytečná se zdá být hierarchizace veřejných zájmů. Je možné argumentovat, že 

veřejný zájem na samotném přežití obyvatel státu (resp. na zachování státu80) je nadřazen 

veřejným zájmům ostatním, případně že z tohoto zájmu další zájmy vycházejí, včetně zájmu na 

ochraně příznivého životního prostředí. Tomu odpovídá koncept stavu nouze (necessity) 

v mezinárodním právu coby úzce vymezená výjimka z odpovědnosti.81 

U různých odvozených partikulárních veřejných zájmů lze takto rozlišovat stěží - a dospět 

k závěru, že jeden veřejný zájem bezvýhradně převáží nad veřejným zájmem jiným. Neplatí to 

ostatně automaticky ani při poměřování veřejného zájmu se soukromým zájmem, jak již bylo 

uvedeno.82 Účelné poměřování veřejných zájmů je tak možné až na úrovni posuzování 

konkrétního případu, ve kterém se tyto zájmy střetávají. 

Dobrý příklad nabízí střet veřejného zájmu na ochraně bezpečí obyvatel vesnice 

s veřejným zájmem na ochraně ohroženého medvěda hnědého (Ursus arctos). V obecné rovině 

abstraktního posouzení převáží ochrana obyvatel, v konkrétním případě to tak nemusí být (nebo 

to nemusí nutně znamenat medvědovu smrt), protože je nutné posoudit skutečnou hrozbu škody 

i možné způsoby jejího omezení, včetně například možnosti odchytu medvěda a jeho přemístění 

do zoologické zahrady. 

V praxi je ovšem situace odlišná, alespoň z pohledu judikatury slovenských soudů (české 

soudy tuto otázku doposud neřešily), takže výskyt medvěda blízko lidských sídel fakticky 

znamená jeho odstřel. Úprava odchylného režimu, která vyžaduje existenci převažujícího 

veřejného zájmu, totiž nepůsobí preventivně v tom smyslu, že by zaváděla povinnost 

předcházet situacím, které je potřeba řešit právě udělením výjimky. Preventivně působí až tím, 

že by měla zamezit opakování nebo zhoršení stavu ohrožení.83 To dobře ilustruje slovenský 

případ, ve kterém žalobce (ekologický spolek) mimo jiné namítal, že výjimka nemůže splnit 

sledovaný cíl, protože důvodem pronikání medvědů do intravilánu obce je hledání potravy, 

kterému nelze zabránit, dokud nebude především zabezpečený odpad před jeho jednoduchým 

                                                           
80 Poradní stanovisko MSD o zákonnosti hrozby nebo použití jaderných zbraní (Sb. rozh. MSD, 1996, s. 226). 

81 Viz např. International Law Commission. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 
with commentaries. In: OSN. Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two, s. 80 a násl. 

82 Viz např. usnesení NSS ze dne 4. 8. 2015, č. j. 6 As 141/2015 - 38: „závažnost újmy hrozící stěžovatelce převáží nad 
narušením veřejného zájmu, který lze spatřovat v tom, že příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je 
hrazen z veřejných prostředků“. Nebo z oblasti územního plánování rozsudek NSS ze dne 30. 7. 2015, č. j. 8 As 47/2015 
- 44: „Přísluší mu však posoudit, zda pořizovatel územního plánu postupoval zákonem předepsaným způsobem, zda zvolené 
řešení není v rozporu s požadavky hmotného práva, případně zda nejde o řešení ve vztahu k navrhovateli zjevně 
nepřiměřené, které představuje reálné porušení jeho vlastnického práva a které nelze odůvodnit ani veřejným zájmem na 
využití území v souladu s cíli územního plánování uvedenými v § 18 stavebního zákona“. 

83 Viz rozsudek KS v Bratislavě ze dne 26. 11. 2014, č. j. 2S 259/2013 – 93: „Povolenie výnimky z uvedeného dôvodu má 
mať predovšetkým preventívny charakter, jej realizáciou sa má predchádzať nebezpečným stretom človeka s medveďom, 
predovšetkým mimo miest jeho prirodzeného výskytu, najmä v intraviláne obcí a v blízkosti ľudských obydlí.“  
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získáváním z odpadových nádob. Krajský soud na tuto námitku v podstatě nereagoval a vyšel 

především ze skutečnosti, že je nepochybné, že medvěd pohybující se v blízkosti lidských sídel 

je synantropní a nevykazuje žádné znaky plachosti. Takže je hrozbou lidskému zdraví.84 

Slovenský Nejvyšší soud tyto závěry potvrdil a uvedl, že nastalou situaci „nie je možné v 

reálnom čase situáciu riešiť inak, ako udelením výnimky na usmrtenie tohto živočicha“. Co se 

týče jiných uspokojivých řešení, spokojil se soud s tím, že by přemístění medvěda do jiné 

lokality bylo neúčelné a že o něj neprojevila zájem žádná z českých nebo slovenských 

zoologických zahrad.85 Je však alespoň zapotřebí spolehlivě prokázat, že se medvěd skutečně 

v posuzované lokalitě vyskytuje. Jak dovodil rovněž slovenský Nejvyšší soud v rozsudku ze 

dne 13. 12. 2017, sp. zn. 10Sžk/16/2016, „(a)k má byť dôvodom pre povolenie výnimky ochrana 

zdravia a bezpečnosti obyvateľov, mal by správny orgán v konaní požadovať od žiadateľa 

doloženie určitej formy monitoringu pohybu najmä synantropných medveďov v blízkosti 

ľudských sídiel a zdokumentovať prípady agresívneho správania medveďov, aby bolo možné z 

takýchto konkrétnych okolností vyvodiť opodstatnenú obavu o zdravie a bezpečnosť obyvateľov 

(…) bez toho, aby správny orgán - v tomto prípade sťažovateľ - zadovážil do spisu a v správnom 

konaní za prítomnosti účastníkov konania vykonal a vyhodnotil podklady, správy, hlásenia o 

konkrétnych údajoch týkajúcich sa závažných škôd vrátane fotodokumentácie a zápisy či 

výpovede svedkov z terénu o stretoch s medveďom atypických miestom (napr. mestská časť či 

záhradkárska lokalita, s veľkou migráciou ľudí), ale aj správaním sa medvěda voči človeku 

(agresivita a nedostatok prirodzenej plachosti), čo je možné nájsť zaevidované či už na 

obecných úradoch alebo napríklad v miestnej tlači, nie je možné vysloviť spoľahlivý záver, ktorý 

je obsiahnutý v preskúmanom rozhodnutí.“86 Pokud se medvěd vyskytuje v mysliveckém 

revíru, který je jeho přirozeným místem výskytu, pak pochopitelně není možné z každého jeho 

střetu s člověkem dovozovat hrozbu pro lidské zdraví. Pokud se však jedná o oblast hustého 

výskytu medvědů, dochází běžně k pronikání medvědů do blízkosti lidského osídlení, takže 

jsou dány důvody pro povolení odstřelu i v místu jejich běžného pohybu.87  

Z uvedeného je patrné, že ve skutečnosti proti sobě nestojí abstraktní veřejné zájmy, ani 

zájmy zcela přesně definované, nýbrž veřejné zájmy do značné míry upřesněné a podpořené 

řadou těžko vyvratitelných domněnek (např. že konkrétní medvěd není nebezpečný, nebo že by 

                                                           
84 Rozsudek KS v Bratislavě ze dne 4. 5. 2016, č. j. 6S/36/2015-71. 
85 Viz rozsudek NS SR ze dne 26. 2. 2018, sp. zn. 5Sžo/52/2016. 
86 Viz také rozsudek NS SR ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 10Sžp/2/2013. 

87 Viz rozsudek NS SR ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. 4Sžo/79/2015, ve kterém byl nebezpečný výskyt medvědů popsán tak, 
že se „vyskytli aj v okolí minerálneho prameňa Teplica, hľadajúc potravu v odpadkových košoch na pešej zóne a tiež bol 
spozorovaný medveď pri evanjelickom kostole, ktorý nejavil známky plachosti.“ 
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bylo možné umístit jej i do zoologické zahradě v jiném státě než jen na Slovensku a v Česku). 

Ochrana jedinců ohroženého druhu se tak v důsledku omezuje na ochranu druhovou, protože 

nejpodstatnější podmínkou povolení odstřelu se stává zachování relativně příznivého stavu 

populace.88 Rozhodnutí správního orgánu, který výjimku povoluje, přitom vychází z poznatků, 

které mohou trpět určitou mírou subjektivizace. Jedná se o vyjádření starostů příslušných obcí 

a zprávy o pozorování medvědů, které podle soudů obstojí jako podklady pro vydání 

rozhodnutí.89 S ohledem na dostupnost záznamových zařízení lze trvat na tom, aby byly 

podobné zprávy v co největší míře podpořeny alespoň obrazovým záznamem. 

Právě toto upřesňování veřejných zájmů je žádoucí a je nutné jej od snah o hierarchizaci 

veřejných zájmů odlišit. Jak bude patrné, judikatura klade poměrně vysoké nároky na správní 

orgány, aby provedly přesnou identifikaci veřejných zájmů pro účely konkrétního rozhodování. 

Jak Z. Horáček trefně poznamenává a následně ilustruje na příkladu veřejného zájmu na 

ochraně životního prostředí, který je upřesněn až na úroveň veřejného zájmu na stanovení 

ochranného pásma zdroje podzemní vody, „(l)ze potom sledovat, jak se původně rozsáhlý 

veřejný zájem rozpadá na užší veřejné zájmy, které vyjadřují stupeň detailu skutečnosti, ve které 

je veřejný zájem aplikován.“90 Jiný příklad uvádí NSS na půdorysu ochrany ohrožených druhů 

v rozsudku ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46: „V rámci ochrany životního prostředí 

je za současného stavu politického a odborného diskursu považováno za žádoucí, jakkoli to 

může být z řady odborných (zejména ekonomických a ekologických) hledisek považováno za 

mimořádně sporné, podporovat výrobu elektrické energie z tzv. obnovitelných zdrojů. V 

současné době tedy existuje rámcová většinová politická shoda vyjádřená nejrůznějšími 

politickými i legislativními akty na světové, evropské i národní úrovni, že výroba energie z 

obnovitelných zdrojů směřuje k vyšší míře ochrany životního prostředí, a že je proto v zájmu 

celé společnosti, aby byly za přiměřených podmínek uskutečňovány záměry tomuto 

přispívající.“ Takové upřesnění veřejného zájmu je žádoucí, ovšem v konkrétních případech 

nemusí být bezproblémové a může vést až k bagatelizaci určitého veřejného zájmu (přílišnému 

zúžení) v důsledku opomenutí systémových vazeb a důležitosti dílčího zájmu pro fungování 

dalších (částí) právem chráněných zájmů, což se pochopitelně týká i ochrany přírody a krajiny. 

Správní soudy například na jedné straně uznávají, že k dotčení zájmů chráněných ZOPK může 

                                                           
88 Viz rovněž rozsudky NS SR ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 10Sžo/88/2015, a ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. 
10Sžo/268/2015. 
89 Viz rozsudek NS SR ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 10Sžp/2/2013.  
 
 
90 HORÁČEK, Zdeněk. Veřejný zájem v právu životního prostředí. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. 
Právnická fakulta. Vedoucí: Milan Damohorský, 2011, s. 21. 
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docházet i nepřímo, prostřednictvím dotčení zájmů souvisejících (např. vody či ovzduší91), což 

je jistě správně, avšak již nevyžadují, aby v řízení o výjimce z ochrany ohrožených druhů podle 

§ 56 ZOPK bylo nezbytné řešit i vazby na jiné ohrožené druhy v zasaženém území.92 To se jeví 

jako problematické u těch rostlinných či živočišných druhů, které fungují v symbiotickém 

vztahu. 

1.5 Proměnlivost veřejného zájmu v čase 

Podstatným rysem veřejného zájmu je jeho proměnlivost v čase. Jak uvedl NSS v 

rozsudku ze dne 23. 10. 2003, č. j. 2 As 11/2003 - 164, „(n)eurčité právní pojmy zahrnují jevy 

nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat. Jejich obsah a rozsah se 

může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy.“ Veřejné zájmy jsou tak 

ovlivňovány aktuální politickou situací i fází civilizačního vývoje - a jejich určení je závislé na 

čase, místě a okolnostech.93 Jak lakonicky poznamenává Hanák, „co bylo považováno za 

veřejný zájem v rakouské monarchii v roce 1811, nemusí být veřejným zájmem v podmínkách 

dnešní ČR.“94 Dudová k tomu v souvislosti s vymezením veřejných zájmů uvádí: „V daném 

kontextu jde přitom nepochybně o specifický odraz existujících společenských vztahů na vědomí 

zákonodárce, který by měl tyto vztahy svými zásahy ovlivnit. To však klade vysoké nároky na 

zákonodárce v tom smyslu, že musí odhadnout co nejpřesněji směr vývoje společenských vztahů, 

tedy to, jak se budou společenské vztahy vyvíjet, jaké potřeby vzniknou a jak je bude zapotřebí 

uspokojit. Měl by přitom využít poznatky celé řady vědních oborů (sociologie, ekonomie, 

ekologie, psychologie, demografie, lékařské vědy apod.), tak, aby jeho poznání bylo co 

nejefektivnější poměřování veřejných zájmů v souvislosti s konkrétním soudním 

rozhodnutím.“95 

Lze si jen obtížně představit, že by některý veřejný zájem ve svém obecném vyjádření 

přestal být veřejným zájmem, nebo že by se objevil zcela nový veřejný zájem, a to vzhledem 

k zmíněnému hodnotovému zakotvení veřejných zájmů v potřebách společnosti. Pokud by se 

                                                           
91 Viz rozsudky NSS ze dne 29. 11. 2012, č. j. 7 As 144/2012 - 53, a ze dne 5. 10. 2017, č. j. 7 As 303/2016 - 42. 

92 Rozsudek KS v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28. 2. 2018, č. j. 65 A 95/2017 – 96, a navazující rozsudek NSS 
ze dne 21. 5. 2018, č. j. 4 As 126/2018 – 70. 

93 Viz nález ÚS ze dne 13. 9. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 9/94, č. 207/1994 Sb., N 40/2 SbNU 7, k udělování českého státního 
občanství. 

94 HANÁK, Jakub. § 58. In: VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip DIENSTBIER 
a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 460. 

95 DUDOVÁ, Jana. Poznámky k prosazování veřejných zájmů při ochraně životního prostředí. České právo životního 
prostředí. 2005, č. 16, s. 64. 
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tak stalo, bude otázka novosti takového zájmu nutně sporná. Základní veřejné zájmy i oblasti, 

ve kterých se tyto veřejné zájmy střetávají, lze totiž považovat za dlouhodobě ustálené. 

V důsledku společenských změn však dochází k zásadním změnám náhledu na obsah 

těchto veřejných zájmů a také ke změnám preferencí, jakým způsobem a s jakou intenzitou 

dochází k jejich naplňování (tak je tomu i v případě veřejného zájmu na ochraně životního 

prostředí). Většinou podléhají dílčí veřejné zájmy postupnému vývoji, který odráží měnící se 

potřeby a hodnotové vnímání společnosti. Změny potřeb, resp. změny ve způsobu jejich 

uspokojení, se pak projevují ve zvýšené poptávce po realizaci záměrů, které se dostávají do 

střetu s ochranou přírody a krajiny. Širokému rejstříku potřeb společnosti odpovídá i rozsáhlá 

množina záměrů podřaditelných pod koncept veřejného zájmu. Lze mezi ně zařadit 

bezpečnostní opatření, posílení dopravní infrastruktury i podporu volnočasových aktivit. 

Například Tyrolský zemský soud v rozsudku z roku 2018 argumentuje, že současné 

trendy cykloturistiky (používání kol s elektrickým pohonem a tzv. bikepacking) odůvodňují 

výstavbu širších cyklostezek a jejich asfaltování (a s tím spojené zásahy do přírody a krajiny), 

a to z důvodu nutného zajištění bezpečnosti cyklistů. Veřejným zájmem, který v tomto případě 

převážil nad chráněnými zájmy životního prostředí, byl rozvoj turismu.96 

Závěry zahraničních soudů však není možné přebírat bez dalšího, protože se hodnotové 

vnímání některých veřejných zájmů v jednotlivých státech může i výrazně lišit, a to dokonce i 

mezi evropskými státy. To lze ilustrovat například na německém zákazu provozování tzv. laser 

game z důvodu ochrany lidské důstojnosti před hrou na „zabíjení“. Tento zákaz obstál před 

SDEU, když jeho soulad s pravidly společného trhu potvrdil rozsudek ve věci C-36/02 

(Omega).97 Jak vysvětlila generální advokátka, byl zákaz odůvodněn cílem veřejného pořádku 

                                                           
96 Rozsudek Landesverwaltungsgericht Tirol ze dne 10. 9. 2018, č. j. LVwG-2017/41/1651-17. Soud posuzoval záměr 
cyklostezky spočívající v rozšíření a vyasfaltování stávající komunikace určené především pro pěší. Podle orgánu 
ochrany přírody nebyly splněny požadavky veřejného zájmu, neboť předmětnou stezku využívá poměrně široká 
skupina lidí včetně cyklistů nebo lidí se psy. Vyasfaltováním komunikace by došlo k záboru půdy a vytvořila by se 
bariéra pro živočichy. Zvýšilo by se nebezpečí přejezdu křižovatky na místě, kde se cesta kříží s frekventovanou silnicí, 
navíc za situace, kdy existuje alternativní řešení navrhovaného záměru v podobě existující cyklostezky, ve srovnání se 
kterou by nová cyklostezka přinesla úsporu pouze asi 250 metrů. V souladu se zásadou in dubio pro natura tak orgán 
ochrany přírody zamítl žádost o povolení zásahu do chráněných zájmů. Soud však toto rozhodnutí zrušil. Přihlédl k 
tomu, že daný záměr nebude protínat území, které by bylo chráněno ve zvláštním režimu (např. jako lužní lesy nebo 
mokřady) a především se má stát částí nadregionální cyklostezky, která je již v současnosti jednou z nejvytíženějších. S 
ohledem na setrvalý nárůst cyklistiky, který akcentují znalecké posudky, a s ohledem na její nové atraktivní formy 
(bikepacking, e-kola) musí cyklostezka pokud možno zajistit bezpečnost uživatelů, což odůvodňuje navrhovanou 
povrchovou úpravu (asfalt) i značnou šířku stezky (3,5 m a okraje 0,25 m) oproti požadavkům ochrany životního 
prostředí (šířka 2,6 m). Z hlediska plynulosti a bezpečnosti dopravy tak dává záměr smysl a přináší výhody, které není 
současné spojení schopné zajistit. Vedle toho soud zohlednil také zjevný ekonomický přínos turismu pro celý region. 
Stávající cyklostezka může sloužit jako doplňující po dokončení realizace záměru. 

97 Rozsudek SDEU ze dne 14. 10. 2004, Omega (C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614). 
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zaměřeným na veřejný zájem98. Ovšem již v době vydání sporného zákazu se jednalo o běžnou 

volnočasovou aktivitu napříč členskými státy (byť vylepšenou z technického hlediska), která 

nevzbuzovala a ani nyní nevzbuzuje větší kontroverze. SDEU v podstatě ignoroval test 

proporcionality a ve svých závěrech patrně mlčky přihlédl k německému břemeni válečných 

hrůz (zákaz byl však vydán roku 1994). O několik let dříve SDEU judikoval, že Spojené 

království nemůže pro stejný veřejný zájem zakázat dovoz nafukovacích panen99 nebo že Irsko 

nemůže zakázat výjezdy svých občanů do jiných států za účelem provedení interrupce.100 

Změny v potřebách společnosti se projevují také při poměřování veřejných zájmů. Velice 

jednoduše totiž může dojít k relativnímu zajištění některého veřejného zájmu, takže odpadne 

akutní potřeba jeho prosazování, anebo naopak zesílí potřeba k zajištění určitého veřejného 

zájmu, čímž dojde ke změně preferencí mezi jednotlivými veřejnými zájmy - a v důsledku ke 

změně politiky, legislativy i výsledku konkrétního povolovacího řízení. Tato návaznost je dobře 

patrná v oblasti stavebního práva. Jak uvedl NSS v rozsudku ze dne 27. 9. 2016, č. j. 7 As 

152/2016 - 21, „(o)bsah pojmu veřejný zájem je však ve stavebním právu při povolování staveb, 

jakož i při jejich dodatečném povolování, zhmotněn právě prostřednictvím požadavků 

vyplývajících z územně plánovací dokumentace, cílů a záměrů územního plánování, obecných 

technických požadavků na výstavbu, technických požadavků na stavby a zájmů chráněných 

zvláštními předpisy. Právě stanovením uvedených požadavků je sledováno naplnění veřejného 

zájmu. Samotný mechanismus pořizování územně plánovací dokumentace je třeba považovat 

za způsob prosazování veřejného zájmu v dané oblasti, územně plánovací dokumentace jako 

výsledek takového mechanismu pak tento veřejný zájem odráží.“ Anebo tentýž soud v rozsudku 

ze dne 12. 10. 2017, č. j. 4 As 180/2017 – 54: „V řízení o prodloužení platnosti stavebního 

povolení je tedy povinností stavebního úřadu posoudit aktuální situaci v území, přičemž 

přihlédne k námitkám účastníků řízení a ochraně veřejných zájmů. Může přitom nastat situace, 

kdy změna okolností zabrání prodloužení stavebního povolení.“ Je zřejmé, že takovou změnou 

okolností, která odůvodňuje přehodnocení původních závěrů správního orgánu, může být 

například změna ochranného režimu, který na dotčené zájmy dopadá.101 

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze bez dalšího přebírat ani závěry předchozích 

rozhodnutí správních orgánů či soudů, ale je nutné přihlížet ke konkrétním okolnostem každého 

                                                           
98 Stanovisko generální advokátky C. Stix-Hackl ze dne 18. 3. 2004, Omega (C-36/02, ECLI:EU:C:2004:162). 

99 Rozsudek SDEU ze dne 11. 3. 1986, Conegate v. HM Customs & Excise (C-121/85, ECLI:EU:C:1986:114). 

100 Rozsudek SDEU ze dne 4. 10. 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland v. Grogan a další (C-
159/90, ECLI:EU:C:1991:378). 

101 Viz např. rozsudek NSS ze dne 14. 3. 2013, č. j. 5 As 66/2011 – 98.  
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případu. Pokud trvá potřeba na zajištění veřejného zájmu, je pochopitelně možné vycházet i ze 

závěrů letitých. NSS např. takto využívá starší prvorepublikovou judikaturu, která řeší otázku 

proporcionality omezení vlastnického práva ve prospěch veřejného zájmu spočívajícího v 

přístupu veřejnosti na komunikaci, která se nachází na pozemku v soukromém vlastnictví.102 

Pro rozhodování správních orgánů v konkrétních případech jsou podstatné ještě dva další 

závěry judikatury. Podle NSS v zásadě platí, že pro posouzení splnění podmínek existence 

převažujícího veřejného zájmu je rozhodující stav před udělením výjimky, což je podstatné 

z hlediska zajištění relevantních důkazních prostředků, respektive vyhodnocení podkladů 

předložených žadatelem: „Opodstatněné nejsou ani námitky stěžovatelů, že nebyly provedeny 

jimi navrhované důkazy týkající se výskytu rostlin na dotčeném území v minulosti a po 

provedení terénních úprav. Jak soud zdůraznil výše (zejm. bod 28 tohoto rozsudku), pro 

posouzení povolení výjimky byl rozhodující výskyt zvláště chráněných rostlin v době 

bezprostředně předcházející provedení terénních úprav. Pro rozhodnutí o výjimce proto 

nemohlo být relevantní, jaké byly výsledky botanických průzkumů z let 1998, 2006 a 2008, či 

jaký je stav po provedených úpravách. Tyto důkazy totiž nezachycují aktuální výskyt zvláště 

chráněných rostlin v době před provedením dotčených terénních úprav.“103 I z hlediska 

časových souvislostí je důležité, že je zapotřebí přihlížet ke kontextu celého záměru, jehož části 

mohou být realizovány postupně. To dobře ilustruje rozsudek KS v Ostravě z roku 2015, který 

se týká vyvlastnění několika pozemků za účelem stavby silnice. Krajský soud dovodil, že při 

posouzení veřejného zájmu je třeba vycházet z významu celé stavby, zvláště jedná-li se o tak 

rozsáhlou stavbu, jako je rychlostní silnice. Veřejný zájem je podle jeho názoru určován 

stavbou „hlavní“ a optikou jejího významu je nutno pohlížet na stavby doplňkové (obslužné a 

příjezdové komunikace, nájezdy apod.).104 NSS tento závěr následně potvrdil a dodal, že 

„skutečnost, že v současné době sjezdy z příjezdové komunikace vybudovány nejsou, ani 

hypotéza, že s jejich vybudováním není počítáno (jak tvrdí stěžovatelka), neznamená, že 

neexistuje veřejný zájem na vyvlastnění předmětných pozemků převažující nad zachováním 

dosavadních práv vyvlastňovaného. Nelze přitom odhlédnout od toho, že osoba zúčastněná na 

řízení v minulosti opakovaně vyvíjela snahu dohodnout se se stěžovatelkou na vybudování 

takového sjezdu. Skutečnost, že stěžovatelka, popř. i majitelé sousedních pozemků, nebyla 

ochotna se na vybudování sjezdu ke svým pozemkům s osobou zúčastněnou na řízení dohodnout, 

                                                           
102 Viz rozsudky NSS ze dne 16. 5. 2011, č. j. 2 As 44/2011 - 99, č. 2370/2011 Sb. NSS, a ze dne 9. 11. 2011, č. j. 9 As 
55/2011 - 141. 

103 Rozsudek NSS ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 100/2014 – 36. 

104 Viz rozsudek KS v Ostravě ze dne 11. 3. 2015, č. j. 22 A 136/2013 – 54. 
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nemá za následek oslabení, nebo dokonce popření, veřejného zájmu na vybudování předmětné 

stavby.“ 

1.6 Veřejný zájem a obecný zájem 

Co se týče terminologického vymezení, veřejný zájem bývá často spojován nebo 

zaměňován s různými pojmy, v kontextu právním zejména s pojmy obecný zájem, obecně 

prospěšný zájem nebo společenský zájem.105 Pojmy veřejný zájem a obecný zájem, které 

nejčastěji používají právní předpisy i soudní judikatura, lze považovat do jisté míry za 

synonymní, zejména pokud se objevují ve významu hodnot společnosti. Ústavní soud například 

spatřuje podstatu veřejného zájmu v tom, že jde o zájem celé společnosti, když uvádí, že „pojem 

"veřejný zájem" je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či 

obecně prospěšný zájem.“106 Nejvyšší soud totéž spatřuje v zájmu obecném.107 Ve vztahu ke 

konkrétním zájmům lze odkázat např. na závěry NSS k ochraně lesů: „Protože jsou pak lesy 

podstatnou složkou životního prostředí a přírodního bohatství České republiky a plní 

nezastupitelnou roli v globálním ekosystému, je jejich správa a obhospodařování nepopiratelně 

také předmětem obecného a celospolečenského zájmu.“108 

K rozlišování mezi obecným a veřejným zájmem dochází teprve na půdorysu omezení 

vlastnických práv ve smyslu čl. 11 odst. 3 a 4 Listiny, čl. 17 Listiny základních práv EU a čl. 1 

Protokolu 1 Úmluvy. Zatímco obecný zájem odůvodňuje zásah do vlastnických práv, který je 

vlastník povinen strpět zpravidla bez náhrady, veřejný zájem již vyžaduje zákonné zmocnění a 

poskytnutí adekvátní kompenzace. Ústavní soud ve své rozhodovací praxi připustil tezi, že 

omezení vlastnického práva ve skutečnosti upravuje pouze odstavec čtvrtý článku 11 Listiny; 

třetí odstavec stanoví tzv. meze vlastnického práva.109 Meze vlastnického práva mají spočívat 

v tom, že zákon omezuje všechny subjekty vlastnického práva za dodržení principu rovnosti, 

naproti tomu omezení vlastnického práva představují omezení vlastnického práva dopadající 

jen na část vlastníků. 

                                                           
105 Viz např. rozsudek NSS ze dne 18. 6. 2007, č. j. 1 Ao 1/2006 – 74, č. 968/2006 Sb. NSS, podle kterého „ochranu 
zemědělského půdního fondu, stejně jako ochranu jiných složek životního prostředí, nelze absolutizovat. Jednotlivé složky 
ochrany spolu musí být ve vzájemné rovnováze, stejně jako musí být hledána rovnováha mezi ochranou životního prostředí 
a jinými společenskými zájmy. Hledat a nalézat tuto rovnováhu při funkčním využití a zachování území je, po vyslechnutí 
dotčené veřejnosti, úkolem orgánů činných na úseku územního plánování a územního řízení.“ 

106 Nález ÚS ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, N 23/5 SbNU 193. Podobně nález ÚS ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. 
ÚS 455/03, N 15/36 SbNU 165. 

107 Usnesení NS ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 3 Tdo 1483/2009. 

108 Rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2011, č. j. 1 Afs 98/2010 - 399. Podobně NSS k ochraně lesa jakožto významného 
krajinného prvku se stabilizační funkcí v krajině v rozsudku ze dne 12. 12. 2008, č. j. 2 As 64/2008 - 122. 

109 Stanovisko pléna ÚS ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st 27/09. 
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I. Průchová a J. Chyba považují veřejný zájem za podmnožinu zájmu obecného,110 T. 

Kocourek pak doplňuje, že „veřejné zájmy představují kvalifikovanou skupinu obecných zájmů, 

která se vyznačuje vyšší intenzitou, tj. např. velkou naléhavostí, prvořadým významem nebo 

nevratností následků, které by mělo jejich porušení. S intenzitou zájmu na ochraně objektů jde 

ruku v ruce i intenzita přípustných omezení vlastnického práva. Omezení ve veřejném zájmu 

mohou být proto citelnější, závažnější než omezení (resp. meze) vlastnického práva v obecném 

zájmu.“111 D. Beránek shodně vnímá obecný zájem jako pojem širší než zájem veřejný, ale 

zároveň jako pojem intenzivnější, protože jde o zájem společný všem – vyjadřující nejobecněji 

sdílené společenské hodnoty. Veřejný zájem chápe zejména jako protiklad zájmu soukromého: 

Jeho použití předpokládá, byť třeba nevysloveně, že existuje ještě jiný právně relevantní zájem, 

který je protichůdný. Jeho zjišťování má zpravidla za úkol pouze ospravedlnit omezení 

vlastnického práva.112 Tento závěr potvrzuje judikatura Ústavního soudu, podle které je 

poskytnutí náhrady závislé především na intenzitě omezení vlastnického práva, nikoli na formě, 

resp. okruhu omezených vlastníků.113 Extenzivní míra omezení, za kterou přísluší náhrada, je 

podle Ústavního soudu dána v případě, že omezením vlastnického práva vylučuje realizaci 

vlastnického práva buď zcela, nebo podstatnou měrou znemožňuje jeho v některé z jeho složek 

– a takové extenzivní omezení může být i plošné. 

Z mého pohledu jsou veřejný i obecný zájem synonymní pojmy i v případě čl. 11 Listiny, 

takže za ně mohou být označeny stejné hodnoty nebo nástroje jejich dosažení. Liší se pouze 

intenzitou svého konkrétního naplnění, při jehož posuzování si soudy vypomáhají kategorií 

spravedlivosti - a omezení vlastnického práva označují za „ve větší než spravedlivé míře“114 

nebo „za „pouhou“ kontrolou jeho užívání“115 či „minimální možný zásah“.116 Terminologické 

                                                           
110 PRŮCHOVÁ, Ivana, CHYBA, Jaroslav. Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1998, s. 30 – 31. 

111 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2012, s. 29. 

112 BERÁNEK, Dominik. Krátká úvaha nad obecným a veřejným zájmem ve smyslu čl. 11 Listiny. 2018, s. 2, dosud 
nepublikováno. 

113 Viz např. nález ÚS ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, č. 49/2007 Sb. 

114 Viz např. usnesení RS NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 - 120, č. 1910/2009 Sb. NSS, nebo rozsudek NSS ze 
dne 23. 5. 2013, č. j. 7 Aos 4/2012 - 31. 

115 Viz nález ÚS ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2005/09, N 91/65 SbNU 221. 

116 Viz např. rozsudek NSS ze dne 17. 8. 2011, č. j. 1 As 81/2011 - 42: „Formalizovaná ochrana ohrožených druhů živočichů 
a rostlin představuje shodu mezinárodního společenství (viz Nařízení Rady (ES) č. 338/1997) na jednom způsobu, jak čelit 
riziku poškození diverzity přírody a zároveň respektovat povinnost minimalizace dopadu do osobní sféry konkrétních lidí. 
Vlastnická práva nejsou uvedenou shodou dotčena ve své podstatě, resp. omezení, nezbytné pro ochranu legitimního cíle 
(zachování živočišného druhu) představuje minimální možný zásah do ústavně chráněného práva. Vlastnické právo 
žalobce bylo v jeho podstatě hypoteticky dotčeno (zákazem nakládání s majetkem jeho neomezeným prodejem), avšak 
princip přiměřenosti omezení byl respektován nezbytností ochrany živočišného druhu a omezení minimalizováno také 
možností udělení výjimky ze zákazu prodeje. Omezení vyplývá z legitimního cíle vnitrostátní úpravy (zde zákon č. 100/2004 
Sb., o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).“  
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rozlišování v praxi hraje malou roli, protože správní orgány a soudy řeší především splnění 

zákonných podmínek a proporcionalitu zásahu do práv vlastníka v konkrétním případě.117 

Nemusí pak být jasné, zda omezení posuzují z hlediska obecného nebo veřejného zájmu.118 

Pro doplnění lze odkázat i na závěry judikatury ESLP, ve které soud k rozdílům mezi 

obecným a veřejným zájmem stručně uvádí, že „i přestože by v článku 1 Protokolu 1 mohly 

existovat rozdíly, nelze v tomto případě rozlišit žádnou fundamentální odlišnost“.119 V 

souvislosti s určením, kdo se jeví jako nejvhodnější kandidát na posouzení, co v konkrétních 

situacích představuje veřejný zájem, zaujímá ESLP stanovisko, že vnitrostátní orgány jsou v 

zásadě ve výhodnějším postavení nežli mezinárodní soud, neboť mají k dispozici přímé a 

bezprostřední informace o společnosti jako takové, stejně jako o jejích potřebách. Proto ESLP 

respektuje úsudek zákonodárce ohledně toho, co je „ve veřejném zájmu“ v konkrétním státě, 

není-li výsledek takového uvážení zjevně bez rozumového základu.120  

Co se týče unijního práva, SDEU se dosud podstatou konceptu veřejného zájmu 

nezabýval, ovšem z některých jeho rozhodnutí je patrné, jakým způsobem veřejný zájem 

vnímá. V tomto ohledu může být lehce matoucí, že většina překladů unijních předpisů i 

judikatury SDEU do českého jazyka používá termínu obecný zájem, nicméně ve stejném 

významu jako je tomu u českého veřejného zájmu (jde zpravidla o předklad ang. public 

interest). Především ve starší judikatuře SDEU je možné se setkat i s obecným zájmem ve 

smyslu ang. general interest, nicméně SDEU dovodil v rozsudku ve věci C-38/97 (Librandi),121 

která se týkala schvalování tarifů pro silniční nákladní dopravu, že význam obou konceptů je 

                                                           
117 Test proporcionality, který dlouhodobě užívá český Ústavní soud, stojí na třech pilířích. Prvním je kritérium 
vhodnosti, tj. odpověď na otázku, zda institut, omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl 
(ochranu jiného základního práva). Druhým kritériem poměřování základních práv a svobod je kritérium potřebnosti, 
spočívající v porovnávání legislativního prostředku, omezujícího základní právo resp. svobodu, s jinými opatřeními, 
umožňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod. Třetím kritériem je porovnání 
závažnosti obou soupeřících zájmů či základních práv. Viz např. nálezy ÚS ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, č. 
214/1994 Sb., N 46/2 SbNU 57, nebo ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13, č. 112/2013 Sb., N 49/69 SbNU 31. 

118 Viz např. rozsudek NSS ze dne 24. 11. 2011, č. j. 7 Ao 4/2011 - 126: „Je proto opodstatněná námitka navrhovatele, že 
v rozhodnutí o námitce je pouze uvedeno, že obec je zatížena existencí průmyslového areálu, nespecifikuje však, v čem 
spočívá veřejný zájem na vyloučení aktivit odpadového hospodářství v dané lokalitě. V důsledku toho pak zařazení lokality 
P1 do způsobu využití TX brání využití nemovitostí k podnikatelské činnosti v oblasti nakládání s odpady, aniž však byl 
takový zásah v územním plánu přezkoumatelně podložen veřejným zájmem, který by omezení vlastnického práva mohl 
ospravedlňovat, či jinak veřejný zájem odůvodněn.“ Nebo nález ÚS ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02, č. 211/2005 
Sb., N 59/36 SbNU 631: „Vyjmutí prostor vlastněných soukromými subjekty a splňujících zákonné znaky veřejného 
prostranství z veřejnoprávního režimu veřejného prostranství by vedlo k podstatnému ztížení či znemožnění právní 
regulace společenských vztahů, na nichž má obec jako veřejnoprávní korporace veřejný zájem.“ 

119 Rozsudek ESLP ze dne 21. 2. 1986, James a ostatní proti Spojenému království (stížnost č. 8793/79, bod 43, vlastní 
překlad). 

120 Tamtéž, bod 43 – 46. Blíže viz VOMÁČKA, Vojtěch, NOVÁKOVÁ, Jana. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany 
životního prostředí: Obecný a veřejný zájem v judikatuře ESLP a SDEU. České právo životního prostředí. 2018, č. 49, 
v tisku. 

121 Rozsudek SDEU ze dne 1. 10. 1998, Librandi (C-38/97, ECLI:EU:C:1998:454, body 38 - 42). 
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stejný.122 Veřejný zájem se zde objevil v běžném významu - jako aspekt, ke kterému by mělo 

být přihlíženo v souvislosti s personálním složením komise, která dopravní tarify schvaluje. 

Zmíněné závěry SDEU lze jistě zobecnit a využít i v jiném kontextu, ovšem není možné 

je absolutizovat. V některých případech je totiž rozlišování mezi obecným zájmem a veřejným 

zájmem na místě. Například užití obou termínů (obecný zájem i veřejný zájem) ve směrnici o 

stanovištích není projevem libovůle unijního zákonodárce, který by promiscue využíval 

označení tak, aby bylo možné je zaměnit. Směrnice na obecný zájem (zde ang. general interest, 

fr. d'intérêt général) odkazuje již ve svém úvodu, když uvádí, že „zachovávání, ochrana a 

zlepšování kvality životního prostředí, včetně ochrany přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin je základním cílem v obecném zájmu Společenství, jak 

uvádí článek 130r Smlouvy“.123 Ochranná regulace podle směrnice pak rozlišuje stanoviště a 

druhy podle toho, jaký mají význam pro celou Unii (Společenství), což reflektuje i jejich 

označení jako stanoviště v zájmu Společenství a druhy v zájmu Společenství.124 Ustanovení 

směrnice, která umožňují odchylný postup, však hovoří o důvodech převažujícího veřejného 

zájmu (ang. public interest, fr. d'intérêt public).125 Oproti tomu směrnice o ochraně volně 

žijících ptáků (z roku 1979 i současná z roku 2009) na veřejný zájem nijak výslovně neodkazuje 

a v čl. 9 pouze vyjmenovává dílčí zájmy, které odůvodňují odchylný režim. SDEU tyto zájmy 

označuje za zájmy veřejné (ang. general interest),126 přestože není pochyb, že jsou ve směrnici 

použity ve stejném významu jako v případě čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích v čl. 6 odst. 4 

(ang. public interest). Je zřejmé, že obecný zájem ve směrnici o stanovištích představuje cíle 

unijní ekopolitiky (zejm. zachování, ochranu a zlepšování kvality životního prostředí), zatímco 

veřejný zájem je takovým zájmem, který může mít i podobu sociálních a ekonomických zájmů. 

Existenci takového veřejného zájmu, který může převážit nad ochranou stanovišť, posuzují 

členské státy. 

                                                           
122 Bod 42: „The answer to be given to the third question must therefore be that the concept of general interest to which 
the Court referred in its judgments in the Reiff and Delta Schiffahrts-und Speditionsgesellschaft cases corresponds to the 
concept of public interest mentioned in its judgment in Centro Servizi Spediporto.“ 

123 První bod odůvodnění směrnice o stanovištích. 

124 Viz čl. 1 písm. c) a g) směrnice o stanovištích. 

125 Viz čl. 6 odst. 4 směrnice. 

126 Viz rozsudek SDEU ze dne 28. 2. 1991, Komise v. Německo (C-57/89, ECLI:EU:C:1991:89, bod 22: „Those grounds must 
correspond to a general interest which is superior to the general interest represented by the ecological objective of the 
directive. In that context the interests referred to in Article 2 of the directive, namely economic and recreational 
requirements, do not enter into consideration. As the Court pointed out in its judgments in Case 247/85 (Commission v 
Belgium [1987] ECR 3029) and Case 262/85 (Commission v Italy [1987] ECR 3073), that provision does not constitute an 
autonomous derogation from the general system of protection established by the directive.“ 
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Pro účely dalšího výkladu, ve kterém není poměřování veřejných a soukromých zájmů 

důležité, je možné jednoduše konstatovat, že zájmy označované jako obecné zájmy mohou být 

ve své konkrétní podobě důvodem pro omezení ochrany zájmů přírody a krajiny, neboť 

představují veřejné zájmy předvídané ZOPK. 

1.7 Veřejný zájem jiného státu, zájem unijní a mezinárodní 

Předchozí závěry je možné shrnout tak, že koncept veřejného zájmu je spjat s veřejným 

právem a zárukami fungování právního státu. Jeho podstata vychází z potřeby vymezení 

společného jmenovatele sdíleným, obecným zájmům. Obecně lze oproti státnímu zájmu 

považovat veřejný zájem za koncept univerzálnější, do značné míry přenositelný mezi státy 

v důsledku utlumení ingerencí státu a posílení pozice jednotlivce i samosprávné komunity 

v uspořádání typickém pro demokracii západního modelu. 

Nabízí se otázka, zda současná česká právní úprava, pokud používá pojmu veřejný zájem, 

odkazuje na veřejný zájem spjatý v tradičním pojetí s českým státem, resp. s českou veřejností, 

nebo je možné hovořit o veřejném zájmu jiného státu (zájmu veřejnosti jiného státu), veřejném 

zájmu mezinárodním či unijním (případně evropském, nadstátním či globálním) - a takový 

veřejný zájem brát v potaz při rozhodování v konkrétních případech. V souvislosti s ochranou 

přírody může například nastat situace, kdy je nezbytné za účelem ochrany před povodněmi, ke 

kterým dochází ve státě A, realizovat opatření v chráněné oblasti na území státu B. V tomto 

případě asi není pochyb, že je možné v řízení o výjimce z územní ochrany, které vedou správní 

orgány státu B, označit za převažující veřejný zájem ochranu obyvatelstva a majetku na území 

státu A. Tento postup by patrně správní soudy aprobovaly, a to bez ohledu na skutečnost, zda 

by byl uvedený veřejný zájem v rozhodnutí správního orgánu označen výhradně za veřejný 

zájem ve vztahu ke státu A, nebo (rovněž) ve vztahu ke státu B.127 

Složitější situace by patrně nastala, pokud by nešlo o realizaci protipovodňových 

opatření, ale například o výstavbu dopravní či energetické infrastruktury, nebo (hypoteticky) o 

výstavbu továrny, která zajistí nová pracovní místa - ovšem prospěch z realizace záměrů by byl 

i tentokrát výhradně na straně obyvatel státu A. Důsledkem výstavby v tomto případě není 

ochrana obyvatelstva, ale především ekonomický a sociální přínos regionu.128 Pokud je však 

možné zohlednit zájem veřejnosti jiného státu, pak by mezi oběma případy neměl být rozdíl - 

                                                           
127 Souhlasná odpověď všech soudců z 25 dotázaných. Vlastní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 24 soudců ze 
13 členských států a 1 soudce z Kosova. EJTN Seminar on EU Environmental Law, 9. 7. 2018, Trevír, Německo. 

128 Tamtéž. 14 soudců by tento postup aprobovalo, podle 6 soudců se nejedná o veřejný zájem, podle 5 soudců se 
jedná o veřejný zájem, který však nemůže být převažující. 
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a veřejný zájem by mohla po zvážení konkrétních okolností naplnit opatření k zajištění 

bezpečnosti i blahobytu. Zajištění pracovních míst prostřednictvím výstavby továrny by proto 

mělo být podřazeno pod veřejný zájem, na rozdíl od protipovodňových opatření by však patrně 

nebylo shledáno veřejným zájmem převažujícím. 

Problém se skrývá v tom, že veřejný zájem je sice stavěn do protikladu ke státnímu zájmu, 

ale státy (zákonodárce, vláda) v obecné rovině určují možný obsah tohoto pojmu formulací cílů 

státních politik, jak bude patrné z kapitoly věnované identifikaci veřejného zájmu. Veřejný 

zájem je tudíž nadále spojen se svrchovaností a jurisdikcí státu, což znamená, že možnost 

zohlednit zájem veřejnosti jiného státu je dána zejména existencí společného hodnotového 

standardu napříč jednotlivými státy.129 Podobně je tomu u ochrany lidskoprávní, u které nelze 

vnitrostátní úpravu lidských práv vnímat izolovaně, bez ohledu na mezinárodní závazky státu 

v této oblasti, na základě kterých dochází k vytváření společných standardů ochrany základních 

práv, takže se perspektivou jedinců odchylky vnitrostátních úprav vytrácejí.130 Mezi lidskými 

právy a veřejným zájmem přitom existuje zjevná souvislost, neboť rovněž koncept ochrany 

lidských práv funguje jako záruka právního státu a veřejné zájmy mimo jiné v konkrétní podobě 

reflektují potřebu zajištění a prosazování ochrany lidských práv. Podle výkladu Ústavního 

soudu je rozsah ústavní ochrany lidských práv širší, než by se mohlo zdát, neboť text Listiny 

doplňují na úrovni ústavního pořádku také lidskoprávní mezinárodní smlouvy. Jak dovodil 

Ústavní soud při výkladu důsledků přijetí ústavního zákona č. 395/2001 Sb. v dosud 

nepřekonaném nálezu ze dne ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (403/2002 Sb. N 80/26 

SbNU 317), rozsah pojmu ústavního pořádku „nelze vyložit toliko s ohledem na ustanovení § 

112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy a do jeho rámce zahrnout 

i ratifikované a vyhlášené mezinárodních smlouvy o lidských právech a základních svobodách.“ 

Pokud v důsledku mezinárodních smluv dochází k vytváření systému kolektivního zaručení 

práv131 a dotčenost na právech je v zásadě posuzována podle práv, která dotčeným subjektům 

                                                           
129 Viz např. úvahy NSS v rozsudku ze dne 31. 8. 2011, č. j. 1 Ao 4/2011 – 42: „Nejvyšší správní soud si je vědom 
fundamentálního významu soukromého vlastnictví pro vývoj euroamerické civilizace, jakož i zcela zásadního postavení 
vlastnického práva v katalogu lidských práv (vedle práva na život, práva na osobní svobodu, práva na lidskou důstojnost a 
svobody projevu).“ 

130 VOMÁČKA, Vojtěch. Přeshraniční dosah environmentálních práv. In: MÜLLEROVÁ, Hana a kol. Právo na příznivé 
životní prostředí: Nové interpretační přístupy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2017, s. 175. (173 – 200) ISBN 978-80-
87439-29-6. 288 s. 

131 Platí, že na rozdíl od mezinárodních smluv klasického druhu Evropská úmluva o ochraně lidských práv obsahuje víc 
než pouhé reciproční vazby mezi smluvními státy. Nad sítí vzájemných bilaterálních propojení mezi nimi Úmluva 
vytváří objektivní povinnosti, které plynou, slovy preambule, z jejich rozhodnutí podniknout první kroky ke 
kolektivnímu zaručení některých práv vyhlášených ve Všeobecné deklaraci. Viz např. rozsudek ESLP ze dne 18. 1. 1978, 
Irsko proti Spojenému království (stížnost č. 5856/72). Bez obecně akceptovaného a rozvíjeného lidskoprávního základu 
by byla těžko představitelná výrazná integrace evropských států a vytváření vnitřního trhu Evropské unie, což je patrné 
i z přijetí Listiny základních práv Evropské unie. 
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svědčí bez ohledu na to, který stát jim tato práva přiznal,132 pak není ani důvod k přespříliš 

úzkému nahlížení na koncept veřejného zájmu. 

Navíc, jak jsem naznačil výše, i pokud bychom institut veřejného zájmu spojili výhradně 

se zájmem veřejnosti určitého státu, je možné si veřejný zájem přisvojit v tom smyslu, že 

uspokojení zájmů veřejnosti jednoho státu je možné považovat i za zájmy veřejnosti státu 

jiného, zejména sousedního. Teprve při rozhodování v konkrétní věci pravděpodobně dojde k 

tomu, že veřejný zájem na ochraně vlastní bezpečnosti nebo životního prostředí na území 

vlastního státu bude nadřazen obdobnému zájmu veřejnosti jiného státu. Při vyvažování 

veřejných zájmů správní orgán státu A spíše přisvědčí realizaci projektu s pozitivním 

ekonomickým a sociálním dopadem pro obyvatelstvo státu A než totožnému projektu se 

stejným pozitivním dopadem, ovšem výhradně pro obyvatelstvo státu B. Ochranu zájmu 

veřejnosti jiného státu je tak nutné vnímat jako doplňkovou. 

Na veřejný zájem jiného státu je však nutné brát ohled při vymezení samotného záměru i 

hodnocení jeho variant. Skutečnost, že jiný stát vyjádří vůli k realizaci přeshraničního záměru 

způsobem, který předvídá i česká strana, vymezuje společný veřejný zájem na realizaci záměru 

v dohodnuté podobě, což zužuje okruh možných variant záměru, které je možné zvažovat, aby 

splňovaly dohodnuté podmínky. V tomto ohledu je možné odkázat na závěry, ke kterým dospěl 

NSS v rozsudku ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 – 38, ve vztahu k záměru dálnice D5/A5 

mezi Brnem a Vídní: „Ovšem i mezivládní dohoda č. 40/2009 Sb. m. s. je plnohodnotnou 

mezinárodní smlouvu z hlediska mezinárodního práva, která zavazuje ČR navenek, tedy 

zejména, vzhledem k tomu, že jde o smlouvu dvoustrannou, ve vztahu k Rakouské republice, a 

jakkoli tedy není sama o sobě v řízeních před českými správními orgány či soudy přímo 

aplikovatelným pramenem práva, může nepochybně, a to i s ohledem na ústavní imperativ 

vyjádřený v čl. 1 odst. 2 Ústavy, podle něhož ČR dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z 

mezinárodního práva, opět sloužit správním orgánům i soudům jako vodítko, zda je v dané věci 

dán veřejný zájem na realizaci stavby a jaká je jeho intenzita. V tomto ohledu jistě není bez 

                                                           
132 Například v rozsudku ze dne 31. 7. 2009, č. j. 5 As 4/2009 – 86, č. 1929/2009 Sb. NSS, posuzoval NSS otázku aktivní 
legitimace zahraniční společnosti v návaznosti na souhlas ministra životního prostředí ke stavební činnosti v 
ochranném pásmu zvláště chráněného území. Za osobu zúčastněnou na řízení označila žalobkyně, která byla 
společností s ručením omezeným, svého většinového společníka. Ten, jakožto zahraniční osoba, mohl v České republice 
investovat do pozemků jedině prostřednictvím kapitálových společností, proto na výsledku stavebního řízení vedeného 
žalobkyní byla závislá jeho vlastní podnikatelská činnost. Nejvyšší správní soud vyšel ze skutečnosti, že rozhodnutí 
správního orgánu nebylo zahraniční společnosti adresováno, nebylo jím rozhodnuto o jejích právech a povinnostech 
ani se jejích práv a povinností přímo nijak nedotýkalo. Přestože nebyla zahraniční společnost úspěšná, je zřejmé, že by 
ji soud za účastníka v případě dotčení práv považoval. Blíže viz VOMÁČKA, Vojtěch. Přeshraniční dosah 
environmentálních práv. In Müllerová, Hana a kol. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. Praha: 
Ústav státu a práva AV ČR, 2017, s. 179 - 184. 



38 
 

významu, že uvedená smlouva zavazuje obě strany propojit rychlostní silnici R52 na území 

České republiky a dálnici A5 na území Rakouské republiky na česko-rakouských státních 

hranicích právě mezi městy Mikulov a Drasenhofen, a nikoliv zajistit dálniční spojení mezi 

Brnem a Vídní jiným způsobem, např. za pomoci stávající dálnice D2 a dříve zvažované 

rychlostní komunikace R55 s přechodem státní hranice u Břeclavi, jak prosazoval stěžovatel. 

Jinými slovy, pokud se stěžovatel dovolával toho, aby správní orgány rovněž v předmětném 

řízení podrobně zhodnotily veškeré možné výhody a nevýhody jednotlivých alternativ 

kapacitního silničního spojení Brna a Vídně z hlediska dopravního, ekonomického i 

ekologického na území ČR, měl vzít úvahu rovněž obdobnou výhodnost či nevýhodnost těchto 

variant na území Rakouska, která nemusí být nutně shodná, včetně toho, zda, případně v jaké 

míře a na jaké politické či právní úrovni je rakouská strana ochotna vůbec uvažovat o jiné 

variantě, než je ta, která byla potvrzena zmiňovanou bilaterální dohodou.“ 

Je možné identifikovat veřejný zájem unijní či mezinárodní? V oblasti mezinárodního 

práva veřejného je využívání pojmu veřejný zájem časté, nicméně děje se tak vždy v souvislosti 

s konkrétním státem, resp. jeho veřejností, např. ve vztahu k ochraně zahraničních investic.133 

Pokud stát proklamuje určité hodnoty při jednáních na mezinárodní úrovni, případně projeví 

vůli být vázán sjednanými pravidly, může tím beze sporu vyjádřit veřejný zájem, který hájí. Jen 

těžko lze ovšem hovořit o veřejném zájmu mezinárodním, což je pochopitelné s ohledem na 

absenci univerzálního zákonodárce i povahu pramenů mezinárodního práva. Potřeba vymezení 

sdílených hodnot se projevila ve vymezení pojmů jako např. společné dědictví, veřejnému 

zájmu je také velice blízký koncept ochrany práv budoucích generací a v širším pojetí i koncept 

udržitelného rozvoje. Jak uvádí Šturma, „preambule některých moderních mezinárodních 

environmentálních úmluv výslovně označují ochranu životního prostředí za společný zájem 

(„common interest“) mezinárodního společenství, který je nadřazený partikulárním zájmům 

jednotlivých států (…) i v těchto úmluvách je nadále patrné určité napětí mezi takto vyjádřeným 

společným zájmem a snahou o co nejširší zachování státní suverenity.“134 

Hodnoty akcentované v mezinárodním právu však nemusí být v konkrétní podobě 

(úrovni ochrany) sdílené všemi státy. V případě, že stát není vázán mezinárodním právem ve 

vztahu k ochraně určitého zájmu, ani neexistuje žádná vnitrostátní politika nebo právní předpis, 

který by deklaroval zájem připojit se k úrovni mezinárodní regulace, pak je obtížné vyložit, že 

                                                           
133 Viz zejm. DRLIČKOVÁ, Klára, NOVÝ, Zdeněk. Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži. 
Praha: C. H. Beck, 2017. 297 s. 

134 Viz ŠTURMA, Pavel. Úvod. In: ŠTURMA, Pavel, DAMOHORSKÝ, Milan, ONDŘEJ, Jan, ZÁSTĚROVÁ, Jana, SMOLEK, 
Martin. Mezinárodní právo životního prostředí, 1. část (obecná), Praha: Eva Rozkotová – IFEC, 2004, s. 11. 
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se jedná o zájem veřejný, který v konkrétním případě převáží např. nad zákonnou ochranou 

přírody a krajiny. 

Unijní právo často s konceptem veřejného zájmu často pracuje, ovšem definici veřejného 

zájmu nepodává. V unijním právu slouží veřejný zájem především jako obecná podmínka 

odchylného režimu v regulaci společného trhu a také v ochraně základních práv.135 Stejnou roli 

zastává veřejný zájem také v dílčích oblastech unijní regulace, především v oblasti hospodářské 

soutěže,136 jak dokládá také úprava v oblasti služeb provozovaných ve veřejném zájmu.137 Na 

veřejný zájem odkazují i další předpisy sekundárního unijního práva, z nichž podstatné jsou 

zejména ty, které řeší přístup veřejnosti k informacím, a také směrnice o stanovištích, která 

existencí převažujícího veřejného zájmu podmiňuje odchylný postup ochrany stanovišť. 

SDEU a také generální advokáti nezřídka odkazují na veřejný (obecný) zájem 

v souvislosti s různými chráněnými hodnotami. Například jej označují za jeden ze základních 

aspektů svobody projevu,138 základní funkci ochranné známky139 nebo za legitimní cíl ochrany 

dobrých životních podmínek zvířat.140 Tyto hodnoty, např. zmíněnou ochranu zdraví a života 

zvířat, SDEU často označuje za zájem Unie141 s tím, že prostřednictvím požadavků na ochranu 

těchto hodnot „se zákonodárce Společenství snaží chránit požadavky obecného zájmu“.142 

                                                           
135 Viz čl. 17 a čl. 52 listiny základních práv EU. 

136 Viz čl. 106 SFEU. 

137 K vymezení povahy těchto služeb viz zejm. rozsudky SDEU ze dne 14. 7. 1981, Züchner (C-172/80, 
ECLI:EU:C:1981:178), ze dne 2. 3. 1983, GVL v. Komise (C-7/82, ECLI:EU:C:1983:52), nebo rozsudky Tribunálu ze dne 
12. 2. 2008, BUPA a další v. Komise (T-289/03, ECLI:EU:T:2008:29), ze dne 12. 9. 2013, Německo v. Komise (T-347/09, 
ECLI:EU:T:2013:418). Co se týče pojmu „potřeby ve veřejném zájmu“, ten podle Soudního dvora představuje autonomní 
koncept v právu EU, jenž musí být interpretován ve světle a v kontextu daného ustanovení a rovněž ve světle cílů 
směrnice. Viz zejm. rozsudky SDEU ze dne 27. 2. 2003, Adolf Truley (C-373/00, ECLI:EU:C:2003:110, body 35 a 40), ze 
dne 19. 9. 2000, Linster (C-287/98, ECLI:EU:C:2000:468, bod 43), a ze dne 9. 11. 2000, Yiadom (C-357/98, 
ECLI:EU:C:2000:604, bod 26). Bližší definici veřejného zájmu však v zadávacích směrnicích nenalezneme. Soudní dvůr 
konstatoval, že v tomto ohledu nelze vycházet ani ze seznamů veřejných zadavatelů uvedených v přílohách ke 
směrnicím (jde zejm. o směrnici Rady 71/305/EHS, směrnici Rady 93/37/EHS a nově směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2004/18/ES), které jednak neobsahují závazný výčet veřejných zadavatelů, jednak ani skutečnost, že je zde 
nějaký subjekt uveden, ještě automaticky nepředurčuje, že se jedná o veřejného zadavatele. Soudní dvůr uvedl, že ačkoli 
z čl. 1 písm. b) starších zadávacích směrnic je patrné, že záměrem bylo, aby tento seznam byl pokud možno co 
nejúplnější co do výčtu subjektů, v žádném případě jej nelze pokládat za vyčerpávající. Přesnost výčtu se navíc liší stát 
od státu. Viz citovaný rozsudek ve věci Adolf Truley, bod 39, nebo rozsudek SDEU ze dne 10. 5. 2001, Agorà a Excelsior 
(ECLI:EU:C:2001:259, bod 36). Tento závěr potvrzuje i text nové zadávací směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES, jenž výslovně tyto seznamy označuje za demonstrativní (srov. čl. 1 bod 9 směrnice). 

138 Stanovisko generálního advokáta N. Jääskinena ze dne 9. 6. 2011, Patriciello (C-163/10, ECLI:EU:C:2011:379, bod 
75). 

139 Rozsudek Tribunálu ze dne 10. 2. 2010, O2 (Germany) v. OHIM (Homezone) (T-344/07, ECLI:EU:T:2010:35, bod 
76). 

140 Rozsudek Tribunálu ze dne 25. 4. 2013, Inuit Tapiriit Kanatami a další v. Komise (T-526/10, ECLI:EU:T:2013:215, 
bod 42). 

141 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 10. 9. 2009, Komise v. Belgie (C-100/08, ECLI:EU:C:2009:537, bod 90), nebo 
rozsudek SDEU ze dne 16. 6. 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers a Andibel (C-219/07, 
ECLI:EU:C:2008:353, bod 27).  

142 Viz rozsudek SDEU ze dne 17. 1. 2008, Viamex Agrar Handel a ZVK (C-37/06, ECLI:EU:C:2008:18, bod 24). 
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SDEU přitom odkazuje na své starší závěry, podle kterých „naplňování cílů společné 

zemědělské politiky nemůže odhlížet od takových požadavků obecného zájmu, jako je ochrana 

zdraví a života zvířat, které musejí orgány Společenství zohledňovat při výkonu svých 

pravomocí a zejména v rámci společných organizací trhů“.143 Stejný závěr logicky platí i pro 

vztah uplatňování zemědělské politiky a veřejného zájmu na ochraně spotřebitelů či zdraví a 

života lidí.144 Mezi cíle obecného zájmu patří pochopitelně i ochrana životního prostředí.145 

V judikatuře SDEU se nicméně objevuje i snaha o odlišení veřejného zájmu od zásad 

(hodnot), ze kterých unijní úprava vychází. Typickým příkladem je oblast přístupu 

k informacím a otázka možnosti zpřístupnění informací unijními institucemi navzdory tomu, 

že by zpřístupnění mohlo vést k porušení ochrany obchodních zájmů určité fyzické nebo 

právnické osoby nebo ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu unijních orgánů ve smyslu 

čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1049/2001.146 V této souvislosti je podle SDEU třeba poměřit na jedné 

straně specifický zájem, který musí být chráněn nezpřístupněním daného dokumentu, a na druhé 

straně obecný zájem na zpřístupnění dokumentu s ohledem na výhody, jež vyplývají z větší 

průhlednosti, tj. bližší účasti občanů na rozhodovacím procesu, a z větší legitimity, účinnosti a 

odpovědnosti správních orgánů ve vztahu k občanům v demokratickém systému.147 Převažující 

veřejný zájem, který může odůvodnit zpřístupnění dokumentu, se přitom podle SDEU „nemusí 

nutně lišit od zásad, které tvoří základ nařízení č. 1049/2001“.148 Transparentnost při nakládání 

s informacemi tak je zásadou nařízení (v obecné podobě) a zároveň může v konkrétní podobě 

naplňovat znaky veřejného zájmu a stát se důvodem poskytnutí informace.149 

Zdá se tudíž, že nelze přímo hovořit o veřejném zájmu Evropské unie samotné, nicméně 

ta přinejmenším zprostředkovaně dovozuje obsah veřejného zájmu. Příkladem budiž opět zájem 

na ochraně dobrých životních podmínek zvířat, ve vztahu ke kterému SDEU uvádí, že 

„představuje legitimní cíl veřejného zájmu, jehož význam se projevuje zejména tím, že členské 

státy přijaly protokol o ochraně zvířat a o zacházení s nimi, který je přílohou Smlouvy o založení 

Evropského společenství (Úř. věst. 1997, C 340, s. 110) nebo tím, že Společenství podepsalo 

(revidovanou) Evropskou úmluvu o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě [Rozhodnutí Rady 

                                                           
143 Tamtéž, bod 23. 

144 Rozsudek SDEU ze dne 23. 2. 1988, Spojené království v. Rada (C-68/86, ECLI:EU:C:1988:85, bod 12). 

145 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 9. 3. 2010, ERG a další (C-379/08, ECLI:EU:C:2010:127, bod 81). 
146 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k 
dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úř. věstník L 145, 31/05/2001, s. 43 - 48. 

147 Rozsudek SDEU ze dne 21. 10. 2010, Agapiou Joséphidès v. Komise a EACEA (T-439/08, ECLI:EU:T:2010:442, bod 
136). 

148 Rozsudek SDEU ze dne 14. 11. 2013, LPN a Finsko v. Komise (C-514/11 P a C-605/11 P, EU:C:2013:738, bod 92). 

149 Rozsudek SDEU ze dne 1. 7. 2008, Švédsko a Turco v. Rada (C-39/05 P a C‑52/05 P, body 74 a 75). 
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2004/544/ES ze dne 21. června 2004 o podpisu Evropské úmluvy o ochraně zvířat při 

mezinárodní přepravě (revidované), Úř. věst. L 241, s. 21].“150 Zdá se tedy, že SDEU do jisté 

míry ztotožňuje veřejné zájmy s cíli unijní politiky, které jsou průsečíkem veřejných zájmů 

uplatňovaných na vnitrostátní úrovni. To znamená, že Unie přebírá ochranu veřejného zájmu a 

zároveň i stanoví či koriguje jeho obsah, zejména ve vztahu k fungování společného trhu. Jak 

uvádí generální advokát Geelhoed, „s cílem vyloučit tuto překážku obchodu je zákonodárce 

Společenství oprávněn přijmout opatření, kterými přebírá od vnitrostátního zákonodárce 

ochranu záležitostí veřejného zájmu (v tomto případě veřejného zdraví). Jinými slovy, zajištění 

vnitřního trhu může znamenat, že konkrétní veřejný zájem, jako je zde veřejné zdraví, se řeší na 

úrovni Evropské unie. V tomto ohledu není zajištění vnitřního trhu primárním zájmem, ale 

stanoví úroveň, na které dochází k ochraně jiného veřejného zájmu. Taková pravomoc svěřená 

zákonodárci Společenství je nezbytná pro integraci v kontextu ES.“151 

Ve všech těchto případech se jedná o veřejný zájem, jak jej vnímají členské státy, ale 

který zároveň nebrání uplatňování požadavků unijního práva. Patrně není možné hovořit o 

specifickém unijním veřejném zájmu, nicméně z podstaty unijního práva vyplývá, že členské 

státy jsou dle míry unijní regulace výrazně až zcela omezeny v tom, co mohou označit za 

veřejný zájem. Pokud vyjdeme z předpokladu, že veřejný zájem musí být v souladu s právem, 

pak musí být nezbytně i v souladu s právem unijním. Unijní právo tak fakticky určuje veřejný 

zájem členských států, což je do jisté míry problematické z hlediska legitimity takového 

postupu, ze kterého se vytrácí veřejnost v podobě konstitutivní moci daleko více, než je tomu 

na vnitrostátní úrovni. K přijetí unijní regulace však dochází prostřednictvím zákonodárného 

procesu, který byl vytvořen na základě konsenzu všech členských států. 

Výše uvedený závěr podle mého názoru potvrzuje judikatura SDEU, nikoliv však 

jednoznačně. 

SDEU nikdy výslovně neuvedl, že by existoval samostatný veřejný zájem Unie a tento 

závěr ani nevyplývá z žádného závazného unijního předpisu. To platí i pro veřejný zájem na 

ochraně životního prostředí. Ochrana životního prostředí je totiž od počátku Soudním dvorem 

vnímána jako cíl Unie („one of the Community's essential objectives“152) a tento přístup se 

                                                           
150 Viz rozsudek SDEU ze dne 17. 1. 2008, Viamex Agrar Handel a ZVK (C-37/06, ECLI:EU:C:2008:18, bod 22). 

151 Stanovisko generálního advokáta A. Geelhoeda ze dne 10. 9. 2002, British American Tobacco (Investments) a 
Imperial Tobacco (C-491/01, ECLI:EU:C:2002:476, body 106-107). 

152 Viz rozsudek SDEU ze dne 7. 2. 1985, Procureur de la République v. ADBHU (C-240/83, ECLI:EU:C:1985:59, bod 13). 
Srov. rovněž stanovisko generálního advokáta ve stejné věci, které hovoří o omezení práv jednotlivců v důsledku 
převažujícího veřejného zájmu (regulací nakládání s odpadními oleji), nicméně dále již odkazuje na cíle sledované 
uvnitř Společenství („the goals to be pursued within the Community“) a cíle sledované prostřednictvím dané směrnice 
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v průběhu let nijak nezměnil. Pokud například SDEU posuzuje proporcionalitu unijních aktů, 

tedy zda tyto akty nepřekročily meze toho, co je přiměřené a nezbytné k dosažení legitimních 

cílů sledovaných dotčenou právní úpravou, dovozuje, že je třeba Komisi přiznat širokou 

posuzovací pravomoc v takové oblasti, která předpokládá volbu politické, ekonomické a 

sociální povahy. A pokud jde například o oblast ochrany klimatu, pak „v níž má Komise provést 

komplexní posouzení a hodnocení s ohledem na obecný cíl snížit emise skleníkových plynů 

prostřednictvím systému obchodování s povolenkami způsobem efektivním z hlediska nákladů 

a ekonomicky účinným“.153 Snížení emisí tak není označováno za veřejný zájem, ale opět pouze 

za obecný cíl. 

V praxi se pochopitelně naznačené rozdíly stírají, protože zájmy, jejichž ochrana je 

považovaná za vnitrostátní veřejný zájem, se stávají předmětem unijních politik. V rámci 

sdílené působnosti potom unijní právo stanoví v zásadě takové požadavky, které Komise uzná 

za vhodné, pokud zároveň vyhoví zásadám subsidiarity a proporcionality. Tyto požadavky se 

nutně odlišují od vnitrostátní úpravy přinejmenším v některých členských státech (jinak by 

nebyl splněn požadavek subsidiarity), takže v důsledku dochází k omezení uvážení členských 

států, co je možné považovat za veřejný zájem. Typickým příkladem je konstrukce povinností, 

které se týkají péče o ptačí oblasti. SDEU na jedné straně přiznává členským státům jistou míru 

uvážení, která území označí jako nejvhodnější z hlediska počtu druhů a rozlohy jako zvláště 

chráněné oblasti, ovšem toto uvážení se neuplatní v případě opatření pro předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť nebo jakýmkoli rušivým zásahům, které negativně 

ovlivňují ptáky.154 

SDEU  nicméně potvrzuje soulad vnitrostátních opatření vydávaných na podporu 

veřejných zájmů s pravidly společného trhu, což znamená, že nepřímo určuje, co ještě smí být 

veřejným zájmem a nakolik se toto posouzení mění v průběhu času (viz kap. 2.3 a 4.3). Podobně 

Komise potvrzuje ve svém stanovisku vydávaném podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, 

zda je splněna podmínka existence převažujícího veřejného zájmu tak, jak jej vymezí konkrétní 

členský stát. Jak bude uvedeno dále, toto posouzení není závazné, ale správní orgány v zásadě 

musí odůvodnit, proč se od něj chystají odchýlit. 

                                                           
(„the goals pursued by means of the directive“) s tím, že náhrady, se kterými směrnice počítá, nemají povahu dotace, 
nýbrž jsou přímou náhradou omezení ve veřejném zájmu (quid pro quo). Viz stanovisko generálního advokáta C. O. 
Lenze ze dne 22. 11. 1984, Procureur de la République v. ADBHU (C-240/83, ECLI:EU:C:1984:357).  

153 Rozsudek Tribunálu ze dne 26. 9. 2014, Romonta v. Komise (T-614/13, ECLI:EU:T:2014:835, bod 63). Viz také 
rozsudek SDEU ze dne 12. 12. 2006, Německo v. Parlament a Rada (C-380/03, ECLI: EU:C:2006:772, bod 145), a 
rozsudek Tribunálu ze dne 7. 3. 2013, Polsko v. Komise (T-370/11, ECLI:EU:T:2013:113, bod 65). 

154 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 28. 2. 1991, Komise v. Německo (C-57/89, ECLI:EU:C:1991:89, bod 20). 
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1.8 Stanovení veřejného zájmu prostřednictvím zákona 

Jak již bylo uvedeno, dílčí veřejné zájmy vyjadřují politiky státu i právní předpisy. Může 

se tak dít i výslovně, jak je tomu v případě § 58 ZOPK, který uznává ochranu přírody a krajiny 

za veřejný zájem. Jde o obecnou proklamaci bez označení zájmu na realizaci konkrétního 

záměru, a to i při zohlednění okolnosti vedoucích k přijetí ustanovení.155 

Podobné případy je možné najít i v dalších právních předpisech. Například podle zákona 

o vodovodech a kanalizacích se vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu zřizují a provozují 

ve veřejném zájmu.156 Z judikatury NSS je možné dovodit, že smyslem veřejnoprávního 

zakotvení veřejného zájmu v tomto případě je především kvalita poskytovaných služeb.157 

Podobně zákon o elektronických komunikacích poukazuje na veřejný zájem na zajištění veřejné 

komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zajištění 

sítí elektronických komunikací pro účely bezpečnosti státu.158 K ochraně tohoto veřejného 

zájmu pak stanoví pravidla pro uplatnění regulace cen, činnost správního orgánu může vyústit 

za splnění zákonem stanovených podmínek až k vydání rozhodnutí o ceně správním 

orgánem.159 Stavební zákon výslovně upravuje ochranu veřejných zájmů160 a např. za veřejnou 

infrastrukturu označuje dále konkretizované pozemky, stavby a zařízení zřizované nebo 

užívaná ve veřejném zájmu (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské 

vybavení, veřejné prostranství).161 Podle zákona o drahách se veřejným zájmem v oblasti 

kombinované dopravy rozumí „zájem na podpoře ekologicky šetrnějšího způsobu dopravy. 

Podporou kombinované dopravy ve veřejném zájmu se rozumí sleva na dani podle zvláštního 

právního předpisu.“162 Pěkný příklad zákonného vymezení obecného veřejného zájmu lze 

nalézt v někdejším zákoně o změně příslušnosti trestních soudů z roku 1924, podle kterého 

„(z)a zájem veřejný považuje se zejména dodržování zákonů a nařízení, snaha po odstranění 

zlořádů ve veřejné správě, hájení společných zájmů jednotlivých tříd a stavů společenských, 

národností a uznaných náboženských společností, obrana pracovních, mzdových a služebních 

                                                           
155 Viz nález ÚS ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 8/09, N 181/67 SbNU 185, č. 444/2012 Sb., bod 60. 

156 § 1 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích). 

157 Viz rozsudek NSS ze dne 3. 1. 2008, č. j. 9 As 52/2007 – 76. 

158 § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

159 § 57. 

160 § 1 odst. 3 StavZ. 

161 § 2 odst. 1 písm. k) StavZ. 

162 § 2 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 
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smluv a řádů, usilování o zlepšení pracovních, služebních nebo mzdových poměrů a o zamezení 

toho, aby nebyly zhoršeny“.163 

Podle NSS může být veřejný zájem stanoven zákonem jasně a zároveň nevýslovně, jak 

dokládá rozsudek tohoto soudu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 As 48/2003 – 51: „Účel pozemkových 

úprav je vymezen přímo v zákoně, konkrétně v § 2 zákona č. 284/1991 Sb. Podle tohoto 

ustanovení pozemkovými úpravami se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi 

související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují nebo dělí a 

zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí 

podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny 

a zvýšení její ekologické stability. Veřejný zájem na provedení pozemkových úprav (v případě 

potřeby) je tedy jasně vyjádřen již v tomto zákonném ustanovení, zejména pak ve větě druhé.“ 

Posouzení existence veřejného zájmu je kompetencí orgánů moci výkonné, kterou si 

nemůže zákonodárce uzurpovat a závazně určit, že realizace konkrétního záměru je ve veřejném 

zájmu. Takový postup by bylo možné považovat za nepřípustný zásah do moci výkonné. 

Uvedený závěr vyplývá především ze dvou závěrů nálezů Ústavního soudu z roku 2005 

a z roku 2009. Prvním z nich Ústavní soud zrušil ustanovení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o 

vnitrozemské plavbě, podle kterého platilo, že „rozvoj a modernizace vodní cesty vymezené 

vodním tokem Labe od říčního km 129,1 (Pardubice), na státní hranici se Spolkovou republikou 

Německo a vodním tokem Vltava od říčního km 91,5 (Třebenice) včetně plavebního kanálu 

Vraňany - Hořín po soutok s vodním tokem Labe včetně výústní části vodního toku Berounky 

po přístav Radotín, je ve veřejném zájmu.“ Ústavní soud dovodil, že „veřejný zájem v konkrétní 

věci je zjišťován v průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších 

partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění rozhodnutí, jehož 

ústředním bodem je otázka existence veřejného zájmu, pak musí zřetelně vyplynout, proč 

veřejný zájem převážil nad řadou soukromých, partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba 

nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), a nelze jej v 

konkrétní věci a priori stanovit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním 

případě typicky pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné.“164 V roce 2009 pak Ústavní 

soud zrušil ustanovení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 

                                                           
163 § 4 odst. 2 zákona č. 124/1924 Sb. z. a n., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu 
ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti. 

164 Viz. citovaný nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 24/04. Blíže viz např. STEJSKAL, Vojtěch. Zákonem nelze přiznat realizaci 
konkrétní stavby status veřejného zájmu. Jurisprudence, 2005, roč. 14, č. 8, s. 56 - 60.  
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24L letiště Praha Ruzyně, který v § 1 deklaroval, že „(v)zletová a přistávací dráha 06R – 24L 

letiště Praha Ruzyně, odpovídající svým umístěním platnému územnímu plánu hlavního města 

Prahy a platnému územnímu plánu města Hostivice, a dále všechny stavby, které budou v 

oblasti technické infrastruktury zajišťovat její provoz (dále jen "vzletová a přistávací dráha"), 

jsou veřejným zájmem.“165 

Za rozporné se závěry Ústavního soudu je logicky nutné považovat (nezrušené) 

ustanovení zákona č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně, podle kterého „(v)šechny 

stavby v rámci výstavby dálnice D5 v úseku Ejpovice – Sulkov vymezeném v příloze č. 2 

nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého 

územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace, (dálniční obchvat Plzně) (dále jen 

"stavba obchvatu") jsou veřejným zájmem“.166 

Podle mého názoru z hlediska judikatura Ústavního soudu obstojí rovněž rozhodnutí 

vlády vydané formou usnesení v rámci schvalování státní koncepce, jak je tomu v případě 

usnesení ze dne 17. 1. 2018, kterým Vláda rozhodla, že „ve vztahu k ochraně významně 

negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího 

veřejného zájmu na schválení Koncepce vodní dopravy pro období 2016 - 2023 vč. opatření 

"Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz" 

zahrnujícího návrh záměru „Plavební stupeň Děčín“.167  

Je otázkou, zda citované usnesení splňuje požadavky soudní judikatury na odůvodnění 

existence převažujícího veřejného zájmu (případné přílohy usnesení nebyly zveřejněny), ovšem 

je zřejmé, že vláda v tomto případě vystupovala v pozici orgánu výkonné moci nadřazeného 

příslušným ministerstvům, která se na přípravě Koncepce vodní dopravy podílela, takže 

zvolený postup není a priori v rozporu se závěry Ústavního soudu.168 Právní úprava ochrany 

                                                           
165 Nález ÚS ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08, č. 124/2009 Sb., N 56/52 SbNU 555. 

166 § 1 zákona č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně. 

167 Usnesení Vlády České republiky ze dne 17. 1. 2018 č. 46, o posouzení převahy veřejných zájmů na schválení Koncepce 
vodní dopravy pro období 2016 – 2023 vč. opatření „Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující 
plavební provoz“ zahrnujícího návrh záměru „Plavební stupeň Děčín“. 

168 Srov. odlišný názor H. Müllerové, podle které „usnesení neobstojí. Působí jako účelový krok, který má předjímat 

posouzení správního orgánu v příslušném řízení. O tom, zda je v konkrétním případě dána převaha veřejného zájmu, nelze 

rozhodovat předem v obecném aktu – ani v zákoně, ani v usnesení vlády, ale vždy pouze v řízení, které na daný případ 

dopadá“. Viz KOVAŘÍKOVÁ, Zdeňka. Vláda označila jezy na Labi za veřejný zájem. Podle právníků na to ale nemá právo. 

Ekolist.cz [online], 2. 11. 2018 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-

oznacila-jezy-na-labi-za-verejny-zajem-podle-pravniku-na-to-ale-nema-

pravo?fbclid=IwAR0AW_Dmqbw3vPMHvGeEPLaDs0H5O6hdghNW6UH6XZ3xjJ1Eq0VZDLv3JUI>. Nebo podobně P. 

Svoboda dovozuje, že „vláda si tím nezákonně přisvojila pravomoc posoudit pro jednotlivé stavební záměry splnění 

zákonné podmínky, která podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny přísluší stavebním úřadům a orgánům ochrany 

přírody.“ Viz SVOBODA, Petr. Vládní trik s Koncepcí vodní dopravy. Ekolist.cz [online], 6. 11. 2018 [cit. 2018-11-11]. 
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lokalit v soustavě Natura 2000 v § 45i odst. 10 ZOPK předpokládá, že poměřování veřejných 

zájmů proběhne na několika úrovních, tedy i na úrovni přípravy a schvalování koncepce (tzn. 

nejen při povolování konkrétního záměru ve správním řízení). Již tehdy musí být k dispozici 

dostatečné informace k tomu, aby bylo postaveno na jisto, že jsou splněny podmínky pro 

aplikaci odchylného režimu. Nároky na poměřování veřejných zájmů (viz dále) se uplatní bez 

ohledu na právní formu koncepce, což s sebou nese zádrhel spočívající v tom, že směrnice o 

stanovištích pojem koncepce nevymezuje. Nicméně jedná se o pojem, která je třeba vykládat 

ne v úzkém, ale v širokém slova smyslu, a to v souladu i se zněním ustanovení čl. 6 odst. 3, 

které se ve všech jazykových verzích s výjimkou znění německého a portugalského vztahuje 

výslovně na všechny záměry a koncepce (plány nebo projekty).169 Rozhodující je tak stejně jako 

v případě koncepcí podle směrnice SEA jejich závaznost pro realizaci záměrů,170 tedy zda 

normy stanovené v příslušném opatření mohou mít významný vliv na životní prostředí,171 a 

vedle toho splnění podmínky, že nelze na základě objektivních skutečností vyloučit, že 

koncepce významně neovlivní dotyčnou lokalitu.172 Koncepce tak může mít i formu např. 

opatření obecné povahy nebo, jako dovodil SDEU, i např. vládní vyhlášky173 nebo ministerské 

                                                           
Dostupné z: <https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-svoboda-vladni-trik-s-koncepci-vodni-

dopravy>. 

169 Viz stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 29. 1. 2004, Waddenvereniging a Vogelsbeschermingvereniging 
(C-127/02, ECLI:EU:C:2004:60, bod 30). 

170 Soudní dvůr si vypomáhá tím, že záměry ve smyslu směrnice o stanovištích podřazuje pod kategorii jiné zásahy do 
přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají těžby nerostných surovin ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) 
směrnice EIA, byť se jedná o širší okruh záměrů, než jsou záměry vymezené v uvedené v příloze I směrnice EIA. Viz 
např. rozsudek SDEU ze dne 7. 9. 2004, Waddenvereniging a Vogelbeschermingsvereniging (C-127/02, 
ECLI:EU:C:2004:482, body 21 – 27). 

171 Viz rozsudek SDEU ze dne 7. 6. 2018, Inter-Environnement Bruxelles a další (C-671/16, ECLI:EU:C:2018:403). 

172 Viz rozsudek SDEU ze dne 21. 6. 2012, Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton (C-177/11, 
ECLI:EU:C:2012:378, body 19 – 24). 

173 Viz rozsudek SDEU ze dne 27. 10. 2016, D'Oultremont a další (C-290/16, ECLI:EU:C:2016:816, body 50 – 52: „V 
projednávané věci je třeba připomenout, že vyhláška ze dne 13. února 2014 se týká zejména technických norem, podmínek 
provozu (mimo jiné stroboskopických stínů) předcházení haváriím a požárům (mimo jiné zastavení větrné elektrárny), 
norem v oblasti hluku, navrácení do původního stavu a složení finanční jistoty za provoz větrných elektráren. Takové normy 
mají dostatečný význam a rozsah k tomu, aby vymezovaly podmínky, které se použijí pro dotčené odvětví, a rozhodnutí v 
oblasti životního prostředí, která jsou v rámci uvedených norem stanovena, mají vymezovat podmínky, za nichž mohou být 
v budoucnu schvalovány konkrétní záměry umisťování a provozu větrných elektráren. Konečně francouzská vláda na 
základě Aarhuské úmluvy a Kyjevského protokolu navrhuje, aby se pojem „plány a programy“ odlišoval od pojmu „obecná 
právní úprava“, pod který podle ní spadá vyhláška ze dne 13. února 2014, čímž by se na ni nevztahovala oblast působnosti 
směrnice 2001/42. K uvedenému je třeba zdůraznit, že ze samotného znění čl. 2 písm. a) první odrážky této směrnice 
vyplývá, jak potvrzuje judikatura připomenutá v bodě 49 tohoto rozsudku, že se pojem „plány a programy“ může vztahovat 
na normativní akty přijaté v podobě právního nebo správního předpisu.“). 
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vyhlášky.174 Rozhodující je, zda splňuje „plánovací“ povahu, tedy zda určuje kritéria a 

podmínky realizace jednotlivých záměrů.175 

Ke srovnání se nabízí také výslovné zmocnění obsažené v § 28 odst. 8 slovenského 

zákona č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny: „O tom, či schválenie plánu, alebo 

povolenie projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší 

verejný záujem, rozhoduje vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo na základe 

žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého schvaľovaný plán alebo 

povoľovaný projekt patrí. Súčasťou žiadosti je informácia o rozsahu, lokalizácii navrhovaných 

kompenzačných opatrení a výške finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu a 

stanovisko ministerstva k rozsahu a lokalizácii navrhovaných opatrení uvedených v informácii; 

informáciu vyhotovuje navrhovateľ a stanovisko vydáva ministerstvo na základe žiadosti 

navrhovateľa.“ Nebo je možné poukázat na řešení, které nabízí vlámská úprava, jak je zřejmé 

z rozsudku SDEU ve věci C-387/15 (Orleans a další):176 „Za účelem posouzení méně 

škodlivých alternativ a v oblasti kompenzačních opatření může vlámská vláda stanovit 

podmínky, podle kterých musí být vypracováno odpovídajícího posouzení důsledků činnosti na 

přírodní stanoviště, stanoviště druhů a stanoviště, pro něž je zvláštní oblast ochrany určena. 

Vlámská vláda posoudí existenci naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně 

důvodů sociálního a ekonomického charakteru. Každé rozhodnutí přijaté na základě výjimky 

ve smyslu tohoto ustanovení musí být odůvodněné.“177 

Kontroverze, které se týkají splavnění vodních cest, odhalují podstatné otázky, se kterými 

se musí praxe vyrovnat. První z nich je možnost soudního přezkumu poměřování veřejných 

zájmů, které proběhlo uvedeným způsobem, tzn. ve formě normativního aktu. K tomu je nutno 

uvést, že soudní přezkoumání legislativních aktů spadá na první pohled mimo požadavky 

unijních směrnic, ovšem není tomu tak zcela. SDEU totiž dovozuje, že právní řád členských 

států musí poskytovat možnost, jak i tyto akty přezkoumat z pohledu, zda byly při jejich 

                                                           
174 Viz rozsudek SDEU ze dne 7. 6. 2018, Thybaut a další (C-160/17, ECLI:EU:C:2018:401, výrok: „(č)lánek 2 písm. a), čl. 
3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí musí být vykládány v tom smyslu, že vyhláška, jejímž předmětem je 
vymezení OMPÚ, který pouze vymezuje zeměpisnou oblast, v jejímž rámci bude moci být uskutečněn urbanistický záměr 
týkající se přeměny a rozvoje městských funkcí, a který vyžaduje výstavbu, změnu, rozšíření, odstranění nebo vyvýšení 
pozemních komunikací a veřejných prostranství a při jehož realizaci bude možné odchýlit se od určitých norem v oblasti 
územního plánování, spadá z důvodu této možnosti odchylky pod pojem „plány a programy“, které mohou mít významný 
vliv na životní prostředí ve smyslu této směrnice, a vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí.“). 

175 Rozsudek SDEU ze dne 11. 9. 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a další (C-43/10, ECLI:EU:C:2012:560, 
bod 95: „Není však zjevné, že by byl uvedený záměr aktem, který stanoví kritéria a podmínky územního plánu a pravidla a 
kontrolní postupy, jimž podléhá provádění jednoho či více projektů“). 

176 Rozsudek SDEU ze dne 21. 7. 2016, Orleans a další (C-387/16, ECLI:EU:C:2016:583). 

177 Bod 10. 
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přijímání dodrženy cíle směrnice.178 Závěry soudu zejména vycházejí z logiky, podle které by 

bez možného soudního zásahu postrádalo unijní právo požadované efektivity, protože by se 

členské státy mohly jednoduše vydat cestou odchylných režimů a neplnit požadavky směrnic. 

Ve vztahu ke směrnici SEA k tomu SDEU v rozsudku ve věci C-41/11 (Inter-Environnement 

Wallonie a Terre wallonne)179 uvedl: „…jestliže musel být „plán“ nebo „program“ před svým 

přijetím předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle požadavků směrnice 2001/42, 

příslušné orgány jsou povinny přijmout veškerá obecná či specifická opatření směřující k 

nápravě situace vyplývající z neprovedení takového posouzení“.180 Citované závěry lze 

bezpochyby vztáhnout i k povinnostem vyplývajícím z naturových směrnic. Nadto podle 

judikatury SDEU platí,181 že se dotčená veřejnost může dovolávat přímého účinku směrnice o 

stanovištích ve vztahu k naturovému hodnocení – takže je potřeba jí zajistit přístup k soudní 

ochraně. 

1.9 Závaznost identifikace a poměřování veřejných zájmů 

Druhou problematickou otázkou je závaznost výsledku poměření veřejného zájmu. 

P. Svoboda například jako významnou vadu citovaného usnesení vlády spatřuje, že „posouzení 

ze strany vlády bude závazné pro příslušné stavební úřady a orgány ochrany přírody při 

rozhodování v územním řízení a ve správním řízení o povolení případných výjimek ze zákonných 

zákazů v chráněných územních a biotopech. Díky tomu bude významným způsobem omezena 

                                                           
178 Viz rozsudek SDEU ze dne 18. 10. 2011, Boxus (C-128/09, ECLI:EU:C:2011:667, body 53 – 55: „Článek 9 Aarhuské 
úmluvy a článek 10a směrnice 85/337 by však ztratily veškerý užitečný účinek, pokud by pouhá skutečnost, že záměr byl 
přijat zákonem, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě 37 tohoto rozsudku, vedla k tomu, že by nebylo možné podat 
opravný prostředek, kterým by mohla být napadena jeho hmotněprávní nebo procesní legalita ve smyslu těchto ustanovení. 
Požadavky, které vyplývají z článku 9 Aarhuské úmluvy a článku 10a směrnice 85/337 v tomto ohledu předpokládají, že 
pokud byl záměr, který spadá do rozsahu působnosti článku 6 Aarhuské úmluvy nebo směrnice 85/337 přijat zákonem, 
musí být možné, aby otázku, zda tento zákon splňuje podmínky stanovené v čl. 1 odst. 5 této směrnice a uvedené v bodě 37 
tohoto rozsudku, přezkoumal podle vnitrostátních procesních pravidel soud nebo nezávislý a nestranný orgán zřízený 
zákonem. V případě, že by proti takovému zákonu nebylo možné podat opravný prostředek povahy a rozsahu, jež byly 
uvedeny výše, by příslušelo každému vnitrostátnímu soudu, kterému byla v rámci jeho pravomoci věc předložena, aby 
provedl přezkum popsaný v předchozím bodě a vyvodil z něj případně takové důsledky, že tento zákon nepoužije.“). Nebo 
rozsudek SDEU ze dne 17. 11. 2016, Stadt Wiener Neustadt (C-348/15, ECLI:EU:C:2016:882, body 37 – 38: „Soudní dvůr 
tedy rozhodl, že právní předpisy, které přiznávají povolení, které může být vydáno zcela mimo rámec jakýchkoliv 
výjimečných okolností, tytéž účinky, jaké jsou svázány s povolením vydaným v územním a stavebním řízení, porušují 
požadavky směrnice 85/337. Záměry, pro které je vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí, musejí být totiž podle 
čl. 2 odst. 1 této směrnice identifikovány a poté před vyd.m povolení, tedy nezbytně před jejich provedením, předmětem 
žádosti o povolení a předmětem uvedeného posouzení, (rozsudek ze dne 3. července 2008, Komise v. Irsko, C‑215/06, 
EU:C:2008:380, bod 61). Totéž platí pro právní předpis, jako je § 46 odst. 20 bod 4 UVP-G 2000, který zřejmě umožňuje, což 
přísluší ověřit předkládajícímu soudu, aby se záměr, který měl být předmětem posouzení vlivů na životní prostředí ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice 85/337, považoval za takto posouzený, a to aniž by alespoň ukládal dodatečné posouzení a 
mimo rámec jakýchkoliv konkrétních výjimečných okolností.“). 

179 Rozsudek SDEU ze dne 28. 2. 2012, Inter-Environnement Wallonie a Terre wallonne (C-41/11, 
ECLI:EU:C:2012:103). 

180 Bod 44. 

181 Rozsudek SDEU ze dne 8. 11. 2016, Lesoochranárske zoskupenie II (C-243/15, ECLI:EU:C:2016:838). 
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pravomoc stavebních úřadů a orgánů ochrany přírody nestranně, odborně a na základě 

dokazování a vyjádření účastníků řízení (včetně dotčené veřejnosti) zjistit a zvážit, zda u 

konkrétního stavebního záměru skutečně existují „naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu“, či nikoli. Případné dokazování a posuzování této podmínky ze strany stavebního úřadu 

či orgánu ochrany přírody totiž nebude moci dospět k jinému závěru než k tomu, který vláda ve 

svém usnesení prohlásila, totiž že naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu „existují“. 

Opačný závěr by znamenal rozpor s usnesením vlády, a tím i s příslušnými ustanoveními zákona 

o obcích a zákona o krajích, podle kterých jsou orgány obcí a krajů při výkonu státní správy 

povinny řídit se usneseními vlády.“182 Posouzení veřejného zájmu na realizaci koncepce (resp. 

identifikace veřejných zájmů konkurujících zájmům ochrany přírody a krajiny) však nezbytně 

musí vycházet ze zájmu na realizaci konkrétních záměrů, pro které koncepce vytváří závazný 

rámec, jinak by se jednalo pouze o poměření abstraktní, nevyhovující požadavkům judikatury, 

která bude dále zmíněna. Závaznost závěrů pak vyplývá ze závazné povahy koncepce ve vztahu 

k územnímu plánování a jednotlivým povolovacím řízením. Stavební úřady a orgány ochrany 

přírody jsou pochopitelně omezeny ve svém uvážení již tím, jak se k realizaci konkrétního 

závěru staví hierarchicky uspořádaná územně plánovací dokumentace. K odlišnému závěru 

mohou dospět v zásadě jen potud, vychází-li ze skutečností, které nebyly na vyšší úrovni 

rozhodování (plánování) řešeny, resp. byly (zpravidla protože ani nemohly být jinak) řešeny 

v takové míře podrobnosti, že podrobnější zjištění odůvodňují odlišný závěr. 

Skutečnost, že formulace obecných veřejných zájmů je zásadně úlohou moci 

zákonodárné, neznamená, že by první konkretizace a poměřování veřejných zájmů probíhalo 

až na úrovni povolovacích řízení, tzn. ve zjednodušeném schématu zákon – povolovací řízení. 

Situace je logicky mnohem složitější, zejména vzhledem k tomu, že k určité konkretizaci 

veřejných zájmů dochází již na úrovni podzákonných právních předpisů, ke kterým je nutné 

přihlížet,183 a zejména proto, že poměřování veřejných a soukromých zájmů i veřejných zájmů 

                                                           
182 SVOBODA, Petr. Vládní trik s Koncepcí vodní dopravy. Ekolist.cz [online], 6. 11. 2018 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-svoboda-vladni-trik-s-koncepci-vodni-dopravy>. 

183 Viz rozsudek NSS ze dne 18. 2. 2015, č. j. 1 As 218/2014 – 27: „Vyhláška OTPP, jakožto prováděcí právní předpis ve 
smyslu výše citovaných ustanovení, upravuje, kromě jiného, „obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb“, 
zahrnující rovněž požadavky na „ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí“. (…) Nejvyšší správní 
soud nemá pochyb o tom, že účelem uvedeného ustanovení je konkretizace veřejného zájmu chráněného stavebním 
zákonem, a to zájmu na tom, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob [k obecnému vymezení daného veřejného zájmu 
viz § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, ve vztahu k užívání staveb srov. § 120 odst. 2 a § 122 odst. 3 téhož zákona]. 
Stěžovatelově argumentaci, podle níž by vyslovení souhlasu s jím oznámenou změnou v užívání stavby nikoho či nic 
neohrozilo a proklamovaný veřejný zájem ve skutečnosti nemá žádný reálný obsah, nelze přisvědčit.“ 
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mezi sebou184 je imanentní částí nástrojů řešení poměrů v území, především územního 

plánování podle stavebního zákona. Úprava ZOPK předvídá možnost aplikace odchylného 

režimu ochrany lokalit v soustavě Natura 2000 již na úrovni schvalování koncepcí, nicméně ani 

při ochraně dalších zájmů se orgány ochrany přírody nepohybují ve vzduchoprázdnu – a prvotní 

identifikaci veřejného zájmu mají většinou k dispozici. 

Analogicky lze v tomto ohledu odkázat na závěry, ke kterým dospěl NSS v rozsudku ze 

dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 – 38, k identifikaci veřejného zájmu v usnesení Vlády – a 

využití tohoto závěru v řízení podle § 56 ZOPK: „Správně k této otázce městský soud upozornil 

na to, že rovněž vláda jakožto orgán moci výkonné reprezentuje veřejnost (vzešla, byť nepřímo, 

z demokratických voleb) a v jejím rozhodování se odrážejí zájmy veřejnosti (…) Je pravdou, že 

usnesení vlády není obecně závazným právním předpisem a v daném případě ani individuálním 

správním aktem, nicméně vzhledem k tomu, že jako správní orgán prvního stupně v této věci 

rozhodoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, a to v rámci výkonu státní správy v přenesené 

působnosti tohoto územního samosprávného celku, sluší se připomenout, že podle § 30 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) se při výkonu přenesené působnosti orgány kraje 

řídí mj. usneseními vlády, která nemohou, jak uvádí dané ustanovení, ukládat orgánům kraje 

povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem, mohou však být nepochybně relevantním 

vodítkem při určení toho, zda je v dané věci dán příslušný veřejný zájem a jakou má intenzitu. 

Obdobná vázanost žalovaného jakožto ústředního orgánu státní správy usneseními vlády 

vyplývá z § 21 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, v relevantním znění.“ 

Závaznost posouzení existence veřejného zájmu ve vztahu k dalším procesům tak 

vyplývá především z povahy aktu, který veřejný zájem identifikuje nebo posuzuje jeho převahu 

nad zájmy jinými, a předmětem konkrétního řízení nebo procesu. 

NSS například dovodil, že „(u)dělení výjimky ze zákazu podle určitého ustanovení 

automaticky nepředurčuje, že v řízení o udělení výjimky z jiného zákazu bude také pozdější 

výjimka udělena. S ohledem na odlišný předmět každého řízení o udělení výjimky musí příslušný 

orgán uvážit, převažují-li hodnoty daným zákazem chráněné nad veřejným zájmem, případně 

je-li tomu naopak.“185 V pozdějším rozsudku své závěry doplnil, když uvedl: „Řízení o udělení 

                                                           
184 Rozsudek NSS ze dne 21. 10. 2009, č. j. 6 Ao 3/2009 – 76: „Výsledné funkční a prostorové uspořádání území musí vždy 
představovat rozumný kompromis a vyváženost mezi jednotlivými veřejnými zájmy navzájem (…), ale i mezi veřejnými 
zájmy na straně jedné a soukromými zájmy na straně druhé.“ 

185 Rozsudek NSS ze dne 19. 1. 2010, č. j. 1 As 91/2009 – 83. 
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výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. předcházelo řízení o povolení výjimky ze zákazu 

stavět dálnice podle § 43 téhož zákona, v němž byl posuzován veřejný zájem na výstavbě dálnice 

a zájem na ochraně přírody a krajiny, a které bylo ukončeno vydáním pravomocného 

rozhodnutí žalovaného (…). Tímto rozhodnutím je správní orgán vázán potud, že veřejný zájem 

na výstavbě dálnice v CHKO České středohoří výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. 

V řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. jde pak o posouzení, zda 

navrhovaná trasa dálnice představuje optimální řešení pro ochranu zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů“186 Pokud tedy správní orgán v řízení podle § 43 ZOPK poměří konkurující 

veřejné zájmy a dospěje k závěru, že jsou splněny podmínky odchylného režimu, neznamená 

to, že ke stejnému závěru musí dospět i v řízení podle § 56 ZOPK (a obráceně). Předchozí 

rozhodnutí jej však limituje v identifikaci veřejného zájmu, který stojí proti zájmům na ochraně 

ohrožených druhů, takže by se měl vypořádat s tím, pokud v tomto ohledu dospěl k odlišnému 

závěru, a zvláště pak tehdy, pokud poměřil veřejné zájmy s rozdílným výsledkem. Taková 

situace je nicméně představitelná, protože v konkrétním případě chráněné území může mít jinou 

hodnotu než chráněné ohrožené druhy, podobně se mohou lišit i důsledky zásahu do různých 

chráněných zájmů, pokud dojde k realizaci zamýšleného záměru. Pevnější je hierarchie územně 

plánovací dokumentace, ve které dochází k postupnému upřesňování řešení poměrů v území, 

jak bylo zmíněno. 

 Formulace obecného veřejného zájmu zákonem má pak zřejmý praktický důsledek, že 

jeho existenci není nezbytné prokazovat. To platí podle závěrů soudní judikatury přinejmenším 

pro řízení o vyvlastnění, jak dovodil NSS v rozsudku ze dne 29. 8. 2017, č. j. 8 As 187/2016 - 

51: „K právě uvedenému kasační soud dodává, že jakkoliv mají stěžovatelé obecně pravdu v 

tom, že veřejný zájem musí být ve vyvlastňovacím řízení prokázán (§ 4 odst. 2 zákona o 

vyvlastnění), toto obecné pravidlo se v případě, vyplývá-li určitý veřejný zájem přímo ze zákona, 

jak je tomu mimo jiné i u staveb plynárenských zařízení podle energetického zákona, neuplatní, 

neboť § 3 odst. 2 energetického zákona má povahu speciální právní normy k § 4 odst. 2 zákona 

o vyvlastnění. To však na druhou stranu neznamená, že ve vyvlastňovacím řízení není třeba 

vážit převahu tohoto veřejného zájmu na dosažení požadovaného účelu nad zachováním práv 

vyvlastňovaného, jak plyne z § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění.“ Požadavky Ústavního soudu, 

podle kterých je nutné nalézt veřejný zájem teprve v rozhodovacím procesu,187 je proto nutné 

                                                           
186 Rozsudek NSS ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323. 

187 Srov. nález pléna ÚS ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb., N 130/37 SbNU 641: „Veřejný zájem je 
třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori 
stanovit“. 
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vykládat tak, že je nutné zjišťovat, zda k naplnění deklarovaného veřejného zájmu slouží i 

povolovaný záměr (proto NSS uvádí, že „veřejný zájem je nepochybně v každém případě třeba 

zjišťovat. Odlišnou je však otázka jeho prokázání“), nicméně toto zjišťování se z velké míry 

omezuje na kontrolu textu zákona, jak vyplývá ze stejného rozsudku. Označení veřejného zájmu 

zákonem tak konstituuje nevyvratitelnou domněnku, že ve veřejném zájmu jsou za všech 

okolností všechny záměry odpovídající vymezené povaze. Neznamená to však, že záměr na 

realizaci konkrétního záměru převáží nad soukromými nebo veřejnými zájmy, se kterými se 

dostane v konkrétním případě do střetu. NSS totiž v jiném rozhodnutí veřejný zájem na 

realizaci záměru posuzoval a ztotožnil se se závěry krajského soudu, že poměřování zájmů se 

bude v tomto případě odvíjet od individuálních namítaných okolností s tím, že správní orgán 

dovodil, že „je již z povahy plánované výstavby zřejmé, že má jít o výstavbu ve veřejném zájmu, 

který převažuje nad zájmem stěžovatele na zachování současného stavu. Cílem stavby je 

zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky ve prospěch předem 

neurčeného počtu osob“.188 

1.10 Dílčí závěr 

Jako veřejný zájem je možné označit zájmy prospěšné společnosti, které přesahují 

soukromý zájem jedince, ačkoliv se mohou týkat i úzce vymezené skupiny obyvatelstva. Za 

veřejné zájmy lze označit nejen určité hodnoty, ale i nástroje jejich dosažení. V demokratické 

společnosti lze veřejné zájmy v zásadě ztotožnit s cíli státní politiky a východisky právních 

předpisů, nicméně identifikace konkrétního dílčího veřejného zájmu je úkolem rozhodovací 

praxe, resp. výkonu státní správy a samosprávy, což je dáno nutností zohlednění okolností 

daného případu i proměnlivostí v čase, která je podstatným rysem veřejného zájmu. Závěry o 

existenci veřejného zájmu jsou přenositelné napříč různými oblastmi právní regulace v souladu 

s principem vnitřní bezrozpornosti a konzistentnosti právního řádu, byť se konkrétní zajištění 

těchto veřejných zájmů může výrazně lišit.189 Koncept veřejného zájmu nepřesahuje do 

unijního nebo mezinárodního práva tak, aby bylo možné hovořit o (samostatném) unijním nebo 

                                                           
188 Rozsudek NSS ze dne 11. 10. 2017, č. j. 1 As 361/2016 – 75. 
189 V tomto ohledu mohou být na první pohled matoucí závěry usnesení RS NSS ze dne 24. 6. 2015, č. j. 2 As 103/2015 
– 128, č. 3254/2015 Sb. NSS, podle kterého „(o)bsah pojmu důležitý veřejný zájem v § 73 odst. 2 soudního řádu správního 
totiž nelze považovat za totožný s obsahem pojmu závažný veřejný zájem v § 66 odst. 2 téhož zákona.“ Závěry soudu 
vychází z toho, že úvaha o existenci závažného veřejného zájmu v případě podání žaloby podle § 66 odst. 2 s. ř. s. je 
vyhrazena nejvyššímu státnímu zástupci a nepodléhá přezkumu správními soudy, kdežto splněním podmínek pro 
přiznání odkladného účinku žaloby nebo kasační stížnosti včetně absence rozporu s důležitým veřejným zájmem se 
soud zabývá. Podstatný je odlišný smysl obou ustanovení, který neumožňuje domněnku o existenci veřejného zájmu 
rozšiřovat nad rámec podmínek aktivní procesní legitimace způsobem, který by vedl k nedůvodné favorizaci žalobce. V 
konkrétním případě pochopitelně může nejvyšší správní zástupce poukazovat na existenci veřejného zájmu, na jehož 
základě žalobu podal, i pro účely přiznání odkladného účinku žalobě nebo kasační stížnosti. 
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mezinárodním veřejném zájmu, nicméně je velmi blízký obdobným konceptům, které se na 

těchto úrovních právní regulace uplatňují, takže se stírají hranice pro identifikování relevantní 

veřejnosti, což je ještě více patrné ve vztahu k ostatním státům a veřejným zájmům, které 

prosazují.  

Předpokladem poměřování veřejných zájmů je jejich dostatečná konkretizace, která by 

však neměla vést k jejich přílišnému zúžení, zejména v důsledku opomenutí systémových vazeb 

a důležitosti dílčího zájmu pro fungování dalších chráněných zájmů. Pro účely poměřování 

veřejných zájmů je možné veřejný zájem ztotožnit s obecným zájmem, protože k jejich odlišení 

dochází zpravidla pouze v souvislosti s omezením soukromých zájmů. 

Vymezení obecné hierarchie dílčích veřejných zájmů se příčí samotnému institutu 

veřejného zájmu, který předvídá poměřování konkretizovaných veřejných zájmů na půdorysu 

daných skutkových okolností. Taková konkretizace je žádoucí, nicméně v praxi budou veřejné 

zájmy patrně vždy vymezeny prostřednictvím zjednodušujících kritérií a s důrazem na 

antopocentrické zaměření státních politik. Vymezení veřejného zájmu zákonem nevylučuje 

poměřování tohoto veřejného zájmu s jinými veřejnými nebo soukromými zájmy, ale není již 

třeba existenci takového veřejného zájmu prokazovat. Závaznost výsledku identifikace a 

poměřování veřejných zájmů je závislá na povaze konkrétního aktu, který takové hodnocení 

obsahuje. Je možné trvat na tom, aby správní orgány především v souladu se zásadami veřejné 

správy odůvodnily, pokud se ve svých závěrech odchylují od závěrů souvisejících řízení. 

Pevnější je hierarchie územně plánovací dokumentace, ve které dochází k postupnému 

upřesňování řešení poměrů v území, takže možnost odchýlení se od závěrů nadřazené 

dokumentace je v zásadě podmíněná existencí zásadních okolností, které nebyly či nemohly 

být v měřítku řešení nadřazené plánovací fáze známé. 
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2. Podmínky odchylných režimů v mezinárodním a unijním právu 

2.1 Dílčí úvod 

Následující podkapitoly se věnují předpisům mezinárodního a unijního práva, jejichž 

požadavky ZOPK provádí a které upravují základy odchylných režimů umožňujících z různých 

závažných důvodů zvolit takový postup, při kterém se ochranný režim zcela nebo zčásti 

neuplatní.190 Právní ochrana přírody a krajiny je v tomto ohledu pojímána v užším slova smyslu, 

takže nezahrnuje související oblasti, které rovněž dílčím způsobem vychází z nadřazené právní 

úpravy (např. ochrana vod a vodních ekosystémů, ochrana lesů, regulace obchodování 

s ohroženými druhy živočichů a rostlin apod.). 

2.2 Základy úpravy ZOPK v mezinárodním právu 

Koncept převažujícího veřejného zájmu se v mezinárodním právu objevuje zřídka,191 

ovšem právě na této úrovni lze identifikovat základ úpravy, která se objevuje v unijním právu 

i v ZOPK. Nejedná se o východisko, které by bylo možné dovozovat automaticky pro všechny 

oblasti ochrany přírody a krajiny (resp. životního prostředí). Zjednodušeně totiž platí, že 

z pohledu mezinárodního práva svědčí státům suverenita nad přírodními zdroji. Ta sice není 

neomezená, jak se dříve dovozovalo (tzv. Harmon doktrína192), a naráží vedle práv ostatních 

států také na principy společného dědictví a udržitelného rozvoje, ovšem přes postupnou 

kodifikaci v různých oblastech stále svědčí státům široké uvážení, jakým konkrétním způsobem 

zajistí potřeby svých obyvatel při zachování relativně příznivé kvality cenných částí životního 

prostředí na svém území a bez ohrožení okolních států.193  

Vzhledem k tomu, mezinárodní smlouvy, o kterých bude řeč, jsou pro Českou republiku 

(resp. v některých případech rovněž pro Evropskou unii) závazné, je jejich výklad podstatný i 

pro interpretaci příslušných ustanovení ZOPK. Ochranný režim poskytovaný českým právem a 

                                                           
190 Blíže viz zejm. STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova a 
nakladatelství Eva Rozkotová, 2012, 302 s. 

191 Často se s ním však počítá nepřímo, například ve vymezení principů ochrany životního prostředí. Viz např. znění 
zásady 16 (zněčišťovatel platí) v Deklaraci z Rio de Janeira (Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji): 
„Státní úřady by měly usilovat o to, aby při výdajích na životní prostředí byly brány v úvahu mezinárodní souvislosti, aby 
byly využívány ekonomické nástroje a aby bylo dodržováno pravidlo, že náklady související se znečištěním by měl v zásadě 
nést znečišťovatel; přitom by měl být brán ohled na veřejný zájem a neměly by být narušovány mezinárodně obchodní 
vztahy a investiční aktivity.“ 

192 Viz např. MCCAFFREY, Stephen C. The Harmon Doctrine one hundred years later: Buried, not praised. Natural 
resources journal. 1996, č. 36, s. 549 - 590. 

193 Viz např. GILBERT, Jeremie. The Right to Freely Dispose of Natural Resources: Utopia or Forgotten Right? 
Netherlands Quarterly of Human Rights. 2013, č. 2, s. 314 – 341. 
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unijními směrnicemi v mezích jednotlivých úmluv by neměl být méně přísný než mezinárodní 

úprava. To se týká rovněž úpravy odchylných postupů. Jinak řečeno, unijnímu ani českému 

zákonodárci nepřísluší rozšiřovat okruh přípustných výjimek, ani vycházet z odlišného pojetí 

konceptu převažujícího veřejného zájmu, než jaký zastávají mezinárodní prameny práva – a 

který by vedl k oslabení jejich účelu. Následující text proto neslouží k připomenutí obsahu 

jednotlivých úmluv nebo k analýze nástrojů jejich prosazování. Jeho snahou je identifikovat 

východiska a interpretační základ pro poměřování veřejných zájmů v postupech podle právní 

úpravy, která mezinárodní závazky provádí. Největší pozornost tak bude věnována Úmluvě o 

ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť z roku 1979 (Bernská úmluva), která se 

výrazně promítla do podoby tzv. naturových směrnic. Podkapitoly jsou nicméně pro 

přehlednost řazeny podle šíře předmětu regulace a rozsahu ratifikace (počtu stran) jednotlivých 

úmluv. 

2.2.1. Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) 

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) z roku 1992194 obsahuje především závazek 

péče o chráněná území a přírodní zdroje, ochrany ohrožených druhů a udržitelného využití 

ekosystémů. Vychází ze snahy o globální zakotvení zásad udržitelného rozvoje, čemuž 

odpovídá i znění jednotlivých ustanovení, která vybízí k rozvoji národních strategií, plánů a 

programů. Po obsahové stránce je možné považovat Úmluvu za rámcovou mezinárodní 

smlouvu, a to ve dvou směrech – zaprvé předvídá uzavření protokolů, zadruhé jejím obsahem 

nejsou pravidla pro rozhodování v konkrétních případech (a logicky ani podmínky pro 

uplatňování odchylných režimů), ale východiska pro nastavení politik. 

Úmluva zasluhuje pozornost i ve vztahu k problematice poměřování veřejných zájmů. 

Její uplatňování by mělo vést ke stavu, kdy se různé veřejné zájmy do konfliktu v zásadě 

nedostávají, ale naopak jsou ve vzájemném souladu. Přístup Úmluvy k ochraně přírody je 

v tomto ohledu výrazně odlišný od jiných mezinárodních smluv z této oblasti, což je patrné již 

z preambule, která například uznává potřeby původního obyvatelstva a zájmy rozvojových 

států na hospodářském a sociálním pokroku. Zároveň však ochranu biodiversity pojímá jako 

přínosnou z hlediska hospodářských a společenských přínosů nutných investic a zásadní pro 

zajištění výživy, zdraví a jiných potřeb rostoucí světové populace.195 Hospodářský rozvoj, 

ochrana zdraví člověka i zachování biologické rozmanitosti tak mohou perspektivou Úmluvy 

                                                           
194 Vyhlášena pod č. 134/1999 Sb. m. s. 

195 Preambule. 



56 
 

fungovat synergicky, alespoň na úrovni státních politik, které vedou nejen k uspokojování 

potřeb, ale také naděje (aspirací196) současných a budoucích generací, což v sobě beze sporu 

obnáší hodnocení variant a výběr nejohleduplnější z nich (definice trvale udržitelného 

využívání klade důraz na způsob i rozsah využívání).197 Tento přístup však nenalézá jasného 

vyjádření v závazcích států, protože, jak poznamenává C. Mackenzieová, Úmluva obsahuje 

spíše úmysly, ne jasné závazky.198 

Podle čl. 6, který upravuje obecná opatření v zájmu ochrany a trvale udržitelného 

využívání, mají smluvní strany rozvíjet národní strategie, plány a programy pro ochranu a trvale 

udržitelné využívání biodiverzity, ovšem toliko v souladu se svými specifickými podmínkami 

a možnostmi.199 Tyto podmínky a možnosti přirozeně odráží existenci jiných veřejných zájmů, 

jejichž prosazování se v současné době dostává s ochranou biodiverzity do střetu. Podobně čl. 

7 – 11 Úmluvy uvádí k zavádění dalších opatření podmínku „jak to bude možné a vhodné“,200 

„pokud to bude možné a vhodné“,201 resp. „nakolik je to možné a vhodné“.202 Z praktického 

hlediska je pak nezbytnou podmínkou synergie veřejných zájmů a účinné ochrany biodiverzity 

kooperace států, ke které však navzdory očekáváním vtěleným do textu Úmluvy nedochází.203 

Pokud státům chybí konkrétní zákonný rámec uplatňování ochranného režimu, ukazuje se 

Úmluva jako poměrně bezzubá, což platí zejména v případě rozvojových států.204  

Strategie a politiky, které Úmluvu provádí, zpravidla zdůrazňují stejná východiska, 

nicméně předpokládají, že k ochraně biodiverzity budou využity stávající právní nástroje, často 

                                                           
196 Naději je nutné vykládat s ohledem na originální jazykové znění Úmluvy jako aspiraci (aspirations, les aspirations, 
las aspiraciones). 

197 Čl. 2, definice pojmu Trvale udržitelné využívání. Jak uvádí Rossnerová a Leader-Williams, způsob, jakým je tato 
definice postavena, vyžaduje aktivní přístup, tzn. Přijetí opatření, která umožní udržitelné využívání. Viz ROSSNER, 
Alison M., LEADER-WILLIAMS, Nigel. Protection or Use: a Case of Nuanced Trade-offs? In: LEADER-WILLIAMS, Nigel, 
ADAMS, William M., SMITH, Robert J. Trade-offs in Conservation: Deciding What to Save. Hoboken: Wiley - Blackwell, 
2011, s. 138. 

198 MACKENZIE, Catherine. A Comparison of the Habitats Directive with the 1992 Convention on Biological Diversity. 
In: JONES, Gregory (ed.) The Habitats Directive: A Developer's Obstacle Course? Oxford: Bloomsbury Publishing, 2012, s. 
29. 

199 Čl. 6 písm a). 

200 Čl. 7.  

201 Čl. 8. 

202 Čl. 9-11. 

203 Úmluva upozaďuje princip teritoriality tím, že stírá propojení klíčových území pro zachování biodiverzity 
s územím jednotlivých států, že povzbuzuje shanu o ochranu biodiverzity na území jiného státu a že podporuje snahu 
o ovlivnění území, která nespadají do žádné uznaných jurisdikcí. Viz WILLMORE, Chris. Sovereignty, conservation and 
sustainable use. In: MORGERA, Elisa, RAZZAQUE, Jona (eds.) Biodiversity and Nature Protection Law. Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing, 2017, s. 36. 

204 Viz GLOWKA, Lyle, NORMAND, Valérie. The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing: innovations in 
International Environmental Law. In: MORGERA, Elisa, BUCK, Matthias, TSIOUMANI, Elsa (eds.) The 2010 Nagoya 
Protocol on Access and Benefit-Sharing in Perspective. Implications for International Law and Implementation Challenge. 
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014, s. 24. 
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přijaté na základě jiných mezinárodních smluv. Kupříkladu Evropská strategie ochrany 

biodiversity, kterou přijala EU v roce 2011,205 mimo jiné uvádí, že „EU může zachováním a 

posílením své základny přírodních zdrojů a udržitelným využíváním svých zdrojů zvýšit účinnost 

své ekonomiky a snížit svoji závislost na přírodních zdrojích pocházejících z oblastí mimo 

Evropu“ a že „(d)íky inovacím vycházejícím z přírody a opatřením na obnovu ekosystémů a 

zachování biologické rozmanitosti je možno získávat nové dovednosti, vytvářet pracovní místa 

i obchodní příležitosti“. Prvním ze stanovených cílů pak je „plné provedení směrnice o ptácích 

a stanovištích“.206 Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období, 

který posuzuje dosavadní pokrok, dospěl k závěru, že „cíle v oblasti biologické rozmanitosti 

pro rok 2020 budou splněny pouze v případě, že úsilí v oblasti provádění a vymáhání bude 

podstatně intenzivnější a ctižádostivější“.207 Podobná souvztažnost platí i v kontextu české 

úpravy, neboť Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025 

koncipuje jako svůj hlavní akční plán Státní program ochrany přírody a krajiny.208 Na obou 

úrovních, unijní i vnitrostátní, je přitom zřejmé, že k oslabování biodiverzity dochází zejména 

z důvodu intenzifikace zemědělské výroby a rozvoje sídelní a dopravní infrastruktury. Přijetí 

nové úpravy v těchto oblastech se však nepředpokládá. 

2.2.2 Bernská úmluva 

Cílem Úmluvy o ochraně evropských druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích 

rostlin a jejich stanovišť (Bernská úmluva) z roku 1979 je ochrana živočichů a rostlin 

celoevropského významu, jejich stanovišť (biotopů), zejména ohrožených druhů, stěhovavých 

druhů a druhů, jejichž ochrana vyžaduje celoevropskou spolupráci. Úmluva se stala základem 

ochrany ptáků podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků i ochrany soustavy území Natura 

2000, protože Evropská unie je jednou ze smluvních stran Úmluvy.209 

                                                           
205 Evropská komise. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů. Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2020. 3. 5. 2011, COM(2011)0244 final. 

206 Příloha, cíl 1. 

207 Evropská komise. Zpráva komise Evropskému parlamentu a Radě. Přezkum strategie eu v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020 v polovině období. 2. 10. 2015, COM(2015)478 final. 

208 Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025: „Strategie neobsahuje dílčí akční plán, který 
by ve větší míře podrobnosti rozpracovával navržená opatření a stanovoval konkrétnější úkoly. Tuto roli, zejména pak v 
kontextu prioritních oblastí 2 a 3 Strategie, bude plnit Státní program ochrany přírody a krajiny (SPOPK), který bude 
aktualizován do konce roku 2017.“ 

209 Viz stanovisko generálního advokáta W. Van Grevena ze dne 5. 12. 1990, Komise v. Německo (C-57/89, 
ECLI:EU:C:1990:432, bod 10: „The authors of the directive undoubtedly took account of the work in the Council of 
Europe which led to the signature of the Berne Convention on 19 September 1979.“ 
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Soudní dvůr i generální advokáti si při výkladu ustanovení naturových směrnic většinou 

vystačí se závěry judikatury unijního soudu, nicméně občas si vypomáhají i odkazy právě na 

Úmluvu. Nic přitom takovému postupu nebrání, Úmluva se pouze neuplatní v rozsahu, v němž 

za unijními směrnicemi zaostává.210 Přihlédnutím k významu ustanovení Úmluvy tak bylo 

možné například vymezit rozsah zakázaných prostředků lovu,211 rozsah omezení držení jedinců 

chráněných druhů212 a rozsah opatření k zajištění zachování přírodních stanovišť,213 případně 

řešit rozdíly mezi jazykovými verzemi směrnic.214 Zprávy členských států adresované stálému 

výboru Bernské úmluvy umožňují poukázat na pokrok, který členský stát (ne)učinil.215 Soudní 

dvůr zatím nikdy nevyužil ustanovení Bernské úmluvy nebo dokumenty spojené s její aplikací 

při výkladu pojmů veřejný zájem nebo převažující veřejný zájem (resp. jiný vyšší veřejný 

zájem). 

Česká republika je smluvní stranou Úmluvy od 1. 6. 1998.216 Provedení Úmluvy unijními 

směrnicemi znamená, že vnitrostátní úprava ochranného systému by měla být jednotná, což 

platí i pro udělování výjimek z ochranného režimu.217 Úmluva přitom podmiňuje výjimky 

                                                           
210 Srov. rozsudek SDEU ze dne 13. 2. 2003, Komise v. Lucembursko (C-75/01, ECLI:EU:C:2003:95, bod 57). 

211 Srov. rozsudek SDEU ze dne 24. 11. 1993, Mondiet v. Armement Islais (C-405/92, ECLI:EU:C:1993:906, bod 44: „...it is 
a widely held international opinion that the use of large-scale driftnets is an indiscriminate fishing method...“). Nebo 
stanovisko generálního advokáta J. L. da Cruz Vilaçy ze dne 2. 12. 1986, Komise v. Itálie (C-262/85, ECLI:EU:C:1986:459: 
„Note 84 of the Explanatory Notes on the Bern Convention states that 'for the purposes of the Convention, "weapons with a 
magazine capable of holding more than two rounds of ammunition" means weapons capable of firing more than three 
shots without being reloaded'. Thus there is every indication that the intention of the. Community legislature was, 
likekewise, solely to prohibit the use of weapons with more than three shots; had it been otherwise, it would instead have 
restricted the prohibition to the introduction of more than two rounds of ammunition into the magazine.“). 

212 Rozsudek SDEU ze dne 13. 2. 2003, Komise v. Lucembursko (C-75/01, ECLI:EU:C:2003:95, bod 70: „It should be 
observed that whilst Article 16 of the Nature Protection Law prohibits the sale of plants that receive complete protection, 
it does not prohibit the possession, exchange or offering for sale or exchange of such plants. Article 5 of the Bern Convention 
provides that each contracting party must, as appropriate, prohibit the possession of protected species. However, it does 
not appear that the Luxembourg authorities have adopted any supplementary measure further defining application of the 
Bern Convention as regards this point. As far as this aspect is concerned, therefore, Article 13(1)(b) of the Directive has not 
been properly transposed into Luxembourg law.“). 

213 Viz stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 20. 1. 2011, Komise v. Francie (C-383/09, ECLI:EU:C:2011:23, 
body 38-39: „Takto chápaná ochrana míst rozmnožování a míst odpočinku křečka polního, zahrnující i stanoviště v okolí 
míst tohoto druhu, odpovídá mezinárodněprávním závazkům Unie, které mají být provedeny směrnicí o stanovištích. Podle 
článku 4 a přílohy II Bernské úmluvy totiž musejí být přijata vhodná a potřebná právní a správní opatření k zajištění 
zachování přírodních stanovišť planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, mimo jiné křečka polního, uvedeného v 
příloze II úmluvy. Ustanovení odvozeného práva Unie musejí být pokud možno vykládána v souladu s mezinárodněprávními 
závazky Unie. Platí to zejména pro ustanovení směrnice o stanovištích týkající se křečka polního. Tato ustanovení mají v co 
možná největším rozsahu realizovat povinnost ochrany jeho stanovišť podle článku 4 Bernské úmluvy, ačkoli Unie tento 
aspekt Bernské úmluvy ohledně křečka polního výslovně provedla pouze ve vztahu k místům rozmnožování a místům 
odpočinku.“ 

214 Viz stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 15. 12. 2005, Komise v. Španělsko (C-221/04, 
ECLI:EU:C:2005:777, bod 37 a násl. k výkladu pojmu úmyslně). 

215 Viz stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 18. 2. 2016, Komise v. Řecko (C-504/14, ECLI:EU:C:2016:105, 
pozn. pod čarou č. 2). 

216 Vyhlášena pod č. 107/2001 Sb. m. s. 

217 Rozsudek SDEU ze dne 13. 2. 2003, Komise v. Lucembursko (C-75/01, ECLI:EU:C:2003:95, bod 88: „As regards Article 
9 of the Bern Convention, even if that provision makes the grant of derogations from the protection rules laid down in the 
convention subject to the same conditions as those specified in Article 16(1) of the Directive, and in particular the condition 
that there be no other satisfactory solution, the fact that that system of derogations and that implemented by Article 26 of 
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existencí stejných veřejných zájmů jako směrnice – např. znění čl. 9 odst. 1 Úmluvy a čl. 9 odst. 

1 směrnice o ochraně volně žijících ptáků je v podstatě totožné. Směrnice však na rozdíl od 

Úmluvy neumožňují členským státům učinit výhradu k věcné i místní aplikaci.218 Vymezení 

výjimek ve směrnici o stanovištích se liší, jak bude patrné z dalšího výkladu, nicméně směrnice 

pouze obsah ustanovení Úmluvy v tomto ohledu upřesňuje.  

Podle čl. 9 Úmluvy smí každá smluvní strana stanovit výjimky z ochrany stanovišť i 

druhů, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, pokud to nebude na újmu přežití příslušné 

populace a zároveň pokud existuje jeden z vyjmenovaných veřejných zájmů (ochrana rostlin a 

živočichů; předcházení vážným škodám na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodě a jiných 

formách majetku; veřejné zdraví a bezpečnost, bezpečnost leteckého provozu nebo jiných 

vyšších veřejných zájmů; výzkum a výuka, obnovení populace, vysazení do původního areálu 

výskytu a pro nutný odchov), případně je splněna podmínka, jejíž součástí není existence 

veřejného zájmu – jde o povolení, za přísně sledovaných podmínek, výběrově a v omezeném 

rozsahu odebírat, chovat nebo jinak uvážlivě a v malém počtu užívat určitých volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. Jak je patrné, převažující veřejný zájem (other overriding 

public interest) je uveden vedle (dalších převažujících) zájmů na ochraně veřejného zdraví a 

bezpečnosti a bezpečnosti leteckého provozu. 

Vysvětlující zpráva k Úmluvě219 zmiňuje, že uvedený výčet není úplný, protože některé 

důvody pro odchylný postup nejsou mezi stranami Úmluvy sporné, takže nezasluhují ani 

zvláštní úpravu v Úmluvě. Jedná se o případy odchycení nebo usmrcení jedinců ohrožených 

druhů zvířat z důvodu humánních či humanitárních (humane or humanitarian reasons) a 

případy nouze, kdy musí být výjimky povoleny bez ohledu na splnění uvedených podmínek. 

Jako příklad zpráva uvádí boj proti vzteklině.220 Obě tyto skupiny případů je možné interpretací 

podřadit pod důvody ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, případně ochrany živočichů, ale 

podstatným rozdílem je, že se nepředpokládá vydávání povolení za tímto účelem, podobně jako 

                                                           
the Nature Protection Law coexist in Luxembourg's national law is, in any event, contrary to Article 16(1) of the Directive 
because that situation in fact creates in this case an ambiguity liable to render compliance with Article 16(1) less than 
certain.“ Nebo stanovisko generálního advokáta A. Tizzana ze dne 29. 1. 2002, Komise v. Lucembursko (C-75/01, 
ECLI:EU:C:2002:58, bod 92: „In particular, I consider decisive the fact that Article 9 of the Bern Convention does not ensure 
a level of protection equivalent to that of the Directive, with the risk that the competent national authorities may avoid 
recourse to Article 9 if a particular operation is prohibited by the Directive but not by the convention.“). 

218 Viz čl. 21 a 22 Úmluvy. Není však možné učinit výhradu obecné povahy. Viz také stanovisko generálního advokáta 
N. Fennellyho ze dne 7. 11. 1996, Ligue royale belge pour la protection des oiseaux a Société d'études ornithologiques 
AVES v. Région wallonne (C-10/96, ECLI:EU:C:1996:430, bod 2). 

219 Rada Evropy. Explanatory Report to the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 
European Treaty Series - No. 104 [online], 19. 9. 1979 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<https://rm.coe.int/16800ca431>. 

220 Bod 39. 
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například u nutné sebeobrany. Vedle toho zpráva výslovně uvádí, že výjimky mohou být při 

splnění podmínek stanovených v čl. 9 Úmluvy uděleny pro stavební práce, pokud zároveň došlo 

k využití ust. čl. 3 odst. 2 Úmluvy (zohlednění zájmů ochrany planě rostoucích rostlin a volně 

žijících živočichů v rámci politiky plánování a rozvoje).221 P. Sands a J. Peelová z toho nepřímo 

dovozují, že pojetí veřejných zájmů v Úmluvě se shoduje se směrnicí o stanovištích, která 

výslovně zmiňuje i důvody ekonomické či sociální.222 

V roce 2011 pak Výbor vydal přepracované usnesení č. 2 (1993) za účelem bližšího 

objasnění podmínek upravených v čl. 9 Úmluvy pro udělování výjimek.223 Součástí usnesení je 

příloha s názvem Výklad čl. 8 a 9 Bernské úmluvy, kterou je možné perspektivou čl. 31 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu považovat za pozdější dohodu, na kterou je nutné brát 

zřetel při výkladu Úmluvy.224 Usnesení vykládá základní podmínky pro udělení výjimky, které 

musí být splněny kumulativně.225 Posouzení jiných řešení podle něj závisí na důvodech, pro 

které má být výjimka udělena, přičemž příslušné správní orgány by měly vybrat mezi 

dostupnými variantami takovou, která bude splňovat účel a zároveň mít nejmenší dopad na 

chráněné zájmy. Odůvodnění výběru varianty musí být objektivní a přezkoumatelné. Ve vztahu 

k převažujícímu veřejnému zájmu by měly jednotlivé varianty posuzovat různá umístění 

záměru nebo vedení infrastruktury, odlišnou velikost, alternativní činnosti, procesy a metody. 

V případě škod na majetku mohou být jiným řešením méně represivní opatření, například 

elektrické ohradníky proti predátorům.226 Rozsah výjimky by měl být přiměřený způsobované 

nebo hrozící škodě (škody páchané na odlehlé farmě by tak neměly zdůvodnit zásah do 

populace, který se nachází na rozsáhlém území, pokud nelze prokázat, že se škoda může 

rozšířit). Vážnost škody by měla být posuzována podle rozsahu škody, ale také podle intenzity 

a trvání závadné činnosti a jejího vztahu ke způsobené škodě. Může k ní docházet i na 

omezeném území, například na několika farmách nebo jen jediné farmě.227 

                                                           
221 Bod 41. 

222 SANDS, Philippe, PEEL, Jacqueline. Principles of International Environmental Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2018, s. 446. 

223 Stálý výbor Bernské úmluvy. Revised Resolution No. 2 (1993) on the scope of Articles 8 and 9 of the Bern Convention. 
T-PVS (2011) 2 [online], 2. 12. 2011 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://rm.coe.int/16807461dd>. 

224 Viz LINNEL, John D. C., TROUWBORST, Arie, FLEURKE, Floor M. When is it acceptable to kill a strictly protected 
carnivore? Exploring the legal constraints on wildlife management within Europe’s Bern Convention, Nature 
Conservation, 2017, č. 21, s. 137. 

225 Bod 5. 

226 Bod 7 

227 Bod 16. 
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Podmínka neexistence jiného řešení musí být splněna i v případě odběru nebo odchytu 

menšího množství jedinců. Posouzení podmínky, že udělení výjimky nebude na újmu přežití 

příslušné populace, by podle usnesení mělo vycházet z aktuálních dat o velikosti a rozmístění 

populace, stavu stanoviště a předpovědi budoucího vývoje. V případě přeshraniční populace by 

mělo být přihlédnuto k celkovému stanovišti a subpopulacím. Pokud je vydáváno několik 

výjimek, měly by správní orgány rovněž přihlížet k jejich kumulativnímu účinku. Zvláštní 

ohled navíc musí brát v případě druhů, jejichž stav není příznivý.228 Výjimka pro odchyt, odběr 

nebo odlov v malém počtu by měla být dočasná, s možností případného prodloužení. Nicméně 

v tomto případě je plně v dispozici stran Úmluvy, za jakým účelem ji udělí (jako příklad je 

uvedena rekreace a lov). I tak by měl být tento účel jasně identifikován.229 

K samotnému pojmu převažující veřejný zájem usnesení uvádí, že zkušenosti 

s uplatňováním podobných konceptů v rámci jiných mezinárodních smluv (zmíněn je pojem 

veřejný pořádek a režim Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) ukazují, že je 

extrémně složité nebo nemožné shodnout se na jejich obecném výkladu.230 To však výbor 

nepovažuje za problematické, protože má možnost posoudit konkrétní důvody udělení výjimky 

ve vztahu ke všem ustanovením úmluvy. V případě sporů je pak podle Výboru možné využít 

mechanismu jejich urovnávání upraveného v čl. 18 Úmluvy.231 

Nutno dodat, že tento mechanismus cílí zejména na případy, kdy vznikne spor ohledně 

výkladu mezi stranami Úmluvy. Může tak být efektivní v případě výjimek udělovaných 

v příhraničním prostředí, resp. ve vztahu ke státům mimo EU. Nelze však očekávat, že by státy 

výrazněji zasahovaly do posouzení podmínek odchylného režimu, které provádí jiný stát, pokud 

se důsledky povolení výjimky neprojeví mimo jeho území. O tom ostatně svědčí skutečnost, že 

rozhodčí řízení podle čl. 18 Úmluvy není využíváno. Co se týče sporů mezi Výborem a státy 

(případně i jiných sporů), pak tento článek pouze obecně stanoví, že se Výbor vynasnaží 

podpořit přátelské urovnání jakýchkoli potíží, k nimž by vedlo provádění Úmluvy. Na tomto 

základě ve spojení s čl. 14 (vydávání doporučení) však byly vytvořen celý systém stížností a 

systém monitorování jednotlivých případů porušení povinností stranami Úmluvy,232 o kterém 

bude řeč níže. 

                                                           
228 Bod 7. 

229 Bod 11. 

230 Bod 14. 

231 Bod 15.  

232 Viz BOWMAN, Michael, DAVIES, Peter, GOODWIN, Edward. Research Handbook on Biodiversity and Law. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2016, s. 426. 
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Strany Úmluvy mají podle čl. 9 Úmluvy povinnost každé dva roky předložit Výboru 

zprávu o výjimkách, včetně uvedení podmínek rizika a časových a místních okolnostech, za 

nichž byly takové výjimky stanoveny. Mezi nástroje prosazování Úmluvy pak patří systém 

monitorování jednotlivých případů porušení povinností stranami Úmluvy a také doporučení 

vydávaná Výborem.  

Co se týče zpráv o udělovaných výjimkách, je z nich obtížné zjistit, jaké konkrétní 

důvody podřazují strany Úmluvy pod veřejné zájmy, kterými odůvodňují výjimky 

z ochranných režimů. Některé státy totiž zprávy nepředkládají, v předložených zprávách o 

výjimkách jsou potom většinou jen obecně označeny důvody udělení výjimky. Není popsán 

konkrétní záměr, který převážil nad druhovou nebo územní ochranou. To je případ nejnovější 

zprávy ČR za roky 2013 - 2014233 Zpráva ČR za roky 2011 - 2012 neuvádí obecné ani konkrétní 

důvody udělení výjimek. Teprve ve zprávě za roky 2009 - 2010 lze dohledat alespoň označení 

typů záměrů, o které se jednalo v případě důvodu „zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti“, ke 

kterému Úmluva zařazuje i další vyšší zájmy. V těchto letech šlo u výjimek z ochrany 

ohrožených živočišných druhů o celkem 92 případů výstavby, 16 případů obnovovacích prací 

(site restoration) a 2 případy obnovy (restoration), 2 případy rekonstrukce silnice, 1 případ 

výstavby nákladní železnice, 1 případ přemístění elektrického vedení, 37 případů těžby bahna, 

1 případ označený jako „řeka“ (river) a jeden jako „vodní proud“ (water stream), 16 případů 

kácení stromů, 12 případů těžby, 9 případů zajištění dolu, 4 případy ochrany zdraví a 

bezpečnosti, 2 případy ochrany bezpečnosti.234 Jak je patrné, z uvedených údajů je možné získat 

rámcovou představu o povaze realizovaných záměrů, ale nikoliv o veřejném zájmu, za jehož 

účelem byly tyto záměry realizovány. Pravidelné zprávy států, které jsou stranami Úmluvy, 

neumožňují řádnou kontrolu dodržování podmínek odchylného režimu. Přitom právě podle 

výše uvedeného přepracovaného usnesení by měly zprávy jednotlivých států poskytovat rovněž 

zdůvodnění odchylného režimu, informace o zvažovaných alternativách řešení a důsledku 

kompenzačních opatření a udělení výjimky, včetně kumulativních účinků. Není pochyb, že 

takto důsledná zpráva by byla velmi rozsáhlá a pracná, nicméně usnesení omezuje případy, 

které je nutno hlásit, na ty, které se týkají více jednotlivců nebo ohrožených druhů.235 

                                                           
233 Stálý výbor Bernské úmluvy. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Biennial 
report (2013-2014) Czech Republic [online], 24. 11. 2015 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048d4e7>.  

234 Stálý výbor Bernské úmluvy. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Biennial 
report (2009-2010) Czech Republic [online], 28. 10. 2015 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804887fe>. 

235 S. 2. 
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Systém monitorování jednotlivých případů porušení povinností stranami Úmluvy se jeví 

jako výrazně politický, přičemž výbor spoléhá především na neformální komunikaci 

s konkrétním státem.236 Stížností, které byly později výborem oficiálně otevřeny, bylo doposud 

175.237 Informace o jednotlivých případech je možné zjistit ze zpráv o zasedání výboru. 

Porušení povinností vyplývajících z Úmluvy většinou ústí v přijetí doporučení, které předkládá 

základní body, kterými by se měl stát řídit. Doporučení nicméně mohou být vydávána ještě 

dříve, v době, kdy je sporný záměr teprve v přípravě. Přístupná komunikace s výborem, která 

vydání doporučení následuje, tak napomáhá transparentnosti rozhodování o povolení záměru. 

Příkladem budiž výstavba rychlostní silnice v bulharské soutěsce Kresna, ke které vydal výbor 

doporučení v roce 2002,238 ovšem záměr je nadále řešen, a to i na jednání v roce 2017.239 

V posledních letech se k případům vyjadřuje rovněž Komise EU, pokud bylo zahájeno 

s členským státem ve stejné věci řízení o porušení povinnosti. Není vyloučeno, aby se stejná 

věc dostala před výbor Bernské úmluvy i SDEU.240 Zásadní rozdíl je v takovém případě 

v prosazování právní úpravy: Důsledkem porušení Úmluvy je diplomatický tlak a využití 

nástrojů typu name and shame, v konečném důsledku však dochází k uzavření případu bez 

zřejmého negativního následku pro konkrétní stát. V případě neplnění povinností vyplývajících 

z unijního práva může být důsledkem pokuta uložená Soudním dvorem a omezení čerpání 

unijních fondů, pokud je podmíněno řádnou implementací unijní legislativy. 

Postupně byly Výborem od roku 1982 vydány téměř dvě stovky doporučení.241 Mohou 

sloužit jako pomůcka k provádění Úmluvy, což je ostatně u obecně zaměřených doporučení, 

která neřeší situaci v konkrétním státě (a kterých je většina), jejich hlavním účelem. Nicméně 

                                                           
236 Viz zejm. TROUWBORST, Arie, FLEURKE, Floor M., LINNEL, John D. C. Norway's Wolf Policy and the Bern 
Convention on European Wildlife: Avoiding the “Manifestly Absurd”. Journal of International Wildlife Law & Policy. 
2017, č. 2, s. 165. 

237 Stálý výbor Bernské úmluvy. Register of Bern Convention complaints 2018, T-PVS/Inf(2018)1 [online], 23. 1. 2018 
[cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://rm.coe.int/bern-convention-case-files-bible-2018/168077fa52>.  

238 Stálý výbor Bernské úmluvy. Recommendation No. 98 (2002) on the project to build a motorway through the Kresna 
Gorge (Bulgaria) [online], 5. 12. 2002 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://rm.coe.int/1680746b0e>. 

239 Stálý výbor Bernské úmluvy. Bern Convention institutions - Meetings 2017. 37th Standing Committee meeting 
Strasbourg, France 5 - 8 December 2017 Possible file: Bulgaria - Motorway through the Kresna Gorge [online], 2017 [cit. 
2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.coe.int/en/web/bern-convention/bern-convention-institutions-meetings-
2017/-/asset_publisher/uvbDnU3Gvtnb/content/37th-standing-commitee-
meeting?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fbern-
convention%2Fbern-convention-institutions-meetings-
2017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uvbDnU3Gvtnb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1>. 

240 Takovým případem je z poslední doby například výstavba v bulharské oblasti Kaliakra. Viz rozsudek SDEU ze dne 
14. 1. 2016, Komise v. Bulharsko (C-141/14, ECLI:EU:C:2016:8). 

241 Stálý výbor Bernské úmluvy. Recommendations by year [online], [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<https://www.coe.int/en/web/bern-convention/recommendations-by-year>. 
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žádné z nich se nezabývá výkladem pojmu veřejný zájem či vyšší veřejný zájem.242 Obsahem 

doporučení, která se zabývají realizací konkrétních záměrů na území stran Úmluvy, jsou 

především podněty ke komplexnímu hodnocení vlivů záměru na dotčené území, zajištění 

monitoringu nebo spolupráce s orgány sousedního státu či s dotčenou veřejností. 

Z několika málo těchto doporučení pak vyplývá, které zamýšlené záměry mohou být ve 

veřejném zájmu. Příkladem je záměr výstavby britského vysílače na vojenské základně na 

Kypru, kterou řeší Doporučení č. 113 z roku 2004,243 a to včetně uznání, že se bude patrně 

jednat o záměr v režimu výjimky podle čl. 9 Úmluvy.244 V jiném doporučení vydaném ve 

stejném roce, které se týká výstavby kanálu Bystroe v Ústí Dunaje na ukrajinském území, výbor 

nejen připomíná, že základní podmínkou pro odchylný postup je neexistence alternativního 

řešení, ale výslovně uvádí, že Ukrajina nesplnila požadavky vyplývající z Úmluvy.245 Mimo 

jiné povolování výjimek z ochrany se týká obecné doporučení k ochraně vlka obecného z roku 

1989, které vybízí státy, aby vymezily zóny výskytu vlků do třech kategorií a podle tohoto 

dělení došlo k odstupňování možnosti odchytu nebo odlovu.246 Podobné doporučení k ochraně 

křečka polního v Alsasku z roku 1998 apeluje na francouzskou vládu, aby se ujistila, zda jsou 

dodržovány podmínky pro udělení výjimky z ochrany, konkrétně zda existuje riziko závažných 

hospodářských škod a odchylný režim neohrožuje přežití dané populace.247 

                                                           
242 Linnel et al. odkazují na jeden z průvodních dokumentů [(T-PVS/Inf (2010) 16)], který již není dostupný a ze kterého 
vyplývá, že důkazní břemeno ohledně splnění podmínek odchylného režimu leží na příslušných správních orgánech 
(“Competent authorities need to explain the particular circumstances justifying the choice of an Article 9.1 reason and 
verify that the specific conditions are met.”). Viz LINNEL, John D. C., TROUWBORST, Arie, FLEURKE, Floor M. When is it 
acceptable to kill a strictly protected carnivore? Exploring the legal constraints on wildlife management within Europe’s 
Bern Convention, Nature Conservation, 2017, č. 21, s. 141. 

243 Stálý výbor Bernské úmluvy. Recommendation No. 113 (2004) of the Standing Committee on the installation of a new 
antenna (Pluto II) in the Sovereign Base Area (Akrotiri, Cyprus) [online], 2004 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<https://search.coe.int/bern-convention/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680746251>. 

244 Tamtéž: „Noting however that Article 9, paragraph 1, states that a Party may make exceptions from the provisions of 
Articles 4, 5, 6, 7 and from the prohibition of the use of the means mentioned in Article 8 provided that there is no other 
satisfactory solution and that the exception will not be detrimental to the survival of the population concerned“. 

245 „Noting that such engineering works and future shipping exploitation in an area of paramount biological importance 
can only be contemplated as “exceptions” in the sense of Article 9 paragraph 1 of the Convention, that states that Parties 
“may make exceptions from the provisions of Articles 4, 5, 6 and 7”, among other reasons “ in the interests of public health 
and safety, air safety or other overriding public interests”; Noting, however, that Article 9, paragraph 1 of the Convention, 
states that a Party “may make exceptions of Articles 4, 5, 6, 7 provided that there is no other satisfactory solution” and 
conscious that viable alternative solutions have not been sufficiently explored and analysed yet ; Noting that in this case 
Ukraine has failed to fulfil completely the terms of the Convention“. Viz Stálý výbor Bernské úmluvy. Recommendation No. 
111 (2004) of the Standing Committee on the proposed navigable waterway through the Bystroe estuary (Danube Delta, 
Ukraine) [online], 2004 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://search.coe.int/bern-
convention/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680746691>.  

246 Stálý výbor Bernské úmluvy. Recommendation No. 17 (1989) of the standing committee on the protection of the wolf 
(Canis lupus) in Europe [online], 1989 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://search.coe.int/bern-
convention/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168074634c>.  

247 Stálý výbor Bernské úmluvy. Recommendation No. 68 (1998) on protection of the common hamster (Cricetus 
cricetus) in Alsace (France) [online], 1998 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://search.coe.int/bern-
convention/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807465e3>. 
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2.2.3 Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA) 

Podobnou úpravu výjimek jako v Bernské úmluvě nalezneme v Dohodě o ochraně 

africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA)248 ve znění pozdějších změn249, 

která byla sjednána v roce 1995 a cílí na zachování druhů stěhovavých vodních ptáků a jejich 

stanovišť v Africe, Evropě, na Blízkém východě, ve střední Asii, v Grónsku a na Kanadských 

arktických ostrovech. V odst. 2.1.3 Přílohy č. 3 (dále jen „odst. 2.1.3“) Dohoda uvádí, že 

„(n)eexistuje-li jiné uspokojivé řešení, mohou strany udělit výjimky ze zákazů stanovených v 

odstavcích 2.1.1 a 2.1.2 bez ohledu na ustanovení čl. III odst. 5 Úmluvy, a to pro následující 

účely: (a) aby se zabránilo závažným škodám na úrodě, vodním hospodářství a rybářství; (b) v 

zájmu letecké bezpečnosti, veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo pro další naléhavé 

důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně těch sociální nebo ekonomické povahy a těch s 

příznivými přínosy prvořadého významu pro životní prostředí; c) pro účely výzkumu a 

vzdělávání, obnovy populací a pro chov nezbytný pro tyto účely; d) aby se za přísně 

kontrolovaných podmínek, na výběrovém základě a v omezené míře umožnil odchyt a držení 

nebo jiné uvážlivé využití určitých ptáků v malém množství; e) aby se podpořilo rozmnožování 

nebo přežití dotyčných populací.“. Výjimky jsou udělovány ze zákazů v případě populací 

uvedených ve sloupci A tabulky 1 v rozsahu lovu ptáků, jejich držení a využívání, rušení, sběru 

vajec, obchodování s ptáky a s vejci, a v případě populací uvedených ve sloupci B tabulky 1 

v rozsahu zákazu lovu v určitých obdobích, úpravy způsobu lovu a množství úlovků. 

Původní znění Dohody bylo mnohem úspornější, takže citovaná část, která se týká 

udělování výjimek z důvodu převažujícího veřejného zájmu, zněla v písm. b) „v zájmu letecké 

bezpečnosti nebo jiném prvořadém veřejném zájmu“. V roce 2011 Technický výbor Dohody 

odsouhlasil, že dojde k předložení novely citovaného článku a výsledkem toho byl podrobnější 

výčet možných veřejných zájmů.250 Návrh změny osvětluje, že nové znění nepředstavuje 

uzavřený seznam veřejných zájmů, které mohou převážit nad stanovenou ochranou, a dodává, 

že ani jmenované veřejné zájmy nedostanou vždy automatickou přednost, ale musí být vždy 

váženy proti chráněným zájmům. Navíc se vždy uplatní další požadavek Dohody k udělování 

výjimek, že tyto výjimky musejí být přesně definované a omezené v prostoru a čase a nesmí 

působit ke škodě populací uvedených v tabulce 1: „To ve výsledku znamená, že i v případě, že 

                                                           
248 Vyhlášena pod č. 92/2006 Sb. m. s. 

249 Viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 18. 5. 2012 (účinnost od 21. 1. 2018), č. 14/2018 Sb. m. s. 

250 Technický výbor AEWA. Report of the 10th Meeting of the AEWA Technical Committee 12 – 16 September 2011, 
Naivasha, Kenya [online], 2011 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.unep-
aewa.org/sites/default/files/document/tc10_final_report_1.pdf>.  
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jsou ve hře zásadní sociální, ekonomické či jiné veřejné zájmy, nikdy by neměly zcela převážit 

ochranné zájmy“.251 

Jak bude patrné, současné znění odst. 2.1.3 Dohody se blíží čl. 6 odst. 4 směrnice o 

stanovištích. Sbližování Dohody a unijních směrnic je každopádně žádoucí, protože Evropská 

unie je stranou Dohody, na rozdíl od některých členských států.252 Při prosazování naturových 

směrnic by tak měla vycházet z výkladu Dohody a zasazovat se o dosažení stejného standardu 

ochrany napříč členskými státy. 

V roce 2002 vydal Výbor Dohody pokyny,253 které objasňují východiska pro řešení střetů 

ochrany vodních ptáků s ekonomickými zájmy na předcházení škod na majetku. Základním 

doporučením je řešit takové problémy v postupných krocích – identifikovat je, ustanovit 

expertní mezioborovou komisi (včetně např. zástupců nevládních organizací), vytvořit akční 

plán na snížení škod s preferencí preventivních opatření a win-win cílů, provést akční plán a 

sledovat jeho plnění.254 Z řady konkrétních příkladů vyplývá, že za škodu je možné považovat 

nejen přímou škodu, ale i například ohrožení hospodářských zvířat v důsledku možného 

přenosu patogenních látek a podobně.255 

Rovněž z některých později přijatých speciálních pokynů je možné vysledovat, jaké 

zájmy je možné považovat za veřejné a v konkrétním případě i převažující nad stanovenou 

ochranou. Jde například o pokyny z roku 2012, které se zabývají možnostmi snížení dopadu 

střetů stěhovavých ptáků s elektrickým vedením.256 Ty kladou velký důraz na systematický 

přístup k uvedenému problému, řádné provádění posuzování vlivů na životní prostředí (EIA i 

SEA), spolupráci mezi všemi zainteresovanými subjekty, vytváření informačních databází a 

především provádění nové výstavby elektrického vedení způsobem, který co nejvíce omezí 

negativní dopady na populace migrujících ptáků.257 Pokyny uvádí celou řadu příkladů včetně 

                                                           
251 Technický výbor AEWA. Proposals to the 5th Session of the Meeting of the Parties for Amendments to Annex 3 (Action 
plan and Table 1) of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory waterbirds (AEWA) [online], 
2011 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.unep-
aewa.org/sites/default/files/document/stc_inf_7_5_just_amend_aewa_action_plan_0.pdf>.  

252 Viz UNEP – AEWA. AEWA Range States in Europe [online], [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.unep-
aewa.org/en/parties-per-region/238?title_field_value=&field_country_status_tid=All>. 

253 Viz UNEP – AEWA. AEWA Guidelines on reducing crop damage, damage to fisheries, bird strikes and other forms of 
conflict between waterbirds and human activities [online], 2002, doplněno naposledy v roce 2005 [cit. 2018-11-11]. 
Dostupné z: <https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/cg_8new_0.pdf>.  

254 S. 2, 5, 11 - 12. 

255 S. 4. 

256 Viz UNEP – AEWA. AEWA Conservation Guidelines No. 14 Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity 
Power Grids on Migratory Birds in the African-Eurasian Region [online], 2012 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: < 
https://www.unep-aewa.org/en/publication/aewa-conservation-guidelines-no-14-guidelines-how-avoid-or-
mitigate-impact-electricity>. 

257 S. 5. 
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obrazové dokumentace, a to včetně příkladů demonstrujících nedostatky základního 

posuzování omezeného na území jediného státu.258 

Obecné pokyny k uplatňování podmínek podle odst. 2.1.3 Dohody dosud nebyly vydány, 

ovšem v roce 2018 byl připraven jejich návrh.259 Ten přiznává, že vychází ze zkušeností 

s uplatňováním naturových směrnic i Bernské úmluvy. Upozorňuje na skutečnost, že již znění 

odst. 2.1.1 a 2.1.2 Dohody obsahuje určité výjimky, které umožňují využití odchylného režimu 

bez ohledu na splnění podmínek dle odst. 2.1.3. Jde především o udržitelný lov některých druhů 

nebo použití udržitelných způsobů lovu, které slouží k živobytí. Mezi základní podmínky 

odchylného režimu podle odst. 2.1.3 návrh řadí nejen absenci jiného uspokojení a škody 

populací, ale také přesně vymezení výjimky co do rozsahu, místa i času uplatňování. Při 

posuzování variant řešení by měl být zvažován účel výjimky a řešení, která jej mohou splnit a 

zároveň co nejvíce respektují požadavky odst. 2.1.1 a 2.1.2 Dohody (např. změny 

obhospodařování stanovišť nebo alternativní techniky plašení).260 K jednotlivým bodům odst. 

2.1.3 pokyny ve zkratce uvádí následující: a) Opatření k zabránění závažných škod na úrodě, 

vodním hospodářství a rybolovu musí být povahou preventivní a týkat se výhradně vymezených 

zájmů (jinak je nutné jej podřadit pod jiné důvody), přičemž vznik závažné škody není nutný a 

závažnost škody je nutné posuzovat s ohledem na intenzitu a délku trvání. Opatření musí být 

přiměřené způsobené nebo hrozící škodě. Škoda týkající se rozsáhlých území může být 

důvodem pro přijetí obecnějších výjimek;261 b) Naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu jsou opakem soukromých zájmů různých fyzických nebo právnických osob. Může se 

jednat o různé zájmy, ale vždy musí být naléhavé (imperative) a převažující, což lze konstatovat 

až na základě pečlivého vážení proti chráněným zájmům. Pokud by například měl převážit 

veřejný zájem na ochraně jiných druhů zvířat a rostlin, pak by se mělo jednat o druhy vyšší 

priority ochrany. Zpravidla je možné považovat za převažující jen takový veřejný zájem, který 

je dlouhodobý. Vzhledem k požadavkům odst. 2.1.3 však nikdy nepůjde o zájem zcela 

převažující chráněné zájmy;262 c) Účely výzkumu a vzdělávání může splňovat například 

kroužkování ptáků pro výzkumné účely. Podstatné je, že podmínkou využití tohoto důvodu je 

rovněž absence jiného uspokojivého řešení; d) Odchyt a využití v omezené míře je možné i 

                                                           
258 S. 41 - 44. 

259 Technický výbor AEWA. Draft guidance on satisfying the conditions of paragraph 2.1.3 of the AEWA Action Plan. 13th 
Meeting of the Standing Committee 03 - 05 July 2018 [online], 2018 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.unep-
aewa.org/en/document/draft-guidance-satisfying-conditions-paragraph-213-aewa-action-plan>.  

260 S. 4. 

261 V této souvislosti a dále i k důvodům zájmu letecké bezpečnosti, veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti odkazuje 
návrh na zmíněné zvláštní pokyny z roku 2002. 

262 S. 5. 
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z důvodů neuvedených v ostatních bodech, nicméně tyto důvody musí být jasně vymezeny 

(např. konkrétní důvody obživy, důvody rekreační nebo kulturní), stejně jako obsah a rozsah 

výjimky, která má mimo jiné co nejvíce zajistit, že nedojde k současnému postižení jiných 

druhů. Uvážlivé využití má být vykládáno jako rozumné a obezřetné (reasonable and prudent) 

užívání, na rozdíl od přehnaných činností, které mohou ohrozit udržování populace nebo její 

zlepšení do udržitelného stavu. Malé množství má být určeno podle statusu populace, ročního 

přírůstku a úmrtnosti.263 

Dohoda stanovuje také povinnost států podávat informace o udělování výjimek. Součástí 

odst. 2.1.3 je také ustanovení, podle kterého Strany co možná nejdříve informují sekretariát 

dohody o jakýchkoli výjimkách udělených podle tohoto ustanovení. Podle zpráv podávaných 

Českou republikou264 nebyla v letech 2009 – 2017 udělena žádná výjimka podle odst. 2.1.3 

Dohody, což se nejeví jako odpovídající skutečnosti, neboť některé druhy chráněné Dohodou 

zároveň představují druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem ve smyslu § 2 písm. d) 

MysZ. Zpráva za roky 2005 – 2007265 zmiňuje bez větších podrobností pouze lov husy velké 

(Anser anser) a husy běločelé (Anser albifrons).266 

2.2.4 Bonnská úmluva 

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva, CMS) 

z roku 1979267 se soustředí na ochranu stěhovavých druhů živočichů (ptáků, savců, ryb i 

bezobratlých) v celém areálu jejich rozšíření, tj. na hnízdištích, tahových cestách i zimovištích. 

Je koncipovaná především jako rámcová mezinárodní smlouva, která předvídá a prosazuje 

uzavírání navazujících regionálních smluv.268 Posloužila jako jeden ze vzorů při přípravě 

směrnice o ochraně volně žijících ptáků.269 

Podle čl. III odst. 5 Úmluvy se státy, které jsou areálovými státy stěhovavého druhu 

uvedeného na seznamu v Příloze I, zavazují zakázat lov zvířat, který náleží k tomuto druhu. 

                                                           
263 S. 5 - 6. 

264 UNEP – AEWA. National Reports, Czech Republic [online], [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.unep-
aewa.org/en/documents/national-reports?field_country_target_id_entityreference_filter=3431>. 

265 UNEP – AEWA. National Report of Czech Republic (MOP4). Implementation during the period 2005 and 2007 
[online], 2008 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.unep-aewa.org/en/document/national-report-czech-
republic-mop4>. 

266 S. 7. 

267 Vyhlášena pod č. 127/1994 Sb. 

268 Viz např. REDGWELL, Catherine. International Environmental law. In: EVANS, Malcolm (ed.) International law. 4. 
vyd. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 718. 

269 Viz LOUKA, Elli. International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order. Cambridge: Cambridge 
University Press, s. 336. 



69 
 

Výjimky z tohoto zákazu jsou možné jen tehdy, jestliže: „a) jde o lov k vědeckým účelům; b) 

lovení má sloužit pro podporu rozmnožení nebo přežití postiženého druhu; c) lovení má sloužit 

k uspokojení potřeb těch, kdo takový druh tradičně užívají k hájení svého živobytí; nebo d) to 

vyžadují mimořádné okolnosti, za předpokladu, že takové výjimky jsou co do svého obsahu 

přesně vymezeny a omezeny co do doby a místa. Takový lov nemá onomu druhu přinášet 

nevýhody.“ 

Jak je patrné, Úmluva vyjmenovává několik veřejných zájmů, které mohou převážit nad 

ochranným režimem, nicméně nepoužívá pojmu převažující veřejný zájem, ale zbytkovou 

kategorii vymezuje jako mimořádné okolnosti (extraordinary circumstances). Interpretační 

pokyny z roku 1997270 tento pojem přímo nevykládají, ale poukazují na názor Vědecké rady, 

že za mimořádnou okolnost může být považován i případ náhodného odchytu, pokud byly 

prokazatelně uplatněny všechny prostředky ke snížení počtu takových odchytů.271 A. 

Trouwborstová se zamýšlí nad tím, zda může být mimořádnou okolností také zvýšený počet 

žraloků. Zvolená formulace podmínek odchylného režimu sice podle ní poskytuje státům na 

první pohled široké uvážení, které důvody přesáhnou ochranu migrujících živočichů, ovšem 

v kontextu znění celého citovaného ustanovení tomu tak již není, protože výjimka musí být 

obsahově přesná, omezená a brát ohled na stav populace. Formulace, že mimořádné okolnosti 

vyžadují, pak podle ní indikuje absenci alternativních řešení a rovněž omezuje uvážení 

jednotlivých států.272 R. Osterwold dovozuje v souvislosti s čl. III odst. 4 a 5, že by právě 

navazující regionální smlouvy měly přinést přesněji formulované a snad i přísnější 

povinnosti.273 

2.2.5 Dohoda o ochraně populací evropských letounů (EUROBATS) 

Dohoda o ochraně populací evropských letounů (EUROBATS) z roku 1991274 byla 

připravena pod Bonnskou úmluvou. Obsahuje mimo jiné základní závazek zakázat úmyslný 

odchyt, držbu nebo zabíjení netopýrů s výjimkou, že souhlas vydá kompetentní orgán státu.275 

                                                           
270 UNEP - CMS. Interpretation of Certain Terms Used in the Convention. UNEP/CMS/Conf. 5.16 [online], 1997 [cit. 
2018-11-11]. Dostupné z: <https://www.cms.int/sites/default/files/document/doc16_interpretation_terms_e_0.pdf>. 

271 Bod 5. 

272 TROUWBORST, Arie. Aussie Jaws and International Laws: The Australian Shark Cull and the Convention on 
Migratory Species. Cornell International Law Journal Online [online]. 2014, č. 2, s. 42 - 44 [cit. 2018-11-11]. Dostupné 
z: <http://cornellilj.org/wp-content/uploads/2014/03/A.-Trouwborst-Shark-Cull-Response-Final.pdf>.  

273 OSTERWOLDT, Ralph. Imeplementation and Enforcement Issues in the Protection of Migratory Species: Two Case 
Studise: Waterfowl in North, Seals in Europe. Natural Resources Journal. 1989, č. 29, s. 1021. 

274 Vyhlášena pod č. 208/1994 Sb. 

275 Čl. III odst. 1. 
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Ochranu stanovišť pak musí každý stát zajistit „berouc v úvahu nezbytné ekonomické a sociální 

faktory“.276 První uvedená povinnost je procesní povahy, přičemž z kontextu úmluvy je zřejmé, 

že při rozhodování o udělení výjimky je nezbytné přihlížet k účelu sjednání Dohody, kterým je 

dosažená a udržení záchovného statusu netopýrů v areálových státech.277 Udělování výjimek 

proto nemůže být automatické, neboť by postrádalo smysl. Strany Dohody by měly podávat 

pravidelné zprávy o jejím naplňování, včetně prosazování ustanovení o udělování výjimek, 

nicméně v poskytovaných informacích se omezují na popis právní úpravy bez přesahu do 

rozhodování v konkrétních případech.278 

Vzhledem k tomu, že jsou všechny druhy netopýrů, které se vyskytují v České republice, 

zařazeny mezi silně nebo kriticky ohrožené druhy podle vyhlášky č. 395/92 Sb., probíhá 

rozhodování o výjimkách v režimu § 56 ZOPK. Všem druhů také svědčí ochrana dle směrnice 

o stanovištích, o které bude řeč. Ochrana netopýrů je součástí i Bonnské úmluvy a Bernské 

úmluvy, které již byly zmíněny. 

2.2.6 Ramsarská úmluva 

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního 

ptactva (Ramsarská úmluva) z roku 1971,279 která upravuje ochranu mokřadů a je dalším 

z předobrazů unijní směrnice o stanovištích, rovněž obsahuje úpravu odchylných režimů, 

nicméně – jako úmluva staršího data – používá lehce odlišnou terminologii. Namísto 

převažujícího veřejného zájmu odkazuje na naléhavé státní důvody (urgent national interest). 

Čl. 2 odst. 5 Ramsarské úmluvy umožňuje státům v důsledku naléhavých státních zájmů zrušit 

nebo omezit hranice mokřadů již zahrnutých do seznamu. Pokud k takovému postupu dojde, 

uplatní se také čl. 4 odst. 2 Úmluvy, podle kterého je nutné tuto ztrátu, nakolik je to možné, 

nahradit a vytvořit náhradní chráněné území pro vodní ptactvo a jeho ochranu, a to buď ve 

stejné oblasti, nebo jinde, o rozloze přiměřené ploše původní lokality.280 Pojem naléhavý státní 

důvod Úmluva nedefinuje, ani nedává příklady důvodů, které by bylo možné pod tento pojem 

podřadit. Ramsarský výbor nicméně v roce 2002 přijal usnesením prováděcí dokument 

                                                           
276 Čl. III odst. 2. 

277 Preambule. 

278 Viz např. poslední česká zpráva z roku 2014. EUROBATS. National report on implementation of the Agreement in the 
Czech Republic, 2010 – 2014, Inf.EUROBATS.MoP7.13 [online], 2014 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/Inf.MoP7_.13-
National%20Implementation%20Report%20of%20CzechRepublic.pdf>. 

279 Vyhlášena pod č. 396/90 Sb. 

280 Viz čl. 2 odst. 5 a čl. 4 odst. 2 Ramsarské úmluvy. 
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k výkladu tohoto pojmu,281 který mohou strany Úmluvy využívat podle svého uvážení (if they 

so wish) a který nebrání přísnějšímu výkladu.282 Podle tohoto dokumentu mohou státy brát při 

aplikaci čl. 2 odst. 5 Úmluvy v potaz, inter alia: 

• „národní výhody zachování integrity systému mokřadů a s tím spojená pozitiva; 

• zda zachování současného stavu ohrožuje národní zájem; 

• zda je navrhovaná změna v souladu s vnitrostátními politikami; 

• zda je zapotřebí okamžitého opatření k odvrácení významné hrozby; zda dochází k čím 

dál intenzivnějšímu ohrožení národního zájmu; 

• všechny rozumné alternativy navrhovaného postupu, včetně nulové varianty, 

identifikace alternativních lokací, zavedení ochranných zón apod.; 

• ekonomickou, sociální a ekologickou hodnotu dané lokality (čím důležitější jsou hodnoty 

a funkce lokality, tím vyšší by měla být sociální, ekonomická nebo ekologická výhoda 

navrhovaného záměru); 

• zvláštní hodnotu stanovišť, na kterých se vyskytují endemické, ohrožené, vzácné, 

ohrožené nebo ohrožené druhy; 

• zda navrhovaná opatření poskytuje výhody velkému počtu příjemců; zda z 

dlouhodobého hlediska navrhovaná opatření nabízí větší výhody; 

• alternativy, které budou co nejlépe minimalizovat škodu na daném místě; 

• přeshraniční účinky.“283 

Jak je patrné, základním východiskem úpravy odchylného režimu je stejně jako v případě 

Bernské úmluvy poměřování zachování chráněných zájmů s hrozbami nebo podstatnými 

hodnotami, které jsou se stávající úrovní ochrany v rozporu. Rovněž v tomto případě 

předpokládá právní úprava poměřování jednotlivých zájmů, takže naléhavý státní důvod je 

třeba vykládat jako důvod převažující, přičemž jej prováděcí dokument přibližuje vnitrostátním 

politikám. Může se jednat o důvody ekonomické, sociální i ekologické. Skutečnost, že 

Ramsarská úmluva zakotvuje primárně územní ochranu, se projevuje jediným podstatným 

rozdílem oproti úpravě čl. 9 Bernské úmluvy: Logicky zde absentuje možnost odchylného 

režimu v drobném rozsahu než nutnosti existence jiného veřejného zájmu. 

                                                           
281 Konference smluvních stran Ramsarské úmluvy. Resolution VIII.20 (2002) of the Ramsar Convention General 
guidance for interpreting “urgent national interests” under Article 2.5 of the Convention and considering compensation 
under Article 4.2. 2002 [online], 2008 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <http://archive.ramsar.org/pdf/guide/guide-
urgent.pdf>.  

282 Body 1 - 2. 

283 Body 3.1 - 3.12, vlastní překlad. 
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Průvodní dokument také zdůrazňuje potřebu komplexního posouzení poměrů v dotčeném 

území. Takové posouzení, které by umožnilo konkretizaci výše uvedených bodů (zejména 

hrozbu nevratných škod a také kvantifikaci a kvalifikaci funkcí poskytovaných chráněným 

územím), a to se zapojením všech zainteresovaných stran, se tak jeví jako první krok k tomu, 

aby stát přistoupil k postupu dle čl. 2 odst. 5 Úmluvy.284 

Jak uvádí P. Dupuy a J. Viñuales,285 v případech, kdy došlo k odebrání chráněného 

mokřadu ze seznamu, se státy naléhavých státních důvodů nedovolávaly. Důvodem k odebrání 

bylo nesplnění důvodů pro zařazení na seznam. Ch. Di Leva a W. Tymowski286 poukazují na 

dva případy, kdy se státy dovolávaly naléhavých státních důvodů za účelem zmenšení chráněné 

oblasti: Belgie v roce 1987 zmenšila chráněnou oblast o 30 ha z důvodu rozšíření antverpského 

přístavu, Austrálie v roce 1997 oznámila záměr zmenšit chráněnou oblast o 20 ha z důvodu 

přemístění skladu chemických látek z centrální oblasti Melbourne do Point Lillias. Omezený 

prostor nedovoloval podle jejího názoru rozvoj důležitého průmyslového odvětví. Později však 

od návrhu ustoupila.287 

A. Gillespie zmiňuje třetí případ, kdy se naléhavého státního důvodu dovolávalo v roce 

2000 Německo.288 Tento případ zasluhuje bližší pozornost, protože blíže osvětluje koncept 

naléhavého veřejného zájmu. Ve skutečnosti jde o případ z roku 2001, kdy Německo oznámilo 

záměr zmenšit rozlohu hamburského mokřadu Mühlenberger loch o 170 ha za účelem rozšíření 

průmyslového areálu pro výrobu nového letadla. Spolková země Hamburk přitom odkazovala 

rovnou na existující důvody převažujícího veřejného zájmu a odkazovala na souhlasné 

vyjádření Komise EU, která záměr aprobovala z hlediska požadavků směrnice o stanovištích. 

V popisu poradní mise, která se v dané lokalitě uskutečnila, lze najít drobnou noticku, že vztah 

mezi uvedenými pojmy nebyl dosud závazně vyřešen.289  

                                                           
284 Body 5 - 6. 

285 DUPUY, Pierre-Marie, VIÑUALES, Jorge E. International Environmental Law. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2018, s. 224. 

286 DI LEVA, Charles, TYMOWSKI, Witold. The Ramsar Convention on Wetlands: The Role of ‘Urgent National Interests’ 
and ‘Compensation’ in Wetland Protection. IUCN Environmental Law Centre [online], 21. 9. 2000 [cit. 2018-11-11]. 
Dostupné z: <http://archive.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-standing-draft-guidance-on-
the/main/ramsar/1-31-41%5E20760_4000_0__>. 

287 Tamtéž, body 11-12. 

288 GILLESPIE, Alexander. Protected Areas and International Environmental Law. Leiden: Brill, 2007. s. 248. Shodně 
REDGWELL, Catherine. International Environmental law. In: EVANS, Malcolm (ed.) International law. Oxford: Oxford 
University Press, 2014, s. 715.  

289 Ramsarská úmluva. Ramsar Advisory Missions: No. 46, Mühlenberger Loch, Germany (2001), background information 
[online], 26. 9. 2001 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <http://archive.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-rams-
ram46a/main/ramsar/1-31-112%5E15996_4000_0__ „The relationship between "overriding public interest" in EU 
law and "urgent national interest" in the Convention on Wetlands is cause for some debate, and has not been settled 
by any legal authority.“>. 
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Do Hamburku byla vypravena zjišťovací mise v rámci Ramsarské úmluvy. Zpráva z této 

mise z roku 2003290 osvětluje roli výše uvedeného prováděcího dokumentu. Uznává, že jde jen 

o výčet různých aspektů, které mohou vzít strany Úmluvy v potaz, obecně je však na nich, aby 

vykládaly ustanovení Úmluvy v každém jednotlivém případě. K tomu mohou využít i 

zkušenosti z podobných kauz, čemuž, jak sama uvádí, by zpráva chtěla přispět,291 takže 

poskytuje šířeji pojatý výklad a analýzu vztahu mezi Úmluvou a unijní úpravou. Zaměřuje se i 

na možné rozdíly mezi konceptem převažujícího veřejného zájmu a konceptem naléhavého 

státního důvodu. Ty podle ní mohou být dva: „Zatímco veřejný zájem se může v některých 

případech vztahovat pouze k omezenému území ve srovnání s územím celého státu (v tomto 

případě Spolkového státu Hamburk), zájem podle Úmluvy by měl být vždy takový, aby se týkal 

nebo byl sdílen celým státem. Je patrně logické, aby Úmluva jakožto globální nástroj stanovila 

přísnější standard v porovnání s regionálně zaměřenou unijní směrnicí. (...) Zadruhé, Úmluva 

vyjadřuje navíc aspekt naléhavosti, kterému je možné rozumět jako časovému tlaku, který není 

bez dalšího obsažen v pojmu převažujícího veřejného zájmu.“292 Státy by tak podle doporučení 

měly posuzovat splnění obou podmínek zvlášť.293 Toto srovnání založené především na 

jazykové analýze pojmů trpí určitými nedostatky. Předně lze namítat, že není velký rozdíl mezi 

systémem globální ochrany v režimu Úmluvy a regionální ochrany v režimu unijních směrnic, 

protože cílem obou je vytvořit soustavu chráněných území a prohloubit spolupráci mezi státy. 

Nicméně pointa srovnání je zřejmá – státní zájem má být vykládán jako zájem celostátní. Nutno 

také podotknout, že vztah k unijnímu právu je v případě Ramsarské úmluvy odlišný od Bernské 

úmluvy, protože Evropská smlouva není její stranou. Z toho vyplývá, že požadavky Úmluvy se 

mohou lišit a být vykládány přísněji, jak bylo naznačeno.294 Tento výklad byl naznačen již 

v dřívějších případech, které se ovšem netýkaly přímo zmenšení hranic chráněné oblasti, ale 

                                                           
290 Ramsarská úmluva. Ramsar Advisory Mission No. 46: Mühlenberger Loch Ramsar Site, Federal Republic of Germany, 
24-26 September 2001 [online], 7. 6. 2003 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <http://archive.ramsar.org/cda/en/ramsar-
documents-rams-ram46/main/ramsar/1-31-112%5E22967_4000_0__>. 

291 Bod 25. 

292 Body 31 - 32, vlastní překlad. 

293 Body 33 - 34. 

294 Srov. se závěry D. Huggetta, který uvádí v návaznosti na výklad o Ramsarské úmluvě, že směrnice o stanovištích 
kombinuje koncept národního zájmu a naléhavosti. Viz HUGGETT, Duncan. Designing a safeguard system for the 
marine environment. What do we really want? In: POTTS, Jonathan, SMITH, Hance D. (eds.) Managing Britain's Marine 
and Coastal Environment: Towards a Sustainable Futures. Londýn: Routledge, 2013, s. 277. 
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spíše dílčích zásahů. J. Boughová295 například zmiňuje případ rozvoje v okolí mokřadu v oblasti 

Dee Estuary (Spojené království) z poloviny 90. let. 20 století.296 

K pojmu naléhavý státní zájem zpráva dále uvádí, že by měl být vykládán restriktivně, a 

uznává, že záměr podle všeho bude realizován, zajistí Německu pozici v leteckém průmyslu a 

přinese pracovní místa v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, což jsou všechno zájmy, které 

lze přiznat státu jako celku.297 V tomto konkrétním případě není podle zprávy možné dospět 

k jednoduchému posouzení, které zájmy převáží, ale zdá se, že realizace záměru není natolik 

naléhavá, aby vyhověla požadavkům čl. 2 odst. 5 Úmluvy, neboť není reakcí na bezprostřední 

nebezpečí lidskému životu nebo zdraví (jako by tomu bylo např. u protipovodňových opatření). 

Naopak, pakliže nedochází k ohrožení státních zájmů v případě, že k realizaci záměru nedojde, 

lze podle zprávy předpokládat, že nejde o realizaci nutnou. I pokud by tomu tak bylo, je sporné, 

zda kritériu naléhavosti odpovídá průběh prací, které byly zahájeny před realizací 

kompenzačních opatření.298 

Co se týče posouzení alternativních variant, prostor pro realizaci výroby byl vymezován 

v okolí stávající továrny v Hamburku - Finkenwerder. Bylo zjištěno, že není možné adekvátní 

rozšíření průmyslové lokality bez omezení chráněné lokality.299 Jak je patrné, nejednalo se – 

alespoň dle dostupného popisu – o důsledné posouzení možných variant, ale především o 

důsledek rozhodnutí samotného investora, společnosti Airbus. Ta se totiž rozhodla novou 

výrobu zajistit jedině v některém z existujících zařízení z důvodu dostupného know-how. 

Zpráva naznačuje, že bylo záhodno vypořádat námitky, že některé varianty nebyly řádně 

posouzeny (například výstavba v lokalitě Rostock-Laage). Německá vláda oponovala 

argumentem, že Evropská komise potvrdila zvolený postup ve vztahu k ochraně soustavy 

Natura 2000.300 Myslím, že zpráva mohla jít ve své kritice dále, aby bylo jasné, jak daleko sahá 

povinnost států posoudit varianty záměru. Rozhodnutí německých orgánů je logické, nicméně 

v té době se výrobní zařízení společnosti Airbus nacházela rovněž ve Španělsku, ve Francii a 

                                                           
295 BOUGH, Jenny C. The Common Enemy: Coastal Erosion and the Protection of Environmentally 

Important Sites. Journal of Water Law, 2005, roč. 16, č. 5, s. 175. 

296 Ramsarská úmluva. Ramsar Convention Monitoring Procedure Final Report Dee Estuary United Kingdom Gland, 
Switzerland [online], 1995 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ram34e_uk_dee_new_with_map.pdf>. 

297 Body 36 - 37. 

298 Body 39, 42 - 43. 

299 Bod 14. 

300 Ramsarská úmluva. Ramsar Advisory Missions: No. 46, Mühlenberger Loch, Germany (2001), background information 
[online], 26. 9. 2001 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: <http://archive.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-rams-
ram46a/main/ramsar/1-31-112%5E15996_4000_0__>. 
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ve Spojeném království, přičemž vedle továrny v Hamburku byla zvažována rovněž továrna 

v Toulouse.301 Nic nenapovídá tomu, že došlo i k posouzení této zahraniční varianty a srovnání 

s výslednou variantou. Navíc by neměl být výběr variant ponechán na vůli investora, resp. mělo 

by dojít rovněž ke zvážení možnosti realizace v jiné lokalitě (zejm. v Německu, pokud bylo 

možné za naléhavý státní důvod považovat, aby výroba probíhala právě na území Německa), 

byť za cenu vyšších nákladů spojených se zajištěním know how.  

2.2.7 Evropská úmluva o krajině 

Evropská úmluva o krajině (2000)302 cílí na ochranu všech typů krajiny v Evropě, 

přírodních i městských, pozoruhodných i běžných.303 Přesahuje tak pojetí krajiny v ZOPK i v 

úpravě jiných států304 s výjimkou tří, které převzaly definici používanou v Úmluvě.305 Úmluva 

je otevřená Evropské unii, která ji však neratifikovala,306 podobně jako některé členské státy 

(Rakousko, Německo, Malta). Úmluva neupravuje konkrétní požadavky na poměřování 

veřejných zájmů, nicméně vychází mimo jiné z toho, že ochrana krajiny se dostává do střetu 

s jinými politikami, a požaduje v čl. 5 písm. d): „začlenit krajinu do svých politik regionálního 

rozvoje a územního plánování, a do své kulturní, environmentální, zemědělské, sociální a 

hospodářské politiky, jakož i do ostatních politik s možným přímým či nepřímým dopadem na 

krajinu.“ Ochrana krajiny má podle čl. 5 písm. c) probíhat především prostřednictvím 

zvláštních opatření, která jsou však v čl. 6 formulovaná velmi obecně, případně je jejich 

konkrétní obsah podmínek předběžnou analýzou krajiny a vymezením zvláštních hodnot, které 

jsou jí připisovány. Předpokládaný vnitrostátní režim je pak svoji povahou zaměřený nejen na 

ochranu krajiny, ale také na její správu nebo plánování.307 

                                                           
301 Tamtéž. 

302 Vyhlášena pod č. 13/2005 Sb. m. s. 

303 Čl. 2. 

304 MAJCHROWSKA, Anna. What do we not know to implement the European Landscape Convention? 

The Problems of Landscape Ecology, 2010, č. 28, s. 209 – 216. 

305 JONES, Michael, STENSEKE, Marie. The Issue of Public Participation in the European Landscape Convention. In: 
JONES, Michael, STENSEKE., Marie (eds.) The European Landscape Convention: Challenges of Participation, 2011, Berlín: 
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306 Paradoxně mimo jiné s argumentem porušení Evropské úmluvy o krajině podalo několik italských farmářů žalobu 
k Tribunálu proti rozhodnutí Komise z roku 2015 o opatřeních proti zavlékání bakterie Xylella fastidiosa. Tribunál 
žalobu zamítl z důvodu absence osobního dotření a SDEU pak jeho rozhodnutí potvrdil. Viz usnesení Tribunálu ze dne 
11. 3. 2016, Amrita a další v. Komise (T-439/15, ECLI:EU:T:2016:146), a usnesení SDEU ze dne 12. 1. 2017, Amrita a 
další v. Komise (C-280/16 P, ECLI:EU:C:2017:9). 

307 Čl. 6, bod E. 
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Pokyny pro implementaci Úmluvy z roku 2008308 zdůrazňují, v čem spočívají hodnoty 

krajiny, které je možné poměřovat s ostatními veřejnými zájmy. Krajina podle nich „hraje 

významnou úlohu z hlediska veřejného zájmu v kulturní, ekologické, environmentální a sociální 

oblasti a je zdrojem příznivým pro ekonomickou aktivitu, jehož ochrana, správa a plánování 

může přispět k vytváření pracovních míst“.309 Pokyny přitom vychází z toho, že Úmluva již 

v úvodu mimo jiné uvádí, že její strany berou na vědomí, že „krajina hraje významnou úlohu z 

hlediska veřejného zájmu v oblasti kultury, ekologie, životního prostředí a v sociální oblasti“.310 

Tato formulace se lehce liší od originálního jazykového znění Úmluvy („has an important 

public interest role in…“), které lépe vystihuje, že krajina samotná naplňuje veřejný zájem a 

nepodporuje jen veřejné zájmy v jiných oblastech. A pokyny nabízí také vodítka pro hodnocení 

zájmu na ochraně krajiny při střetu s ostatními zájmy. Východiskem musí být zavedení ochrany 

již ve fázi územního plánování311 a také systémový přístup k ochraně krajiny: „Konkrétní 

aplikace vybraných opatření v oblasti ochrany, správy a plánování krajiny by se měla vztahovat 

na celou krajinu a neměla by ji rozdělovat do řady složek, které ji tvoří: krajina je 

charakterizována vzájemnými vztahy mezi několika oblastmi (fyzickou, funkční, symbolickou, 

kulturní a historickou, formální atd.), které tvoří jak starobylé, tak současné krajinné systémy. 

Ty mohou být na určité části území navzájem propleteny a mohou se zde navzájem překrývat. 

Krajina není pouhým součtem jejích složek.“312 Hledání kompromisu při poměřování s jinými 

veřejnými zájmy by pak mělo směřovat k naplnění definice ochrany krajiny, kterou je podle 

Úmluvy „zachování a udržení význačných nebo charakteristických vlastností krajiny“.313  

2.2.8 Karpatská úmluva 

Poměrně úzké věcné zaměření má také Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji 

Karpat (Karpatská úmluva) z roku 2003,314 která se soustředí se na ochranu karpatského 

regionu. Povahou se jedná o rámcovou regionální úmluvu (stranami Úmluvy jsou Česká 

                                                           
308 Evropská úmluva o krajině. Doporučení Výboru ministrů členským zemím o pokynech pro implementaci Evropské 
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309 Tamtéž. 

310 Preambule. 

311 Viz příloha 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., která upravuje obsah zásad územního rozvoje a na úmluvu v odkaze pod 
čarou odkazuje, jak zaznamenal např. NSS v rozsudku ze dne 3. 7. 2009, č. j. 5 Ao 1/2009 - 186, než dospěl k závěru, že 
„větrné elektrárny představují zcela nepochybně nadmístní prvek v rámci daného území“. 

312 Tamtéž. 

313 Čl. 1 písm. d). 

314 Vyhlášena pod č. 47/2006 Sb. m. s. 
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republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina), která předpokládá 

přijetí upřesňujících protokolů. Úmluva stanoví povinnost při plánování udržitelné 

infrastruktury brát v úvahu ochranu citlivých oblastí, ochranu krajiny a biologické rozmanitosti 

a oblastí zvláště významných pro cestovní ruch.315 

Že se jedná o střetávající se veřejné zájmy, potvrzuje např. rozsudek ze dne 7. 10. 2011, 

č. j. 6 Ao 5/2011 – 43, ve kterém NSS k námitkám na zrušení části Zásad územního rozvoje 

Zlínského kraje uvedl: „...v námitkách o nezákonnosti napadeného opatření obecné povahy pro 

rozpor s Karpatskou úmluvou, neprovedení krajinářského vyhodnocení a rozpor s cíli územního 

plánování navrhovatelé poukazují na střet různých veřejných zájmů (zajištění infrastruktury 

versus ochrana krajiny) či veřejného zájmu a svého vlastního zájmu (vedení elektrické energie 

versus využití plného rekreačního potenciálu jejich nemovitostí). Karpatská úmluva ukládá 

povinnost při plánování udržitelné infrastruktury brát v úvahu ochranu citlivých oblastí, 

ochranu krajiny a biologické rozmanitosti a oblastí zvláště významných pro cestovní ruch (čl. 

8 odst. 1 Karpatské úmluvy).“ V dalším posouzení soud nevyložil konkrétní obsah závazků 

vyplývajících z Úmluvy a k posouzení veřejných zájmů uvedl, že „(o)dpůrce se v obecné 

rovině vypořádal v napadeném opatření obecné povahy se střetem mezi zájmem na zajištění 

dodávek elektrické energie a mezi zájmem na ochraně krajiny. Jak již bylo výše citováno, v 

přílohách napadeného opatření obecné povahy je uvedeno, že tyto důležité hodnoty pořizovatel 

zásad územního rozvoje vážil a pro další stupně územně plánovací dokumentace uložil: 

„Provést hodnocení EIA. Podmínkou realizace záměrů je jejich kvalitní urbanistické a 

architektonické řešení respektující hodnoty a specifika oblastí, kam jsou směřovány. Je nutný 

souhlas CHKO Bílé Karpaty a musí být provedeno hodnocení vlivů na krajinný ráz“ (...) 

Předmětem sporu je tedy zejména rozsah zásahu do práv majitelů pozemků a vážení různých 

zájmů a subjektivních práv v procesu územního plánování.“ Z uvedeného vyplývá, že závazek 

brát v úvahu je nutné vykládat jako povinnost vážit při plánování veřejné zájmy s výstupem, 

kterým je využití dostupných právních nástrojů, které zajistí přesnější identifikaci předmětu 

ochrany a přispějí tak k uspokojivému řešení. 

Protokol o udržitelné dopravě316 pak deklaruje obecný cíl, kterým je „přispět k 

udržitelnému rozvoji regionu, a zároveň eliminovat, minimalizovat a v nutných případech také 

zmírňovat a kompenzovat negativní environmentální a socioekonomické vlivy rozvoje dopravy 

                                                           
315 Čl. 8 odst. 1 Karpatské úmluvy. 

316 Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, podepsán, dosud plně 
neratifikován. 
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a související infrastruktury“317 a předkládá několik dílčích cílů, které by měly být výsledkem 

poměřování ekologických aspektů a rozvoje dopravy a související infrastruktury v Karpatech, 

např. zohlednění horského prostředí, zamezení fragmentace přírodních a polopřírodních 

stanovišť, udržování a zlepšování ekologické konektivity na místní, národní a regionální úrovni, 

podpora ekologicky šetrných modelů a systémů dopravy, zejména v ekologicky citlivých 

oblastech.318 Strany úmluvy zavazují ke spolupráci za účelem jejich dosažení těchto cílů, čímž 

jasně deklarují úmysly, které stojí za sjednáním Protokolu. Další kapitoly Protokolu mají již 

povahu závazku přijmout konkrétní opatření, zejména v různých politikách a strategiích 

(„zejména těch, které se týkají územního plánování a řízení zdrojů, ochrany biologické a 

krajinné rozmanitosti, správy vod a povodí, zemědělství a lesního hospodářství, cestovního 

ruchu, průmyslu a energetiky“319), a to i při jejich implementaci.320 Nastíněná kritéria, s jejich 

upřesněním v čl. 7 – 16 Protokolu, které blíže definují specifická opatření, tak mohou (a měla 

by) sloužit při plánovací činnosti i v rámci povolovacích řízení pro jednotlivé záměry na území 

dané oblasti. Jejich společným znakem je snaha o udržitelný rozvoj se zohledněním zájmu na 

rozvoji infrastruktury a zároveň specifik dotčeného území prostřednictvím hodnocení variant 

realizace záměrů a dostupných technologií. 

V podstatě totožný přístup zastává také Protokol o udržitelném cestovním ruchu,321 který 

zdůrazňuje kritéria udržitelnosti a pohlíží na turistiku jako na veřejný zájem, který může být 

souladný nebo dokonce přínosný ochraně přírody v Karpatech. Blíže upřesněné základní 

pravidlo je možné nalézt např. v čl. 12 odst. 2 Protokolu, podle kterého se státy zavazují učinit 

„opatření s cílem rozložit, přesměrovat a vést část cestovního ruchu mimo hlavní destinace 

cestovního ruchu a citlivá místa, jako jsou chráněné oblasti, do oblastí méně ekologicky 

citlivých, méně rozvinutých a méně turisticky navštěvovaných, které však mají dostatečný 

potenciál, aby vstřebaly a obsloužily část cestovního ruchu.“ Uvedená povinnost přitom není 

spjata pouze s fází plánování, ale lze ji promítnout i do konkrétní rozhodovací činnosti 

správních orgánů. Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné 

rozmanitosti322 pak obsahuje ve vztahu k procesům upraveným v ZOPK zejména závazek 

                                                           
317 Čl. 1 odst. 1. 

318 Čl. 1 odst. 2 písm. a), d), e). Bližší definice pak podává čl. 3 Protokolu. 

319 Čl. 4 odst. 1. 

320 Čl. 7 odst. 1. 

321 Protokol o udržitelném cestovním ruchu k rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, č. 43/2013 Sb. 
m. s. 

322 Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a 
udržitelném rozvoji Karpat, č. 61/2010 Sb. m. s. 



79 
 

spolupráce na vytváření a provádění plánů péče za účelem udržitelného využívání přírodních 

stanovišť a také na zakládání ekologických sítí v Karpatech a zlepšení ochrany a udržitelného 

hospodaření biologické a krajinné rozmanitosti v oblastech mimo chráněná území.323 Zvláštní 

opatření pak obsahují mimo jiné závazky ochrany stanovišť (čl. 8) a také přijetí opatření s cílem 

zajistit dlouhodobou ochranu a udržitelné využití druhů flóry a fauny, které jsou v Karpatech 

původní (čl. 11), zvláště pak ohrožených druhů (čl. 12). Protokol neobsahuje konkrétní vodítka 

pro řešení střetů s jinými veřejnými zájmy, patrný je však důraz na dlouhodobou ochranu, 

udržitelné využívání a obnovu a propojení chráněných zájmů. 

2.3  Základy úpravy ZOPK v unijním právu 

Výjimky podmíněné existencí převažujícího veřejného (obecného) zájmu jsou součástí 

primárního práva EU především v podobě možnosti zavést opatření s účinkem rovnocenným 

množstevnímu omezení dovozu či vývozu. Tato opatření mohou být odůvodněna některým 

obecným zájmem dle čl. 36 SFEU, mezi které patří i ochrana lidského zdraví, zvířat a rostlin,324 

nebo kategorickými požadavky, které dovodil Soudní dvůr ve svojí judikatuře.325 Opatření 

přijatá členskými státy však musí vždy splňovat podmínku přiměřenosti a musí být schopna 

dosáhnout požadovaného ochranného cíle.326 Právě s touto úpravou odchylného režimu a také 

s koncepcí služeb poskytovaných v obecném zájmu (viz kapitola 4.3.2) spojuje Komise 

naléhavé důvody v rámci konceptu naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu podle 

směrnice o stanovištích.327 

Podobné odchylné režimy je možné vysledovat i na úrovni předpisů sekundárního práva, 

často v souvislosti s krajní nouzí a různými nepředvídatelnými okolnostmi, které mohou mít 

                                                           
323 Čl. 1 odst. 3, písm. a), g). 

324 Čl. 36 SFEU: „Články 34 a 35 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou 
mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou 
národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou 
průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné 
diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.“ 

325 V případě ochrany veřejného zdraví již rozsudek SDEU ze dne 8. 2. 1983, Komise v. Spojené království (C-124/81, 
ECLI:EU:C:1983:30). 

326 Blíže viz např. SCHEU, Lenka. Ochrana životního prostředí a úprava vnitřního trhu Evropské unie. České právo 
životního prostředí, č. 47, 1/2018, s. 19 – 52, nebo VOMÁČKA, Vojtěch. Uplatňování zásady přiměřenosti v nejnovější 
judikatuře Soudního dvora. České právo životního prostředí, 2016, roč. 2016, č. 39, s. 70.  

327 Evropská komise. Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC. Clarification of the 
concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall 
coherence, opinion of the commission [online], 2007, s. 7 - 8 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf>.  
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původ ve stavu životního prostředí.328 Takové výjimky jsou však málo frekventované a bývají 

vykládány restriktivně.329 Obecně totiž platí, že přes uvážení, jakým způsobem dosáhnou 

stanoveného cíle, se členské státy nemohou dovolávat zvláštní situace coby důvodu nesplnění 

povinnosti330 a poukazovat například na odpor obyvatelstva,331 specifické přírodní podmínky332 

nebo skutečnost, že orgán ochrany životního prostředí stanovil ve svých rozhodnutích nečekaně 

krátké lhůty pro plnění.333 

Úprava, která by umožňovala odchýlit se od stanovené ochrany životního prostředí 

z důvodu jiného veřejného zájmu, není častá. Možné výjimky jsou zpravidla upraveny 

konkrétně - například směrnice o průmyslových emisích334 upravuje odchylný režim z důvodu 

převažující potřeby zachovat dodávku energie,335 rámcová směrnice o odpadech336 umožňuje 

odchýlit se od pravidel pro přepravu odpadů, pokud by důsledkem takové přepravy 

v konkrétním případě bylo neefektivní využití odpadů v jiném státě. 337 V tomto případě se 

v podstatě jedná o naplnění stejného zájmu, ze kterého směrnice vychází, byť při zohlednění 

veřejného zájmu jiného státu. Podobně je tomu u odchylného režimu upraveného v nařízení o 

ochraně zvířat při usmrcování,338 které vylučuje z vlastní působnosti případy usmrcení 

užitkových zvířat trpících silnou bolestí, pokud neexistuje jiná, z ekonomického hlediska 

přijatelná možnost jejího zmírnění.339 Stejné nařízení umožňuje také odchylný režim provádění 

náboženských porážek,340 který vychází z existence veřejného zájmu (výkon náboženství), 

který převáží nad ochranou zvířat. 

                                                           
328 Viz např. čl. 50 písm. d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení 
směrnice 2004/17/ES. Úř. věst. L 94, 28. 3. 2014, s. 243 - 374. 

329 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 10. 3. 1987, Komise v. Itálie (C-199/85, ECLI:EU:C:1987:115, bod 14), ze dne 18. 5. 
1995, Komise v. Itálie (C-57/94, ECLI:EU:C:1995:150, bod 23), ze dne 14. 9. 2004, Komise v. Itálie (C-385/02, 
ECLI:EU:C:2004:522, bod 19). 

330 Viz např. rozsudky SDEU ze dne 17. 9. 1998, Komise v. Belgie (C-323/96, ECLI: ECLI:EU:C:1998:411, bod 42), nebo 
ze dne 18. 7. 2006, Komise v. Itálie (C-119/04, ECLI:EU:C:2006:489, bod 25). 

331 Viz rozsudky SDEU ze dne 9. 12. 2008, Komise v. Francie (C-121/07, ECLI:EU:C:2008:695, bod 72), a ze dne 4. 7. 
2000, Komise v. Řecko (C-387/97, ECLI:EU:C:2000:356, bod 69). 

332 Viz rozsudek SDEU ze dne 25. 11. 2003, Komise v. Španělsko (C-278/01, ECLI:EU:C:2003:635, body 30 - 31). 

333 Viz rozsudek SDEU ze dne 2. 6. 2005, Komise v. Řecko (C-394/02, ECLI:EU:C:2005:336, body 42 - 43). 

334 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 11. 2010 o průmyslových emisích (integrované 
prevenci a omezování znečištění). Úř. věst. L 334, 17. 12. 2010, s. 17 - 119. 

335 Bod 33 preambule, čl. 30 odst. 6, čl. 37 odst. 2 písm. a). 

336 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. 11. 2008 o odpadech a o zrušení některých 
směrnic. Úř. věst. L 312, 22. 11. 2008, s. 3 - 30. 

337 Čl. 16 odst. 1. 

338 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování. Úř. věst. L 303, 18. 11. 
2009, s. 1 - 30. 

339 Preambule, bod 12, čl. 19. 

340 Prambule, body 15 - 18, čl. 4 odst. 4. 
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Další příklady se objevují v legislativě související s ochranou přírody a krajiny, 

především v předpisech upravujících proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) 

a také ochranu vod. Na tuto úpravu se zaměří následující podkapitola. 

Koncept převažujícího veřejného zájmu se ve směrnici o stanovištích objevil zejména 

v reakci na judikaturu SDEU. Na počátku 90. let 20. století se na mezinárodní i evropské scéně 

objevovaly silné tendence k tomu, aby došlo k bližšímu vymezení veřejných zájmů 

podmiňujících různé výjimky. Účelem bylo zajistit větší účinnost právní úpravy tím, že se 

omezí uvážení států, které zájmy pod širokou definici podřadí. Jak tehdy vypozorovali C. de 

Klemm a C. Shineová v souvislosti s uplatňováním směrnice o ochraně volně žijících ptáků, 

legislativní praxe používání obecného odkazu na převažující důvody veřejného zájmu byla na 

ústupu, protože státy, která tímto způsobem přiznávaly správním orgánům široké meze uvážení, 

změnily vnitrostátní úpravu v důsledku implementace směrnice o ochraně volně žijících ptáků 

tak, že namísto obecné klauzule uvedly konkrétní veřejné zájmy (konkrétně Belgie a 

Španělsko).341 Situace se však změnila poté, co Soudní dvůr EU vydal rozsudek ve věci C-

57/89 (Komise v. Německo),342 kterým fakticky zamezil variantě, aby existoval ucelený výčet 

převažujících veřejných zájmů, což znamená, že vymezení podmínek odchylného režimu musí 

být dostatečně široké, aby obsáhlo všechny možné situace.343 

Vzhledem k chybějící zkušenosti s aplikací podobné unijní úpravy nebylo zpočátku jasné, 

jak bude koncept převažujícího veřejného zájmu vykládán, tedy především jaké činnosti je 

možné považovat za jiný veřejný zájem a nakolik musí převážit nad ochranou stanovišť. Čekalo 

se proto až na první stanoviska Komise, která by vyjasnila, nakolik odchylný režim podmíněný 

existencí převažujícího veřejného zájmu oslabuje míru ochrany zavedenou směrnicí o 

stanovištích. Ochranná úprava je totiž logicky vnímána jako natolik silná (či slabá), nakolik 

jsou přísné podmínky aplikace režimu, který umožňuje se jí vyhnout. A jak si všímají H. 

Schoukens a A. Cliquetová, jakmile se unijní požadavky v oblasti ochrany přírody projeví jako 

příliš omezující ve vztahu k jiným zájmům, může vnitrostátní zákonodárce brzy čelit tlaku, aby 

                                                           
341 DE KLEMM, Cyrille, SHINE, Clare. Biological Diversity Conservation and the Law: Legal Mechanisms for Conserving 
Species and Ecosystems, IUCN Environmental Law Centre, 1993, s. 90. 

342 Rozsudek SDEU ze dne 28. 2. 1991, Komise v. Německo (C-57/89, ECLI:EU:C:1991:89, body 21 - 23: „...the power of 
the Member States to reduce the extent of a special protection area can be justified only on exceptional grounds. Those 
grounds must correspond to a general interest which is superior to the general interest represented by the ecological 
objective of the directive. In that context the interests referred to in Article 2 of the directive, namely economic and 
recreational requirements, do not enter into consideration (...) the danger of flooding and the protection of the coast 
constitute sufficiently serious reasons to justify the dyke works and the strengthening of coastal structures as long as those 
measures are confined to a strict minimum and involve only the smallest possible reduction of the special protection area.“). 

343 Viz také KRÄMER, Ludwig. The European Commission's Opinions under Article 6(4) of the Habitats Directive. 
Journal of Environmental Law. 2009, č. 21, s. 60. 
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unijní právo porušoval, nebo oslabil vnitrostátní úpravu ochrany přírody, která nepodléhá 

harmonizaci.344 Tudíž už v této rovině lze pozorovat poměřování veřejných zájmů v širším 

slova smyslu jako součást politického rozhodování, které ústí v nastavení právní ochrany 

přírody. 

Přijetí právní ochrany sítě Natura 2000 vzbudilo mimořádný ohlas napříč členskými státy. 

Ne všechny reakce byly kritické. Některé státy neváhaly novou úpravu podporovat již od 

prvních návrhů, a to s výhledem, že jejich vlastní praxe daleko předčí to, co vzejde z konečné 

podoby připravované směrnice.345 Některé zájmové skupiny vnímaly unijní úpravu pouze jako 

nadbytečný ochranný nástroj,346 jiné, mezi které patří zvláště zemědělci, lesní hospodáři či 

myslivci, neskrývaly rozhořčení nad omezením, které nová úprava přinese.347 Panovalo také 

přesvědčení, že harmonizace pravidel územní ochrany bude mít zásadní dopad na rozvoj 

rekreace a venkovních sportů.348 

Jak bude patrné, požadavky unijního práva nejsou natolik přísné, aby realizaci 

rozvojových záměrů automaticky zapovídaly. Ovšem přesvědčení o škodlivosti naturových 

směrnic pro rozvoj v území se odstranit nepodařilo a jejich porušování ze strany členských států 

je dlouhodobým jevem. Börzelová a Buzogány dokonce uvádí, že naturové směrnice jsou 

nejméně dodržovanými právními předpisy v historii unie.349 To se týká i české úpravy. 

Požadavky unijních směrnic Česká republika transponovala velkou, ambiciózní novelou 

ZOPK, v důsledku které došlo i ke změně nesouvisejících předpisů,350 nicméně k provedení 

směrnic se z velké míry přistoupilo metodou copy-paste.351 Některá ustanovení nebyla 

                                                           
344 SCHOUKENS, Hendrik, CLIQUET, An. Mitigation and Compensation under EU Nature Conservation Law in the 
Flemish Region: Beyond the Deadlock for Development Projects? Utrecht Law Review. 2014, č. 2, s. 195: „Dissatisfied 
with the alleged rigidity of EU nature conservation law, project developers and planning authorities sought new ways to 
reconcile nature conservation with their more economically inspired spatial interests.“ 

345 FAIRBRASS, Jenny, JORDAN, Andrew. Protecting biodiversity in the European Union: national barriers and 
European opportunities? Journal of European Public Policy. 2001, č. 4, s. 508. 

346See GRODZINSKA-JURCZAK, Malgorzata, CENT, Joanna. Expansion of nature conservation areas: problems with 
Natura 2000 implementation in Poland? Environmental Management. 2011, č. 1, s. 11. 

347 Viz ROSA, Huberto D., DA SILVA, Jorge Marques. From environmental ethics to nature conservation policy: Natura 
2000 and the burden of proof’. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 2005, č. 2, s. 107, 109. 

348 Viz PRÖBSTL, Ulrike Natura 2000: the influence of the European Directives on the development of nature-based 
sport and outdoor recreation in mountain areas. Journal for Nature Conservation. 2003, č. 4, s. 340. 

349 BÖRZEL, Tanja A., BUZOGÁNY, Aron. Compliance with EU Environmental Law: The Iceberg is Melting. 
Environmental Politics. 2018, v tisku. 

350 Viz DAMOHORSKÝ, Milan. Čtvrtstoletí českého zákona o ochraně přírody a krajiny. České právo životního prostředí. 
2017, č. 4 (46), s. 14. 

351 Srov. k situaci v Nizozemsku: „An interesting finding of the comparison is that the original head start that the 
Netherlands due to their long experience with nature conservation turned out to be a disadvantage during the formal 
implementation of the BD and HD. The strong tradition of Dutch nature conservation and the proximity to the European 
paradigm led to an “underestimation” of the effort needed to implement the Directives.“ Viz FERRANTI, Francesca, 
BEUNEN, Raoul, SPERANZA, Maria. Natura 2000 Network: A Comparison of the Italian and Dutch Implementation 
Experiences. Journal of Environmental Policy & Planning. 2010, č. 3, s. 304. 
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výslovně přejata, jiná se v ZOPK objevila v pozměněném znění, celkově však nedošlo 

k vhodnému propojení unijního a ne-unijního režimu územní a druhové ochrany. A nakonec 

nedošlo ani k řádnému provedení naturových směrnic, takže v roce 2006 upozornila Komise na 

nesprávné provedení odchylných režimů upravených směrnicí o ochraně volně žijících ptáků 

(česká úprava rozšiřovala důvody pro povolení výjimky ze zákazu a rezignovala na úpravu 

procesu, ve kterém by bylo možné prověřit důvody a podmínky pro uplatnění odchylného 

postupu) i na chybné provedení odchylného režimu ochrany ohrožených druhů (česká úprava 

umožňovala udělení výjimek v zájmu obrany státu, v zájmu stavby dálnice a rychlostní silnice 

a v zájmu využívání určitých ptáků pro sokolnické účely).352 Uvedený rozpor s unijní úpravou 

byl veden zjevnou snahou o obejití unijních pravidel. Přitom, jak bude patrné, je možné podle 

směrnic realizovat i zmíněné činnosti, které byly do české úpravy zařazeny samostatně. 

2.3.1 Související právní předpisy - směrnice o vodách, směrnice EIA a SEA 

Mezi předpisy blízké úpravě, která byla transponována do ZOPK, patří zejména úprava 

procesu posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA a SEA). Směrnice EIA, 

která stanoví požadavky na posouzení činností, které mohou mít vliv na životní prostředí i 

s ohledem na ochranu přírody a krajiny,353 umožňuje členským státům neposuzovat záměry, 

které slouží výhradně cílům národní obrany, nebo záměry, jejichž jediným účelem je reakce na 

mimořádné civilní události, pokud se domnívají, že by uplatnění směrnice mohlo tyto cíle 

nepříznivě ovlivnit.354 Členské státy se tak mohou rozhodnout, zda odchylný režim aplikovat, 

ovšem nepřísluší jim plné uvážení o tom, zda konkrétní záměr slouží cílům národní obrany 

nebo je reakcí na mimořádné civilní události. Z tohoto důvodu také došlo v návaznosti na 

závěry judikatury Soudního dvora355 k upřesnění citovaného ustanovení tak, že „záměry 

sloužící cílům národní obrany“ byly směrnicí 2014/52/EU356 nahrazeny „záměry nebo části 

záměrů určené výhradně pro účely obrany“. Směrnice EIA rovněž umožňuje odchylný postup 

bez projednání s veřejností v případě záměrů, jejichž jednotlivé části jsou přijímány zvláštními 

                                                           
352 Viz např. důvodová zpráva k zákonu č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a 
mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
353 Viz např. bod 2. c) v) Přílohy III nebo bod 19 preambule směrnice EIA: „Vlivy záměru na životní prostředí by měly být 
posuzovány, aby bylo zohledněno úsilí chránit zdraví lidí, přispět ke zlepšení kvality života zlepšením životního prostředí, 
zajistit udržení druhové rozmanitosti a reprodukční schopnosti ekosystému jako základního zdroje života.“ 

354 Čl. 1 odst. 3 směrnice EIA. 

355 Rozsudek SDEU ze dne 16. 6. 1999, WWF a další (C-435/97, ECLI:EU:C:1999:418, body 65–67). 

356 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 
2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Úř. věst. L 124, 25. 4. 
2014, s. 1 – 18. 
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vnitrostátními právními předpisy, aniž by specifikovala, za jakým účelem mohou být tyto 

záměry přijímány. Nicméně stále vyžaduje, aby nadále bylo dosaženo splnění cílů směrnice. O 

tomto postupu navíc musí členské státy informovat Komisi. Podobně mohou členské státy 

vyjmout z působnosti směrnice záměr ve výjimečném případě, pokud by uplatňování těchto 

ustanovení nepříznivě ovlivnilo účel záměru. Ovšem opět musí být dosaženo splnění cílů 

směrnice.357 

Zejména poslední zmíněná možnost směřuje na situace, kdy urgentní potřeba uspokojení 

jiného veřejného zájmu upozadí ochranná opatření a fakticky umožní realizaci záměru 

s negativními vlivy na okolí, podobně jako úprava odchylného režimu upraveného v čl. 6 odst. 

4 směrnice o stanovištích (viz dále). Základní rozdíl mezi oběma režimy tak spočívá v 

podmínce výjimečnosti (směrnice EIA) a v podmínce naléhavosti (směrnice o stanovištích). 

Tím, že je podmínka výjimečnosti doplněna o dodatek, že by uplatňování směrnice nepříznivě 

ovlivnilo účel záměru, je zřejmé, že určitá naléhavost, kvůli které nesnese realizace záměru 

odkladu, je vyžadována i směrnicí EIA. Jen těžko si pak lze představit soukromý záměr, jehož 

realizace bude i z pohledu státu výjimečná a nesnese odkladu. K uplatňování odchylného 

režimu podle směrnice EIA by tak nemělo docházet z důvodu soukromých zájmů, a proto je 

možné dovodit, že odchylné režimy podle obou směrnic jsou velmi blízké a jejich podmínkám 

zpravidla vyhoví podobné záměry. K tomu ostatně směřují i předběžné otázky, které se před 

SDEU dostaly ve věci C-411/17 (Inter-Environnement Wallonie a Bond Beter Leefmilieu 

Vlaanderen). Překládající soud se v nich mimo jiné ptá, zda směrnice EIA umožňuje vyjmout 

z požadavků na posouzení odklad vyřazení jaderné elektrárny z provozu z naléhavých důvodů 

obecného zájmu souvisejících se zabezpečením dodávek elektřiny v zemi a zda lze tytéž 

důvody považovat za naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 4 

směrnice o stanovištích.358 

Směrnice SEA pak ze své působnosti přímo vylučuje koncepce určené výhradně pro účely 

národní obrany nebo civilní ochrany a finanční nebo rozpočtové plány a programy.359 Podstatné 

tedy je, že hejtman Štýrska vycházel z podrobné vědecké analýzy předmětného záměru. 

Z rozsudku také vyplývá, že pokud proběhne takové posouzení, nepostačuje, pokud Komise 

obecně zpochybní jeho závěry. Musí přednést konkrétní výtky.360 

                                                           
357 Viz bod čl. 2 odst. 4 a 5 a bod 22 preambule směrnice EIA.  

358 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 7. 7. 2017, Inter-
Environnement Wallonie a Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17). 

359 Čl. 3 odst. 8 směrnice SEA. 

360 Bod 82. 
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Podstatné je rovněž zmínit úpravu odchylného režimu rámcové směrnice o vodách,361 

protože je obdobná úpravě naturových směrnic - a v praxi dochází k přebírání obecných závěrů, 

ke kterým Soudní dvůr dospěl ve vztahu k úpravě odchylného režimu v této směrnici i pro účely 

výkladu zejm. čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích.362 Rámcová směrnice již v preambuli 

avizuje, že „(v)e specifických podmínkách mohou existovat důvody pro výjimky z požadavku na 

zamezení dalšího zhoršování nebo dosažení dobrého stavu, pokud je neúspěch výsledkem 

neočekávaných nebo výjimečných okolností, zejména povodní nebo suchých období, nebo z 

důvodů nadřazeného veřejného zájmu, nově změněných fyzikálních poměrů v útvaru povrchové 

vody nebo změn hladin u útvarů podzemní vody, za předpokladu, že se podstoupí všechny 

dostupné kroky ke zmírnění nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru.“363 Rozvinutí tohoto 

východiska obsahuje čl. 4 odst. 6 směrnice ve vztahu k dočasnému zhoršení stavu vodních 

útvarů v důsledku mimořádných okolností a čl. 4 odst. 7 směrnice, který stanoví podmínky, při 

jejichž splnění členské státy neporuší směrnici. 

Zjednodušeně platí, že členské státy musí a) učinit všechny kroky k omezení nepříznivých 

vlivů na stav vodního útvaru, b) důvody změn uvést a vysvětlit v plánu povodí, d) dovodit 

změny z nadřazeného veřejného zájmu nebo z přínosů pro lidské zdraví, udržení ochrany 

obyvatel nebo udržitelný rozvoj, a d) prospěšných cílů nelze z důvodů technické 

neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež by byly z 

hlediska životního prostředí významně lepší. Zároveň musí členské státy zabezpečit, že nedojde 

k trvalému vyloučení nebo ústupkům při dosahování cílů požadovaných touto směrnicí v jiných 

vodních útvarech ležících v téže oblasti povodí a že uplatňování je v souladu se zaváděním 

jiných unijních předpisů v oblasti životního prostředí.364 Jak je patrné, směrnice rozlišuje 

situace, kdy důvod odchylného postupu představuje veřejný zájem, který je nadřazený 

(overriding public interest), a kdy jde o veřejný zájem specifikovaný jako ochrana lidského 

zdraví, ochrana obyvatel nebo udržitelný rozvoj, který však nemusí být v nadřazené pozici vůči 

zájmu na dosažení a udržení příznivého stavu vodních útvarů. 

                                                           
361 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky. Úř. věst. L 327, 22/12/2000, s. 1 - 73, české znění kap. 15, sv. 5, s. 275 - 346. 

362 Viz např. stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 13. 10. 2011, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a 
další (C-43/10, ECLI:EU:C:2011:651, bod 222). 

363 Bod 32 preambule.  

364 Čl. 4 odst. 7 a 8. 
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E. Van Hooydonk365 poznamenává, že není jasné, zda jsou koncepty převažujícího 

(nadřazeného) zájmu podle rámcové směrnice o vodách a podle směrnice o stanovištích shodné 

- a zda lze například analogicky využít judikatury Soudního dvora k čl. 6 odst. 4 směrnice o 

stanovištích i v případě ochrany vod. Myslím si, že není důvodu, aby tomu tak nebylo, 

pochopitelně při zohlednění specifik a cílů dané oblasti, zejména co se týče dočasnosti 

přijímaných opatření a možností nápravy jejich následků. Tento závěr potvrzuje také analýza 

vydaná pod patronací Komise v roce 2011,366 která uvádí, že obě směrnice umožňují odchylné 

postupy z důvodů socio-ekonomických, byť se liší jejich procesní zajištění.367 Nadřazený 

veřejný zájem se bude podle analýzy lišit „v závislosti na velikosti záměru, předpokládaných 

dopadech a přínosech (zda jsou relevantní na místní, regionální či celostátní úrovni). Vymezení 

obsahu nadřazeného veřejného zájmu je v první řadě úkolem členských států a je nutné jej 

provést v každém konkrétním případě. Obecně důvody nadřazeného veřejného zájmu 

odpovídají situaci, kdy jsou koncepce či záměry nezbytné v rámci opatření zaměřených na 

ochranu základních hodnot života obyvatel (zdraví, bezpečnost, životní prostředí), základní 

politiky státu a společnosti, provádění ekonomických a sociálních činností, které plní specifické 

potřeby veřejných služeb.“368 

Na druhu stranu postrádá citované ustanovení směrnice o vodách požadavek, aby se 

jednalo o naléhavé důvody (imperative reasons) převažujícího veřejného zájmu, jak je tomu 

v případě čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích. Tudíž lze dovodit, že zakotvuje méně přísné 

podmínky odchylného režimu v porovnání se směrnicí o stanovištích.369 

K výkladu podmínek odchylného režimu podle rámcové směrnice o vodách se Soudní 

dvůr přímo nevyjádřil, ovšem poskytl určitá vodítka v rozsudku ve věci C-43/10 (Nomarchiaki 

Aftodioikisi Aitoloakarnanias a další),370 ve kterém dovodil, že záměr může být povolen 

přinejmenším tehdy, jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. 4 odst. 7 písm. a) až d) směrnice.371 

                                                           
365 VAN HOOYDONK, Eric. The Impact of EU Environmental Law on Ports and Waterways and Ports: Including a 
Proposal for the Creation of Portus 2010, a Coherent EU Network of Strategic Port Development Areas. Antverpy: Maklu, 
2006, s. 242 - 243. 

366 Evropská Komise. Links between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds 
Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC) [online], 2011 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf>. 

367 S. 26. 

368 Tamtéž, vlastní překlad. 

369 Shodně např. GRIMEAUD, David. The EC Water Framework Directive - An instrument for integrating water policy. 
Review of European community and International Environmental Law. 2004, č. 1, s. 33 – 34. Nebo MARDSEN, Simon. 
Strategic Environmental Assessment in International and European Law: A Practitioner's Guide. Londýn: Routledge, 
2012, s. 265. 

370 Rozsudek SDEU ze dne 11. 9. 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a další (C-43/10, EU:C:2012:560). 

371 Body 67, 69. 
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Z toho lze dovodit, že uvedená kritéria musí být splněna kumulativně, což dovodila i pozdější 

judikatura.372 V rozsudku ve věci C-461/13 (Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland),373 který se týkal úprav ke zprůchodnění německé řeky Vezery pro kontejnerovou 

dopravu, Soudní dvůr potvrdil závaznost cílů upravených v čl. 4 odst. 1 směrnice, kterou 

podporuje právě režim výjimek upravený v čl. 4 odst. 7 směrnice s tím, že „struktura kategorií 

výjimek stanovených v čl. 4 odst. 7 směrnice 2000/60 umožňuje mít za to, že článek 4 této 

směrnice neobsahuje pouze základní povinnosti, ale týká se rovněž konkrétních projektů.“374 

Zároveň z rozsudku Soudního dvora ve věci C-529/15 (Folk)375 vyplývá, že toto ustanovení se 

netýká jen projektů podléhajících povolení, ale každého případu zhoršení vodního útvaru, ať už 

bylo způsobeno zařízením, či nikoli.376 Podobný důvod zřejmě vedl k absenci definice záměru 

ve směrnici o stanovištích, aby bylo možné postihnout i činnosti nebo změny záměrů, které 

nevyžadují povolení podle vnitrostátní úpravy. Lze dovodit, že povinnosti vyplývající z obou 

směrnic (a související podmínky pro uplatňování odchylných režimů) se uplatní i v případě 

starých, již povolených záměrů.377 

Ze stejného rozsudku vyplývá, že posouzení splnění podmínek podle čl. 4 odst. 7 

směrnice (tedy včetně existence nadřazeného veřejného zájmu), je úkolem orgánů státní správy. 

Pokud takové posouzení neproběhlo, může se soud omezit na konstatování protiprávnosti 

napadeného aktu.378 

V rozsudku ve věci C-346/14 (Komise v. Rakousko)379 pak Soudní dvůr posuzoval 

povolení výstavby vodní elektrárny na rakouské řece Schwarze Sulm. Podle Komise přijal 

hejtman Štýrska toto rozhodnutí bez předchozího posouzení, zda zhoršení stavu útvaru 

povrchových vod Schwarze Sulm z „velmi dobrého“ na „dobrý“, které provedení uvedeného 

rozhodnutí přinese, vyplývá z nadřazeného veřejného zájmu. Rakouská vláda namítala, že 

výjimka je odůvodněna nadřazeným veřejným zájmem využívat více obnovitelných zdrojů 

                                                           
372 Rozsudek SDEU ze dne 1. 6. 2017, Folk (C-529/15, ECLI:EU:C:2017:419, bod 33). 

373 Rozsudek SDEU ze dne 1. 7. 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13, ECLI:EU:C:2015:433). 

374 Body 44, 47. 

375 Rozsudek SDEU ze dne 1. 6. 2017, Folk (C-529/15, ECLI:EU:C:2017:419). 

376 Bod 32. 

377 Vedle citovaného rozsudku viz stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 28. 6. 2011, Komise v. Španělsko (C-
404/09, ECLI:EU:C:2011:425, bod 111: „V důsledku toho je v případě starých záměrů třeba rovněž podle čl. 6 odst. 2 
směrnice o stanovištích připustit poškozování nebo významná vyrušování chráněných území, jestliže jsou dány 
hmotněprávní podmínky čl. 6 odst. 4, tj. naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 
ekonomického charakteru, není-li k dispozici žádné alternativní řešení, za účelem zajištění ochrany celkové soudržnosti 
sítě NATURA 2000.“). 

378 Body 38 - 39. 

379 Rozsudek SDEU ze dne 4. 5. 2016, Komise v. Rakousko (C-346/14, ECLI:EU:C:2016:322). 
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energie, jako je vodní energie. Příslušný orgán podle ní nevycházel ze zásady, že výroba energie 

z vodních zdrojů odpovídá vždy nadřazenému veřejnému zájmu, nýbrž přezkoumal konkrétní 

regionální význam a místní dopady výstavby.380 Soudní dvůr tento postup aproboval, protože 

rozhodnutí „podrobně uvádí důvody sporného projektu, jeho dopad na životní prostředí a 

tvrzené výhody tohoto projektu“381 a „výstavba takové vodní elektrárny, jaké se týká sporný 

projekt, může být skutečně předmětem nadřazeného veřejného zájmu“.382 Co se týče uvážení, 

které členským státům svědčí, Soudní dvůr dovodil, že členským státům svědčí určitý prostor 

pro uvážení, zda konkrétní projekt je předmětem takového zájmu, což je dáno tím, že členské 

státy musí rozvíjet obecný harmonizační rámec v oblasti ochrany vod, přičemž zájem na rozvoji 

energetiky vyplývá již z primárního unijního práva a podpora obnovitelných zdrojů je v Unii 

prvořadou prioritou.383 Poměření v konkrétním případě pak ukázalo přínosy pro udržitelný 

rozvoj a zároveň byly učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů záměru 

s tím, že sledovaných cílů nelze dosáhnout jinými prostředky, jež by byly z hlediska životního 

prostředí významně lepší.384 

2.3.2 Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 

Naturové směrnice představují základ úpravy ZOPK ve třech základních oblastech, 

kterými jsou ochrana volně žijících ptáků (zejm. § 5a - § 5b ZOPK), vytvoření a ochrana 

soustavy Natura 2000 (zejm. § 45a ZOPK a násl.) a ochrana ohrožených druhů živočichů a 

rostlin (zejm. § 48 ZOPK a násl.). Směrnice přitom obsahují nejen požadavky na ochranu 

vymezených zájmů, ale také podmínky uplatňování odchylného režimu, při jejichž splnění 

může dojít k upozadění této ochrany. 

Čl. 9 směrnice o ochraně volně žijících ptáků podmiňuje odchylný režim neexistencí 

jiného uspokojivého řešení a existencí některého z důvodů, které dělí do tří skupin: pod písm. 

a) a b) najdeme blíže vymezené veřejné zájmy oddělené podle toho, zda bude jejich naplnění 

v zásadě v přímém rozporu s ochranou volně žijících ptáků (typicky důvody bezpečnosti 

leteckého provozu a předcházení závažným škodám na úrodě, dobytku, lesích, rybářství a 

vodním hospodářství, většinou také důvody ochrany rostlin a živočichů), nebo jí naopak bude 

                                                           
380 Bod 38. 

381 Bod 68. 

382 Bod 69. 

383 Body 71 - 73 s odkazem na rozsudky SDEU ze dne 6. 9. 2012, Parlament v. Rada (C-490/10, EU:C:2012:525, bod 
65), a ze dne 26. 9. 2013, IBV & Cie (C-195/12, EU:C:2013:598, bod 56). 

384 Bod 74. 
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v důsledku teoreticky napomáhat (výzkum a výuka, opětovné osídlení určitého území nebo 

vysazení v původním areálu výskytu druhu a pro chov v zajetí pro tyto účely). Tyto konkrétnější 

zájmy bezpochyby představují jiné veřejné zájmy, které mohou převážit nad požadovanou 

úrovní ochrany volně žijících ptáků. 

Vedle toho upravuje čl. 9 odst. 1 v písm. c) směrnice také odchylný režim, který není 

podmíněný existencí veřejného zájmu. Je však omezený na odchyt, držení nebo jiné rozumné 

využívání některých druhů ptáků v malém množství za přísně kontrolovaných podmínek a na 

základě výběru. Pro všechny odchylné režimy platí, že musí být povoleny za přesného 

vymezení podmínek dle § 9 odst. 2 směrnice: a) druhů, na něž se vztahují; b) prostředků, 

zařízení nebo metod povolených pro odchyt nebo usmrcování; c) charakteru rizika a časových 

a místních okolnosti, kdy lze takové odchylky povolit; d) orgánu, který je oprávněn vyhlásit, že 

požadované podmínky nastaly, a rozhodnout, jaké prostředky, zařízení nebo metody mohou být 

použity, za jakých omezení a kým; e) kontrol, které budou prováděny. 385 

Odchylný postup nesmí být v rozporu s cíli směrnice a v důsledku oslabovat ochranu 

volně žijících ptáků. Uzavřený výčet možných důvodů pro uplatňování odchylného postupu je 

tak zapotřebí vnímat jako rámcový s tím, že vymezuje možné případy, mezi kterými se takové 

specifické situace mohou nejčastěji vyskytnout. Jinými slovy, odchylného postupu není možné 

využívat jako plošného nástroje ochrany uvedených veřejných zájmů. Jak Soudní dvůr dovodil 

v rozsudku C-507/04 (Komise v. Rakousko),386 „…je sice pravda, že předcházení škod na vinné 

révě může v zásadě umožnit na základě čl. 9 odst. 1 písm. a) třetí odrážky směrnice přijetí 

odchylných opatření. Toto posledně uvedené ustanovení nicméně neposkytuje právní základ pro 

to, aby byl určitý druh, byť časově omezeně, úplně vyloučen z režimu ochrany stanoveného 

směrnicí. Úplné vyloučení druhu ptáků z režimu ochrany stanoveného směrnicí, byť během 

omezeného období, totiž může ohrozit samotnou existenci tohoto druhu.“387 Čl. 9 odst. 1 

směrnice o volně žijících ptácích tudíž nelze vykládat takovým způsobem, že by se z výjimky 

stalo pravidlo. Svůj smysl by tak totiž do značné míry ztratily zásadní povinnosti stanovené v 

článcích 1 a 2 směrnice. Každá výjimka musí být podložená odbornými údaji a podmíněná 

                                                           
385 Závěr, že odchylný režim vyžaduje existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v čl. 9 odst. 1 směrnice a zároveň 
splnění podmínek dle čl. 9 odst. 2, vyplývá již z rozsudku SDEU ze dne 17. 9. 1987, Komise v. Německo (C-412/85, 
ECLI:EU:C:1987:370, bod 18). 

386 Rozsudek SDEU ze dne 12. 7. 2007, Komise v. Rakousko (C-507/04, ECLI:EU:C:2007:427). 

387 Body 113 - 115. 
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vymezenými místními i časovými podmínkami, jak lze dovodit z rozsudku Soudního dvora ve 

věci C-262/85 (Komise v. Itálie).388 

S přihlédnutím k bodu 12 odůvodnění směrnice, podle kterého je účelem odchylného 

postupu reagovat na „některé specifické situace“, je dále patrné, že členským státům svědčí 

poměrně široké uvážení, které případy pod režim čl. 9 směrnice podřadí. Musí se však stále 

pohybovat v mezích uvedených důvodů. Soudní dvůr například posuzoval německou úpravu, 

která povolovala odchylný režim z důvodu běžného užívání pozemků pro zemědělské účely, 

správu lesů a rybaření.389 Dovodil, že odkaz na určitý způsob užívání pozemků neposkytuje 

dostatečné vymezení rozsahu újmy, která hrozí chráněným zájmům (volně žijícím ptákům): 

„Vzhledem k tomu, že německý zákonodárce nedefinoval koncept běžného užíváním, není z § 

22 odst. 3 Spolkového zákona o ochraně přírody vyloučeno nezáměrné poškozování ptačích 

stanovišť i ptáků v rozsahu, který je při běžném užívání pozemků nezbytný.“390 Jak poznamenal 

generální advokát ve stejné kauze, možný široký výklad ustanovení spolkového zákona se 

projevil v praxi i v tom, že jednotlivé spolkové země toto ustanovení přebíraly do vlastních 

předpisů rozdílným způsobem. V některých případech doslovně, jinde s omezením odchylného 

režimu na situace, kdy není možné se vyhnout způsobení škody.391 K tomu je nutné zdůraznit, 

že směrnice umožňuje předcházet vzniku škod pouze na určitém majetku, protože výčet v čl. 9 

odst. 1 písm. a) je uzavřený. Není tak možné, aby docházelo k povolování výjimek k odchytu 

nebo odstřelu ptáků např. z důvodu škod způsobovaných v důsledku znečišťování veřejných 

prostranství či fasád budov, pokud tím nedochází k ohrožení veřejného zdraví.  

Podobně v rozsudku ve věci C-339/87 (Komise v. Nizozemsko)392 posuzoval Soudní dvůr 

nizozemskou úpravu, která umožňovala přesáhnout úpravu odchylného režimu ve směrnici o 

ochraně volně žijících ptáků, když přiznávala ministrovi široké uvážení, aby přijal obecně 

závazné nařízení s podmínkami lovu ptáků. Nizozemská vláda namítala, že ministr může 

povolit jen lov těch ptačích druhů, které po celý rok působí škody na zemědělské úrodě na 

území celého státu.393 Soud přezkoumal konkrétní vydaná nařízení a dospěl k závěru, že část z 

nich nesplňuje požadavky čl. 9 odst. 2 směrnice.394 Především ale konstatoval, že z pohledu čl. 

                                                           
388 Rozsudek SDEU ze dne 8. 7. 1987, Komise v. Itálie (C-262/85, ECLI:EU:C:1987:340, bod 14). 

389 Bod 8. 

390 Bod 15. 

391 Stanovisko generálního advokáta J. L. da Cruz Vilaçy ze dne 19. 5. 1987, Komise v. Německo (C-412/85, 
ECLI:EU:C:1987:231, bod 21). 

392 Rozsudek SDEU ze dne 15. 3. 1990, Komise v. Nizozemsko (C-339/87, ECLI:EU:C:1990:119). 

393 Bod 10. 

394 Bod 15. 
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9 směrnice neobstojí taková vnitrostátní úprava, která nestanoví kritéria pro povolení výjimek, 

takže je splnění podmínek směrnice ponecháno správní praxi: „Kritéria, která musí členské 

státy splnit, aby bylo možné se odchýlit od zákazů stanovených směrnicí, musí být vtěleny do 

zvláštních ustanovení vnitrostátní úpravy, neboť přesnost provedení nabývá zvláštní důležitosti, 

je-li správa společného dědictví svěřena pro jejich příslušné území členským státům.“395 

Citovaná formulace, která požaduje přesné provedení (faithful transposition) podmínek 

odchylného režimu, se stala obecným základem interpretace ustanovení směrnice o volně 

žijících ptácích, takže se objevuje v celé řadě rozsudků Soudního dvora z 80. let 20. století i 

z pozdější doby.396 Soudní dvůr ji převzal i pro účely výkladu směrnice o stanovištích a 

v souvislosti s ní dovozuje, že členské státy jsou „zvláště povinny dbát na to, aby jejich právní 

předpisy určené k zajištění provedení této směrnice byly jasné a přesné“.397 Při výkladu 

unijních předpisů z jiných oblastí však tuto formulaci nepoužívá, ani při výkladu ostatních 

předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, z čehož je patrné, jak velký důraz přikládá tomu, 

aby byla transpozice naturových směrnic základem stejné úrovně napříč členskými státy a 

předpokladem účinného uplatňování ochranných režimů.  

Důvody pro uplatňování odchylného postupu vymezuje § 5b ZOPK podobně jako čl. 9 

směrnice o ochraně volně žijících ptáků, ale nikoliv totožně. Ochranu před závažnými škodami 

doplňuje o škody na domácích zvířatech a ochranu rostlin a živočichů omezuje na ochranu 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.398 Tyto rozdíly jsou zanedbatelné a nejeví 

se jako problematické z pohledu souladu s unijní úpravou, která obecně umožňuje zavedení 

striktnějších podmínek ve vnitrostátní úpravě. Ochranu domácích zvířat možné podřadit pod 

důvod ochrany živočichů uvedený ve směrnici. Jinak je tomu ovšem v případě důvodu 

uvedeného v čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice (využívání malého množství ptáků), neboť v české 

úpravě absentuje dílčí podmínka, že jde o využití na základě výběru a také že musí být povolené 

využívání rozumné. Jak bude patrné z dalšího rozboru, nejedná se o podmínky bezobsažné. 

Řada ptačích druhů, které jsou uvedeny ve směrnici o ochraně volně žijících ptáků, spadá 

pod zvláštní ochranu ZOPK v režimu zvláště chráněných druhů. Ve vztahu k těmto druhům 

provádí odchylný režim čl. 9 směrnice § 56 ZOPK, činí tak ovšem způsobem z několika důvodů 

                                                           
395 Bod 28, vlastní překlad. 

396 Viz např. rozsudky SDEU ze dne 8. 7. 1987, Komise v. Itálie (C-262/85, ECLI: EU:C:1987:340, bod 39), ze dne 8. 7. 
1987, Komise v. Belgie (C-247/85, ECLI:EU:C:1987:339, bod 9), ze dne 13. 10. 1987, Komise v. Nizozemsko (C-236/85, 
ECLI:EU:C:1987:436, bod 5), ze dne 27. 4. 1988, Komise v. Francie (C-252/85, ECLI:EU:C:1988:202, bod 5), ze dne 7. 12. 
2000, Komise v. Francie (C‑38/99, ECLI:EU:C:2000:674, bod 53). 

397 Rozsudek SDEU ze dne 20. 10. 2005, Komise v. Spojené království (C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, bod 26). 

398 § 5b odst. 1 ZOPK. 
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problematickým. Prvně není z textu ustanovení zřejmé, zda se na tyto druhy vztahují všechny 

důvody povolení výjimky uvedené v § 56 odst. 2, nebo toliko zvláštní důvod pod § 56 odst. 2 

písm. e) ZOPK (odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství). Druhá možnost 

není logická, neboť by například nebylo možné povolovat výjimky z důvodu ohrožení 

veřejného zdraví nebo opětovného osídlení určitého území. Je proto možné dovodit, že důvod 

uvedený v § 56 odst. 2 písm. e) ZOPK je možné uplatnit pro zvláště ohrožené druhy ptáků vedle 

důvodů vymezených v ostatních písmenech téhož odstavce. Takový závěr je však v rozporu 

s čl. 9 směrnice o ochraně volně žijících ptáků, protože podmínky odchylného režimu jsou v § 

56 ZOPK překračují citované ustanovení směrnice, když provádí lehce odlišné ustanovení čl. 

16 odst. 1 směrnice o stanovištích (viz níže). A konečně ani zvláštní důvod odchylného postupu, 

který se vztahuje výhradně na zvláště ohrožené ptáky, neobsahuje podmínku, že se musí jednat 

o využití na základě výběru a také že musí být povolené využívání rozumné. 

2.3.3 Směrnice o stanovištích 

Směrnice o stanovištích upravuje dva základní odchylné postupy - v čl. 6 odst. 4 pro 

ochranu stanovišť a v čl. 16 odst. 1 pro ochranu druhů.  

Ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice o stanovištích podmiňuje odchylný režim druhové 

ochrany (ve vztahu k vymezeným druhům) existencí některého z vyjmenovaných zájmů a 

zároveň absencí jiného uspokojivého řešení a podmínkou, že populace příslušného druhu 

přetrvávají navzdory udělené odchylce ve svém přirozeném areálu rozšíření bez negativního 

ovlivnění v dobrém stavu z hlediska jejich ochrany. Veřejné zájmy uvedené ve výčtu jsou 

následující: a) zájem ochrany volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a ochrany 

přírodních stanovišť; b) zájem prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, 

rybolovu, vodách a ostatních typech majetku; c) zájem zdraví lidí a veřejné bezpečnosti nebo 

jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 

ekonomického charakteru a s nesporně příznivými důsledky pro životní prostředí; d) účely 

výzkumu a vzdělání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo vysazení v 

původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého 

rozmnožování rostlin.399 Vedle existence veřejného zájmu je možné povolit výjimku také 

v případě, že se jedná o odběr nebo držení omezeného a příslušnými státními orgány 

                                                           
399 Čl. 16 odst. 1 písm. a) – d) směrnice o stanovištích. 
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stanoveného počtu jedinců určitých druhů uvedených v příloze IV za přísně kontrolovaných 

podmínek v omezeném rozsahu a na základě výběru.400 

Odlišnost rejstříku veřejných zájmů od seznamu uvedeného čl. 9 směrnice o ochraně 

volně žijících ptáků je dána rozdíly v překladu směrnic do českého znění (např. public health 

je přeloženo jako veřejné zdraví i zdraví lidí) i drobnými rozdíly v textu směrnic (např. výuka 

a vzdělávání - teaching a education) nebo dílčím doplněním stejných důvodů (ochrana 

přírodních stanovišť uvedená vedle ochrany rostlin a živočichů). Některé veřejné zájmy ve 

výčtu oproti směrnici o ochraně volně žijících ptáků chybí (bezpečnost leteckého provozu). 

Zřejmé je však zásadní rozšíření odchylného režimu: Prevence závažných škod je doplněna o 

příkladný výčet (zejména na… a ostatních typech majetku) rozdílně od směrnice o ochraně 

volně žijících ptáků a zejména se ve výčtu objevuje možnost povolení výjimky z důvodu jiných 

naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru a s nesporně příznivými důsledky pro životní prostředí. Podstatný je také rozdíl 

v podmínce, která umožňuje odchylný postup bez existence jiného veřejného zájmu. Odběr a 

držení omezeného počtu jedinců směrnice výslovně nespojuje s požadavkem, aby se jednalo o 

rozumné užívání.  

V jednotlivých členských státech se snaha o obcházení unijních pravidel objevila 

většinou až ve fázi aplikace, několik států však přijalo právní úpravu, která pravidla uplatnění 

odchylných režimů v rozporu s požadavky směrnic rozšiřuje. 

Výklad, který Soudní dvůr zastává ve vztahu k citovaným ustanovením směrnice o 

stanovištích, je záměrně restriktivní.401 Nároky na úpravu výjimek vyplývající z judikatury 

SDEU lze shrnout tak, že musí být přesná a jasná,402 že nesmí umožňovat odchylný postup nad 

rámec unijní úpravy, a že „vnitrostátní ustanovení, která váží povolení výjimek ze zákazů 

stanovených články 12 až 14 a čl. 15 písm. a) a b) směrnice nikoli na všechna kritéria a 

podmínky uvedené v jejím článku 16, ale neúplným způsobem na některé jejich prvky, nemohou 

představovat režim, který je v souladu s posledně uvedeným článkem“.403  

Za nesprávnou označil Soudní dvůr například polskou praxi, která výjimku ze zákazů 

sloužícím ochraně druhů umožnila ve prospěch racionálního hospodaření v oblasti zemědělství, 

lesnictví a rybolovu (taková výjimka není obsažena v čl. 16 odst. 1 směrnice o stanovištích), 

                                                           
400 Čl. 16 odst. 1 písm. e) směrnice o stanovištích. 

401 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 20. 10. 2005, Komise v. Spojené království (C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, bod 111). 

402 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 23. 3. 1995, Komise v. Řecko (C-365/93, ECLI:EU:C:1995:76, bod 9). 

403 Rozsudek SDEU ze dne 11. 1. 2007, Komise v. Irsko (C-183/05, ECLI:EU:C:2007:14, bod 112). 
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která výjimku z důvodů prevence závažných škod rozšířila nad rámec čl. 16 odst. 1 písm. b) 

směrnice o stanovištích a která umožnila odchyt a usmrcování vyder (lutra lutra), které se 

vyskytují v oblasti rybníků označených jako chovné oblasti, ačkoliv se přitom jedná o druh 

vyžadující přísnou ochranu ve smyslu přílohy IV směrnice o stanovištích.404 Podobně vytkl 

Soudní dvůr Irsku, že jeho úprava odchylek od ochrany ohrožených druhů přesahovala čl. 16 

směrnice o stanovištích,405 Rakousku, že jeho úprava mimo jiné nepřihlížela k požadavku 

příznivého stavu z hlediska ochrany,406 Finsku, že povolovalo preventivní lov vlka, aniž by bylo 

prokázáno, že takový lov umožňuje prevenci závažných škod.407 

Podobné případy se prakticky neobjevují ve vztahu k čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, 

což je pochopitelné, protože k omezení ochrany stanovišť dochází zejména z důvodu výstavby 

podřazené pod naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu (nikoliv z důvodu prevence 

škod, jak je tomu u ochrany druhové). O to více jsou důležitější závěry judikatury, ze kterých 

vyplývá, které záměry pojmově naplňují definici převažujícího veřejného zájmu, a podpůrně 

rovněž stanoviska Komise vydaná na základě čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích (viz dále). 

Obecně však platí, že rovněž úprava obsažená v tomto ustanovení musí být, jakožto výjimka ze 

schvalovacího kritéria uvedeného ve druhé větě odstavce 3 uvedeného článku, vykládán 

striktně.408 Podobně jako v případě směrnice o ochraně volně žijících ptáků platí, že správní 

praxe v souladu s ustanoveními směrnice není dostatečná pro zajištění správného provedení. 

Podle čl. 6 odst. 4 směrnice je možné určitý plán nebo projekt povolit navzdory 

negativnímu výsledku posouzení důsledků pro lokalitu, pokud 1) existují naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru, 2) není 

k dispozici žádné alternativní řešení, 3) členský stát zajistí veškerá kompenzační opatření 

nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 2000. V případě prioritních 

typů přírodních stanovišť a/nebo prioritních druhů pak mohou být uplatněny pouze důvody 

související s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní prostředí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího 

veřejného zájmu podle stanoviska Komise. Tato úprava se vztahuje podle čl. 7 směrnice i na 

území označená podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků z roku 1979.  

                                                           
404 Viz rozsudek SDEU ze dne 15. 3. 2012, Komise v. Polsko (C-46/11, ECLI:EU:C:2012:146). 

405 Viz rozsudek SDEU ze dne 11. 1. 2007, Komise v. Irsko (C-183/05, ECLI:EU:C:2007:14). 

406 Viz rozsudek SDEU ze dne 10. 5. 2007, Komise v. Rakousko (C-508/04, ECLI:EU:C:2007:274). 

407 Viz rozsudek SDEU ze dne 14. 6. 2007, Komise v. Finsko (C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341). 

408 Viz rozsudek SDEU ze dne 20. 9. 2007, Komise v. Itálie (C-304/05, ECLI:EU:C:2007:532, bod 82). 
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Z uvedeného je zřejmé, že výraznou změnou oproti odchylnému režimu upravenému ve 

směrnici o volně žijících ptácích je obecná podmínka existence převažujícího veřejného zájmu. 

Ta poskytuje i v případě směrnice o stanovištích členským státům širokou míru uvážení, 

protože může pokrýt celou řadu případů, které unijní úprava dále neupřesňuje. Zároveň, jak 

bude patrné z dalšího výkladu, je účelem odchylného režimu upraveného v čl. 6 odst. 4 

směrnice o stanovištích upřednostnění dlouhodobých záměrů, nikoliv jen reakce na krátkodobé 

ohrožení jiných zájmů. Převažující veřejný zájem musí také splňovat podmínku naléhavosti, 

jak je patrné ze samotného znění čl. 6 odst. 4 směrnice. Existenci důvodů převažujícího 

veřejného zájmu je podle SDEU nutné posoudit v každém jednotlivém případě, neboť mu 

předchází individuální posouzení vlivů na dotčené zájmy, ze kterého nelze činit paušální 

výjimky.409 

Navíc je nutné při výkladu tohoto ustanovení mít na paměti i kontext ustanovení celého 

čl. 6 směrnice. Základní požadavky na ochranu stanovišť upravuje čl. 6 odst. 2 směrnice. Toto 

ustanovení stejně jako čl. 4 odst. 4 směrnice o ochraně volně žijících ptáků nepředpokládá, že 

by se členské státy mohly vyhnout povinnosti přijmout opatření pro poškozování stanovišť 

z důvodu převažujících veřejných zájmů. Koncept odchylných režimů a tedy i ochrana 

naturových lokalit vychází z odlišné úvahy, že poškozování nebo významná vyrušování 

chráněných území musejí být povolena podle čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích (a v daném 

případě rovněž odůvodněna). A vychází-li takové povolení z přiměřeného posouzení vlivů, 

nezbývá v zásadě prostor pro použití čl. 6 odst. 2 směrnice.410 Soudní dvůr totiž konstatoval, že 

čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích lze použít pouze poté, co byly účinky plánu nebo projektu 

posouzeny podle čl. 6 odst. 3 směrnice. Informace o slučitelnosti s cíli ochrany, které se týkají 

sporné lokality, totiž představují nezbytnou podmínku pro použití uvedeného čl. 6 odst. 4, 

jelikož v opačném případě nemůže být žádná podmínka pro použití této výjimky přezkoumána. 

Přezkum případných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a přezkum 

alternativních řešení, která by lokalitu poškodila méně, totiž vyžaduje porovnání s poškozením 

lokality, které by dotčený plán nebo projekt způsobil. Mimoto musejí být účinky na uvedenou 

lokalitu definovány přesně, aby bylo možné určit povahu případných kompenzačních 

                                                           
409 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 4. 3. 2010, Komise v. Francie (C-241/08, ECLI:EU:C:2010:114). 

410 Viz rozsudek SDEU ze dne 7. 9. 2004, Waddenvereniging a Vogelbeschermingsvereniging (C-127/02, 
ECLI:EU:C:2004:482, bod 35: „Skutečnost, že plán nebo projekt byl povolen podle postupu stanoveného v čl. 6 odst. 3 
směrnice o stanovištích, činí zbytečným, pokud jde o nepříznivý účinek na chráněnou lokalitu, na níž se zmíněný plán nebo 
projekt vztahuje, současné použití normy všeobecné ochrany uvedené v odstavci 2 tohoto článku.“). 
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opatření.411 Řádné posouzení je tak předpokladem jakýchkoli úvah o existenci naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, takže se bez jeho provedení členské státy nemohou 

dovolávat splnění podmínek odchylného režimu podle čl. 6 odst. 4 směrnice, a to tím spíše, 

pokud nestanoví žádná kompenzační opatření.412 

Nutno poznamenat, že ZOPK v tomto ohledu vymezuje podmínky odchylného režimu 

lehce odlišně od českého znění čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, a to ve vztahu k důvodu 

pozitivních důsledků pro životní prostředí u lokalit s prioritními typy stanovišť nebo prioritními 

druhy („lze koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné 

bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí“413). Podle 

striktně jazykového výkladu směrnice se totiž nejedná o samostatný důvod, ale o součást 

důvodů zbývajících (formulace „pouze důvody související s ochranou lidského zdraví a veřejné 

bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí“). Jde 

však pouze o chybu v českém překladu směrnice, protože z dalších jazykových znění je zřejmé, 

že se skutečně jedná o důvody samostatné (srov. ang. „those relating to human health or public 

safety, to beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an 

opinion from the Commission“ nebo franc. „considérations liées à la santé de l'homme et à la 

sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement“). 

Spojení důvodů ostatně ani neodpovídá smyslu ustanovení. 

České znění čl. 6 odst. 4 není ani zcela souladné s formulací „příznivých důsledků 

nesporného významu pro životní prostředí“, neboť pracuje s „nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní prostředí“. V jednom případě je tak vyžadován nesporný 

význam, ve druhém nesporná příznivost. V obou případech se však jedná o nadbytečný 

požadavek, který nemá ve směrnici oporu a v ostatních jazykových zněních se nevyskytuje 

(srov. např. ang. to beneficial consequences of primary importance for the environment, něm. 

mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt nebo slovenské znění: „ktoré sa 

týkajú zdravia alebo bezpečnosti ľudí, priaznivých dôsledkov primárneho významu na životné 

prostredie alebo tiež stanoviska Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom vyššieho verejného 

záujmu“). 

                                                           
411 Viz rozsudky SDEU ze dne 20. 9. 2007, Komise v. Itálie (C-304/05, ECLI:EU:C:2007:532, bod 83), ze dne 24. 11. 2011, 
Komise v. Španělsko (C-404/09, ECLI:EU:C:2011:768, bod 109), ze dne 14. 1. 2016, Grüne Liga Sachsen a další (C-399/14, 
ECLI:EU:C:2016:10, bod 57). 

412 Viz rozsudek SDEU ze dne 17. 4. 2018, Komise v. Polsko (C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255, bod 192). 

413 § 45i odst. 10 ZOPK. 
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Co se týče významu stanoviska Komise pro identifikaci převažujícího veřejného zájmu, 

podle § 45i odst. 10 ZOPK lze koncepci nebo záměr s významným negativním vlivem na 

lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy schválit jen z důvodů týkajících se 

veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro 

životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke 

schválení jen v souladu se stanoviskem Komise. Mohlo by se zdát, že stanovisko Komise 

závazně určuje, zda se v konkrétním případě jedná o naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu, a v důsledku omezuje uvážení vnitrostátních správních orgánů. Tak tomu ovšem není, 

protože český předklad směrnice ani znění § 45i ZOPK neodpovídá přesně původnímu znění 

citovaného ustanovení, ani jeho smyslu. Směrnice totiž umožňuje schválit záměr z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu teprve po vyžádání stanoviska Komise (srov. ang. 

further to an opinion from the Commission, něm. nach Stellungnahme der Kommission, fr. 

après avis de la Commission414). Stanovisko má pouze podpůrnou roli a není závazné, z čehož 

vyplývá, že i v případě, že o něj příslušný správní orgán (členský stát) nepožádá, není schválení 

záměru nebo koncepce v rozporu s unijním právem, pokud je splněna podmínka naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu (členský stát nicméně poruší povinnost o stanovisko 

zažádat). Otázkou je, zda může být nepožádání o vydání stanoviska vadou, pro kterou 

vnitrostátní soud zruší vydané povolení k realizaci záměru. Nabízí se využití závěrů judikatury 

SDEU, podle které v případě, že stát poruší oznamovací povinnost, pokud je jejím důsledkem 

nějaký proces na unijní úrovni, je důsledkem neplatnost vnitrostátního opatření.415 Tyto závěry 

se však vztahují na neoznámení technických předpisů, což je něco trochu jiného. Nezávaznou 

povahu stanoviska nicméně potvrzuje Komise ve své implementační příručce z roku 2007416 a 

rovněž uvádí, že členské státy by měly odůvodnit, proč se od jejího názoru vyjádřeného ve 

stanovisku hodlají odchýlit.417 

Jaký je tedy rozdíl mezi ochranou obyčejných a prioritních stanovišť, pokud stanovisko 

Komise nemá rozhodující význam ve vymezení převažujících veřejných zájmů? Především 

                                                           
414 Naopak srov. nejednoznačné slovenské znění: „Ak sa v príslušnej lokalite vyskytuje prioritný biotop a/alebo prioritný 
druh, jediné dôvody, ktoré môžu prichádzať do úvahy, sú tie, ktoré sa týkajú zdravia alebo bezpečnosti ľudí, priaznivých 
dôsledkov primárneho významu na životné prostredie alebo tiež stanoviska Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom 
vyššieho verejného záujmu.“ 

415 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 30. 4. 1996, CIA Security International v. Signalson a Securitel (C-194/94, 
ECLI:EU:C:1996:172), nebo stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ze dne 4. 7. 2017, Uber France (C-320/16, 
ECLI:EU:C:2017:511, bod 37).  

416 Evropská komise. Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC. Clarification of the 
concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall 
coherence, opinion of the commission [online], 2007, s. 23 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf>.  

417 Tamtéž. 
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v důležitosti chráněných zájmů, které zvyšují nároky na případné veřejné zájmy, kvůli kterým 

by mělo dojít k povolení odchylného režimu a schválení příslušného záměru nebo koncepce. 

Jak uvedl generální advokát Geelhoed ve svém stanovisku,418 „(j)e zvláště namístě striktně 

uplatňovat kritéria čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích pro zvláštní stanoviště s výskytem 

prioritních typů přírodních stanovišť nebo prioritních druhů. Tyto lokality musí být chráněny 

před hrozbami, kterým jsou vystaveny. Body odůvodnění zdůrazňují, že na evropském území 

členských států se stav přírodních stanovišť neustále zhoršuje a stále více druhů je ve volné 

přírodě vážně ohroženo a že je nezbytné přijmout opatření na jejich ochranu na úrovni 

Společenství vzhledem k tomu, že ohrožená stanoviště a druhy představují část přírodního 

dědictví Společenství a jejich ohrožení má často charakter překračující hranice státu. 

Urychlené zavedení ochranných opatření těchto stanovišť a druhů je tedy velmi důležité, jak 

doporučuje pátý bod odůvodnění směrnice.“419 Nutno podotknout, že podle názoru Komise420 

nebo i např. německých soudů421 se požadavky druhého odstavce čl. 6 odst. 4 směrnice o 

stanovištích neuplatní tehdy, pokud se sice v dotčeném území vyskytují prioritní druhy, ovšem 

je vyloučeno, aby zamýšlený zásah ovlivnil jejich populaci.  

Požadavek vydávání stanovisek Komisí by měl přispívat k jednotné aplikaci požadavků 

směrnice – a umožnit udělat si představu, jaké pojetí naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu Komise zastává. Nelze však konstatovat, že přístup Komise v tomto ohledu 

vždy odráží zásady a cíle směrnice. Naopak se zdá, že Komise akceptuje v podstatě jakékoliv 

důvody pro realizaci záměru předložené členskými státy, pokud se jedná o záměr rozsáhlý a 

ekonomicky nákladný (nikoliv nezbytně nutný). 

V příručce z roku 2007 Komise rekapituluje záměry, ke kterým vydala pozitivní 

stanovisko. Jedná se o rozdělení peenetalského údolí v Německu z důvodu výstavby dálnice, 

plán rozvoje přístaviště v Rotterdamu, rozšíření výrobního areálu Daimler Chrysler Aerospace 

Airbus Gmbh v německém Hamburku, které již bylo zmíněno v souvislosti s požadavky 

                                                           
418 Stanovisko generálního advokáta L. A. Geelhoeda ze dne 18. 5. 2006, Bund Naturschutz in Bayern a další (C-244/05, 
ECLI:EU:C:2006:338). 

419 Bod 36. 

420 Evropská komise. Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC. Clarification of the 
concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall 
coherence, opinion of the commission [online], 2007, s. 22: „Article 6(4), second subparagraph, applies when the realisation 
of the plan or project is likely to affect a site hosting priority habitats and/or species. In this regard, it would be reasonable 
to consider that a plan or project: a) not affecting, in any manner, a priority habitat/species; or b) affecting a 
habitat/species which has not been taken into account in the selection of a site (“non-significant presence” in the Standard 
Data Form) should not de facto justify that a site should be subject to this second subparagraph.“ [cit. 2018-11-11]. 
Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf>. 
421 Viz rozsudek BVerwG ze dne 9. 7. 2009, sp. zn. 4 C 12.07, bod 8 a násl. 
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Ramsarské úmluvy, výstavbu trasy rychlostní železnice TGV ve Francii, provozní plán 

uhelného dolu Prosper-Haniel v Německu, projekt nádrže La Breña II ve Španělsku. Komise 

zmiňuje přínosy záměrů a jejich klíčovou roli pro průmyslové aktivity, vytvoření 

kvalifikovaných pracovních míst, zajištění zásobování pitnou vodou a podobně. Méně je však 

zřejmá naléhavost realizace uvedených záměrů a o poměřování se záměry ochrany stanovišť 

Komise mlčí. Ze stanovisek je přinejmenším zřejmé, že Komise v některých případech alespoň 

rámcově zkoumá možnost jiného uspokojivého řešení záměru, jinde ale možnosti, které se 

nabízí, ignoruje (např. v souvislosti s možností realizace nádrže na jiné řece). Ve vztahu k těmto 

stanoviskům je možné konstatovat, že způsob, jakým Komise hodnotí jednotlivé záměry, je 

v rozporu s požadavky, které vznáší ve vlastní příručce z roku 2007.422 

V jediném známém případě do té doby (a do současnosti) vydala Komise negativní 

stanovisko podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích. Jednalo se o záměr vybudování nové 

průmyslové a komerční zóny v německém Trupbachu.423 Komise zjistila přinejmenším tři jiné, 

uspokojivé varianty realizace záměru s nižšími dopady na chráněnou oblast. Navíc bylo možné 

uvažovat o vybudování několika menších zón, takže Komise pochybovala i o splnění podmínky 

veřejného zájmu na realizaci záměru v navržené podobě. Z tohoto stanoviska vyplývá, že 

Komise není ve svém uvážení omezená variantami, které předloží členský stát, a že hledání 

těchto variant není omezené příslušným správním územím. Výhody, které by přineslo umístění 

z hlediska např. daňové návratnosti, nejsou překážkou hledání variant – a je na členském státu, 

aby takové záležitosti řešil.424 

Pozornost zasluhuje také zmíněné stanovisko k prodloužení provozu uhelného dolu 

Prosper-Haniel.425 Bylo totiž vydané ve stejný den jako stanovisko k výstavbě v Trupbachu a 

                                                           
422 Viz také MCGILLIVRAY, Donald. Compensating Biodiversity Loss: The EU Commission's Approach to Compensation 
under Article 6 of the Habitats Directive. Journal of Environmental law. 2012, č. 3. s. 435. 

423 Evropská komise. Four opinions according to Art. 6(4) of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 
concervation of the natural habitats as well as the wild animals and plants, delivered upon request of Germany, the 
Netherlands and Sweden, C(2003)1303 [online], 24 4. 2003 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: < 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2003/DE/3-2003-1303-DE-F-0.Pdf>. 

424 Na druhou stranu v roce 2011 Komise akceptovala podobný maďarský záměr a spokojila se s tím, že Maďarsko 
vyloučilo všechny varianty s poukazem na nedostatečnou infrastrukturu nebo nedostatek kvalifikvoané pracovní síly: 
„All the other locations were disqualified for reasons such as lack of a sufficiently large plot of land, proximity to residential 
areas, lack of existing transportation infrastructure, natural risks (flooding), existing infrastructure (gas pipelines, high 
voltage lines) making land unsuitable for development, ownership structure, lack of trained labour force in the region etc.“. 
Viz Evropská komise. Commission opinion of 25 January 2011 on request of Hungary pursuant to Art. 6 (4) Sub Par. 2 of 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, 
concerning the modification of the development plan of the Győr town (Hungary), C(2011)351 [online], 25, 1. 2011, s. 4 
[cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/2_EN_ACT_part1_v4.pdf>. 
425 Evropská komise. Opinion of the Commission delivered upon request of Germany according to Art.6(4) Sub Par.2 of 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of the natural habitats as well as the wild animals and 
plants, concerning the approval of an operational master plan ("Rahmenbetriebsplan") of the Prosper Haniel Colliery 
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do jisté míry doplňuje uvedené úvahy Komise. Ta pochybovala o veřejném zájmu na udržení 

pracovních míst, plnění energetické politiky i zachování konkurenceschopnosti Německa. 

Pozitivní stanovisko vydala zřejmě z důvodu, aby poskytla Německu dodatečný čas, ve kterém 

se může vyrovnat s očekávanými dopady, které omezení těžby vyvolá, a pod slibem 

progresivních kompenzačních opatření („Nevertheless, the Commission accepts the fears 

expressed by the competent authorities that an accelerated closure of the Prosper Haniel 

colliery could have in the short-term significant social and economic effects at the local and 

regional level.“426). V případě, že by se jednalo o realizaci nového záměru (zahájení těžby), lze 

se domnívat, že by závěr stanoviska byl opačný. 

Právě dostatečný návrh kompenzačních opatření a výběr varianty, která slibuje nejmenší 

dopady na chráněné oblasti, se jeví jako základ pro vydání pozitivního stanoviska Komisí. Je 

patrné, že Komise nehodnotí možné varianty mimo povahu záměru, tedy např. v rovině využití 

jiného způsobu dopravy427 nebo odlišného způsobu výroby energie nebo nulové varianty, 

pokud nemůže dosáhnout cíle, která je považován za veřejný zájem.428 V tomto ohledu v zásadě 

respektuje politické uvážení členských států, což je podstatné pro výklad podmínek odchylného 

režimu podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, který nevyžaduje aboslutní hodnocení 

možných variant (blíže viz kapitola 4.6). 

Jak si navíc všiml L. Krämer v roce 2009, jednak není uvedený seznam kompletní, jednak 

je možné, že se všechna stanoviska Komise neobjevují v dostupném registru,429 a Komise ani 

nezveřejňuje informace o případech, kdy členské státy měly požádat o vydání stanoviska a 

neučinily tak, přičemž o existenci takových případů svědčí judikatura soudů členských států.430 

                                                           
operated by Deutsche Steinkohle AG (DSK), for the period 2001-2019, C(2003)1304 [online], 24 4. 2003 [cit. 2018-11-11]. 
Dostupné z: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2003/EN/3-2003-1304-EN-1-0.Pdf>. 

426 Tamtéž. 
427 Viz rovněž návrh stanoviska Komise k rozšíření letiště v Baden-Badenu. Evropská komise. Draft Commission 
Opinion delivered at the request of Germany on the planning approval procedure launched under aviation law for the 
expansion of Karlsruhe/Baden-Baden Airport, pursuant to Article 6(4) of Council Directive 92/43/EEC of 21/5/1992 on 
the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, C(2005)1641 [online], 6. 6. 2006 [cit. 2018-11-11]. 
Dostupné z: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2005/EN/3-2005-1641-EN-1-0.Pdf>. 

428 Viz stanovisko Komise k vybudování nového přístavu ve španělské Granadille. Evropská komise. Opinion of the 
Commission of 06/11/2006 pursuant to Article 6.4 § 2 of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, concerning the "Request by the Kingdom of Spain in relation 
to the construction project of the new port of Granadilla (Tenerife)", C(2006) 5190 [online], 6. 11. 2006 [cit. 2018-11-
11]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2006/ES/3-2006-5190-ES-F-0.Pdf>. 

429 Evropská komise. Rejstřík dokumentů Komise [online], [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=3C4B7C60A9D44F53447FFEBF1371DDDA.cfusion
14501?language=en&CFID=20064032&CFTOKEN=1ae0940a90da9906-B866C15A-FEA0-CC1C-
96455E59A6ABF4B5>.  

430 KRÄMER, Ludwig. The European Commission's Opinions under Article 6(4) of the Habitats Directive. Journal of 
Environmental Law. 2009, č. 1, s. 66 - 67. 
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Lze doplnit, že Komise první dvě stanoviska zveřejnila v Úředním věstníku, několik 

dalších stanovisek se objevilo v internetové databázi, která však byla postupem času odstraněna 

a obnovena až v roce 2016.431 Celkem bylo dosud patrně vydáno 21 stanovisek, přičemž počet 

stanovisek vydaných v posledních letech nasvědčuje tomu, že Komise buď některá stanoviska 

nezveřejňovala (což se může dít i dnes, protože v databázi jsou i stanoviska, která nejsou 

dohledatelná v registru dokumentů), nebo o jejich vydání členské státy nežádaly. Celkem 14 

stanovisek bylo vydáno jedinému státu, Německu, což je patrné i z následující tabulky. 

Stanoviska vydaná Komisí od roku 2006 do současnosti se důsledněji zabývají variantami 

řešení, hodnotí kompenzační opatření a stanoví podmínky realizace záměru nebo přijetí 

koncepce. Starší stanoviska nestanoví podmínky přímo, ale zahrnují je do poznámky Komise 

nebo předpokladů stanoviska. Komise si k jednotlivým záměrům vždy vyžádala dokumentaci 

a analytické podklady od členských států. Není však vždy zřejmé, zda bylo provedeno 

hodnocení vlivů ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice. Pozitivně jsou v tabulce vyznačeny případy, 

kdy stanovisko výslovně zmiňuje, že se o takové posouzení jednalo. 

Zajímavostí je, že jediné stanovisko bylo vydáno i v českém překladu (k výstavbě 

přístavu ve španělské Granadille). Doba od podání žádosti do vydání stanoviska se 

v jednotlivých případech podstatně liší a pohybuje se mezi 4 a 28 měsíci. 

Stanoviska Komise podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích 

Rok vydání 

stanoviska a 

signatura 

Členský stát Popis záměru nebo 

koncepce 

Převažující veřejný 

zájem 

Hodnocení 

podle čl. 6 

odst. 3 

Závěr 

/podmínky 

2018 

C(2018)466/F1 

Německo Dálkové a 

příměstské 

železniční spojení 

Bad Cannstatt - 

Stuttgart 

Zlepšení dopravní 

obslužnosti 

ano pozitivní 

/ano 

2015 

C(2015)9085/F1 

Německo Rozšíření dálnice B 

173 Lichtenfels - 

Kronach 

Zlepšení dopravní 

obslužnosti, zvýšení 

atraktivity oblasti pro 

investory 

ano pozitivní 

/ano 

2013 

C(2013)1871/F1 

Německo Prohlubování a 

rozšiřování plavební 

dráhy řeky Mohan 

Zlepšení dopravní 

obslužnosti na 

důležité trase, součást 

TEN 

ano pozitivní 

/ano 

2012 

C(2012)3392/F1 

Německo Výstavba B 252 / B 

62, obchvat obcí 

Münchhausen, 

Wetter a Lahntal 

Zlepšení dopravní 

obslužnosti pro 

dálkovou přepravu, 

odlehčení zátěže obcí 

ano pozitivní 

/ano 

                                                           
431 Evropská komise. European Commission Opinions relevant to Article 6 (4) of the Habitats Directive [online], [cit. 
2018-11-11]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm>. 
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2011 

C(2011)9090/F1 

Německo Prohlubování a 

rozšiřování plavební 

dráhy řeky Labe 

Zlepšení dopravní 

obslužnosti 

Hamburku (zajištění 

splavnosti) 

ano pozitivní 

/ano 

2011 

C(2011)6365 

Německo Rozšíření silnice 

A 643, přemístění 

mostu, zvětšení 

přípojky  

Nahrazení poničeného 

mostu a posílení 

důležité dopravní 

tepny 

ano pozitivní 

/ano 

2011 

C(2011)351 

Maďarsko Změna územního 

plánu města Győr 

Rozšíření 

zastavitelného území 

o 321 ha pro účely 

automobilového 

průmyslu a výstavby 

dopravní 

infrastruktury 

ano pozitivní 

/ano 

2010 

C(2010)8438 

Německo Prodloužení dálnice 

A 49 připojením k A 

5 

Rozvoj regionu, 

omezení zátěže na 

silnicích nižší třídy 

ano pozitivní 

/ano 

2010 

C(2010)3674 

Německo Výstavba části 

dálnice A 20 

Prioritní komunikace 

pro stát i unijní trh, 

žádné alternativní 

spojení 

ano pozitivní 

/ano 

2009 

C(2009)3218 

Německo Rozšíření letiště 

Lübeck-Blankensee 

Nezbytnost pro další 

rozvoj regionu, 

vytvoření pracovních 

míst  

ano pozitivní 

/ano 

2006 

C(2006)5190 

Španělsko Výstavba nového 

přístavu v Granadille 

(Tenerife) 

Doplnění kapacity pro 

kontejnerovou 

dopravu, odlehčení 

hlavnímu přístavu 

ano pozitivní 

/ne 

2005 

C(2005)1641/F1 

Německo Rozšíření letiště 

Baden-Baden 

Zlepšení dopravní 

obslužnosti, vyrovnání 

zvýšené poptávky 

ano pozitivní 

/ne 

2004 

C(2004)1797 

Španělsko Výstavba nádrže La 

Breña II 

Zajištění pitné vody a 

vody pro průmysl a 

zemědělské účely 

ano pozitivní 

/ne 

2004 

C(2004)3460 

Francie Výstavba trasy 

rychlostní železnice 

TGV Est 

Preferovaný záměr na 

unijní úrovni, žádné 

alternativní spojení 

ano pozitivní 

/ne 

2003 

C(2003)1309 

Švédsko Výstavba trasy 

železnice 

Nordmaling - Umeå 

Zlepšení dopravní 

obslužnosti 

ano pozitivní 

/ne 

2003 

C(2003)1304 

Německo Prodloužení provozu 

uhelného dolu 

Prosper-Haniel 

Udržení pracovních 

míst, plnění 

energetické politiky, 

zachování 

konkurenceschopnosti 

ne pozitivní 

/ano 

2003 

C(2003)1308 

Nizozemsko Plán rozvoje 

přístaviště v 

Rotterdamu 

Pilíř státní ekonomiky, 

klíčový přístav pro 

TEN-T, vyrovnání 

zvýšené poptávky 

ano pozitivní 

/ne 

2003 

C(2003)1303 

Německo Vybudování nové 

průmyslové a 

komerční zóny v 

Trupbachu 

Nedostatek 

průmyslových oblastí 

v regionu, tvorba 

pracovních míst 

ano negativní 
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2000 

C(2000)1079 

Německo Rozšíření areálu pro 

letecký průmysl v 

Hamburku 

Důležitost pro 

německý i evropský 

letecký průmysl 

ne pozitivní 

/ne 

1995 

95/C 178/03 

Německo Výstavba dálnice 

A 20 

Prioritní komunikace 

pro stát i unijní trh, 

žádné alternativní 

spojení 

ano pozitivní 

/ne 

1995 

96/15/ES 

Německo Výstavba dálnice 

A 20 

Prioritní komunikace 

pro stát i unijní trh, 

žádné alternativní 

spojení 

ano pozitivní 

/ne 

 

Před SDEU se žádný případ, kdy členské státy o stanovisko nepožádaly, nedostal. To je 

problematické i s ohledem na skutečnost, že z dostupných stanovisek vydaných do roku 2005 

včetně je zřejmé, že u daných záměrů nebylo až na výjimky provedeno naturové hodnocení, 

které je přitom předpokladem odchylného režimu podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích a 

musí předcházet úvahy o existenci důvodů převažujícího veřejného zájmu. Vedle toho se právě 

k posouzení váží práva dotčené veřejnosti na účast na rozhodování a přístup k soudní ochraně, 

a to i bez výslovného zakotvení ve směrnici, jak dovodil SDEU v roce 2016,432 neboť 

„(u)žitečný účinek směrnice 92/43, jakož i její účel (...) vyžadují, aby se jí jednotlivci mohli 

dovolávat u soudu a vnitrostátní soudy mohly zohlednit tuto směrnici jako část unijního práva 

zejména za účelem přezkoumání, zda vnitrostátní orgán, který vydal souhlas s plánem nebo 

projektem, dodržel povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice (...) a 

nepřekročil tak meze prostoru pro uvážení ponechaného příslušným vnitrostátním orgánům 

tímto ustanovením.“433 Účelem účasti veřejnosti je tak nejen ochrana práv dotčených osob, ale 

také zajištění účelu a cíle směrnice, kterým je ochrana přírodního dědictví. Aprobace 

odchylného režimu ze strany Komise bez provedení naturového hodnocení efektivní zapojení 

veřejnosti ztěžuje nebo dokonce vylučuje a navíc nerespektuje požadavky judikatury SDEU, 

které budou dále rozvedeny. To může být pochopitelně dáno tím, že Komise vydala některá 

stanoviska ještě před tím, než SDEU podal důslednější výklad povinností vyplývajících z čl. 6 

směrnice o stanovištích. 

Odchylný režim upravený v čl. 16 odst. 4 směrnice o stanovištích provádí zejm. ust. § 56 

odst. 1 a 2 ZOPK, přičemž odlišně formulované podmínky je nutné vykládat souladně se 

zněním směrnice. Při posuzování podmínky, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či 

udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany, je tak nutné se přesvědčit, že populace 

                                                           
432 Rozsudek SDEU z 8. 11. 2016, Lesoochranárske zoskupenie II (C-243/15, ECLI:EU:C:2016:838). 

433 Bod 44. 
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příslušného druhu přetrvávají navzdory udělené odchylce ve svém přirozeném areálu rozšíření 

bez negativního ovlivnění v dobrém stavu z hlediska jejich ochrany. 

§ 56 odst. 2 písm. c) ZOPK pracuje s kategorií důvodů s příznivými důsledky nesporného 

významu pro životní prostředí. Směrnice však v čl. 16 odst. 1 písm. c) používá formulaci „a s 

nesporně příznivými důsledky pro životní prostředí“. Stejně jako u ochrany stanovišť je tak 

v jednom případě vyžadován nesporný význam, ve druhém nesporná příznivost. V obou 

případech se však opět jedná o nadbytečný požadavek, který nemá ve směrnici oporu a 

v ostatních jazykových zněních se nevyskytuje (srov. ang. „beneficial consequences of primary 

importance for the environment“, něm „positiver Folgen für die Umwelt“ nebo slovenské 

znění: „priaznivé dôsledky primárneho významu na životné prostredie“). Podmínky v ZOPK 

jsou proto v tomto ohledu přísnější, než vyžaduje směrnice, což unijnímu právu neodporuje. 

Stejně je tomu u absentujícího důvodu odebírání nebo držení omezeného počtu jedinců 

uvedených v příloze IV směrnice o stanovištích. 

2.4 Dílčí závěr 

Při aplikaci ustanovení ZOPK, která předvídají poměřování veřejných zájmů, je nezbytné 

rozlišovat, kdy se jedná o provádění požadavků mezinárodního a unijního práva (včetně 

výkladu SDEU) a kdy jde o úpravu ryze vnitrostátní. Úprava v mezinárodním právu přináší 

obecné požadavky na uplatňování odchylných režimů a výkladová stanoviska nebo zprávy o 

uplatňování mezinárodních smluv zdůrazňují i povinnost objektivního a přezkoumatelného 

rozhodování. Podrobnost a povinnosti stanovené jednotlivými úmluvami liší, jak je patrné 

z následující tabulky. 

Podmínky uplatňování odchylných režimů podle mezinárodních smluv 

Mezinárodní 

smlouva 

Předmět ochrany Podmínky uplatnění 

odchylného režimu 

Výklad podmínek 

Úmluva o 

biologické 

rozmanitosti (CBD) 

Chráněná území, 

přírodní zdroje, 

ohrožených druhů a 

udržitelného využití 

ekosystémů. 

Nejsou upraveny, CBD 

obsahuje převážně požadavky 

na vytváření politik. 

Široké uvážení a ohled na 

možnosti států („jak to bude 

možné a vhodné“). 

Bernská úmluva Živočichové a rostliny 

celoevropského 

významu, jejich 

stanoviště. 

Neexistuje jiné uspokojivé 

řešení, činnost nebude na újmu 

přežití příslušné populace, 

existuje jeden z vyjmenovaných 

veřejných zájmů včetně jiného 

převažujícího veřejného zájmu, 

nebo jde o výběrové, 

kontrolované využití v malém 

množství. 

Důraz na proporcionalitu 

přijatého řešení a hledání 

uspokojivých alternativ, 

zohlednění intenzity a 

trvání hrozby. Pojem 

převažující veřejný zájem 

není definován ani upřesněn 

ve vydávaných 

doporučeních. 
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Dohoda o ochraně 

africko-

euroasijských 

stěhovavých 

vodních ptáků 

(AEWA) 

Ochrana druhů 

stěhovavých vodních 

ptáků a jejich stanovišť. 

Neexistuje jiné uspokojivé 

řešení, existuje jeden z 

vyjmenovaných veřejných 

zájmů včetně jiného 

převažujícího veřejného zájmu, 

nebo jde o výběrové, 

kontrolované využití v malém 

množství. 

Odkaz na Bernskou úmluvu. 

Důraz na přiměřenost 

opatření a přesně vymezení 

výjimky co do rozsahu, 

místa i času uplatňování. 

Snaha o systematický 

přístup, aby nemuselo 

docházet k situacím 

řešeným výjimkami.  

Naléhavé důvody 

převažujícího veřejného 

zájmu jsou opakem 

soukromých zájmů různých 

fyzických nebo právnických 

osob. Může se jednat o 

různé zájmy, ale vždy musí 

být naléhavé a převažující. 

Nikdy však nemohou 

převažovat automaticky. 

Bonnská úmluva Ochranu stěhovavých 

druhů živočichů (ptáků, 

savců, ryb i 

bezobratlých) v celém 

areálu jejich rozšíření. 

Výjimky ze zákazu lovu pro 

vymezené veřejné zájmy a 

mimořádné okolnosti. 

Výjimky musí být obsahově 

přesné, omezené a brát 

ohled na stav populace. 

Posouzení existence 

mimořádných okolností by 

mělo obsahovat zvážení 

alternativních variant. 

Dohoda o ochraně 

populací 

evropských 

letounů 

(EUROBATS) 

Zákaz úmyslného 

odchytu, držby nebo 

zabíjení netopýrů, 

povinnost ochrany 

stanovišť. 

Souhlas kompetentního orgánu. Při rozhodování o udělení 

výjimky je nezbytné 

přihlížet k účelu Dohody. 

Ramsarská úmluva Ochrana mokřadů. Existence naléhavých státních 

důvodů. 

Předpokládá se poměřování 

veřejných zájmů na základě 

komplexního posouzení 

poměrů v území. Naléhavé 

státní důvody jsou blízké 

státním politikám, ale měly 

by být naléhavé a zároveň 

se týkat nebo být sdíleny 

celým státem. 

Evropská úmluva o 

krajině 

Ochrana všech typů 

krajiny v Evropě. 

Neupravuje konkrétní 

požadavky na poměřování 

veřejných zájmů, pouze 

požadavky na začlenění 

ochrany do ostatních politik. 

Zohlednění významu krajiny 

v oblasti kultury, ekologie, 

životního prostředí a v 

sociální oblasti. 

Karpatská úmluva Ochrana karpatského 

regionu (v ČR část území 

Zlínského, 

Moravskoslezského, 

Jihomoravského a 

Olomouckého kraje). 

Předvídá poměřování veřejných 

zájmů, neupravuje konkrétní 

požadavky. 

Důraz na dlouhodobou 

ochranu, udržitelné 

využívání a obnovu a 

propojení chráněných 

zájmů. Snaha o využití 

dostupných právních 

nástrojů, které zajistí 

přesnější identifikaci 

předmětu ochrany a přispějí 

tak k uspokojivému řešení. 
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Podmínku převažujícího veřejného zájmu obsahuje odchylný režim upravený v Bernské 

úmluvě. Tato podmínka není nijak upřesněna, ovšem v praxi se výklad ustanovení této úmluvy 

blíží a doplňuje výkladu unijních naturových směrnic. Ke sbližování s unijními směrnicemi 

dochází i v případě Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků. 

Bonnská úmluva a Ramsarská úmluva volí lehce odlišnou podmínku (existenci mimořádných 

okolností, resp. naléhavého státního důvodu), přičemž v obou případech se jeví jako přísnější, 

než je tomu u převažujícího veřejného zájmu. Z pohledu praxe jsou přínosné výkladové 

materiály a doporučení přijímaná v režimu jednotlivých úmluv, zejména pod patronací Bernské 

úmluvy. 

Pozornost zasluhuje, že již na úrovni mezinárodního práva (v souvislosti s uplatňováním 

CBD) dochází k uznání zvláštních důvodů krajní nouze nebo důvodů humánních či 

humanitárních, které přesahují výslovnou právní úpravu – a nepředpokládají vydávání povolení 

při porušování stanovené ochrany. Tyto případy nebyly dosud řešeny při výkladu unijních 

směrnic, a na vnitrostátní úrovni se s nimi soudy setkávají výjimečně.434 

Co se týče požadavků unijních směrnic, základ úpravy ZOPK představuje směrnice o 

ochraně volně žijících ptáků a směrnice o stanovištích, jak ukazuje tabulka níže. Analogicky je 

možné využít k výkladu úpravy odchylných režimů některé závěry SDEU ve vztahu k podobné 

úpravě ve směrnici EIA, ve směrnici SEA a zejména v rámcové směrnici o ochraně vod, která 

pracuje s konceptem nadřazeného veřejného zájmu. 

Podmínky uplatňování odchylných režimů podle unijních směrnic a jejich provedení v ZOPK 

Ustanovení 

práva EU  

Ochranný 

režim 

Podmínky uplatnění 

odchylného režimu 

Vymezení 

veřejného zájmu 

Prováděcí ustanovení 

ZOPK 

                                                           
434 NSS např. dovozuje, že udělení výjimky z ochrany ex post je nutné i v případě záchrany opuštěných jedinců 
ohrožených druhů, protože nálezci by měl být poskytnut určitý čas, aby se především o nalezeného jedince postaral, 
než o udělení výjimky požádá (viz rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2008, č. j. 1 As 30/2008 – 49). Přístup, podle kterého by 
v podobném případě nebylo třeba vyžadovat aprobaci orgánu ochrany přírody, by mohl vést ke zneužívání. Na druhou 
stranu soudy pochopitelně uznávají řadu okolnosti vylučujících protiprávnost, což platí i pro NSS, který se např. k 
podmínkám krajní nouze ve vztahu k zastřelení cizího psa vyjádřil v rozsudku ze dne 7. 11. 2013, č. j. 7 As 29/2013 – 
24, a k možnému zániku odpovědnosti za překročení rychlosti silničního vozidla při cestě se zvířetem k veterináři 
v rozsudku ze dne 12. 5. 2011, č. j. 9 As 76/2010 – 76.  
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Čl. 9 směrnice o 

ochraně volně 

žijících ptáků 

Čl. 5 – 8 

směrnice (zákaz 

usmrcování, 

odchytu, ničení 

hnízd, sběru 

vajec, 

vyrušování, 

držení, prodeje, 

omezení lovu) 

• Neexistuje jiné 

uspokojivé řešení, 

• existence 

specifikovaného 

veřejného zájmu 

nebo rozumné a 

výběrové, 

kontrolované využití 

v malém množství, 

• nedojde k oslabení 

ochrany volně 

žijících ptáků, 

• vymezení podmínek 

provádění výjimky 

musí být přesné. 

 

Veřejné zdraví a 

bezpečnost; 

bezpečnost leteckého 

provozu; 

předcházení 

závažným škodám na 

úrodě, dobytku, 

lesích, rybářství a 

vodním 

hospodářství; 

ochrana rostlin a 

živočichů; výzkum a 

výuka, opětovné 

osídlení určitého 

území populací 

druhu nebo vysazení 

v původním areálu 

výskytu druhu a chov 

v zajetí pro tyto 

účely. 

§ 5b ZOPK: 

- ochrana před 

závažnými škodami 

doplněna o škody na 

domácích zvířatech, 

- ochrana rostlin a 

živočichů omezena na 

ochranu volně žijících 

živočichů a planě 

rostoucích rostlin, 

- absentuje dílčí 

podmínka, že využití 

v malém množství musí 

být rozumné a povolené 

na základě výběru. 

§ 56 ZOPK: 

- odchylné důvody 

provádějící čl. 16 odst. 1 

směrnice o stanovištích 

- absentuje dílčí 

podmínka, že využití 

v malém množství musí 

být rozumné a povolené 

na základě výběru. 

Čl. 6 odst. 4 

směrnice o 

stanovištích 

Zejm. čl. 6 odst. 2 

směrnice 

(ochrana 

stanovišť před 

negativními 

zásahy). 

• Negativní výsledek 

posouzení, 

• existence 

naléhavých důvodů 

převažujícího 

veřejného zájmu, 

• není k dispozici 

žádné alternativní 

řešení. 

 

Naléhavé důvody 

převažujícího 

veřejného zájmu 

včetně důvodů 

sociálního a 

ekonomického 

charakteru. 

 

V případě prioritního 

stanoviště nebo 

výskytu prioritního 

druhu pouze důvody 

související s 

ochranou lidského 

zdraví a veřejné 

bezpečnosti s 

nesporně příznivými 

důsledky 

mimořádného 

významu pro životní 

prostředí nebo jiné 

naléhavé důvody 

převažujícího 

veřejného zájmu 

podle stanoviska 

Komise. 

§ 45i odst. 10 ZOPK: 

V případě prioritního 

stanoviště nebo výskytu 

prioritního druhu lze 

koncepci nebo záměr 

schválit jen z důvodů 

týkajících se veřejného 

zdraví, veřejné 

bezpečnosti nebo 

příznivých důsledků 

nesporného významu 

pro životní prostředí. 

Čl. 16 odst. 1 

směrnice 

o stanovištích 

Čl. 12, 13, 14 a čl. 

15 písm. a) a b) 

směrnice [přísná 

ochrana 

živočišných 

druhů 

uvedených v 

příloze IV a) a IV 

• Neexistuje jiné 

uspokojivé řešení, 

• zachování populace 

v dobrém stavu 

v přirozeném areálu 

rozšíření, 

• existence 

specifikovaného 

Zájem ochrany volně 

žijících živočichů, 

planě rostoucích 

rostlin a ochrany 

přírodních stanovišť; 

zájem prevence 

závažných škod, 

zejména na úrodě, 
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b), odebírání 

živočichů a 

rostlin 

uvedených 

v příloze V, 

omezení 

nevýběrových 

prostředků 

odchytu nebo 

usmrcování). 

veřejného zájmu 

nebo výběrové, 

kontrolované využití 

v omezeném rozsahu 

státními orgány 

stanoveného počtu 

jedinců určitých 

druhů uvedených v 

příloze IV. 

 

dobytku, lesích, 

rybolovu, vodách a 

ostatních typech 

majetku; zájem 

zdraví lidí a veřejné 

bezpečnosti nebo 

jiné naléhavé důvody 

převažujícího 

veřejného zájmu, 

včetně důvodů 

sociálního a 

ekonomického 

charakteru a s 

nesporně příznivými 

důsledky pro životní 

prostředí; účely 

výzkumu a vzdělání, 

opětovného osídlení 

určitého území 

populací druhu nebo 

vysazení v původním 

areálu druhu a chovu 

a pěstování 

nezbytných pro tyto 

účely, včetně 

umělého 

rozmnožování 

rostlin. 

 

Z judikatury SDEU především vyplývá, že úprava odchylných režimů v naturových 

směrnicích musí být vykládána přísně. Musí být provedena prostřednictvím jasných pravidel (v 

souladu s doktrínou faithful transposition) a využívána jako výjimka a nikoliv jako plošné 

opatření. Členským státům svědčí poměrně široké uvážení, které situace pod důvody pro 

povolení výjimky podřadí, musí se však pohybovat v mezích stanovených kategorií. Každé 

rozhodnutí o udělení výjimky musí být odůvodněno a podloženo odbornými informacemi. V 

případě povolení záměru nebo schválení koncepce s negativním vlivem na prioritní stanoviště 

nebo stanoviště výskytu prioritního druhu se uvážení členských států zdánlivě výrazně 

omezuje, protože jiné veřejné zájmy než důvody související s ochranou lidského zdraví a 

veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní 

prostředí podléhají stanovisku Komise. To však není závazné a způsob, kterým Komise 

k posuzování jednotlivých případů předložených členskými státy přistupuje, je spíše 

benevolentní.  
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3. Poměřování veřejných zájmů podle ZOPK a v souvisejících předpisů 

3.1 Dílčí úvod 

ZOPK obsahuje úpravu řady odchylných režimů ve vztahu k jednotlivým předmětům 

ochrany. Podmínky uplatňování těchto režimů jsou stanoveny různých způsobem, takže lze 

identifikovat podmínky obecné i konkrétní, výslovné i nevýslovné. Zároveň nelze pomíjet, že 

určité nároky na poměřování veřejných zájmů v režimu řízení podle ZOPK vznáší již rámcová 

procesní úprava, kterou obsahuje zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád („SpŘ“). 

Bezpočet českých právních předpisů odkazuje na veřejný zájem a jeho ochranu, nicméně 

s převažujícím veřejným zájmem se jejich adresát setká jen výjimečně. Příkladem budiž ust. § 

99 historického obecného horního zákona435 ve znění po novele č. 299/1943 Sb.,436 nebo StavZ 

ve znění do 31. 12. 2012, kdy se v něm objevoval koncept převažujícího veřejného zájmu 

v souvislosti s ochranou území v soustavě Natura 2000, případně dřívější znění § 33 odst. 4 

HorZ. 

Zároveň je poměřování či vyvažování veřejných zájmů imanentní součástí rozhodovacích 

procesů v řadě souvisejících oblastí a také na úrovni novotvorby (resp. procesu přijímání 

opatření obecné povahy). Není dost dobře možné podat výčet všech těchto oblastí, nicméně ve 

vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny je nutné poukázat na zásadní význam právní úpravy 

mimo ZOPK, která rovněž předvídá poměřování veřejných zájmů, a to buď v procesech (v 

širokém slova smyslu) předcházejících rozhodování podle ZOPK, nebo na něj navazujících. 

Proto se tato podkapitola bude zabývat výslovnými a nevýslovnými požadavky poměřování 

veřejných zájmů v ZOPK a také širším právním kontextem, do kterého je nutné tyto požadavky 

zasadit. 

3.2 Obecný rámec správního procesu 

Povinnost poměřit a vyvážit veřejné zájmy často vyplývá z povahy samotné regulace, 

která chrání určitý veřejný zájem, anebo předvídá úpravu poměrů, při které v praxi přirozeně 

dochází ke střetávání různých konkurujících veřejných zájmů. Příkladem budiž omezení 

rozsahu a způsobu užívání dopravních značek, „jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost 

                                                           
435 Zákon č. 146/1854 ř. z., obecný horní zákon. 

436 „Vlastník pozemku je povinen (§ 101) postoupiti pozemky, na nichž kutání je závislé na jeho svolení (§ 17, odst.1), jen 
tehdy, dal-li ministr hospodářství a práce z převažujících důvodů veřejného zájmu k tomu souhlas; v tomto případě je 
báňský podnikatel oprávněn a na žádost vlastníka pozemku povinen, převzíti označené pozemky do vlastnictví.“ 
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provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem“,437 nebo užívání úseků 

místních komunikací k parkování vozidel, „nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a 

plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem.“438 

Základním východiskem pro rozhodovací činnost správních orgánů je ustanovení § 2 

odst. 4 SpŘ, podle kterého správní orgán mimo jiné dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s 

veřejným zájmem. Implicitním požadavkem tohoto ustanovení je vyvažování soukromých a 

veřejných zájmů i veřejných zájmů mezi sebou, pokud se jich nějakým způsobem předmět 

rozhodování týká. Ústavní soud obecně uvádí, že „(v)eřejný zájem v konkrétní věci je zjišťován 

v průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po 

zvážení všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění rozhodnutí, jehož ústředním bodem je 

otázka existence veřejného zájmu, pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad 

řadou soukromých, partikulárních zájmů.“439 Stejná východiska musí platit i pro střetávání 

různých veřejných zájmů. Jak poznamenal NSS, „(f)ormulace "soulad přijatého řešení s 

veřejným zájmem" pak znamená aplikaci ustanovení zákonů vyjadřujících obecně jednotlivé 

veřejné zájmy v konkrétních případech. Přitom ve správním řízení mnohdy stojí několik 

veřejných zájmů proti sobě (či alespoň nejsou zcela v souladu) a není možné, aby nakonec 

přijaté řešení bylo v souladu se všemi veřejnými zájmy, které s rozhodovanou věcí souvisejí.“440  

Ve vztahu k citovanému ustanovení pak NSS uvedl v rozsudku ze dne 21. 8. 2008, č. j. 4 

As 20/2008 – 84, že „(s)právní orgány rozhodující na úseku ochrany přírody a krajiny jsou 

povinny především střežit veřejný zájem na ochraně životního prostředí a vyvažovat zájmy 

vlastníků, které mohou být protichůdné k zájmu veřejnému.“441 Obecný požadavek se uplatní 

nejen ve všech správních řízeních podle ZOPK, ale také ve vztahu k předmětu ZOPK v řízeních 

vedených podle jiných právních předpisů, ve kterých dochází k dotčení chráněných zájmů 

přírody a krajiny - a ve kterých se zpravidla musí příslušné správní orgány vypořádat 

s požadavky orgánů ochrany přírody v postavení dotčených orgánů státní správy.442 

                                                           
437 § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

438 § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

439 Nález pléna ÚS ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb., N 130/37 SbNU 641. 

440 Rozsudek NSS ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012 - 161, č. 2879/2013 Sb. NSS. 

441 Viz shodně rozsudek MS v Praze ze dne 30. 7. 2013, č. j. 11 A 59/2012 – 34. 

442 Viz např. rozsudek NSS ze dne 26. 9. 2012, č. j. 9 As 74/2012 – 39: „Veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny, 
potažmo životního prostředí, je jistě legitimním zájmem, neboť jeho vyhodnocení a ochrana je povinnou 
součástípředmětných procesů. To lze ostatně odvodit již zesamotného stavebního zákona, který na ochranu veřejných 
zájmů výslovně pamatuje v úvodním ustanovení § 1 odst. 3, jakož i v dalších ustanoveních včetně § 115 odst. 1, v němž 
hovoří o tom, že stavební úřad ve stavebním povolení podmínkami pro provedení stavby zabezpečí ochranu veřejných 
zájmů. Vymezení veřejného zájmu a jeho aplikace však závisí na posouzení každého jednotlivého případu, přičemž 
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Není bez významu, že povinnost dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným 

zájmem, je v § 2 odst. 4 SpŘ uvedena vedle zásady stejného postupu při rozhodování skutkově 

shodných nebo podobných případů. Jedná se totiž o zásadní korektiv, který umožňuje právě 

s ohledem na konkrétní veřejný zájem rozhodnout v dané věci odlišně. To dobře ilustrují 

závěry, ke kterým NSS dospěl v souvislosti s ochranou živočichů při provádění stavebních 

prací v rozsudku ze dne 21. 5. 2018, č. j. 4 As 126/2018 – 70: „Skutečnost, že v určitých 

případech, na které odkazuje v kasační stížnosti stěžovatel, bylo období zákazu zásahů 

vymezeno konkrétně, sama o sobě neznamená, že tak musí být činěno vždy. Argumentace 

krajského soudu, že ochrana jednotlivých živočichů musí být individualizovaná a musí vycházet 

z přesné znalosti počasí a stavu populace chráněného živočicha v době, kdy má ke konkrétnímu 

zásahu stavebníka dojít, je racionální. Stejně tak lze přisvědčit argumentu, že v současné době 

dochází ke zcela zásadním rozdílům v počasí v průběhu jednotlivých let a od toho se odvíjí i 

životní cykly chráněných živočichů, které nelze předem předvídat. Obdobnou argumentaci 

uvedl v napadeném rozhodnutí také žalovaný. Nelze tedy konstatovat, že by se jednalo o situaci, 

kdy dochází při rozhodování skutkově stejných nebo obdobných případů k nedůvodným 

rozdílům (§ 2 odst. 4 správního řádu), jelikož způsob vymezení zákazu zásahů byl v tomto 

případě odůvodněn (…) trvání vegetačního klidu ani období rozmnožování živočichů a hnízdění 

ptáků nejsou nijak závislé na rozhodnutí správního orgánu.“443 

Zároveň je podle ustanovení § 50 odst. 3 věty prvé SpŘ správní orgán povinen zjistit 

všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, což platí nejen ve vztahu k veřejnému 

zájmu, v jehož prospěch rozhoduje (pokud vůbec). Úvahy správního orgánu se pak musí 

promítnout v odůvodnění vydaného rozhodnutí. Veřejný zájem nalézají, posuzují a prosazují 

zejména orgány veřejné moci, nicméně zohlednění veřejného zájmu zajišťuje také účast obcí a 

veřejnosti na rozhodování,444 jak je patrné z čl. 18 Listiny, podle kterého má ve věcech 

veřejného nebo jiného společného zájmu každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní 

orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

Existencí veřejného zájmu je podmíněna řada dalších procesních institutů, které reflektují 

obecný požadavek stanovený v § 2 odst. 4 SpŘ. Např. podle § 55 odst. 2 SpŘ může správní 

orgán vyloučit odkladný účinek odvolání, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. Tento 

naléhavý obecný zájem přirozeně může představovat i zájem na ochraně životního prostředí. 

                                                           
vkonkrétním správním řízení může stát a často také stojí několik jednotlivých parciálních veřejných zájmů proti sobě, jako 
je tomu i vtéto věci.“ 

443 Nebo také v souvislosti s ochranou přírody a krajiny rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2012, č. j. 5 As 115/2011 – 193.  

444 Viz např. rozsudek NSS ze dne 18. 5. 2011, č. j. 7 As 4/2011 – 79. 
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Podmínku naléhavosti splňuje nezbytnost provedení různých opatření k zachování současného 

stavu nebo k prevenci závažných škod. Jak dovodil NSS v rozsudku ze dne 29. 7. 2004, č. j. 7 

A 139/2001 - 67: „správní orgán mohl využít ustanovení § 55 odst. 2 správního řádu a vyloučit 

odkladný účinek odvolání s poukazem na naléhavost obecného zájmu, který byl zdůvodněn 

přemnožením kůrovce a maximální snahou uživatele lesa zabránit gradaci kůrovců a zpomalit 

tak proces plošného rozpadu smrkových porostů na území Národního parku Šumava. Žalovaný 

existenci naléhavosti obecného zájmu na vyloučení odkladného účinku doplnil o skutečnost, že 

asanační zásahy bylo třeba provést v době jarního rojení kůrovce a pokud by nebyl odvoláním 

odňat odkladný účinek, účel vydaného rozhodnutí by byl zmařen.“ Poměřování veřejných 

zájmů vyžaduje i klasické odvolací řízení, protože podle úpravy v § 90 odst. 3 SpŘ mimo jiné 

platí, že odvolací správní orgán může změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, 

pokud je napadené rozhodnutí v rozporu s jiným veřejným zájmem. V přezkumném řízení je 

pak správní orgán povinen podle § 94 odst. 4 SpŘ posuzovat, zda není v nepoměru újma, která 

by zrušením nebo změnou nezákonného rozhodnutí vznikla některému účastníkovi, který nabyl 

práva z rozhodnutí v dobré víře, s újmou, která vznikla veřejnému zájmu. Pokud je ve zjevném 

nepoměru, řízení se zastaví. Dále je existencí veřejného zájmu podmíněno rozhodování při 

obnově řízení podle § 100 odst. 3 SpŘ. 

V rozsudku ze dne 30. 4. 2013, č. j. 4 As 40/2012 - 26, NSS upřesnil, že tento veřejný 

zájem by měl být konkrétně specifikován, lze se však spokojit i s obecnějším konstatováním, 

ze kterého je ve spojení s okolnostmi případu zřejmé, v čem správní orgán veřejný zájem na 

obnově řízení spatřoval.445 Obecnější konstatování ovšem nemůže odkazovat k určitému 

obecnému (abstraktnímu) veřejnému zájmu, nýbrž tento odkazuje na jednotlivé (konkrétní) 

veřejné zájmy vyjádřené v příslušných právních předpisech, jakým je i zákon o silničním 

provozu. Není přitom nutné, aby byl veřejný zájem v zákoně výslovně definován, nýbrž postačí, 

pokud tento vyplývá ze smyslu a účelu právní úpravy.446 Rovněž není rozhodující, zda se 

správní orgány existencí veřejného zájmu zabývají komplexně. Takové úvahy mohou být i 

značně rozptýlené, ale musí být alespoň patrné, jak vyplývá např. z rozsudku, ve kterém NSS 

vyložil, že „lze připustit, že správní orgány se problematikou veřejného zájmu na rozhodnutí o 

obnově řízení zabývaly stručně a nikoli komplexně a jejich argumentace je rozptýlena na 

                                                           
445 „Pokud totiž správní orgán prvního stupně ve svém rozhodnutí uvedl, že obnovu řízení nařizuje „v důležitém obecném 
zájmu vyjádřeném zákonem o silničním provozu,“ pak z této formulace ve spojení s okolnostmi věci je zřejmý odkaz na 
veřejný zájem na tom, aby řidičské oprávnění bylo vydáváno pouze osobám, které pro to splňují veškeré požadavky, mj. 
pouze takovým osobám, které mají, resp. v době řízení a v souladu s podmínkami zákona v tehdy účinném znění měly na 
území České republiky přechodný pobyt, jak vyžadoval § 82 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu, ve znění účinném 
do 31. 12. 2011.“ 

446 Viz VEDRAL, Josef. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 100, 102, 868. 
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různých místech rozhodnutí, nelze však tvrdit, že by se touto problematikou nezabývaly vůbec. 

Nepochybně platí, že vyjádřily respekt k zákonné povinnosti (§ 2 odst. 4 správního řádu), a tedy 

i veřejný zájem na předvídatelnosti rozhodovací činnosti správních orgánů, a to jejím 

sjednocením ve skutkově a právně obdobných případech, stejně tak na souladu rozhodnutí (zde 

o udělení řidičského oprávnění) se zákonnou úpravou a smyslem zákona v dané oblasti. Jistě 

bylo možné zdůraznit třeba také veřejný zájem na překonání důsledků obchodování s řidičskými 

průkazy, provázené nekalými praktikami, s negativními dopady na chování řidičů v silničním 

provozu, jak to později bylo promítnuto do novely zákona o silničním provozu s účinností od 1. 

1. 2012, provedené zákonem č. 297/2011 Sb. Avšak i bez toho je veřejný zájem na sjednocování 

rozhodnutí v uvedené problematice na základě jejich souladu se smyslem zákonné úpravy 

vyjádřen dostatečně a srozumitelně a lze tedy uzavřít, že zákonná podmínka veřejného zájmu 

na rozhodnutí o obnově řízení z úřední povinnosti byla rovněž splněna.“447 

K podobnému závěru dospěl i NSS v rozsudku ze dne 15. 8. 2018, č. j. 5 As 232/2017 - 

27, ve vztahu k odůvodnění rozhodnutí o povolení stavebních úprav a souvisejícímu odpojování 

domů od soustavy zásobování tepelnou energií: „Z rozhodnutí žalovaného plyne, že se odmítl 

zabývat námitkou veřejného zájmu ve vztahu k udržení provozuschopnosti SZTE. To však 

neznamená, že žalovaný rezignoval na posouzení veřejného zájmu jako takového. Žalovaný 

výslovně posoudil dopady stavby na okolí, včetně dopadu na SZTE, a to i za pomoci hlediska 

veřejného zájmu. Otázku ochrany veřejného zájmu na zachování provozuschopnosti SZTE 

přitom žalovanému podle stavebního zákona nepřísluší posuzovat (...) ekonomické ani provozní 

zájmy stěžovatele související s jeho podnikatelskou činností nemohou být chráněny v rámci 

stavebního řízení. Nic na tom nemění ani skutečnost, že provozování SZTE je ve veřejném 

zájmu“448 

Soudy sice výslovně nedovodily, že by zohledňování veřejných zájmů v řízení podle 

ZOPK vycházelo přímo z obecné zásady stanovené v § 2 odst. 4 SpŘ, nicméně takový závěr 

vyplývá již z postavení SpŘ a koncepce základních zásad činnosti správních orgánů (a to podle 

§ 177 SpŘ i v případě, že zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije). Z judikatury, 

                                                           
447 Rozsudek NSS ze dne 4. 4. 2013, č. j. 3 As 54/2012 – 23. 

448 Z ustálené judikatury NSS vyplývá, že provozovatel, resp. vlastník soustavy zásobování tepelnou energií, může 
vznášet námitky jen z důvodu dotčení vlastnického práva či jiného věcného práva, nicméně nepřísluší mu námitky na 
ochranu veřejného zájmu, a to bez ohledu na skutečnost, že provozuje zásobovací soustavu podle energetického zákona 
ve veřejném zájmu. Viz např. rozsudky NSS ze dne 11. 4. 2014, č. j. 5 As 91/2013 - 50, ze dne 25. 9. 2014, č. j. 10 As 
84/2014 - 59, ze dne 19. 11. 2014, č. j. 1 As 134/2014 - 34, ze dne 26. 11. 2014, č. j. 1 As 129/2014 - 35, ze dne 21. 5. 
2015, č. j. 7 As 68/2015 - 35, ze dne 20. 8. 2015, č. j. 9 As 50/2015 - 36, ze dne 17. 12. 2015, č. j. 4 As 174/2015 - 39. 
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která např. dovozuje, že se uvedená zásada uplatní i v řízení podle StavZ449 (nad rámec celé 

řady výslovných ustanovení StavZ) je možné rovněž dovodit, jaký postup správního orgánu je 

v rozporu s požadavkem na zohlednění veřejných zájmů.  

NSS tak např. v rozsudku ze dne 19. 11. 2009, č. j. 7 As 67/2009 - 219, uvedl, že 

„(s)tavební zákon konkrétně zmiňuje nutné zohlednění veřejného zájmu (v návaznosti na 

obecnou zásadu stanovenou v § 2 odst. 4 správního řádu) stavebním úřadem v § 39 stavebního 

zákona, v němž je stanoveno, že v územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro 

navrhovaný účel a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů; jimi zabezpečí zejména soulad 

s cíli a záměry územního plánování“. A následně dospěl k závěru, že „(e)xistence dvojí odlišné 

projektové dokumentace je závažným nedostatkem nejen pokud jde o zabezpečení souladu 

předložených stanovisek vyžadovaných zvláštními předpisy ve smyslu § 37 odst. 3 stavebního 

zákona, ale také pokud jde o právě citovaný § 39 téhož zákona. Je tomu tak proto, že žalovaný 

napadeným rozhodnutím nezabezpečil soulad s cíli a záměry územního plánování, což je 

nepochybně i veřejným zájmem, který žalobce jako obec hájí. S touto otázkou souvisí i 

zpochybnění souhlasu obce jako účastníka územního řízení, neboť existence dvojí projektové 

dokumentace způsobila, že obec vydala souhlas s projektovou dokumentací, v níž slévárna 

nebyla zanesena.“ K uvedenému je možné dodat, že součástí úpravy StavZ byla dříve úprava 

odchylného režimu ve vztahu k ochraně území v soustavě Natura 2000 a výsledek vyhodnocení 

vlivů politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje.450 

Ochrana veřejného zájmu přesahuje do fáze soudního přezkumu. Ani pro účely řízení 

před správními soudy nevychází judikatura z žádné přesnější definice veřejného zájmu. Zastává 

však hledisko, že je třeba veřejný zájem dovodit z právní úpravy, z právní politiky a posouzením 

různých hodnotových hledisek podle úkolů správy v příslušných oblastech.451 

                                                           
449 Viz např. rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2016, č. j. 4 As 17/2016 – 44: „Podle ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu přitom 
správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. V 
případě užívání staveb na tuto obecnou úpravu navazuje ustanovení § 119 stavebního zákona, které v odst. 2 stanoví 
podmínky pro uvádění staveb do užívání (...). I zkušební provoz představuje způsob užívání stavby, který může mít negativní 
vliv na své okolí a ohrožovat uvedené chráněné zájmy.“ 

450 Viz § 34 a § 37 StavZ ve znění před 1. 1. 2013 (nabytím účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony). 

451 Viz např. usnesení NSS ze dne 16. 7. 2018, č. j. 7 As 228/2018 – 95: „Soudní řád správní nepodává definici veřejného 
zájmu. Veřejný zájem je kategorie, která má u každého rozhodnutí svůj konkrétní obsah, jenž je spojen s okolnostmi 
konkrétního případu. Je třeba jej vyvodit z právní úpravy, z právní politiky a posouzením různých hodnotových hledisek 
podle úkolů správy v příslušných oblastech (sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.) [srov. HENDRYCH, D. a 
kol. Správní právo: obecná část. 8 vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 83 a s. 358]. Veřejným zájmem není cokoliv, co za veřejný 
zájem pokládá např. správní orgán, ale jen to, co je jako veřejný zájem chráněno zvláštními zákony (srov. VEDRAL, J., 
Správní řád. Komentář. II. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2012, s. 817 - 818).“ 
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Odkladný účinek žaloby dle § 73 odst. 2 s. ř. s. a kasační stížnosti dle § 107 odst. 1 s. ř. 

s. ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná v případě újmy hrozící žalobci (stěžovateli) mimo 

jiné za splnění podmínky, že to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Co se týče 

charakteru tvrzené újmy, vychází české soudy z toho, že žalobce – ekologický spolek je 

oprávněn jako svou újmu namítat závažné negativní dopady na životní prostředí. NSS vykládá 

i potenciálně hrozící újmu jako závažnou. Například dovozuje, že „(r)iziko vzniku této újmy je 

přitom dostatečné pro posouzení věci a není tak nutno se zabývat otázkou, zda stěžovatel mohl 

tvrdit také hrozící újmu na veřejném zdraví.“ 452 

Podmínku, aby přiznání odkladného účinku nebylo v rozporu s veřejným zájmem, NSS 

ve vztahu k ochraně životního prostředí poněkud otáčí a argumentuje, že přiznání odkladného 

účinku naopak bude v souladu s veřejným zájmem na ochraně životního prostředí – a tento 

zájem se stává jedním z důvodů, proč soud odkladný účinek přizná. Soudy tak zpravidla 

přiznávají odkladný účinek i žalobám proti umístění staveb.453 V praxi nerozlišují mezi 

důležitými nebo nedůležitými veřejnými zájmy, odůvodnění konkrétních rozhodnutí se spíše 

zabývá tím, zda je veřejný zájem naléhavý, resp. zda hraje v posuzované věci zásadní roli. 

Důležitým veřejným zájmem však zpravidla bude ochrana životního prostředí454 nebo obecně 

soulad staveb se záměry územního plánování a s obecnými požadavky na výstavbu,455 

konkrétně pak například ochrana zemědělského půdního fondu456 nebo ochrana přírody a 

krajiny, což lze ilustrovat na usnesení ze dne 15. 11. 2013, č. j. 2 As 49/2013 – 96, ve kterém 

NSS uvedl k záměru vyznačení pěší turistické trasy, že „pokud tu nesporně existuje veřejný 

zájem na minimalizaci zásahů do Evropsky významné lokality Šumava, do soustavy Natura 

2000 či do Ptačí oblasti Šumava, a to v konkrétní rovině veřejný zájem na ochraně kriticky 

ohroženého druhu živočicha, jehož přirozený biotop by mohl být vybudováním předmětné 

turistické trasy narušen, nemůže být z povahy věci naplněna podmínka uvedená v § 73 odst. 2 

s. ř. s. in fine, která předpokládá, že přiznání odkladného účinku nebude (ani potenciálně) v 

rozporu s veřejným zájmem. Na tom nic nemění skutečnost, že teprve v řízení před zdejším 

soudem bude postaveno na jisto, zda vybudováním turistické trasy skutečně dojde k zásahu do 

výše vymezeného veřejného zájmu a zda případně skutečně existuje i jiný veřejný zájem, 

                                                           
452 Viz např. usnesení NSS ze dne 6. 5. 2015, č. j. 1 As 13/2015 – 225. 

453 Viz např. usnesení NSS ze dne 4. 12.2008, č. j. 9 As 88/2008 - 293, ze dne 17. 2. 2016, č. j. 2 As 21/2016 - 68, ze dne 
12. 10. 2016, č. j. 8 As 218/2016 - 44, ze dne 3. 5. 2017, č. j. 3 As 93/2017 - 57, nebo ze dne 7. 6. 2017, č. j. 7 As 143/2017 
- 55.  

454 Viz např. usnesení NSS ze dne 6. 5. 2015, č. j. 1 As 13/2015 – 225. 

455 Viz např. usnesení NSS ze dne 18. 10. 2012, č. j. 7 As 144/2012 – 35. 

456 Viz např. usnesení NSS ze dne 4. 7. 2017, č. j. 2 As 187/2017 – 93. 
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převažující nad zájmem na ochraně přírody (ať už údajný veřejný zájem na zpřístupnění 

předmětné lokality veřejnosti, jehož se dovolává stěžovatel ve svém návrhu, či jiný důležitý 

veřejný zájem).“ 

Ze stejného rozhodnutí vyplývá, že možnou újmu na životním prostředí je možné 

považovat i za újmu, která by sistací účinků napadeného rozsudku hrozila jiným osobám, v 

tomto případě tzv. dotčené veřejnosti. Podle ustálené judikatury NSS navíc žalobcům z řad 

dotčené veřejnosti musí být vyhovováno k jejich návrhům na přiznání odkladného účinku 

správní žaloby tak, aby „nemohlo docházet k situacím, kdy v době rozhodování o správní žalobě 

již byl povolený záměr nevratně realizován.“457 

Rozhodnutí o přiznání odkladného účinku je rozhodnutím předběžné povahy a 

nepresumuje výsledek rozhodnutí ve věci samé. Proto veřejný zájem na ochraně přírody a 

krajiny zpravidla převáží při poměřování s jiným veřejným nebo soukromým zájmem, pokud 

nedochází jen k zanedbatelnému ohrožení těchto zájmů a zároveň k bezprostřednímu ohrožení 

jiných zájmů. Nepostačuje například povšechné tvrzení o propadu prodejů bytů v důsledku 

nezahájení výstavby vyžadující udělení výjimky podle § 56 ZOPK, protože podle NSS 

„rozumní kupci vyčkají definitivního rozhodnutí správního orgánu ve věci samé a nespokojí se 

jen s rozhodnutím soudu o odkladném účinku, které je svou podstatou rozhodnutím předběžné 

povahy a nelze z něj předjímat budoucí rozhodnutí o věci samé. (…) Pokud by osoba zúčastněná 

na řízení ad 1) použila rozhodnutí o přiznání odkladného účinku k tomu, aby získávala další 

kupce svých bytů, aniž by ve věci bylo rozhodnuto definitivně, pak by to mohlo tyto kupce 

poškozovat. Ochrana životního prostředí a zvláště chráněných živočichů je důležitým zákonem 

chráněným veřejným zájmem, a proto je třeba najisto postavit definitivním rozhodnutím 

Nejvyššího správního soudu, zda žalovaný při této ochraně nepochybil, když vydal napadené 

rozhodnutí o potvrzení udělené výjimky.“458 Oproti tomu potenciální ohrožení veřejného zájmu 

může být i pouze velmi nízké intenzity např. v případě odstranění stavby, které by bylo 

v důsledku soudního přezkumu odloženo pouze o několik týdnů.459  

S. ř. s. upravuje také zvláštní žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmu v ust. § 66. 

Označení tohoto ustanovení může být matoucí, protože k ochraně veřejného zájmu může sloužit 

rovněž žaloba podaná žalobcem, kterému svědčí přístup k soudní ochraně na základě jiného 

ustanovení s. ř. s., pokud je oprávněn k ochraně veřejného zájmu a zároveň lze dovodit, že 

                                                           
457 Rozsudek NSS ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006 - 55. 

458 Usnesení NSS ze dne 5. 12. 2012, č. j. 6 As 65/2012 – 86. 

459 Viz např. usnesení NSS ze dne 15. 6. 2016, č. j. 6 As 107/2016 – 40. 
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ohrožením tohoto veřejného zájmu došlo ke zkrácení práv tohoto žalobce (typicky jde právě o 

žaloby ekologických spolků podle § 65 odst. 1 a 2 s. ř. s. nebo podle § 101a s. ř. s.).460 Rozdíl 

je v tom, že aktivní legitimace podle § 66 s. ř. s. je koncipovaná jako actio popularis, jak dovodil 

Ústavní soud: „Stěžovatelka se staví do role ochránce veřejného zájmu - ochrany životního 

prostředí, což lze vnímat jako činnost ušlechtilou; nicméně jí nenáleží aktivní legitimace k 

podání tzv. actio popularis podle § 66 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále 

jen "s. ř. s."), jako tomu je např. v případě Nejvyššího státního zástupce či Veřejné ochránkyně 

práv. Environmentální spolky jsou aktivně legitimovány k podání žaloby podle § 65 odst. 1 a 2 

s. ř. s., dotčenost na hmotných právech a právní sféře se presumuje s ohledem na právní úpravu 

Mezinárodní úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k 

právní ochraně v otázkách životního prostředí ze dne 25. června 1998 (dále jen "Aarhuská 

úmluva"). Participace environmentálních spolků v řízeních a postupech povolání umisťování, 

realizace, užívání či odstraňování staveb je tedy možná, nikoliv však bezbřehá.“461 Smyslem 

dané úpravy je tudíž řešit - slovy důvodové zprávy k § 66 odst. 2 s. ř. s. – „případy nepříliš 

časté, ale veřejností citlivě vnímané.“462 

Podle judikatury NSS není účelem citovaného ustanovení ochrana široce pojímaného 

konceptu veřejného zájmu (aby byla vydávána zákonná a proporcionální rozhodnutí); aktivní 

procesní legitimace je dána pouze v případě závažného veřejného zájmu. Podle právní věty 

k rozsudku NSS ze dne 14. 7. 2016, č. j. 9 As 24/2016-109, č. 3452/2016 Sb. NSS, „například 

v těch případech, kdy ke dni podání žaloby proti rozhodnutí o povolení stavby nebudou uděleny 

zákonem stanovené výjimky ze zákazu činnosti ve zvláště chráněném území (půjde tedy o 

přetrvávající činnost ex lege zakázanou), či v případech, kdy příslušná správní rozhodnutí 

(povolení) byla vydána v důsledku trestné činnosti úředních osob.“463 Není však sporu, že 

veřejný zájem ve smyslu § 66 s. ř. s. obecně představuje ochrana přírody a krajiny. Ve vztahu 

k aktivní legitimaci veřejného ochránce práv podle § 66 odst. 3 s. ř. s. NSS např. dovodil, že 

„ohrožení závažného veřejného zájmu bude trvat např. i tam, kde půjde o zákonem zakázanou 

činnost ve zvláště chráněném území. Jinými slovy, kdy ze zákazu činnosti (např. umístění stavby) 

nebyla udělena potřebná výjimka.“464 A v navazujícím rozsudku NSS doplnil, že 

                                                           
460 Srov. POTĚŠIL, Lukáš, ŠIMÍČEK, Vojtěch a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014, s. 579. 

461 Usnesení ÚS ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1098/18. 

462 Viz důvodová zpráva k s. ř. s. Případně usnesení RS NSS ze dne 24. 6. 2015, č. j. 2 As 103/2015 – 128, č. Sb. NSS. 

463 Text právní věty, resp. požadavek existence kvalifikovaného veřejného zájmu, zcela nevychází z textu odkazovaného 
rozhodnutí NSS, ale spíše z rozsudku NSS ze dne 18. 6. 2015, č. j. 9 As 294/2014 – 114, jehož závěrům však zcela 
neodpovídá. 

464 Rozsudek NSS ze dne 18. 6. 2015, č. j. 9 As 294/2014 – 114. 
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„(a)rgumentace stěžovatele II tím, že pro obec Moldava by stavba znamenala přívod elektrické 

energie, popř. možnost dalšího rozvoje obce, nemůže ospravedlnit to, že v chráněné ptačí 

oblasti by byla umístěna stavba FVEE ohrožující zvláště chráněné území bez splnění zákonem 

stanovených podmínek.“465 Ve vztahu k aktivní legitimaci nejvyššího státního zástupce pak 

platí, že úvaha, zda je v konkrétní věci dán závažný veřejný zájem, je vyhrazena toliko 

nejvyššímu státnímu zástupci a nepodléhá přezkumu správními soudy, kterým nepřísluší se 

touto otázkou zabývat.466 Závažný veřejný zájem se totiž vztahuje k samotnému projednání 

žaloby, nikoli k hodnocení její důvodnosti. Úvaha nejvyššího státního zástupce o naplnění 

závažného veřejného zájmu nepodléhá soudnímu přezkumu ani z pohledu přípustnosti žaloby 

ani z pohledu důvodnosti žaloby, jde o výhradní posouzení nejvyššího státního zástupce.467 

3.3 Obecný rámec ZOPK 

Jak je zřejmé z předchozí kapitoly, k poměřování soukromých i veřejných zájmů se zájmy 

ochrany přírody a krajiny dochází již na základě obecné úpravy správního řízení. Pokud totiž 

dochází ke změně (zpravidla ke snížení) úrovně ochrany zájmů chráněných ZOPK, vždy 

existuje veřejný zájem (příroda a krajina), na který je nezbytné brát ohled. ZOPK ostatně v § 

58 ochranu přírody a krajiny za veřejný zájem výslovně označuje. Uvedenou povinnost pak 

upřesňují některá ustanovení ZOPK – a možnost uplatňování odchylného režimu ve vztahu 

k dílčím předmětům ochrany spojují s dalšími podmínkami, nebo ji omezují na existenci 

převažujícího veřejného zájmu, případně takový veřejný zájem dále upřesňují. 

Protože § 1 ZOPK ukládá povinnost zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby 

obyvatel a regionální a místní poměry, není zároveň možné od zvažování uvedených zájmů a 

poměrů odhlížet. Ačkoliv se zjevně jedná o ustanovení programové a obecné, stanovící zejména 

výkladová východiska pro další části zákona – a v příslušných částech zákona blíže 

konkretizované, není zapotřebí, aby jednotlivá ustanovení zákona na uvedené veřejné zájmy 

odkazovala. 

Jak například dovodil NSS ve vztahu k prodloužení platnosti stavebního povolení na 

stavbu vodního díla a event. zásahu do významného krajinného prvku: „Na jedné straně je zde 

zmíněný zájem na ochraně přírody a krajiny vyplývající ze způsobu ochrany významného 

krajinného prvku v § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jakož i ze samotného účelu 

                                                           
465 Rozsudek NSS ze dne 14. 7. 2016, č. j. 9 As 24/2016 – 109. 

466 Viz např. rozsudek NSS ze dne 5. 11. 2007, č. j. 8 As 27/2006 – 70. 

467 Viz např. rozsudek NSS ze dne 26. 11. 2015, č. j. 9 As 173/2015 – 71. 
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tohoto zákona v § 1 (...). Na druhé straně je zde tedy přímo ze zákona o ochraně přírody a 

krajiny zdůrazněna existence i jiných veřejných zájmů, které je potřeba zohlednit a které lze v 

rozhodované věci spatřovat zejména v podobě zájmu na hospodářském a sociálním rozvoji 

regionu. Jedná se o stavbu, která je součástí veřejně prospěšné stavby v oblasti vodní dopravy 

podle zásad územního rozvoje Pardubického kraje a s její realizací nepochybně souvisí silné 

sociální i ekonomické zájmy reprezentované stavebníkem“.468 

Podobně lze odkázat i na závěry soudu k řízení podle § 12 odst. 2 ZOPK. Podle NSS „k 

otázkám ekonomické povahy nepochybně lze při tomto rozhodování přihlédnout; ekonomickou 

stránku stavby však nelze vyvyšovat nad vlastní předmět řízení, tedy zachování hodnot krajiny 

a harmonického měřítka v krajině. (…) Ekonomický přínos může odůvodnit zásah do krajinného 

rázu, avšak nikoliv zásah excesivní. (…) předmětem řízení dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny je především zkoumání vlivu umísťované či povolovaní stavby na krajinný ráz, 

přitom je možné vzít v úvahu i ekonomický přínos stavby či veřejný zájem na energetické 

bezpečnosti a výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ovšem nikoliv do té míry, že by 

pro tyto zájmy bylo možné zcela obětovat právě zájem na zachování krajinného rázu, tj. 

přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajiny, k jejíž ochraně je orgán ochrany přírody 

podle citovaného ustanovení přímo povolán“.469 

Dále lze ve vztahu k § 12 odst. 2 a k § 44, ovšem tentokrát k veřejnému zájmu na 

provádění vědeckého výzkumu bez přímé vazby na § 1 ZOPK, odkázat na rozsudek MS v Praze 

ze dne 3. 11. 2010, č. j. 5 Ca 233/2007 – 68, a také závěry navazujícího rozsudku NSS ze dne 

6. 1. 2012: „Městský soud tedy přiléhavě a v souladu s citovanou judikaturou poukázal na fakt, 

že přesvědčení stěžovatele o existenci jím tvrzených důvodů veřejného zájmu na zachování další 

existence řešené stavby je v řízení podle § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny marginální, 

ve vztahu k veřejnému zájmu na ochraně přírody a krajiny. Předmětem řízení o udělení 

souhlasu dle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je právě ochrana 

přírody a krajiny; veřejné zájmy, kterých se dovolává stěžovatel, mohou být váženy v rámci 

samotného řízení o umístění stavby či jejím povolení, změně užívání apod., tedy v navazujícím 

řízení, kde otázky ochrany přírody a krajiny představují jen jednu z oblastí veřejných zájmů.“470 

Na základě toho, zda a případně čím podmiňuje ZOPK zásah do chráněných zájmů, je 

možné rozlišit několik případů: 

                                                           
468 Rozsudek NSS ze dne 26. 9. 2012, č. j. 9 As 74/2012 – 39. 

469 Rozsudek NSS ze dne 9. 11. 2007, č. j. 2 As 35/2007 – 75. 

470 Rozsudek NSS ze dne 6. 1. 2012, č. j. 2 As 18/2011 – 97. 
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1) Pokud ZOPK nepodmiňuje odchylný režim existencí obecného či specifikovaného 

veřejného zájmu, uplatní se výchozí režim. Podle toho je možné, aby nad zákonnou 

ochranou převážily i soukromé zájmy. V těchto případech je klíčové posouzení kvality 

chráněných zájmů a snaha o jejich co největší zachování, která je patrná i ze znění 

zákona. Typickým příkladem je provádění zásahů do významných krajinných prvků, u 

kterých zákon stanoví nejen východiska jejich ochrany (jedná se o ochranu před 

poškozováním a ničením471), ale také pravidla jejich využití (aby nebyla narušena jejich 

obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce472). V zásadě však 

ZOPK nevylučuje poškození nebo zničení významného krajinného prvku, a to ani 

z důvodů soukromého zájmu. Stejně je tomu i v případě ochrany krajinného rázu, která 

specifikuje, na jaké složky a vlastnosti krajinného rázu má být brán ohled, nicméně 

předpokládá snížení nebo změny krajinného rázu v důsledku umisťování a povolování 

staveb, jakož i jiných, blíže nevymezených činností.473 Některé činnosti ve zvláště 

chráněných územích, které mohou být realizovány i v soukromém zájmu, jsou podle § 

44 ZOPK podmíněny závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody, vydání souhlasu 

k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách vyžaduje § 44b ZOPK, 

realizaci běžných činností, které mají potenciál zasáhnout do ochrany národních parků, 

předvídají ustanovení § 16a – 16d ZOPK (realizace podmíněná souhlasem orgánu 

ochrany přírody). Souhlasem orgánu ochrany přírody jsou podmíněny i zásahy 

v evropsky významných lokalitách podle § 45c odst. 2 ZOPK, které mohou opět 

představovat i činnosti v soukromém zájmu (ovšem není dotčena ochrana podle částí 

druhé a páté ZOPK a ust. § 45h a 45i ZOPK). 

2) Některé odchylné režimy jsou podmíněny existencí převažujícího veřejného zájmu a 

vylučují, aby nad ochranou daných zájmů převážily zájmy soukromé. Výjimku ze 

zákazu ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný 

stav tak zákon podmiňuje zájmem ochrany jeskyně nebo existencí jiného výrazně 

převažujícího veřejného zájmu chráněného ZOPK nebo jiným zákonem.474 Schválení 

koncepce nebo záměru s negativním vlivem na předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti je podmíněno existencí naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, přičemž v případě lokality s prioritními typy 

                                                           
471 § 4 odst. 2 ZOPK. 

472 Tamtéž. 

473 § 12 odst. 1 a 2 ZOPK. 

474 § 10 odst. 1 ZOPK. 
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stanovišť nebo prioritními druhy může jít pouze o důvody týkající se veřejného zdraví, 

veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní 

prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke 

schválení jen v souladu se stanoviskem Komise.475 Památné stromy je možné ošetřovat 

se souhlasem orgánu ochrany přírody, ovšem jinak je výjimka z jejich ochrany (a 

zrušení jejich ochrany) možná jen v zájmu ochrany přírody nebo za existence 

převažujícího veřejného zájmu dle § 56 odst. 1 ZOPK. 

3) Konstrukce většiny odchylných režimů v ZOPK je kombinací výše uvedených přístupů. 

Například držení odchylný postup při ochraně ptáků je v zásadě podmíněný existencí 

veřejných zájmů, využívání ptáků v malém množství je však možné i pro zájmy 

soukromé.476 Úprava kácení dřevin vychází z předpokladu, že povolení ke kácení lze 

vydat ze závažných důvodů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu 

dřevin.477 Není však vyloučeno, aby se jednalo o důvody soukromého zájmu.478 Různé 

zájmy uvedené v ust. § 8 odst. 2 a 4, které je možné považovat za veřejné zájmy, 

umožňují provedení kácení i bez povolení, pouze s následným oznámením orgánu 

přírody. Úprava výjimek ze zákazů ve zvláště chráněných územích v § 43 ZOPK 

podmiňuje odchylný postup existencí převažujícího veřejného zájmu nebo zájmem na 

ochraně přírody a krajiny, ale počítá i s porušením ochranného režimu pro činnosti, 

které mohou být realizované i v soukromém zájmu, pokud významně neovlivní 

zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.479 Pokud má dojít ke 

zrušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem postupem dle § 45 odst. 1 

ZOPK, je situace složitější, neboť tento postup právní úprava podmiňuje existencí 

shodných důvodů jako udělení výjimky podle § 43 ZOPK, ovšem pokud má dojít ke 

                                                           
475 § 45i odst. 9 a 10 ZOPK. 

476 § 5 odst. 1 a 2 ZOPK. 

477 § 8 odst. 1 ZOPK. 

478 Viz např. rozsudek NSS ze dne 21. 8. 2008, č. j. 4 As 20/2008 – 84: „V daném případě se zákonné omezení výkonu 
vlastnického práva projevuje právě tím, že vlastník pozemku může pokácet stromy na tomto pozemku rostoucí pouze s 
povolením orgánu ochrany přírody, který musí objektivně posoudit a náležitě odůvodnit, zda zájem vlastníka na pokácení 
dřevin převyšuje konkurující veřejný zájem na jejich zachování. Správní orgán přitom váží estetický a funkční význam 
dřevin na straně jedné a závažnost důvodů pro jejich pokácení na straně druhé, aby mohl rozhodnout, zda pokácení dřevin 
povolí.“ Nebo Prof. Eliáš v článku K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování 
práva veřejného, publikovaném v časopise Právník 11/2014, s. 1020–21: „Vyd. takového povolení je vázáno na závažný 
důvod. Musí tedy existovat závažný důvod, proč má být strom pokácen. Takovým přirozeně může být i důvod na straně 
souseda a jeho soukromý zájem na preventivním opatření, např. za situace, kdy na sousedním pozemku v těsné blízkosti 
hranice, za níž má soused rodinnou vilu, vyrůstá tisovec dvouřadý, jírovec maďal nebo jiná dřevina s mohutným kořenovým 
systémem hrozící rozrušit stavbu domu. Zároveň ale zákon přikazuje orgánu veřejné moci, aby vyhodnotil rovněž funkční 
a estetický význam stromu. Musí být tedy poměřeny důvody k pokácení stromu a veřejný zájem na jeho zachování s ohledem 
na druh stromu a vzácnost jeho výskytu, vzrůst, stáří a krajinotvorný význam. Kde veřejný zájem převáží, nemůže mít 
soukromník právem uznaný rozumný důvod (ve smyslu § 1017 odst. 1 o. z.) k pokácení stromu." 

479 § 43 odst. 1 ZOPK. 
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zrušení ochrany z důvodu významného ovlivnění zachování stavu předmětu ochrany 

zvláště chráněného území, může být důvodem pouze existence převažujícího veřejného 

zájmu nebo zájmem na ochraně přírody a krajiny (a nikoliv tedy zájmy soukromé). 

Výjimka z předběžné ochrany evropsky významných lokalit je podle § 45b odst. 1 

ZOPK podmíněna existencí naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. Za 

poškozování se však nepovažuje řádné hospodaření (ovšem zároveň nejsou dotčena ust. 

§ 45h a 45i ZOPK a také ochranné podmínky zvláště chráněných území). Povolení 

výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je podmíněné 

existencí převažujícího veřejného zájmu, ovšem zákon připouští omezený odchylný 

režim u ohrožených druhů (tedy nikoliv silně a kriticky ohrožených) i ve prospěch 

soukromých zájmů.480 V případě zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které 

jsou předmětem ochrany podle unijního práva, jsou mezi důvody povolení výjimky 

uvedenými v § 56 odst. 2 ZOPK i důvody, které nemusí být nutně ve veřejném zájmu 

(využívání ptáků v malém množství).  

Co se týče výslovné úpravy, která předpokládá poměřování veřejných zájmů, česká 

judikatura se nejčastěji zabývá aplikací odchylných režimů podle § 45i a § 56 ZOPK. Judikatura 

k dalším ustanovením ZOPK (např. k § 10 odst. 2 a § 43 odst. 1 ZOPK), která podmiňují 

realizaci záměru převažujícím veřejným zájmem, již není ve vztahu k výkladu konkurujících 

veřejných zájmů nijak zvlášť obsáhlá. 

3.4 Dílčí závěr 

Požadavek poměřování veřejných zájmů vychází již z obecných zásad správního řízení 

vymezených ve SpŘ. Uplatní se nejen ve všech správních řízeních podle ZOPK, ale také ve 

vztahu k předmětu ZOPK v řízeních vedených podle jiných právních předpisů, ve kterých 

dochází k dotčení chráněných zájmů přírody a krajiny - a ve kterých se zpravidla musí příslušné 

správní orgány vypořádat s požadavky orgánů ochrany přírody v postavení dotčených orgánů 

státní správy. Jeho projevem je povinnost správního orgánu zjistit všechny okolnosti důležité 

pro ochranu veřejného zájmu, což platí nejen ve vztahu k veřejnému zájmu, v jehož prospěch 

rozhoduje. Existencí veřejného zájmu je pak podmíněna řada dalších procesních institutů, a to 

i v řízení před správními soudy. 

                                                           
480 § 49 odst. 2, 3 a 4, § 50 odst. 3 a 4 ZOPK. 
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Poměřování veřejných zájmů v řízeních podle ZOPK vychází z obecných ustanovení § 1 

a § 58, na jejichž podkladu soudy dovozují, že je třeba hledat zásadní důvody v případě zásahů 

do všech chráněných zájmů, přestože to zákonná úprava vysloveně nevyžaduje. Nemusí se vždy 

jednat o převažující veřejné zájmy, nicméně vzhledem k tomu, že příroda a krajiny je zákonem 

označena za veřejný zájem, musí v konkrétním případě soukromé či veřejné důvody nad 

stanovenou ochranou převážit. Řada ustanovení ZOPK pak podmiňuje takový zásah přímo 

existencí převažujícího veřejného zájmu či dokonce naléhavými důvody převažujícího 

veřejného zájmu.  
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4. Požadavky na poměřování veřejných zájmů 

4.1 Dílčí úvod 

Právní úprava a teoretické závěry uvedené v předchozích kapitolách tvoří základ 

rozhodování v konkrétní věci, kdy je nutné poměřit zájmy na ochraně přírody a krajiny se zájmy 

na realizaci různých činností. Tyto konkurující zájmy musí jednak splňovat podmínky 

odchylného režimu a navíc musí být i samotné poměřování zájmů provedeno způsobem, který 

právní úprava vyžaduje. Požadavky na poměřování se liší v závislosti na tom, o který odchylný 

postup se jedná, nicméně je možné vysledovat i některé společné obecné nároky vyplývající 

především ze soudní judikatury, která příslušná ustanovení unijního a českého práva vykládá. 

K tomu je nutné připomenout, že i pokud ZOPK uvádí, že správní orgán může udělit 

výjimku ze zákonné ochrany, neznamená to, že je mu dovoleno postupovat zcela podle 

vlastního uvážení. Jak dovodil NSS, ZOPK „slovem „může“ vyjadřuje naprostou (absolutní) 

volnost rozhodnutí orgánu ochrany přírody; tato volnost je však pouze zdánlivá, protože v 

případě, kdy správní orgán dospěje k závěru, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad 

zájmem ochrany přírody, je povinen výjimku udělit (jinak řečeno, slovo „může“ se obsahově 

mění na slovo „musí“, jak je ostatně známo i z výkladu a aplikace jiných právních předpisů, 

které toto slovní pojení obsahují).“481 

4.2 Ochrana přírody a krajiny jako ustupující veřejný zájem 

Z předchozího výkladu je zřejmé, že příroda a krajina bude při poměřování veřejných 

zájmů v postupech podle ZOPK vždy stát přinejmenším na jedné straně. Tudíž je podstatné, 

jaká je povaha přírody a krajiny jako veřejného zájmu, protože s tím souvisí i výchozí pozice 

dílčích zájmů chráněných ZOPK při poměřování s veřejnými zájmy konkurujícími. Dále je 

podstatné, jakým způsobem správní orgán identifikuje konkrétní konkurující veřejný zájem 

(tedy jaké činnosti jej mohou představovat), jak se od takového veřejného zájmu liší zájem 

soukromý, který nebude vždy splňovat podmínky odchylných režimů podle ZOPK, jakým 

způsobem je nutné provést vážení konkurujících veřejných zájmů a konečně jakou roli v tomto 

postupu hrají související podmínky, jejichž splněním ZOPK některé odchylné režimy rovněž 

podmiňuje. 

                                                           
481 Usnesení NSS ze dne 10. 1. 2007, č. j. 3 As 53/2005 – 94. 
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4.2.1 Ochrana přírody a krajiny jako součást veřejného zájmu na ochraně 

životního prostředí 

Soudní judikatura potvrzuje, že ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem, aniž by 

soudy odkazovaly na konkrétní ustanovení ZOPK. Svůj závěr dovozují výslovně či implicitně 

již z toho, že je příroda a krajina součástí životního prostředí, obecně uznávané hodnoty a 

zájmu, kterému poskytuje ochranu již právní úprava na úrovni ústavního práva. 

Podstatné jsou v tomto ohledu zejména závěry Ústavního soudu, který zpravidla 

posuzuje splnění podmínky existence převažujícího veřejného zájmu z hlediska ochrany 

vlastnického práva podle čl. 11 Listiny, a to v souvislosti s uplatňováním ustanovení ZOPK i 

jiných právních předpisů. V přímé souvislosti s ochranou přírody a krajiny např. ÚS ve svém 

nálezu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08, uvedl, že „ochranu životního prostředí považuje 

za legitimní, ústavně konformní cíl (veřejný zájem)“. Jindy v souvislosti s úpravou odstraňování 

staveb provedených bez stavebního povolení ÚS uvedl, že „(j)e nepochybně ve veřejném zájmu 

regulovat výstavbu obecně a v určitých lokalitách zvláště, a to v zájmu zachování životního 

prostředí, či jiných, obecně uznávaných hodnot, tedy v zájmu práv ostatních občanů.“482 

K podobnému závěru dospěl i v souvislosti s úpravou územního plánování: „Na územní plán 

pak v tomto smyslu nutno nahlížet jako na veřejný zájem, v němž se mimo jiné odráží též suma 

soukromých zájmů obyvatel obce, kupř. na zachování prostředí, v němž žijí (a tím i uchování 

hodnoty nemovitostí v jejich vlastnictví), v relaci k zalidněnosti, zastavitelnosti obce, 

krajinnému rázu, životnímu prostředí atd., a to vyjádřených skrze jimi volené představitele 

(zastupitele).“483 ÚS dále např. potvrdil důvodnost omezení vlastnického práva předcházením 

ekologickým škodám v souvislosti se znečišťováním povrchových vod,484 zákazem těžby dřeva 

v lese,485 ochranou zvěře při výkonu myslivosti,486 prohlášením věci za kulturní památku487 

V obecné rovině ÚS konstatuje, že činnosti k realizaci ústavně zakotveného úkolu státu 

v čl. 7 Ústavy přispívají k plnění ústavní povinnosti, přičemž „(p)lnění ústavní povinnosti proto 

nelze nemít za plnění úkolu v obecném, či dokonce ve veřejném zájmu“.488 Podobné závěry 

                                                           
482 Usnesení ÚS ze dne 4. 3. 1999, sp. zn. III. ÚS 403/98, č. U 19/13 SbNU 453. 

483 Usnesení ÚS ze dne 19. 8. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2194/15. 

484 Viz nález ÚS ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12, č. N 204/67 SbNU 605. 

485 Viz nález ÚS ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2005/09, č. N 91/65 SbNU 221. 

486 Viz nálezy ÚS ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, č. N 226/43 SbNU 541, a ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 
3/06, č. N 41/44 SbNU 517, a usnesení ÚS ze dne 20. 4. 2007, sp. z. I. ÚS 756/07, č. U 5/45 SbNU 469. 

487 Viz nález ÚS ze dne 23. 6. 1994, sp. zn. I. ÚS 35/94, č. N 36/1 SbNU 259, a usnesení ÚS ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. III. 
ÚS 3244/15. 

488 Nález ÚS ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, č. N 226/43 SbNU 541. 
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vyplývají rovněž z judikatury ESLP především k článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě 

(právo pokojně užívat svůj majetek), např. ve vztahu k územní ochraně v územním plánování489 

nebo při povolování těžebních činností490 nebo při zavádění ochrany území v režimu 

UNESCO,491 při odstraňování černých staveb,492 zalesňování493 nebo implementaci unijního 

práva.494 Jak uvádí ÚS s odkazem na odbornou literaturu,495 „(v)e všech členských státech má 

sociální funkce vlastnického práva konkrétní legislativní výraz. Všude jsou také stanovena 

omezení vlastnického práva v oblasti zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, ochrany 

životního prostředí, územního plánování a urbanismu.“496 Možnost států omezit zejména 

vlastnická práva v důsledku regulace ochrany životního prostředí potvrzuje rovněž právní 

úprava zahraničních investic, přičemž konkrétní případy se často týkají ochrany zájmů přírody 

a krajiny. 

Veřejným zájmem není jen chráněný zájem, tzn. příroda a krajina, ale také jejich ochrana, 

tedy činnosti směřující k udržení a obnově vyjmenovaných chráněných zájmů, včetně např. 

realizaci povinnosti vlastníků.497 Tato účast se převážně uskutečňuje realizací participativních 

práv přiznaných zákonodárcem, takže odpadá řešení střetu se soukromými či veřejnými zájmy 

v konkrétním případě. Nicméně není tomu tak vždy. Příkladem budiž právní úprava přístupu 

k informacím o životním prostředí, která rozlišuje mezi důvody, pro které je nutné zamítnout 

žádost o poskytnutí informací, a důvody, pro které může být zpřístupnění informací odepřeno.498 

Jedním z těchto důvodů je i skutečnost, že by zpřístupnění informace mohlo mít nepříznivý vliv 

na ochranu životního prostředí v místech, kterých se informace týká.499 V tomto případě může 

jeden veřejný zájem převážit nad druhým (byť o informaci žádá jednotlivec), což je na uvážení 

subjektu povinného k poskytování informací. 

                                                           
489 Rozsudek ESLP ze dne 29. 11. 1991, Pine Valley Developments Ltd a ostatní proti Irsku (stížnost č. 12742/87). 

490 Rozsudek ESLP ze dne 18. 2. 1991, Fredin proti Švédsku (stížnost č. 12033/86). 

491 Rozsudek ESLP ze dne 6. 2. 2018, Kristiana Ltd. proti Lotyšsku (stížnost č. 36184/13). 

492 Rozsudek ESLP ze dne 27. 11. 2007, Hammer proti Belgii (stížnost č. 21861/03), a rozsudek velkého senátu ESLP 
ze dne 29. 3. 2010, Dapalle proti Francii a Brosset-Triboulet a ostatní proti Francii (stížnosti č. 34044/02, 34078/08). 

493 Rozsudek ESLP ze dne 10. 4. 2003, Papastavrou a další proti Řecku (stížnost č. 46372/99). 

494 Rozsudek ESLP ze dne 7. 6. 2018, O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd proti Irsku (stížnost č. 44460/16). 

495 WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 312, odst. 42 a 44.  

496 Nález ÚS ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2005/09, č. N 91/65 SbNU 221. 

497 Viz nález ÚS ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08, č. 256/2010 Sb., k povinnosti vlastníků a nájemců pozemků 
zlepšovat stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí: „Jde o rovinu prevence, ovšem nejen o ni, neboť § 68 míří 
– logicky – tím spíše na stav, kdy již došlo k dotčení druhového bohatství a ÚSES na pozemcích vlastníků a nájemců (arg. a 
minori ad maius). Jedná se o legitimní, ústavně konformní cíl (veřejný zájem) na ochraně životního prostředí (ostatně 
ochrana životního prostředí je jako ústavní hodnota výslovně deklarována například v čl. 11 odst. 3 a čl. 35 LPS).“ 

498 § 8 zákona č. 123/1998 Sb., o přístupu k informacím o životním prostředí. 

499 § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb., o přístupu k informacím o životním prostředí. 
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Další omezení mohou vyplývat z ryze soukromoprávních požadavků. V tomto ohledu je 

možné zejména odkázat na závěry nálezu Ústavního soudu, který se v nálezu z roku 2012 

zabýval okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnance pro zvlášť hrubé porušení 

pracovní kázně, které spočívalo v upozornění státních orgánů na ohrožování životního prostředí 

zaměstnavatelem. Ústavní soud ponechal na obecných soudech, „aby zvážily obě strany zájmů, 

a to veřejnoprávní zájem na ochraně životního prostředí, zdraví obyvatel, zájem na odvracení 

hrozícího nebezpečí, zájem na ochraně práva občanů obracet se na státní orgány se svými 

upozorněními na porušování zákonů a soukromoprávní zájem na dodržování smluv a na 

loajalitě zaměstnance vůči svému zaměstnavateli.“500 Odvolací a posléze i Nejvyšší soud 

nepopřely, že by stěžovatelé svým počinem nesledovali (též) veřejný zájem. Rozlišily však, 

nakolik bylo upozornění oprávněné a přiměřené. Dokud sledovali veřejnoprávní zájem na 

ochraně životního prostředí, nejednalo se o porušení pracovních povinností, neboť realizací 

svého petičního práva směřovali k ochraně významných společenských hodnot, přičemž 

nemohlo jít o oprávněné zájmy zaměstnavatele. Vedle orgánů státní správy se však obrátili též 

na další, ryze soukromoprávní subjekty, přičemž se neomezili jen na informace bezprostředně 

související s technickými nedostatky při provozování dané čistírny odpadních vod. Stav čistírny 

přitom nebyl katastrofální, jak bylo tvrzeno.501 

ÚS uvedené závěry potvrdil s tím, že jsou logické a bez vnitřních rozporů. Za veřejný 

zájem je tak možné označit pouze oprávněnou kritiku a nikoliv ochranu životního prostředí, 

která nese znaky zneužití práv či šikany. Uvedené závěry je nutné vnímat s ohledem na 

konkrétní okolnosti posuzovaného případu. Podle mého názoru nevylučují, aby ochrany 

požívalo i například upozornění soukromých subjektů, pokud je podpořeno objektivními 

informacemi, pokud může plnit svoji roli ve vztahu k zajištění veřejného zájmu na ochraně 

přírody a krajiny (může se jednat například o soukromé sdělovací prostředky502). Rovněž je 

třeba brát v potaz, do jaké míry je zaměstnanec schopen posoudit stav provozu nebo riziko, 

které životnímu prostředí hrozí. Důraz na kazuistický přístup v otázkách možného zneužití práv 

                                                           
500 Nález ÚS ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12, č. N 204/67 SbNU 605. 

501 Rozsudek KS v Brně ze dne 4. 10. 2013, č. j. 49 Co 29/2013 - 438, usnesení NS ze dne 26. 5. 2015, č. j. 21 Cdo 
202/2015 - 516. 

502 Shodně viz např. rozsudky ESLP ze dne 15. 2. 2005, Steel and Morris v. the United Kingdom (stížnost č. 68416/01), a 
ze dne 27. 5. 2004, Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia (stížnost č. 57829/00) k možnostem vedení účinné kampaně a 
šíření informací fekologickými spolky, neformálními skupinami i jednotlivci k otázkám, které se týkají veřejných 
zájmů, mezi které podle ESLP spadá ochrana životního prostředí a veřejného zdraví (ochrana svobody projevu podle 
čl. 10 Úmluvy). 
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je nedílnou součástí judikatury českých soudů, což platí i pro oblast participace veřejnosti na 

ochraně životního prostředí.503 

4.2.2 Ochrana přírody a krajiny jako veřejný zájem podle ZOPK 

Ustanovení § 58 ZOPK v odst. 1 výslovně prohlašuje ochranu přírody a krajiny za veřejný 

zájem. Účelem tohoto ustanovení zjevně není v první řadě proklamace ve vztahu 

k východiskům ZOPK nebo k provedení § 2 odst. 4 SpŘ, ale k omezení užívacích práv 

vlastníků nebo nájemcům v důsledku ochrany přírody a krajiny. Toto ustanovení nelze vnímat 

bez kontextu, kterým jsou další části § 58 odst. 1 ZOPK i celého § 58 (Náhrada za ztížení 

zemědělského nebo lesního hospodaření). Jak si správně všímá V. Stejskal, „(c)o je to veřejný 

zájem, zákon o ochraně přírody výslovně nestanovil.“504 Konstatování, že ochrana přírody je 

veřejným zájmem, přinesla až velká novela ZOPK v roce 2004.505 Současné znění § 58 ZOPK 

však z velké míry nadále upřesňuje původní skromné znění ustanovení § 58 ZOPK (Každý je 

povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona) a navazuje na 

čl. 11 odst. 3 a čl. 35 odst. 3 Listiny.506 Vedle toho však provádí rovněž čl. 11 odst. 4 Listiny, 

když upravuje náhradu za omezení, které je z pohledu zákonodárce bez náhrady již nepřiměřené 

obecnému zájmu na ochraně přírody a krajiny.507 

                                                           
503 Obecně viz např. rozsudek NSS ze dne 25. 6. 2014, č. j. 6 As 68/2014 – 21: „Zákaz zneužití práva musí být chápán jako 
výjimka z pravidla. Nelze předem paušálně říci, kdy se o zneužití práva bude jednat a kdy nikoliv. Vše záleží na okolnostech 
konkrétního případu. Stanovením přesných pravidel by byl popřen smysl a samotná podstata institutu zákazu zneužití 
subjektivních práv, neboť tento institut se musí vyznačovat jistou obsahovou pružností, aby mohl reagovat na nekonečné 
množství životních situací, na něž nemůže ve své obecnosti právní norma pamatovat.“ Nebo rozsudek NSS ze dne 10. 11. 
2005, č. j. 1 Afs 107/2004 - 48: „situace, kdy někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo 
společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom zdánlivě dovolené.“ V souvislosti s 
přístupem k informacím viz např. rozsudek NSS ze dne 24. 9. 2015, č. j. 10 As 112/2015 - 54: "Legitimní výkon práva 
může dosahovat různých intenzit, avšak vysoký počet žádostí sám o sobě automaticky neznačí zneužití práva či dokonce 
šikanu. Především chybí hlavní znak šikanózního chování, tedy snaha poškodit svým jednáním povinný subjekt.". Ve vztahu 
k účasti veřejnosti na rozhodování viz např. rozsudek NSS ze dne 14. 5. 2013, č. j. 9 As 156/2012 – 30: „snahy určitých 
subjektů opakovaným zakládáním provázaných občanských sdružení mařit průběh konkrétního řízení a bez věcného 
důvodu řízení prodlužovat, fakticky s cílem zabránit realizaci záměru, ačkoli pro to nejsou z 

pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny věcné důvody“ 

504 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, komentář k § 
58. 

505 Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

506 Důvodová zpráva k ZOPK. 

507 Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2004 Sb., změna zákona o ochraně přírody a krajiny: „Zakotvuje se náhrada újmy 
vlastníkům zemědělských a lesních pozemků. Jedná se jednak o náhradu za omezení zejména v důsledku vyhlášení zvláště 
chráněného území. Dále se poskytuje náhrada za omezení v důsledku správních rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona.“ 
Viz také STEJSKAL, Vojtěch. Veřejný, nebo soukromý zájem na ochraně přírody a krajiny? Acta Universitatis Carolinae 
Iuridica. 2017, roč. 63, č. 3, s. 78: „Pokud jde o ústavněprávní základ, za veřejný zájem je ochrana přírody prohlášena i čl. 
14 odst. 3 Listiny, upravujícím ústavněprávní rámec svobody pohybu a pobytu. Toto ustanovení není patrně hlavním 
ústavněprávním základem ochrany přírody, ale alespoň se o ní zmiňuje výslovně.“  
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Pochopitelně by dávalo větší smysl první větu odstavce 1 zařadit mezi úvodní ustanovení 

zákona, jak je tomu např. u § 1 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Pokud 

však může být ochrana přírody a krajiny označena za veřejný zájem při poměřování s právy 

vlastníků, pak není důvod, aby jím nebyla ani v obecné rovině. Navíc, jak již bylo uvedeno, 

stejný názor zastávají české soudy bez ohledu na existenci tohoto ustanovení. J. Hanák proto 

uvádí, že jeho význam „je tudíž de facto minimální. Nesporně by i bez něj byl zájem společnosti 

na ochraně přírody a krajiny zřejmý jako součást zájmu na ochraně životního prostředí. Nelze 

jej přesto označit za pouhou proklamaci, neboť upřesňuje, co se rozumí veřejným zájmem jako 

takovým.“508A dodává, že „ani odstavec 1 nezakládá bezvýhradnou prioritu zájmu na ochraně 

přírody a krajiny před jinými veřejnými zájmy.“ 509 

Bez ohledu na čl. 7 Ústavy a čl. 35 Listiny nebo výslovnou úpravu obsaženou v § 58 

ZOPK dovozují české soudy veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny z úvodních ustanovení 

ZOPK - především z účelu zákona formulovaného v § 1 ZOPK a z předmětu úpravy 

vymezeného v § 2 ZOPK („Veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny vyplývá již z § 1, podle 

něhož je účelem zákona…“,510 „v posuzované věci je veřejný zájem dán předmětem právní 

úpravy, a to zákonem, který chrání přírodu a krajinu, v tomto konkrétním případě pak zvlášť 

chráněné živočichy“511). Proto je další ustanovení ZOPK, a to včetně § 58 ZOPK, nutné 

vykládat právě s ohledem na úvodní ustanovení zákona, jak v konkrétním případě dovodil ÚS 

v nálezu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08: „Tento obecněji formulovaný účel zákona je 

konkretizován jednotlivými navazujícími ustanoveními zákona o ochraně přírody (jde o tradiční 

legislativně-technickou metodu), a to mj. právě v § 68 odst. 1 tohoto zákona, který deklaruje 

účel "zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability".“ Logicky 

jsou úvodní ustanovení ZOPK podstatná i z hlediska výčtu zájmů – a tedy i vymezení věcné 

působnosti zákona. Jak uvedl např. KS v Brně v rozsudku ze dne 16. 9. 2015, č. j. 31 A 68/2013 

- 74, „(v)ždy ale pravomoc orgánu ochrany přírody bude podmíněna také tím, že mají být 

řešeny právní vztahy upravené OchPřKr, což zákon vyjadřuje svým účelem. Z toho vyplývá, že 

                                                           
508 HANÁK, Jakub. § 58. In: VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip 
DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 460. 

509 Tamtéž, s. 461. 

510 Rozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2015, č. j. 10 A 5/2015 - 106. 

511 Usnesení NSS ze dne 5. 12. 2015, č. j. 6 As 65/2012 - 86. 
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rozhodování správního orgánu nepřichází v úvahu, jestliže na konkrétní právní vztahy se 

stavbou související OchPřKr vůbec nedopadá.“512 

Za veřejný zájem také ZOPK v § 4 odst. 1 výslovně označuje také vytváření ÚSES. I 

tentokrát se objevuje zmínka o veřejném zájmu z důvodu, aby bylo zřejmé, že tento institut 

plošné ochrany území přináší oprávněné omezení dalších zájmů, které se se zajištěním ochrany 

přírody a krajiny nevyhnutelně střetávají v procesu územního plánování. Vzhledem k tomu, že 

ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ a na 

jeho vytváření se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát, pak je zřejmé, že určitá míra omezení 

je se vznikem ÚSES spjata. I z toho důvodu označil zákonodárce vytváření ÚSES za veřejný 

zájem – aby bylo zřejmé, že je splněna základní podmínka pro omezení vlastnického práva, 

které se však nemůže stát libovůlí. Při vytváření ÚSES je tak vždy nezbytné hodnotit 

proporcionalitu mezi omezením práv vlastníků pozemků a konkrétními zájmy ochrany 

přírody.513 Jak uvádí NSS, „(v)eřejný zájem na vytváření a fungování ÚSES se může střetávat 

s požadavkem socioekonomického rozvoje daného území, a proto je nutno střet těchto zájmů v 

procesu přijímání změny územního plánu posoudit a případný zásah do ÚSES ve prospěch 

jiného veřejného zájmu ospravedlnit a nalézt řešení co nejšetrnější k již stávajícímu a 

fungujícímu ÚSES.“514 Stejně jako v případě § 58 nezakládá § 4 odst. 1 ZOPK přednost 

chráněného zájmu před zájmy jinými. Obcím a krajům však značná míra uvážení při ochraně 

územní stability, právo „rozhodovat o tom, jakým způsobem mají být řešeny konkrétní problémy 

či jevy, které jsou s takovými jejími zájmy (například právě na ekologické stabilitě území) v 

rozporu.“515 

4.2.3 Ekocentrický přístup ZOPK 

Účel ZOPK se koncepčně liší od předchozí úpravy, zákona z roku 1956,516 především 

v tom, že pojímá ochranu přírody a krajiny jako všezahrnující a celistvou. Vrací pozornost často 

                                                           
512 Viz také rozsudek ze dne 14. 2. 2008, č. j. 9 As 38/2007 - 93, ve kterém NSS navazuje analýzu ochrany krajinného 
rázu v § 12 ZOPK na vymezení účelu zákona v § 1, nebo rozsudek NSS ze dne 30. 3. 2005, č. j. 5 A 21/2002-56, podle 
kterého je v souladu s účelem zákona, aby řízení podle § 12 odst. 2 ZOPK bylo vedle podnětu stavebníka či osoby, která 
je původcem činnosti, jež může snížit či změnit krajinný ráz, zahajováno také z úřední povinnosti nebo z podnětu dalších 
osob: „Ve zbývajících případech bude vždy namístě, aby orgán ochrany přírody správní řízení podle citovaného ustanovení 
provedl. Neučiní-li tak sám z vlastního podnětu, je povinen tak učinit buď na návrh výše uvedených osob, či k podnětu jiného 
správního orgánu.“ 

513 Blíže viz VOMÁČKA, Vojtěch. § 4. In: VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip 
DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 47. 

514 Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2012, č. j. 7 Ao 3/2010 - 25. 

515 Rozsudek NSS ze dne 3. 2. 2016, č. j. 3 As 52/2015 - 33, k postupu obce, která se v územním plánu zaměřila na 
ÚSES a kladla přitom důraz na zamezení šíření invazivních a nepůvodních druhů rostlin. 

516 Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. 
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zanedbané přírodě, a proto také důvodová zpráva zdůrazňuje snahu „přispět k realizaci odklonu 

od dosavadního a převládajícího antropocentrizmu, připomenout podřízení člověka řádu 

přírody a respektování její původnosti a svébytnosti“. Podle zákonodárce tak nejenže není 

přednost zájmů lidské společnosti před ochranou přírody samozřejmá, ale měla by být v zásadě 

odůvodněnou výjimkou, což se projevuje jak v systematice i nastavení dílčích nástrojů 

obsažených v zákoně, tak důrazem na poměřování proporcionality zásahu do chráněných zájmů 

v souladu se zásadou udržitelného rozvoje. 

Odklon od antropocentrického pojetí nicméně není úplný, což je patrné z poslední věty § 

1, která ukládá povinnost zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a 

regionální a místní poměry. Ochrana přírody a krajiny nadále zohledňuje důležité zájmy 

člověka, a to v souladu s obdobným zněním čl. 2 odst. 3 směrnice o stanovištích, ale zbavuje 

se pojetí, podle kterého příroda člověku slouží.517 Podobné rozlišování se objevuje již na úrovni 

ústavního práva, když se v čl. 7 Úst stát zavazuje dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů i 

ochranu přírodního bohatství, přičemž výklad pojmu „přírodní zdroje“, který podává § 7 ŽivP, 

směřuje jednoznačně k využitelnosti přírody pro lidské potřeby („části živé nebo neživé 

přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb“). 

Korektiv obsažený v § 1 ZOPK je deklaratorní povahy a má spíše upozornit na existenci 

různých zájmů často konkurujících ochraně přírody a krajiny, než aby ukládal povinnost 

zvláštního posouzení při rozhodovací činnosti. Havelková k tomu trefně uvádí: „Poslední větu 

§ 1 o zohledňování hospodářských, sociálních a kulturních potřeb obyvatel a regionálních a 

místních poměrů nelze chápat v rozporu se základním účelem zákona. Ustanovení má pouze 

sloužit jako obecné vodítko a výkladové pravidlo proti fundamentalistické aplikaci zákona, 

která by rigidně konzervovala současný stav přírody a krajiny a nepřipouštěla vůbec rozvoj 

jiných potřeb společnosti. Ustanovení má vést k hledání takových řešení, která na jedné straně 

umožní naplňování jiných veřejných zájmů a rozvoj regionů a současně na straně druhé budou 

respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny, jak vyplývají z konkrétních ustanovení zákona. V 

žádném případě tato věta neznamená, že by orgán ochrany přírody při správním rozhodování 

byl povinen zkoumat otázky hospodářských, sociálních a kulturních potřeb jako otázky 

                                                           
517 Srov. § 1 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb,: „Tento zákon chrání přírodní bohatství a vzhled krajiny a zabezpečuje, aby 
tyto hodnoty sloužily k poučení, osvěžení a péči o zdraví našeho lidu, a tím k dalšímu vzestupu jeho hmotné a kulturní 
úrovně“. 



132 
 

rovnocenné s hledisky ochrany krajiny či jednotlivých částí přírody. Jiný výklad připustit nelze, 

protože by ve své podstatě znamenal popření účelu celého zákona.“518 

Jak uvedl NSS v rozsudku ze dne 9. 1. 2007, č. j. 2 As 35/2007 - 75, ve vztahu 

k posuzování zásahu do krajinného rázu, „(d)eklaratorní ustanovení § 1 věty poslední zjevně 

nemá stanovit zvláštní povinnost zkoumat v řízení podle § 12 odst. 2 ekonomický přínos. Má 

pouze sloužit jako obecné vodítko a výkladový korektiv, tedy jako jakási pojistka proti výkladu 

zákona, který by upřednostňoval konzervování současného stavu krajiny bez ohledu na veřejné 

potřeby. Jinými slovy, z tohoto ustanovení neplyne povinnost orgánu ochrany přírody a krajiny 

vyžádat si znalecký posudek v otázce ekonomických přínosů stavby a zabývat se jím. Ke 

stanovení konkrétních povinností slouží ustanovení v dalších částech zákona (například § 5a 

odst. 5, § 5b odst. 1, § 43, 56 apod.). Ekonomický přínos může odůvodnit zásah do krajinného 

rázu, avšak nikoliv zásah excesivní. Opačný výklad by byl popřením účelu zákona.“ K závěru 

v podobném duchu dospěl i SDEU, podle kterého možnost zohlednění hospodářských 

požadavků není obecnou výjimkou z pravidel směrnice o stanovištích (a mutatis mutandis v 

případě čl. 2 směrnice o ochraně volně žijících ptáků). Směrnice toliko berou v úvahu jak 

potřebu účinné ochrany přírody, tak i mimo jiné hospodářské požadavky.519 

4.2.4 Zlepšování přírody a krajiny jako východisko ZOPK 

Dalším z podstatných východisek ZOPK je pojetí ochrany přírody a krajiny, které 

směřuje ke zlepšení současného stavu. Nejedná se přitom pouze o zlepšení ze stavu 

nevyhovujícího do stavu udržitelného, tzn. eliminaci existujícího poškození a ohrožení a 

zachování udržitelného stavu chráněných zájmů, nýbrž o požadavek aktivního přispívání 

k prosperitě a rozvoji chráněných zájmů. To je z pohledu poměřování veřejných zájmů 

podstatné, protože kompromis mezi konkurujícími veřejnými zájmy je nutné hledat primárně 

mezi variantami, které zaručí nebo podpoří příznivý vývoj (a rozvoj) chráněných zájmů, nikoliv 

na úrovni pouhého „přežití“. 

Naznačený přístup podporuje také soudní judikatura. Když například ÚS v roce 2010 

uvedl k návrhu na zrušení ustanovení § 68 odst. 3 a 4 ZOPK (možnost provedení zásahů ke 

zlepšení stavu dochovaného přírodního prostředí ze strany orgánů ochrany přírody nebo třetích 

osob, že „ochranu životního prostředí považuje za legitimní, ústavně konformní cíl (veřejný 

                                                           
518 HAVELKOVÁ, Svatava. Veřejný zájem - aplikace pojmu v ochraně přírody. Ochrana přírody. 2008, č. 3, s. 12. 

519 Viz zejména rozsudek SDEU ze dne 14. 1. 2010, Stadt Papenburg (C-226/08, ECLI:EU:C:2010:10, body 27 – 33). 
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zájem)“,520 doplnil také další úvahy, ze kterých vyplývá, že úpravu v ZOPK je zapotřebí vnímat 

jako celek, takže ustanovení § 68 je rozvinutím základních cílů zákona upravených v § 1. 

Důvodem je, že veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny nespočívá toliko v jejich udržování, 

ale v cíleném zlepšování. ÚS proto nepřisvědčil navrhovatelům, kteří namítali, že dotčená 

úprava směřuje nesprávně nikoliv k zachování, nýbrž ke změně stavu, který sám o sobě již je s 

veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny v souladu: „Nelze tak přisvědčit námitce 

navrhovatele, že zásah dle § 68 citovaného zákona směřuje toliko ke změně stavu, který již sám 

o sobě je z hlediska účelu zákona o ochraně přírody a krajiny považován za vyhovující. Kdyby 

tomu tak bylo, neměl by § 68 zákona o ochraně přírody a krajiny rozumný smysl. Je logické, že 

plynutím času (a jiných faktorů, např. přírodních) může postupně docházet k újmě na druhovém 

bohatství a systému ekologické stability (na pozemcích vlastníků, nájemců) či dokonce až k 

ohrožení jejich existence, a tudíž z hlediska životního prostředí nepříznivému stavu. Proto 

napadené ustanovení stanoví povinnost vlastníků a nájemců pozemků zlepšovat (dle svých 

možností) stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí, aby (v budoucnu) nebyl dotčen 

stav, toliko který je z hlediska ochrany životního prostředí příznivý. Jde o rovinu prevence, 

ovšem nejen o ni, neboť § 68 citovaného zákona míří - logicky - tím spíše na stav, kdy již došlo 

k dotčení druhového bohatství a systému ekologické stability na pozemcích vlastníků a nájemců 

(arg. a minori ad maius).“521 Touto optikou je nezbytné posuzovat povahu přírody a krajiny 

jako veřejného zájmu při střetu s veřejnými zájmy jinými, konkurujícími. Mají-li tyto zájmy 

převážit, pak je nutné nejen hodnotit, do jaké míry je možné zachovat samotný zájem chráněný 

ZOPK samotný, ale také zda je možné zlepšovat jeho stav v budoucnosti, což se pochopitelně 

vztahuje na ochranu druhovou i územní. 

Stejný přístup zastává i unijní úprava, takže není náhodou, že Ústavní soud v citovaném 

nálezu odkázal i na východiska směrnice o stanovištích, podle které je v souladu se zásadami 

unijní politiky v oblasti ochrany životního prostředí „zachovávání, ochrana a zlepšování 

kvality životního prostředí, včetně ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin je základním cílem v obecném zájmu Společenství“.522 Podobně je tomu 

u směrnice o ochraně volně žijících ptáků, která pohlíží na zachování druhů volně žijících ptáků 

jako na nezbytný předpoklad zlepšování životních podmínek a udržitelného rozvoje.523 

                                                           
520 Nález ÚS ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08, č. 256/2010 Sb. 

521 Tamtéž. 

522 Preambule směrnice o stanovištích. 

523 Viz preambule směrnice o ochraně volně žijících ptáků a také např. stanovisko generální advokátky E. Sharpston ze 
dne 26. 7. 2017, Komise v. Malta (C-557/15, ECLI:EU:C:2017:613, bod 43: „…směrnice o volně žijících ptácích je založena 
na znepokojivém předpokladu: na poklesu počtů volně žijících ptáků vyskytujících se v přírodě na evropském území 
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Vzhledem k tomu, že se ochrana přírody a krajiny střetává často se zájmy, které vychází 

z politik regulovaných na unijní úrovni, je možné také poukázat na znění čl. 3 odst. 3 věty druhé 

SEU, podle které „[Unie] usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém 

hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním 

hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku, s vysokým stupněm 

ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.“ Nadto podle čl. 37 Listiny základních práv 

EU platí, že „(v)ysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být 

začleněny do politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.“524 V důsledku 

by tak i (všechny) ostatní unijní politiky měly přispívat ke zlepšování kvality životního 

prostředí, nebo takovému zlepšování alespoň nebránit. Konečně je zlepšování kvality životního 

prostředí je také jedním z cílů Aarhuské úmluvy, kterou státy uzavřely mimo jiné „potvrzujíce 

nezbytnost chránit, uchovávat a zlepšovat stav životního prostředí a zajišťovat udržitelný a 

environmentálně zdravý rozvoj“.525 Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí tak má vést 

ke zlepšování kvality životního prostředí – a jedná se o legitimní požadavek dotčené veřejnosti 

(v českém pojetí ne nepodobný příznivosti životního prostředí, kterou v hmotněprávní rovině 

vyžaduje čl. 35 odst. 2 Listiny). 

4.2.5 Předběžná opatrnost při rozhodování o zájmech chráněných ZOPK 

Zásada předběžné opatrnosti ukládá správním orgánům, které rozhodují o zájmech 

ochrany přírody a krajiny, aby tak činily na základě aktuálních a co nejúplnějších informací a 

také aby v pochybnostech upřednostnily zájmy ochrany přírody a krajiny. Důraz na 

zohledňování zásady předběžné opatrnosti (obezřetnosti) je pro tuto oblast typický a lze ho 

považovat za specifikum i v rámci právní ochrany životního prostředí, a to na unijní i 

vnitrostátní úrovni. 

                                                           
členských států. Uvedená situace představuje „vážnou hrozbu pro ochranu přírodního prostředí, především protože takový 
vývoj ohrožuje biologickou rovnováhu“, a „zachování druhů volně žijících ptáků vyskytujících se v přírodě na evropském 
území členských států je nezbytné pro uskutečnění cílů [Evropské unie] v oblastech zlepšování životních podmínek a 
udržitelného rozvoje“). 

524 Rozdíl mezi zvyšováním a zlepšováním kvality je dán pouze rozdílným překladem obou dokumentů. 

525 Pátý bod odůvodnění Aarhuské úmluvy. 
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Zásada předběžné opatrnosti je obecnou zásadou ochrany životního prostředí (podle § 13 

ŽivP526) a je na ní založena také politika Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí527 

(unijní právo přesnou definici nepodává528). Navzdory odlišnému pojetí v právních předpisech 

i v odborné literatuře tato zásada vždy počítá s nejistotou ohledně možného rizika – a uplatní 

se zejména v případech, kdy je nezbytná rychlá reakce na hrozící nebezpečí, jehož rozsah nebo 

povaha nemusí být dle současného stavu vědeckého poznání jasné. Míra uvážení, která svědčí 

zákonodárci nebo správnímu orgánu, je odvislá od velikosti a akutnosti potenciální hrozby. 

Preventivní opatření oproti tomu vychází z určitých ověřených či známých předpokladů, byť 

jejich účinek nemusí být dopředu jasný. Je zřejmé, že hranice mezi zásadou předběžné 

opatrnosti a zásadou prevence je mlhavá. Jak uvádí např. Damohorský, předběžná opatrnost ve 

své podstatě představuje zvláštní modifikaci principu prevence s tím, že ji odlišuje prvek 

nejistoty. Předběžná opatrnost podle něj spočívá v braní do úvahy, resp. ve vycházení z nejhorší 

možné varianty z těch, které mohou nastat.529 Vzhledem k tomu, že předběžná opatrnost je 

zásadou rozhodování,530 je z praktického pohledu více než její definice podstatné, s jakým 

typem rozhodování ji soudní judikatura spojuje a jaké z toho vyvozuje požadavky.  

Soudní dvůr se zásady předběžné opatrnosti dovolává právě v situacích vědecky v době 

rozhodování neodstranitelného prvku nejistého rizika (např. v souvislosti s tzv. nemocí šílených 

krav,531 obohacenými potravinami,532 GMO533 a podobně) s formulačně stáleným závěrem, že 

                                                           
526 § 13 ŽivP: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného 
poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad 
opatření, jež mají poškození zabránit.“ 

527 Čl. 191 odst. 2 SFEU: „Politika Unie v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany, přičemž 
přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Unie. Je založena na zásadách obezřetnosti a prevence, odvracení 
ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě "znečišťovatel platí".“ 

528 Blíže viz VOMÁČKA, Vojtěch. Zásady unijního práva z oblasti ochrany životního prostředí. Časopis pro právní vědu a 
praxi. 2013, č. 2, s. 190 - 201. 

529 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 51. 

530 Podle Pekárka má zásada předběžné opatrnosti vyjadřovat požadavek, aby každý, kdo rozhoduje, a to ať již sám za 
sebe nebo o právech a povinnostech jiných, jejichž výkon může nějakým způsobem ovlivnit stav životního prostředí, 
pokud by neměl jistotu, že následný výkon těchto práv nebude mít nepříznivé důsledky (větší, než připouští zákon) pro 
životní prostředí, rozhodl tak, že se tento výkon neuskuteční, anebo za podmínky provedení opatření, která budou s to 
takovým nepříznivým důsledkům zabránit. Viz PEKÁREK, Milan. Zásady ochrany životního prostředí a stavební zákon. 
In: PRŮCHOVÁ, I. a kolektiv. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 30. 

531 Viz rozsudek SDEU ze dne 5. 5. 1998, The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food a Commissioners of 
Customs & Excise, ex parte National Farmers' Union a další (C-157/96, ECLI:EU:C:1998:191, bod 63). 

532 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 23. 9. 2003, Komise v. Dánsko (C-192/01, ECLI:EU:C:2003:492, bod 49). 

533 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 26. 5. 2005, Codacons a Federconsumatori (C-132/03, ECLI:EU:C:2005:310, bod 
61). 
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zásada obezřetnosti „orgánům umožňuje přijmout ochranná opatření, aniž musí čekat na úplné 

prokázání skutečné existence a závažnosti těchto rizik“.534 

Za projev této zásady však Soudní dvůr označuje také úpravu ve směrnici o stanovištích, 

především institut naturového hodnocení, tzn. posuzování vlivů na lokality v soustavě Natura 

2000 podle ust. čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích („čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích 

zahrnuje zásadu obezřetnosti a umožňuje účinně předcházet nepříznivému účinku zamýšlených 

plánů nebo projektů na celistvost chráněných lokalit“535), byť se povahou jedná spíše o 

preventivní opatření. Jeho podstatou je hodnocení možných dopadů, ovšem potenciální riziko 

je v obecné rovině zřejmé, protože není sporu, že realizace záměrů a koncepcí může mít 

negativní dopad na chráněné oblasti (tedy dikcí poslední citace umožňuje účinně předcházet 

nepříznivému účinku). Podstatná je však návaznost posouzení na rozhodování a požadavek 

SDEU, aby příslušný vnitrostátní orgán odmítl schválení posuzovaného záměru nebo koncepce, 

přetrvává-li nejistota ohledně neexistence nepříznivých účinků na celistvost chráněné 

lokality,536 s výjimkou případů, kdy splňuje podmínky pro uplatnění odchylného režimu podle 

čl. 6 odst. 4 směrnice.537 

Přístup Soudního dvora je podložený stejnými důvody jako v případě již zmíněné 

doktríny faithful transposition – dbát na udržení ochranných podmínek, aby nebylo možné se 

vyhnout povinnostem vyplývajícím ze směrnice prostřednictvím nedostatečného posouzení, 

které by nezhodnotilo všechny podstatné aspekty realizace záměru či koncepce (včetně variant), 

a to z důvodu, že „(m)éně striktní kritérium pro schválení nemůže natolik účinně zajistit 

dosažení cíle ochrany lokalit, ke kterému směřuje zmíněné ustanovení“538 Existence 

                                                           
534 Viz např. rozsudky SDEU ze dne 5. 5. 1998, Spojené království v. Komise (C-180/96, ECLI:EU:C:1998:192, bod 99), 
ze dne 9. 9. 2003, Monsanto Agricoltura Italia a další (C-236/01, ECLI:EU:C:2003:431, bod 111), ze dne 12. 12. 2006, 
Agrarproduktion Staebelow (C-504/04, ECLI:EU:C:2006:30, bod 39). 

535 Rozsudek SDEU ze dne 25. 7. 2018, Grace a Sweetman (C-164/17, ECLI:EU:C:2018:593, bod 54). Viz také rozsudky 
SDEU ze dne 7. 9. 2004, Waddenvereniging a Vogelbeschermingsvereniging (C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482, body 57 – 
58), a ze dne 11. 4. 2013, Sweetman a další (C-258/11, EU:C:2013:220, bod 41).  

536 Viz rozsudek SDEU ze dne 26. 10. 2006, Komise v. Portugalsko (C-239/04, ECLI:EU:C:2006:665, bod 24: „Skutečnost, 
že projekt po své realizaci tyto účinky nezpůsobil, nemá na toto posouzení vliv. Z vědeckého hlediska totiž nesmí existovat 
žádná důvodná pochybnost o nepřítomnosti nepříznivých účinků na celistvost dotčené lokality v okamžiku přijetí 
rozhodnutí povolujícího realizaci projektu“.). 

537 Ve vztahu k procesu EIA Soudní dvůr stejnou dikci neuplatňuje a pohlíží na něj především jako na nástroj 
preventivní. Závěr, že některé požadavky vyplývající ze směrnice EIA odpovídají zásadě předběžné opatrnosti, vyplývá 
především z preambule směrnice a ze stanovisek generálních advokátů. Viz např. stanovisko generální advokátky J. 
Kokott ze dne 30. 3. 2017, Comune di Corridonia (C-196/16, ECLI:EU:C:2017:249, bod 41: „V případě odnětí nebo 
pozastavení platnosti povolení bude kromě toho zpravidla žádoucí, jako je tomu v původním řízení, aby byl nejprve provoz 
takových zařízení ukončen. Podle čl. 1 odst. 2 písm. c) a čl. 2 odst. 1 směrnice EIA je totiž toto povolení podmínkou pro 
realizaci záměru, a tedy i pro jeho provoz. Tento postup je kromě toho v souladu se zásadou obezřetnosti a prevence“). Liší 
se rovněž výstupy každého z těchto posouzení. Posouzení podle směrnic SEA a EIA stanovují procesní požadavky, avšak 
nestanovují závazné environmentální normy. Naproti tomu výsledek posouzení podle směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť je pro příslušný orgán okamžitě závazný a podmiňuje jeho konečné rozhodnutí. 

538 Rozsudek SDEU ze dne 15. 5. 2014, Briels a další (C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330, bod 26). 
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převažujícího veřejného zájmu na realizaci záměru nebo koncepce představuje jen zdánlivou 

únikovou cestu z aplikace zásady předběžné opatrnosti, protože mu musí předcházet dostatečné 

posouzení provedené podle čl. 6 odst. 3 směrnice, které musí obsahovat úplná, přesná a konečná 

zjištění a závěry, na jejichž základě by byla odstraněna jakákoli důvodná vědecká pochybnost 

o účincích prací plánovaných v dané chráněné lokalitě,539 což je pochopitelně zásadní pro 

posouzení splnění dalších podmínek odchylného režimu – neexistence alternativního řešení. 

Zatímco v případě preventivních opatření je možné dovodit poměrně široké uvážení 

členských států, jakým způsobem dosáhnou požadovaného výsledku (a je na Komisi, aby 

správnost jejich postupu vyvrátila), v případě opatření založených na zásadě předběžné 

opatrnosti se situace obrací – a naopak členské státy musí v zásadě prokazovat, že jejich přístup 

je vhodnější.540 Z toho důvodu se Soudní dvůr spokojí i s důvodnými domněnkami ohledně 

ochrany stanoviště, kterou by měly členské státy zajistit. Např. v rozsudku z roku 2016541 

Soudní dvůr hodnotil, zda Bulharsko plnilo povinnosti ochrany ptačích stanovišť na základě 

dostupných dat o výskytu ptáků a dovodil, že „…lze podle všeho usuzovat na ztrátu atraktivity, 

jelikož z nich vyplývá, že míra využívání území berneškou rudokrkou oproti maximům zjištěným 

v době před výstavbou větrných turbín poklesla. Z předcházejících úvah vyplývá, že Bulharská 

republika tím, že schválila záměry výstavby větrných elektráren (…) na VPÚ Kaliakra, které 

nebylo označeno jako ZCHO, přestože tak označeno být mělo, nesplnila povinnosti, které pro 

ni vyplývaly z čl. 4 odst. 4 směrnice o ochraně ptáků.“).542 Nejednalo se tak o jistý závěr, ale 

spíše o vyvratitelnou domněnku. V jiném rozsudku ze stejného roku543 dovodil SDEU ve vztahu 

k ochraně stanovišť, že „(k) podání důkazu o porušení čl. 6 odst. 2 směrnice o stanovištích 

Komise nicméně nemusí prokázat existenci příčinné souvislosti mezi výstavbou 

vysokorychlostní železniční tratě a významným vyrušováním způsobovaným dotčeným druhům. 

Postačí totiž, aby tento orgán prokázal existenci pravděpodobnosti nebo nebezpečí, že tato 

výstavba způsobí významné vyrušování těchto druhů“.544  

Ve vztahu k ochraně druhů podle směrnice o stanovištích je situace odlišná a Soudní dvůr 

nikdy nedovodil, že by šlo o projev zásady předběžné opatrnosti. Naopak, podle jeho závěrů 

                                                           
539 Rozsudek SDEU ze dne 11. 4. 2013, Sweetman a další (C-258/11, EU:C:2013:220, bod 44). 

540 Viz např. rozsudek Tribunálu ze dne 14. 5. 2014, Německo v. Komise (T-198/12, ECLI:EU:T:2014:251, bod 100). 

541 Rozsudek SDEU ze dne 14. 1. 2016, Komise v. Bulharsko (C-141/14, ECLI:EU:C:2016:8). 

542 Body 77 – 78. 

543 Rozsudek SDEU ze dne 24. 11. 2016, Komise v. Španělsko (C-461/14, ECLI:EU:C:2016:895). 

544 Bod 97. 
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unijní úprava především požaduje zavedení koordinovaného systému preventivních opatření.545 

Uvážení členských států je tak širší a v zásadě je na Komisi, aby prokázala, že uplatnění 

odchylných postupů z ochranného režimu vedou k ohrožení populace ohroženého druhu.546 

Výše uvedené je východiskem pro výklad úpravy ZOPK, která provádí unijní směrnice, 

ovšem vedle toho je ještě nutné přihlížet k pohledu českých soudů, které zásadu předběžné 

opatrnosti vykládají široce – a její uplatnění spatřují nejen při řešení rizik, se kterými si věda 

neví rady,547 ale také v procesu posuzování vlivů (EIA, SEA),548 v územním plánování549 i ve 

využití řady institutů upravených v ZOPK. 

Stejně jako Soudní dvůr spojil NSS se zásadou předběžné opatrnosti ochranu lokalit 

v soustavě Natura 2000, když v rozsudku ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 – 644, dovodil: 

„Vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality provedené v příslušném 

okamžiku, a to včetně lokalit zařazených „jen“ na národním seznamu, je z pohledu prevence 

ekologické újmy a principu předběžné opatrnosti na takových lokalitách zřejmě nejvhodnějším 

opatřením.“ Stejné zásady se NSS dovolával v souvislosti se zásahem do významného 

krajinného prvku v rozsudku ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 As 94/2008 - 53: „Jinak je totiž nutné 

uzavřít, že žalobkyně tím, že si neopatřila potřebné stanovisko, porušila jeden ze základních 

principů práva životního prostředí – princip předběžné opatrnosti. Ten ukládá každému 

povinnost jednat tak, aby bylo zamezeno jakékoliv škodě na životním prostředí i v případech, 

kdy není předem jisté, že plánovaným jednáním nějaká škoda vznikne, tedy povinnost vycházet 

                                                           
545 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 14. 4. 2018, Komise v. Polsko (C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255, bod 231: „Systém 
přísné ochrany proto předpokládá přijetí preventivních ucelených a zkoordinovaných opatření. Takový systém přísné 
ochrany musí tedy umožnit, aby bylo účinně zabráněno úmyslnému odchytu nebo usmrcování jedinců těchto druhů v 
přírodě a poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku živočišných druhů uvedených v příloze IV a) 
směrnice o stanovištích.“). 

546 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 14. 6. 2007, Komise v. Finsko (C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341, bod 42: „I když 
nemůže být a priori vyloučeno, že povolování usmrcení jednoho nebo více jedinců smečky vlků, jejíž někteří jedinci způsobují 
nebo mohou způsobovat takové škody, umožňuje prevenci, vyloučení nebo omezení těchto škod, je nutno konstatovat, že 
údaje ze spisu nemohou tuto domněnku potvrdit.“). 

547 Viz např. rozsudek NSS ze dne 15. 5. 2012, č. j. 2 Ao 5/2011 - 24, ve kterém se NSS zabýval reálnou možností rušení 
prostředků letecké radionavigační služby vysílači v pásmu FM. Dospěl k závěru, že „(j)akkoliv tedy vznik této situace 
nelze považovat za empiricky prokázaný, rozhodující je, že znalci tuto možnost zcela kategoricky nevyloučili, byť by taková 
možnost byla vázána na současné splnění více extrémních předpokladů. V oblasti ochrany bezpečnosti letového provozu 
(jehož je bezpochyby fungování letecké radionavigační služby imanentní součástí) se, dle názoru zdejšího soudu, nelze 
žádnou míru nepravděpodobnosti (byť by se blížila jistotě) spokojit.“ 

548 Viz závěry NSS v rozsudku ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011 - 526, č. 2698/2012 Sb. NSS, k posouzení 
kumulativních a synergických vlivů v procesu SEA: „Za použití základní zásady práva životního prostředí – zásady 
předběžné opatrnosti (§ 13 zákona o životním prostředí) – je přitom třeba vycházet z nejhorší možné varianty a zohlednit 
i takové plánované záměry (činnosti), jejichž realizace je v budoucnu nejistá.“ 

549 Viz rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2012, č. j. 7 As 144/2012 – 53: „Zvolená regulace ochrany ovzduší obce či dalších 
chráněných hodnot nebo zájmů územním plánem a její uplatňování totiž musí být v souladu se zásadou subsidiarity a 
minimalizace zásahu do právní sféry jednotlivce (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 
Ao 2/2011 – 127, www.nssoud.cz). Ta to zásada však může být podle okolností oslabena jak intenzitou chráněného zájmu, 
tak zásadou předběžné opatrnosti při umisťování staveb v území, a to i s ohledem na případnou mimořádnou obtížnost při 
odstraňování případných negativních dopadů již realizované stavby na její okolí.“ 
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z nejhorší možné varianty z těch, které mohou nastat (v daném případě tedy z té varianty, že 

odstraněním dřevin dojde ke škodlivému zásahu do významného krajinného prvku“. 

Podobný přístup lze zaznamenat také v rozsudku ze dne 7. 6. 2018, č. j. 1 As 41/2018 – 

33, k nepovolení výjimky podle § 43 odst. 3 ZOPK uskutečňovat rozšiřování nepůvodního 

druhu živočicha (v konkrétním případě šlo o chov daňka skvrnitého na území CHKO Železné 

hory): „V souvislosti s namítaným snadným odchytem uniklého daňka správní orgány 

vysvětlily, že únik zvěře je vždy rizikový a dohledání a likvidaci uniklé zvěře nelze garantovat. 

Podle správních orgánů tak byla hrozba založení nové volně žijící populace příliš vysoká, a 

proto s ohledem na princip předběžné opatrnosti rozhodly o nepovolení výjimky. Nejvyšší 

správní soud tyto obavy správních orgánů respektuje a považuje je za logicky a dostatečně 

odůvodněné.“ A podle NSS je odrazem zásady předběžné opatrnosti také pravomoc orgánu 

ochrany omezit a zakázat činnost podle § 66 ZOPK, jak je patrné z rozsudku ze dne 29. 10. 

2008, č. j. 9 As 8/2008 – 80: „Zásady prevence a předběžné opatrnosti se proto jako nosné 

zásady promítají do jednotlivých právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a 

jejich projevem je mimo jiné i pravomoc orgánu ochrany přírody zakotvená v ustanovení § 66 

zákona o ochraně přírody a krajiny v případě zjištěného ohrožení zájmů přírody zasáhnout, a 

činnost ohrožující tyto zájmy omezit stanovením podmínek pro její výkon, případně tuto činnost 

i zakázat.“550 

Obezřetný přístup NSS podpořil i ve vztahu ke druhové ochraně, když se v rozsudku ze 

dne 21. 5. 2018, č. j. 4 As 126/2018 - 70, ztotožnil se závěrem správního orgánu, který rozhodl, 

že „(z)emní práce v prostoru celé stavby nesmí být zahajovány ve vegetačním období, kácení 

dřevin a odstraňování vegetačního krytu musí být [prováděno] mimo vegetační období a mimo 

období rozmnožování živočichů a hnízdění ptáků. Vlastní kácení stromů s potenciálními úkryty 

pro netopýry uskutečnit až tehdy, bude-li vyloučeno, že se v nich nevyskytují netopýři.“ A taktéž 

lze odkázat na závěry NSS k ochraně v režimu obchodování s ohroženými druhy: „Protože 

Agentura neměla dostatek důkazů o původu papoušků, byla oprávněna vydat negativní 

stanovisko, a to s ohledem na formulaci článku 5 odst. 2 písm. a) nařízení č. 338/97, podle 

kterého smí být vývozní povolení vydáno, pouze pokud vědecký orgán písemně oznámí, že [...] 

vývoz ne bude mít škodlivý účinek [...]. Toto ustanovení zohledňuje zásadu předběžné opatrnosti 

zakotvenou v čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování EU“.551 

                                                           
550 Podobně také rozsudek KS v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 10. 12. 2015, č. j. 59 A 105/2014 – 73, a 
navazující rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2016, č. j. 8 As 10/2016 – 33. 

551 Rozsudek NSS ze dne 30. 5. 2018, č. j. 10 As 328/2017 – 33. 



140 
 

Z výše uvedeného je patrné, že poměřování veřejných zájmů musí probíhat až po zajištění 

komplexních informací, které umožní důsledně posoudit všechny potenciální následky 

realizace zamýšleného zásahu do zájmů chráněných ZOPK, a také že výhoda pochybnosti leží 

právě na straně zájmů ochrany přírody a krajiny – a při nejistotě ohledně splnění některé 

z podmínek odchylného režimu by mělo dojít k zachování dosavadního stavu nebo 

upřednostnění takové varianty řešení, která nahlíží na hrozby, které nebylo možné vyvrátit, jako 

na reálné, a adekvátně se s nimi vypořádává. Toto východisko se s ohledem na závěry soudní 

judikatury vztahuje nejen na ochranu lokalit v soustavě Natura 2000, nýbrž na všechny zájmy 

chráněné ZOPK. 

4.3 Identifikace konkurujícího veřejného zájmu 

V režimu ZOPK dochází zpravidla ke střetu veřejných zájmů, z nichž jeden je 

reprezentován ochranou dílčího zájmu ochrany přírody a krajiny a druhý zájmem na realizaci 

různých aktivit v území, které nelze realizovat bez zásahu do chráněných zájmů. Konkurujících 

veřejných zájmů může být logicky i více na obou stranách. Zvažované aktivity v území mají 

v praxi většinou povahu dočasné nebo trvalé výstavby, těžební činnosti, odlesňování, ale i 

rekreačních aktivit a podobně. 

V případě, že ZOPK podmiňuje odchylný režim existencí převažujícího veřejného 

zájmu, neobejde se příslušný správní orgán bez identifikace konkurujícího veřejného zájmu na 

půdorysu konkrétního zamýšleného záměru. Nejedná se o úkol nadmíru složitý, ovšem správní 

orgán musí své úvahy řádné odůvodnit. Jak uvádí J. Dvořáková, „(b)ohužel se můžeme relativně 

často setkat s tím, že z odůvodnění rozhodnutí tyto úvahy správního orgánu nejsou úplně zřejmé, 

zejména je nedostatečně odůvodněna existence jiného veřejného zájmu. Můžeme se setkat s tím, 

že správní orgán s tvrzeným veřejným zájmem žadatele zachází tak, jako by existoval 

automaticky, resp. pouze na základě tvrzení žadatele, a rovnou přejde k poměřování veřejných 

zájmů. Odvolací orgán pak v tomto případě nemá jinou možnost než rozhodnutí zrušit a vrátit 

věc k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.“552 

Je přitom logické, že bez identifikace konkurujícího veřejného zájmu není možné 

provést ani poměřování veřejných zájmů, jak potvrzují i závěry rozsudku NSS ze dne 19. 12. 

2014, č. j. 5 As 10/2013 – 38, který k námitce, že není zřejmé, jaká část odůvodnění napadeného 

rozsudku se vztahuje k žalobnímu tvrzení o absenci veřejného zájmu a jaká část k žalobnímu 

                                                           
552 DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Veřejný zájem. Ochrana přírody. 2016, č. 1, s. 16. 
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tvrzení o nedostatku výrazné převahy tohoto zájmu nad zájmy ochrany přírody, uvedl: „Ve 

skutečnosti se však, jak již Nejvyšší správní soud uvedl, jedná o otázku jedinou, přičemž z 

rozhodnutí správních orgánů i z rozsudku městského soudu je zřejmé, že správní orgány i 

městský soud tyto otázky zvažovaly ve vzájemných souvislostech. Pokud dospěly na základě 

předložených podkladů k závěru, že veřejný zájem na stavbě R52 je dostatečně intenzivní, aby 

převládl nad veřejným zájmem na ochraně přírody v míře, v jaké má být danou stavbou dotčen, 

pak logicky tak mohly učinit pouze v rámci zjištění, že tu takový veřejný zájem v prvé řadě 

existuje.“ 

Následující podkapitola se proto věnuje otázkám, kde je možné konkurující veřejný 

zájem hledat a jaké zájmy jím mohou být. Předpokladem zohlednění veřejného zájmu je, že 

tento postup příslušná právní úprava umožňuje (existuje prostor pro správní uvážení)553 a že je 

možné zájem na realizaci určité činnosti obecně za veřejný zájem považovat. Přitom je zřejmé, 

že rozhodující není ani tak povaha prováděné činnosti samotné, nýbrž zájem na jejím povedení, 

respektive důvod její realizace. Proto lze jen těžko dospět k závěru, že určité činnosti typově 

nemohou být nikdy realizovány ve veřejném zájmu. 

4.3.1 Identifikace převažujícího veřejného zájmu v konkrétním případě 

Ústavní soud k otázce identifikace veřejného zájmu ve správním řízení uvedl, že „veřejný 

zájem v konkrétní věci by měl být zjišťován v průběhu správního řízení na základě poměřování 

nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění 

správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou 

jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování“.554 

Existenci veřejného zájmu v konkrétním případě proto nelze předjímat, naopak je potřeba 

posoudit, zda zjištěný skutkový stav lze pod veřejný zájem podřadit.555 Jak dovodil NSS v 

                                                           
553 Viz např. rozsudek KS v Brně ze dne 29. 4. 2009, č. j. 31 Ca 102/2007 – 168, podle kterého stavební úřad i krajský 
úřad zjevně překročily meze správního uvážení v otázce veřejného zájmu na umístění stavby slévárny. Nebo závěry NSS 
v rozsudku ze dne 18. 2. 2015 1 As 218/2014 – 27: „Vyhláška OTPP v čl. 63 stanoví, z kterých ustanovení vyhlášky lze v 
odůvodněných případech povolit výjimku, čl. 24 však mezi nimi není. Správní orgány tedy neměly žádný prostor k 
poměřování dotčeného veřejného zájmu a stěžovatelových základních práv.“ Anebo analogicky rozsudek korutantského 
zemského soudu, který v roce 2017 posuzoval rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost o vydání povolení k výstavbě 
malé vodní elektrárny z důvodu zvýšení zátěže ekologicky cenné části vodního toku, takže by mohlo dojít k ohrožení 
cílů předepsaných rámcovou směrnicí o vodách. Prospěch z provozování elektrárny by přitom byl pouze mírný. Jako 
veřejné zájmy soud identifikoval zlepšování kvality povrchových vod i co možná největší využití vodní energie pro 
výrobu elektřiny, ovšem dospěl k závěru, že poměřování zájmů není vůbec na místě, neboť výstavba nemůže být 
povolena přes zákaz snižování kvality povrchových vod stanovený zákonem. Viz rozsudek LVwG Kärnten ze dne 7. 11. 
2017, sp. zn. KLVwG-1002/25/2015. 

 

554 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb., N 130/37 SbNU 641. 

555 Viz rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2012, č. j. 9 As 30/2012 – 88. 
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souvislosti s uplatněním výjimky dle § 56 ZOPK, veřejný zájem „musí být výslovně formulován 

ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu 

soukromého či kolektivního“.556 Dodal také, že „(o)rgány ochrany přírody tudíž mají při 

povolování výjimek za úkol v kontextu každého jednotlivého případu identifikovat, zda tam 

veřejný zájem odlišný od zájmu na ochraně přírody je či není, a případně u evropsky 

významných druhů konkretizovat v § 56 obecně formulované veřejné zájmy“.557  

Nejpodstatnější závěr citovaného rozsudku je pak možné vyložit tak, že správním 

orgánům není dovoleno veřejné zájmy formulovat, protože to je zásadně úlohou moci 

zákonodárné. Jejich úkolem je při aplikaci zákonů, které jednotlivé veřejné zájmy definují, v 

jednotlivých případech takto obecně formulované veřejné zájmy konkretizovat. To neznamená, 

že je orgán ochrany přírody odkázán na poměřování zájmů, které jsou zákonodárcem výslovně 

za veřejné zájmy označeny. Veřejné zájmy je možné ztotožnit s cíli zákona (včetně unijní a 

mezinárodní úpravy), vyjádřenými výslovně i odvoditelnými ze znění zákona za využití 

základních výkladových metod včetně výkladu systematického a teleologického. Jak dovodil 

NSS v rozsudku ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46, „(c)o je takovým veřejným zájmem, 

lze v praxi vysledovat zejména z politických a zákonodárných aktů legitimních orgánů, z 

politického diskursu, veřejného diskursu k nejrůznějším odborným otázkám aj.“ 

Co se týče vztahu k soudní moci, je možné doplnit, že soudní přezkum úvah správního 

orgánu je do určité míry omezen, neboť soud nesmí svým uvážením nahradit ani politické 

uvážení náležící zákonodárci,558 ani správní uvážení náležející správnímu orgánu.559 Takový 

postup by mohl být „rozporný s ústavní zásadou dělby mocí, s právem na samosprávu i 

s ochranou právní jistoty dalších účastníků“.560 Orgán ochrany přírody však nemůže ani 

postupovat tendenčně a předpoklady správní úvahy k vážení veřejných zájmů zpracovávat 

účelově.561 Na rozdíl od správního uvážení však podléhají závěry správního orgánu týkající se 

výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav soudnímu 

                                                           
556 Rozsudek NSS ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012 – 161, č. 2879/2013 Sb. NSS. 

557 Tamtéž. 

558 Viz rozsudek NSS ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011 – 127, č. 2497/2012 Sb. NSS: „Není věcí Nejvyššího správního 
soudu, aby posuzoval, zda budování dotovaných větrných elektráren je z celospolečenského pohledu, nikoli z pohledu 
konkrétního investora, vhodné jako racionální alokace zdrojů a zda přínosy těchto elektráren (výroba elektrického proudu 
za určitých nákladů a vyhnutí se negativním vedlejším projevům výroby proudu jinými způsoby) převažují nad negativními 
externalitami samotné jejich existence a provozu a nad náklady ušlých příležitostí využít zdroje účinněji. Tuto otázku 
vyřešil svým politickým rozhodnutím zákonodárce tím, že vytvořil systém dotací na výrobu elektrické energie z tzv. 
obnovitelných zdrojů.“ 

559 Viz rozsudek NSS ze dne 30. 11. 2004, č. j. 3 As 24/2004 – 79, č. 739/2006 Sb. NSS. 

560 Rozsudek NSS ze dne 7. 10. 2011, č. j. 6 Ao 5/2011 – 43. 

561 Viz rozsudek NSS ze dne 27. 10. 2011, č. j. 6 As 17/2011 – 232. 
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přezkumu v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.562 Před soudy tak stojí 

důležitý úkol – zajistit, aby přístup k vyvažování veřejných zájmů byl konzistentní napříč 

úpravou ochrany přírody a krajiny. 

Veřejný zájem na realizaci konkrétních záměrů indikuje především územně plánovací 

dokumentace. Jak uvedl NSS v rozsudku ze dne 23. 12. 2008, č. j. 2 Ao 4/2008 - 88: „(p)ři 

maximálně přípustné míře zjednodušení lze konstatovat, že cílem územního plánování je rozvoj 

dotčeného území. Ten je chápán jako zajištění souladu mezi výstavbou a požadavkem 

udržitelného rozvoje území (soulad mezi požadavky na příznivé životní prostředí, hospodářský 

rozvoj a kohezi společenství). Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných 

a soukromých zájmů v horizontálních i vertikálních rovinách.“. Rovněž v územním plánování 

dochází k formulaci veřejného zájmu, resp. k jeho postupnému upřesnění, a lze mít za to, že 

stále jde o úkol z velké části politický, přestože je možné prospěch či prospěšnost jednotlivých 

činností (opatření, záměrů, regulace) přesně změřit, vyčíslit nebo odhadnout. Jak dovodil NSS 

v rozsudku ze dne 8. 10. 2007, č. j. 2 Ao 3/2007 - 40, „…ve skutečnosti vždy jde o vyvážení 

zájmů vlastníků dotčených pozemků s ohledem na veřejný zájem, kterým je v nejširším slova 

smyslu zájem na harmonickém využití území. Tato harmonie může mít nesčíslně podob a ve své 

podstatě nebude volba konkrétní podoby využití určitého území výsledkem ničeho jiného než 

určité politické procedury v podobě schvalování územního plánu, v níž je vůle politické 

jednotky, která o něm rozhoduje, tedy ve své podstatě obce rozhodující svými orgány, omezena, 

a to nikoli nevýznamně, požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanistických, 

ekologických, ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými pravidly územního 

plánování. Uvnitř těchto mantinelů však zůstává vcelku široký prostor pro autonomní 

rozhodování příslušné politické jednotky.“ 563 Zmíněné ekologické mantinely pak tvoří mimo 

jiné veřejné zájmy na ochraně životního prostředí, resp. přírody a krajiny, které se však mohou 

dostat i do vzájemného střetu.564 

A lze odkázat i na závěry stejného soudu v rozsudku ze dne 9. 3. 2005, č. j. 3 As 33/2004 

– 68, který vykresluje postupnou konkretizaci veřejného zájmu z obsahu zákona až po 

povolovací řízení podle StavZ: „Obsah pojmu veřejný zájem je však ve stavebním právu při 

povolování staveb, jakož i při jejich dodatečném povolování, zhmotněn právě prostřednictvím 

                                                           
562 Viz usnesení RS NSS ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 – 154, č. 3073/2014 Sb. NSS. 

563 Viz shodně rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2007, č. j. 2 Ao 2/2007 – 73, č. 1462/2008 Sb. NSS.  

564 Viz např. judikatura NSS ke střetu veřejných zájmů na ochraně krajiny či ochraně ohrožených druhů živočichů a 
podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - zejm. rozsudky ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011 - 127, č. 
2497/2012 Sb. NSS, a ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46. 
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požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace, cílů a záměrů územního plánování, 

obecných technických požadavků na výstavbu, technických požadavků na stavby a zájmů 

chráněných zvláštními předpisy. Právě stanovením uvedených požadavků je sledováno 

naplnění veřejného zájmu. Samotný mechanismus pořizování územně plánovací dokumentace 

je třeba považovat za způsob prosazování veřejného zájmu v dané oblasti, územně plánovací 

dokumentace jako výsledek takového mechanismu pak tento veřejný zájem odráží. Jestliže je 

tedy stavba posuzována z pohledu souladu s touto dokumentací, je poměřována i z hlediska 

veřejného zájmu.“565 

Požadavky soudní judikatury na identifikaci veřejných zájmů na úrovni územního 

plánování nejsou vysoké. Zpravidla postačuje, pokud jsou z územně plánovací dokumentace 

zřejmé důvody a účel konkrétního způsobu regulace566 a v případě zásahu do práv jednotlivců 

odůvodnění, zda nelze požadovaného účelu dosáhnout jiným, šetrnějším způsobem, a to 

v souladu se zásadou subsidiarity a minimalizace zásahu opatření obecné povahy do 

subjektivních práv jednotlivců.567 Čím zásadnější takový zásah je, tím pádnější důvody pro něj 

musí existovat.568 Podobné nároky lze ovšem dovodit i pro poměřování veřejného zájmu na 

realizaci plánovaných záměrů s veřejným záměrem na ochraně přírody a krajiny. Ačkoliv jde 

v této fázi především o koncepční koordinaci (usměrňování) zájmů, nikoliv o využití 

výjimečného režimu, který by se odchyloval od stanovené úrovně ochrany, platí, že výrazný 

zásah do zájmů ochrany přírody a krajiny musí být jasně zdůvodněn. Je totiž určující pro 

                                                           
565 Viz také rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2007, č. j. 8 As 25/2005 - 119: „Veřejný zájem představuje těžko vymezitelnou a 
obtížně ohraničitelnou kategorii. Obsah pojmu veřejný zájem je však ve stavebním právu při povolování staveb, jakož i při 
jejich dodatečném povolování, zhmotněn právě prostřednictvím požadavků vyplývajících z územně plánovací 
dokumentace, cílů a záměrů územního plánování, obecných technických požadavků na výstavbu, technických požadavků 
na stavby a zájmů chráněných zvláštními předpisy. Právě stanovením uvedených požadavků je sledováno naplnění 
veřejného zájmu.“ Podobně také usnesení RS NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120, č. 1910/2009 Sb. NSS, bod 
48: „územní plánování je prostředkem k harmonizaci poměrů na území jím regulovaném a umožňuje sladit veřejný zájem 
(včetně veřejného zájmu přesahujícího dimenze regulovaného území) s individuálními zájmy týkajícími se daného území“ 
Dále viz např. rozsudky NSS ze dne 30. 7. 2015, č. j. 8 As 47/2015 – 44, nebo ze dne 21. 7. 2011, č. j. 7 Ao 3/2011 - 56. 

566 Viz např. závěry NSS k návrhu na zrušení regulačního plánu v rozsudku ze dne 27. 1. 2012, č. j. 4 Ao 7/2011 - 75: 
„Navrhovatelům lze přisvědčit, že v souvislosti se začleněním podmínky pořízení regulačního plánu do návrhu územního 
plánu odpůrce podrobněji nerozepsal, v čem spatřuje veřejný zájem na takovémto postupu, resp. na samotném pořízení 
regulačního plánu. Popsané důvody pro dodatečné zařazení předmětné podmínky však jednoznačně vyjadřují také veřejný 
zájem na koordinaci výstavby cca 60 rodinných domů v lokalitě Z6, včetně infrastruktury, a prověření rozsahu a platnosti 
vydaných územních rozhodnutí. (…) V tomto ohledu veřejný zájem (…) jednoznačně převažuje nad individuálním zájmem 
navrhovatelů, kteří chtěli výstavbu na svých pozemcích řešit formou územních rozhodnutí.“ 

567 Viz např. usnesení RS NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 - 120, č. 1910/2009 Sb. NSS, rozsudky NSS ze dne 15. 
12. 2010, č. j. 7 Ao 6/2010 - 44, č. 2464/2012 Sb. NSS, ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011 – 127, č. 2497/2012 Sb. NSS, 
nebo ze dne 23. 5. 2013, č. j. 7 Aos 4/2012 – 31. 

568 Viz rozsudek NSS ze dne 23. 5. 2013, č. j. 7 Aos 4/2012 – 31: „Při posouzení povahy regulace měřítkem zásady 
subsidiarity a minimalizace zásahu do práv stěžovatelů Nejvyšší správní soud nijak nezpochybňuje, že je v působnosti 
účastníka řízení stanovit v procesu územního plánování, podmínku zřízení průchodu přes pozemek na území obce. K 
takovému kroku však musí mít velmi pádný důvod, neboť se jedná o zásadní zásah do vlastnického práva srovnatelný s 
vyvlastněním. V porovnání dotčených konkurujících si zájmů či práv musí požadavek na zřízení průchodu zřetelně 
převažovat nad zájmem na ochraně vlastnického práva.“ 



145 
 

navazující povolovací řízení a formálně (v případě ochrany lokalit v soustavě Natura 2000 nebo 

ochrany územního systému ekologické stability, která je realizovaná právě na úrovni územního 

plánování) i fakticky (např. ve vztahu k ochraně krajinného rázu) se o výjimku může jednat. 

Výše uvedené lze ilustrovat např. na závěrech, ke kterým dospěl NSS v judikatuře, která 

se týká zmíněné ochrany územního systému ekologické stability. V rozsudku ze dne 29. 11. 

2012, č. j. 7 Ao 3/2010 - 25, konstatoval: „Napadené opatření obecné povahy pozměnilo ÚSES, 

který není ničím jiným než zákonem zakotveným institutem plošné ochrany území, který je 

podkladem územního plánování (§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 395/1991 Sb. 1 As 15/2016 ve spojení 

s § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny). Proto bylo na odpůrci, aby se v součinnosti s orgány 

ochrany přírody zabýval tím, zda, jak a proč je taková změna v lokalitách a) a b) obhajitelná a 

realizovatelná, a to s co nejšetrnějším dopadem na již zavedený ÚSES. V případě jeho změn 

nelze toto posouzení provádět až v konkrétních správních řízeních.“ V rozsudku ze dne 27. 7. 

2017, č. j. 1 As 15/2016 – 85, pak doplnil k novému vymezení nadregionálního biokoridoru 

v zásadách územního rozvoje, že „(v)ytváření územního systému ekologické stability je 

veřejným zájmem a odůvodnění tak zásadní změny proto mělo být zahrnuto přímo do samotné 

aktualizace zásad, která je pro stanovení územního systému ekologické stability určující. Změna 

ve vymezení tohoto nadregionálního biokoridoru byla odpůrcem provedena 

nepřezkoumatelným způsobem, neboť z aktualizace zásad není patrné, zda, jak a proč je taková 

změna biokoridoru NRBK 174 obhajitelná a realizovatelná.“ 

Z posledně citovaného rozsudku vyplývají také nároky na konkrétnost poměřování 

veřejných zájmů na úrovni územního plánování. NSS k jednotlivým záměrům uvedl: „U 

záměru D 16 byly identifikovány negativní vlivy, jejichž významnost nelze vhledem k obecnosti 

koncepce hodnotit. Projektová příprava záměru D 16 musí být v souladu s naturovým 

hodnocením zaměřena na nalezení řešení s nejmenším možným negativním vlivem na tuto 

evropsky významnou lokalitu, všechny aspekty výstavby a provozu záměru musí být posouzeny 

v samostatném hodnocení záměru podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny v rámci 

procesu EIA.“ A dále: „Prvotní posouzení D 83 v rámci přijetí původních zásad totiž mohlo 

identifikovat jinou významnost vlivů, než jakou identifikovalo posouzení v rámci aktualizace, 

kde již bylo zohledněno propojení těchto záměrů např. s navazující nově vymezenou 

infrastrukturou (D 86). Toto opětovné posouzení také zcela odpovídá principu předběžné 

opatrnosti. Odpůrce nejednal v rozporu se zásadou předběžné opatrnosti, pokud zcela 

nevyloučil možnost nepříznivých vlivů záměrů D 16 a D 83 na celistvost lokality. Byť § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny k postupu schvalování koncepce nebo záměru stanoví, že 
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koncepce nebo záměr lze schválit, jen pokud nebude mít významný negativní vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, i tak je 

třeba řízení o posuzování vlivů oddělit na posuzování (1) v obecnosti, v nadregionální úrovni; 

(2) na regionální úrovni. Aktualizace zásad uvedenou situaci řeší provázaností, odkazuje na 

provedení regulačního plánu v regionální úrovni.“ 

Uvedené lze s určitou mírou zjednodušení shrnout tak, že identifikace veřejných zájmů 

konkurujících zájmu ochrany přírody a krajiny probíhá často již ve fázi předcházející 

povolovacím řízením podle ZOPK nebo jiných předpisů, zpravidla v režimu územního 

plánování. Orgány územního plánování (a stavební úřady) postupují ve vzájemné součinnosti s 

dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy ve smyslu § 4 odst. 2 StavZ, přičemž jejich úkolem 

je koordinovat veřejné zájmy, včetně zájmů ochrany přírody a krajiny zejména s ohledem na 

požadavky orgánu ochrany přírody v pozici dotčeného orgánu. Specifické instituty ochrany 

přírody a krajiny, které se na této úrovni uplatňují (zejména naturové hodnocení koncepcí a 

ochrana ÚSES), a také výrazné zásahy do chráněných zájmů, které zásadně předurčují výsledek 

poměřování veřejných zájmů v navazujících povolovacích řízeních, vyžadují řádné vymezení 

účelu a důvodů přijaté regulace. Zásada proporcionality se uplatní již zde, což znamená, že by 

mělo být jasné (nebo zdůvodněné), proč nepřipadá v úvahu jiné řešení s menšími dopady na 

chráněné zájmy.  

4.3.2 Co může být veřejným zájmem v konkrétní věci? 

Rejstřík činností a služeb, které mohou být v konkrétním případě podřazeny pod veřejný 

zájem, je pochopitelně velmi široký – a v podstatě zahrnuje provádění všech státních politik (v 

obecném slova smyslu) od veřejné bezpečnosti až po sociální služby a zdravotní péči. Žádný 

ucelený výčet těchto činností právní úprava nenabízí. Základní vodítka pro jejich určení 

poskytuje Ústava, jednotlivé zákony, koncepční dokumenty schvalované na úrovni 

ministerstev, do jisté míry i unijní a mezinárodní právo. V tomto ohledu je zajímavý unijní 

koncept služeb obecného zájmu, který vychází ze zásady, že členské státy mohou ospravedlnit 

finanční podporu legitimních účelů ve veřejném (obecném) zájmu.569 Podle Komise jsou služby 

obecného zájmu takové služby, jež orgány veřejné správy členských států považují za obecný 

zájem, a které tedy podléhají zvláštním závazkům veřejné služby. Pojem zahrnuje jak 

hospodářské činnosti (hospodářské činnosti, jež přinášejí výsledky v celkovém veřejném zájmu 

                                                           
569 Viz např. rozsudek Tribunálu ze dne 9. 6. 2016, Magic Mountain Kletterhallen a další v. Komise (T-162/13, 
ECLI:EU:T:2016:341, body 78 – 79). Viz také Protokol (č. 26) o službách obecného zájmu. Úř. věst. 115, 9. 5. 2008, s. 
308. 
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a jež by na trhu nebyly bez veřejného zásahu vykonávány, nebo by byly vykonávány za 

odlišných podmínek, pokud jde o kvalitu, bezpečnost, dostupnost, rovné zacházení či 

univerzální přístup), tak nehospodářské služby. Nehospodářské služby nepodléhají zvláštním 

předpisům EU, ani se na ně nevztahují pravidla vnitřního trhu a hospodářské soutěže.570 

V kontextu české právní úpravy poskytuje podobné vodítko úprava zadávání veřejných 

zakázek, která spojuje osobu veřejného zadavatele s uspokojováním potřeb veřejného zájmu.571 

Např. NSS v této spojitosti dovodil, že mezi veřejné zájmy patří lázeňství: „není pochyb o tom, 

že stěžovatel, jako právnická osoba, potřeby ve veřejném zájmu uspokojoval, a to jak v době 

zřízení, tak v době předmětné, což pramení především z toho, že vedle jiných služeb poskytoval 

také služby v oboru lázeňství. S námitkou stěžovatele, že neuspokojoval potřeby ve veřejném 

zájmu, se tedy zdejší soud neztotožňuje. (...) Zdraví patří k prioritním hodnotám nejen 

jednotlivce, ale i rodiny a celé společnosti, je základním předpokladem jejich sociální a 

ekonomické úspěšnosti a podmínkou jejich kvality života. Je tedy zřejmé, že zdraví je zájmem 

obecně prospěšným. Účelem lázeňství je zlepšování zdravotního stavu lidí, přičemž není pochyb 

o tom, že naplňování takového účelu je uspokojováním potřeb ve veřejném zájmu. Přestože 

Nejvyšší správní soud dospěl k tomuto závěru na základě odlišné argumentace než krajský soud 

v napadeném rozsudku, nemění to nic na tom, že ve výsledku se oba soudy shodly, že 

poskytováním služeb v oboru lázeňství jsou uspokojovány potřeby ve veřejném zájmu.“572  

Pokud se soustředíme na zájmy, které se dostávají do střetu s ochranou přírody a krajiny, 

pak může být veřejným zájmem, se kterým se dostávají do střetu, některý z veřejných zájmů, 

které přímo ZOPK specifikuje pro jednotlivé odchylné režimy: ochrana veřejného zdraví nebo 

veřejné bezpečnosti, bezpečnost leteckého provozu, prevence závažných škod, výzkum a výuka 

a podobně. 

Ve veřejném zájmu může být realizace záměrů veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 

1 písm. k) StavZ, tzn. čtyři základní kategorie pozemků, staveb a zařízení z oblasti dopravní 

infrastruktury (například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi 

souvisejících zařízení), technické infrastruktury (vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních 

vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení 

                                                           
570 Viz Evropská komise. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů. Rámec kvality pro služby obecného zájmu v Evropě. COM(2011)0900 final. 

571 Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, i předcházejícího zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 

572 Rozsudek NSS ze dne 10. 9. 2009, č. j. 9 Afs 111/2008 – 91. 
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pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody 

a zásobníky plynu), občanského vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva) a veřejná prostranství. StavZ také upřesňuje, že za veřejně 

prospěšnou stavbu se považuje „stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo 

ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci“,573 

za veřejně prospěšné opatření pak „opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení 

území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené 

ve vydané územně plánovací dokumentaci“.574 Lze dovozovat, že zákonodárce přiznává 

zvláštní význam stavbám dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, neboť zájem na jejich urychlené výstavbě deklaroval přijetím 

zvláštního zákona,575 stejně jako podpořil využití obnovitelných zdrojů energie576 nebo 

ekologicky šetrnější způsoby dopravy.577 Veřejný zájem mohou také podle okolností naplňovat 

stavby sloužící k zajištění a rozvoji ubytování, zaměstnanosti, výroby a poskytování služeb, 

turistického rozvoje a podobně. A logicky jím mohou být i činnosti k zajištění ochrany 

životního prostředí. 

Z uvedeného je patrné, nakolik důležité je posouzení konkrétních okolností a zvážení, zda 

je realizace daného záměru ve veřejném zájmu. Správní orgán rozhodující o žádosti by měl 

přihlédnout ke všem podstatným okolnostem případu a posoudit, zda tyto okolnosti existenci 

veřejného zájmu na realizaci záměru spíše svědčí nebo ji spíše vylučují.578 Za takovou okolnost 

je možné považovat zejména objektivní potřebu realizace záměru,579 která je daná potřebami 

širšího okruhu osob a podpořená koncepčními dokumenty schvalovanými při výkonu veřejné 

správy či samosprávy (musí sledovat legitimní politické účely - hospodářské, sociální nebo 

zvláštní veřejné zájmy v dotčené oblasti). K tomu je nutné určit, jaké jsou cíle záměru a zda, do 

jaké míry a s jakým užitkem by měl záměr sloužit určitému veřejnému zájmu. 

                                                           
573 § 2 odst. 1 písm. l) StavZ. 

574 § 2 odst. 1 písm. m) StavZ. 

575 Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. 

576 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). 

577 § 2 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách. 

578 Viz např. rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2016, č. j. 7 As 152/2016 – 21, k dodatečnému povolení stavby. 

579 Viz např. rozsudek NSS ze dne 14. 12. 2006, č. j. 7 As 4/2006 – 45, podle kterého „předpokládá se tedy zvýšený, 
věcně objektivní veřejný zájem“. 
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Bližší vodítka k vymezení konkrétních záměrů ve veřejném zájmu poskytuje jako 

obvykle soudní judikatura, ovšem závěry soudů, které označují určitý zájem za veřejný, je třeba 

vnímat s určitým nadhledem a při zohlednění patřičného skutkového a právního kontextu. 

Pozornost zasluhuje především posouzení různých záměrů v „šedé zóně“, u kterých nemusí být 

jasné, jak daleko veřejný zájem sahá, případně zda se nejde o záměry v soukromém zájmu, což 

spolu souvisí (rozlišení veřejného a soukromého zájmu se blíže věnuje další podkapitola). 

České soudy nikterak překvapivě dovozují existenci veřejného zájmu například na 

výstavbě dopravní a energetické infrastruktury nebo konkrétně na přenosu elektřiny580 nebo 

zřizování a provozování telekomunikační sítě,581 a to v návaznosti na již citovanou příslušnou 

úpravu. Zároveň však posuzují, zda záměr, který typově spadá do jedné z obecných kategorií, 

naplňuje veřejný zájem i za konkrétních okolností. Například NSS v rozsudku ze dne 21. 10. 

2009, č. j. 6 Ao 3/2009 - 76: „Z tohoto pohledu se tedy Nejvyšší správní soud zabýval tím, zda 

důvody, které odpůrce vedly ke konkrétnímu vymezení koridoru D1, mohou být principiálně 

skutečně za veřejný zájem považovány. Odpůrce odůvodnil nutnost vymezení koridoru, jak bylo 

uvedeno výše v tzv. rekapitulační části tohoto rozsudku, tím že v rámci koridoru D1 bude 

hledáno vhodné řešení pro úpravu trasování silnice II/151, jež má vést k odstranění dopravní 

závady. Takový cíl Nejvyšší správní soud považuje za veřejný zájem, nic taktéž nenasvědčuje 

závěru, že by postup odpůrce byl jakkoli šikanozně namířen (výlučně) proti navrhovatelům, což 

ostatně ani navrhovatelé nezpochybnili. Jejich výtka směřuje k tomu, že v rámci vymezeného 

koridoru D1 nelze dopravní závadu odstranit (naopak koridor přináší spíše zhoršení dopravní 

závady), vymezení koridoru tedy nelze považovat za veřejný zájem. Nejvyšší správní soud již 

shora vyjádřil názor, že mu nepřísluší posuzovat věcnou správnost přijatého řešení, tedy zda je 

v rámci koridoru možno nalézt takové trasování silnice II/151, které zlepší současný, 

nevyhovující stav. Odpůrce při přijímání územního plánu jednal v rámci své samostatné 

působnosti a rozhodl se, což vyplývá i z navrhovateli citovaných zápisů z jednání zastupitelstva 

obce, upřednostnit schválení celého územního plánu obce i s vědomím, že v rámci koridoru D1 

bude obtížné realizovat odstranění dopravní závady beze zbytku. Nejvyšší správní soud pouze 

opakuje, že takové rozhodnutí je rozhodnutím obce, která si při jeho přijetí musí být vědoma též 

veškerých dopadů takového rozhodnutí.“ 

Lze také odkázat na podobné závěry v rozsudku ze dne 8. 2. 2011, č. j. 1 Ao 7/2010 – 92, 

ve kterém NSS dospěl k závěru, že „vymezení plochy pro veřejně prospěšnou stavbu – VPS – 

                                                           
580 Viz např. rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2012, č. j. 9 As 67/2012 – 36. 

581 Viz např. rozsudek NSS ze dne 14. 12. 2006, č. j. 7 As 4/2006 – 45. 
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D1, rozšíření a prodloužení místní komunikace, jež má vést k odstranění dopravní závady, 

představuje veřejný zájem souladný s cíli územního plánování. Stejně tak i obecně řešení 

potenciální kolize mezi výstavbou rodinných domů a zemědělské výroby vedoucí k zajištění 

souladu mezi výstavbou a požadavkem udržitelného rozvoje území (soulad mezi požadavky na 

příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a kohezi společenství).“582 Případně na závěry 

stejného soudu v rozsudku ze dne 30. 7. 2015, č. j. 8 As 47/2015 – 44: „Nejvyšší správní soud 

ve shodě s krajským soudem nepochybuje o tom, že vytvoření důstojného dopravního terminálu 

pro obec nacházející se v těsné blízkosti hlavního města je veřejným zájmem a že odpůrce 

dostatečně ozřejmil, proč tento veřejný zájem upřednostnil před soukromými zájmy stěžovatele 

a zařadil část jeho pozemků v blízkosti vlakového nádraží do ploch DSD a ZV. Nejedná se 

přitom o nepřiměřené omezení vlastnických práv stěžovatele, neboť dosavadní využití pozemků 

nebude touto změnou zásadně omezeno.“ 

Co se týče zvláštních veřejných zájmů, Ústavní soud například v nálezu ze dne 30. 10. 

2012, Pl. ÚS 8/09 (N 181/67 SbNU 185; 444/2012 Sb.), ve vztahu ke změně pravidel pro 

udělování vysílacích televizních licencí dovodil, že „existoval silný veřejný zájem na řádném 

zahájení digitálního televizního vysílání, jenž v konfliktu se zájmy neúspěšných žadatelů o 

licenci, kteří zahájili soudní řízení, převážil.“583 I když Ústavní soud zapochyboval o tom, že 

by důsledkem neprovedení změn byla „televizní tma“, poměřoval „zájmy omezeného počtu 

žadatelů o licenci versus většiny obyvatel na televizním vysílání“,584 z čehož je zřejmé, že lze 

uvažovat o veřejném zájmu na dostupném televizním vysílání. Ten může být důvodem 

například pro výstavbu DVB-T vysílačů, podobně jako může existovat veřejný zájem na 

výstavbě základnových BTS stanic pro posílení mobilního signálu. Uvedené bez dalšího 

neznamená, že výstavba vysílačů převáží nad zájmy chráněnými podle ZOPK. Nezbytným 

krokem je posoudit, zda konkrétní výstavba opravdu naplňuje nebo může naplnit veřejný zájem 

na zajištění či posílení signálu a zda je její realizace nezbytná a případně nutná v zamýšlené 

podobě při zvážení existujících alternativ. Půjde-li o výstavbu například v horské oblasti, může 

být záměr podpořen i veřejným zájmem na zajištění bezpečnosti a ochrany lidského zdraví. 

                                                           
582 A dále: „Cílem územního plánu, vytyčeným již při samotném zadávání územního plánu, je posílení bezpečnosti a 
dopravní dostupnosti v dané části obce. Jedná se o zásah do vlastnických práv navrhovatelů, který má bezpochyby ústavně 
legitimní a o zákonné cíle opřený důvod. Soud neshledal žádný důkaz, jenž by svědčil o diskriminačním způsobu zásahu do 
vlastnického práva navrhovatelů či uplatnění libovůle, i vzhledem k zasažení práv většího počtu osob mimo samotné 
navrhovatele.“ 

583 Bod 57. 

584 Bod 58. 
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Specifickým veřejným zájmem je také myslivost, což vyplývá především ze závěrů 

Ústavního soudu, který vychází z toho, že v podmínkách České republiky jsou myslivost a 

právo myslivosti společenskými aktivitami aprobovanými státem k ochraně a rozvoji jedné ze 

složek životního prostředí – zvěře.585 

Řadu příkladů poskytují stanoviska Komise vydaná podle čl. 6 odst. 4 směrnice o 

stanovištích, o kterých již byla řeč v kap. 2.3.3. Přínosné mohou být i závěry zahraniční 

judikatury. Například Tyrolský zemský soud v rozsudku z roku 2018 dovodil, že veřejným 

zájmem může být lokální produkce kvalitní zeleniny, která by jinak byla dovážena.586 

4.3.3 Rozlišení veřejného a soukromého zájmu 

Rozlišování zájmů na veřejné a soukromé v zásadě nepřipouští v demokratické 

společnosti další kategorii zájmů, takže obecně platí, že pokud zájem není veřejný, je jedině 

soukromý. A ryze soukromý zájem se může stát (zároveň) veřejným zájmem tím, že je mu 

přiznán status veřejného zájmu, obvykle na základě určité míry obecné prospěšnosti, která může 

být dána různými aspekty ekonomickými, hospodářskými, sociálními nebo politicko-

strategickými (či jejich kombinací). Není podmínkou, aby z veřejného zájmu těžil konkrétní 

jedinec.587 

Dobře je to patrné z judikatury civilních soudů, které právě hledisko obecné prospěšnosti 

akcentují s tím, že „veřejný zájem nelze spatřovat pouze v zájmu státu či státních institucí, ale 

může být dán i tehdy, je-li nutné umožnit užívání věci i v soukromém vlastnictví, zde je dán 

                                                           
585 Nález ÚS ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, č. 49/2007 Sb. Viz také rozsudky NSS ze dne 26. 6. 2009, č. j. 9 As 
26/2009 – 85, č. 2702/2012 Sb., nebo ze dne 21. 11. 2013, č. j. 7 As 16/2013 – 53: „Veřejný zájem na zajištění potřebné 
míry regulace stavu zvěře lze přitom zabezpečit prostředky, s nimiž zákon o myslivosti počítá, především povolením lovu 
na nehonebních pozemcích podle ust. § 41 zákona o myslivosti.“ 

586 Viz rozsudek Landesverwaltungsgericht Tirol ze dne 6. 7. 2018, č. j. LVwG-2018/35/0767-17. Případ se týkal 
zamýšlené výstavby fóliovníků a možného zásahu do krajinného rázu. Na jedné straně orgán ochrany přírody dovodil, 
že stoupá zájem na lokální produkci kvalitní zeleniny, která jinak musí být dovážena z Itálie nebo ze Španělska, což 
podporuje závěr o existenci veřejného zájmu na výstavbě fóliovníků. Na druhé straně podle něj stojí krajina, která bude 
záměrem dotčena, a možné znečištění vod. Po konkrétním poměření zájmů správní orgán upřednostnil výstavbu, když 
dovodil, že poptávku po zelenině by bylo obtížné uspokojit bez pomocí fóliovníků a dovoz zeleniny by představoval 
zátěž v podobě znečištění ovzduší, se kterým má již dotčená oblast v současnosti problémy. Místní krajina (údolí řeky 
Inn), oproti tomu, již není nedotčená, protože se zde již nachází dálnice, železnice a obchodní centrum, a ostatní 
chráněné zájmy přírody a krajiny zůstanou v případě realizace záměru bez újmy. Soud uznal, že zásah do krajiny v 
důsledku výstavby bude významný, potvrdil však zákonnost rozhodnutí správního orgánu, protože expertní posudky 
prokazují, že záměr je s to dosáhnout svých cílů, tzn. zejména rozšířit nabídku lokální zeleniny a zajistit pracovní místa. 
Tento veřejný záměr označil za převažující s tím, že k namítanému zasažení vod podle dostupných údajů nedojde.  

587 Dobrou ilustraci poskytuje např. rozsudek NSS ze dne 18. 2. 2015, č. j. 1 As 218/2014 – 27: „Stěžovatel sám nemusí 
subjektivně pociťovat žádnou újmu z bydlení v prostoru, který je nedostatečně prosluněn. Jinak tomu ale může být v případě 
nějaké třetí osoby, které by stěžovatel daný prostor eventuálně pronajal či prodal za účelem bydlení (s tím, že tato třetí 
osoba by se spolehla na to, že pokud stavební úřad vyslovil souhlas s užíváním prostoru jako bytu, pak tento prostor 
skutečně je plně způsobilý k bydlení). Kolaudační rozhodnutí a institut změny v užívání stavby přitom plní, kromě jiného, 
také informační funkci vůči třetím osobám. Zcela jistě není ve veřejném zájmu, aby stavba, která nesplňuje požadavky na 
ochranu zdraví osob kladené právními předpisy na obytné prostory, získala úředně ověřený status, z nějž by plynul opak.“ 
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nezbytností uspořádat poměry mezi účastníky a nastolit stav právní jistoty při užívání pozemku 

stěžovatelů a stavby vedlejších účastníků.“588 Z této linie soudního rozhodování například 

vyplývá, že ve veřejném zájmu nebude zpravidla výstavba rodinného domu,589 což se shoduje 

se závěry judikatury správních soudů, které budou podrobněji popsány, protože řeší vztah 

výstavby a zájmů chráněných ZOPK. 

Jak již bylo uvedeno, žádná činnost nemůže typově, bez konkrétního posouzení, být vždy 

označena za činnost ve veřejném zájmu a splnit tak podmínky pro povolení výjimky. 

Jak uvedl NSS v rozsudku ze dne 23. 2. 2011, č. j. 1 As 87/2010 – 108, „nelze a priori 

upřednostňovat pouze jeden či druhý zájem. Při výkonu jakýchkoliv činností, tedy i při realizaci 

zájmů vodohospodářských, by měla být zohledněna zásada trvale udržitelného rozvoje s cílem 

zachovat přírodní bohatství i pro další generace. Protiprávní zásahy poškozující zájmy ochrany 

přírody mohou být často nevratné či mohou mít dalekosáhlé důsledky (jimiž může být např. 

vymření určitých druhů živočichů)“ 

Mezi zájmy, které se dostávají do střetu se zvláštní ochranou přírody, je však možné 

vyčlenit kategorii záměrů, jejichž realizace ve většině případů odpovídá hlediskům 

převažujícího veřejného zájmu, kategorii záměrů, která zahrnuje činnosti, o jejichž přínosu 

z hlediska veřejného zájmu je možné pochybovat a kategorii záměrů, které zjevně nesměřují 

k zajištění veřejného zájmu. 

Do první kategorie budou často spadat záměry výstavby dopravní infrastruktury, 

především té dálniční,590 nebo výroby energie z obnovitelných zdrojů. V konkrétním případě 

tomu tak ovšem nemusí být. Jak uvedl NSS v rozsudku z roku 2017591 v souvislosti s podporou 

energie z obnovitelných zdrojů, nelze bez dalšího stanovit, že by stavba větrných elektráren a 

priori a zcela automaticky veřejný zájem naplňovala. Vždy tak bude záležet na konkrétní situaci 

                                                           
588 Viz např. nález ÚS ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03, N 15/36 SbNU 165, nebo rozsudek KS v Českých 
Budějovicích ze dne 20. 5. 1998, sp. zn. 10 Ca 65/98. 

589 Viz např. usnesení NS ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1857/2011: „Veřejný zájem je třeba zjišťovat pro každý 
konkrétní případ, přičemž je nutno jej chápat jako zájem, který by bylo možno označit za obecně prospěšný. Proto ve 
veřejném zájmu je například zřízení nezbytného přístupu ke stavbě zbudované na základě stavebního povolení, neboť 
zájmem společnosti je nepochybně i vytvoření podmínek vlastníkům nemovitostí pro výkon jejich práv a povinností. Jinak 
tomu ovšem je v případě situace vzniklé v posuzované věci, tedy pokud jde o požadavek zřízení věcného břemene na 
pozemku ve vlastnictví osob žalovaných z důvodu zájmu žalující strany zřídit na pozemku v jejím vlastnictví stavbu 
(rodinný dům). Zohlednit je tu třeba především skutečnost, že výstavba rodinného domu je soukromým zájmem žalobkyně 
a nejedná se tedy o stavbu obecně prospěšnou. Vodítkem pro zjištění, zda je dán veřejný zájem na omezení vlastnických 
práv jedněch vlastníků ve prospěch vlastníků druhých, je naléhavost veřejného zájmu na tom, zda právo vlastníka stavby 
či pozemku na přístup k těmto nemovitostem převažuje nad právem na ochranu vlastnictví vlastníka přiléhajícího pozemku 
ve smyslu principu nedotknutelnosti vlastnictví.“ 

590 Viz rozsudek NSS ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323. 

591 Viz rozsudek NSS ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46. 
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a konkrétním poměru „nákladů“ a „výnosů“ takového záměru z pohledu aktuálně vnímaného 

veřejného zájmu, tj. z pohledu střetu různých hodnot považovaných za veřejné zájmy, které si 

v daném konkrétním případě budou konkurovat a které budou v dané situaci považovány za tak 

či onak hodnotné.592 Z téhož rozsudku vyplývají i nároky na komplexnost posouzení existence 

a povahy veřejného zájmu na vybudování větrných elektráren, neboť soud mezi „náklady“ 

výstavby a provozu větrné elektrárny zahrnul zejména zásah do krajinného rázu a 

„industrializaci“ dané lokality postavením vizuálně výrazných technických zařízení, negativní 

zásahy spojené se samotnou stavbou a případným budováním navazující infrastruktury a riziko 

usmrcování ptáků točícími se rotory. 

Při poměřování veřejných zájmů (v tomto případě podle § 56 ZOPK) tak proti sobě nestojí 

výhradně zájmy na realizaci zamýšlené činnosti na straně jedné a zájmy ochrany ohrožených 

druhů rostlin a živočichů nebo památných stromů na straně druhé. Je nutné zvažovat i další 

negativní důsledky pro životní prostředí, které s sebou zamýšlená činnost přinese. Konkrétní 

posouzení veřejných zájmů ve vztahu k výstavbě větrných elektráren aproboval NSS 

v rozsudku ze dne 17. 9. 2009, č. j. 5 As 63/2008 – 78, když uvedl, že „vhodný kompromis mezi 

uvedenými konfliktními zájmy lze spatřovat v tom, že v dané lokalitě bude umístěna jedna vyšší 

větrná elektrárna společnosti ECOENERGY, s. r. o. a tři nižší větrné elektrárny stěžovatele“. 

Podobně lze do této první kategorie zařadit i činnosti spojené s realizací 

protipovodňových opatření. NSS například nevyloučil, že převažujícím veřejným zájmem 

může být právě realizace protipovodňových opatření: „V dané věci, za dosavadního stavu 

řízení, nebylo sporné, že zájem na ochraně přírody – biotopu a přirozeného vývoje zvláště 

chráněných druhů živočichů – byl dán, a že navrhovaná těžba štěrků by mohla do tohoto zájmu 

zasáhnout. Na „druhou misku vah“ při posuzování, který ze zájmů převažuje ve smyslu § 56 

odst. 1 zákona o ochraně přírody, byl kladen „jiný veřejný zájem“ – ochrana před povodněmi. 

Aby bylo možné dospět k závěru, že tento jiný veřejný zájem je nejen dán, ale navíc výrazně 

převažuje, muselo by být doloženo, že pro ochranu před povodněmi je těžba štěrků vůbec 

potřebná (a v kladném případě, že neexistuje „jiné uspokojivé řešení“). Toho – konkrétně, že 

štěrk není překážkou v korytě zmenšující průtočnou kapacitu koryta Ostravice – se právě 

odborné vyjádření zpracované Mgr. J. H. týkalo. Se zřetelem na uvedené nebyl dán důvod k 

                                                           
592 Srov. se závěry ESLP v rozsudku ze dne 26. 2. 2008, Fägerskiöld proti Švédsku (stížnost č. 37664/04). Manželský pár 
Fägerskiöldových neúspěšně prokazoval újmu způsobenou hlučným provozem tří větrných elektráren umístěných v 
sousedství jejich pozemku. ESLP sice uznal, že jsou přímo zasaženi konstantním, pulsujícím zvukem z větrných turbín, 
ten však podle něj nepředstavuje výrazné znečištění životního prostředí. Přestože v tomto případu nebyly vyčerpány 
všechny vnitrostátní opravné prostředky, což samo o sobě by stačilo k rozhodnutí o nepřijatelnosti návrhu, využil ESLP 
příležitosti ke sdělení svého názoru, dle něhož „není pochyb, že provozování větrné elektrárny je ve veřejném zájmu, neboť 
se jedná o šetrný zdroj energie, který přispívá k udržitelnému rozvoji přírodních zdrojů.“ 
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odmítnutí návrhu na provedení důkazu odborným vyjádřením ze dne 12. 1. 2005 tím méně s 

argumentací použitou v rozhodnutí i kasační stížnosti žalovaného. Po provedení tohoto důkazu 

pak bylo na správním orgánu, aby v souladu s § 34 odst. 4 a 5 správního řádu důkaz řádně 

zhodnotil a posoudil, zda není nutné provést další důkazy.“593 Podobně ve vztahu k ochraně 

území v soustavě Natura 2000 SDEU posuzoval v rozsudku ve věci C-57/89 (Komise v. 

Německo) 594 stavební práce prováděné za účelem zpevnění pobřežních hrází u Leybuchtu, 

jejichž důsledkem bylo zmenšení plochy zvláště chráněné oblasti. Dospěl k závěru, že důvody 

opravňující k takovému zmenšení musí odpovídat obecnému zájmu, který převáží obecný 

zájem zastoupený ekologickým cílem směrnice. Nebezpečí zatopení a ochrana pobřeží jsou 

podle Soudního dvora vážnými důvody, které opravňují práce na hrázích a zpevňování 

pobřežních konstrukcí, pokud jsou taková opatření omezena na nejnižší možnou míru. Je však 

nutno zmínit, že soud zohlednil i pozitivní důsledky, které měl mít realizace záměru na ptačí 

stanoviště.595 

Do druhé kategorie náleží činnosti, o jejichž přínosu z hlediska veřejného zájmu je možné 

pochybovat, nebo které přinejmenším vyžadují velmi důsledné posouzení okolností své 

realizace. Sem spadají různé záměry průmyslové výroby a skladovacích hal, výstavby obytných 

budov, výstavby a provozování sportovní, rekreační a turistické infrastruktury, těžby 

nerostných surovin, pozemkové úpravy za účelem provozování zemědělské činnosti a podobně. 

České soudy ani Soudní dvůr přitom těchto případů mnoho neposuzují. V rozsudku ze dne 30. 

10. 2015, č. j. 57 A 10/2014 – 57, Krajský soud v Plzni dospěl k závěru, že byla podmínka 

existence převažujícího veřejného zájmu splněna v případě vypouštění důlních vod do vod 

podzemních z kamenolomu. Obnovení těžby v kamenolomu se týkal případ, který se dostal až 

před NSS, který však v rozsudku ze dne 12. 11. 2015, č. j. 10 As 2/2015 – 251, neposuzoval, 

zda se v dané věci jedná o veřejný zájem, protože shledal rozhodnutí správního orgánu 

nepřezkoumatelným. 

Dále například v rozsudku ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012 – 161, č. 2879/2013 Sb. 

NSS, se NSS zabýval záměrem výstavby obytného souboru budov, jehož následkem by došlo 

k porušení zákazu rušit a poškozovat živočichy užívaná sídla, a to pro několik kriticky a silně 

ohrožených druhů. Soud uvedl, že „(v) posuzovaném případě je nesporným veřejným zájmem 

ochrana zvláště chráněných živočichů, neboť napadené správní rozhodnutí je rozhodnutím o 

                                                           
593 Rozsudek NSS ze dne 25. 5. 2009, č. j. 8 As 5/2008 – 93. 

594 Rozsudek SDEU ze dne 28. 2. 1991, Komise v. Německo (C-57/89, ECLI:EU:C:1991:89, zejm. bod 23). 

595 Tamtéž, bod 25. 
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udělení výjimky pro soukromou společnost, která hodlá realizovat svůj investiční záměr, jehož 

cílem je s největší pravděpodobností její zisk. Skutečnost, že vedlejším důsledkem podnikatelské 

činnosti osoby zúčastněné na řízení ad 1) je uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě 

nemusí vytvářet odpovídající sociální veřejný zájem. (…) i kdyby žalovaný přesvědčivě 

odůvodnil, že stavební činnost osoby zúčastněné na řízení ad 1) je skutečně prováděna ve 

veřejném zájmu, bylo by třeba vycházet z toho, že veřejný zájem je kategorie, „která má u 

každého rozhodnutí svůj konkrétní obsah, jenž je spojen s okolnostmi řešeného případu“. Je 

proto nezbytné, „aby veřejný zájem byl správním orgánem výslovně formulován ve vztahu ke 

konkrétně řešené záležitosti. Je třeba jej vyvodit z právní úpravy a jejích dílů, z právní politiky 

a posouzením různých hodnotových hledisek podle úkolů správy v příslušných oblastech 

(sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.)“ (Hendrych, D., citováno výše, s. 83 a s. 

358).“ 

NSS tak zcela neodmítl závěr, že by bytová výstavba mohla být převažujícím veřejným 

zájmem, ale podmínil jej řádným posouzením všech okolností. Realizace výstavby však jen 

těžko bude splňovat požadavky převažujícího zájmu (viz dále), protože je možné ji zpravidla 

zajistit i způsobem, který dotčení chráněných zájmů vylučuje (na jiném místě). 

K podobným závěrům dospěl NSS i v souvislosti s ochranou dřevin rostoucích mimo les 

v rozsudku ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 As 94/2013 – 45 (byť jde především o vypořádání námitky 

nepřezkoumatelnosti rozsudku Městského soudu): „Veřejný zájem tedy může být dotčen v 

projednávané věci především právě vydáním samotného povolení ke kácení dřevin. Městský 

soud na str. 6 odůvodnění dospěl k závěru, že správní orgány obou instancí jsou povinny střežit 

veřejný zájem a vyvážit jej se zájmy vlastníků, které mohou být protichůdné, přičemž výstavbu 

bytových domů nelze bez dalšího považovat za veřejný zájem, neboť existence takového 

veřejného zájmu nebyla ve správním řízení tvrzena ani prokázána. Z kontextu odůvodnění 

rozsudku městského soudu vyplývá, že tato výtka směřuje právě k nedostatečnému zdůvodnění 

správních orgánů ohledně vyvážení veřejného zájmu na zachování předmětných dřevin ve 

vztahu k závažnosti důvodu pro jejich odstranění. (Sám stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že 

kategorie veřejného zájmu se vztahuje na otázku, zda je ve veřejném zájmu dřeviny v konkrétním 

místě ponechat nebo je pokácet.). Nejvyšší správní soud s těmito závěry souhlasí a nepovažuje 

rozsudek městského soudu v této části za nepřezkoumatelný.“ 

Podobně problematická je i realizace rozvoje průmyslových zón, u které je veřejný zájem 

zdůvodňován tvorbou pracovních míst. Opět se jedná o měkké kritérium, jehož hodnocení záleží 

na konkrétních okolnostech v podobě povahy záměru a jeho umístění v rámci státu či regionu, 
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míře a struktuře nezaměstnanosti, povaze vytvořených pracovních míst a předpokládané míře 

zaměstnání osob, u kterých je to žádoucí. Byť je sporné, zda existuje veřejný zájem například 

na výstavbě provozů s nízkou přidanou hodnotou, které z velké míry zaměstnávají pracovníky 

původem mimo region (např. tzv. montovny bez vlastní výroby, výzkumu a vývoje), není sporu 

o tom, že zaměstnanost i hospodářská produkce jsou veřejným zájmem. Navíc se i zmíněným 

záměrům v některých případech dostává výrazné politické podpory. Je proto vhodné vycházet 

z předpokladu, že podmínka veřejného zájmu je splněna, podobně jako například u výstavby 

různých supermarketů nebo rekreačních objektů. Nicméně po konkrétním vymezení přínosů 

takového záměru se může stát, že jednoduše nepřeváží zájmy chráněné ZOPK – ať už z důvodu, 

že svému deklarovanému účelu nemůže plně dostát, nebo jednoduše protože objektivní potřeba 

takového záměru je nízká. Podobné záměry také obtížně obstojí z pohledu podmínky 

neexistence alternativního řešení (viz dále). 

K ilustraci je možné využít rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 24. 4. 2018, č. j. 15 A 

21/2016 – 174,596 který přezkoumal rozhodnutí o nepovolení výjimky podle § 56 ZOPK k 

provádění a užívání stavby průmyslové zóny pro 3 druhy ohrožených živočichů a zároveň 

povolení stejné výjimky pro dalších celkem 17 druhů ohrožených živočichů. Správní orgány 

zejména dovodily, že v případě střevlíka zlatitého není dána převaha veřejného zájmu na 

realizaci investičního záměru nad veřejným zájmem na ochraně tohoto druhu a v případě 

ještěrky obecné a užovky hladké nebyla prokázána neexistence jiného uspokojivého řešení 

obslužné komunikace. Krajský soud napadené rozhodnutí zrušil a správním orgánům vyčetl, že 

„ve svých rozhodnutích náležitě nevymezily žalobkyní uplatněný jiný veřejný zájem (sociálního 

a ekonomického charakteru) z hlediska všech jeho aspektů, včetně stanovisek sousedních obcí, 

resp. vládního zmocněnce a zhodnocení jejich významu.“ Samotné toto pochybení by podle 

soudu nepředstavovalo vadu řízení způsobující nezákonnost napadeného rozhodnutí, pokud by 

v případě střevlíka zlatitého závěr o převažujícím zájmu na ochraně zvláště chráněných 

živočichů měl dostatečnou oporu ve správním spisu. To ovšem v projednávané věci nenastalo, 

protože podle soudu správní orgány pochybily při hodnocení důkazů a z podkladů vybraly 

pouze pasáže konstatující negativní dopad záměru a zpochybnily naopak náhradní a 

kompenzační opatření jako nedostatečná. Věc tak soud vrátil k dalšímu posouzení. 

Posuzování alternativních řešení se věnují další kapitoly, nicméně na tomto místě 

zasluhuje pozornost ještě jiný závěr soudu, podle kterého není možné brát v potaz obavu 

                                                           
596 Rozsudek nebyl napaden kasační stížností. 
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stěžovatelky ze zmaření investice: „Argumentuje-li žalobkyně dlouholetou přípravou projektu, 

výší dosavadních investic, dosud opatřenými souhlasnými stanovisky a rozhodnutími, soud 

zdůrazňuje, že žádná z těchto skutečností není relevantní pro posouzení, zda bylo namístě 

povolit výjimku ze zákazů týkajících se zvláště chráněných druhů živočichů, či nikoli. Soud 

rozumí obavě žalobkyně z možnosti zmaření investice, nicméně žalobkyně se pro tento svůj 

podnikatelský záměr rozhodla dobrovolně a již při tomto rozhodování si měla být vědoma toho, 

že pro realizaci záměru bude potřebovat mimo jiné získat i povolení podle § 56 zákona o 

ochraně přírody, jež může obdržet jen při dodržení jasně stanovených podmínek, a to zcela bez 

ohledu na její předchozí investice či aktivity.“ Tento závěr je nutné považovat za správný, 

protože odchylné režimy upravené v ZOPK nedávají možnost přihlížet k osobním poměrům 

žadatele. Dobrá víra stavebníka je chráněna prostřednictvím odlišných institutů.597 

Podobné věcné tématiky - výstavby komerčního centra - se týká rovněž rozsudek KS v 

Praze ze dne 27. 4. 2017, č. j. 50 A 2/2017 – 147. Proti citovanému rozsudku byla podaná 

kasační stížnost a celá věc byla předložena rozšířenému senáru NSS (k otázkám podmínek 

aktivní legitimace),598 takže dosud není případ u konce. Navíc se týká ochrany zemědělského 

půdního fondu a ne předmětu ZOPK. Nicméně se způsobem uvažování krajského soudu je 

možné se ztotožnit – a využít ho jako dobrý příklad poměřování veřejných zájmů. Krajský soud 

dospěl k závěru, že výstavbu komerčního centra v oblasti, ve které se v současnosti již řada 

obdobných staveb nachází, nelze považovat za převažující veřejný zájem ve smyslu § 4 odst. 3 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

který zahrnuje především veřejné a společensky nezbytné záměry jako dopravní infrastruktura, 

stavby určené k obraně státu či k ochraně před živelními pohromami. Odmítl také argumentaci, 

že převažujícím veřejným zájmem je zájem na předcházení povodňovým stavům v oblasti 

místního potoka, protože přípustné by bylo pouze vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

v rozsahu nezbytném pro umístění ochranných staveb (např. retenčních nádrží). V 

posuzovaném případě se však jednalo o rozsáhlé vynětí půdy I. a II. třídy ochrany pro realizaci 

ryze soukromého zájmu investora, který se výměnou zavázal provést opatření, která mají zlepšit 

hydrologické poměry v dané lokalitě. Nadto krajský soud podotkl, že riziko povodňových stavů 

by pravděpodobně bylo samotnou realizací komerčního centra zvýšeno, neboť retenční 

schopnosti dotčené plochy se po jejím zastavění podstatně sníží. 

                                                           
597 Zejm. v obnoveném řízenía v přezkumném řízení, v řízení o dodatečném povolení stavby a v řízení o odstranění 
stavby. 

598 Viz usnesení NSS ze dne 19. 4. 2018, č. j. 2 As 187/2017 – 149. 
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Konkrétní postup identifikace veřejných zájmů formulovaných vágně jako splavnění řek, 

ukazují závěry rozsudku NSS ze dne 23. 8. 2012, č. j. 9 As 30/2012 – 88: „Při srovnání obou 

státem chráněných zájmů se rozhodujícím správním orgánům jevilo jako zřejmé, že zatímco 

přínos pro lodní dopravu i pro řešení dopravy v kraji byl v případě realizace záměru malý a 

nejistý, újma na ochraně přírody by byla zřejmá a neoddiskutovatelná. (…) Posléze byl uvedený 

zájem ekonomické a sociální povahy ze strany Správy CHKO připuštěn, nicméně byl 

vyhodnocen tak, že přínos pro lodní dopravu i pro řešení dopravy v kraji obecně by byl malý a 

nejistý, naproti tomu újma na ochraně přírody a krajiny by byla zřejmá a neoddiskutovatelná. 

Tomuto postupu správních orgánů nelze vytýkat nezákonnost, neboť pro aplikaci ustanovení § 

56 zákona o ochraně přírody a krajiny je podstatná právě identifikace veřejného zájmu ve vazbě 

na zájmy uvedené v ustanovení § 56 odst. 3 uvedeného zákona.“ 

Podobný přístup lze vysledovat i v judikatuře Soudního dvora k ochraně oblastí 

v soustavě Natura 2000, zejména v závěrech rozsudku ve věci C-182/10 (Solvay a další),599 ve 

kterém SDEU uvedl k záměru vybudování infrastruktury určené k umístění administrativního 

centra soukromé společnosti: „Práce určené k vybudování či rozšíření podniku v zásadě splňují 

tyto podmínky pouze ve výjimečných případech. Nelze vyloučit, že tomu tak může být v případě, 

kdy projekt, ač soukromého charakteru, skutečně představuje jak svou povahou, tak 

ekonomickým a sociálním kontextem, do něhož spadá, převažující veřejný zájem, prokáže-li se, 

že neexistují alternativní řešení. S přihlédnutím k těmto kritériím pouhá výstavba infrastruktury 

určené k umístění administrativního centra nemůže v zásadě představovat naléhavý důvod 

převažujícího veřejného zájmu“.600 

Východiska pro odlišení soukromého a veřejné zájmu SDEU vymezil v roce 2012 v 

rozsudku ve věci C-43/10 (Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a další)601 ve vztahu 

k záměru, který měl zajistit zásobování pitnou vodou. Uvedl, že „(z)avlažování a zásobování 

pitnou vodou v zásadě tyto podmínky splňují, a pokud neexistuje alternativní řešení, mohou tedy 

odůvodnit uskutečnění záměru odklonění vod. Pokud však jde o LVS, kde se vyskytují prioritní 

typy přírodních stanovišť nebo prioritní druhy, na základě čl. 6 odst. 4 druhého pododstavce 

směrnice 92/43 mohou být uplatněny pouze důvody související s ochranou lidského zdraví a 

veřejné bezpečnosti nebo s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní 

prostředí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu podle stanoviska Komise. 

                                                           
599 Rozsudek SDEU ze dne 16. 2. 2012, Solvay a další (C-182/10, ECLI:EU:C:2012:82). 
600 Body 75 – 78. 

601 Rozsudek SDEU ze dne 11. 9. 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a další (C-43/10, 
ECLI:EU:C:2012:560). 
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Komise v projednávaném případě nevydala stanovisko, a proto je nutno zkoumat, zda 

zavlažování a zásobování pitnou vodou spadá do důvodů uvedených v předchozím bodě. 

Zavlažování patrně nelze v zásadě spojovat s důvody souvisejícími s ochranou lidského zdraví 

a veřejné bezpečnosti. Za určitých okolností by však zavlažování mohlo mít příznivé důsledky 

mimořádného významu pro životní prostředí. Zásobování pitnou vodou naopak v zásadě patří 

mezi důvody související s lidským zdravím. Předkládajícímu soudu v každém případě přísluší, 

aby posoudil, zda má záměr dotčený v původním řízení skutečně nepříznivý vliv na celistvost 

jedné či více LVS, kde se vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť nebo prioritní druhy. S 

ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na dvanáctou otázku odpovědět tak, že směrnice 92/43 

a zejména její čl. 6 odst. 4 musí být vykládán v tom smyslu, že odůvodnění spjaté jednak se 

zavlažováním a jednak se zásobováním pitnou vodou uplatňované na podporu záměru 

odklonění toku může být naléhavým důvodem převažujícího veřejného zájmu, který je s to 

ospravedlnit uskutečnění záměru, jenž má nepříznivý vliv na celistvost dotčených lokalit. Má-li 

záměr nepříznivý vliv na celistvost LVS, kde se vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť 

nebo prioritní druhy, lze jeho uskutečnění v zásadě ospravedlnit důvody spjatými se 

zásobováním pitnou vodou. Za určitých okolností může být uskutečnění záměru odůvodněno 

příznivými důsledky mimořádného významu, které má pro životní prostředí zavlažování. 

Zavlažování však nelze v zásadě spojovat s důvody souvisejícími s ochranou lidského zdraví a 

veřejné bezpečnosti, kterými lze odůvodnit uskutečnění takového záměru, jako je záměr dotčený 

v původním řízení“.602 

Jak je patrné, SDEU se snaží předcházet tomu, aby byly soukromé záměry vydávány za 

záměry ve veřejném zájmu, ovšem ve výjimečných případech uznává, že i soukromé záměry 

splní podmínky odchylného režimu. Tomu odpovídá i judikatura členských států. Například 

německé soudy dovozují, že ve veřejném zájmu je i provoz letišť, který zabezpečují soukromé 

společnosti.603 

Poslední kategorii, tedy činnosti, které zpravidla nebudou provádět veřejné zájmy, dobře 

vystihují závěry rozsudku NSS z roku 2014, který se týká provedení terénních úprav: „Nejvyšší 

správní soud se zcela ztotožňuje s městským soudem, že v posuzované věci nebylo kritérium 

převažujícího veřejného zájmu naplněno. Stěžovatelé ve své kasační stížnosti jako veřejný 

zájem uvádí zejména lepší přístupnost ke svým nemovitostem, což jednoznačně představuje 

pouze soukromý zájem těchto osob, neboť stěžovatelé již nezbytný přístup mají a nyní si ho 

                                                           
602 Body 122 – 128. 

603 Viz např. rozsudek BVerwG ze dne 3. 6. 2010, sp. zn. 4 B 54.09. 
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pouze chtěli upravit či rozšířit. Ve správním řízení ani nebylo prokázáno, že by terénní úpravy 

byly nezbytné pro příjezd složek Integrovaného záchranného systému, což stěžovatelé uváděli 

ve správním řízení jako podpůrný argument. Vzhledem k tomu, že zájem stěžovatelů na 

provedení terénních úprav nelze shledat jako zájem veřejný, není ani nutné zkoumat, zda 

existovalo jiné uspokojivé řešení potřeby stěžovatelů a jestli byl zásah šetrný a provedený v 

nezbytné míře.“604 Podobné jsou závěry NSS v rozsudku z roku 2017, který se týká neudělení 

výjimky dle § 43 ZOPK pro trvalé umístění obytného přívěsu na pozemku situovaném na území 

chráněné krajinné oblasti. Správní orgány v tomto případě vycházely z toho, že obytný přívěs 

svou barvou, tvarem a rozměry tvoří v krajině zcela cizorodý prvek a v prostředí vesnické 

zástavby působí rušivě; správní orgány také vysvětlily, proč nebyly naplněny další podmínky 

pro udělení výjimky – umístění obytného přívěsu na vlastním pozemku je zájmem soukromým, 

nikoliv veřejným, a umístění není ani v zájmu ochrany přírody. Krajský soud a později i NSS 

potvrdily tyto závěry, ovšem není možné je přebírat zcela kategoricky, a to zejména 

s přihlédnutím k vyjádření MŽP, podle kterého „(n)ení pravdou, že by jakýkoli obytný přívěs 

byl a priori považován za ,,neumístitelný“, je nutno posuzovat vždy konkrétní okolnosti 

(materiál, provedení, tvar barvu).“ NSS nadto jako obiter dictum poznamenal, že „tímto 

rozsudkem ani předcházejícím rozsudkem krajského soudu není do budoucna vyloučeno novým 

rozhodnutím vydaným na základě jiného skutkového stavu žádanou výjimku stěžovateli.“605 

Posledně citované závěry odporují tomu, aby žádný ze skupiny podobných záměrů 

nemohl být za žádných okolností realizován ve veřejném zájmu. Proto nelze vyloučit, že 

podmínky pro aplikaci odchylného režimu, který vyžaduje existenci veřejného zájmu, splní i 

takové záměry, které se na první pohled jeví jako soukromé – ať jde o terénní úpravy, umístění 

karavanu (např. za účelem provádění výzkumu) nebo ryze podnikatelský záměr, který však 

v důsledku naplní potřeby společnosti. Návodná je v tomto ohledu např. judikatura k provádění 

pozemkových úprav, podle které není možné veřejný zájem na provedení pozemkové úpravy 

hodnotit jen ve vztahu ke každému vlastníkovi, ale především ve vztahu k místnímu 

společenstvu jako celku.606 

Je možné, aby měl jediný záměr více částí, z nichž každá může sloužit jinému zájmu. 

V takovém případě je na místě posoudit účel a důsledky realizace všech částí a vyhodnotit je 

zvlášť i ve vzájemné souvislosti. I pokud jen část splňuje měřítka veřejného zájmu, pak lze 

                                                           
604 Rozsudek NSS ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 100/2014 – 36. 

605 Rozsudek NSS ze dne 30. 3. 2017, č. j. 10 As 252/2015 – 77. 

606 Viz např. rozsudky NSS ze dne 27. 5. 2009, č. j. 4 As 72/2006 – 93, a ze dne 6. 12. 2011, č. j. 1 As 96/2011 – 143. 
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uvažovat nad tím, zda je možné realizovat pouze tuto část, nebo zda tato část fakticky poskytne 

status veřejného zájmu záměru jako celku. V praxi se takový případ může objevit například při 

odstraňování staveb nebo zřizování přístupu či příjezdu k souboru staveb. To dokládá například 

nález z roku 1996,607 ve kterém se Ústavní soud zabýval zájmy na odstranění nepovolení stavby 

– městského parkoviště a dospěl k závěru, že existují pochybnosti ohledně existence veřejného 

zájmu na omezení vlastnického práva majitelky pozemku: „Pochybnost v tomto směru vzbuzuje 

již sama skutečnost, že na pozemku je zřízen též autobazar (tedy čistě komerční instituce); bez 

významu zřejmě není ani otázka, v jakém rozsahu slouží pozemek stěžovatelky jako autobazar 

a v jakém rozsahu jako asfaltované parkoviště, byť - jak již Ústavní soud uvedl - ani parkoviště 

nemusí být vždy stavbou, která byla zřízena ve veřejném zájmu. Tím se zejména krajský soud 

náležitě nezabýval a v podstatě odkázal na odůvodnění rozsudku okresního soudu a akcentoval 

zejména ekonomickou nevhodnost odstranění stavby, což je podle názoru Ústavního soudu z 

hlediska posouzení veřejného zájmu samo o sobě jako důvod nepostačující.“ Není důvodu 

stejný přístup neuplatňovat i v případě poměřování veřejných zájmů. V této souvislosti je 

ostatně možné odkázat i na závěry Soudního dvora k možnosti využití odchylného režimu 

směrnice EIA v případě letiště využívaného jak pro civilní účely, tak pro účely vojenské. Aby 

bylo možné vyhnout se povinnosti provést posuzování vlivů na životní prostředí, vojenské 

využití musí podle Soudního dvora převážit a být hlavním účelem záměru.608 

4.4 Rozložení důkazního břemene 

Obecně platí, že odpovědnost za zjištění skutkového stavu leží na správním orgánu, který 

řízení vede (§ 3 SpŘ). Tudíž je to správní orgán, kdo opatřuje podklady pro rozhodnutí (§ 50 

odst. 2 SpŘ) a zároveň pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co 

uvedli účastníci (§ 50 odst. 4 SpŘ), a po dotčených osobách vyžaduje předložení podkladů jen 

tehdy, stanoví-li tak právní předpis (§ 6 odst. 2 správního řádu). Nicméně NSS v roce 2012 

dovodil609 (a později potvrdil610), že v řízení o povolení výjimky ze zákonných zákazů podle § 

56 ZOPK leží důkazní břemeno na žadateli a ten tedy musí předložit přesvědčivé podklady 

prokazující splnění podmínek pro udělení výjimky.  

Výše uvedené dobře ilustruje případ neudělení výjimky z ochrany zvláště chráněných 

živočichů podle § 56 ZOPK za účelem výstavby nové provozovny společnosti, která je 

                                                           
607 Nález ÚS ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, N 23/5 SbNU 193. 

608 Viz rozsudek SDEU ze dne 16. 9. 1999, WWF a další (C-435/97, ECLI:EU:C:1999:418, body 65 – 67). 

609 Viz rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2012, č. j. 9 As 30/2012 – 88. 

610 Viz rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015 - 40, č. 3343/2016 Sb. NSS. 
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dodavatelem v oblasti průmyslové automatizace. Ten se dostal v roce 2015 až před Ústavní 

soud. Ve svém rozhodnutí správní orgány vysvětlily, že by v důsledku realizace záměru došlo 

k rušení či ohrožení chráněných živočichů, takže byl dán důvod zabývat se splněním podmínek 

odchylného režimu, ovšem záměr podle nich nepředstavoval veřejný zájem, který by 

převažoval nad zájmem ochrany přírody. Správní soudy tento závěr potvrdily a NSS dodal, že 

„(v) kasační stížnosti ani v předcházejícím řízení však stěžovatelka neuvedla, jaký veřejný 

zájem v projednávané věci představuje stavba provozovny, případně jak by zamýšlená stavba 

mohla svědčit ve prospěch zájmu ochrany přírody.“611 Ani před Ústavním soudem společnost 

(stěžovatelka) nepoukázala, k jakému veřejnému zájmu má stavba sloužit. Poukázala toliko na 

zvláštní okolnosti, které podle jejího názoru soudy nebraly v potaz a které spočívají v tom, že 

pozemky sousedící s pozemkem stěžovatelky jsou z větší části zastavěny a zvlášť chránění 

živočichové se na nich nevyskytují. Taková okolnost však není nijak relevantní z pohledu 

požadavků § 56 ZOPK, takže Ústavní soud jen krátce podotkl, že „poměry na sousedních 

pozemcích nevypovídají o poměrech na pozemku stěžovatelky. Na pozemku stěžovatelky byl 

výskyt zvlášť chráněných živočichů ve správním řízení prokázán, což se stěžovatelce zpochybnit 

nepodařilo.“612  

Z uvedeného vyplývá, že u záměrů, u kterých není na první pohled zřejmé, jakému 

veřejnému zájmu slouží, přechází důkazní břemeno tvrzení a prokazování na stavebníka 

(žadatele). Lze si představit odlišný vývoj případu, pokud by stěžovatelka od počátku tvrdila, 

že výstavba nové provozovny je klíčová nejen pro její vlastní obchodní činnost, ale také pro 

udržení příslušného odvětví průmyslové výroby v regionu, zajištění zahraničních investic, 

posílení zaměstnanosti a podobně. Byť není složité taková tvrzení vyvrátit, pokud nejsou 

pravdivá, je patrné, že veřejnost či obecná prospěšnost zájmu jsou kritéria značně měkká. 

Dokonce se nemusí ani pohybovat v rovině ověřitelnosti, pokud například výstavbu podpoří 

místní politici a občané v průzkumu veřejného mínění. Potom je na správním orgánu, aby 

vyvrátil, proč není podmínka existence veřejného zájmu splněna. Pokud by bylo možné záměr 

podřadit pod plnění veřejného zájmu, pak by okolnosti v podobě poměrů na sousedních 

pozemcích hrály - možná i rozhodující - roli při poměřování veřejných zájmů na realizaci 

záměru a na ochraně přírody a krajiny. 

Povinnost žadatele zdůvodnit, v čem by měl zamýšlený zásah uspokojit konkrétní veřejný 

zájem, poté přechází ze správního řízení i do řízení před soudem. NSS např. v rozsudku ze dne 

                                                           
611 Rozsudek NSS ze dne 6. 2. 2015, č. j. 8 As 91/2014 – 37. 

612 Usnesení ÚS ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 998/15. 
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6. 2. 2015 uvedl: „V kasační stížnosti ani v předcházejícím řízení však stěžovatelka neuvedla, 

jaký veřejný zájem v projednávané věci představuje stavba provozovny, případně jak by 

zamýšlená stavba mohla svědčit ve prospěch zájmu ochrany přírody. Při udělování výjimek dle 

citovaného ustanovení je přitom stěžejní, aby zde uvedený zájem existoval (…). Jak konstatovaly 

i správní orgány, rovněž z tohoto důvodu nemohla mít stěžovatelka ve věci úspěch.“ Stejný 

závěr vyplývá i z rozsudku NSS ze dne 23. 8. 2012: „Ostatně ani ve správním řízení stěžovatel 

nepředložil důkazy, z nichž by bylo možné dovodit výraznou převahu sociálních a ekonomických 

zájmů souvisejících s realizací daného záměru nad zájmem ochrany přírody deklarovaným 

přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny. (…) Důkazní břemeno však leželo na stěžovateli 

a nutno konstatovat, že jej neunesl.“613 A podobný závěr vyplývá i z usnesení ze dne 30. 8. 

2016, č. j. Aprk 25/2016 - 57, ve kterém NSS k návrhu na určení lhůty k provedení procesního 

úkonu (nařízení jednání a rozhodnutí ve věci výjimky podle § 56 ZOPK) uvedl: „Věc má pro 

navrhovatele ten význam, že výjimka dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny ovlivňuje 

možnost realizovat projekt výstavby průmyslové zóny. Co se týče stěžovatelova tvrzení o tom, 

že realizace předmětného stavebního záměru by přinášela vznik pracovních příležitostí z 

krátkodobého i dlouhodobého hlediska, jedná se o vágní a ničím nepodložená tvrzení. Tvrdí-li 

navrhovatel ve vztahu k významu věci určité skutečnosti jdoucí nad povahu správního 

rozhodnutí, jež byl o žalobou napadeno, je třeba je v návrhu na určení lhůty k provedení 

procesního úkonu konkrétně rozvést a případně i doložit, což však neučinil.“ 

SDEU ke směrnici o ochraně volně žijících ptáků SDEU uvádí, že „(d)ůkazní břemeno, 

co se týče dodržení uvedených požadavků pro každou odchylku, však přísluší vnitrostátnímu 

orgánu, který o ní rozhoduje.“614 Nejde však o obstarávání důkazních materiálů nebo zjišťování 

veřejného zájmu, nýbrž o ověření a posouzení podkladů pro rozhodnutí, zda jsou splněny 

podmínky existence veřejného zájmu, případně že se jedná o rozumné využití v malém 

množství.615 

4.5 Nároky na poměřování veřejných zájmů 

Poměřování veřejných zájmů je přirozenou součástí politických i správních 

rozhodovacích procesů, a nejen jich. Málokdy však právní úprava stanoví postup nebo kritéria, 

podle kterých má takové poměřování probíhat. Jedním z takových případů je obecná úprava 

                                                           
613 Rozsudek NSS ze dne 6. 2. 2015, č. j. 8 As 91/2014 – 37. 

614 Viz rozsudek SDEU ze dne 12. 7. 2007, Komise v. Rakousko (C-507/04, ECLI:EU:C:2007:427, bod 198). 

615 Viz také rozsudky SDEU ze dne 15. 12. 2005, Komise v. Finsko (C-344/03, ECLI:EU:C:2005:770, body 39 a 60), a ze 
dne 8. 6. 2006, WWF Italia a další (C-60/05, ECLI:EU:C:2006:378, bod 34). 
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rozporů mezi správními orgány (mezi dotčenými orgány nebo mezi správním orgánem 

vedoucím řízení a dotčeným orgánem) obsažená v ust. § 136 odst. 6 SpŘ, na kterou odkazuje 

StavZ pro řešení rozporů mezi protichůdnými stanovisky či závaznými stanovisky dotčených 

orgánů, a případně mezi dotčeným orgánem a úřadem územního plánování nebo stavebním 

úřadem. Dalším případem je např. ust. § 33 HorZ, které obsahuje zásadní úpravu řešení střetů 

zájmů, podle které jsou subjekty, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle jiných zákonů, 

primárně povinny ve vzájemné součinnosti řešit střety zájmů a navrhnout postup, který umožní 

využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany těchto objektů a zájmů.616 

Nároky na poměřování veřejných zájmů chráněných ZOPK se předně liší dle podmínek 

konkrétního odchylného režimu, který vyžaduje, aby chráněnými zájmy převažoval prostý jiný 

veřejný zájem, nebo aby se jednalo o veřejný zájem naléhavý (resp. naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu). Je zřejmé, že orgán ochrany přírody nemůže pouze konstatovat 

existenci (jiného) veřejného zájmu, který opravňuje provedení zásahu, ale musí být zároveň 

prokázáno a zdůvodněno, v čem tento veřejný zájem převažuje nad zákonnou ochranou. 

V obou případech lze uplatňovat s určitými modifikacemi algoritmus, který popsal NSS 

v rozsudku ze dne 12. 11. 2015, č. j. 10 As 2/2015 – 251, ve vztahu k povolování výjimek podle 

§ 56 ZOPK, jehož logika „...velí v řízeních o povolení výjimky posuzovat žádost o výjimku v 

několika krocích. Dikce § 56 totiž stanovuje celkem čtyři podmínky, na jejichž základě lze 

výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů udělit. V posuzované věci tedy 

je třeba posoudit 1) existenci jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, zde 

důvodů sociálního a ekonomického charakteru, 2) převahu takto určeného jiného veřejného 

zájmu nad zájmem na ochranu přírody, 3) neexistenci jiného uspokojivého řešení, a konečně, 

že 4) provozované činnosti neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu ohroženého druhu z 

hlediska jeho ochrany. Smyslem § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, který je transpozicí 

čl. 16 směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin, je dosažení vyšší úrovně ochrany a přísnějších kritérií pro budoucí 

zásahy do biotopů zvlášť chráněných rostlin a živočichů (§ 48 až § 50 zákona o ochraně přírody 

a krajiny), než je tomu u obecné druhové ochrany (§ 5 téhož zákona). Žadatel o výjimku podle 

§ 56 bude úspěšný, jen pokud splní každou z tam uvedených podmínek. Pokud je již při zkoumání 

prvního či druhého kroku zřejmé, že žadatel nemůže uspět, protože na jeho straně není 

relevantní jiný veřejný zájem, respektive ten nepřevažuje nad zájmem na ochranu dle § 174a 

                                                           
616 Blíže viz např. rozsudek NSS ze dne 27. 10. 2004, č. j. 7 A 133/2002 – 33. 
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přírody, je nadbytečné, aby správní orgán hodnotil splnění dalších předpokladů pro udělení 

výjimky. Opačný výklad by byl v rozporu se zásadami hospodárnosti a rychlosti řízení a 

procesní ekonomie (§ 6 odst. 1 správního řádu).“  

Z citovaných závěrů vyplývá, že by se správní orgány měly nejprve zaměřit na existenci 

jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, tyto řádně popsat, aby je mohly ve 

druhém kroku algoritmu porovnat se zájmem na ochraně přírody a posoudit, který z těchto 

zájmů převažuje. V případě § 56 ZOP a druhů chráněných podle práva Evropské unie poté 

následují ještě další dva kroky: Ve třetím kroku by měly správní orgány zkoumat existenci 

jiného uspokojivého řešení a ve čtvrtém kroku vliv provozované činnosti na dosažení či udržení 

příznivého stavu ohroženého druhu z hlediska jeho ochrany. 

Ze stejného rozsudku také vyplývá, že orgán ochrany přírody musí i závěr o nedostatku 

veřejného zájmu či převaze veřejného zájmu opřít o patřičné úvahy ve vztahu k spornému 

záměru: „V napadeném rozhodnutí stěžovatel vysvětlil, že v řízení o výjimce proti sobě stály 

celkem čtyři kategorie veřejných zájmů. Jednotlivé aspekty takto rozčleněných veřejných zájmů 

také pečlivě vyjmenoval. (…) Při hodnocení střetu těchto aspektů reprezentujících jednotlivé 

kategorie veřejných zájmů byl stěžovatel bohužel velmi strohý. Obecně uvedl, že se „všemi 

důsledně zabýval, a to každým samostatně i v jejich vzájemných souvislostech“ a že početní 

porovnání faktorů „samo o sobě nepostačuje“, nicméně kromě této zcela obecné a vágní 

rétoriky žádné vážení konkrétních takto vyjmenovaných aspektů neprovedl.“ Úvahy ohledně 

vážení konkurujících veřejných zájmů tak nemohou být nahrazeny pouhým přehledem 

veřejných zájmů, které připadají v úvahu. Nejvyšší správní soud přitom uznal určitou relevanci 

nesouhlasných usnesení obcí se zamýšlenou činností: „Pokud místní samospráva změní postoj 

k realizaci záměru, tj. např. vydá usnesení, v němž obnovení těžby odmítne, je takový dokument 

třeba při posuzování žádosti o výjimku dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny vzít v potaz. 

Obdobně je třeba zacházet také s peticemi záměrem dotčených obyvatel nebo také s 

projednávanými návrhy na změnu územního plánu“. 

Aby byl dodržen soulad se zásadami procesní ekonomie, hospodárnosti a rychlosti řízení, 

je nutné dodržovat uvedenou posloupnost, tedy nejdříve posoudit, zda je záměr ve veřejném 

zájmu, a poté zda tento veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem na ochraně přírody, 

popřípadě zda jsou splněny i další podmínky. Jiný postup by byl ze strany orgánu ochrany 

přírody nelogický a nehospodárný. Tento přístup odpovídá ustálené judikatuře NSS, který 

například v rozsudku ze dne 23. 8. 2012 uvedl: „Pouze v případě, že správní orgán shledá 

existenci veřejného zájmu, lze posoudit, zda tento zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany 
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přírody a zda jsou splněny i další podmínky v podobě neexistence jiného uspokojivého řešení a 

udržení populace daného druhu v příznivém stavu z hlediska ochrany. Následně na základě 

posouzení těchto podmínek správní orgán v rámci svého správního uvážení vyjádřeného v 

předmětném paragrafu dikcí „může… povolit“ rozhodne, zda v daném případě výjimku povolí 

či nepovolí. Při takto širokém prostoru pro úvahu správního orgánu je však o to více třeba trvat 

na podrobném a zejména přesvědčivém odůvodnění každého vydaného rozhodnutí.“617 

První krok, ve kterém je nutné nejprve vyjasnit, zda jsou ve věci dány veřejné zájmy a 

jaká je jejich povaha, se vztahuje nejen pro veřejný zájem převažující, ale i pro veřejný zájem 

na ochraně ohrožených druhů a památných stromů, a nejen pro orgán ochrany přírody, ale i pro 

samotného žadatele, případně další účastníky řízení.618 Takové posouzení zájmů na straně 

ZOPK by mělo být provedeno nikoliv ke všem zájmům jako celku, ale např. „u každého 

jednotlivého zvláště chráněného druhu“.619 Posouzení povahy veřejných zájmů by se nemělo 

omezovat toliko na výhody zamýšleného záměru, jak jsou deklarované žadatelem, ale mělo by 

zkoumat i skutečný účel záměru, který může být od deklarovaného účelu odlišný. V důsledku 

se pak o veřejný zájem nemusí vůbec jednat, případně bude zpochybněna naléhavá potřeba 

realizace záměru, nebo dokonce půjde o zneužití odchylného režimu nebo ochranného 

institutu.620 

Samotné poměřování veřejných zájmů by mělo probíhat tak, že správní orgán porovná 

závažnost obou v kolizi stojících veřejných zájmů (respektive různých veřejných zájmů, které 

stojí proti sobě nebo se vzájemně podporují) s tím, že zásah do žádného z nich by neměl svými 

negativními důsledky přesahovat celková pozitiva. Zásadou tohoto postupu je zachování 

maxima z kolidujících zájmů, jak vyplývá z rozsudku ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012 - 

161, ve kterém NSS dospěl k závěru, že „(v) případě vážení dvou veřejných zájmů, které jsou 

v kolizi, obdobně jako v případě kolize základních práv, musí správní úřad totiž nejprve řádně 

                                                           
617 Rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2012, č. j. 9 As 30/2012 – 88. 

618 K tomu viz např. rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2012, č. j. 5 As 115/2011 – 193: „Stěžovatel však svou argumentací k 
nesprávnému výkladu § 50 a 56 zákona č. 114/1992 Sb. nenapadá závěry městského soudu učiněné v napadeném rozsudku 
ve vztahu k hlavnímu rozhodovacímu důvodu, to je k prvořadému veřejnému zájmu na zachování populace tetřívka 
obecného v uvedené lokalitě. Jeho kasační námitka, že pro celou ptačí oblast je odhadován výskyt např. čápa černého na 1-
2 páry, motáka pilicha 0-1 hnízdící pár, že však není řádně zjištěn aktuální stav živočichů a že pro pouhý odhad těchto 
živočichů by neměla být nepovolena výjimka, o kterou žádal, nemůže být úspěšná, protože stěžovatel v kasační stížnosti 
zcela pomíjí prvořadý veřejný zájem na zachování populace tetřívka obecného v uvedené lokalitě“. 

619 Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 24. 4. 2018, č. j. 15 A 21/2016 – 174. 

620 Viz rozsudek NSS ze dne 27. 7. 2017, č. j. 1 As 15/2016 – 85: „Vymezení územního systému ekologické stability zcela 
jistě modifikovat lze, účelem územního systému ekologické stability ovšem není bránit tlaku na zástavbu území, nýbrž 
umožnit uchování přírodního bohatství. Lze proto přisvědčit odpůrci, že pokud by prvky územního systému ekologické 
stability byly vymezeny pouze proto, aby bylo bráněno zástavbě, jednalo by se o zneužití systému k účelu, pro které není 
určen.“ 
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určit a individualizovat na konkrétní případ oba veřejné zájmy, které jsou ve hře, a poté 

porovnat závažnost obou v kolizi stojících veřejných zájmů s tím, že zásah do žádného z obou 

chráněných veřejných zájmů nesmí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva. Při řešení 

kolize veřejných zájmů je třeba, aby bylo zachováno maximum z obou kolidujících zájmů, 

přičemž by mělo být identifikováno jádro a periferie kolidujícího veřejného zájmu a z obou 

veřejných zájmů, které jsou ve hře, by mělo být zachováno alespoň jejich jádro.“ 

Ilustrativní je v tomto ohledu judikatura Ústavního soudu k nepovoleným stavbám a 

důvodům odstranění stavby. Je zřejmé, že tento institut slouží veřejnému zájmu, nicméně 

Ústavní soud posuzuje, zda „(d)aný objekt neslouží např. k veřejně prospěšným účelům, nikdo 

na něm není existenčně závislý, neslouží ani k bydlení vedlejších účastníků či jiných osob. 

Eventuální odstranění stavby sice znamená zmaření určitých hodnot, což samozřejmě žádoucí 

není, nejedná se však dle všeho o stavbu značné ekonomické (a ani jiné) hodnoty; ostatně sama 

ekonomická nevýhodnost takového kroku z hlediska posouzení veřejného zájmu rozhodující 

není.“621 Závěry ÚS se netýkají ochrany přírody a krajiny, ovšem odstraňování staveb se může 

dostat do střetu i se zájmy chráněnými ZOPK, ať už se jedná o stavby přímo sloužící zájmům 

přírody a krajiny, nebo takové, jejichž odstranění by mohlo být rizikové pro zájmy chráněné 

ZOPK. Podobné poměřování veřejných zájmů nabízí rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2016, č. j. 7 

As 152/2016 – 21, k dodatečnému povolení stavby: „V daném případě stavební úřad uvedl, že 

v posuzované věci by mohlo být sporným porušením veřejného zájmu eventuelní způsobování 

ztrát u sousední stavby. Dodatečným povolením prodloužení garáže však škody či ztráty 

stěžovatelům nevznikají, a proto konstatoval, že stavba není v rozporu s veřejným zájmem. (…) 

Stavební zákon předpokládá odstranění stavby, jež nebyla pravomocně povolena, jakožto 

opatření šetřící veřejný zájem (v daném případě veřejný zájem, aby stavba byla v souladu např. 

se stavebními standardy a neodporovala veřejnému zájmu na využití území), jež je ústavně 

přípustným omezením vlastnického práva. V tomto konkrétním případě by však takové opatření 

bylo nepřiměřené vzhledem k okolnostem případu, mezi něž je nutno zahrnout kromě splnění 

zákonných požadavků v § 88 odst. 1 písm. b) věta druhá stavebního zákona též skutečnost, že 

dodatečně povolenou stavbou nedojde k negativnímu vlivu na sousední nemovitosti.“ 

Podobné závěry je možné najít i v judikatuře, která se zabývá ochranou zájmů podle 

ZOPK. Například v rozsudku ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 As 94/2013 – 45, NSS i v souvislosti 

s ochranou dřevin rostoucích mimo les uvedl, že „se ztotožňuje se závěrem městského soudu, 

                                                           
621 Viz nálezy ÚS ze dne 28. 3. 1996 sp. zn. I. ÚS 198/95, N 5/23, SbNU 193, a ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03, 
N 15/36 SbNU 165. 
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že v rozhodnutí správního orgánu I. stupně absentuje úvaha o vyhodnocení funkčního a 

estetického významu dřevin ve vztahu k důvodům kácení. (...) V projednávané věci skutečně 

žádná úvaha hodnotící závažnost důvodu kácení dřevin (plánovaná výstavba bytových domů 

stěžovatelem) nebyla v rozhodnutí správního orgánu I. stupně obsažena a ani žalovaný ve svém 

rozhodnutí tento nedostatek odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně neodstranil. 

Rozhodnutí správního orgánu I. stupně sice obsahovalo vyhodnocení funkčního významu 

dřevin, ale pouze v souvislosti s uložením povinnosti k náhradní výsadbě.“ A dále: „Podle 

názoru zdejšího soudu je tedy zjevné, že žalovaný spatřoval bez dalšího důležitý důvod k 

pokácení dřevin již pouze v samotném záměru vlastníka pozemku (žadatele) provést na pozemku 

výstavbu bytových domů, aniž by byl tento záměr vlastníka hodnocen z hlediska, zda jeho 

závažnost jako důvodu pro kácení převažuje nad veřejným zájmem na zachování dřevin (z 

hlediska jejich funkčního a estetického významu). Z kontextu odůvodnění rozhodnutí 

žalovaného a rozsudku městského soudu dostatečně jasně vyplývá, že městským soudem 

vytýkaná absolutizace vlastnického práva se vztahuje právě k tomuto nedostatečnému 

zdůvodnění rozhodnutí žalovaného, resp. nedostatečného vyhodnocení střetu veřejného zájmu 

pokračování na zachování dřevin a soukromého zájmu vlastníka na pokácení dřevin.“622 

V citovaném rozsudku se jednalo o střet soukromého zájmu se zájmem veřejným. 

Nicméně proti veřejnému zájmu na zachování dřevin může stát také jiný veřejný zájem, 

například zájem na rekonstrukci ulice. Skutečnosti, které mohou být v takovém případě brány 

v potaz, vyplývají z rozsudku ze dne 6. 9. 2011, č. j. 5 As 22/2011 – 100, ve kterém NSS rovněž 

kritizoval správní orgán za nedostatečné poměření konkurujících zájmů. Dovodil, že 

z odůvodnění správního rozhodnutí „nelze seznat, jakým způsobem správní orgán poměřoval 

zájem na pokácení dřevin (zde představovaný rekonstrukcí ulic zahrnující rekonstrukci 

stávajících zpevněných ploch, veřejné zeleně, výměnu veřejného osvětlení a rozšíření počtu 

parkovacích stání) převyšuje konkurující veřejný zájem na jejich zachování. Správní orgán by 

přitom měl při provádění testu proporcionality zvažovat estetický a funkční význam dřevin na 

straně jedné a závažnost důvodů pro jejich pokácení na straně druhé, aby mohl rozhodnout, 

zda pokácení dřevin povolí. (…) Důvody, které stěžovatel č. 2 zmiňuje a rozvádí v kasační 

stížnosti, jako jsou havarijní stav pozemních komunikací, akutní nedostatek parkovacích stání, 

nefunkčnost veřejného osvětlení, které bylo stíněno korunami stromů a odstranění zdravotně 

závadného stavu, kdy koruny stromů stínily bytové jednotky v přilehlých domech tak, že byly 

několikanásobně porušovány hygienické normy, jež by se mohly stát po zhodnocení estetického 

                                                           
622 Viz také rozsudek NSS ze dne 21. 8. 2008, č. j. 4 As 20/2008 – 84. 
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a funkčního významu dřevin důvody závažnými ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody 

a krajiny, v rozhodnutí správních orgánů uvedeny nejsou. Pokud se stěžovatel č. 1 i stěžovatel 

č. 2 domnívají, že dostatečným důvodem pro pokácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny je již sama existence pravomocného stavebního povolení č. 14/08/dopr., nelze 

s nimi souhlasit.“ 

Co se týče podmínky převážení jiného veřejného zájmu, postačí ve všech případech 

prosté převážení. Není tak nutné prokazovat výrazně převažující veřejný zájem, ovšem musí 

být zřejmá převaha tohoto veřejného zájmu nad ohranou dotčených zájmů. K tomu je možné 

dodat, že novela ZOPK provedená zákonem č. 349/2009 Sb.623 zrušila podmínku výrazné 

převahy jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem na ochraně přírody v § 56 ZOPK a podle 

soudní judikatury se jednalo o nikoli nevýznamný posun v předmětné právní úpravě.624 Od 1. 

6. 2017 se požadavek výrazného převážení veřejného zájmu vytratil i z podmínek uvedených v 

§ 43 ZOPK v důsledku novely v podobě zákona č. 123/2017 Sb.625 

Veřejný zájem musí být opravdu převažující. K § 56 ZOPK lze odkázat na závěry NSS 

podle kterých „(v) rámci řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je nejprve 

nutné posoudit, zda existuje veřejný zájem na záměru či činnosti, pro které je výjimka 

požadována. Tento veřejný zájem musí zároveň převažovat nad veřejným zájmem ochrany 

přírody. Bez prokázání této převahy nemůže orgán ochrany přírody výjimku udělit.“626 K 

ochraně lokalit v soustavě Natura 2000 je možné odkázat na podobné závěry SDEU v rozsudku 

ve věci C-182/10 (Solvay a další),627 ve kterém soud uvedl k záměru vybudování infrastruktury 

určené k umístění administrativního centra soukromé společnosti: „Zájem, který by ve smyslu 

čl. 6 odst. 4 směrnice o „stanovištích“ odůvodňoval provedení plánu nebo projektu, musí být 

„veřejný“ a současně „převažující“, což znamená, že je natolik významný, že je možno jej zvážit 

oproti cíli ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

sledovanému touto směrnicí.“.628 Rovněž z pohledu požadavků unijního práva nepostačuje 

                                                           
623 Zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

624 Viz rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2012, č. j. 9 As 30/2012 – 88. 

625 Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

626 Tamtéž. 

627 Rozsudek SDEU ze dne 16. 2. 2012, Solvay a další (C-182/10, ECLI:EU:C:2012:82). 

628 Body 75 – 78. 
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pouhá existence zásadních důvodů veřejného zájmu, protože by tím docházelo k nepřípustnému 

rozšíření možnosti výjimky upravené ve směrnici o stanovištích.629 

Podobné závěry platí i pro stanovení odchylného postupu podle § 5b ZOPK. Bez ohledu 

na formu stanovení odchylného postupu zejména platí shodné nároky na odůvodnění, které jsou 

poměrně přísné. Jak dovodil SDEU v rozsudku ve věci C-60/05 (WWF Italia a další),630 „při 

vykonávání svých pravomocí ke stanovení odchylek v souladu s článkem 9 směrnice musejí brát 

orgány členských států v úvahu řadu posuzovacích prvků, které se týkají údajů geografické, 

klimatické, environmentální a biologické povahy, jakož i zejména situace, pokud jde o celkovou 

roční reprodukci a úmrtnost živočišných druhů přirozenou smrtí“.631 

Na poměřování veřejných zájmů je pochopitelně nejobtížnější vymezit, jak má 

proběhnout samotné porovnání, tedy stanovit pravidla pro rozhodování o tom, který zájem 

převáží. Dost dobře to není možné vzhledem k tomu, že každý střet je specifický. Požadavek 

judikatury o dosažení maximálního možného zachování konkurujících veřejných zájmů se 

často míjí s realitou, ve které konflikt mezi veřejnými zájmy nelze řešit jinak než ustoupením 

některého z nich. Důsledkem především stavebních záměrů jsou nevratné zásahy do 

chráněných přírodních a krajinných zájmů, takže se poměřování zájmů omezuje na řešení 

situace „kdo z koho“. 

K tomu je potřeba poznamenat, že k popsané situaci by sice mělo docházet až v případě, 

že není možné realizovat jiné uspokojivé řešení, ovšem, jak bude patrné z dalšího výkladu, 

podmínka neexistence jiného uspokojivého řešení nepřekračuje hranice především politického 

rozhodnutí, co a jakým způsobem je potřeba řešit. Jinak řečeno, k posuzování variant dochází 

toliko na půdorysu úzce vymezeného zadání, nikoliv absolutně. Proto je podstatné zabývat se 

tím, na základě jakých kritérií je možné dovodit preferenci jednoho veřejného zájmu nad jiným, 

případně vyřešit situaci střetu více veřejných zájmů. Soudní judikatura k tomu jasná vodítka 

neposkytuje, což je logické vzhledem k tomu, že soudy posuzují vždy jen rozhodnutí 

v konkrétním případě a navíc vyházejí ze zásady minimalizace zásahů do uvážení správních 

orgánů. Správní orgány nicméně musí svoje rozhodnutí odůvodnit přezkoumatelným 

způsobem. Jak uvádí NSS v souvislosti s ochranou dřevin v řízení podle StavZ, „(b)ude na 

příslušném stavebním úřadu, aby konkurující si zájmy zhodnotil, zvážil význam každého z nich 

a nalezl optimální řešení. To mimo jiné znamená, že převáží-li jiné důležité veřejné nebo 

                                                           
629 Viz analogicky žaloba podaná Komisí proti Řecku ve věci C-494/07. 

630 Rozsudek SDEU dne 8. 6. 2006, WWF Italia a další (C-60/05, ECLI:EU:C:2006:378). 
631 Bod 25. 
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soukromé zájmy, např. veřejný zájem na zajištění bezpečnosti a plynulého provozu na budované 

komunikaci či soukromý zájem vlastníka na to, aby svůj pozemek využil zásadně podle svých 

úvah a potřeb (drží-li se v mezích ústavně konformní, tedy zejména zákonem stanovené a 

proporcionální veřejnoprávní regulace), budou tomu muset, a to třeba i ve velmi rozsáhlé míře, 

ustoupit i dotčené zájmy na ochraně dřevin. Je na správních orgánech, aby v odůvodnění svých 

rozhodnutí přezkoumatelným způsobem vyjádřily, které konkurující zájmy braly v úvahu, jakou 

jim přisuzovaly důležitost a jakým způsobem nalezly v uvedené konkurenci zájmů optimální 

řešení.“632 

Poměřování veřejných zájmů je vždy hodnotovým střetem, proto je nutné se zabývat tím, 

jaké hodnoty proti sobě stojí nebo se podporují. V situaci, kdy jedním z veřejných zájmů jsou 

zájmy chráněné ZOPK, je vždy nutné zabývat se jejich hodnotou, kterou indikují zejména: 

• Důvody ochrany a stupeň ochrany, 

• jedinečnost v rámci regionu, v rámci státu nebo v rámci evropském/globálním,633 

• tendence ve vývoji, predikce udržitelnosti a dosažení příznivého stavu, 

• důležitost v rámci ekosystému a vazby na jiné chráněné zájmy, 

• hodnota poskytovaných environmentálních služeb (hospodářská výtěžnost),634 

• sociální, kulturní, náboženská hodnota,635 

• rekreační a urbanistická hodnota. 

Uvedená kritéria jsou rámcová a příkladná. Správní orgány pochopitelně mohou hodnotit 

i další aspekty podle okolností konkrétního případu, nebo využít jen omezené informace, které 

se však budou jevit jako dostačující. Je patrné, že posouzení všech uvedených kritérií vyžaduje 

určitou odbornost. Zároveň se opět jedná o kritéria měkká – a výsledná hodnota přiřazená 

chráněným zájmům tak může být vždy sporná. Na druhou stranu je zřejmé, že pokud veřejný 

                                                           
632 Rozsudek NSS ze dne 4. 5. 2011, č. j. 7 As 2/2011 – 52. 

633 Např. dle stavu mezinárodní právní ochrany dle zmíněných mezinárodních smluv. 

634 Např. Mezinárodní soudní dvůr vymezuje škodu na životním prostředí především jako snížení schopnosti poskytovat 
zboží a služby (impairment or loss of the ability of the environment to provide goods and services; impairment or loss of 
environmental goods and services) s tím, že náhrada může zahrnovat ztrátu přírodních zdrojů v období před nápravou 
závadného stavu i výdaje související s nápravou. Viz rozsudek MSD ze dne 2. 2. 2018, Certain activities carried out by 
Nicaragua in the border area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation owed by the Republic of Nicaragua to the Republic 
of Costa Rica. 

635 Sociální a kulturní hodnotu lze přiznat i různých částem přírody a krajiny v Česku, náboženský význam mohou mít 

různá poutní místa nebo dřeviny, které tvoří součást sakrálních míst. Živočichové s rostliny u nás nejsou používané 

k náboženským obřadům, ani spjaté s tradiční kulturou, jako je to u např. u původního obyvatelstva, které se živí 

tradičními způsoby lovu (např. tulěňů), nebo v případě využívání orlů americkými indiány. K tomu viz např. DUNDES 

RENTELN, Alison. The Cultural Defense. Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 265. Z novější judikatury zejm. The 

Tenth Circuit Court of Appeals. United States v. Wilgus, 29. 3. 2011, 638 F.3d 1274 (10th Cir. 2011). 



172 
 

zájem na ochraně přírody a krajiny nalézá vyjádření v konkrétních politických dokumentech a 

v právních předpisech, pak lze vycházet například z hierarchie ochrany obsažené v ZOPK. Činí 

tak ostatně i správní soudy, když přisuzují vyšší hodnotu zájmům na ochraně celorepublikově 

nebo dokonce nadnárodně jedinečné lokality (Slavíkovy ostrovy,636 NP a EVL Šumava,637 

CHKO Jeseníky a národní přírodní rezervace Praděd638). 

Podobně – pokud přejdeme ke kritériím hodnocení konkurujících veřejných zájmů – 

rozlišují soudy mezi záměry, jejichž provoz bez pochyb přesahuje hranice dotčeného kraje, 

resp. má dopad na celé území České republiky (Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II)639 

nebo rozsáhlé území České republiky (dostavba dálnice D1 a výjimka z ochrany ohrožených 

druhů),640 případně s menším, avšak stále nadmístním vlivem (obchvat Břeclavi).641 Toto 

rozlišování je založené většinou na dopadu záměru na okolí, někdy však i na významu záměru. 

Význam záměru nebo činnosti, která se dostává do střetu s chráněnými zájmy přírody a krajiny, 

indikuje především: 

• Nezbytnost realizace záměru/činnosti, 

• velikost přínosu, 

• okruh beneficientů, 

• trvalost. 

Uvedená kritéria jsou nejen rámcová a příkladná, ale v lecčem se i překrývají. Nezbytnost 

záměru je nutné posuzovat ve vztahu k místní, regionální, státní a případně i vyšší úrovni. 

Záměr může být nezbytný svým přínosem, ale samotný přínos by neměl být důvodem 

nezbytnosti. V úvahu je nutné brát pouze přínos skutečný a výsledný. Velikost přínosu může 

být vyjádřena v různých hodnotách, které se mohou vázat i k okruhu beneficientů. Úzký okruh 

beneficientů nevylučuje nezbytnost záměru, ale indikuje, že veřejný zájem na realizaci záměru 

nemusí být akutní, stejně jako je tomu u výrazně nerovnoměrného rozdělení přínosů mezi 

beneficienty. Trvalost záměru, kterou vysloveně požaduje Komise při výkladu čl. 6 odst. 4 

směrnice o stanovištích,642 vyjadřuje dlouhodobý přínos a využitelnost záměru. Není možné ji 

                                                           
636 Rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015 – 40, č. 3343/2016 Sb. NSS. 

637 Rozsudek NSS ze dne 27. 7. 2017, č. j. 1 As 15/2016 - 85. 

638 Rozsudek NSS ze dne 26. 4. 2017, č. j. 3 As 126/2016 – 38. 

639 Rozsudek NSS ze dne 6. 1. 2016, č. j. 3 As 13/2015 – 200. 

640 Rozsudek NSS ze dne 21. 5. 2018, č. j. 4 As 126/2018 – 70. 

641 Rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2018, č. j. 2 As 149/2017 – 164. 

642 Evropská komise. Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC. Clarification of the 
concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall 
coherence, opinion of the commission [online], 2007, s. 8 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf>. 
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zaměňovat s prevencí nebo s obchodní příležitostí, např. ve snaze o získání budoucích investic, 

které nejsou jisté. Nejistý přínos pak není možné započítávat do velikosti přínosu, pokud není 

určitá nejistota neoddělitelná od uspokojení konkrétního veřejného zájmu, např. v případě 

ohrožení lidského zdraví. 

Podmínku jistoty realizace zamýšleného záměru a vysoké pravděpodobnosti zajištění 

přínosu, lze ilustrovat např. na závěrech rozsudku ze dne 21. 8. 2008, č. j. 4 As 20/2008 – 84, 

ve kterém se NSS zabýval splněním podmínek pro vydání povolení pokácení celkem 50 ks 

stromů, keřového porostu růže šípkové a směsi okrasných keřů z důvodu výstavby 

supermarketu. Soud dospěl k závěru, že „(v)ýstavbu supermarketu právě v místě, kam ji hodlá 

situovat město Skuteč a investor stavby, nelze bez dalšího považovat za veřejný zájem, neboť 

existence takového veřejného zájmu nebyla ve správním řízení tvrzena ani prokázána (…) je 

předčasné považovat za závažný důvod pro pokácení dřevin plánovanou výstavbu 

supermarketu, když ke dni vydání správních rozhodnutí nebyla schválena ani změna územního 

plánu, která by tuto výstavbu umožnila. Prováděná změna územního plánu i následné řízení o 

umístění stavby mohou podle názoru Nejvyššího správního soudu podstatně ovlivnit či pozměnit 

předpoklady, ze kterých správní orgány při vydání rozhodnutí o povolení pokácení dřevin 

vycházely. (…) V návaznosti na změnu územního plánu bude moct proběhnout územní řízení, 

ve kterém se zcela jednoznačně vymezí rozsah a situování stavby, čímž bude poprvé najisto 

postaveno, které dřeviny by při realizaci stavby musely být pokáceny. (…) Nejvyšší správní 

soud je toho názoru, že závažný důvod pro pokácení dřevin spočívající v plánované výstavbě 

může být dán teprve v okamžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění této 

stavby.“ Závěry soudu nereflektují ani tak povahu záměru (supermarket), ale skutečnost, že se 

o výjimce rozhodovalo příliš brzy. Tento závěr je podstatný i pro rozhodování v integrovaných 

řízeních, protože by z odůvodnění měla vyplývat určitá posloupnost úvah správního orgánů, 

který by měl prvně postavit na jisto podmínky a okolnosti realizace záměru a až následně jejich 

perspektivou hodnotit splnění podmínky veřejného zájmu, pokud je nutný odchylný postup ve 

vztahu k zájmům chráněným ZOPK. Na druhou stranu je nezbytné identifikovat první střety 

veřejných zájmů co nejdříve, pokud jejich řešení má vliv na konečné rozhodnutí o realizaci 

záměru.643 

                                                           
643 Viz např. rozsudek NSS ze dne 12. 4. 2018, č. j. 1 As 76/2018 – 60: „Stěžovatel má sice pravdu, že stanovení dobývacího 
prostoru má za účel vymezit na povrchu výhradního ložiska plochu pro jeho hospodárné vydobytí, nelze s ním však souhlasit 
v tom, že nemá žádné jiné souvislosti s veřejným zájmem. Ačkoliv samotnou těžbu nerostných surovin lze zahájit až na 
základě povolení k hornické činnosti (pokud není toto řízení spojeno již s řízením o stanovení dobývacího prostoru), 
rozhodnutí o stanovení (nového) dobývacího prostoru je nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto záměru. Samotné 
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru již počítá s následnou realizací hornické činnosti, a nebylo by tak v souladu se 
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Řadu uvedených kritérií uznává i judikatura německých soudů, podle které by měly 

správní orgány přihlížet i např. na straně chráněných zájmů k jejich unijnímu či ústavnímu 

rozměru (např. v případě ochrany klimatu),644 na straně veřejného zájmu na realizaci záměru 

k naléhavosti na jeho uskutečnění,645 k výši nutné podpory pro jeho uskutečnění646 i 

k nejistotám spojeným s předpoklady jeho využití a užitků z toho plynoucích.647 Německé 

soudy také připisují vyšší váhu veřejnému zájmu deklarovanému zákonem ve srovnání 

s dokumenty politické povahy.648 

Pěkný příklad poměřování veřejných zájmů nabízí také rozsudek korutanského zemského 

soudu z roku 2018.649 Soud přezkoumával rozhodnutí, kterým nebylo uděleno povolení k 

rekonstrukce strmé lesní cesty za účelem hospodaření v lesích. Na jedné straně se otevírala 

možnost využít k hospodářské činnosti poměrně rozsáhlé neobdělávané území (122 ha) ve 

vlastnictví celkem 24 osob a také zajistit bezpečnost uživatelů cesty, na druhou stranu se cesta 

nacházela v území s cenným krajinným rázem a s výrazným výskytem ohrožených druhů 

živočichů a rostlin (včetně druhů na tzv. červeném seznamu). Soud vyšel ze znaleckých 

posudků zaměřených na ekonomické i ekologické aspekty realizace záměru. Dospěl k závěru, 

že jeho ekonomický přínos po přepočtu na jednotlivé vlastníky je poměrně nízký a návratnost 

se projeví až v delším časovém horizontu, navíc žádný z těchto vlastníků se neživí výhradně 

lesním hospodářstvím. Převáží tak zájem na ochraně přírodních hodnot, které jsou v dotčeném 

území výrazně zastoupeny.650 

                                                           
zásadou prevence a obezřetnosti, aby se již na úrovni tohoto řízení neposuzoval vliv realizace hornické činnosti (záměru 
dle zákona o EIA) na životní prostředí.“ 

644 Viz např. rozsudek BVerwG ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 9 A 25.12, bod 76 
645 Viz např. rozsudek BVerwG ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. 7 A 2.15. 
646 Viz např. rozsudek BVerwG ze dne 8. 1. 2014, sp. zn. 9 A 4.13, bod 70: „Es besteht ein das Interesse am Erhalt der 
Integrität des FFH-Gebiets überwiegendes öffentliches Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens (vgl. PFB S. 332 ff.). 
Dem Vorhaben kommt mit Blick auf die gesetzliche Feststellung des vordringlichen Bedarfs und als Teil des 
"Transeuropäischen Verkehrsnetzes" eine herausgehobene Verkehrsbedeutung zu. Diese Bedeutung wird nicht dadurch 
relativiert, dass nach Auffassung des Klägers die der gesetzlichen Bedarfsfeststellung zugrunde liegende Verkehrsprognose 
deutlich zu hoch ist, zumal – wie bereits ausgeführt – auch die vom Kläger genannten Zahlen die Gestaltung der Straße als 
Autobahn rechtfertigen (vgl. Urteil vom 12. März 2008 – BVerwG 9 A 3.06 – BVerwGE 130, 299 Rn. 159). Zudem dient das 
Vorhaben dem wichtigen Ziel einer nachhaltigen Verbesserung der Erreichbarkeit der Oberzentren in einer Region mit 
besonders lückenhafter Infrastruktur, um u. a. die dortige Wirtschaft zu fördern und der hohen Abwanderung entgegen zu 
wirken. Diese gewichtigen öffentlichen Interessen rechtfertigen es, den relativ geringfügigen Eingriff in den Lebensraumtyp 
hinzunehmen.“ 
647 Viz např. rozsudek BVerwG ze dne 22. 6. 2015, sp. zn. 4 B 59.14, bod 30: „Je weiter die Unsicherheiten reichen, desto 
geringer wiegt das öffentliche Interesse an dem Vorhaben und desto konkreter und verbindlicher müssen die das Vorhaben 
stützenden Zielvorgaben sein, wenn ihm trotz des unsicheren Bedarfs ein hohes Gewicht beigemessen werden soll.“ 
648 Viz např. rozsudek BVerwG ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 9 A 22.11, bod 102. 
649 Rozsudek Landesverwaltungsgericht Kärnten ze dne 6. 6. 2018, sp. zn. KLVwG-1627/6/2017. 
650 „Im hier vorliegenden Fall handelt es sich wie festgehalten, unzweifelhaft um ein größeres zusammenhängendes 
unbebautes Waldgebiet, welches einen Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellt. Ein Eingriff in dieses 
einen hohen Grad an Naturbelassenheit aufweisende Gebiet durch die geplante Forststraße xxx ist aus Sicht des 
erkennenden Gerichtes nicht durch die wirtschaftlich geringen Vorteile der durch das Wegprojekt erreichbaren 
Waldbewirtschaftung gerechtfertigt.“ 
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V důsledku proti sobě stojí dvě hodnoty vyjádřené součtem relevantních kritérií. Je 

možné zopakovat, že pokud zákon mezi podmínkami odchylného režimu vyžaduje převažující 

veřejný zájem, pak tento zájem musí skutečně převážit nad zájmy ochrany přírody a krajiny. 

V situaci, že se proti sobě stojící veřejné zájmy jeví jako vyrovnané, není uvedená podmínka 

splněna. 

Ani v případě, že je podmínkou odchylného režimu pouhá existence jiného veřejného 

zájmu, není možné na základní poměření veřejných zájmů rezignovat, a to zejména 

v návaznosti na obecné zásady správního řízení a zásadu proporcionality. V tomto případě 

nebude nutné, aby jiný veřejný zájem převážil nad chráněnými zájmy, ovšem i tak bude 

v zásadě nutné, aby byla splněna podmínka neexistence jiného řešení a přiměřenost zásahu do 

chráněných zájmů. Jinými slovy, pro účely vzdělávání nebude povoleno odchytávat či 

usmrcovat živočichy, přestože by tato činnost vedla k uspokojení veřejného zájmu, ovšem 

výrazně neproporcionálním způsobem. 

4.6 Neexistence jiného uspokojivého řešení a kompenzační opatření 

Zvažování proporcionality zásahu pochopitelně přesahuje i poměřování veřejných zájmů, 

takže je možné dovodit, že zvážení variant realizace zamýšlené činnosti, pochopitelně v rozsahu 

předmětu řízení a působnosti daného správního orgánu, je nezbytným krokem pro udělení 

v zásadě jakékoliv výjimky podle ZOPK (viz uvedená citace rozsudku NSS č. j. 7 As 2/2011 – 

52, který zdůrazňuje důležitost hledání optimálního řešení při ochraně dřevin). Naopak, 

vyloučení hodnocení proporcionality zásahů by bylo možné považovat za nezákonné, a to nejen 

ve vztahu k hodnotám chráněným ZOPK, ale i z hlediska zájmů, které mají být naplněny 

zamýšleným záměrem.651 

G. Winter dokonce navrhuje, aby primárním měřítkem veškerých způsobů využití přírody 

člověkem byla proporcionalita,652 což může dobře fungovat, dokud výsledkem poměřování 

nebude omezení společnosti, které zasahuje do současných standardů blahobytu.653 Jak uvádí 

                                                           
651 Viz z oblasti územního plánování rozsudek NSS ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011 – 127, č. 2497/2012 Sb. NSS: 
„Uvedené pravidlo (…) je neproporcionální, neboť neumožňuje vážit navzájem konkurující hodnoty a v případě, že zájem 
na výstavbě převažuje nad zájmem na pohledové ochraně kulturně historických hodnot území, stavbu větrné elektrárny 
uskutečnit.“ 

652 WINTER, Gerd. Ecological Proportionality: An Emerging Principle of Law for Nature? In: WOIGT, Christina (ed.) 
Rule of Law of Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 
s. 114. 

653 Přestože nelze zcela srovnávat památkovou péči s ochranou životního prostředí, srov. rozsudek NSS ze dne 13. 3. 
2013, č. j. 7 As 188/2012 – 25: „Test proporcionality v užším smyslu může v určitých případech vést k tomu, že zájem na 
zachování původních prvků kulturní památky bude muset ustoupit jiným zájmům, například nebude-li bez stavebních 
úprav (dostaveb, přístaveb, změny prostorových dispozic, změny sanitárních a dalších rozvodů, nahrazení původních 
poškozených prvků stavby replikami aj.) nemovitá kulturní památka s ohledem na současné standardy bydlení či jiné 
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H. Müllerová,654 doktrína proporcionality může být využita k ochraně životního prostředí před 

lidskými zásahy, pokud umístíme „přírodu“ na stranu vah, která brání chráněný princip proti 

nespravedlivému omezení – a sama uvádí příklady příliš přísných nebo mírných ochranných 

opatření, mezi kterými je velké množství kompromisních variant. 

 Zásadu proporcionality zásahu vyjadřuje ZOPK v souvislosti s poměřováním veřejných 

zájmů zejména podmínkou neexistence uspokojivosti řešení. Tato podmínka se objevuje jen 

v některých ustanoveních ZOPK, která předvídají poměřování veřejných zájmů: v § 5b 

(podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků), v § 49 odst. 4 (uzavření dohody o 

hospodaření na pozemku s výskytem kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin), § 56 odst. 1 

(výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany 

podle práva Evropských společenství), § 56 odst. 5 (uzavření dohody k zajišťování některých 

činností, pro které je třeba výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, 

konkrétně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních 

stanovišť a činností pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území 

populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování 

nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin). Ust. § 45i odst. 2 ZOPK pak 

stanoví podobnou podmínku neexistence varianty řešení bez významného negativního vlivu a 

schválení varianty s nejmenším možným významným negativním vlivem. 

Stejně jako u ostatních podmínek odchylného režimu platí, že i neexistence jiného 

uspokojivého řešení musí být prokázána a odůvodněna. To ilustrují např. závěry NSS v 

rozsudku ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012 – 161, č. 2879/2013 Sb. NSS: „Pokud by pak 

snad i existoval naléhavý veřejný zájem na výstavbě bytů, nebylo prokázáno, že jej nelze 

uspokojit jiným řešením, které by realizovalo požadovaný záměr na výstavbě bytů a současně 

minimalizovalo případný zásah do zákonné ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů.“ 

V tomto případě se však v mezidobí změnily podmínky vydání rozhodnutí, protože se ukázalo, 

že na dotčených pozemcích se ve skutečnosti žádné ohrožené druhy nevyskytují.655 

                                                           
způsoby užívání nemovitostí (tedy i se zohledněním ekonomických nákladů na stavební úpravy a ekonomické udržitelnosti 
běžného fungování nemovitosti) provozovatelná.“ 

654 MÜLLEROVÁ, Hana. Right to environment, balancing of competing interests and proportionality. The Lawyer 
Quarterly, 2018, č. 2, s. 136 – 137. 

655 V opakovaném odvolacím řízení žalovaný změnil rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že výjimku ze zákazů 
uvedených v § 50 odst. 2 ZOPK neudělil, neboť její udělení již nebylo potřeba z důvodu podstatné změny podmínek na 
území určeném k výstavbě. I proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba. K procesnímu postupu žalovaného MS v Praze 
v rozsudku ze dne 28. 2. 2017, č. j. 5 A 193/2013 – 82, uvedl, že rozhodnutím ve věci samé, tj. rozhodnutím o neudělení 
výjimky, nemohlo ve svém důsledku nikterak zkrátit práva žalobce ani osoby zúčastněné na řízení, a žalobu zamítl. Proti 
rozsudku MS v Praze byla podaná kkasační stížnost, o které rozhodl NSS rozsudkem ze dne 7. 9. 2017, č. j. 7 As 83/2017 
– 47, tak, že kasační stížnost zamítl. 
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Ministerstvo žádost o udělení výjimky zamítlo, a přestože mělo řízení zastavit, podle soudů, 

které jeho postup přezkoumávaly, se nejednalo o vadu, kvůli které by bylo nutné správní 

rozhodnutí zrušit.656 Věc se dostala až před Ústavní soud, který postup správních orgánů i soudů 

aproboval a v usnesení, kterým odmítl ústavní stížnost, doplnil, že „(v)zhledem k tomu, že 

pozemky, které budou výstavbou ovlivněny, již nepředstavují vhodné biotopy pro dané zvláště 

chráněné živočichy a tito živočichové na nich nežijí, postrádalo by udělení výjimky účel a smysl 

(…) za této situace již nebylo třeba hodnotit splnění podmínek pro vydání výjimky, jako např. 

prokázání veřejného zájmu či neexistence jiného uspokojivého řešení možnosti výstavby.“657 

 NSS však na podmínku neexistence jiného uspokojivého řešení odkazuje i v případech, 

kdy její splnění zákon výslovně nepožaduje, např. v případě odchylného režimu ohrožených 

druhů, které nejsou chráněny podle unijního práva (§ 56 odst. 2 ZOPK). Takže je možné 

dovozovat, že spolu podmínky existence převažujícího veřejného zájmu a neexistence jiné 

uspokojivé varianty nejen souvisí, ale že je zvažování variant a výběr optimální z nich pevnou 

součástí poměřování veřejných zájmů. Např. v rozsudku, v němž se zabýval problematikou 

povolení výjimky ze zvláštní ochrany z důvodu výstavby dálnice, NSS dovodil, že již není 

možné se vracet k jednotlivým v minulosti zvažovaným a nakonec nepřijatým variantám trasy 

dálnice, protože stanovení konkrétní trasy dálnice bylo předmětem územního řízení – a její 

posouzení ze strany správních orgánů mohlo být přezkoumáno soudem v souvislosti s žalobou 

proti územnímu rozhodnutí. Ovšem v řízení o výjimce podle § 56 ZOPK (rovněž pro druhy, 

které nejsou chráněné podle práva EU), jde pak o „posouzení, zda navrhovaná trasa dálnice 

představuje optimální řešení pro ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů“.658 

NSS se spokojil s postupem, při kterém se správní orgány obou stupňů ve svých rozhodnutích 

vyjádřily k výskytu jednotlivých chráněných druhů rostlin a živočichů na plánované trase 

dálnice, přičemž vždy uvedly, jak častý je výskyt jednotlivého druhu na území příslušné 

chráněné krajinné oblasti a zda dojde k většímu ohrožení či ztrátám na populacích jednotlivých 

                                                           
656 Rozsudek ze dne 7. 9. 2017, č. j. 7 As 83/2017 – 47, ve kterém NSS dovodil, že za vadu „nelze považovat to, že žalovaný 
vydal namísto rozhodnutí o zastavení řízení žalobou napadené rozhodnutí (kterým změnil rozhodnutí správního orgánu I. 
stupně tak, že výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny neudělil, neboť její udělení 
již nebylo potřeba z důvodu podstatné změny podmínek na území určeném k výstavbě; většina výstavby byla v té době již 
realizována na základě již udělené výjimky). Výsledek obou řízení by byl fakticky stejný, resp. měl by obdobné důsledky pro 
účastníky řízení.“ 

657 Usnesení ÚS ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 3610/17. 

658 Rozsudek NSS ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323. Viz také rozsudek ze dne 31. 8. 2006, č. j. 11 Ca 41/2006 – 
61, ve kterém MS v Praze dospěl k podobnému závěru, že výrazná převaha jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany 
přírody podle § 56 ZOPK může být dána pouze tam, kde jiný veřejný zájem nemůže být uspokojen jinak, tedy aniž by 
došlo ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvlášť chráněných druhů, popř. byl takový zásah minimalizován. Je 
přitom povinností správního orgánu posoudit důsledky škodlivosti stavebního zásahu ve vztahu ke konkrétním 
ohroženým druhům a posoudit konkrétní skutečnosti ve větší míře, a to v souvislosti, resp. v návaznosti na existenci 
výrazně převažujícího jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody. 
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druhů jak v rámci trasy dálnice, tak v rámci celé CHKO: „Z uvedeného popisu lze dovodit, že 

populace daného druhu, u něhož byla povolena výjimka, bude udržena v příznivém stavu z 

hlediska ochrany. Z obsahu správního spisu vyplývá, že před povolením výjimky podle § 56 

zákona č. 114/1992 Sb. byly odpovědně zhodnoceny další varianty trasy dálnice, které byly ve 

vztahu k předložené variantě z hlediska ochrany přírody vyhodnoceny jako méně vhodné.“ 

Z uvedeného je patrné, že orgán ochrany přírody se sice nevrací k procesu EIA, ale zároveň 

posuzuje vhodnost variant z hlediska ochrany ohrožených druhů. Není tak vyloučeno, aby došlo 

k zamítnutí žádosti o výjimku, pokud by se daná varianta nejevila jako optimální, ovšem orgán 

ochrany přírody by musel odůvodnit, z jakých závažných důvodů se odchyluje od závazného 

stanoviska EIA, pokud se toto nějakým způsobem ochranou ohrožených druhů zabývalo. 

Přestože není toto závazné stanovisko v postavení závazného stanoviska ve vztahu k řízení 

podle § 56 ZOPK, je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí. V tomto řízení požadavek 

neexistence jiného uspokojivého řešení po ukončení fáze koncepčního hledání trasy směřuje 

především ke zvažování konkrétních opatření k minimalizaci dotčení zvláště chráněných 

druhů.659 Jak dovodil NSS v rozsudku ze dne 21. 5. 2018, č. j. 4 As 126/2018 – 70, „k posouzení 

variant neposuzovaných v procesu EIA v řízení o výjimce podle § 56 ZOPK nepostačuje 

existence jakékoliv jiné, byť i uskutečnitelné varianty, nýbrž musí být zároveň prokázáno, že 

tato varianta představuje menší zásah do přirozeného vývoje chráněných druhů rostlin a 

živočichů“. Podmínkou neexistence jiného uspokojivého řešení měl podle soudu „zákonodárce 

na mysli řešení (včetně konkrétních opatření k minimalizaci zásahů dotčení zvláště chráněných 

druhů), které je v době rozhodování správních orgánů skutečně reálné, nikoliv hypotetické, tedy 

takové, které již bylo v předcházejících zmiňovaných procesech jakožto možná alternativa 

posuzovaného záměru vyloučeno“.660 Vzhledem k tomu, že ochrana ohrožených druhů 

upravená v čl. 16 směrnice o stanovištích je nezávislá na úpravě procesu EIA, je otázkou, zda 

se uplatní výše uvedené závěry i v případě, že nebyly před zahájením řízení podle § 56 ZOPK 

(zejm. v procesu EIA) uspokojivě zvážena možná řešení záměru ve vztahu právě k těmto 

druhům. 

Závěr, že je nutné posuzovat alternativní varianty, potom platí i pro ochranu ohrožených 

druhů rostlin. Při existenci veřejného zájmu je tak třeba vážit, zda provedení určitých zásahů 

do území s výskytem zvláště chráněných rostlin představuje optimální řešení pro ochranu 

přírody. Orgán ochrany přírody musí posoudit, zda by se tento jiný veřejný zájem nemohl 

                                                           
659 Viz také rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 – 38. 

660 Rozsudek NSS ze dne 20. 2. 2015, č. j. 5 As 54/2013 – 78. Srov. rovněž rozsudky NSS ze dne 20. 5. 2009, č. j. 1 As 
111/2008 – 363, ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 6/2013 – 97, a ze dne 16. 5. 2017, č. j. 5 As 180/2015 – 51. 
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naplnit bez zásahu do zvláště chráněných zájmů, resp. s menšími zásahy. K tomu lze odkázat i 

na závěry rozsudku NSS ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 100/2014 – 36: „Je-li tento jiný veřejný 

zájem naplněn, musejí dále zhodnotit, jestli bude předmětná intervence do ochrany ohrožených 

druhů optimálním řešením pro ochranu přírody. Orgány ochrany přírody tedy musí vzít v 

úvahu, jestli by posuzovaný veřejný zájem nemohl být uskutečněn jinak, ideálně bez zásahu do 

základních ochranných podmínek ohrožených druhů“.661 

Podmínku neexistence jiného uspokojivého řešení nalezneme rovněž v § 5b ZOPK. NSS 

ji v konkrétním případě vyložil tak, že „jistě neznamená povinnost správního orgánu zabývat 

se absolutně všemi možnými způsoby plašení špačka obecného, které byť i jen teoreticky 

připadají v úvahu.“662 To znamená, že jiným uspokojivým řešením je třeba rozumět především 

běžné a standardně užívané metody (v tomto případě plašení). V případě povolování lovu musí 

být rovněž splněna podmínka neexistence jiného uspokojivého řešení. Nemůže být považována 

za splněnou, pokud se výjimečné období lovu, aniž by to bylo nezbytné, shoduje s obdobími, 

pro která směrnice stanoví zvláštní ochranu. Taková nezbytnost by podle SDEU neexistovala 

zejména tehdy, pokud by jediným účelem opatření, povolujícího výjimečně lov, bylo prodloužit 

období lovu určitých druhů ptáků na území, kde se již vyskytují během období lovu 

stanovených v souladu s článkem 7 směrnice o ochraně volně žijících ptáků.663 V rozsudku ve 

věci C-135/04 (Komise v. Španělsko) SDEU dospěl k závěru, že není možné odůvodnit 

odchylný postup mimo jiné veřejnou poptávkou a tlakem na využívání tradičního způsobu lovu. 

SDEU také přisvědčil Komisi, že nebyla splněna podmínka neexistence jiného uspokojivého 

řešení, protože účelem povolení lovu bylo prodloužení běžného období lovu na území, kde se 

daný druh v tomto období již vyskytuje. Důvody, že se nejedná o ohrožený druh a navíc že je 

v jiných státech loven po celý rok, nejsou relevantní, protože nesouvisí s podmínkou spočívající 

v neexistenci jiného uspokojivého řešení.664 Podobně je tomu podle jiného rozsudku SDEU v 

případě jarního lovu různých druhů volně žijících ptáků, pokud se tyto druhy na území jarního 

lovu vyskytují v nezanedbatelném množství jedinců od počátku podzimu, ač je toto množství 

znatelně menší než na jaře.665 Podmínka neexistence jiného uspokojivého řešení se vztahuje i 

na využití způsobů lovu, přičemž šetrnější způsoby lovu totiž lze v zásadě vždy považovat za 

uspokojivé řešení. Podobně je tomu i v případě různých druhů tradičního způsobu lovu 

                                                           
661 Rozsudek NSS ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 100/2014 – 36. 

662 Rozsudek NSS ze dne 18. 6. 2009, č. j. 8 As 33/2009 – 56. 

663 Viz v tomto smyslu rozsudek SDEU ze dne 16. 10. 2003, Ligue pour la protection des oiseaux a další (C-182/02, 
ECLI:EU:C:2003:558, body 9 až 11 a bod 16). 

664 Viz rozsudek SDEU ze dne 9. 6. 2005, Komise v. Španělsko (C-135/04, ECLI:EU:C:2005:374). 

665 Rozsudek SDEU ze dne 15. 12. 2005, Komise v. Finsko (C-344/03, ECLI:EU:C:2005:770, body 35, 41). 
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spojených se zbytečnou krutostí, nebo používání zmrzačených živých ptáků k plašení.666 A 

rovněž v tomto případě platí, že neexistence jiného uspokojivého řešení musí být podložena 

relevantními informacemi a odůvodněna.667 

Podmínky rozumnosti a využívání ptáků v malém množství nelze zcela zaměňovat 

s podmínkou neexistence jiného uspokojivého řešení, protože v jejich případě jde spíše o 

minimalizaci zásahu v rámci vybrané varianty řešení. Je však zjevné, že obě tyto podmínky 

vychází ze stejného základu, kterým je zásada proporcionality, a že mohou v krajním případě 

zamezit zamýšlenému zásahu, stejně jako alternativní řešení. Malé množství se s ohledem na 

okolnosti může blížit množství velmi nízkému až zanedbatelnému. A podle judikatury SDEU 

je nutné jej vykládat jako co nejmenší.668 Pokud se odchylný postup v rozporu se směrnicí 

vztahuje na větší než malé množství ptáků, pak není nutné zabývat se splněním podmínky 

neexistence jiného uspokojivého řešení nebo podmínek jiných.669 A zejména se podmínka 

malého množství nemusí vztahovat pouze k velikosti dotčené populace, ale také k účelu, pro 

který je odchylný postup stanoven, takže v tomto blízce souvisí s podmínkou neexistence 

jiného uspokojivého řešení. Z ustanovení článku 9 směrnice, jakož i z obecné zásady 

proporcionality totiž vyplývá, že zamýšlená odchylka musí být přiměřená potřebám, které ji 

odůvodňují.670 

Podmínka rozumného využití je s podmínkou malého množství spojena, protože obecně 

platí, že větší než malé množství nelze považovat za rozumné.671 Pokud je totiž navrhované 

využití nerozumné, není jej v zásadě možné realizovat. Podmínku rozumnosti však SDEU 

vykládá spíše rezervovaně, zejména s přihlédnutím ke kulturním tradicím, které lidé v 

členských státech zachovávají – a respektuje například využívání ptáků pro rekreační účely, 

pokud jsou splněny další podmínky.672 Nicméně ani prostřednictvím interpretace kritéria 

rozumného využívání není možné rozšiřovat hranice pro stanovení odchylného postupu natolik, 

aby byl konstituován režim neslučitelný s cíli ochrany sledovanými směrnicí. Toto kritérium, 

                                                           
666 Viz rozsudek SDEU ze dne 8. 7. 1987, Komise v. Itálie (C-262/85, ECLI:EU:C:1987:340, body 43 – 44). 

667 Viz zejm. rozsudek SDEU ze dne 21. 6. 2018, Komise v. Malta (C-557/15, ECLI:EU:C:2018:477, body 49 - 52). 

668 Viz např. rozsudek SDEU ze dne 8. 7. 1987, Komise v. Itálie (C-262/85, EU:C:1987:340, bod 39). 

669 Rozsudek SDEU ze dne 9. 12. 2004, Komise v. Španělsko (C-79/03, ECLI:EU:C:2004:782). 

670 Viz rozsudky SDEU ze dne 10. 9. 2009, Komise v. Malta (C-76/08, EU:C:2009:535, bod 57), ze dne 12. 12. 1996, 
LRBPO a AVES (C-10/96, ECLI:EU:C:1996:504, bod 26). 

671 Viz rozsudky SDEU ze dne 16. 10. 2003, Ligue pour la protection des oiseaux a další (C-182/02, ECLI:EU:C:2003:558, 
bod 17), ze dne 8. 6. 2006, WWF Italia a další (C-60/05, ECLI:EU:C:2006:378, bod 32), ze dne 21. 6. 2018, Komise v. 
Malta (C-557/15, ECLI:EU:C:2018:477, bod 82). 

672 Viz rozsudky SDEU ze dne 8. 7. 1987, Komise v. Itálie (C-262/85, EU:C:1987:340), ze dne 7. 3. 1996, Associazione 
Italiana per il WWF a další (C-118/94, EU:C:1996:86), ze dne 12. 12. 1996, LRBPO a AVES (C-10/96, EU:C:1996:504, ze 
dne 16. 10. 2003, Ligue pour la protection des oiseaux a další (C-182/02, EU:C:2003:558). 
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pokud je na něm postavena žádost o stanovení odchylného postupu, je proto nutné i spolu 

s podmínkou malého množství řadit spíše „před závorku“, za účelem případného vyloučení 

činností, které udělení výjimky z ochranného režimu neumožňují.673 

Rovněž ve vztahu k ochraně lokalit v soustavě Natura 2000 platí, že neexistence 

alternativního řešení musí být prokázána. Pokud nejsou zpracovány dostatečné varianty řešení, 

má se za to, že k prokázání existence alternativního řešení nedošlo.674 

Ve všech uvedených případech platí, že se uspokojivost jiného řešení posuzuje v zásadě 

výhradně k chráněnému zájmu, kterého se zamýšlený zásah týká. Jak dovodil např. KS 

v Ostravě – pobočka v Olomouci v rozsudku ze dne 28. 2. 2018, č. j. 65 A 95/2017 – 96, k 

výjimce podle § 56 ZOPK, „(t)ato podmínka se posuzuje pouze ve vztahu k ochraně chráněných 

druhů, nikoli obyvatel určitého území apod.“ Ač by dávalo smysl, pokud by v řízení o 

odchylném režimu došlo k zohlednění také dalších zájmů chráněných podle ZOPK nebo jiných 

právních předpisů, je nutné si uvědomit, že na tyto zájmy se většinou vztahuje vlastní, 

specifická ochrana. 

Dále platí, že uspokojivé řešení se hledá ke konkrétnímu záměru, který uspokojuje 

veřejný zájem, ale již nepřesahuje do hledání alternativ, které by mohly tento záměr zcela 

nahradit. Jinými slovy, právní úprava předvídá a vyžaduje hledání tras silnice nebo umístění 

větrné elektrárny, ale již nepožaduje zvažování, zda by nebylo možné nahradit silniční dopravu 

např. železniční dopravou, nebo zda by velkou elektrárnu nemohla nahradit soustava menších 

fotovoltaických elektráren. 

Uvedené je možné ilustrovat na rakouském rozsudku z roku 2017,675 ve kterém se 

tyrolský zemský soud zabýval výstavbou tréninkové sjezdovky pro děti v území, kde se nachází 

cenné mokřady. Zemský advokát pro životní prostředí, který povolení k výstavbě napadl, 

namítal, že správní orgány akcentovaly výhradě ekonomické zájmy, přitom zamýšlená 

sjezdovka není potřeba a nebude sloužit k dlouhodobému uspokojování veřejného zájmu. Soud 

však těmto námitkám nepřisvědčil. Vyšel ze skutečnosti, se dotčená oblast je vyhledávaným 

cílem turistů a hotel, který plánuje sjezdovku vybudovat, se dlouhodobě a úspěšně zaměřuje na 

rodinnou klientelu s dětmi, takže záměr je možné podřadit pod veřejný zájem na rozvoji 

turismu. A vzhledem k tomu, jaké jsou nároky na vybudování dětské sjezdovky (mírný skol, 

                                                           
673 Blíže viz např. STEJSKAL, Vojtěch. Soudní dvůr EU odsoudil Polsko a Maltu za dva závažné případy porušení směrnice 
o ptácích a směrnice o stanovištích. České právo životního prostředí, č. 48, 2/2018, s. 99 – 103. 

674 Viz rozsudek SDEU ze dne 26. 10. 2006, Komise v. Portugalsko (C-239/04, ECLI:EU:C:2006:665, body 36 a 39). 

675 Rozsudek Landesverwaltungsgericht Tirol ze dne 13. 10. 2017, č. j. LVwG-2017/35/1605 - 16. 
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určitá délka, dostupnost), nenabízí se podle soudu v okolí hotelu jiná řešení než výstavba ve 

vytipované lokalitě. 

Citované rozhodnutí je možné kritizovat za to, jak lehce se vypořádává se zákonnými 

podmínkami odchylného režimu. Není totiž pochyb, že nedostupnost dětské sjezdovky by 

pouze znamenala, že by se část turistů přesunula do jiného lyžařského rezortu. To ovšem nečiní 

daný rozsudek nezákonným. Pokud by soud dospěl k opačnému závěru, jevilo by se jeho 

rozhodnutí jako aktivistické, vystupující z mantinelů právní úpravy, která posunuje těžiště 

řešení poměrů v území do roviny politické. Pozornost tak spíše zasluhuje tržní uvažování, které 

podporuje určitý druh turismu a stojí za politikou rozvoje dané oblasti a tedy i za závěry soudu. 

Turismus a volnočasové aktivity lze jistě provozovat udržitelným způsobem ve vztahu 

k ochraně přírody a krajiny. Dokud však k tomuto cíli nebudou zákony a rozvojové politiky 

rozhodně směřovat, poskytuje úprava odchylných režimů jen relativně úzký manévrovací 

prostor k prosazování udržitelného rozvoje. 

Požadavky ochrany přírody a krajiny jsou tak úměrné důslednosti, s jakou ostatní politiky 

reflektují požadavky udržitelného rozvoje. Nelze proto vyloučit, že podmínku existence 

převažujícího veřejného zájmu splní i takový záměr, jehož podstatným rysem je generování 

zisku, pokud však zároveň uspokojuje veřejný zájem. K takovému závěru ostatně dospěly i 

soudy Spojeného království, když se poprvé (teprve nedávno, v roce 2013) pokusily o 

souvislejší výklad konceptu převažujícího veřejného zájmu.676 Podobný, značně rozvolněný 

přístup k požadavkům čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích zastávají i německé soudy, což lze 

ilustrovat na závěrech Spolkového správního soudu z roku 2013, podle kterých „z ustálené 

judikatury vyplývá, že čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích předvídá rozumné a zodpovědné 

politické uvažování, které vyloučí uspokojování méně podstatný veřejných zájmů, jako jsou 

například rekreační aktivity, alespoň v prioritních oblastech“.677 

Co se týče šíře okruhu variant, které mají být zvažovány, ve vztahu k požadavkům 

směrnice o stanovištích Komise zdůrazňuje důležitost posouzení všech dosažitelných variant, 

včetně nulové varianty.678 Každopádně platí, že i pro zvážení naléhavých důvodů je nezbytná 

                                                           
676 Viz rozsudek The Court of Appeals ze dne 23. 4. 2013, Elliott and others v Secretary of State for Communities and 
Local Government, [2013] EWCA Civ 703. 
677 Rozsudek BVerwG ze dne 6. 11. 2013, sp. zn. 9 A 14.12, bod 72, vlastní překlad. 
678 Evropská komise. Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC. Clarification of the 
concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall 
coherence, opinion of the commission [online], 2007, s. 6: „The competent authorities have to analyse and demonstrate 
first the need of the plan or project concerned. Thus, the zero option should be considered at this stage. Subsequently, the 
competent authorities should examine the possibility of resorting to alternative solutions which better respect the integrity 
of the site in question. All feasible alternatives, in particular, their relative performance with regard to the conservation 
objectives of the Natura 2000 site, the site’s integrity and its contribution to the overall coherence of the Natura 2000 
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znalost konkrétních poměrů v chráněném území. Přezkum případných naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu a přezkum alternativních řešení, která by lokalitu poškodila 

méně, totiž vyžaduje porovnání s poškozením lokality, které by způsobil posuzovaný záměr 

nebo koncepce.679 

SDEU netrvá na posuzování všech možných variant, ale dovozuje, že není možné 

jednoduše vyloučit některou variantu z důvodu, že její realizace je spojená s určitými 

obtížemi680 a rozhodující pro vážení mezi variantami nemohou být ani hospodářské náklady.681  

A naopak za smysluplnou variantu SDEU nepovažuje takovou variantu, která by mohla 

„vyvolat riziko poškozování nebo vyrušování, jež by mohlo být významné ve smyslu čl. 6 odst. 

2 směrnice o stanovištích“.682 Zajímavý pohled však nabízí generální advokátka J. Kokott ve 

svém stanovisku ve věci C-293/04 (Beemsterboer):683 „Mezi alternativními řešeními 

přicházejícími do užšího výběru se nutně nemusí volba uskutečnit podle toho, které alternativní 

řešení méně nepříznivě ovlivní dotčenou lokalitu. Naopak, výběr vyžaduje zvážení mezi 

nepříznivým účinkem na ZCHÚ a příslušnými důvody převažujícího veřejného zájmu. 

Nezbytnost zvážení vyplývá zejména z pojmu ‚převažující‘, ale i ze slova ‚naléhavých‘. Důvody 

veřejného zájmu mohou nutně převažovat nad ochranou lokality pouze tehdy, jestliže mají větší 

váhu… Rozhodující je tedy to, zda naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu vyžadují 

uskutečnění právě této alternativy, nebo zda je možno jim vyhovět i jiným – ZCHÚ méně 

poškozujícím – alternativním řešením. Toto porovnání předpokládá, že na základě 

porovnatelných vědeckých kritérií byla přezkoumána různá alternativní řešení užšího výběru v 

souvislosti s jejich vlivy na dotčenou lokalitu a v souvislosti s příslušnými důvody veřejného 

zájmu“.684  

Citované závěry naznačují, že mezi posuzováním existence převažujícího veřejného 

zájmu a zkoumáním alternativních řešení není pevná hranice. Takový výklad však nepodporují 

závěry judikatury SDEU, podle které se jedná o oddělené kroky, přičemž zkoumání 

alternativních řešení přichází na řadu až tehdy, je-li postaveno najisto, že povolení záměru nebo 

schválení koncepce splňuje požadavek převažujícího veřejného zájmu. Viz závěry SDEU 

                                                           
Network have to be analyzed. Such solutions should normally already have been identified within the framework of the 
initial assessment carried out under Article 6(3). They could involve alternative locations or routes, different scales or 
designs of development, or alternative processes. “ [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf>. 
679 Viz rozsudek SDEU ze dne 24. 11. 2011, Komise v. Španělsko (C-404/09, EU:C:2011:768, bod 109). 

680 Rozsudek SDEU ze dne 26. 10. 2006, Komise v. Portugalsko (C-239/04, ECLI:EU:C:2006:665, body 36 – 39). 
681 Viz rozsudek SDEU ze dne 14. 1. 2016, Grüne Liga Sachsen a další (C-399/14, ECLI:EU:C:2016:10, bod 77). 
682 Tamtéž, bod 75. 
683 Stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 27. 4. 2006, Beemsterboer (C-293/04, ECLI:EU:C:2006:255). 
684 Body 44 – 46. 
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v rozsudku ve věci C-441/03 (Komise v. Nizozemsko)685 uvedl: „V takto vymezeném procesním 

rámci musí být přezkoumání stanovené v odstavci 4 tohoto článku provedeno pouze tehdy, 

jestliže výsledek vyplývající z posouzení stanoveného podle čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43 je 

negativní a neexistuje-li alternativní řešení, a za předpokladu, že plán nebo projekt musí být 

nicméně uskutečněn z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu.“686 Tento závěr 

SDEU později potvrdil v rozsudku ve věci C-241/08 (Komise v. Francie):687 „Podle čl. 6 odst. 

4 směrnice o stanovištích se totiž přezkum uvedený v tomto čl. 6 odst. 4, který se týká zejména 

neexistence alternativních řešení, může provést pouze tehdy, pokud jsou závěry vyplývající z 

posouzení důsledků provedeného podle čl. 6 odst. 3 této směrnice negativní a pokud plán nebo 

projekt musí být z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu přesto uskutečněn“.688 

Z citovaného rozsudku ve věci C-441/03 rovněž vyplývá, že ani kompenzační opatření 

nelze brát v úvahu při provádění naturového hodnocení podle čl. 6 odst. 3 směrnice o 

stanovištích, které je přitom důležité i z hlediska vymezení alternativních variant: „Pokud jde 

o přezkoumání, které musí být provedeno v rámci uvedeného odstavce 4, je třeba zdůraznit, že 

obsáhlé prvky, kterých se týká, jako je neexistence alternativních řešení a existence naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, jsou určeny k tomu, aby umožnily členskému státu 

přijmout veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 

NATURA 2000. Krom toho, jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytuje prioritní typ přírodního 

stanoviště nebo prioritní druh, může být uplatněn pouze omezený počet takových naléhavých 

důvodů k odůvodnění toho, aby byl plán nebo projekt přesto uskutečněn. Za těchto podmínek, s 

ohledem na zvláštní vlastnosti každé etapy uvedené v článku 6 směrnice 92/43, je namístě 

konstatovat, že jednotlivé požadavky uvedené v odstavci 4 tohoto článku nepředstavují prvky, 

které jsou příslušné vnitrostátní orgány povinny vzít v úvahu, když provádějí odpovídající 

posouzení stanovené v odstavci 3 uvedeného článku.“689 Tento závěr SDEU rovněž později 

potvrdil, tentokrát v rozsudcích ve věcech C-521/12 (Briels a další)690 a C-387/15 (Orleans a 

další):691 

                                                           
685 Rozsudek SDEU ze dne 14. 4. 2005, Komise v. Nizozemsko (C-441/03, ECLI:EU:C:2005:233). 
686 Bod 26. 
687 Rozsudek SDEU ze dne 4. 3. 2010, Komise v. Francie (C-241/08, ECLI:EU:C:2010:114). 
688 Bod 71. 
689 Body 27 – 28. 
690 Rozsudek SDEU ze dne 15. 5. 2014, Briels a další (C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330, bod 29). 
691 Rozsudek SDEU ze dne 21. 7. 2016, Orleans a další (C-387/16, ECLI:EU:C:2016:583, body 48 – 49, 64). Drov. I závěry 
rozsudku NSS ze dne 28. 3. 2018, č. j. 2 As 149/2017 – 164, podle kterého „v řízení o kompenzačních opatřeních není 
prostor pro posuzování zákonnosti předchozích postupů. Předmětem soudního přezkumu není rozhodnutí, kterým by bylo 
povolováno umístění nebo provedení záměru.“ 
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Otázkou zůstává, nakolik je možné přihlížet k možné realizaci kompenzačních opatření 

již při poměřování veřejných zájmů před povolováním záměru nebo schvalování koncepce, u 

kterých nebyly vyloučeny negativní vlivy na chráněnou oblast. Citované závěry takovému 

postupu spíše odporují, protože otázka provedení kompenzačních opatření je samostatným 

prvkem čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích. Je možné argumentovat, že kompenzační opatření 

se vztahují až k vybrané variantě s nejmenším dopadem do chráněných zájmů, takže jejich 

zohlednění nemůže předejít vyhodnocení variant. Například německé soudy však tuto otázku 

nechávají otevřenou.692 

Výše uvedené úvahy se pochopitelně týkají poměřování veřejných zájmů v režimu 

provádění naturových směrnic, ovšem požadavky SDEU na výběr uspokojivé varianty lze 

zobecnit i pro ostatní procesy podle ZOPK. Obecně v případě jiných dotčených zájmů nic 

nebrání tomu, aby při posuzování řešení zamýšleného zásahu došlo k zohlednění možných 

variant i kompenzačních opatření, která připadají v úvahu. 

4.7 Dílčí závěr 

Při hodnocení splnění podmínek pro odchylný postup by se správní orgány měly nejprve 

zaměřit na existenci jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, tyto řádně 

popsat, aby je mohly porovnat se zájmem na ochraně přírody a posoudit, který z těchto zájmů 

převažuje. Konkurující veřejný zájem musí být opravdu převažující, aby bylo možné odchylný 

režim uplatnit.  

V dalších krocích by měly správní orgány zkoumat existenci dalších podmínek 

stanovených právní úpravou, zejm. posoudit existenci jiného uspokojivého řešení a vliv 

provozované činnosti na dosažení či udržení příznivého stavu chráněného zájmu. Ani v případě, 

že je podmínkou odchylného režimu pouhá existence jiného veřejného zájmu, není možné na 

základní poměření veřejných zájmů rezignovat, a to zejména v návaznosti na obecné zásady 

správního řízení a zásadu proporcionality. V tomto případě nebude nutné, aby jiný veřejný 

zájem převážil nad chráněnými zájmy, ovšem i tak bude v zásadě nutné, aby byla splněna 

podmínka neexistence jiného řešení a přiměřenost zásahu do chráněných zájmů. 

Správním orgánům není dovoleno veřejné zájmy formulovat, protože to je zásadně 

úlohou moci zákonodárné. Jejich úkolem je při aplikaci zákonů, které jednotlivé veřejné zájmy 

definují, v jednotlivých případech takto obecně formulované veřejné zájmy konkretizovat. 

                                                           
692 Viz např. rozsudek BVerwG ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 9 A 25.12, bod 77. 
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Veřejné zájmy je možné ztotožnit především s cíli zákona (včetně unijní a mezinárodní úpravy). 

Veřejný zájem na realizaci konkrétních záměrů indikuje zejména územně plánovací 

dokumentace. 

Konkurujících veřejných zájmů může být logicky i více na obou stranách. Vedle zájmů 

chráněných ZOPK je možné přihlédnout i k negativním či pozitivním důsledkům pro životní 

prostředí, které s sebou zamýšlená činnost přinese. Rozhodující není ani tak povaha prováděné 

činnosti samotné, nýbrž zájem na jejím povedení, respektive důvod její realizace. Proto lze jen 

těžko dospět k závěru, že určité činnosti typově nemohou být nikdy realizovány ve veřejném 

zájmu. 

Obecně platí, že odpovědnost za zjištění skutkového stavu leží na správním orgánu, který 

řízení vede. U záměrů, u kterých není na první pohled zřejmé, jakému veřejnému zájmu slouží, 

přechází důkazní břemeno tvrzení a prokazování na žadatele. Potom je na správním orgánu, 

aby vyvrátil, proč není podmínka existence veřejného zájmu splněna. 

Podmínka neexistence jiného uspokojivého řešení se vztahuje na všechny odchylné 

režimy upravené v ZOPK, protože je vyjádřením zásady proporcionality zásahu do chráněných 

zájmů a zásady udržitelného rozvoje, kterou vyjadřuje účel zákona i zvláštní hodnota, kterou 

právní řád přiznává životnímu prostředí. V případě odchylných režimů provádějících 

požadavky naturových směrnic se uplatní také podmínky, které dovozuje judikatura SDEU a 

podle kterých je zvažování variant samostatným krokem, který následuje teprve po provedení 

poměřování veřejných zájmů.  
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Závěr 

Podmínka převažujícího veřejného zájmu slouží v úpravě ochrany přírody a krajiny jako 

pojistka proti zásahům do chráněných zájmů, které nejsou podloženy relevantními důvody. Je 

odrazem zásady předběžné opatrnosti i principu udržitelného rozvoje. Požadavek poměřování 

veřejných zájmů vychází již z obecných zásad správního řízení vymezených ve SpŘ. Uplatní 

se nejen ve všech správních řízeních podle ZOPK, ale také ve vztahu k předmětu ZOPK 

v řízeních vedených podle jiných právních předpisů, ve kterých dochází k dotčení chráněných 

zájmů přírody a krajiny - a ve kterých se zpravidla musí příslušné správní orgány vypořádat 

s požadavky orgánů ochrany přírody v postavení dotčených orgánů státní správy. Poměřování 

veřejných zájmů v řízeních podle ZOPK vychází z obecných ustanovení § 1 a § 58 ZOPK, na 

jejichž podkladu, a rovněž s odkazem na zásadu proporcionality a zásadu udržitelného rozvoje, 

soudy dovozují, že je třeba hledat zásadní důvody v případě zásahů do všech chráněných zájmů, 

přestože to zákonná úprava vysloveně nevyžaduje. Nemusí se vždy jednat o převažující veřejné 

zájmy, nicméně vzhledem k tomu, že příroda a krajiny je zákonem označena za veřejný zájem, 

musí v konkrétním případě soukromé či veřejné důvody nad stanovenou ochranou převážit. 

Řada ustanovení ZOPK pak podmiňuje takový zásah přímo existencí převažujícího veřejného 

zájmu či dokonce naléhavými důvody převažujícího veřejného zájmu. 

Ze závěrů soudní judikatury vyplývá, že konkurující veřejné zájmy musí být řádně 

identifikovány a poměřeny s hodnotami, které prezentuje zachování chráněných zájmů přírody 

a krajiny. Výsledkem poměřování veřejných zájmů by měl být kompromis, který umožňuje 

zachování maxima ze všech těchto zájmů. Záměr, jehož cílem je uspokojit konkurující veřejný 

zájem, by měl být uskutečněn v nejohleduplnější možné variantě a jeho přínos by měl být jistý 

a dlouhodobý.  

Podmínky uplatňování odchylných režimů a výše uvedené nároky na poměřování 

veřejných zájmů by měly zaručit vysokou míru ochrany přírody a krajiny. Domnívám se však, 

že v tomto ohledu selhávají. Ze závěrů judikatury i z rekapitulovaných případů je zřejmé, že je 

podmínka existence převažujícího veřejného zájmu, stejně jako celá stávající úprava 

odchylných režimů v ochraně přírody a krajiny, podřízená nastavení státních politik a 

preferenci ekonomických zájmů. Jak zmiňuje J. Palerm, „integrace ekologických a socio-

ekonomických kritérií v ochraně území sítě Natura 2000 umožňuje pojmout ochranu přírody 

jako příležitost - spíše než jako překážku - k rozvoji lidských činností“.693 Právě tato příležitost, 

                                                           
693 PALERM, Juan. The Habitats Directive as an Instrument to Achieve Sustainability? An Analysis Through the Case of 
the Rotterdam Mainport Development Project. European Environment. 2006, č. 16, s. 127. 
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jakým způsobem jednotlivé státy pojmou ochranu cenných zájmů, se nejeví jako šťastná, což 

platí bez rozlišování unijní a ryze vnitrostátní úpravy. Předpokládá totiž, že osvícený 

zákonodárce upřednostní cestu vyšších vstupních investic, náročnějšího plánování i jistého 

omezení v možnostech rozvoje, které území státu nabízí, ideálně prostřednictvím efektivní 

integrace ochrany přírody a krajiny do ostatních politik. Jinými slovy, předpokládá uplatňování 

ochranného režimu v prostředí, které respektuje ochranu environmentálních hodnot a přiznává 

jim v zásadě stejnou vstupní hodnotu jako kolidujícím veřejným zájmům. 

Pod veřejný zájem lze však zařadit realizaci v zásadě každého rozsáhlejšího záměru 

výstavby dopravní nebo energetické infrastruktury, zajištění výroby (zvláště s využitím početné 

pracovní síly), získávání nerostného bohatství a různých přírodních zdrojů, rozvoje turistického 

ruchu a podobně. Uspokojování potřeb současné společnosti je náročné a otázka jeho převážení 

nad zájmy ochrany přírody a krajiny se může zúžit na způsob, jakým je odůvodněna žádost o 

realizaci konkrétního záměru. Právní úprava totiž nestanoví, která kritéria je nutné brát v potaz 

při poměřování veřejných zájmů, a především jakou je potřeba jim přiznat hodnotu ve 

vzájemném poměřování. 

Jako zásadní omezení se nejeví ani podmínka neexistence jiného uspokojivého řešení. Jak 

je patrné například ze stanovisek vydávaných Komisí, rozsáhlé záměry a záměry s jasně 

deklarovaným nebo specifickým účelem zpravidla není ani možné uskutečnit více 

uspokojivými způsoby, z nichž by bylo možné vybrat ten nejohleduplnější k chráněným 

zájmům přírody a krajiny. Navíc hodnocení alternativ probíhá na úzkém půdorysu navrženého 

záměru a nikoliv v kontextu systémového nastavení celého odvětví (dopravy, výroby, 

turistického ruchu, sociálního rozvoje), protože jde opět o úkol zejména politický. 

Právní úprava ochrany přírody a krajiny se pochopitelně musí vyrovnat s mimořádnými 

situacemi, nicméně neměla by nabízet odchylný režim, jehož využití je otázkou politických 

priorit a nikoliv skutečné závažnosti hrozícího nebezpečí nebo realizace záměru, z jehož 

přínosu bude těžit celá společnost. Lze souhlasit s R. Clutenovou a I. Tafurovou, že výklad 

konceptu IROPI podrývá účel směrnice o stanovištích a skutečnost, že je možné lehce obejít 

požadavky směrnice prostřednictvím odchylného režimu, vzbuzuje vážné pochybnosti o 

efektivitě směrnice jako ochranného nástroje.694 Z. Křenová a J. Zicha uvádí v souvislosti 

s úpravou návštěvních řádů národních parků, že možná překvapivě se k soudu dostávají 

                                                           
694 CLUTTEN, Rebecca, TAFUR, Isabella. Are Imperative Reasons Imperilling the Habitats Directive? An 
Assessment of Article 6(4) and the IROPI Exception. In: JONES, Gregory (ed.) The Habitats Directive: A Developer's 
Obstacle Course? Oxford: Bloomsbury Publishing, 2012, s. 180. 
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případy, ve kterých se objevují námitky, podle kterých jsou pravidla příliš benevolentní, než že 

by žalobci poukazovali na to, že jsou zákazy příliš přísné.695 Požadavek judikatury o dosažení 

maximálního možného zachování konkurujících veřejných zájmů se často míjí s realitou, ve 

které konflikt mezi veřejnými zájmy nelze řešit jinak než ustoupením některého z nich. 

Důsledkem především stavebních záměrů jsou nevratné zásahy do chráněných přírodních a 

krajinných zájmů, takže se poměřování zájmů omezuje na řešení situace „kdo z koho“ a ochrana 

přírody se z hmotněprávních požadavků mění na procesní překážky.696 

V tomto směru není bez významu, že se v judikatuře SDEU a NSS (ani ve stanoviscích 

Komise) v podstatě neobjevuje podmínka naléhavosti, která je přitom základem konceptu 

IROPI a jeho odlišením od ostatních odchylných režimů, které mezi podmínkami svého 

uplatňování vyžadují existenci převažujícího veřejného zájmu. Tento přístup se však těžko 

změní. Pokud totiž členské státy přistupují k výkladu podmínek odchylného režimu způsobem, 

který zvýhodňuje jiné veřejné zájmy nad ochranou stanovišť nebo ohrožených druhů, nehrozí 

jim postih. Jak ukazuje judikatura SDEU, žaloby podané Komisí směřují v posledních letech 

proti členským státům, které vůbec neprovedly naturové hodnocení podle čl. 6 odst. 3 směrnice 

o stanovištích v případě určitých záměrů, nebo chybně uplatňují odchylný režim podle směrnice 

o ochraně volně žijících ptáků. Odchylné režimy upravené v čl. 6 odst. 4 a v čl. 16 odst. 1 

směrnice o stanovištích zůstávají stranou pozornosti Komise. 

Co se týče návrhů de lege ferenda, jako smysluplné se mi jeví zákonná úprava základních 

požadavků na poměřování veřejných zájmů, které vyplývají ze soudní judikatury. Případně je 

možné tyto požadavky vysvětlit a doplnit o základní kritéria, která mají správní orgány brát 

v potaz, prostřednictvím prováděcího předpisu nebo interní metodiky. Rovněž je možné 

odchylné režimy zjednodušit, resp. sjednotit jejich používání pro ochranu zavedenou unijními 

směrnicemi a úpravou další. Žádoucí je např. sjednocení požadavků na celkově systematický 

přístup k chráněným zájmům a posuzování kumulativních vlivů, které dovozuje SDEU.697 

                                                           
695 KŘENOVÁ, Zdeňka, ZICHA, Jiří. Wilderness protection in the Czech Republic. In: BASTMEIJER, Kees (ed.) Wilderness 
Protection in Europe. The Role of International, European and National Law. Cambridge: Cambridge University Press, 
2016, s. 279. 
696 Srov. WANDESFORDE-SMITH, Geoffrey, WATTS, Nicholas S. J. Wildlife Conservation and Protected Areas: Politics, 
Procedure, and the Performance of Failure Under the EU Birds and Habitats Directives, Journal of International Wildlife 
Law & Policy. 2014, č. 1 - 2, s. 65: „But, as we understand it, the central and interesting assertion about the Directives in 
plain language is that among practitioners of wildlife conservation in Europe, no matter whether their institutional 
location is judicial, legislative, executive, or in the NGO sector, procedural compliance tends to be elevated above 
substantive accomplishment. What people do—how they fulfill their various individual and institutional obligations to 
implement the legal language of the Directives—comes to be so dominated by a preoccupation with complex, even arcane, 
issues of procedural nicety that the substantive achievement of wildlife conservation slips out of view.“ 
697 Viz zejm. rozsudek SDEU ze dne 26. 4. 2017, Komise v. Německo (C-142/16, ECLI:EU:C:2017:301, body 56 – 63), 
nebo rozsudek SDEU ze dne 7. 9. 2004, Waddenvereniging a Vogelbeschermingsvereniging (C-127/02, 
ECLI:EU:C:2004:482, bod 53 a násl.). 
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Přínosný se jeví také přístup slovenské úpravy, která nerozlišuje mezi podmínkami pro udělení 

výjimky ohrožených druhů chráněných podle směrnice o stanovištích a ostatních ohrožených 

druhů.698 Ve vztahu k české úpravě tímto směrem postupují závěry judikatury a jejich snahu lze 

kvitovat s povděkem. Ovšem sjednocování podmínek odchylných režimů prostřednictvím 

judikatury nepřispívá jednoduché a srozumitelné aplikaci práva.  Pokud Hanák uvádí, že 

„(s)právní úřady mají obecně velké zkušenosti s nalézáním různých veřejných zájmů a jejich 

poměřováním mezi sebou (např. zájmu na ochraně životního prostředí a zájmu na využití 

nerostného bohatství) nebo se zájmy soukromými.“,699 pak tento závěr platí i pro rozhodování 

soudů s výhradou, že žádné ze soudních rozhodnutí dosud nevymezilo alespoň rámcový rejstřík 

kritérií, s jejichž pomocí lze provést poměřování veřejných zájmů v situaci, kdy dochází ke 

střetu významných hodnot na obou stranách – a takto vymezená kritéria neaplikovalo na 

konkrétní skutkové okolnosti. Rozhodnutí zahraničních soudů, které se s podobnými případy 

setkaly, na jednu stranu přináší i značně kontroverzní závěry, na druhou stranu většinou vychází 

ze solidního odborného základu. 

Co se týče výzkumných otázek, odpovědi, ke kterým jsem dospěl, jsou následující:  

Základní rysy veřejného zájmu je možné identifikovat na základě závěrů odborné 

literatury i soudní judikatury. Jako veřejný zájem je možné označit zájmy prospěšné 

společnosti, které přesahují soukromý zájem jedince, ačkoliv se mohou týkat i úzce vymezené 

skupiny obyvatelstva. Za veřejné zájmy lze označit nejen určité hodnoty, ale i nástroje jejich 

dosažení. V demokratické společnosti lze veřejné zájmy v zásadě ztotožnit s cíli státní politiky 

a východisky právních předpisů, nicméně identifikace konkrétního dílčího veřejného zájmu je 

úkolem rozhodovací praxe, resp. výkonu státní správy a samosprávy, což je dáno nutností 

zohlednění okolností daného případu i proměnlivostí v čase, která je podstatným rysem 

veřejného zájmu. Závěry o existenci veřejného zájmu jsou přenositelné napříč různými oblastmi 

právní regulace v souladu s principem vnitřní bezrozpornosti a konzistentnosti právního řádu, 

byť se konkrétní zajištění těchto veřejných zájmů může výrazně lišit. Koncept veřejného zájmu 

nepřesahuje do unijního nebo mezinárodního práva tak, aby bylo možné hovořit o 

(samostatném) unijním nebo mezinárodním veřejném zájmu, nicméně je velmi blízký 

obdobným konceptům, které se na těchto úrovních právní regulace uplatňují, takže se stírají 

                                                           
698 Viz § 40 odst. 3 zákoan č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny. 
699 HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy. 1 vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2015, s. 79. 
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hranice pro identifikování relevantní veřejnosti, což je ještě více patrné ve vztahu k ostatním 

státům a veřejným zájmům, které prosazují.  

Požadavky vyplývající z mezinárodního a z unijního práva jsou pro úpravu 

odchylných režimů v ZOPK podstatné v tom, že ve vztahu k některým chráněným zájmům 

obsahují základy poměřování veřejných zájmů. Podmínku převažujícího veřejného zájmu 

obsahuje odchylný režim upravený v Bernské úmluvě. Tato podmínka není nijak upřesněna, 

ovšem v praxi se výklad ustanovení této úmluvy blíží a doplňuje výkladu unijních naturových 

směrnic. Ke sbližování s unijními směrnicemi dochází i v případě Dohody o ochraně africko-

euroasijských stěhovavých vodních ptáků. Bonnská úmluva a Ramsarská úmluva volí lehce 

odlišnou podmínku (existenci mimořádných okolností, resp. naléhavého státního důvodu), 

přičemž v obou případech se jeví jako přísnější, než je tomu u převažujícího veřejného zájmu. 

Z pohledu praxe jsou přínosné výkladové materiály a doporučení přijímaná v režimu 

jednotlivých úmluv, zejména pod patronací Bernské úmluvy. Pozornost zasluhuje, že již na 

úrovni mezinárodního práva (v souvislosti s uplatňováním CBD) dochází k uznání zvláštních 

důvodů krajní nouze nebo důvodů humánních či humanitárních, které přesahují výslovnou 

právní úpravu – a nepředpokládají vydávání povolení při porušování stanovené ochrany. Tyto 

případy nebyly dosud řešeny při výkladu unijních směrnic, a na vnitrostátní úrovni se s nimi 

soudy setkávají výjimečně. 

Z judikatury SDEU především vyplývá, že úprava odchylných režimů v naturových 

směrnicích musí být vykládána přísně. Musí být provedena prostřednictvím jasných pravidel (v 

souladu s doktrínou faithful transposition) a využívána jako výjimka a nikoliv jako plošné 

opatření. Členským státům svědčí poměrně široké uvážení, které situace pod důvody pro 

povolení výjimky podřadí, musí se však pohybovat v mezích stanovených kategorií. Každé 

rozhodnutí o udělení výjimky musí být odůvodněno a podloženo odbornými informacemi. V 

případě povolení záměru nebo schválení koncepce s negativním vlivem na prioritní stanoviště 

nebo stanoviště výskytu prioritního druhu se uvážení členských států zdánlivě výrazně 

omezuje, protože jiné veřejné zájmy než důvody související s ochranou lidského zdraví a 

veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní 

prostředí podléhají stanovisku Komise. To však není závazné a způsob, kterým Komise 

k posuzování jednotlivých případů předložených členskými státy přistupuje, je spíše 

benevolentní. 

Nároky na samotné poměřování veřejných zájmů podle ZOPK se liší podle toho, 

který odchylný režim je zvažován a jaké specifikuje konkrétní podmínky. Obecně je 
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předpokladem poměřování veřejných zájmů jejich dostatečná konkretizace, která by však 

neměla vést k jejich přílišnému zúžení, zejména v důsledku opomenutí systémových vazeb a 

důležitosti dílčího zájmu pro fungování dalších chráněných zájmů. Postup identifikace 

konkurujícího veřejného zájmu probíhá ve dvou krocích: V prvním kroku musí správní orgán 

identifikovat obecně vyjádřený veřejný zájem na realizaci zamýšleného záměru a vysvětlit, 

z čeho tento veřejný zájem vychází. Ve druhém kroku musí vysvětlit, jak k uspokojení tohoto 

veřejného zájmu přispěje realizace zamýšleného záměru a jaké přímé i nepřímé důsledky s ní 

budou spojeny. Veřejný zájem musí být vždy posuzován ad hoc a nikoliv odůvodněn samotným 

typem záměru nebo koncepce. Dále by měl vyhodnotit zájmy přírody a krajiny a případně i 

jakékoliv další veřejné zájmy - a posoudit, který z těchto zájmů převažuje. Konkurující veřejný 

zájem musí být opravdu převažující, aby bylo možné odchylný režim uplatnit. Pokud nejde o 

reakci na bezprostřední nebezpečí, musí jít o zájem dlouhodobý, i v rámci základních politik 

státu nebo zvláštních závazků veřejné služby vykazující znaky nezbytnosti. 

V následných krocích by měly správní orgány zkoumat existenci dalších podmínek 

stanovených právní úpravou, zejm. posoudit existenci jiného uspokojivého řešení a vliv 

provozované činnosti na dosažení či udržení příznivého stavu chráněného zájmu. Ani v případě, 

že je podmínkou odchylného režimu pouhá existence jiného veřejného zájmu, není možné na 

základní poměření veřejných zájmů rezignovat, a to zejména v návaznosti na obecné zásady 

správního řízení a zásadu proporcionality. V tomto případě nebude nutné, aby jiný veřejný 

zájem převážil nad chráněnými zájmy, ovšem i tak bude v zásadě nutné, aby byla splněna 

podmínka neexistence jiného řešení a přiměřenost zásahu do chráněných zájmů. 

Při vážení ochrany přírody a krajiny jako ustupujícího veřejného zájmu by správní 

orgány měly přihlížet ke třem zásadním východiskům: 1) úprava ZOPK je výrazně ekocentrická 

a ochranu přírody a krajiny koncipuje jako ochranu všezahrnující a celistvou, 2) ochrana přírody 

a krajiny v režimu ZOPK směřuje nejen k zachování chráněných zájmů, ale také k jejich 

zlepšování, 3) ZOPK i naturové směrnice vychází ze zásady předběžné opatrnosti. 

Žádné veřejné zájmy nelze považovat za automaticky převažující nad ochranou 

přírody a krajiny. Soudy vyžadují, aby upřednostnění některého veřejného zájmu předcházelo 

vzájemné poměřování konkurujících veřejných zájmů a komplexní zvážení důsledků realizace 

zamýšlené činnosti. Důvody převažujícího veřejného zájmu mohou mít různou povahu včetně 

různých sociálních nebo ekonomických zájmů, ovšem stále se musí jednat o veřejné zájmy, bez 

ohledu na to, zda jsou podporovány veřejnými nebo soukromými subjekty. Může se například 

jednat o různé záměry vedoucí ke snížení dopravního zatížení, emisí a znečištění ovzduší, 
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výstavbu dopravní infrastruktury s cílem zajištění dopravní obslužnosti a podporu 

zaměstnanosti, výstavbu vodní nádrže za účelem zajištění dostatku vody pro určitou oblast a 

podobně. Z provedené analýzy nicméně vyplývá, že záměry určité povahy zpravidla převáží 

nad ochranou přírody a krajiny, pokud je zájem na jejich realizaci dostatečně zdůvodněn. 

Takové převážení není automatické, ale blíží se mu. V první řadě se jedná o zásahy reagující 

na bezpečnostní hrozby a ohrožení lidského zdraví. U těch hraje klíčovou roli časový aspekt a 

míra nejistoty, která ohrožení doprovází. Proporcionalita zásahu se odvíjí od velikosti 

nebezpečí, které nelze vyloučit, a rychlosti, ve které je nezbytné zareagovat.700 Dále se jedná o 

záměry, které zajišťují ochranu zdraví nebo majetku a nelze je realizovat jiným způsobem 

(typicky protipovodňová opatření nebo zajištění pitné vody), a konečně o rozsáhlé a nákladné 

záměry výstavby zejména dopravní infrastruktury a výrobních zařízení, zvláště v ekonomicky 

slabších regionech. V těchto případech téměř nehraje roli, jak cenné zájmy ochrany přírody a 

krajiny se nacházejí na druhé misce vah. Právní úprava je nastavena tak, že i prioritní stanoviště 

nebo druhy ustupují lidskému rozvoji, jak je opět patrné ze stanovisek Komise. 

Závaznost výsledku identifikace a poměřování veřejných zájmů se odvíjí od povahy 

konkrétního aktu, který takové hodnocení obsahuje. Zejména v rámci hierarchie územně 

plánovací dokumentace dochází k postupnému upřesňování řešení poměrů v území, takže 

možnost odchýlení se od závěrů nadřazené dokumentace je v zásadě podmíněná existencí 

zásadních okolností, které nebyly či nemohly být v měřítku řešení nadřazené plánovací fáze 

známé. I v jiných procesech je možné trvat na tom, aby správní orgány především v souladu se 

zásadami veřejné správy odůvodnily, pokud se ve svých závěrech odchylují od závěrů 

souvisejících řízení. 

Důkazní břemeno v otázce existence a povahy konkurujícího veřejného zájmu je 

rozděleno mezi žadatele a správní orgán. Obecně platí, že odpovědnost za zjištění skutkového 

stavu leží na správním orgánu, který řízení vede. U záměrů, u kterých není na první pohled 

zřejmé, jakému veřejnému zájmu slouží, přechází důkazní břemeno tvrzení a prokazování na 

žadatele. Potom je na správním orgánu, aby vyvrátil, proč není podmínka existence veřejného 

zájmu splněna. 

Co se týče vztahu podmínky existence převažujícího veřejného zájmu k podmínkám 

dalším, zejména k podmínce existence jiného uspokojivého řešení, platí, že podmínka 

neexistence jiného uspokojivého řešení se uplatní ve všech odchylných režimech upravených 

                                                           
700 Vedle judikatury citované k principu předběžné viz rovněž rozsudek SDEU ze dne 12. 1. 2006, Agrarproduktion 
Staebelow (C-504/04, ECLI:EU:C:2006:30, bod 40). 
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v ZOPK, protože je vyjádřením zásady proporcionality zásahu do chráněných zájmů, kterou 

vyjadřuje účel zákona i zvláštní hodnota, kterou právní řád přiznává životnímu prostředí. 

V případě odchylných režimů provádějících požadavky naturových směrnic se uplatní také 

podmínky, které dovozuje judikatura SDEU a podle kterých je zvažování variant samostatným 

krokem, který následuje teprve po provedení poměřování veřejných zájmů.  
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• Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

• Důvodová zpráva k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

• Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Důvodová zpráva k zákonu č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým 

se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam použité judikatury 
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• Nález ÚS ze dne ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. N 80/26 SbNU 

317. 

• Nález ÚS ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03, N 15/36 SbNU 165. 

• Nález ÚS ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02, č. 211/2005 Sb., N 59/36 SbNU 631. 

• Nález ÚS ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb., N 130/37 SbNU 641. 
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• Nález ÚS ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 3/06, č. N 41/44 SbNU 517. 

• Nález ÚS ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08, č. 124/2009 Sb., N 56/52 SbNU 555. 

• Nález ÚS ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08, č. 256/2010 Sb. 

• Nález ÚS ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/2010. 

• Nález ÚS ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2005/09, N 91/65 SbNU 221. 

• Nález ÚS ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 8/09, N 181/67 SbNU 185, č. 444/2012 Sb. 

• Nález ÚS ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12, č. N 204/67 SbNU 605. 

• Nález ÚS ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13, č. 112/2013 Sb., N 49/69 SbNU 31. 

• Usnesení ÚS ze dne 4. 3. 1999, sp. zn. III. ÚS 403/98, č. U 19/13 SbNU 453. 

• Usnesení ÚS ze dne 22. 11. 1999, sp. zn. I. ÚS 353/98. 

• Usnesení ÚS ze dne 22. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 568/01. 

• Usnesení ÚS ze dne 20. 4. 2007, sp. z. I. ÚS 756/07, č. U 5/45 SbNU 469. 

• Usnesení ÚS ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 998/15. 

• Usnesení ÚS ze dne 19. 8. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2194/15. 

• Usnesení ÚS ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. III. ÚS 3244/15. 

• Usnesení ÚS ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1098/18. 

• Usnesení ÚS ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 3610/17. 
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• Rozsudek NSS ze dne 23. 10. 2003, č. j. 2 As 11/2003 – 164. 

• Rozsudek NSS ze dne 29. 7. 2004, č. j. 7 A 139/2001 – 67. 

• Rozsudek NSS ze dne 27. 10. 2004, č. j. 7 A 133/2002 – 33. 

• Rozsudek NSS ze dne 30. 11. 2004, č. j. 3 As 24/2004 – 79, č. 739/2006 Sb. NSS. 

• Rozsudek NSS ze dne 9. 3. 2005, č. j. 3 As 33/2004 – 68. 

• Rozsudek NSS ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 As 48/2003 – 51. 

• Rozsudek NSS ze dne 24. 3. 2005, č. j. 7 As 30/2003 – 45. 

• Rozsudek NSS ze dne 24. 11. 2005, č. j. 5 Azs 229/2005 – 98. 

• Rozsudek NSS ze dne 14. 12. 2006, č. j. 7 As 4/2006 – 45. 

• Rozsudek NSS ze dne 9. 1. 2007, č. j. 2 As 35/2007 – 75. 

• Rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2007, č. j. 8 As 25/2005 – 119. 

• Rozsudek NSS ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006 – 55. 

• Rozsudek NSS ze dne 18. 6. 2007, č. j. 1 Ao 1/2006 – 74, č. 968/2006 Sb. NSS. 

• Rozsudek NSS ze dne 19. 6. 2007, č. j. 5 As 19/2006 – 59. 

• Rozsudek NSS ze dne 8. 10. 2007, č. j. 2 Ao 3/2007 – 40. 

• Rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2007, č. j. 2 Ao 2/2007 – 73, č. 1462/2008 Sb. NSS. 
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• Rozsudek NSS ze dne 5. 11. 2007, č. j. 8 As 27/2006 – 70. 

• Rozsudek NSS ze dne 9. 11. 2007, č. j. 2 As 35/2007 – 75. 

• Rozsudek NSS ze dne 3. 1. 2008, č. j. 9 As 52/2007 – 76. 

• Rozsudek NSS ze dne 14. 2. 2008, č. j. 9 As 38/2007 – 93. 

• Rozsudek NSS ze dne 21. 8. 2008, č. j. 4 As 20/2008 – 84. 

• Rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2008, č. j. 1 As 30/2008 – 49. 

• Rozsudek NSS ze dne 29. 10. 2008, č. j. 9 As 8/2008 – 80. 

• Rozsudek NSS ze dne 12. 12. 2008, č. j. 2 As 64/2008 - 122. 
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• Rozsudek NSS ze dne 9. 11. 2011, č. j. 9 As 55/2011 - 141. 
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• Rozsudek NSS ze dne 26. 9. 2012, č. j. 9 As 74/2012 – 39. 
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• Rozsudek NSS ze dne 23. 5. 2013, č. j. 7 Aos 4/2012 – 31. 
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• Rozsudek NSS ze dne 7. 11. 2013, č. j. 7 As 29/2013 – 24. 

• Rozsudek NSS ze dne 21. 11. 2013, č. j. 7 As 16/2013 – 53. 

• Rozsudek NSS ze dne 11. 4. 2014, č. j. 5 As 91/2013 – 50. 

• Rozsudek NSS ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 As 94/2013 – 45. 

• Rozsudek NSS ze dne 14. 8. 2014, č. j. 10 As 66/2014 - 90. 

• Rozsudek NSS ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 100/2014 – 36. 

• Rozsudek NSS ze dne 25. 9. 2014, č. j. 10 As 84/2014 – 59. 

• Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 6/2013 – 97. 
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• Rozsudek NSS ze dne 19. 11. 2014, č. j. 1 As 134/2014 – 34. 

• Rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 – 38. 

• Rozsudek NSS ze dne 26. 11. 2014, č. j. 1 As 129/2014 – 35. 

• Rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2014, č. j. 5 As 10/2013 – 38. 
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• Rozsudek NSS ze dne 18. 2. 2015 1 As 218/2014 – 27. 

• Rozsudek NSS ze dne 20. 2. 2015, č. j. 5 As 54/2013 – 78. 

• Rozsudek NSS ze dne 21. 5. 2015, č. j. 7 As 68/2015 – 35. 

• Rozsudek NSS ze dne 18. 6. 2015, č. j. 9 As 294/2014 – 114. 

• Rozsudek NSS ze dne 25. 6. 2015, č. j. 6 Azs 90/2015 – 32. 

• Rozsudek NSS ze dne 30. 7. 2015, č. j. 8 As 47/2015 - 44. 

• Rozsudek NSS ze dne 20. 8. 2015, č. j. 9 As 50/2015 - 36. 

• Rozsudek NSS ze dne 24. 9. 2015, č. j. 10 As 112/2015 – 54. 

• Rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015 - 40, č. 3343/2016 Sb. NSS. 

• Rozsudek NSS ze dne 12. 11. 2015, č. j. 10 As 2/2015 – 251. 

• Rozsudek NSS ze dne 26. 11. 2015, č. j. 9 As 173/2015 – 71. 

• Rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2015, č. j. 4 As 174/2015 – 39. 

• Rozsudek NSS ze dne 6. 1. 2016, č. j. 3 As 13/2015 – 200. 

• Rozsudek NSS ze dne 3. 2. 2016, č. j. 3 As 52/2015 – 33. 

• Rozsudek NSS ze dne 14. 7. 2016, č. j. 9 As 24/2016 – 109. 

• Rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2016, č. j. 4 As 17/2016 – 44. 
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• Rozsudek NSS ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46. 
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• Rozsudek NSS ze dne 20. 4. 2017, č. j. 1 As 120/2017 – 37. 

• Rozsudek NSS ze dne 26. 4. 2017, č. j. 3 As 126/2016 – 38. 

• Rozsudek NSS ze dne 16. 5. 2017, č. j. 5 As 180/2015 – 51. 

• Rozsudek NSS ze dne 27. 7. 2017, č. j. 1 As 15/2016 – 85. 

• Rozsudek NSS ze dne 5. 10. 2017, č. j. 7 As 303/2016 – 42. 

• Rozsudek NSS ze dne 12. 10. 2017, č. j. 4 As 180/2017 – 54. 

• Rozsudek NSS ze dne 29. 8. 2017, č. j. 8 As 187/2016 – 51. 

• Rozsudek NSS ze dne 7. 9. 2017, č. j. 7 As 83/2017 – 47. 

• Rozsudek NSS ze dne 11. 10. 2017, č. j. 1 As 361/2016 – 75. 
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• Usnesení RS NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 - 120, č. 1910/2009 Sb. NSS. 
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• Rozsudek MS v Praze ze dne 28. 2. 2017, č. j. 5 A 193/2013 – 82. 
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Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny 

Abstrakt  

Předkládaná rigorózní práce se zabývá poměřováním veřejných zájmů v ochraně přírody a 

krajiny. Blíže analyzuje odchylné režimy, jejichž prostřednictvím zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, umožňuje realizaci zásahů do chráněných zájmů, a soustředí se na 

koncept převažujícího veřejného zájmu, který musí být identifikován v konkrétních případech 

správními orgány. Zejména se práce soustředí na požadavky vyplývající v tomto ohledu 

z mezinárodního práva a z práva Evropské unie, konkrétně úpravu podmínek odchylných 

režimů z ochrany stanovišť, volně žijících ptáků a ohrožených druhů. 

Těžiště práce spočívá v analýze judikatury českých soudů a Soudního dvora Evropské unie, 

zejména s důrazem na požadavky na identifikaci a vyvažování veřejných zájmů. Autor 

poukazuje na skutečnost, že se poměřování veřejných zájmů odehrává v širším kontextu právní 

úpravy a především mnohem dříve než v rámci odchylných postupů podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Konstatuje, že v zásadě neexistuje žádný zásadní rozdíl v odlišných postupech 

mezi dlouhodobě zavedeným vnitrostátním systémem ochrany přírody a požadavky práva EU. 

Zdá se však, že vágně formulovaná úprava odchylných režimů, kterou doplňuje rozsáhlá soudní 

judikatura, jde spíše proti smyslu účinné a srozumitelné ochrany. Na první pohled by koncepce 

naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu (IROPI) měla podpořit objektivní zvážení 

všech konkurujícíh veřejných zájmů ve výjimečných případech. V praxi se však zdá, že celý 

proces poměřování veřejných zájmů je do značné míry ovlivněn politickými zájmy, které mají 

tendenci podporovat rozvoj průmyslu a infrastruktury, a nevnímají ochranu přírody jako 

příležitost pro rozvoj lidských činnosti. V tomto ohledu lze argumentovat, že přesnější a 

důslednější úprava podmínek a požadavků poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a 

krajiny je více než žádoucí. 
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Balancing Public Interests in Nature Protection 

 

Abstract 

This thesis focuses on the broader scope and the implications of balancing of public interests in 

nature protection. Czech Nature and Landscape Protection Act (Act No. 114/1992 Coll.) often 

requires the existence of an overriding public interest in order to allow interference with 

protected environmental interests. Furthermore, it implements requirements of the Birds 

Directive and the Habitats Directive, which introduced the concept of IROPI in protection of 

habitats and particular derogatory regimes from the protection of wild birds and endangered 

species. The traditional Czech nature conservation system has not been consumed or displaced 

by the requirements of EU rules. Both systems employ a slightly different approach to territorial 

protection, but the derogations in general rely on the same set of conditions including the 

concept of public interest, which needs to be interpreted in each individual case. 

The core of the thesis lies in the analysis of the case law of the Czech courts and the Court of 

Justice of the European Union, in particular with an emphasis on common requirements for the 

identification and balancing of public interests in protection of nature. The author suggests that 

balancing of nature protection and other public interests takes place even at a much earlier stage 

than within the derogating procedures under the Nature and Landscape Protection Act. 

The author concludes that there is basically no major difference in divergent procedures 

between the long-established national system of nature protection and the requirements of EU 

law. Nevertheless, general and vague stipulations on balancing public interests seem to render 

the nature protection fragile. At first glance, the concept of IROPI should leave no backdoor 

from unbiased considerations on values and virtues represented by various public interest. In 

practice, however, the whole process seem to be largely influenced with the political 

considerations which tend to support industry and infrastructure development and does trigger 

to conceive nature conservation as an opportunity for human activities. In this respect, it is 

possible to argue that further elaboration of conditions and requirements of balancing of public 

interests in nature protection is more than desirable. 
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