
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
96. zasedání 
dne 9.6. 2014 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 470/14/RMČ  

k souhlasu s obsahem Stížnosti komisi Evropské unie  
na porušení unijního práva 

 
 
 
 
Rada MČ po projednání 
 
 
 
I. souhlasí 
s obsahem Stížnosti komisi Evropské unie na porušení unijního práva sepsanou 
advokátní kanceláří AK Dohnal & Bernard, s.r.o., která je přílohou tohoto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu vystavit plnou moc advokátovi JUDr. Michalovi Bernardovi z advokátní 
kanceláře AK Dohnal & Bernard, s.r.o. k zastupování ke všem úkonům ve všech 
řízeních a jiných postupech veřejné správy, týkající se MČ Praha – Ďáblice ve věci 
stížnosti komisi Evropské unie na porušení unijního práva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdeňka Fišmistrová Ing. Miloš Růžička 
 zástupce starosty starosta  

 

 



Commission européenne
(à l'attention de Mme la Secrétaire générale)

B-1049 Bruxelles
BELGIQUE

elektronicky se zaručeným podpisem

V Jílovém u Prahy dne . května 2014

Městská část Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol
Česká republika/Czech Republic
zastoupená starostou: Ing. Petrem Hejlem

právně zastoupená

JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D.
advokátem společnosti AK Dohnal & Bernard, s.r.o.
se sídlem Příběnická 1908, 390 01 Tábor
ID DS: 2j5wqrg

Věc: Stížnost komisi Evropské unie na porušení unijního práva

1. Příjmení a jméno stěžovatele:

Městská část Praha-Suchdol, zastoupená starostou Ing. Petrem Hejlem

2. Popřípadě zástupce:

Ing. Václav Vik, zástupce starosty

3. Státní příslušnost:

Česká republika

4. Adresa nebo sídlo:

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00  Praha-Suchdol

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21923 • IČO: 018 25 666

č. ú.: 211 864 546/0600 • tel: +420 381 253 990 • e-mail: office@dohnalbernard.cz

www.dohnalbernard.cz

Sídlo a kancelář Tábor Pobočka Jílové u Prahy

Mgr. Vítězslav Dohnal, ev. č. ČAK 12191 JUDr. Michal Bernard, Ph.D., ev. č. ČAK 14936
Příběnická 1908/12, PSČ 390 01 Tábor Masarykovo nám. 195, PSČ 254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 776 834 534 • e-mail: dohnal@dohnalbernard.cz tel.: +420 773 991 250 • e-mail: bernard@dohnalbernard.cz



5. Telefon/fax/elektronická adresa:

tel.: 222 361 418, fax: 220 921 218, e-mail: starosta@praha-suchdol.cz

datová schránka: 95ibzi3

6. Oblast/odvětví a místa působnosti:

Městská část na území hl. m. Prahy.

7. Členský stát či veřejný subjekt, který podle stěžovatele porušil právo Evropské unie:

Česká republika, Vláda České republiky, Ministerstvo životního prostředí

8. Co nejpodrobnější popis skutečností, které vedly k podání stížnosti:

Česká republika podle našeho názoru vyhlásila  Evropsky významnou lokalitu CZ0110154 -
Kaňon Vltavy u Sedlce (která obsahuje i prioritní druhy)  v omezeném rozsahu. Z této EVL
byl  úmyslně  vynechán  koridor  pro  plánování  a  výstavbu  silničního  okruhu  kolem Prahy
(SOKP) stavby 518 a 519. 

Tento názor vyvozujeme z následujícího: 

I.  Evropsky významné  lokality  byly  v České  republice  vyhlašovány  postupně.  Zaprvé  se
jednalo o nařízení vlády č. 132/2005 Sb. EVL Kaňon Vltavy u Sedlce nebyl součástí lokalit
vyhlášených  již tímto  nařízením.  Nepodařilo  se  nám  dohledat  podkladové  materiály  pro
jednání  vlády,  není tedy prokazatelné,  zda byla lokalita  z návrhu vyloučena,  popřípadě ve
které  fází  a  ze  kterých  důvodů.  Nařízení  vlády  bylo  novelizováno  nařízením  vlády  č.
301/2007 Sb. (čj. OVA 1479/07). V případě tohoto nařízení se podařilo dohledat podkladové
materiály pro jednání vlády,  lokalita  Kaňon Vltavy u Sedlce v nich ovšem není  zařazena.
Lokalita Kaňonu Vltavy u Sedlce se tak na seznamu evropsky významných lokalit objevila až
v nařízení vlády č. 371/2009 Sb. s účinností od 3. 11. 2009 (čj. OVA 1372/09). 

Z odpovědi na žádost o informace dle zákona č. 123/1998 Sb. cituje vyjádření Ministerstva
životního prostředí:  „V případě návrhu EVL Kaňon Vltavy u Sedlce došlo ke změně ve fázi
odborného návrhu na úrovni Krajského střediska Středočeského kraje AOPK ČR, a to na
základě  připomínky  Magistrátu  Hlavního  města  Prahy,  který  namítal,  že  severní  část
navržené  EVL se  překrývá  se  silničním obchvatem,  který  je  vymezen  v platném územním
plánu.  Krajské  středisko  AOPK  ČR  nemělo  k této  změně  z odborného  hlediska  žádnou
námitku a navrženou změnu akceptovalo.“

Plocha pod koridorem SOKP byla proto z návrhu EVL vypuštěna již v tzv. fázi předjednání,
kterou Ministerstvo životního prostředí provádělo zcela nad rámec zákona. Magistrát hl. m.
Prahy a Ředitelství silnic a dálnic v této fázi požadovalo:  „U lokality CZ0110154 – Kaňon
Vltavy u Sedlce požadujeme, aby vyjmutý úsek umožňoval realizaci silničního obchvatu Prahy
(stavba  518,  519)“(viz  dopis  ŘSD  ze  dne  13.  6.  2008).  Ve  vypořádání  připomínek  ve
fázi předjednání se uvádí:  „Na základě projednání lokality s Magistrátem Hl. m. Prahy byl
vyjmut  úsek  severního silničního obchvatu  Prahy tak,  aby odpovídal  platnému územnímu
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plánu  sídelního  útvaru  hl.  m.  Prahy.  Plánovaný  obchvat  bude  procházet  přes  stávající
přírodní památku Zámky. Střet plánované silnice není předmětem předjednávání návrhu EVL
v rámci doplnění národního seznamu. Výstavba plánované silnice musí být řešena dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.“ (k tomu i dopis AOPK
Magistrátu čj. S-MHMP-282611/2007/OOP-VII-316/J ze dne 17. 9. 2007).

Z Vyhodnocení  meziresortního připomínkového řízení  k návrhu nařízení  vlády,  kterým se
mění  nařízení  vlády  č.  132/2005  Sb.,  kterým  se  stanoví  národní  seznam  evropsky
významných lokalit, citujeme připomínku Středočeského kraje a její vypořádání na str. 61: 

CZ 0110154   kaňon Vltavy u Sedlce

silniční okruh kolem Prahy

návrh  EVL  v údolí  pod  přemostěním
Vltavy
na  hranicích  hl.m.  Prahy  a
Středočeského kraje

Vysvětleno

Jde o nově navrženou EVL.  EVL byla upravena
podle podkladů v rámci procesu předjednávání
s Magistrátem  hl.  města  Prahy.  Koridor  pro
jižní  variantu  R1  vůbec  nebyl  zahrnut  do
návrhu EVL tak, aby nedošlo ke střetu záměru
s EVL. 

A dále ze stejného materiálu na str. 61 citujeme:  „Všechny navrhované evropsky významné
lokality (dále EVL) obsažené v nařízení vlády č. 301/2007 Sb. významně doplňují stávající
soustavu Natura 2000.  Požadavek  na  doplnění  národního seznamu vznikl  na  základě  tzv.
biogeografického semináře, který pořádala Evropská komise v dubnu 2006. Účelem semináře
bylo  prověření  kvality  a  počtu  EVL v českém národním seznamu pro  evropsky  významné
druhy a evropsky významné typy přírodních stanovišť podle jednotných odborných kritérií.
Evropská  komise  shledala  v národním seznamu nedostatky,  a  proto  uložila  ČR k nápravě
zjištěných  nedostatků  doplnění  nových,  popř.  úpravu  stávajících  lokalit.  Na  podkladě
výsledků tzv. biogeografického semináře připravil resort životního prostředí prostřednictvím
AOPK  ČR  návrh  na  doplnění  národního  seznamu.  Nerespektování  požadavků  Evropské
komise by vedlo k sankcím (infringementu) s dopadem pro celou ČR.

Přestože zákon o ochraně přírody nic takového nepožaduje, rozhodlo vedení MŽP, že lokality
doplňované  do  národního  seznamu  budou  nejprve  předjednány s krajskými  úřady,
dotčenými vlastníky a významnými správci pozemků, obcemi a  vybranými resorty tak, aby se
co  nejvíce  využilo  potenciálu  jejich  znalostí  a  vyšlo  se  vstříc  jejich  odůvodněným  a
přijatelným požadavkům. V rámci tohoto procesu vedeného zejména AOPK ČR bylo vyřízeno
celkem 1419 připomínek.“

II.  Lokalita  Kaňonu Vltavy u  Sedlce  je  posuzována  ve  vyhodnocení  vlivů  ZÚR HMP –
aktualizace  č.  1  na  soustavu Natura  2000 str.  19 an.  Prvním nedostatkem je,  že  zatímco
v popisu  lokality  na  stránkách  AOPK  se  mezi  zranitelností  uvádí:  „Poškození  některých
společenstev se dá předpokládat v místech plánovaného budování dálničního obchvatu Prahy
na  části  Sedleckých  skal  a  Zámků.“ (citováno  z:  http://www.nature.cz/natura2000-
design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000104164).  Vyhodnocení  vlivů  již
toto riziko v popisu lokality neuvádí, přestože jinak popis od AOPK přebírá. Vyhodnocení
vlivů  na  str.  20  uvádí:  „Dle  podrobněji  zpracovaných  dokumentů  (dle  platného  i
připravovaného ÚP hl.  m. Prahy) by nemělo dojít  k  přímému záboru EVL,  protože EVL
nebyla v trase silničního koridoru vymezena právě s ohledem  na dlouhodobě  plánovanou
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výstavbu Pražského okruhu (SOKP). K přímému záboru chráněných evropských stanovišť
tedy  nedochází,  přestože  fyzicky  biotop  skalní  stepi  mimo  EVL  bude  dílčím  způsobem
zasažen.“ a dále: „V místě průchodu silničního koridoru je EVL formálně přerušena, přestože
se fakticky jedná o spojitý úsek skalních stepí v mozaice s křovinami a stromovými remízky
v úžlabinách  skal.   Koridor   bude   znamenat   fyzickou   fragmentaci   EVL   kapacitní
komunikací   (formální   fragmentace  znamená  nespojité  vymezení  EVL v  tomto  místě).  “
Vyhodnocení tedy potvrzuje,  že lokalita byla vymezena v rozporu s biologickými hledisky
tak, aby nezasahovala do záměru SOKP.

III. Na nesprávné vymezení EVL poukazuje také skutečnost, že přírodní památka Zámky (na
pravém břehu Vltavy) a Sedlecké skály (na levém břehu Vltavy) jsou vymezeny souvisle bez
přerušení v koridoru SOKP.

IV. Výskyt chráněných druhů i v koridoru přerušení EVL je zkoumán v rámci biologického
posouzení  prováděném  na  jaře  a  v létě  2014.  Toto  biologického  hodnocení  doložíme  ke
stížnosti, jakmile jej budeme mít k dispozici.

9. Pokud  možno,  uveďte  co  nejpřesněji  předpisy  Evropské  unie  (smlouvy,  nařízení,
směrnice, rozhodnutí atd.), o nichž se stěžovatel domnívá, že byly dotčeným členským
státem porušeny:

Článek 4 (a následně i článek 6) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Článek 4 upravuje
proces vyhlašování evropsky významných lokalit a článek 6 upravuje posuzování vlivů na
EVL.

Judikatura Soudního dvora Evropské unie přitom dovozuje,  že členský stát  není oprávněn
vynechat jakékoliv místo, které biologicky zakládá možnost pro vyhlášení EVL v tzv. první
etapě vyhlašování dle čl. 4 odst. 1 (viz rozsudek C-371/98 First Corporate Shipping) ani není
oprávněn odepřít svůj souhlas s vyhlášením lokality ve druhé etapě (dle čl. 4 odst. 2) z jiných
důvodů než je ochrana přírody (viz rozsudek C-226/08 Stadt Papenburg). Členský stát je tedy
povinen předložit Evropské komisi seznam obsahující všechny lokality splňující biologická
kritéria  a  vyhlásit  je  v celém  rozsahu.  Ke  zvážení  jiných  než  biologických  kritérií  je
oprávněna pouze Evropská komise.  Pokud je tedy pravdivý předpoklad uvedený v bodě 8
stížnosti a lokalitě se vyskytují prioritní druhy i mimo území vyhlášené jako Natura 2000,
porušila  Česká  republika  své  povinnosti  a  danou  lokalitu  nesprávně  vymezila  z důvodu
obcházení povinnosti posuzovat vliv záměru na EVL (včetně povinnosti posouzení variant a
návrhu kompenzačních opatření). 

10. Případně uveďte finanční program Evropské unie (pokud možno s jasným odkazem),
z něhož má nebo může mít dotčený členský stát prospěch v souvislosti se skutečnostmi,
které vedly k podání této stížnosti:

Stavby SOKP 518 a 519 byly zařazeny na seznam velkých projektů v prioritní ose 3 v rámci
Operačního  programu  doprava  na  léta  2007-2013  (viz  příloha  1.  OPD  Seznam  velkých
projektů  v  prioritních  osách  1-6,  str.  3,  projekt  R1  Ruzyně-Březiněves).  Dle  aktuálně
zpracované „Dopravní sektorové strategie 2. fáze“ není možné pro stavby SOKP 518 a 519
(cluster CS012P, projekty S198 a S199) předpokládat zahájení realizace před rokem 2020.
(viz str. 286) 
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11. Podrobnosti o kontaktech, které již mezi vámi a útvary Komise proběhly (pokud možno,
přiložte kopie korespondence):

Přímo v této věci, tj. nesprávně vyhlášená oblast Natura 2000, neproběhla mezi stěžovatelem
a Evropskou komisí žádná korespondence. Stěžovatel ovšem s Evropskou komisí opakovaně
jednal ve věci Silničního okruhu kolem Prahy, a to v souvislosti s jeho zařazením do TEN-T,
Operačním  programem  Doprava,  stanoviskem  EIA  nebo  přípravou  Dopravní  sektorové
strategie, atd. Korespondenci ve věci uvádíme v příloze této stížnosti.

12. Podrobnosti o kontaktech, které již proběhly mezi vámi a ostatními orgány a subjekty
EU  (např.  Petičním  výborem  Evropského  parlamentu  či  Evropským  veřejným
ochráncem  práv).  Pokud  možno,  uveďte  číslo  jednací,  které  daný  subjekt  přidělil
korespondenci od stěžovatele:

V této věci neproběhla mezi stěžovatelem a výše vymezenými subjekty žádná korespondence.

13. Podrobnosti  o kontaktech,  které  již  proběhly mezi vámi a vnitrostátními orgány,  bez
ohledu na to, zda na ústřední, regionální či místní úrovni (pokud možno, přiložte kopie
korespondence):

13.1 Správní  kroky (např.  stížnost  příslušným vnitrostátním správním orgánům, bez
ohledu na to, zda na ústřední, regionální či místní úrovni, a/nebo vnitrostátnímu či
regionálnímu veřejnému ochránci práv):

Přímo v této věci jsme nečinili žádný správní krok. Evropsky významné lokality jsou
v České republice vyhlašovány formou nařízení vlády (právním předpisem). Proti této
formě nejsou k dispozici žádné nástroje obrany prostřednictvím správního řízení.

Městská část se ovšem dlouhodobě zabývá plánováním SOKP. Přitom využívá veškerá
svá oprávnění směřující například k řádnému posouzení vlivů na území EVL. Městská
část  tak  aktivně  připomínkuje  návrhy  územních  plánů,  zásad  územního  rozvoje  a
politiky územního rozvoje.  

13.2 Využití vnitrostátních soudů nebo jiných postupů (např. rozhodčího či smírčího
řízení). (Uveďte, zda již bylo ve věci vyneseno rozhodnutí či nález, a případně
přiložte jeho kopii):

Evropsky významné lokality jsou v České republice vyhlašovány formou nařízení vlády
(právním předpisem).  Proti  tomuto jsou možné dvě  linie  obrany,  přičemž stěžovatel
nevyužil ani jednu z nich z níže uvedených důvodů. 

Opatření  obecné  povahy  jsou  na  základě  nálezu  Ústavního  soudu  sp.  zn.  IV.  ÚS
1639/07, ze dne 16. 06. 2010 posuzovány materiálně, tedy dle svého obsahu, bylo by
tedy v teoretické rovině možné dovodit, že se jedná o opatření obecné povahy. Opatření
obecné povahy lze přezkoumat na základě návrhu na zrušení opatření obecné povahy
dle § 101a soudního řádu správního. Stěžovatelé tento návrh nepodali, protože považují
tuto možnost za velmi teoretickou (dle znalostí  stěžovatelů nebyla v ČR využita ani
v jiných  případech)  a  soudy  by  se  návrhem  pravděpodobně  odmítly  zabývat
s odůvodněním,  že  se  o  opatření  obecné  povahy nejedná.  Druhým důvodem je,  že
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stěžovatelé v současné době návrh na zrušení opatření obecné povahy nemohou podat,
protože již uběhla 3 letá lhůta od jeho vydání (viz ustanovení § 101b odst. 1 soudního
řádu správního). Stěžovatelé se přitom dozvěděli zásadní skutečnosti vedoucí k jejich
pochybnostem o správnosti  vymezení  EVL až  po  uplynutí  této  lhůty (především se
jedná o posudek k aktualizaci ZUR, ve které se uvádí, že chráněné druhy se vyskytují i
mimo vymezenou lokalitu). 

Druhou  možností  je  považovat  nařízení  vlády  za  právní  předpis.  K přezkoumání
právních předpisů je příslušný Ústavní soud. Návrh na přezkum právního předpisu je
však možné podat pouze v souvislosti s tvrzením neústavnosti určitého rozhodnutí (tzv.
konkrétní kontrola ústavnosti). Takovéto rozhodnutí nebylo do současné doby vydáno a
stěžovatelé proto neměli možnost takový návrh podat. 

Městská část, právnické i jednotlivé fyzické osoby žijící v městské části se opakovaně
aktivně brání před soudy proti přijatým územním plánům a zásadám územního rozvoje,
které s EVL úzce souvisejí. Nedostatečně posouzené vlivy na EVL jsou přitom jednou
z hlavních  námitek.  Přehled  soudních  rozsudků  Nejvyššího  správního  soudu  ČR
uvádíme v příloze.

14. Uveďte veškeré dokumenty a důkazy, které lze na podporu stížnosti předložit, včetně
vnitrostátních opatření (přiložte kopie):

- Základní informace o lokalitě EVL Kaňon Vltavy u Sedlce:
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?
cast=1805&akce=karta&id=1000104164

- Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení 
- Vyhodnocení vlivů ZÚR HMP na soustavu Natura 2000 – aktualizace č. 1:

 http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/zur/verej_proj/zur_vp.htm
- Zakreslení PP Zámky a Sedlecké skály na mapě: http://mapy.cz/s/9Ok2

- Připomínky k návrhu 1. aktualizace ZÚR HMP ze dne 17.12. 2013 
- Rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR ve věci SOKP:

- Rozsudek č.j. 9 Aos 6/2013 – 44
- Rozsudek č.j. 4 Ao 9/2011 - 191

- Rozsudek č.j. 8 Ao 2/2010 - 644
- Rozsudek č.j. 6 Ao 6/2010 - 103

- Rozsudek č.j.     9 Ao 4/2009 - 111
- Rozsudek č.j. 9 Ao 3/2009 - 59

- Rozsudek č.j. 9 Ao 2/2008 - 62
- Rozsudek č.j. 2 As 33/2007 - 99

15. Zachování důvěrnosti (označte jednu možnost):

 „Souhlasím s tím, aby Komise zveřejnila mou totožnost ve styku s orgány členského
státu, proti němuž se tato žádost podává.“
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http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0006_6Ao__100_20110210034835_prevedeno.pdf
http://mapy.cz/s/9Ok2
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0002_9Ao__0800062A_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0003_9Ao__0900_94110168_4c3f_4dda_86f4_6feabf821634_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0033_2As__0700099A_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0002_8Ao__1000644A_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0009_4Ao__110_20131030142845_prevedeno.pdf
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000104164
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000104164
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0004_9Ao__0900_c43ec971_4740_4ad1_bf4c_5f0e0224556f_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0006_9Aos_13_20140425132514_prevedeno.pdf
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/zur/verej_proj/zur_vp.htm


16. Místo, den a podpis stěžovatele či jeho zástupce:

Ing. Petra Hejl, 
starosta městské části Praha-Suchdol

právně zastoupený

JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D.
advokátem
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Příloha:

- Připomínky k návrhu aktualizace zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2013
- Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení 
- Odpověď MŽP na žádost o informace ze dne 19. 5. 2014
- Vypořádání připomínek v rámci tzv. předjednání k EVL Kaňon Vltavy u Sedlce
- Dopis ŘSD ze dne 13. 6. 2008
- Stanovisko hodnocení vlivů (čj. NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o.)
- North-Western Segment of Prague Ring Road - Sections 518 and 519 TEN-T and Part of

the Trans-European Multimodal Corridor IV ze dne 27. 2. 2006
- The Operational Programme Transport for the Czech Republic – Prague Ring Road - North-

Western Segment ze dne 10. 9. 2007
- Incomplete sections 518. 519. 520 and 511 of the Prasue Ring Road ze dne 9. 5. 2013
- Some comments on Transport Strategies, phase 2 ze dne 19. 7. 2013
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