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ČESKÁ REPUBLIKA 

 
ROZSUDEK 

 
JMÉNEM  REPUBLIKY 

 
 
 
  

Krajský  soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně 
JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní 
věci žalobce Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika, se sídlem Údolní 33, Brno, 
zast. Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem se sídlem Praha 4 – Podolí, Ve svahu 531/1, 
proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí, Praha 10, Vršovická 1442/65, odbor 
výkonu státní správy II, České Budějovice, Mánesova 3a, o žalobě proti rozhodnutí 
žalovaného ze dne 25.9.2012, č. j. 564/510/12, 41140/ENV/2012, za účasti: Město 
Hartmanice, se sídlem v Hartmanicích 75, Správa Národního parku a chráněné krajinné 
oblasti Šumava, se sídlem Vimperk, 1. máje 260, Občanské sdružení Šumava 21, se sídlem 
Dolní Břežany, Lhota 78, Obec Modrava, se sídlem Modrava 63,  t a k t o : 
 
 
 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 564/510/12, 41140/ENV/2012,  ze 
dne 25.9.2012 a rozhodnutí Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava ze dne 30.3.2012, zn. SZ NPS 10093/2011/11-NPS 02555/2012,  se   z r u š u j í  
pro vady řízení a pro nezákonnost, a věc se  v r a c í  žalovanému k dalšímu řízení.  

 
 

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 7.800,- Kč do třiceti 
dnů od právní moci tohoto rozsudku. 
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O d ů v o d n ě n í : 
 
 
 Žalobce se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto 
jeho odvolání proti rozhodnutí Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava  
ze dne 30.3.2012, jímž Správa udělila sama sobě výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. a) zákona za účelem 
použití biocidů ve II. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava v roce 2012.  
 
 Žalobce uvádí, že byl účastníkem řízení vedených Správou národního parku a 
chráněné krajinné oblasti Šumava, která se týkala udělení výjimky podle § 43 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. a) 
zákona za účelem použití biocidů ve II. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava 
v roce 2012 v lesích spravovaných Správou národního parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava. Obě tato řízení byla zahájena na základě žádosti Správy národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava. Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava spojila 
tato řízení a vydala rozhodnutí dne 30.3.2012. Proti prvostupňovému rozhodnutí žalobce 
podal odvolání, v němž požadoval vydání předběžného opatření, kterým by bylo uloženo 
žadateli zdržet se aplikace biocidů. Tato žádost o vydání předběžného opatření byla 
rozhodnutím žalovaného ze dne 19.6.2012 zamítnuta. Žalovaný dne 25.9.2012 vydal 
napadené rozhodnutí, ve kterém změnil část prvostupňového rozhodnutí a ve zbytku jej 
potvrdil.  
 
 Žalobce namítá, že aplikace biocidů na území Národního parku Šumava představuje 
záměr ve smyslu § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Napadené rozhodnutí bylo 
vydáno bez posouzení vlivu předmětného záměru ve smyslu § 45h a § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny, za absence stanoviska orgánu ochrany přírody o tom, zda může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a bez 
posouzení EIA. V souvislosti s tím žalobce připomíná článek 10a směrnice 85/337/EHS ve 
znění směrnice 2003/35/ES, který na unijní úrovni transponuje závazky vyplývající z čl. 9 
Aarhuské úmluvy, jejíž smluvní stranou je i Česká republika. V souvislosti s tím žalobce 
rovněž poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ao 5/2010-43 ze dne 
13.10.2010. Žalobce má za to, že je aktivně legitimován k podání předmětné žaloby, kdy toto 
řízení o povolení použití biocidů je jediným řízením, ve kterém se rozhoduje o tomto 
konkrétním zásahu do přírody a jde proto o řízení, u kterého se žalobce může domáhat 
soudního přezkumu rozhodnutí povolujícím daný záměr. Protože zde je jediné správní řízení, 
je zřejmé, že požadavek čl. 10a směrnice lze splnit jedině v rámci soudního přezkumu 
rozhodnutí o výjimce (povolení použití biocidů) – citovaný čl. 10a totiž nebyl včas nebo 
řádně transponován do vnitrostátního práva, je dostatečně určitý, není podmíněný a popřípadě 
představuje, resp. zakládá pro žalobce jisté oprávnění. Aplikace čl. 10a směrnice v rámci 
českého právního řádu je tak určitá a jednoznačná, a proto je nutno v tomto případě přiznat čl. 
10a směrnice přímý účinek. Daný případ povolení biocidů spadá pod čl. 10a směrnice 
85/337/EHS ve znění směrnice 2003/35/ES, podle něhož mají členské státy povinnost zajistit 
možnost přezkumu nejen po procesní stránce, ale i po stránce hmotněprávní. Česká právní 
úprava soudní ochrany tento článek transponuje nedostatečně, neboť občanská sdružení jako 
právnické osoby nejsou nositeli práva na příznivé životní prostředí. Dle žalobce však 
nemohou být zkrácena na svých právech na základě odůvodnění, že příslušné rozhodnutí 
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odporuje pouze hmotnému právu, a proto u nich nemůže být dána žalobní legitimace. Žalobce 
má za to, že je aktivně legitimován v plné šíři, jak vyžaduje směrnice.  
 
 Žalobce má za to, že prvostupňové rozhodnutí bylo vnitřně rozporné a tedy nicotné, ve 
výroku I. části 2. hovořilo o lapácích a trojnožkách pokrytých insekticidní sítí. V podmínce 
pod písm. a) ovšem rozhodnutí uvádí, že smí být použit pouze přípravek Vaztak 10 EC za 
podmínek stanovených v bezpečnostním listu a etiketě. Insekticidní síť je přitom 
samostatným přípravkem na ochranu rostlin, nejde o jakési sítě postříkané přípravkem Vaztak 
10 EC. To je ostatně konstatováno i v žalovaném rozhodnutí a potvrzeno správními akty, 
kterými bylo následně podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, povoleno 
používání insekticidních sítí Trinet a Storanet. Rovněž žádosti v obou řízeních uváděly, že 
bude použit přípavek Vaztak 10 EC a alternativně insekticidní síť. Vnitřní rozpornost 
potvrzuje i žalovaný v napadeném rozhodnutí na straně 10 a 14. Pakliže rozhodnutí trpí 
rozporností již ve svých výrocích, je nutné jej považovat za akt nicotný, nulitní a nikoliv 
pouze za akt vadný – akt neexistující. Proto nebylo přípustné v odvolacím řízení přistoupit ke 
změně rozhodnutí, které od počátku nemá ani kvalitu vadného rozhodnutí a pokoušet se 
zhojovat vady neexistujícího aktu. Žalované rozhodnutí proto považuje žalobce za nicotné.  
I v případě, že by nicotnost žalovaného rozhodnutí nevznikla v návaznosti na prvostupňové 
rozhodnutí, byla by založena jeho vlastními vadami, neboť žalované rozhodnutí je samo  
o sobě vnitřně rozporné a právně neuskutečnitelné. Žalovaný v něm změnil výroky 
prvostupňového rozhodnutí v tom smyslu, že mezi povolené přípravky na ochranu rostlin 
uvedl i přípravky Storanet a Trinet, ovšem dle odůvodnění napadeného rozhodnutí záměrem 
bylo provést tuto změnu, aby výjimka pro Národní park Šumava obsahovala povolení 
insekticidních přípravků, které jsou povoleny Státní rostlinolékařskou správou (dále jen 
„SRS“). V době, kdy žalovaný vydal žalované rozhodnutí, tj. dne 25.9.2012, tyto přípravky 
však již nebyly SRS povoleny k užívání. Takové rozhodnutí je pak zcela zmatečné a nicotné 
pro právní neuskutečnitelnost. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí odkazuje na 
povolení SRS, podle kterých bylo používání těchto přípravků povoleno v časovém období 
pouze do 12.8.2012.  
 
 Žalované rozhodnutí mění podmínky výroku I. prvostupňového rozhodnutí tak, že se 
podmínky pod písm. a) – f) nahrazují písmeny a) – e). Vypadlo tak zcela písm. f) uvádějící, že 
výjimka pro použití biocidů podle § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny 
nenahrazuje příslušné povolení k jejich použití dané jiným orgánem státní správy – 
rozhodnutím Státní rostlinolékařské správy. Namísto toho má podmínka pod písmenem a) od 
vydání žalovaného rozhodnutí (25.9.2012), resp. od okamžiku jeho doručení všem 
účastníkům správního řízení, toto znění: „lze použít pouze přípravky na ochranu rostlin 
Vaztak 10 EC, Trinet a Storanet v souladu s bezpečnostními listy a návody na použití 
uvedenými na etiketách přípravků a rozhodnutími vydanými k použití přípravku Storanet a 
Trinet pro rok 2012 dne 5.4.2012. Podle rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy, na které je 
odkazováno žalovaným, bylo možné použít předmětné insekticidní sítě pouze do 12.8.2012. 
V souladu s citovaným rozhodnutím nebylo tudíž možné v okamžiku vydání napadeného 
rozhodnutí, tj. dne 25.9.2012, povolit použití těchto insekticidních sítí, a to z toho důvodu, že 
je podle rozhodnutí SRS nebylo možné k uvedenému datu používat vůbec. Žalovaný tak 
vydal právně neuskutečnitelné rozhodnutí, díky čemuž je tento žalovaný akt nicotný.  
 
 Žalobce má za to, že řízení, které vyústilo ve vydání prvostupňového rozhodnutí, 
trpělo závažnou procesní vadou spočívající v tom, že bylo zahájeno a vedeno i přes překážku 
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litispendence, která způsobila nezákonnost prvostupňového rozhodnutí. Žalovaný proto 
postupoval nesprávně, jestliže prvostupňové rozhodnutí v podstatné části potvrdil. Jediná 
možnost bylo rozhodnutí v odvolacím řízení zrušit. Žalobce má za to, že původní řízení zn. 
SZ NPS 10093/2011 bylo zahájeno dříve než řízení zn. SZ NPS 10094/2011. Přestože 
žádosti, na základě kterých byla zahájena původní řízení, se v některých bodech odlišují, 
z významné části jde o řízení vedená o stejné věci a z téhož důvodu. Totožnost věci je 
dovozována na základě toho, že účastníky obou řízení byly stejné subjekty, v obou případech 
se požadovalo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek uvedených v § 16 odst. 
1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny za účelem aplikace biocidů, jakožto 
protikůrovcového opatření, postupem podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny a v obou 
řízeních se navrhovalo přímo v lesních porostech používání insekticidních sítí. V takovém 
případě měl správní orgán dle § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu z moci úřední pozdější 
řízení zastavit pro zjevnou právní nepřípustnost žádosti, neboť nemůže být pochyb o tom, že 
správní řád nepřipouští vést dvě řízení k žádosti se shodným předmětem. Prvostupňový 
správní orgán byl na překážku litispendence upozorněn, ale v odůvodnění svého rozhodnutí se 
s touto okolností vůbec nevypořádal. Nebylo tak proto možné přezkoumat, jakou úvahou se 
správní orgán řídil, když přesto výjimku podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny 
povolil. Pokud bylo vedeno správní řízení, které pro překážku litispendence nemělo být vůbec 
zahájeno, a pokud se tak přesto stalo, nebylo neprodleně zastaveno, jedná se o hrubé porušení 
procesních zásad.  
 
 Žalovaný, jak je z napadeného rozhodnutí zřejmé, rozšířil podklady, ze kterých 
vycházel při vydání rozhodnutí, oproti podkladům, ze kterých vycházelo prvostupňové 
rozhodnutí, přičemž účastníkům nebylo oznámeno, že již jsou shromážděny všechny 
podklady pro rozhodnutí a nebyla poskytnuta k vyjádření k těmto podkladům přiměřená lhůta. 
Žalobci nebylo vůbec zřejmé, v jakém rozsahu hodlá žalovaný podklady doplňovat, kterým 
okamžikem shromažďování podkladů ukončí a které všechny podklady již žalovaný 
shromáždil. Jedná se proto o zásah do procesních práv žalobce, kdy došlo k porušení nejen  
§ 36 odst. 3 správního řádu, ale i procesní zásady vyplývající z čl. 38 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod. Jedná se o tyto podklady: rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy 
č. j. SRS 014313/2012 ze dne 5.4.2012 a č. j. SRS 04348/2012 z 5.4.2012 a Sborník 
z konference konané v září 2012. Dle žalobce se jednalo o mimořádně důležité podklady, 
proto měl žalovaný alespoň účastníky řízení vyrozumět o těchto listinných důkazech, aby se 
mohli k jednotlivým důkazům vyjádřit, což se ovšem nestalo.         
 
 Žalobce zcela odmítá postup, kdy v prvostupňovém rozhodnutí bylo povoleno 
používání přípravků na ochranu rostlin, jejichž používání nebylo v době rozhodování 
povoleno předpisy z oblasti rostlinolékařské péče. Dle žalobce rozhodnutí podle zákona  
o rostlinolékařské péči musí předcházet případnému udělení výjimky. Za daného stavu podle 
vydané výjimky bylo možné používat jakoukoliv insekticidní síť, aniž by byly známy 
podmínky použití konkrétního přípravku na ochranu rostlin, které se obecně stanovují 
v rozhodnutí podle zákona o rostlinolékařské péči. Žalovaný nedovoleně manipuloval i 
předmětem řízení, který je ve správním řízení o žádosti vymezen žádostí žadatele. Z žádného 
úkonu žadatele neplyne, že požaduje povolení zmíněných dvou insekticidních sítí.  
 
 Žalovaný rovněž opíral rozhodnutí o neplatný listinný důkaz, neboť Národní park 
Šumava v současnosti nemá platný plán péče, nyní platný plán péče neexistuje, původní plán 
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péče na roky 2001 – 2010 nebyl před skončením své platnosti prodloužen a je vyloučené, aby 
se prodlužovala platnost dokumentu, který již svou platnost pozbyl. 
 

Rovněž došlo ze strany správních orgánů k porušení § 45g, § 45h a § 45i zákona  
o ochraně přírody a krajiny, kdy došlo k vydání rozhodnutí bez stanoviska EIA. Povolení 
aplikace biocidů je nutno považovat za záměr dle § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Jestliže negativní vliv záměru nelze vyloučit, předvídá směrnice o stanovištích, že záměr 
může být podle čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 přesto povolen, ovšem jednou z nezbytných 
podmínek je provedení odpovídajícího posouzení jeho vlivů. Toto hodnocení není možné 
vynechat a nahradit teprve až stanovením podmínek ve vydané výjimce. Na nutnost provádět 
toto hodnocení ve smyslu čl. 6 směrnice o stanovištích, ve kterých musí být popsány všechny 
účinky záměru na území soustavy NATURA 2000 ve fázi před vlastním rozhodováním, ve 
kterém teprve může dojít k úvaze o jiných převažujících zájmech, stanovení kompenzačních 
opatření, za nichž je možné záměr realizovat, důrazně upozorňuje i judikatura ESD. Rovněž 
žalovaný dospěl k závěru v napadeném rozhodnutí na str. 11, že zamýšlenou aplikaci biocidů 
na území Národního parku Šumava je třeba považovat za záměr ve smyslu § 45h zákona  
o ochraně přírody a krajiny. Přesto absentuje stanovisko orgánu ochrany přírody, které by 
výslovně uvádělo, zda je možné významný negativní vliv na předměty ochrany vyloučit či 
nikoliv. Stanoviska ze dne 2.1.2012, která celkově pomíjejí existenci Ptačí oblasti a Evropsky 
významné lokality Šumava a nevyjadřují se k vlivu na jednotlivé předměty ochrany, ovšem 
nevyloučily negativní vliv záměru na ptačí oblast a evropsky významnou lokalitu. Za zcela 
scestný považuje žalobce názor žalovaného, že úvaha o tom, zda v daném případě jde  
o záměr, je ponechána ryze na žadateli a stejně tak záleží jen na něm, zda požádá o stanovisko 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a že tudíž při vydání prvostupňového 
rozhodnutí nebyl porušen zákon. Pakliže šlo o záměr podle § 45h zákona o ochraně přírody a 
krajiny, tento postup nebyl dodržen, orgán ochrany přírody svým stanoviskem negativní vliv 
nevyloučil a ani nebylo provedeno naturové posouzení procesně podle zákona č. 100/2001 
Sb. ve spojení s § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, je to pro orgán ochrany přírody 
překážkou pro povolení výjimky podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny, což lze 
dovodit i z § 45i odst. 8 uvedeného zákona. Daný záměr celoplošné aplikace biocidů je 
činností, která může ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a proto 
mělo být podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb. proběhnout minimálně zjišťovací 
řízení (EIA). V důsledku toho, že si prvostupňový orgán neopatřil příslušná posouzení, jako 
např. odborné podklady, vydal rozhodnutí bez dostatečného zjištění stavu věci a tedy 
v rozporu se zákonem.  

 
Dle žalobce u daného záměru není možné vyloučit odborně odůvodněné pochybnosti  

o tom, že je zde negativní vliv na předměty ochrany a odpovídající posouzení ve smyslu čl. 6 
směrnice o stanovištích bylo nutné provést. V souvislosti s tím žalobce odkazuje na vyjádření 
ze dne 12.1.2012, kdy žalobce upozorňoval na to, že existují odborně zdůvodněné obavy  
o negativních vlivech biocidů. Nevydání stanoviska podle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny zcela uzavřelo cestu jak k naturovému hodnocení důsledků záměrů na území evropsky 
významné lokality, jež vychází z § 45h předmětného zákona a čl. 6 směrnice o stanovištích, 
tak k hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Žalobce by mohl v rámci naturového 
hodnocení uplatnit své připomínky k podkladům, ovšem odborné podklady při povolení 
záměru aplikovat biocidy nebyly připraveny a tím i žalobce neměl možnost uplatňovat svá 
práva. Použití biocidů je dle žalobce i z hlediska cíle v podobě tlumení kůrovce sporné a to 
díky neselektivnímu působení cypermethrinu, kterým bývají zasaženy rovněž druhy živící se 
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kůrovcem. Žalobce namítá, že ve správním řízení nebyl pořízen podklad, ze kterého by 
přesvědčivě vyplynulo, že takové opatření je k dosažení uvedeného cíle nezbytné. V tomto 
směru nelze napadené rozhodnutí přezkoumat.  

 
Jak napadené rozhodnutí, tak i prvostupňová rozhodnutí jsou v rozporu s § 15 odst. 2 

zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť při udělování výjimek je podmínkou, že by mělo 
být v maximální míře šetřeno jejich podstaty, což napadené rozhodnutí nesplňuje. Požití 
biocidů v uvedeném rozsahu je proto nezákonné, nejen věcně nesprávné, a způsobuje 
nezákonný zásah do životního prostředí. Proto došlo k dotčení práva žalobce na příznivé 
životní prostředí.  

 
Rovněž došlo k porušení zásady „nemo iudex in causa sua“, neboť v prvním stupni 

vedla správní řízení Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, která je 
zároveň žadatelem o projednávanou výjimku. Správa tak rozhodovala o své vlastní žádosti. 
Všichni pracovníci byli proto vyloučeni z rozhodování, proto měli na tuto skutečnost 
poukázat. Jestliže tak neučinili, způsobili to, že prvostupňové rozhodnutí bylo vydáno 
vyloučenými úředními osobami. Jedná se tak o zjevnou nezákonnost, kdy bylo porušeno 
právo žalobce na spravedlivý proces. Žalobcem je proto navrhováno, aby napadené 
rozhodnutí bylo prohlášeno za nicotné a rovněž tak i prvostupňová rozhodnutí Správy 
národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, přičemž pro případ, že by soud 
neposoudil uvedená rozhodnutí jako nicotná, je navrhováno, aby napadené rozhodnutí i 
rozhodnutí Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava ze dne 30.3.2012 
byla zrušena.  

 
Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby.  
 
Žalovaný nesdílí názor žalobce o existenci překážky litispendence v řízení 

předcházejícím rozhodnutí o žádostech o povolení výjimky, neboť žádost zaevidovaná pod 
zn. SZ NPS 10093/2011 se vztahovala k použití biocidu k ošetření obranných zařízení a 
skládek dřeva, kdežto žádost zaevidovaná pod zn. SZ NPS 1094/2011 se týkala použití 
biocidu k ošetření kůrovcového dříví v lesních porostech, tedy k ošetření kůrovcem 
napadených smrků, v porostech, které by z provozních důvodů nebylo možno včas soustředit 
nebo odkornit. Rovněž žalovaný odmítá záměr svérázného dotváření obsahu žádosti. Jestliže 
žadatel podal dvě žádosti, učinil tak proto, že on sám vnímal jejich cíl jako rozdílný. Předmět 
žádosti nebyl shodný a povinností správních orgánů bylo rozhodnout meritorně o obou 
žádostech.  

 
Žalovaný obdržel rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy z dubna 2012 ohledně 

přípravků Trinet a Storanet od prvoinstančního orgánu spolu s odvoláním i spisem. Žalobce 
uvědomil o tom, že po vydání prvoinstančního rozhodnutí byl správní spis doplněn 
uvedenými rozhodnutími, když jej vyzýval k odstranění nedostatku podání. Kopie obou 
rozhodnutí byla doručena žalobci dne 14.9.2012. Existence insekticidních sítí byla žalobci 
známa z předchozích řízení, což je zřejmé i z obsahu odvolání žalobce. Žalovaný odkázal 
v rozhodnutí na příspěvek přednesený na semináři České lesnické společnosti konaném ve 
spolupráci s Národním parkem Šumava v září 2012, tohoto veřejně přístupného semináře se 
mohl žalobce zúčastnit stejně jako žalovaný. Kůrovec je živočišný škůdce lesních porostů dle 
§ 2 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb. Správa národního parku je přesvědčena, že zajištění 
ochrany lesa ve II. zóně ochrany přírody se neobejde bez použití biocidů. Proto je legitimní, 
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že požádala příslušný orgán o povolení výjimky k jeho aplikaci. Povolením výjimky pro 
použití biocidů při ochraně lesa je sledována jeho ochrana bez ohledu na to, kdo je jeho 
vlastníkem. Veřejný zájem byl deklarován jako zájem na ochraně lesních majetků. Cílem 
rozhodnutí nebylo zabránit šíření kůrovců pouze do lesů nestátních vlastníků, ale též zajištění 
ochrany lesa ve státním vlastnictví, v němž hospodaří správa. Žalovaný nespatřoval k nařízení 
ústního jednání důvod, neboť účastníkům řízení je známo v posledních letech se každoročně 
opakující řešení výjimky, umožňující aplikaci biocidů, a jsou jim rovněž známy prostředky 
při této ochraně používané.  

 
Prvoinstančním rozhodnutím byla povolena výjimka k použití biocidu mimo jiné ve 

formě insekticidní sítě za podmínky existence povolujících rozhodnutí Státní rostlinolékařské 
správy, jejichž příprava byla v době vydání rozhodnutí známa. Žádné jiné insekticidní sítě 
sloužící k ochraně lesa proti kůrovcům nejsou na trhu k dispozici. Žalovaný při změně 
podmínek povolení výjimky reagoval na výhrady žalobce a existenci povolujících rozhodnutí 
Státní rostlinolékařské správy vydaných v průběhu řízení. Žadatel uvedl v žádosti insekticidní 
síť a správní orgán neměl důvod mu výjimku umožňující její použití nepovolit, neboť 
z hlediska životního prostředí je použití sítě vhodnější než jejich opakované ošetření 
postřikem ředěným Vaztakem 10 EC.  

 
Platnost Plánu péče Národního parku Šumava schváleného Ministerstvem životního 

prostředí dne 22.12.2000 původně na období let 2001 – 2010 byla prodloužena Protokolem o 
schválení plánu péče o Národní park Šumava na období 2011 – 2013 vydaným Ministerstvem 
životního prostředí dne 10.8.2011. Při zpracování rozhodnutí byl žalovaný oprávněn i 
povinen ze schváleného Plánu péče o Národní park Šumava na období 2011 – 2013 vycházet.  

 
Žalovaný zaujal stanovisko, že aplikaci biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům je 

s ohledem na judikaturu Soudního dvora EU na místě považovat za záměr ve smyslu 
ustanovení § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny. Ve spisu není založeno stanovisko 
orgánu ochrany přírody dle § 45i uvedeného zákona proto, že jej správa o vydání tohoto 
stanoviska nepožádala. Ze znění tohoto ustanovení je zřejmé, že se jedná o stanovisko 
vydávané na žádost toho, kdo záměr zamýšlí, nikoliv z moci úřední. V zákoně je sice 
stanovena povinnost předkladatele předložit záměr uvedený v § 45h ke stanovisku orgánu 
ochrany přírody, ale pokud tak neučiní, podle právní úpravy trestání v § 87 a § 88 jej nelze 
postihnout. Žalovaný se s dotazy ohledně aplikace § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny obrátil v souvislosti s řešením použití biocidů v roce 2011 na odbor mezinárodní 
ochrany biodiverzity, v jehož působnosti bylo v té době řešení problematiky NATURA 2000. 
K položeným otázkám obdržel stanovisko, z jehož obsahu vycházel při koncipování 
odůvodnění rozhodnutí ve vztahu k námitkám žalobce ohledně nezákonnosti postupu 
v rozporu s § 45h a § 45i  obsaženým v jeho odvolání. V předmětném stanovisku je vyloženo, 
že úvahu o tom, zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti, jak uvádí § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny, provádí ten, kdo zamýšlí 
uskutečnit záměr nebo pořídit koncepci. Pokud dospěje k závěru, že se o takový záměr jedná, 
předloží dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny záměr ke stanovisku orgánu 
ochrany přírody; pokud se dobere k závěru, že jeho záměr takové dopady mít nemůže, ke 
stanovisku jej nepředkládá. Svérázné odůvodnění absence stanoviska vzešlo z uvedeného 
stanoviska legislativního odboru Ministerstva životního prostředí. Prvoinstanční orgán využil 
pro vydání rozhodnutí závěry a doporučení formulovaná v interním stanovisku, které bylo 
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vypracováno sekcí výzkumu a ochrany přírody Správy národního parku a CHKO Šumava pro 
řízení o výjimce umožňující použití biocidů v Národním parku Šumava v roce 2000.  Žádné 
z uvedených interních stanovisek není a nemůže být stanoviskem dle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny, neboť není vydáno orgánem ochrany přírody. Nelze proto ani očekávat, že 
by obsahovala závěry ve smyslu § 45i odst. 1 zákona. Prvoinstanční orgán provedl úvahu 
požadovanou § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k povolené výjimce 
v odůvodnění na str. 6 a 7 rozhodnutí a dospěl k závěru, že při použití biocidu za dodržení 
stanovených podmínek významně neovlivní předměty ochrany EVL Šumava a PO Šumava. 
Žalovanému neplyne z žádného právního ustanovení povinnost opatřovat si posouzení dle 
zákona č. 100/2001 Sb. ve spojení s § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, proto 
neobstaráním si takového posouzení nemůže být založena nezákonnost žalobou napadených 
rozhodnutí. Na hodnocení účinků biocidů při ochraně lesa z hlediska jejich dopadů na hmyz, 
ptactvo, předměty ochrany Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava si 
vyžádal odborné stanovisko Správy. Obavy žalobce jsou opřeny o neaktuální data ve vztahu 
k dopadům přípravku Vaztak 10EC na ekosystémy. Nepoužití biocidů na obranných 
zařízeních by mělo za následek rozsáhlejší napadení porostů kůrovci, zvýšení rozsahu 
nahodilých těžeb a rozšíření holin, což by bylo nepříznivé pro ochranu fauny i flory. Jestliže 
hodlá Správa při ochraně lesa proti kůrovci použít biocidy, musí požádat příslušný orgán, což 
učinila. Prvoinstanční orgán byl pak povinen o žádostech padaných Správou národního parku 
a chráněné krajinné oblasti Šumava rozhodnout. Postup odpovídal úpravě obsažené v zákoně 
o ochraně přírody a krajiny a zřizovací listině MŽP. Žalovaný nesdílí přesvědčení žalobce o 
nicotnosti žalovaných rozhodnutí.  

 
Ze správního spisu byly zjištěny tyto rozhodné skutečnosti: 
 
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava podala žádost o udělení 

výjimky podle § 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu dle 
§ 16 odst. 1 písm. a) zákona pro použití biocidu Vaztak 10 EC a insekticidní sítě při ochraně 
lesa na území II. zóny ochrany přírody Národního parku Šumava v roce 2012 proti hmyzím 
škůdcům.  

 
Předmětem žádosti ze dne 22.11.2011 bylo povolení výjimky ze zákazu dle § 16 odst. 

1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny pro použití biocidu Vaztak 10 EC a insekticidní 
sítě při ochraně lesa na území II. zóny ochrany přírody Národního parku Šumava v roce 2012 
v lesních porostech zařazených do režimu B dle rozhodnutí MŽP ze dne 5.3.2007 a v části 
porostů navazujících, pro instalaci otrávených lapáků, otrávených lapáků ve formě trojnožek 
nebo trojnožek pokrytých insekticidní sítí a k ošetření skládek kůrovcového dříví, které 
nebude možno včas odvést mimo dosah lesních porostů. Tato žádost byla zaevidována dne 
6.12.2011 pod zn. NPS 10093/2011. Dále byla dne 22.11.2011 podána žádost o povolení 
výjimky ze zákazu dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny pro použití 
biocidu Vaztak 10 EC při ochraně lesa na území II. zóny ochrany přírody Národního parku 
Šumava v roce 2012 k ošetření kůrovcového dříví v lesních porostech na územních 
pracovištích Prášily, Srní a Modrava zařazených do režimu B dle rozhodnutí MŽP z 5.3.2007 
v případech, kdy dřevní hmotu nebude možné z provozních důvodů soustředit či odkornit a 
bude u ní hrozit výlet kůrovce. Tato žádost byla zaevidována dne 6.12.2011 pod zn. NPS 
10094/2011. 
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Státní rostlinolékařská správa v roce 2011 povolila nad rámec seznamu registrovaných 
přípravků uvedení na trh a omezené a kontrolované použití přípravku na ochranu dřevin proti 
kůrovcům, nazvaného Trinet (rozhodnutí ze dne 13.4.2011), který má formu sítě. V době 
podání shora uvedených žádostí bylo známo, že distributor sítí má pro rok 2012 zažádáno o 
povolení přípravků na ochranu rostlin ve formě sítí na trh a jejich omezené a kontrolované 
použití.  

 
Do obou řízení o shora uvedených žádostech se v zákonné osmidenní lhůtě přihlásil 

žalobce, občanské sdružení Šumava 21, se sídlem Lhota a Okrašlovací spolek Zdíkovska. 
Tato občanská sdružení nabyla postavení účastníků v obou správních řízeních.  

 
Žalobce dne 16.1.2012 zaslal vyjádření k uvedeným správním řízením, ke kterému 

připojil dokumenty, ze kterých čerpal. 
 
Orgán ochrany přírody usnesením ze dne 19.1.2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, 

ve které se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.  
 
Dne 25. 1. 2012 žalobce zaslal další vyjádření, ve kterém navrhoval zastavení řízení o 

povolení použití biocidů Správou národního parku a CHKO Šumava při ochraně lesa proti 
hmyzím škůdcům, neboť řízení o žádosti vedené pod zn. NPS 10094/2011 bylo zahájeno a je 
vedeno přes překážku litispendence, která ovlivní zákonnost rozhodnutí, neboť ve stejné věci 
týmž správním orgánem vedeno již správní řízení, které bylo zahájeno dříve (zn. NPS 
10093/2011).  

 
Dne 2.2.2012 byl učiněn záznam ve správním spise, jímž se podle § 140 odst. 1 

správního řádu obě správní řízení o předmětných žádostech spojují do jednoho společného 
řízení.  

 
O žádostech rozhodl prvoinstanční správní orgán dne 30.3.2012 tak, že výrokem I. 

rozhodnutí dle § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny Správě za podmínek 
stanovených pod písmeny a) – f) povolil výjimku ze základních ochranných podmínek 
národních parků stanovených v § 16 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to ze zákazu 
hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a 
činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 
ekosystémů, stanoveného v odstavci 1, písm. a) posledně uvedeného ustanovení. Výjimka ze 
zákazu byla udělena pro použití biocidů při ochraně lesa proti hmyzím škůdcům pro období 
roku 2012, a to v lesích ve státním vlastnictví spravovaných Správou na území II. zóny 
ochrany přírody a krajiny Národního parku Šumava. Použití biocidů bylo povoleno za 
účelem ošetření kůrovci napadeného smrkového dříví uloženého na skládkách v porostních 
skupinách, pokud je nebude z provozních důvodů možno včas odvézt mimo dosah lesních 
porostů a k ošetření a instalaci obranných zařízení – lapáků ve formě trojnožek, lapáků 
vyrobených z kmenů smrku a lapáků a trojnožek pokrytých insekticidní sítí. Správě nebyla 
udělena výjimka podle § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny z výše uvedeného 
zákazu dle § 16 odst. 1 písm. a) pro použití biocidu k ošetření kůrovci napadených smrků 
v lesních porostech.  

 
Toto rozhodnutí napadl žalobce odvoláním, ve kterém uvádí téměř shodné námitky 

jako v žalobě proti rozhodnutí žalovaného, který k odvolání žalobce změnil první výrok 
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odvoláním napadeného rozhodnutí Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava ze dne 30.3.2012 tak, že text podmínek pro aplikaci biocidů stanovených pod 
písmeny a) – f) nahradil takto: a) lze použít pouze přípravky na ochranu rostlin Vaztak 10 EC, 
Trinet a Storanet v souladu s bezpečnostními listy a návody na použití uvedenými na 
etiketách přípravků, a s rozhodnutími vydanými k použití přípravku Storanet a Trinet pro rok 
2012 dne 5.4.2012 Státní rostlinolékařskou správou, b) při aplikaci přípravku Vaztak 10 EC 
budou používány aplikátory se standardním tlakem a regulovanou tryskou, c) přípravky 
nebudou používány v blízkosti vodotečí, vodou ovlivněných stanovišť, pramenišť a trvale 
zamokřených lokalit, d) přípravky nebudou používány v kontaktu se zemědělsky 
využívanými plochami, e) obranná zařízení budou zatraktivněna feromonovým odpadníkem a 
přednostně umísťována na nezalesněné nebo dříve odlesněné plochy. Ve zbytku bylo 
rozhodnutí potvrzeno.  

 
Krajský soud v Českých Budějovicích přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a 

jemu předcházející řízení před správním úřadem z hlediska žalobních námitek, uplatněných 
v podané žalobě. Při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl 
v době vydání napadeného rozhodnutí (ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.). Soud dospěl 
k závěru, že žaloba je důvodná. 

 
Soud věc právně posoudil takto: 
 
Soud se nejprve zabýval právním posouzením, zda jsou v projednávané věci splněny 

podmínky řízení, konkrétně zda je dána aktivní legitimace žalobce a pokud ano, v jakém 
rozsahu.  

 
K založení aktivní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle § 

65 odst. 1 s.ř.s. musí navrhovatel tvrdit, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo 
v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se 
zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Z toho tudíž vyplývá, že 
navrhovatel musí tvrdit dotčení na svých právech hmotných. Žalobu dle § 65 odst. 2 s.ř.s. 
může podat ten, kdo žalobní legitimaci podle odst. 1 sice nemá (nemohl být rozhodnutím na 
svých hmotných právech zkrácen), tvrdí však, že byl účastníkem řízení, z něhož jím napadené 
rozhodnutí vzešlo, a že postupem správního orgánu v tomto řízení byl zkrácen „na právech, 
která jemu příslušejí“ (tedy na právech procesních), takovým způsobem, že to mohlo mít za 
následek nezákonné rozhodnutí. 

Žalobce je občanským sdružením, jemuž právní předpisy přiznávají specifická práva, 
prostřednictvím kterých se může zasazovat o ochranu životního prostředí. Takovým 
předpisem je především zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho § 70, který v odstavci 1 
stanoví, že „ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, 
prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů“; uvedená 
občanská sdružení mají právo na informace o probíhajících správních řízeních a též právo 
účastnit se těchto řízení (§ 70 odst. 2 a 3 citovaného zákona).  

Z uvedeného vyplývá, že žalobce měl v rámci předešlého správního řízení postavení 
účastníka řízení. Pro naplnění aktivní legitimace dle  § 65 odst. 2 s.ř.s.  jsou tedy dány 
podmínky na straně žalobce. Otázkou zůstává, zda žalobci náleží i aktivní legitimace dle  § 65 
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odst. 1 s.ř.s., resp. zda může v rámci soudního přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí 
namítat dotčení i na svých právech hmotných. 

Žalobce v žalobě tvrdí, že bylo dotčeno jeho právo na příznivé životní prostředí. 
K otázce, zda může být právnická osoba nositelem práva na příznivé životní prostředí 
zakotvené v čl. 35 odst. 1 Listiny, se Ústavní soud konstantně vyjadřuje tak, že „článek 35 
Listiny základních práv a svobod zakotvující právo na příznivé životní prostředí a včasné a 
úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů na právnické osoby vztahovat 
nelze. Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, 
jelikož se jedná o biologické organismy, které - na rozdíl od právnických osob - podléhají 
eventuálním negativním vlivům životního prostředí. Tomu ostatně odpovídá i charakteristika 
životního prostředí, jak ji provedl zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí“ (usnesení ze 
dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97, č. 2/1998 Sb. ÚS; stálou aktuálnost vysloveného názoru 
potvrdil Ústavní soud např. v usnesení ze dne 10.7.2008, sp. zn. III. ÚS 3118/07).  

Z citovaného rozhodnutí Ústavního soudu vyplývá, že žalobce není nositelem práva na 
příznivé životní prostředí, neboť je právnickou osobou, které toto právo pojmově nepřísluší. 
Rozhodnutím o povolení použití biocidů na území Národního parku Šumava tedy dle ustálené 
judikatury Ústavního soudu nemohlo být do tohoto práva ani zasaženo.  

Soud však musí zohlednit skutečnost, že právní řád České republiky je tvořen též právem 
Evropské unie a mezinárodněprávními závazky České republiky; k posuzované otázce 
možnosti domáhat se soudního přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí je třeba vzít v 
potaz především směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“), dále směrnici Rady 
85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí (dále jen „směrnice o posuzování vlivů“) a rovněž Aarhuskou úmluvu. 

Vyjádření soudu k tomu, zda právo EU zakládá žalobci aktivní legitimaci  
dle § 65 odst. 1 s.ř.s. v rámci tohoto soudního řízení, je podmíněno posouzením 
aplikovatelnosti uvedených směrnic na daný případ.  

II. zóna ochrany přírody Národního parku Šumava je součástí Evropsky významné 
lokality Šumava, ochrana tohoto území je tedy upravena nejen zákonem o ochraně přírody a 
krajiny jako zvlášť chráněné území - národní park, ale též jako evropsky významná lokalita 
směrnicí o stanovištích, resp. ustanoveními v zákoně o ochraně přírody a krajiny, jež 
uvedenou směrnici implementují (část čtvrtá uvedeného zákona). 

Použití biocidů ve II. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava představuje způsob 
hospodaření, jenž je zakázán ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Striktní zákazy určitých činností na území národního parku ovšem mohou být 
prolomeny tím, že budou stanoveny výjimky, kdy takové činnosti budou moci být 
provozovány se souhlasem orgánu ochrany přírody (§ 43 zákona o ochraně přírody a krajiny). 

S ohledem na skutečnost, že příslušná část Šumavy, na jejímž území bylo žalobcem 
napadeným rozhodnutím povoleno použití biocidů, je zároveň součástí Evropsky významné 
lokality Šumava, je třeba vzít v úvahu též ustanovení části čtvrté zákona o ochraně přírody a 
krajiny, jež implementují směrnici o stanovištích. V § 45c odst. 2 je stanovena obecná 
povinnost chránit evropsky významné lokality před poškozováním a ničením; toto ustanovení 
se však neuplatní v případě, že daná lokalita je současně zvlášť chráněným územím (věta 
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čtvrtá citovaného ustanovení), nicméně aplikovatelnost mj. § 45h a § 45i téhož zákona tím 
není vyloučena. Právě posledně zmiňovaná ustanovení upravují otázku hodnocení důsledků 
koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality. 

Ustanovení § 45h odst. 1 citovaného zákona stanoví, že „jakákoliv koncepce nebo 
záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá 
hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek“. Pro výklad 
pojmů „záměr“ a „koncepce“ jsou rozhodné definice užité v zákoně o posuzování vlivů; 
citovaný § 45h na tento zákon odkazuje za pomoci poznámek pod čarou a takový postup byl 
hodnocen i Soudním dvorem jako správný (viz rozsudek ze dne 7.9.2004, Waddenzee, C-
127/02, Recueil, s. I-7405, body 23 a 24). V zákoně o posuzování vlivů je pak stanoveno, co 
je záměrem a koncepcí [§ 3 písm. a) a b)], které záměry a které koncepce podléhají 
posuzování vlivů na životní prostředí (§ 4 a § 10a).  

Na použití biocidů na území spadajícím do Evropsky významné lokality Šumava je dle 
názoru soudu nutno v obecné rovině nahlížet jako na činnost, která „podle stanoviska orgánu 
ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu [může] samostatně nebo ve 
spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“ [§ 4 
odst. 1 písm. e) citovaného zákona]. Na použití biocidů v Národním parku Šumava se tedy 
vztahuje povinnost posouzení jeho důsledků na evropsky významnou lokalitu a posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí, jež se shodně řídí zákonem o posuzování vlivů (posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí - část první hlava I. díl 2 zákona o posuzování vlivů), 
potažmo směrnicí o posuzování vlivů, která byla do zákona o posuzování vlivů 
implementována. Je třeba se dále konkrétně zabývat tím, zda stanovisko orgánu ochrany 
přírody bylo vydáno a zda posuzování vlivů proběhlo v nyní posuzované věci. Pro aktuální 
účely posouzení aktivní legitimace žalobce dle § 65 odst. 1 s.ř.s. a s tím spojené otázky 
aplikovatelnosti norem EU je však podstatný závěr, že použití biocidů na území Národního 
parku Šumava obecně podléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

Směrnice o posuzování vlivů v čl. 10a stanoví: 

„Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva 
příslušníci dotčené veřejnosti, kteří: 

a) mají dostatečný zájem, nebo v opačném případě 

b) namítají porušování práva v případech, kdy to správní řád členského státu požaduje 
jako předběžnou podmínku, 

měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a nestranným 
orgánem zřízeným ze zákona a mohli tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost 
jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením o účasti veřejnosti 
obsaženým v této směrnici. 

Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo nečinnost napadeny. 

To, co představuje dostatečný zájem a porušování práva, určí členské státy v souladu s 
cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký přístup k právní ochraně. K tomuto účelu je 
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zájem jakékoli nevládní organizace, která splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2, pokládán 
pro účely písmena a) tohoto článku za dostatečný. Pro účely písmena b) tohoto článku se 
předpokládá, že tyto organizace mají práva, která mohou být porušována.“ 

Citovaný článek směrnice o posuzování vlivů nebyl výslovně promítnut do 
vnitrostátních právních předpisů, jež by bylo lze pro otázku posouzení aktivní legitimace 
žalobce v tomto řízení aplikovat. Je tedy třeba se zabývat otázkou, zda je čl. 10a citované 
směrnice schopen tzv. přímého účinku, jak jej ve své judikatuře stanovil Soudní dvůr (k 
přímému účinku směrnic srov. rozsudek ze dne 4. 12. 1974, Van Duyn, 41/74, Recueil, s. 
1337, zejm. bod 12). 

Ustanovení druhého pododstavce citovaného čl. 10a směrnice o posuzování vlivů 
ponechává na členských státech stanovení vhodné fáze řízení, v níž bude mít dotčená 
veřejnost přístup k soudu. V posuzované věci se žalobce domáhá soudního přezkumu 
rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu 
použití biocidů ve II. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava. Žádné další 
(navazující) správní řízení neprobíhá; žalobce tedy není možno odkázat na nějaké další řízení, 
jehož výsledek by mohl posléze napadnout před soudem, a realizovat tak své právo na soudní 
přezkum.  

Soud na základě zohlednění konkrétních okolností případu posoudil otázku přímého 
účinku dle čl. 10a směrnice o posuzování vlivů právě v jejich kontextu. Takový postup 
ostatně aproboval Soudní dvůr v rozsudku Van Duyn a dospěl přitom k závěru, že čl. 10a 
směrnice o posuzování vlivů je přímo účinný.  

Soud v dané souvislosti odkazuje rovněž na rozsudek Nejvyššího správního soudu  
č. j. 6 Ao 5/2010-43 ze dne 13.10.2010. V tomto rozsudku se Nejvyšší správní soud vyjádřil 
k otázce přímé aplikovatelnosti směrnice o posuzování vlivů následovně: „Cílem čl. 10a 
směrnice o posuzování vlivů, který je promítnutím ustanovení Aarhuské úmluvy do práva EU, 
je zajistit tzv. dotčené veřejnosti přístup k soudnímu přezkumu ve věcech spadajících do 
působnosti citované směrnice a tento cíl je z uvedeného článku jasně seznatelný. Při jeho 
naplnění je členským státům však ponechán prostor pro úvahu, jak cíle dosáhnout, mimo jiné 
tím, že stanoví příslušnou fázi, v níž bude soudní přezkum umožněn (druhý pododstavec čl. 
10a citované směrnice). Ve věci nyní projednávané před Nejvyšším správním soudem se však 
jedná, jak popsáno shora, o jediné správní řízení, jehož výsledek - návštěvní řád vyhrazující 
místa k provozování vodních sportů - může být podroben soudnímu přezkumu v jediném typu 
soudního řízení. Je tedy zřejmé, že v této věci se uvážení svěřené České republice, resp. jejímu 
zákonodárci, nemohlo vůbec uplatnit; je-li možno vést pouze jediné soudní řízení, není 
prostor pro určení „fáze“, v níž lze návštěvní řád soudně přezkoumat. V takovém případě je 
třeba naplnit cíl daného ustanovení a umožnit ´dotčené veřejnosti´ přístup k soudu.“ 

Soud tedy posoudil otázku aktivní legitimace žalobce v probíhajícím řízení podle  
§ 65 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s čl. 10a prvním a třetím pododstavcem uvedené směrnice. 
Vycházel při tom též z definice pojmu „dotčená veřejnost“ v čl. 1 odst. 2 této směrnice a 
zohlednil i výklad, který podal Soudní dvůr v rozsudku ze dne 15.10.2009, Djurgården-Lilla 
Värtans Miljöskyddsförening, C-263/08, Sb. rozh., s. I-9967. Zde se Soudní dvůr zaobíral 
otázkou výkladu pojmu „dotčená veřejnost“ a článku 10a směrnice. Soudní dvůr uvedl: 
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„I když platí, že [článek 10a] tím, že odkazuje na čl. 1 odst. 2 této směrnice ponechává 
na vnitrostátním zákonodárci, aby určil podmínky, ,které mohou být požadovány‘, k tomu, aby 
nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí jakožto sdružení mohla mít 
právo dosáhnout přezkum za výše uvedených podmínek, musí vnitrostátní pravidla takto 
stanovená jednak zajistit ,Široký přístup k právní ochraně‘, a jednak zajistit ustanovením 
směrnice 85/337 týkajícím se práva dosáhnout přezkoumání soudem jejich užitečný účinek. 
Nesmí tedy hrozit, že tato vnitrostátní pravidla zbaví plné účinnosti ustanovení práva 
Společenství, která stanoví, že ti, kdo mají dostatečný zájem napadnout záměr, a ti, do jejichž 
práva je zasaženo, mezi něž patří sdružení na ochranu životního prostředí, musí mít možnost 
aktivní legitimace v řízeních před příslušnými soudy“ (bod 45 rozsudku). 

Jak již bylo shora uvedeno, § 65 odst. 1 s.ř.s. vyžaduje, aby žalobce v soudním řízení 
tvrdil, že byl napadeným rozhodnutím dotčen na svém hmotném právu. K přiznání aktivní 
legitimace příslušníkům tzv. dotčené veřejnosti je nutné, aby tito namítali porušení svého 
práva; přitom někteří z příslušníků dotčené veřejnosti - nevládní organizace ve smyslu čl. 1 
odst. 2 uvedené směrnice - mají privilegované postavení plynoucí z druhé a třetí věty třetího 
pododstavce čl. 10a směrnice. 

K výkladu tedy zbývá pojem „dotčená veřejnost“ definovaný v čl. 1 odst. 2 citované 
směrnice a určení, zda žalobce pod tento pojem spadá. Článek l odst. 2 směrnice definuje 
„veřejnost“ jako „jednu nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, 
organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi“; 
„dotčenou veřejností“ se dle téhož ustanovení rozumí „veřejnost, která je nebo by mohla být 
ovlivněna rozhodovacími řízeními pro oblast životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 (tj. řízení 
o povolení záměru, jenž může mít vliv na životní prostředí), nebo která má na těchto řízeních 
určitý zájem; pro účely této definice se předpokládá, že nevládní organizace podporující 
ochranu životního prostředí a splňující požadavky vnitrostátních právních předpisů mají na 
rozhodování ve věcech životního prostředí zájem“. Soudní dvůr se ve výše citovaném 
rozsudku Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening přiklonil spíše k takovému výkladu 
požadavků (podmínek) stanovených vnitrostátním právem, které budou respektovat cíle 
směrnice o posuzování vlivů, „zejména pak [cíl] umožnit snadný soudní přezkum činností, na 
něž se [směrnice] vztahuje“ (bod 47 rozsudku). 

Žalobce je občanským sdružením, jehož hlavním cílem činnosti je ochrana životního 
prostředí. Soud při posuzování, zda žalobce „splňuje požadavky vnitrostátních právních 
předpisů“ vycházel pouze z obecných pravidel stanovených procesními předpisy pro procesní 
způsobilost, neboť zákon o ochraně přírody a krajiny či zákon o posuzování vlivů žádné další 
podmínky nestanoví; § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny se vztahuje pouze na 
účastenství ve správních řízeních, není tedy použitelný v posuzovaném případě. Žalobce 
splňuje podmínky § 33 s. ř. s. a vzhledem k cíli své činnosti formulovanému v registrovaných 
stanovách jej soud považuje za nevládní organizaci ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice o 
posuzování vlivu. 

Žalobce je nevládní organizací ve smyslu čl. 1 odst. 2 citované směrnice, má se tedy za 
to, že má právo, jež může být porušeno pro účely posouzení jeho aktivní legitimace  
v řízení o soudním přezkumu napadeného rozhodnutí; konkrétně se tedy má za to, že žalobce 
má právo na příznivé životní prostředí. Jelikož v žalobě tvrdil, že právě do tohoto jeho práva 
bylo povolením použití biocidů na území Národního parku Šumava zasaženo, je třeba uzavřít, 
že je oprávněn k podání návrhu na zahájení řízení dle § 65 odst. 1 s. ř. s.   
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Soud se následně zabýval námitkou žalobce ohledně nicotnosti prvostupňového 
rozhodnutí a žalobou napadeného rozhodnutí pro jejich údajnou vnitřní rozpornost a právní 
neuskutečnitelnost. Soud připomíná, že žalobce shledává vnitřní rozpornost napadeného 
rozhodnutí v tom, že ve výroku I., části 2 prvostupňového rozhodnutí se pojednává o lapácích 
a trojnožkách pokrytých insekticidní sítí, v podmínce pod písm. a) je ovšem v rozhodnutí 
uvedeno, že smí být použit pouze přípravek Vaztak EC za podmínek stanovených 
v bezpečnostním listu a etiketě. Insekticidní síť je přitom samostatným přípravkem na 
ochranu rostlin, nejde o jakési sítě postříkané přípravkem Vaztac 10 EC. Jestliže je z těchto 
důvodů nicotné prvostupňové rozhodnutí, musí být nicotné i rozhodnutí napadené žalobou. 
Žalobou napadené rozhodnutí je dle žalobce kromě toho právně neuskutečnitelné, neboť 
v době, kdy bylo rozhodnutí vydáno (25.9.2012), nebyly již přípravky Storanet a Trinet podle 
rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy ze dne 5.4.2012 povoleny k užívání.  

Teorie považuje za nicotný správní akt, který trpí vadami takové intenzity, že již nelze o 
správním aktu hovořit. Typicky jsou takovými vadami neexistence zákonného podkladu pro 
rozhodnutí, nedostatek pravomoci, nejtěžší vady příslušnosti, absolutní nedostatek formy, 
absolutní omyl v osobě adresáta, neexistence skutkového základu způsobující bezobsažnost, 
požadavek trestného plnění, požadavek plnění fakticky nemožného, neurčitost, nesmyslnost či 
neexistence vůle. Nicotnost nelze zhojit ani uplynutím času. Nicotný akt nikoho nezavazuje a 
nikdo jej není povinen respektovat, neboť mu nesvědčí presumpce správnosti (srov. Staša, J. 
in Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5. Vydání. C. H. Beck, Praha, 2003, s. 
136-141).  

Právní úprava nicotnosti správních aktů je obsažena v zákoně č. 500/2004 Sb., správním 
řádu. Podle jeho § 77 odst. 1 je nicotné rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec 
věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému 
správnímu orgánu. Nicotnost z tohoto důvodu zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní 
orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal. Podle odst. 2 je nicotné 
dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či 
fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za 
rozhodnutí správního orgánu. Nicotnost z těchto důvodů vyslovuje soud podle soudního řádu 
správního.  

Nejvyšší správní soud z uvedeného dovodil, že nicotným je správní akt, který trpí natolik 
intenzivními vadami (příklady viz výše), že jej vůbec za rozhodnutí ani považovat nelze. Tyto 
vady jsou natolik závažné, že způsobí faktickou neexistenci samotného správního aktu; za 
dané situace tu není tedy nic, co by mohlo zakládat jakákoliv práva či povinnosti subjektů 
(rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 6 A 76/2001-96, ze dne 22.7.2005). Nicotnost je 
vyhrazena jen pro ojedinělé případy a je výjimkou ze zásady presumpce správnosti 
individuálního správního aktu. Nicotnost se po příslušném zjištění prohlásí pouze tehdy, 
jestliže rozhodnutí trpí natolik intenzivními a zřejmými vadami, že po subjektech dotčeného 
právního vztahu nelze spravedlivě žádat, aby jej respektovaly (rozsudek Nejvyššího 
správního soudu, č. j. 5 Afs 61/2011-47, ze dne 17.2.2012). 

Na základě shora uvedeného soud konstatuje, že námitka žalobce, že prvostupňové 
rozhodnutí a žalobou napadené rozhodnutí jsou nicotná z důvodu jejich vnitřní rozpornosti, 
není důvodná. Soud má za to, že jak prvostupňové rozhodnutí, tak žalobou napadené 
rozhodnutí, jsou i přes logický rozpor namítaný žalobcem srozumitelná, určitá a nevyvolávají 
jakékoliv pochybnosti o vůli žalovaného ve vztahu k podmínkám pro aplikaci biocidů, jak 
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jsou stanoveny pod písm. a) až f), resp. a) až e). Žalobcem namítaný nedostatek spočívající ve 
vnitřní rozpornosti není natolik intenzivní, aby zakládal sám o sobě nicotnost žalobou 
napadeného rozhodnutí či prvostupňového rozhodnutí. 

Lze přisvědčit námitce žalobce, že napadené rozhodnutí je právně neuskutečnitelné. 
Žalobou napadené rozhodnutí, kterým se povoluje mimo jiné použití přípravků Trinet a 
Storanet, bylo vydáno dne 25. září 2012. Jak přitom vyplývá z rozhodnutí Státní 
rostlinolékařské správy (č. j. SRS 014348/2012 z 5.4.2012 a č. j. SRS 014313/2012 
z 5.4.2012), využití uvedených přípravků bylo povoleno jen v období mezi  
15. dubnem 2012 až 12. srpnem 2012. V době, kdy žalovaný vydal žalobou napadené 
rozhodnutí, tj. dne 25. září 2012, již uplynula lhůta, během níž bylo použití přípravků Trinet a 
Storanet povoleno. Správní řízení na prvním i druhém stupni přitom tvoří jeden celek. 
Odvolací orgán není omezen v tom smyslu, že by byl vázán právním stavem a skutkovými 
okolnostmi ke dni vydání prvostupňového rozhodnutí. Při své rozhodovací činnosti posuzuje 
podané odvolání dle právního stavu a skutkových okolností daných v době, kdy sám 
rozhoduje.  

Pochybení žalovaného spočívající v tom, že rozhodl o udělení výjimky ze zákazu použití 
biocidů (konkrétně přípravků Trinet a Storanet) v době, kdy již vypršela lhůta, po kterou bylo 
jejich užití povoleno rozhodnutími Státní rostlinolékařské správy, představuje právní 
neuskutečnitelnost, jenž by mohl zakládat jeho nicotnost, a to konkrétně v části obsahující 
označení přípravků „Trinet a Storanet“ pod písm. a). Ustanovení § 76 odst. 2 s.ř.s. umožňuje 
soudu v případě, kdy je dán důvod nicotnosti jen části rozhodnutí a za předpokladu, že lze 
současně tuto část rozhodnutí oddělit od ostatních částí rozhodnutí, vyslovit nicotnost jen 
dotyčné části rozhodnutí. Avšak vzhledem k tomu, že soud v posuzované věci shledal důvody 
pro zrušení žalobou napadeného rozhodnutí v celém rozsahu (viz níže), shledal nadbytečným 
a nelogickým vyslovit současně nicotnost části napadeného rozhodnutí, jenž obsahuje 
označení přípravků „Trinet a Storanet“.  

Soud upřesňuje, že důvod nicotnosti spočívající v právní neuskutečnitelnosti se týká 
pouze žalobou napadeného rozhodnutí, nikoliv rozhodnutí prvostupňového. Den, kdy Správa 
CHKO Šumava vydala prvostupňové rozhodnutí povolující mj. použití insekticidních sítí,  
tj. dne 30.3.2012, časově předcházel vydání rozhodnutí Státní rostlinolékařskou správou dne 
5.4.2012, jimiž bylo povoleno použití insekticidních sítít Trinet a Storanet pro rok 2012 a 
současně specifikováno období, v němž je jejich užití povoleno (15.4.2012 – 12.8.2012). 
Správa Národního parku a CHKO Šumava se při vydání prvostupňového rozhodnutí 
oprávněně snažila nepředjímat povolovací rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy, a proto 
do prvostupňového rozhodnutí začlenila písm. f), dle něhož „výjimka pro použití biocidu 
(včetně insekticidní sítě) podle § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny nenahrazuje 
příslušné povolení k jejich použití vydané jiným orgánem státní správy – rozhodnutím Státní 
rostlinolékařské správy.“ 

 Prvostupňové rozhodnutí s ohledem na dobu svého vydání nemohlo obsahovat přesné 
označení druhu insekticidních sítí, jejichž užití se povoluje, neboť povolené insekticidní sítě 
pro rok 2012 byly specifikovány až v následných rozhodnutích Státní rostlinolékařské správy. 
S ohledem na uvedené je třeba prvostupňové rozhodnutí, hovořící obecně o insekticidní síti 
hodnotit jako právně uskutečnitelné, neboť se nijak neocitá v rozporu s následně vydanými 
rozhodnutími Státní rostlinolékařské péče. Prvostupňové rozhodnutí navíc de facto podmínilo 
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svou právní účinnost ohledně použití insekticidních sítí vydáním povolovacího rozhodnutí 
Státní rostlinolékařskou správou. Soud proto neshledal důvod vyslovit jeho nicotnost. 

Námitku žalobce, že řízení, které vyústilo ve vydání prvostupňového rozhodnutí, trpělo 
závažnou procesní vadou spočívající v tom, že bylo zahájeno a vedeno i přes překážku 
litispendence, která měla způsobit nezákonnost odvoláním napadeného prvostupňového 
rozhodnutí, shledává soud nedůvodnou, a to z následujících důvodů:  

Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že prvoinstanční orgán obdržel dne 6.12.2011 
dvě žádosti Správy Národního parku a CHKO Šumava. Předmětem obou žádostí, jež byly 
doručeny prvoinstančnímu orgánu současně, bylo povolení výjimky dle § 43 odst. 3 zákona o 
ochraně přírody a krajiny ze zákazu dle § 16 odst. 1 písm. a) téhož zákona pro použití biocidu 
k ochraně lesa ve II. zóně Národního parku Šumava. Zatímco žádost Správy Národního parku 
a CHKO Šumava zn. NPS 09887/2011, zaevidovaná prvoinstančním orgánem pod zn. NPS 
10093/2011, se vztahovala k použití biocidu k ošetření obranných zařízení a skládek dřeva, 
žádost Správy Národního parku a CHKO Šumava zn. NPS 09886/2011, zaevidovaná 
prvoinstančním orgánem pod zn. NPS 10094/2011, se týkala použití biocidu k ošetření 
kůrovcového dříví v lesních porostech, tedy k ošetření kůrovci napadených smrků 
v porostech, které by z provozních důvodů nebylo možno včas soustředit nebo odkornit. 

Žalobce vychází především z nesprávného předpokladu, že řízení ve věci sp. zn. NPS 
10093/2011 bylo zahájeno dříve, než řízení ve věci sp. zn. NPS 10094/2011. Jak však bylo 
konstatováno výše, ze spisového materiálu vyplývá, že obě žádosti byly prvoinstančnímu 
orgánu doručeny týž den.  

Dle ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, platí, že řízení 
zahájené a probíhající u jiného správního orgánu brání zahájit v téže věci řízení další. Soud 
shledal, že žalobce vykládá citované ustanovení extenzivním způsobem. Jazykovým 
výkladem je nutno dospět k závěru, že citované ustanovení se vztahuje na případy, kdy je 
zahájeno správní řízení, přičemž již dříve bylo v téže věci ze stejného důvodu zahájeno řízení 
u jiného orgánu. Popsaná situace však nedopadá na daný případ. A to z jednak důvodu, že obě 
žádosti byly podány týž den, u téhož orgánu, a dále proto, že se současně obě lišily co do 
předmětu žádosti. Postup prvoinstančního orgánu, kdy ten spojil obě žádosti do společného 
řízení z důvodu jejich věcné souvislosti, byl zcela v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Řízení před prvostupňovým orgánem tak nemohlo 
být zatíženo vadou v podobě překážky litispendence, jak namítá žalobce. 

Žalobce namítá dále porušení svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a 
k dokazování. Žalovaný rozšířil podklady, ze kterých vycházel při vydání žalobou 
napadeného rozhodnutí, oproti podkladům, ze kterých vycházelo prvostupňové rozhodnutí. 
Konkrétně se mělo jednat o rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy č. j. SRS 014313/2012 
z 5.4.2012 a č.j. SRS 04348/2012 z 5.4.2012 a sborník z konference konané v září 2012, 
z něhož žalovaný odkázal na příspěvek autorů Ing. Martin Klewar, Ing. Josef Balek, Ing. 
Kamil Vyslyšel,               Ing. Alena Nezhybová a kol.: Zhodnocení šíření lýkožrouta 
smrkového z NP Šumava do sousedních lesních majetků v ČR, str. 67 – 72. Přitom ale 
účastníkům vůbec neoznámil, že již jsou shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí a 
neposkytl jim k vyjádření k těmto podkladům přiměřenou lhůtu. Soud shledal uvedenou 
námitku žalobce důvodnou. 
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V ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je upraveno právo 
účastníka, aby se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřil k podkladům rozhodnutí. Toto 
ustanovení promítá do správního řádu procesní právo zakotvené i v Listině základních práv 
a svobod, konkrétně v čl. 38 odst. 2, který mimo jiné stanoví, že každý má právo, aby se mohl 
vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Tomuto procesnímu právu účastníka odpovídá 
povinnost správního orgánu dát účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 
vydáním rozhodnutí ve věci. Správní orgán tak učiní tím, že účastníky vyzve, aby se 
k podkladům rozhodnutí vyjádřili, a stanoví jim k tomu přiměřenou lhůtu. Jestliže tak správní 
orgán neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných 
procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadou vyjádřenou v čl. 38 odst. 
2 Listiny základních práv a svobod. 

Z vyjádření žalovaného k žalobě vyplývá, že žalovaný uvědomil žalobce o skutečnosti, 
že po vydání prvoinstančního rozhodnutí byl správní spis doplněn rozhodnutími Státní 
rostlinolékařské správy písemností č. j. 1036/510/12 – O 24/12, 77445/ENV/12 z 10.9.2012. 
K písemnosti, jež byla žalobci doručena dne 14.9.2012, současně přiložil kopie obou 
rozhodnutí. Žalovaný však neposkytl žalobci přiměřenou lhůtu k vyjádření se k zaslaným 
rozhodnutím Státní rostlinolékařské správy. Ty byly žalobci doručeny dne 14.9.2012, přitom 
již dne 25.9.2012 vydal žalovaný žalobou napadené rozhodnutí, jež z předmětných rozhodnutí 
Státní rostlinolékařské správy vycházelo, aniž by vyčkal vyjádření žalobce. O tom, že 
žalovaný bude při vydání žalobou napadeného rozhodnutí vycházet z příspěvku, předneseném 
na semináři konaném ve dnech 20. – 21.9.2012 na téma Pět let po Kyrillu nebyl žalobce 
uvědomen vůbec. Nemohla mu tak ani být poskytnuta přiměřená lhůta k vyjádření vzhledem 
k tomu, že se konference konala jen čtyři dny před vydáním žalobou napadeného rozhodnutí. 

Soud neuznal jako důvodnou argumentaci žalovaného, že existence insekticidní sítě, jež 
byla předmětem povolení dle rozhodnutí Státní rostlinolékařské péče, byla žalobci známa již 
z řízení o povolení výjimky k použití biocidů v lesích Národního parku Šumava pro rok 2011. 
Z formálního hlediska se totiž jednalo o zcela jiné správní řízení, byť se obsahově týkalo 
stejné problematiky. Stejně tak je nedůvodná argumentace žalovaného, že se žalobce mohl 
seznámit s obsahem příspěvku, předneseném na konferenci na téma Pět let po Kyrillu, na 
webových stránkách České lesnické společnosti či na konferenci vyslat svého zástupce. Jak 
již bylo soudem konstatováno výše, účastník správního řízení má právo vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí. Za tím účelem je správní orgán povinen jej s těmito podklady 
seznámit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k vyjádření. V posuzovaném správním řízení 
došlo absencí takového postupu ze strany žalovaného k porušení procesních práv žalobce.  

Další námitka žalobce se týkala skutečnosti, že prvostupňovým rozhodnutím bylo 
povoleno používání přípravku na ochranu rostlin – insekticidní sítě na území II. zóny ochrany 
přírody Národního parku Šumava, a to dříve, než jeho používání bylo povoleno předpisy 
z oblasti rostlinolékařské péče. Soud nepřisvědčil uvedené námitce žalobce. Z žádného 
právního předpisu nevyplývá, že rozhodnutí dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči, musí předcházet udělení výjimky dle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Prvoinstanční orgán se kromě toho snažil předejít riziku udělení výjimky k použití 
insekticidní sítě, jež by posléze nebyla povolena rozhodnutím Státní rostlinolékařské správy 
tím, že do svého rozhodnutí včlenil písm. f), v němž uvedl, že udělená výjimka nijak 
nenahrazuje příslušné povolení k použití insekticidních sítí vydané Státní rostlinolékařskou 
správou. Jak již bylo konstatováno výše, tímto byla de facto účinnost rozhodnutí ve vztahu k 
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insekticidním sítím podmíněna vydáním příslušných povolovacích rozhodnutí. Soud je nucen 
konstatovat, že formálně čistším postupem prvostupňového orgánu by bylo vyčkat vydání 
povolovacího rozhodnutí Státní rostlinolékařskou správou před tím, než bylo vydáno žalobou 
napadeného rozhodnutí. Postup zvolený v posuzovaném správním řízení však přesto nelze 
v tomto směru dle názoru soudu hodnotit jako nezákonný.  

K námitce žalobce, že žalovaný nedovoleně manipuloval s předmětem řízení, jestliže  
změnil rozhodnutí prvostupňového orgánu tak, že do něj zahrnul označení přípravků Trinet a 
Storanet oproti původnímu prvostupňovému rozhodnutí a žádosti Správy Národního parku a 
CHKO Šumava, týkající se mj. insekticidních sítí, soud uvádí, že ani tato námitka není 
důvodná. Správa Národního parku a CHKO Šumava žádala o povolení výjimky dle § 43 
zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazu dle § 16 odst. 1 písm. a) pro použití biocidu 
Vaztac 10 EC a insekticidní sítě. Prvostupňovým rozhodnutím byla povolena výjimka 
k použití biocidu mj. ve formě insekticidní sítě. Žalovaný posléze na základě odvolání 
žalobce změnil postupem dle § 90 odst. 1, písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
rozhodnutí tak, že nahradil obecný pojem insekticidní sítě konkrétním označením přípravků 
Trinet a Storanet, a to v souladu s povolujícími rozhodnutími Státní rostlinolékařské správy. 
Vzhledem k tomu, že přípravky Trinet a Storanet představují druhy insekticidních sítí, jichž 
se žádost týkala, má soud za to, že žalovaný tímto postupem nijak nerozšířil předmět řízení, 
ba naopak jej zúžil, a to tím, že obecný pojem insekticidních sítí blíže specifikoval dle 
povolovacích rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy. Postup žalovaného nelze v tomto 
směru dle názoru soudu hodnotit jako nezákonný.  

Žalobce dále namítal, že se žalovaný v rámci svého rozhodnutí opíral o plán péče  
o Národní park Šumava, ačkoliv v době vydání rozhodnutí platný plán péče neexistoval. Na 
základě uvedeného žalobce dovozuje, že žalovaný použil neplatný listinný důkaz jako 
podklad pro rozhodování. Žalobce v souvislosti s tím zpochybnil zákonnost prodloužení 
platnosti plánu péče pro Národní park Šumava pro období 2001 – 2010. 

 
Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů 

o dosavadním vývoji a současném stavu chráněné krajinné oblasti navrhuje opatření na 
zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. Plán péče 
slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany 
přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný (§ 38 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny). Zpracování a schválení plánů péče zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. 

  
Plán péče pro Národní park Šumava byl vydán pro období od 1.1.2001 do 31.12.2010. 

Protokolem vydaným Ministerstvem životního prostředí dne 10.8.2011 byl opětovně schválen 
do 31.12.2013 tentýž plán péče, který platil do konce roku 2010. Prodloužení platnosti 
původního plánu péče představovalo provizorní řešení do doby, než byl koncem roku 2012 
schválen nový plán péče pro Národní park Šumava na období 2012 – 2027.  

Soud není v rámci předmětného řízení povolán k tomu, aby posuzoval zákonnost či 
dokonce rušil schvalovací protokol vydaný MŽP, jenž prodloužil platnost plánu péče pro 
období 2001 – 2010, neboť se nejedná o závazný podklad posuzovaného rozhodnutí (§ 75 
odst. 2 s.ř.s.  a contrario). Posouzení zákonnosti procesu schvalování by si ze strany soudu 
vyžadovalo další dokazování, jež však soud považuje z hlediska účelů předmětného řízení za 
nadbytečné. Dle názoru soudu je na místě aplikovat zásadu presumpce správnosti, jež je 
zásadou obecně platnou pro činnost veřejné správy. Byť plán péče není správním aktem 
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v pravém slova smyslu, neboť nezakládá práva a povinnosti, uplatní se ve vztahu k němu 
analogicky zásada presumpce správnosti, a to v zájmu právní jistoty. Dle uvedené zásady je 
třeba na každý správní akt nahlížet jako na zákonný a správný, dokud jej příslušný orgán 
neprohlásí za nezákonný a nezruší jej (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
6.8.2009, č.j. 9 As 96/2008 - 44).  

Na základě uvedeného soud uzavírá, že v době, kdy žalovaný vydal žalobou napadené 
rozhodnutí, tj. dne 25.9.2012, vycházel z tehdy účinného plánu péče pro NP Šumava pro 
období 2001 – 2010, jehož platnost byla Ministerstvem životního prostředí na základě 
protokolu ze dne 10.8.2011 prodloužena do konce roku 2013. Soud proto neuznal námitku 
žalobce, že žalovaný použil neplatný listinný důkaz jako podklad pro rozhodování. 

 Žalobce činil dále sporným dodržení zákonem stanovených procesních postupů pro 
udělení výjimky ze zákazu použití biocidů - podjatost úředníků prvoinstančního orgánu. 
Zpochybnil také splnění podmínek pro udělení výjimky ze zákazu použití biocidů dle § 43 
zákona o ochraně přírody a krajiny (absence posouzení vlivů záměru na životní prostředí -  
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny); tuto námitku nelze považovat za námitku směřující 
čistě do procesu rozhodnutí o udělení výjimky, neboť vypracování posouzení Natura/EIA, je-
li vyžadováno, je nezbytnou podmínkou souladu napadeného rozhodnutí s hmotným právem. 
Soud považuje za účelné vyjádřit se k oběma vytýkaným vadám současně, neboť spolu úzce 
souvisejí. 

Aplikace biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům je záměrem ve smyslu § 45h odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny a § 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů, neboť 
jde o činnost, která může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území 
Evropsky významné lokality Šumava (konkrétně může dojít k zahubení mnohem více jedinců 
dalších druhů hmyzu než lýkožrouta smrkového či k narušení a ohrožení populace tetřeva 
hlušce). S uvedeným závěrem soudu se ostatně ztotožňuje i žalovaný (viz str. 7 vyjádření 
k žalobě).  

Nejprve je třeba upřesnit, že takový záměr může podléhat dvěma typům hodnocení, jež 
by v praxi bylo lze obvykle zpracovávat v jediném dokumentu. Jedná se jednak o hodnocení 
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „posouzení EIA“), jež se provádí plně dle zákona  
o posuzování vlivů a kritéria hodnocení jsou uvedena zejména v § 5 zákona o posuzování 
vlivů a jeho přílohách (zejm. příloha 5), jednak jde o hodnocení důsledků záměru na území 
evropsky významné lokality nebo  ptačí oblasti (tzv. „naturové posouzení“), jež vychází z  
§ 45h zákona o ochraně přírody a krajiny a ze směrnice o stanovištích, hodnotícím kritériem 
je vliv na předmět ochrany konkrétní lokality a na její celistvost; procesně se při vypracování 
tohoto hodnocení a následného stanoviska postupuje podle týchž ustanovení jako při 
posuzování EIA, s případnými odchylkami stanovenými v § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 

Každý záměr musí být nejprve jeho předkladatelem (tím, kdo jej zamýšlí pořídit - § 45i 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) předložen orgánu ochrany přírody ke stanovisku, 
zda „může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti“ (tamtéž). Pokud významný vliv vyloučen není, je třeba provést naturové posouzení             
(§ 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny); o povinnosti provést též posouzení EIA se 
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rozhodne ve zjišťovacím řízení (§ 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s 
§ 4 odst. 1 písm. e/ zákona o posuzování vlivů). 

V posuzované věci žalobce tvrdí, že v průběhu předmětného správního řízení nebylo 
vydáno stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Žalovaný toto tvrzení žalobce nijak nerozporuje a argumentuje tím, že stanovisko 
orgánu ochrany přírody nebylo vydáno proto, že Správa Národního parku a CHKO Šumava o 
vydání tohoto stanoviska nepožádala. 

Soud nepřisvědčil argumentaci žalovaného, že úvaha o tom, zda v daném případě jde o 
záměr ve smyslu § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ponechána ryze na 
žadateli a stejně tak záleží jen na jeho uvážení, zda požádá o stanovisko podle § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Smyslem zákona na ochranu životního prostředí je 
ochrana veřejného statku – životního prostředí. Interpretace zákona tak, jak ji podává 
žalovaný, by mohla ve výsledku vést k absurdním situacím, kdy by realizace ochrany 
veřejného statku závisela na uvážení soukromých subjektů (v pozicích žadatelů), jejichž 
soukromé zájmy se však v nikoli ojedinělých případech ocitají v kolizi se zájmy veřejnými.  

Z ustanovení § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že vydání 
stanoviska orgánem ochrany přírody, zda může mít příslušný záměr významný vliv na 
příznivý stav nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, představuje 
obligatorní postup. Bylo tedy na Správě národního parku Šumava, resp. na žalovaném, aby 
nechaly vypracovat příslušné stanovisko a na základě jeho závěrů zvolily další postup. 

Soud dospěl k závěru, že jak prvostupňový orgán, tak žalovaný se při vydání rozhodnutí 
o povolení výjimky ze zákazu použití biocidů neřídily § 45i odst. 1 zákona  
o ochraně přírody a krajiny, když si nevyžádaly stanovisko orgánu ochrany přírody,  
a nemohly tedy ani dospět k závěru, že není třeba záměr podrobit naturovému posouzení. 
Absence tohoto stanoviska, resp. navazujícího naturového/EIA posouzení představuje 
závažné pochybení jak prvostupňového orgánu, tak žalovaného, které mělo vliv na zákonnost 
žalobou napadeného rozhodnutí. Správní orgány se v průběhu předmětného správního řízení 
dopustily nezákonnosti spočívající v nedodržení postupu podle § 45h zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 

Soud na tomto místě považuje za nutné uvést, že důvodem ke zrušení rozhodnutí nebyla 
„pouhá“ absence stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, která by 
snad mohla být považována za administrativní pochybení a následné zrušení rozhodnutí pro 
tuto vadu za přílišné lpění na procesní formě. Rozhodovacím důvodem byla pro soud 
skutečnost, že ignorováním postupu zakotveného v § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody se 
uzavře cesta jak k naturovému posouzení a hodnocení, tak k posouzení EIA. Jsou to právě 
tyto procesy, které zohledňují veškeré (negativní i pozitivní) vlivy záměru na posuzovanou 
oblast (zde dokonce oblast mimořádné přírodní hodnoty).  

 K návrhu žalobce soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí v rozsahu vymezeném 
žalobou a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Prvostupňové rozhodnutí i žalobou 
napadené rozhodnutí byly vydány nezákonným způsobem, neboť nebyl respektován § 36 
odst. 3 správního řádu a § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a případné 
navazující postupy upravené tímto ustanovením a zákonem o posuzování vlivů. 
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Na základě všech shora uvedených důvodů soud uzavírá, že správní orgány 
v posuzované věci postupovaly v rozporu se zákonem. Soud proto podle ustanovení § 78 odst. 
1 a 3 s.ř.s. zrušil pro vady řízení a pro nezákonnost jak žalobou napadené rozhodnutí, tak 
rozhodnutí prvostupňového orgánu. Správní orgány jsou právním názorem, vysloveným 
soudem ve zrušujícím rozsudku v dalším řízení vázány (ustanovení § 78 odst. 5 s.ř.s.). 
 
 Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 1 s.ř.s., kdy žalobce, který měl 
v řízení úspěch má právo na náhradu nákladů řízení, jež představují dva úkony právní pomoci 
po 2.100,-  Kč, 2 x 300,- Kč režijní paušál a zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000,-  Kč. 
Náklady řízení tedy představují celkem částku 7.800,-  Kč. Soud vyhověl návrhu žalovaného, 
když mu stanovil 30-ti denní lhůtu k plnění, jež počíná běžet od právní moci tohoto rozsudku. 
 
 Soud rozhodl rozsudkem bez jednání podle § 51 odst. 1 s.ř.s., neboť účastníci projevili 
s takovým procesním postupem souhlas. 
 

 
Poučení: 

 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne 
jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve čtyřech vyhotoveních u Nejvyššího 
správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje 
Nejvyšší správní soud. 

 
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým 

označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). 
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze 
prominout.  

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a 
kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž 
směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy 
mu bylo rozhodnutí doručeno. 
 

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, 
má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, 
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro 
výkon advokacie. 
 

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní 
symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat 
na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.        

 
 

Krajský soud v  Českých Budějovicích  
 dne  31. května 2013 

 
 

 

 

http://www.nssoud.cz/�
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                                                                                               Předsedkyně senátu:                                             
                                                                                         JUDr. Věra  B a l e j o v á   v.r.  
 
Za správnost vyhotovení: 
Šárka Vondřejcová 
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