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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 

 Č.j.:            MZP/2018/560/2071 
Č. ev.:              ENV/2019/40600 

 
 

 

R O Z H O D N U T Í 
 
 
Ministerstva životního prostředí o odvolání fyzické osoby Ing. Miloslava 
Škorpíka, bydlištěm Svahová 663/14, Brno-Kohoutovice, nar. 1.1.1964, 623 
00 Brno-Kohoutovice, podaném v zastoupení na základě plné moci Mgr. 

Martinem Bařinkou, advokátem, Marie Steyskalové 62, 616 00 Brno, 
dopisem ze dne 7.11.2018, a doplněném dopisem ze dne 22.11.2018, proti 

rozhodnutí České inspekce životního prostředí č.j. ČIŽP/46/2018/7510 
vyhotovenému dne 3.10.2018, ve kterém je uvedeno:  

Ve výroku I. je Ing. Miloslav Škorpík uznán vinným z přestupku tím, 

že překročil ve vypouštěných odpadních vodách z čistírny odpadních vod 
typu BC-25 umístěné v Radešíně v blízkosti Pivovarského rybníka maximální 

hodnoty stanovené povolením Okresního národního výboru ve Žďáře 
nad Sázavou č.j. Vod 2441/83 Ča ze dne 18.11.1983. Podle provedeného 
rozboru vzorku odpadních vod, odebraného dne 30.5.2018 na odtoku z ČOV 

do Pivovarského potoka došlo k překročení maximální limitní hodnoty 
emisního ukazatele znečištění „max.“ BSK5 37,8 mg.l-1 naměřenou hodnotou 
98 mg BSK5.l-1, a dále také k překročení max. limitní hodnoty ukazatele 

nerozpustných látek (NL) 56 mg.l-1 naměřenou hodnotou 160 mg NL.l-1. 
Uvedenými skutečnostmi došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 2 a § 38 

odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), když Ing. Miloslav 
Škorpík nakládal s vodami v rozporu s platným vodoprávním povolením 

k nakládání s vodami. Uvedeným přestupkem spáchaným z nedbalosti 
Ing. Miloslav Škorpík naplnil skutkovou podstatu § 118 odst. 1 písm. a) 

vodního zákona a v napadeném rozhodnutí mu byla uložena podle 
ustanovení § 118 odst. 3 písm. c) vodního zákona  
 

pokuta 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 
 
 
Ve výroku II. byla podle ustanovení § 79 odst. 2 a 5 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“), 

ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) a podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., 

o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši částky nákladů řízení, stanovena Ing. Miloslavu 

Škorpíkovi povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 
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1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), neboť řízení bylo vyvoláno 
porušením právní povinnosti ze strany tohoto jediného účastníka řízení.  

 
Pokuta ve výši 20 000,- Kč je podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona 
č. 250/2016 Sb. splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

(v den jeho oznámení účastníku řízení) na účet Celního úřadu pro Kraj 
Vysočina na  

čísle účtu:      6744 – 17725681/0710 ČNB, 
variabilní symbol:   6401010000, 
konstantní symbol: 1148 – při platbě přes účet, 1149 – při platbě složenkou, 

specifický symbol:   4670188618. 
 
Náklady řízení ve výši 1 000,- Kč je obviněný povinen zaplatit do 30 dnů 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (oznámením rozhodnutí o odvolání) 
na účet ředitelství České inspekce životního prostředí 

Číslo účtu:    3754 – 9126101/0710 ČNB, 
Variabilní symbol:  6401010000, 
Konstantní symbol: 1148, 

Specifický symbol: 4670188618, 
anebo složenkou na adresu: Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 
267, 190 00 Praha 9, s uvedením konstantního symbolu 1149.    
   
Ministerstvo životního prostředí, jako věcně a místně příslušné podle § 89 

odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 108 odst. 3 písm. t) vodního 
zákona přezkoumalo napadené rozhodnutí České inspekce životního 
prostředí a   r o z h o d l o   podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu 

následovně: 
 
Odvolání jediného účastníka řízení Ing. Miloslava Škorpíka, bydlištěm 
Svahová 663/14, Brno-Kohoutovice, nar. 1.1.1964, 623 00 Brno-
Kohoutovice, podané v zastoupení na základě plné moci Mgr. Martinem 

Bařinkou, advokátem, Marie Steyskalové 62, 616 00 Brno, dopisem ze dne 
7.11.2018 a doplněné dopisem ze dne 22.11.2018 
 

s e    z a m í t á 
 

 

a napadené rozhodnutí České inspekce životního prostředí č.j. 
ČIŽP/46/2018/7510 vyhotovené dne 3.10.2018  

 

s e   p o t v r z u j e . 
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O d ů v o d n ě n í 

 
Dne 30.5.2018 provedli pracovníci oblastního inspektorátu Havlíčkův 

Brod České inspekce životního prostředí (dále také jen „ČIŽP“) šetření v k.ú. 

Radešín na čistírně odpadních vod (ČOV) typu BC-25, kterou vlastní 
a provozuje Ing. Miloslav Škorpík, nar. 1.1.1964, bydlištěm Svahová 663/14, 

623 00 Brno-Kohoutovice (dále také jen Ing. Miloslav Škorpík nebo 
odvolatel). 

 

Na ČOV s projektovanou kapacitou 96 ekvivalentních obyvatel je 
napojen hotel v Radešíně a veřejná kanalizace části obce Radešín. Povolení 
k nakládání s vodami bylo vydáno Okresním národním výborem ve Žďáře 

nad Sázavou č.j. Vod 2441/83 Ča ze dne 18.11.1983 současně s povolením 
stavby ČOV a splaškové kanalizace. Kolaudační rozhodnutí staveb bylo 

vydáno Okresním národním výborem ve Žďáře nad Sázavou rozhodnutím 
ze dne 25.10.1985. 

 

Žádost o povolení k nakládání s vodami byla na věcně a místně 
příslušném vodoprávním úřadu - na Městském úřadu Nové Město na Moravě 
podána v roce 2007 tehdejším vlastníkem stavby Českým statistickým 

úřadem. Podle sdělení účastníka řízení však vodoprávní úřad o žádosti 
z roku 2007 až do kontroly ČIŽP nerozhodl. 

 
V rozhodnutí Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou č.j. 

Vod 2441/83 Ča ze dne 18.11.1983 bylo povoleno vypouštění odpadních vod 

z ČOV v množství 7 638 m3.rok-1, a s limity znečistění vypouštěných 
odpadních vod 37,8 mg BSK5.l-1 a 56 mg NL.l-1.  

 
Při kontrole dne 30.5.2018 inspektoři ČIŽP zjistili, že v aktivační 

nádrži ČOV čištěné odpadní vody výrazně pěnily, a také v dosazovací části 

před odtokem z ČOV se nacházelo větší množství pěny. Vodní tok odpovídal 
„kvalitě“ a množství vody, která jím protéká tj. dotován především odpadní 
vodou vypouštěnou z ČOV. Ing. Škorpík měl při kontrole za rok 2018 

k dispozici prozatím jeden vzorek vypouštěných odpadních vod, jehož odběr 
a následnou analýzu provedla akreditovaná laboratoř spol. ENVIRO – 

EKOANALYTIKA, s.r.o. Z předloženého protokolu o zkoušce č. 242/2018 
vyplývalo, že nedošlo k překročení emisních limitů u stanovených ukazatelů. 
Rozborem byly zjištěny na odtoku z ČOV koncentrace znečištění 5,8 mg 

BSK5.l-1 a 8 mg NL.l-1. 

 
Inspektoři ČIŽP pořídili na místě dne 30.5.2018 fotodokumentaci 

a nechali také odebrat vzorek odpadních vod vypouštěných z ČOV vzorkařem 
akreditované laboratoře obchodní společnosti VODARENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s. (VAS, a.s.). Výsledek analýzy vzorku odebraného dne 
30.5.2018 byl doručen na ČIŽP dne 8.6.2018. Rozborem zpracovaným 

akreditovanou laboratoří VAS, a.s., byly zjištěny koncentrace znečištění 
ve vypouštěných odpadních vodách: 98 mg BSK5.l-1 a 160 mg NL.l-1. Tyto 
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koncentrace překračují limitní hodnoty stanovené v povolení k nakládání 
s vodami z roku 1983.  

 
Z šetření ČIŽP byl 22.6.2018 sepsán inspektory Protokol o kontrole, 

který byl včetně výsledků rozborů vzorku odpadních vod z 30.5.2018 
a pořízené fotodokumentace zaslán Ing. Miloslavu Škorpíkovi. V textu 
protokolu byl jako kontrolovaná osoba seznámen s tím, že z jeho strany 

došlo dne 30.5.2018 k překročení obou stanovených emisních limitů 
pro vypouštění odpadních vod z ČOV, čímž došlo k porušení ustanovení § 8 
odst. 2 vodního zákona a také § 38 odst. 3 vodního zákona, podle kterého 

má provozovatel ČOV zajišťovat zneškodňování vod v souladu s podmínkami 
stanovenými v povolení k jejich vypouštění. 

 
Po ukončení kontroly vydala ČIŽP na základě zjištěného porušení 

vodního zákona příkaz č.j. ČIŽP/46/2018/6480 vyhotovený dne 17.8.2018, 

ve kterém byla Ing. Škorpíkovi vyslovena vina a uložena mu pokuta 20 000,- 
Kč.  Proti příkazu podal Ing. Škorpík odpor. V příloze odporu zaslal na ČIŽP 
protokol o odběru vzorku odpadních vod vypouštěných z ČOV Radešín 

ze dne 31.5.2018 včetně rozborů tohoto vzorku zpracovaného laboratoří 
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., s naměřenými koncentracemi znečištění 

ve vypouštěných odpadních vodách 25 mg NL.l-1, 124 mg CHSKCr.l-1 a 30 mg 
BSK5.l-1. 

 

ČIŽP dopisem ČIŽP/46/2018/6896 ze dne 5.9.2018 vyrozuměla 
obviněného o dalším postupu v řízení o přestupku po podání odporu, poučila 

ho o jeho právech a o možnosti nahlédnutí do spisového materiálu, zaslala 
mu snímky z šetření ze dne 30.5.2018 a seznámila ho s podklady pro vydání 
rozhodnutí. Současně se seznámením obviněného s dalším postupem 

v řízení ČIŽP usnesením č.j. ČIŽP/46/2018/6897 vyhotoveným dne 
5.9.2018 stanovila obviněnému lhůtu 10 dnů pro vyjádření se k podkladům 
pro vydání rozhodnutí, a dále také k navržení důkazů, a případně k podání 

jiných návrhů v rámci správního řízení. Pan Ing. Miloslav Škorpík se však 
před vydáním prvoinstančního rozhodnutí již nevyjádřil.  

 
 Následně pak ČIŽP vydala rozhodnutí č.j. ČIŽP/46/2018/7510 
vyhotovené dne 3.10.2018, ve kterém ve výroku I. uznala Ing. Miloslava 

Škorpíka vinným z přestupku tím, že překročil ve vypouštěných odpadních 
vodách z čistírny odpadních vod typu BC-25, umístěné v Radešíně v blízkosti 

Pivovarského rybníka, maximální hodnoty znečištění, stanovené povolením 
Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou č.j. Vod 2441/83 Ča 
ze dne 18.11.1983, a to dle rozboru vzorku odebraného dne 30.5.2018 

v ukazatelích BSK5 a NL. Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 2 a § 38 
odst. 3 vodního a zároveň i k naplnění skutkové podstaty § 118 odst. 1 písm. 
a) vodního zákona. Proto byla Ing. Miloslavu Škorpíkovi uložena podle 

ustanovení § 118 odst. 3 písm. c) vodního zákona pokuta 20 000,- Kč. 
 

Ve výroku II. pak ČIŽP stanovila Ing. Miloslavu Škorpíkovi podle 
ustanovení § 79 odst. 2 a 5 správního řádu a podle ustanovení § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní 
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orgán hradí jiným osobám, a o výši částky nákladů řízení, povinnost uhradit 
náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000,- Kč, neboť řízení bylo 

vyvoláno porušením právní povinnosti ze strany tohoto jediného účastníka 
řízení. 

 
Proti uvedenému rozhodnutí podal v řádném odvolacím termínu 

Ing. Miloslav Škorpík v zastoupení na základě plné moci Mgr. Martinem 

Bařinkou, advokátem, Marie Steyskalové 62, 616 00 Brno, dopisem ze dne 
7.11.2018 blanketní odvolání. Toto odvolání pak zástupce účastníka řízení 
doplnil dopisem ze dne 22.11.2018 s následujícím odůvodněním (citace): 
 
„Odvolání směřuje proti všem výrokům napadeného rozhodnutí. Jsem toho 
názoru, že správní orgán rozhodl na základě nesprávného zhodnocení 
skutkového stavu. Již ve svém odporu jsem argumentoval tím, že nebyla 
zachována objektivita pro odběr vzorků dne 30.5.2018. Vzorky odpadní vody 

byly odebrány z korýtka v usazovací nádrži, kde v době odběru bylo 
nedostatečné množství protékající vody a právě z tohoto důvodu došlo 
k nadměrnému zvýšení koncentrace znečišťujících látek v odebíraných 
vzorcích. Nelze argumentovat tím, že v minulosti došlo k odběrům vzorků 
z téhož místa, kdy nelze vyhodnotit, zda podmínky při jiném odběru byly 
totožné (výška vodního sloupce). Správnost mé argumentace naopak 
podporuje fakt, že jsem z vlastní iniciativy nechal následující den provést 
opakovaně kontrolní měření, kdy výsledky vyzněly negativně z hlediska 
překročení limitů znečištění. 
Za této situace je správní orgán dle mého názoru v důkazní nouzi a měl 
při hodnocení vzít v úvahu právě toto kontrolní měření a na základě zásady 
„v pochybnostech ve prospěch obviněného“ jsem měl být podezření 
ze spáchání přestupku v plném rozsahu zproštěn.  
K uvedené výši sankce uvádím, že i přes výše uvedenou argumentaci se mi 
jeví jako nepřiměřeně přísná, když za předchozí přestupek v roce 2017 mi byl 
uložen trest 20 x nižší než v tomto řízení. 
Ze všech výše uvedených důvodů navrhuji, aby odvolací orgán napadené 
rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání nebo sám rozhodl 
v intencích podaného odvolání a v plném rozsahu mne podezření ze spáchání 
přestupku zprostil. 

  Tolik z odvolání Ing. Miloslava Škorpíka, podaného v zastoupení. 

 
 
 Dopisem č.j. ČIŽP/46/2018/8939 ze dne 26.11.2018 pak ČIŽP 

postoupila odvolání včetně spisového materiálu a napadeného rozhodnutí 
Ministerstvu životního prostředí, jako věcně a místně příslušnému 
odvolacímu orgánu, k dalšímu řízení a rozhodnutí. 

 
Odvolací orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a jemu 

předcházejícího řízení s právními předpisy ve smyslu ustanovení § 98 zákona 
o přestupcích včetně námitek z odvolání. Vycházel přitom z dokladů 
založených ve spisovém materiálu. 
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V ustanovení § 8 odst. 2 vodního zákona je uvedeno, že fyzická nebo 
právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle § 8 

odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů (dále jen "oprávněný"), 
je oprávněna nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou 
v platném povolení.  

 
Podle ustanovení § 38 odst. 3 platného do 31.12.2018 je pak každý, 

kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, povinen 
zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými 
v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek vodoprávní 

úřad přihlíží k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování 
odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň 
vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, 

vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky 
přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.  

 
Žádost o povolení k nakládání s vodami byla na věcně a místně 

příslušném vodoprávním úřadu, kterým je Městský úřad Nové Město 

na Moravě, podána v roce 2007 Českým statistickým úřadem, tehdejším 
vlastníkem stavby ČOV v Radešíně. Podle telefonického sdělení vodoprávní 
referentky Městského úřadu Nové Město na Moravě vodoprávní úřad 

po obdržení žádosti vyzval žadatele k doplnění jeho žádosti, avšak ten 
požadované doklady nedoplnil, a nedoplnil je ani nabyvatel práv a povinností 

podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona, kterým je Ing. Miloslav 
Škorpík. Proto vodoprávní úřad až do vydání prvoinstančního rozhodnutí 

o pokutě nerozhodl o povolení k nakládání s vodami, spočívajícím 

ve vypouštění odpadních vod z ČOV Radešín do Pivovarského potoka.  
 

K tomu odvolací orgán uvádí, že předepsané doklady, které žadatel 
předkládá se žádostí o povolení k nakládání s vodami, byly stanoveny v době 
podání žádosti (v roce 2007) vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 

Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, kterou s účinností 
od 1.9.2018 nahradila vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí 

a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu. Povinností žadatele tedy bylo s žádostí o vydání 

povolení k nakládání s vodami předepsané doklady doložit. Vodoprávní úřad 
by pak musel po dodání kompletní žádosti z úřední povinnosti věc 
ve vodoprávním řízení projednat. 

 
V rozhodnutí Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou č.j. 

Vod 2441/83 Ča ze dne 18.11.1983 bylo povoleno vypouštění odpadních vod 
z ČOV v množství 7 638 m3.rok-1, a s limity znečistění ve vypouštěných 
odpadních vod 37,8 mg BSK5.l-1 a 56 mg NL.l-1. V rozhodnutí však chybějí 

náležitosti stanovené v § 9 odst. 1 vodního zákona, podle kterého 
se v povolení k nakládání s vodami stanoví také účel, rozsah, povinnosti 
a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Podle ustanovení 

§ 9 odst. 2 vodního zákona pak povolení k nakládání s vodami, spočívajícím 
ve vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.  
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Toto povolení z roku 1983 tedy neodpovídá požadavkům stanoveným 
stávajícími předpisy, tedy vodním zákonem a prováděcím předpisem, kterým 

je nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech (dále jen „nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb.“), podle kterého jsou 
provozovatelé ČOV povinni zajistit provádění rozborů předepsaných typů 

vzorků vypouštěných odpadních vod minimálně 4 x do roka.  
 
Tento odstavec už tam máme.   

Podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona je ten, kdo vypouští 
odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, povinen v souladu 
s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru 

jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, 
který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému 

odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo 
a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost 
předkládání výsledků těchto měření.  

 
Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních 

vod pak mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné 

k podnikání (oprávněná laboratoř). Odborná způsobilost pro rozbory 
odpadních vod a provádění odběrů vzorků se prokazuje osvědčením 

o akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky, 
osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního 
měření podle zákona o metrologii, vztahujícím se na analytické stanovení 

relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků odpadních 
vod. Vypouštění odpadních vod musí být také v souladu s prováděcím 

předpisem k § 38 vodního zákona, kterým bylo v době podání žádosti 
nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a v současné době již výše uvedené 
platné a účinné nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. 

 
Při šetření dne 30.5.2018 inspektoři ČIŽP zjistili, že v aktivační nádrži 

voda výrazně pěnila a také v dosazovací nádrži před odtokem odpadních vod 
se nacházelo větší množství pěny. Tyto skutečnosti svědčí o problémovém 
provozu čistírny, což také potvrdily rozbory na místě odebraného vzorku 

odpadních vod specializovaným pracovníkem akreditované laboratoře 
obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Podle 

rozborů provedených uvedenou laboratoří došlo k překročení emisních limitů 
obou stanovených ukazatelů pro vypouštěné znečištění odpadních vod 
z povolení z roku 1983 u ukazatele BSK5 2,5 x a 2,8 x u ukazatele NL.  

 
Odvolatel přitom vypouštění odpadních vod s vysokými koncentracemi 

znečištění ze dne 30.5.2018 nikterak nevysvětlil. Předložil výsledky rozborů 
vzorku odpadních vod vypouštěných z ČOV odebraného 31.5.2018, tedy den 

po kontrole ČIŽP. Odběr směsného 2 h vzorku typu A i jeho analýzu provedla 
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laboratoř obchodní společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. 
Dle protokolu o zkoušce bylo z odebraného vzorku odpadních vod naměřeno 

znečištění v koncentracích 30 mg BSK5.l-1, 124 mg CHSKCr.l-1 a 25 mg NL.l-1, 
tyto hodnoty jsou již v souladu s povolenými limity z povolení z roku 1983. 

 

Uvedené koncentrace znečištění, zjištěné ze vzorku odpadních vod 
z 31.5.2018, ovšem nemohou vyvrátit zjištěné vypouštění vysokých 

koncentrací znečištění odpadních vod ze vzorku z 30.5.2018, kterými došlo 
k překročení limitních hodnot ukazatelů znečištění stanovených 
vodohospodářským orgánem v roce 1983.  

 
K odběru vzorku z 31.5.2018 odvolatel nepřizval v rámci probíhající 

kontroly na ČOV Radešín kontrolní pracovníky, kteří by mohli také porovnat 

např. skutečnosti ohledně výskytu pěny v objektech ČOV. Důvody 
problematického chodu ČOV v den kontroly ČIŽP 30.5.2018 sám 

Ing. Miloslav Škorpík kontrolnímu orgánu nesdělil, a nesdělil je na svoji 
obhajobu ani v rámci správního řízení. 

 

Odvolatel namítá, že pro odběr vzorků dne 30.5.2018 nebyla 
zachována objektivita. K tomu uvedl, že vzorky odpadní vody byly odebrány 
z korýtka v usazovací nádrži, kde v době odběru bylo nedostatečné množství 

protékající vody a právě z tohoto důvodu došlo k nadměrnému zvýšení 
koncentrace znečišťujících látek v odebíraných vzorcích. 

 
K tomu odvolací orgán uvádí, že vzorek odpadních vod na odtoku 

z ČOV ze dne 30.5.2018 byl odebrán vzorkařem akreditované laboratoře 

obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., (VAS, 
a.s.) (při kontrole ČIŽP) za účasti pracovníka obsluhy ČOV pana Zdenka 

Sedláčka. Odběr byl proveden z místa, ze kterého se odběry provádí. 
Koncentrace znečištění naměřené ze vzorku z 30.5.2018 zcela odpovídají 
zjištěnému stavu čistírny v den kontroly, která nebyla dne 30.5.2018 řádně 

provozována, neboť v aktivační nádrži i v dosazovací nádrži se nacházela 
pěna. ČIŽP tyto skutečnosti zachytila dne 30.5.2018 na pořízené 
fotodokumentaci. Odvolatelem uváděné malé odtékající množství odpadních 

vod neshledávají správní orgány jako důvod vysokých koncentrací znečištění 
ve vypouštěných odpadních vodách.  

 
Odvolací orgán tedy vůbec nezpochybňuje zjištěné znečištění 

vypouštěných odpadních vod ze vzorku z 30.5.2018 odebraného 

a analyzovaného akreditovanou laboratoří VAS, a.s. 
 

Ze strany odvolatele se nejedná o ojedinělé porušení předpisů 
na úseku ochrany vod, neboť již rozhodnutím ČIŽP č.j. ČIŽP/46/2017/2123 
vyhotoveným dne 16.10.2017, které nabylo právní moci dne 21.11.2017, byl 

odvolatel za tentýž přestupek pokutován. 
 
Vypouštěním odpadních vod z ČOV Radešín do povrchových vod dne 

30.5.2018 Ing. Miloslav Škorpík naplnil skutkovou podstatu pro uložení 
pokuty podle ustanovení § 118 odst. 1 písm. a) vodního zákona popsaným 
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překročením limitních ukazatelů znečištění NL a BSK5. Naplnění skutkové 
podstaty pro uložení pokuty Ing. Miloslav Škorpík nevyvrátil jak v průběhu 

prvoinstančního řízení tak také ani v odvolacím řízení.  
 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 6 As 2/2007 – 95 ze dne 
26.9.2007, dostupného na www.nssoud.cz, spáchaný přestupek (správní 

delikt) naplňuje svými znaky i materiální stránku, jestliže jeho nebezpečnost 
je větší než nepatrná. Odvolací orgán považuje za rozhodné především 
hledisko porušení zákonné povinnosti ze strany odvolatele (stanovené 

vodním zákonem), při kterém se jedná o naplnění materiální stránky 
spáchaného přestupku.  
 

K naplnění skutkové podstaty přestupku ohrožujícího životní 
prostředí, a tím i k naplnění materiální stránky přestupku, dojde vždy, když 

nejsou ze strany subjektu dodržovány právní předpisy. Podle rozsudku 
Nejvyššího správního soudu 6 As 2/2007 – 95 ze dne 26.9.2007, dostupného 
na www.nssoud.cz., lze důvodně předpokládat, že se zákonodárce rozhodl 

sankcionovat pouze taková porušení právních předpisů, která sama o sobě 
představují určitou nebezpečnost a hypotetickou možnost ohrožení životního 

prostředí.  
 
Odvolací orgán se zabýval také výší uložené pokuty. Za naplnění 

skutkové podstaty § 118 odst. 1 písm. a) vodního zákona se ukládá pokuta 
až do výše 500 000,- Kč. Při stanovení výše pokuty za přestupek spáchaný 
vypouštěním odpadních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami 

přihlédne orgán ukládající pokutu zejména k míře překročení podmínek 
povolení k vypouštění těchto vod, k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo 

podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany dotčeného 
území a k příčině nedovoleného vypouštění vod. 

 

Přitěžující okolností pro odvolatele je skutečnost, že došlo podle 
rozboru vzorku vypouštěných odpadních vod z 30.5.2018, provedeného 

akreditovanou laboratoří VAS, a.s., k překročení emisních limitů obou 
stanovených ukazatelů pro vypouštěné znečištění, a to 2,5 x u ukazatele 
BSK5 a 2,8 x u ukazatele NL. Podle popisu ČIŽP na ČOV voda v aktivační 

nádrži výrazně pěnila a také v dosazovací nádrži před odtokem odpadních 
vod se nacházelo větší množství pěny. ČOV tedy v době kontroly nebyla 
optimálně provozována, anebo se na ní vyskytl problém. Důvody tohoto 

problematického chodu ČOV Ing. Miloslav Škorpík kontrolnímu orgánu 
nesdělil, a nesdělil je ani v rámci správního řízení. 

 
Další přitěžující okolnost shledává odvolací orgán v tom, že 

Ing. Miloslav Škorpík nedoložil potřebné doklady k žádosti z roku 2007 tak, 

aby vypouštění odpadních vod z ČOV Radešín bylo řádně vodoprávně 
projednáno a uvedeno do souladu se stávajícími právními předpisy.  

 

K tíži odvolatele je také jeho opakované porušení povinností 
stanovených podle vodního zákona, neboť rozhodnutím ČIŽP č.j. 

http://www.nssoud.cz/
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ČIŽP/46/2017/2123 vyhotoveným dne 16.10.2017, které nabylo právní 
moci dne 21.11.2017, byl odvolatel za tentýž přestupek již pokutován. 

 
Jako polehčující okolnost bere odvolací orgán skutečnost, 

že vypouštěním vysokého znečištění odpadních vod z ČOV Radešín nebyly 

způsobeny žádné škody.  
 
Výši pokuty v napadeném rozhodnutí podrobně odůvodnil také 

prvoinstanční orgán. 
 
Podle § 35 přestupkového zákona sice lze uložit i mírnější správní trest 

než je pokuta, a to napomenutí. Podle názoru odvolacího orgánu ovšem byla 
porušení povinností ze strany odvolatele natolik závažná a společensky 

nebezpečná, že bylo nutné zvolit jako správní trest pokutu.  
 

 Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto jak k přitěžujícím, tak také 
i k polehčujícím okolnostem pro stanovení trestu účastníku řízení. 

 

Stanovená výše pokuty 20 000,- Kč činí pouze 4 % z maximální možné 
výše pokuty, a zejména vzhledem ke skutečnosti, že ze strany odvolatele 
došlo k opakovanému porušení vodního zákona, a také vzhledem k zjištěné 

koncentraci znečištění, pokládá i odvolací orgán takto stanovenou pokutu 
za přiměřenou.  

 
 K posouzení, zda se nejedná o případnou nepřiměřenou tvrdost 
uložené pokuty uvádíme z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Ads 

244/2016 ze dne 17.1.2017, podle kterého: 
„Pokuta musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatele, který 
odpovídá intenzitě skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem 
chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě.“  
 

Pro posouzení dopadů udělované výše pokuty zde odvolací orgán 
odkazuje na Usnesení Ústavního soudu č.j.: I. ÚS 1400/10 ze dne 

31.10.2012 dostupné na http://nalus.usoud.cz/, kdy uloženou sankci 
ve výši 50 000,- Kč nepovažoval Ústavní soud pro fyzickou osobu 
za likvidační. Z tohoto důvodu ani nepovažuje odvolací orgán za likvidační 

pro odvolatele pokutu uloženou ve výši 20 000,- Kč. 
 

V souvislosti s placením pokuty odvolací orgán poukazuje na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu č.j.: 1 As 9/2008 – 156 ze dne 17.6.2010, který 
se mimo jiné v čl. 9 a 10 zabývá otázkou splátkového kalendáře. Pokud 

by pravomocně uloženou pokutu odvolatel nemohl zaplatit jednorázově, 
může podat žádost správci daně ve smyslu § 156 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, o zaplacení dlužné částky 

ve splátkách. Platební kalendář je nutno přitom přizpůsobit ustanovení 
§ 160 zákona č. 280/2009 Sb. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem 

splatnosti daně.  
 

http://nalus.usoud.cz/


                                       Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí  
       č.j. MZP/2018/560/2071, sp. zn. ZN/MZP/2018/560/517; OV 14/2018  

11 

 Pokutování řešeného jednání má vedle represivního významu 
především roli preventivní, kdy má donutit sankcionovaného, jakož i ostatní 

potenciální narušitele, k budoucímu žádoucímu chování v souladu s právní 
normou. Intenzita prevenčního působení sankce je judikaturou správních 
soudů označována za jedno ze základních interpretačních pravidel 

pro výklad odpovědnosti za správní delikt, viz kupř. rozsudek Vrchního 
soudu v Praze č.j. 6 A 12/94 - 16 ze dne 25.11.1994, publikovaný In Soudní 

judikatura ve věcech správních (Správní právo), č. judikátu 106/1996 Rs. 
 
Předchozí pokuta uložená odvolateli ve výši 1 000,- Kč nesplnila 

u odvolatele svůj výchovný účel a neodradila jej od dalšího porušování 
povinností na úseku ochrany vod.  

 

V budoucnu je třeba, aby Ing. Miloslav Škorpík uvedl do souladu 
s vodním zákonem vypouštění odpadních vod, ČOV řádně provozoval, anebo 

si ji nechal provozovat odborným subjektem. Zvážit by měl také odborné 
posouzení stavu ČOV, zda je její látková a i hydraulická kapacita postačující 
pro čištění přitékajících odpadních vod. 

 
Podle ustanovení § 125l odst. 6 vodního zákona jsou pokuty uložené 

Českou inspekcí životního prostředí z 50 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž 

územním obvodu byl přestupek spáchán, a z 50 % příjmem Státního fondu 
životního prostředí České republiky. V daném případě tedy 50 % z uložené 

pokuty připadne do rozpočtu obce Radešín. 
 
K výroku č. II. napadeného rozhodnutí, kde byla odvolateli uložena 

povinnost úhrady nákladů vedeného správního řízení o sankčním postihu, 
odvolací orgán uvádí, že podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 

Sb. a § 79 odst. 2 a 5 správního řádu bylo povinností správního orgánu, 
v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových 
výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši 

paušální částky nákladů řízení, uložit odvolateli úhradu nákladů řízení 
paušální částkou ve výši 1.000,- Kč, neboť odvolatel vyvolal předmětné 
správní řízení porušením zákonných povinností. Tato náhrada nákladů 

řízení byla stanovena prvoinstančním orgánem v souladu se zákonem. 
 
Odvolací orgán zjistil, že samotné napadené rozhodnutí ČIŽP obsahuje 

veškeré zákonem požadované náležitosti, ve výroku je srozumitelně uveden 
předmět rozhodování, kdo je uznán vinným z přestupku, komu se ukládá 

sankční povinnost, kdy a kde došlo ke spáchání přestupků. Jsou zde také 
uvedena procesně právní i hmotněprávní zákonná ustanovení, podle kterých 

správní orgán rozhodl. V odůvodnění je pak popsán výčet podkladů 
pro rozhodování, včetně správních zjištění a úvah objasňujících odpovědnost 
odvolatele za porušení ustanovení § 8 odst. 2 vodního zákona. Před vydáním 

rozhodnutí byla účastníku dána možnost se k předmětu řízení vyjádřit 
a podat v rámci řízení návrhy na provedení důkazů. Řádně byl také v rámci 
prvoinstančního řízení seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí. 
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 Ministerstvo životního prostředí po přezkoumání spisového materiálu, 
napadeného rozhodnutí a odvolacích námitek odvolání zamítá a napadené 

rozhodnutí potvrzuje, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

 

 
 
 

 
Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu 

nelze dále odvolat.  
 
 

 
otisk kulatého úředního razítka 

červené barvy se státním znakem 
Ministerstvo životního prostředí -23- 

 

 

Vyhotoveno dne 12. března 2019 
 

Ing. Jaroslav  P o s p í š i l 
ředitel odboru výkonu státní správy VII 

     elektronicky podepsáno 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rozhodnutí obdrží: 

a) Zástupce účastníka řízení do datové schránky  

 Mgr. Martin Bařinka, advokát, Marie Steyskalové 62, 616 00 Brno  

b)  na vědomí po nabytí právní moci 

 Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod, 

Bělohradská 334, 580 01 Havlíčkův Brod 
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