
Sp.zn.: ZN/ČIŽP/41/3694/2022

Č.j.: ČIŽP/41/2022/8231

Místo a datum: 27.7.2022  

PŘÍKAZ

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“), jako příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ustanovením § 90 
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 § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), rozhodla takto:

Obviněný z přestupku:

Obec Dobšice, IČO: 00239062, se sídlem Dobšice 18, 289 05 Žehuň (dále také „obviněný“),

je vinen

tím, že poškodil dřevinu, 1 ex. vrby (Salix sp., smuteční kultivar), rostoucí mimo les na 
pozemku parc.č. 475/2, k.ú. Dobšice u Žehuně, provedeným ořezem, m.j. dekapitací, ze dne 
26.3.2022, čímž porušil § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého jsou dřeviny 
chráněny před poškozováním a ničením,

a spáchal tak přestupek

podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., konkr. poškození dřeviny rostoucí 
mimo les, za který se mu

ukládá

podle ust. § 88 odst. 3 písm. a) tohoto zákona

pokuta ve výši 15 000 Kč
(slovy: patnáct tisíc korun českých).

Částka pokuty je podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. splatná do 30 dnů od 
nabytí právní moci tohoto příkazu na účet ČIŽP: 

číslo účtu = 16010-9126101/0710 ČNB
variabilní symbol = 0000239062
konstantní symbol = 1148
specifický symbol = 4110147522,
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nebo složenkou na adresu: Ředitelství ČIŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9.

Veškeré platby musí být učiněny s předepsanými symboly pro nezaměnitelnou identifikaci platby.

Odůvodnění
I.

ČIŽP provedla dne 3.5.2022 šetření v severní části obce Dobšice, kde se v bezprostředním 
sousedství hlavní komunikace nachází volné travnaté prostranství s parkovou úpravou (s různými 
skupinkami dřevin a solitéry), vybudovaným turistickým přístřeškem a volně přístupnou zahradní 
expozicí. Jedná se o pozemek parc.č. 475/2, k.ú. Dobšice u Žehuně (dle KN způsob využití jiná 
plocha, druh pozemku ostatní plocha), ve vlastnictví Obce Dobšice. Při jeho východní hranici 
v jižní části se nachází smíšený porost dřevin (spíše nižších jehličnanů a vzrostlejších listnatých 
dřevin), a současně bylo zjištěno, že došlo k radikálnímu sesazení (stolovému řezu) 1 ks vrby na 
3,5-4 m odhadem vysoké torzo. Mimo odstranění terminálu došlo k zakrácení ostatních korunních 
větví na pahýly o délce zhruba 1 m, a dále byly zcela odstraněny veškeré další postranní větve. 
Byly přitom způsobeny řezné rány od 15 do cca 35-40 cm. Další velká rána po ořezu byla 
provedena v nižší části kmene. Na veřejně dostupných panoramatických snímcích na mapy.cz 
z roku 2018 a street view z června 2019 na mapách google.cz lze přitom pozorovat, že se jednalo 
o vzrostlou vitální vrbu, smuteční kultivar, v době před ořezem minimálně dvojnásobně vysokou, 
s bohatou korunou (plnotvar).                            

Skutečnosti zjištěné během terénního šetření na výše uvedené lokalitě zaznamenala ČIŽP 
do záznamu č.j. ČIŽP/41/2022/5266 ze dne 5.5.2022, a v návaznosti na konstatované podezření na 
porušení zákona č. 114/1992 Sb. (tj. poškozování dřeviny) oznámila dopisem 
č.j. ČIŽP/41/2022/5263 ze dne 5.5.2022 kontrolu vlastníkovi pozemku (tj. obviněný). Dne 
12.5.2022 provedla ČIŽP na místě neohlášený kontrolní úkon s cílem obhlídky aktuálního stavu 
vrby. Bylo možné pozorovat povyrostlé (až 30 cm dlouhé) výmladky podél ořezaných větví i z části 
na kmeni. Dále byla blíže shlédnuta jiná vrba, rostoucí v bezprostřední blízkosti odpočívadla a cca 
20 m od citovaného exempláře, která se dle ortofotomap i tloušťky kmene jevila 
stejného/podobného stáří jako dotčená vrba. V koruně přitom nebyly pozorovány žádné viditelné 
zásahy po ořezech, natož razantního charakteru. Tato vrba měla plně vyvinutou převislou formu 
koruny, prakticky plně vitální. U další, vzdálenější vrby (cca 50 m dále severním směrem, 
v blízkosti komunikace) došlo v minulosti k řezům ve spodní části koruny a dále k odřezu silné 
spodní větve, která masivně obrážela (nedojde-li k dalšímu ošetření, hrozí, že v dotčeném místě 
dojde k rozlomení z důvodu přetížení). Výše v koruně byly pozorovány ve zvýšeném procentu 
suché větve.

Dne 16.5.2022 v rámci zahájené kontroly uvedla starostka obce Dobšice, paní Veronika 
Kopecká k věci následující: „Stejné zásahy jako na předmětné vrbě jsme dělali na jiných vrbách už 
v roce 2016. Jednalo se o dvě vrby nedaleko této předmětné, a to před mostem a těsně za mostem 
před Cidlinu ve směru na Libněves. Nechala jsem to tedy opět v režii našich dobrovolných hasičů 
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(místostarosta je v jednotce dotčených hasičů), kteří předmětnou vrbu ořezali podobně. Jelikož 
práce nebyly propláceny, nebyla sepisována ani žádná objednávka. Zadáno bylo, aby vrba byla 
ořezána tak, aby nepřekážela okolnímu porostu (větve ležely i na sousedních tújích). Vycházelo se 
z předchozích zkušeností. V příloze přikládám ohlášení ořezu od Obce Dobšice (vrby bílé na 
cykloodpočívadle ze dne 2.3.2022, včetně zákresu do mapy a fotografie aktuálního stavu vrby) a 
souhlas 1/2022 ze dne 9.3.2022 s ořezáním 1 ks vrby bílé od obecního úřadu Dobšice, včetně 
fotografií zdravotního stavu vrby (1 list A3 s fotografiemi stavu předmětné vrby v den prováděného 
zásahu ze dne 26.3.2022) a dále ořezaných vrb z roku 2016 (konkr. fotokopie z místní kroniky, tj. 2 
ks A3 listů z akce ořezu jiných vrb z roku 2016). Dále byl ČIŽP poskytnut 1 ks vytištěné fotografie 
aktuálního stavu vrby rostoucí na pozemku parc.č. 71/3, Dobšice u Žehuně a 3 ks vytištěných 
fotografií aktuálního stavu předmětné vrby. Současné ořezy na vrbě byly provedeny dne 26.3.2022 
hlavně z důvodu, že větve byly dlouhé, velké, zastiňovaly okolí. Současně byla vrba i částečně 
proschlá. Problém byl i se sekáním trávy, a že padaly větve, báli jsme se, že by mohly zranit 
pohybující se osoby a zejména děti.“ ČIŽP dále seznámila kontrolovanou osobu s fotodokumentací 
pořízenou ze dne 12.5.2022.

ČIŽP na základě všech výše uvedených zjištěných skutečností konstatovala v protokolu 
č.j. ČIŽP/41/2022/5609 ze dne 16.5.2022, že při ořezu vrby, rostoucí na pozemku parc.č. 475/2, 
k.ú. Dobšice u Žehuně, ze dne 26.3.2022 došlo ze strany kontrolované osoby (tj. obviněného) 
k jejímu poškození, tj. k porušení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., čímž mohlo dojít k naplnění 
skutkové podstaty přestupku podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., konkr. poškození 
dřeviny rostoucí mimo les. Proti protokolu nebyly ze strany kontrolované osoby v zákonné lhůtě 
podány žádné námitky.

II.

Dřeviny jsou na základě ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. chráněny před 
poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana 
podle zvláštních předpisů.  

Na základě § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ve znění pozdějších předpisů, se nedovolenými zásahy do dřevin rozumí takové poškozování 
nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo 
společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. O nedovolený zásah 
podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí 
dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha, v rámci péče o zvláště 
chráněné území prováděné v souladu s plánem péče nebo zásadami péče anebo v rámci péče o 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast prováděné v souladu se souhrnem doporučených 
opatření.  

Podle § 1 písm. b uvedené vyhlášky se společenskými funkcemi dřeviny rozumí soubor 
funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či 
zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení 
dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí.
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Stromy jsou m.j. účinným filtrem škodlivých látek emitovaných do ovzduší především 
automobilovou dopravou. Vedle oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy 
pohlcují také jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných 
onemocnění. Teplota ve stínu stromu bývá za slunečného letního dne až o 3 ˚C nižší než teplota ve 
stínu mrtvého předmětu (např. slunečníku). Strom odpařuje vodu a k tomu spotřebovává tepelnou 
energii. Je-li vzrostlý strom dobře zásoben vodou, odpaří za den až 400 litrů vody. Nejenže tím 
vyrovnává teplotní výkyvy, ale také přirozeně doplňuje vzdušnou vlhkost, která je zejména v 
městském prostředí až o třetinu nižší než ve volné krajině. Stromy tím zlepšují kvalitu vzduchu z 
hlediska lidského zdraví.

Dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. se právnická osoba nebo fyzická 
osoba při výkonu podnikatelské činnosti dopustí přestupku tím, že poškodí dřevinu rostoucích mimo 
les. Za tento přestupek lze dle § 88 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1192 Sb. uložit pokutu do 
1 000 000 Kč.

III.

Prošetřením všech okolností, které s provedeným poškozením dřeviny souvisely, dospěla 
ČIŽP k závěru, že shledala provedený ořez vrby, rostoucí na pozemku parc.č. 475/2, k.ú. Dobšice 
u Žehuně, ke kterému došlo dne 26.3.2022, za porušení ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a 
má za prokázané, že obviněný je za předmětné porušení odpovědný.

Práce byly fyzicky provedeny hasiči jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jejímž 
zřizovatelem je přímo Obec Dobšice. To znamená, že provedený ořez byl realizován vlastními 
silami obviněného, který měl dle shora uvedeného sdělení starostky obce Dobšice zájem na ořezu. 
Celá akce byla koordinována obviněným, hasiči plnili zadání obviněného a jednali dle jeho pokynů.

Při určení správního trestu a jeho výměry přihlížela ČIŽP zejména k povaze a závažnosti 
přestupku. Je vázána dikcí ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., dle kterého správní orgán dbá, 
aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 
Jelikož v podobných případech, kdy bylo ČIŽP zjištěno poškození dřeviny, byla ze strany ČIŽP 
ukládána pokuta, má ČIŽP za to, že nelze v tomto případě uložit správní trest formou napomenutí. 
Protiprávní jednání obviněného nelze hodnotit jako nevýznamné či zanedbatelné. Aby uložený 
správní trest plnil funkci individuální a generální prevence, je na místě za toto či obdobná porušení 
právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny sankcionovat uložením pokuty, která musí 
být dle konstantní judikatury citelným zásahem do majetkové sféry pachatele. Jiné formy správního 
trestání, tj. zveřejnění rozhodnutí o přestupku, zákaz činnosti, nebo propadnutí věci, nejsou s 
přihlédnutím k charakteru, rozsahu a závažnosti projednávaného přestupku adekvátní okolnostem 
případu, resp. zákon č. 114/1992 Sb. možnost jejich uložení vůbec nestanovuje.

ČIŽP se v rámci správního uvážení zabývala, zda zásah do dotčené dřeviny, provedený 
účastníkem, je nedovoleným zásahem do dřevin ve smyslu § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., tzn. je 
takovým zásahem, který je v rozporu s požadavky na jejich ochranu, vyvolává poškození dřevin, 
které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí. Při 
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dotčeném ořezu došlo zejména k dekapitaci celé původní koruny stolovým řezem a k odřezu všech 
kosterních větví. 

Obecně dekapitace dřevin představuje radikální sesazení koruny, jenž je považováno za 
zásadní a trvalé poškození stromu. Jedná se hrubou technologickou chybu. Může mít smysl zcela 
výjimečně jako jediná varianta k okamžitému kácení. Vzhledem k fatálním důsledkům pro strom 
nejde o pěstební opatření. 

Každý řez je poraněním a poškozením stromu sensu stricto. Strom musí vynaložit energii, 
aby zásah sanoval. Neodborný řez může způsobit nevratné poškození, které bude ovlivňovat strom 
po celý jeho život, nebo v horších případech život stromu výrazně zkrátí. Jelikož každý řez má 
potenciál negativně ovlivnit charakter růstu stromu, neměla by být odříznuta žádná větev bez 
objektivního důvodu. Příliš silný řez může stromu způsobit výrazný zdravotní stres. Ořez dřevin je 
činnost odborná. Zásahy prováděné na dřevinách jsou nevratné, proto je nezbytné, aby zásahy 
prováděla kompetentní osoba. Činnosti, související s řezem stromů, jsou proto prací 
kvalifikovanou. Pro řez stromů byl vydán arboristický standard (SPPK A02 002:2015), který je 
určen na stromy, které plní mimoprodukční funkce, tedy funkce, jejichž hlavním účelem není 
produkce plodů, dřeva a dalších komodit. Definuje běžné typy a techniky zásahů, a to za účelem 
obnovy, zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí a zajištění jejich 
provozní bezpečnosti. Např. velikost ran při řezu je nutné minimalizovat odstraněním pouze částí 
koruny nutných pro naplnění účelu řezu. Výhodnější je z důvodu fyziologické reakce provádět více 
menších řezů než málo velkých řezů níže v koruně. Standardně velikost rány nepřesahuje 
průměr 100 mm, přičemž u druhů se špatnou schopností kompartmentalizace (např. právě u 
vrby) by velikost rány standardně neměla překročit průměr 50 mm. Dobře provedený řez 
dokáže nejen omezit napadení dřevin patogeny ale i zvýšit jejich životaschopnost. Řez je zásahem 
do života dřeviny a vyvolává obvykle reakci odpovídající intenzitě a způsobu zásahu. Na dobře 
provedeném řezu u životaschopné zdravé dřeviny se ve vhodných podmínkách, není-li rána dále 
narušována, vytvoří zával (kalus), ochranná vrstva krycího pletiva.

Technika provedeného zásahu na dotčené vrbě zcela popírá základní principy odborného 
ošetřování dřevin řezem a ČIŽP jej považuje za neprofesionální. Předmětnými řezy došlo k zničení 
typického habitu dřeviny (k narušení přirozené architektury její koruny) a snížení jejích estetických 
i fyziologických funkcí. Místa řezů sice obrůstají výmladky, ale je prakticky nepravděpodobné, že 
by se dřevině podařilo takto velké rány zacelit. Provedené velké plochy řezů přitom otevírají přístup 
pro hniloby a houbové choroby, které urychlují odumření dřeviny. Výmladky se navíc budou časem 
zahušťovat a sílit. Jelikož vrby mají obecně měkké dřevo, bude zvýšena hrozba rozlomení a rozpad 
dřeviny. 

Kultivar byl na místě pěstován za účelem převislé formy, po provedeném zásahu je strom 
odsouzen k tomu, aby byl nadále opakovaně ořezáván, aby nedošlo ke přetížení/rozlomení koruny. 
Koruna už původního tvaru nikdy nedosáhne. Plnotvar plnil výrazné ekologické i estetické funkce, 
tvořil významnou pohledovou dominantu.
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O nepřiměřený ořez koruny se jednalo navíc z pohledu stáří dřeviny. Dle historických 
ortofotomap veřejně dostupných na internetu (např. geoportál ČÚZK nebo mapy.cz) na místě 
dřevina ještě vůbec nerostla v roce 2007, zaznamenat ji lze na snímku z roku 2010, je tedy možné 
usuzovat, že je zhruba 12-15 let stará. Jednalo se tedy o jedince z pohledu věku stále dlouhodoběji 
perspektivního. Na snímcích z posledních dostupných let (2018, 2019) je zjevné, že dřevina byla 
v těchto letech prosperující a vitální. V době provádění ořezu byla dle doložených fotografií 
obviněným čerstvě narašená (kvetla). 

Dle ČIŽP se v daném případě nemohlo jednat ani o redukční řez. Ani ten by neměl být příliš 
radikální a musí zohledňovat možnosti daného stromu na daném stanovišti a jeho aktuální vitalitu, 
a měl by zachovávat v maximální míře přirozený habitus a integritu koruny. Dekapitace koruny 
nebo radikální sesazení stromu na kosterní větve není redukčním řezem. Jedná se prakticky o 
„veteranizaci“, která je ovšem speciálním řízeným typem zásahu na dřevinách, umožňující 
urychlit tvorbu stanovišť vázaných na pokročilejší fáze vývoje (stárnutí a rozpadu) dřevin s cílem 
udržet podmínky nezbytné pro příznivý vývoj vázaných populací jednotlivých ohrožených druhů 
a společenstev (zejména hmyzu). Provedený zásah ovšem nebyl proveden ve smyslu podpoření 
jiné funkce (takového zájmu na ochraně přírody). Navíc ani nedošlo ke zlepšení estetických funkcí.

Na druhou stranu je zároveň nutné uvést, že vrby patří mezi spíše krátkověké dřeviny. 
Redukční/sesazovací řezy se u nich provádějí, a to právě s ohledem na výbornou kmenovou 
výmladkovost. Jak již bylo ovšem uvedeno výše, provedený zásah ovšem jako redukční řez nelze 
kvalifikovat.  Výmladky bude nutné seřezávat, jinak se předmětný strom stane výrazněji provozně 
nebezpečný. 

Na základě výše uvedeného došla ČIŽP k závěru, že zásah provedený na předmětné vrbě 
byl neopodstatněný a zbytečný. Ořezem došlo k výraznému zvýšení fyziologického věku dřeviny 
(viz veteranizace), tzn. snížení věku dožití. Předmětné ořezy nejsou přínosem ekologickým 
funkcím, současně způsobily estetickou újmu, nikoliv zlepšení. Jedná se o podstatný a rozsahem 
závažný zásah do dřeviny v rozporu s požadavky na ochranu dřevin, tj. je příčinou podstatného a 
trvalého snížení ekologických a estetických funkcí dřeviny. Povedený ořez povede ke zhoršení 
fyziologického stavu dřeviny a k podstatnému omezení plnění / snížení jejích ekologických funkcí. 
Provedený ořez způsobil takové změny na dřevině, které jsou podstatného charakteru, dotčený ořez 
je škodlivým, nedovoleným zásahem do dřeviny, která byla podstatně poškozena ve smyslu § 2 
vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Jako neopodstatněné přitom ČIŽP považuje i důvody, které k provedení zásahu vedly, viz 
ohlášení ze dne 2.3.2022„Větve dosahují až na zem a proschlé opadávají na okolní plochu. Nelze 
zde provádět běžnou údržbu zeleně a dochází k zastiňování okolní vegetace…“ Situace mohla být 
řešena mnohem méně radikálním zásahem, např. zdravotním řezem, a to i s ohledem na zachování 
provozní bezpečnosti dřeviny. Jako sporný navíc ČIŽP vnímá názor obviněného, že předmětným 
zásahem poškozenou dřevinu „ocení“ veřejnost, cykloturisté, návštěvníci obce či děti.

 Pro stanovení výše pokuty se ČIŽP v souladu s § 37 a násl. zákona č. 250/2016 Sb. 
přihlédla k povaze a závažnosti přestupku, zejména se zabývala rozsahem újmy ochraně přírody a 
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krajiny účastníkem způsobené. Újma vzniklá ochraně přírody byla vyhodnocena jako spíše nízká 
a lokální. Jednalo se o poškození 1 ks vzrostlého, dospělého, exempláře vrby, jehož zdravotní stav 
ovšem umožňoval významně plnit ekologické i společenské funkce. Pohledově i biologicky se 
jednalo o významně dominantní dřevinu v lokalitě. Provedené zásahy na dotčené dřevině přispívají 
k zhoršenému estetickému vnímání a poklesu významnosti. Současně ČIŽP vnímá, že se druhově 
jedná spíše o krátkověkou dřevinu s měkkým dřevem.

ČIŽP je dále toho názoru, že již samotné projednání přestupku splnilo část účelu ve smyslu 
poučení účastníka o nutnosti dodržování zákonných předpisů na ochranu přírody a krajiny, jakožto 
předpisu chránícího veřejné a celospolečenské zájmy a hodnoty. 

Z výše uvedených důvodů ČIŽP finanční sankci stanovila, s přihlédnutím ke všem shora 
uvedeným přitěžujícím i polehčujícím okolnostem, při spodní hranici zákonem stanoveného 
rozpětí, která činí 1 000 000,- Kč. ČIŽP se však domnívá, že není současně tak nízká, aby ji bylo 
možné vnímat jako neodrazující od dalšího protiprávního jednání. K tomuto ČIŽP zejména 
upozorňuje, že v případě recidivy v budoucnosti by došlo ke zvýšení společenské škodlivosti 
pachatelova jednání a okolnostem podmiňujícím použití vyšší sankce.

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k zavedené praxi obviněného, tj. skutečnosti, 
že ořezy bývají prováděné z plošiny po domluvě s hasiči (viz dodané podklady obviněného 
při kontrole – fotodokumentace několika dalších vrb ořezaných stejným způsobem v nedávné 
minulosti), ČIŽP apeluje, aby v případě jakéhokoliv dalšího ošetřování dřevin na pozemcích 
ve vlastnictví obviněného, takový zásah prováděla pouze odborně způsobilá osoba.

Jelikož se obviněný dopustil přestupku prokazatelně, výše uvedené skutečnosti zcela 
jednoznačně dokazují porušení zákona č. 114/1992 Sb., s nepochybným naplněním skutkové 
podstaty přestupku, přistoupila ČIŽP k uložení pokuty za přestupek podle dle § 88 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 114/1992 Sb. v příkazním řízení v souladu s ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb. tak, jak 
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě ustanovení § 88a zákona č. 114/1992 Sb. a dle ust. § 2 odst. 1 písm. g) a odst. 
3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, je 50 % pokuty 
příjmem rozpočtů obce, na jejímž katastrálním území ke správnímu deliktu došlo, což je obec 
Dobšice, IČO: 00239062. Na základě právní úpravy o dělení pokuty, se tak částka 5 000,- Kč z 
uložené pokuty vrací, jako účelově vázaná, do rozpočtu obce Dobšice. Obec následně zajistí 
účelové využití tohoto příjmu k ochraně životního prostředí. Výnosy z pokut může obec užít jen 
pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v obci. Ve výši pokuty ČIŽP 
zohlednila, že obec jako odpovědná za správní delikt je současně i příjemcem 50 % z uložené 
pokuty.
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Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 150 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. může proti tomuto příkazu obviněný 

podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení příkazu obviněnému. Podáním odporu se příkaz ruší 
a řízení pokračuje. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal, tj. u ČIŽP. Příkaz, 
proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

   RNDr. Jan Kender
vedoucí oddělení ochrany přírody

                            ČIŽP OI Praha

ROZDĚLOVNÍK:
- Obec Dobšice, IČO: 00239062, se sídlem Dobšice 18, 289 05 Žehuň
- spis




