
Ing. Miroslav Toman, CSc. 
ministr zemědělství 

V Praze dne 1 6 -01- 2019 
Čj. 807/2019-MZE-11181 

R O Z H O D N U T Í 

Na základě rozkladu společnosti CWI Smíchov, s. r. o., sídlem Archeologická 2256/1, 
155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 03841626 (dále jen „podatel"), bylo přezkoumáno usnesení 
Ministerstva zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, 
č.j. 51277/2018-MZE-15111, sp. zn. 32VD20783/2018-15111, ze dne 8. 10. 2018, kterým 
nebylo vyhověno námitce podjatosti podané podatelem vůči úředním osobám Magistrátu 
hlavního města Prahy, a na návrh rozkladové komise ustavené podle § 152 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), jsem 
rozhodl takto: 

Podle § 152 odst. 6 písm. b) správního řádu ve spojení s § 90 odst. 5 správního řádu 
se rozklad zamítá a usnesení Ministerstva zemědělství, odboru státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí, č. j . 51277/2018-MZE-15111, sp. zn. 
32VD20783/2018-15111, ze dne 8. 10. 2018, se potvrzuje. 

Účastník: 
CWI Smíchov, s. r. o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03841626 

Odůvodnění 

Výše uvedeným usnesením Ministerstva zemědělství, odboru státní správy ve 
vodním hospodářství a správy povodí, č. j . 51277/2018-MZE-15111, sp. zn. 
32VD20783/2018-15111, ze dne 8. 10. 2018, (dále jen „napadené usnesení"), 
bylo rozhodnuto o námitce podjatosti podané podatelem proti úředním osobám Magistrátu 
hlavního města Prahy (dále jen „magistrát") při postupu ověření pasportu stavby vodního díla 
„Gravitační přivaděč ZTC3", zahrnující jímací objekty podzemní vody a čerpací šachtu v k. ú. 
Smíchov a Radlice (dále jen „vodní dílo") tak, že námitka nebyla shledána důvodnou a 
úřední osoby nejsou vyloučeny z provádění úkonů v rámci výše uvedeného postupu. Postup 
ověření pasportu stavby vodního díla inicioval svou žádostí Dopravní podnik hl. m. Prahy 
a.s., sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČ 00005886 (dále jen „DPP"), a poté, co jej 
atrahoval magistrát, podatel podal námitku podjatosti všech jeho úředních osob. 

Podatel ve své námitce dovozuje podjatost úředních osob magistrátu z toho, 
že poskytoval informace z postupu jiným osobám, ne však jemu jako vlastníkovi vodního 
díla, z nezákonnosti postupu ověření pasportu stavby vodního díla vyplývající z toho, že jej 



inicioval subjekt odlišný od vlastníka vodního díla, přičemž magistrátu je tato skutečnost 
zjevně známa, a nakonec ze skutečnosti, že DPP je plně vlastněný hlavním městem Prahou 
a je tedy naplněna podmínka systémové podjatosti. Podatel v doplnění námitky podjatosti ze 
dne 20. 8. 2018 uvedl, že byla zahájena další řízení týkající se vodního díla, aniž by byl 
podatel informován, a magistrát tak preferuje DPP jako domnělého vlastníka vodního díla 
před podatelem, který požaduje, aby byl o těchto řízeních informován. 

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy 
povodí (dále jen „Ministerstvo") dospělo k závěru, že postup při ověření pasportu stavby 
vodního díla je postupem podle části IV. správního řádu, což však nevylučuje aplikaci § 14 
správního řádu. Toto ustanovení se na základě § 154 správního řádu použije obdobně. 
Ministerstvo se rovněž zabývalo otázkou, zda je podatel oprávněn námitku podjatosti v 
souladu s § 14 správního řádu podat a dospělo k závěru, že podatel je při postupu ověření 
pasportu stavby vodního díla dotčenou osobou a tedy mu svědčí právo podat námitku 
podjatosti vůči úředním osobám. Ministerstvo v napadeném usnesení dospělo k závěru, že 
námitka podjatosti není důvodná, neboť nebyl prokázán zájem úředních osob na výsledku 
řízení, pro který by bylo možné pochybovat o jejich nepodjatosti. Podatel nepředložil žádný 
doklad prokazující tento zájem a danou skutečnost nebylo možné dovodit ani ze spisového 
materiálu. Současně se Ministerstvo vypořádalo s námitkami ohledně pochybení magistrátu 
při postupu ověření pasportu stavby vodního díla. Napadené usnesení bylo podateli 
doručeno dne 8. 10. 2018. 

Dne 9. 10 2018 bylo Ministerstvu doručeno rozšíření námitky podjatosti podatele, 
ve kterém podatel odkazuje na vyjádření Povodí Vltavy ze dne 10. 8. 2018, které je součástí 
spisu, v němž se hovoří o tom, že DPP požádal o zařazení vodního díla do seznamu 
„budov možného napadení" ve spolupráci s magistrátem, což má potvrzovat zájem úředních 
osob na výsledku řízení. 

Proti napadenému usnesení podal podatel včasný rozklad. V odůvodnění rozkladu 
podatel uvádí, že nesouhlasí se závěrem učiněným v napadeném usnesení, tedy že úřední 
osoby magistrátu nejsou podjaté. Podjatost dovozuje z výčtu pochybení magistrátu při 
postupu ověření pasportu stavby vodního díla, mezi která patří přijetí návrhu DPP, aniž by 
byl předložen doklad o vlastnictví vodního díla, tvrzená pochybení při posuzování vlastnictví 
vodního díla (ověřování v katastru nemovitostí, poté výzva DPP, ignorování správních 
rozhodnutí ohledně vodního díla, žádost na legislativní odbor magistrátu). Dále podatel 
důvody vyloučení pro podjatost spatřuje v údajném tvrzení magistrátu o „utajení" stavby 
vodního díla a v tom, že nebyl vyzván k doložení dokladů prokazujících jeho vlastnické právo 
k vodnímu dílu. Podle podatele se jedná o nestandardní postup svědčící o podjatosti 
úředních osob. 

K podanému rozkladu se rovněž vyjádřil DPP prostřednictvím zmocněného zástupce 
JUDr. Lenky Příkazske, advokátky, jako další dotčená osoba. Ve svém vyjádření zcela 
odmítl argumenty popsané v rozkladu s tím, že nejsou naplněny podmínky § 14 správního 
řádu pro vyloučení úředních osob magistrátu z provádění úkonů při postupu ověření 
pasportu provedení stavby vodního díla. 

Napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení bylo na základě spisového 
materiálu přezkoumáno podle § 89 odst. 2 ve spojení s § 152 odst. 5 správního řádu se 
závěrem, že rozklad není důvodný, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové 
části tohoto rozhodnutí. 

Ze spisového materiálu vyplývá, že podatel podal námitku podjatosti proti úředním 
osobám magistrátu při postupu ověření pasportu stavby vodního díla. Této námitce nebylo 
vyhověno napadeným usnesením. Stejně jako Ministerstvo mám za to, že postup ověření 
pasportu stavby vodního díla je tzv. neformálním správním řízením podle části IV. správního 

807/2019-MZE-11181 2 



řádu. Nemá tedy účastníky řízení, nýbrž pouze osoby přímo dotčené na svých právech 
daným postupem. Podle § 154 správního řádu se při tomto postupu aplikuje § 14 správního 
řádu, upravující vyloučení úřední osoby z provádění úkonů v řízení pro podjatost, obdobně. 
Podle §14 odst. 2 správního řádu, ve znění účinném do 31. 10. 2018, může námitku 
podjatosti podat účastník řízení. V rámci tzv. neformálního správního řízení v podobě ověření 
pasportu stavby vodního díla má toto právo dotčená osoba. V posuzovaném případu bylo 
shledáno, že dotčenou osobou je kromě navrhovatele, tedy DPP, také podatel, a to s 
ohledem na pochybnost ohledně vlastnictví vodního díla a vzhledem k tomu, že postupem 
mohou být dotčeny pozemky ve vlastnictví podatele. 

V rozkladu podatel namítá nesprávnost napadeného usnesení, kdy Ministerstvo 
nezohlednilo řadu pochybení magistrátu, která ve svém souhrnu svědčí o podjatosti jeho 
úředních osob. K tomu je třeba uvést, že podle § 14 odst. 1 správního řádu je podmínkou 
vyloučení úřední osoby z úkonů v řízení její vztah k účastníkovi řízení, jeho zástupci nebo 
k věci, s tím, že tento vztah vzbuzuje zájem na výsledku řízení, pro který lze pochybovat 
o nepodjatosti úřední osoby. Z hlediska naplnění podmínek § 14 odst. 1 správního řádu 
je třeba uvést, že podatel nijak neprokázal přímý vztah úředních osob k dotčeným osobám. 
Posuzovaný případ totiž není typickým příkladem systémové podjatosti, neboť účastníkem 
řízení není hlavní město Praha, nýbrž právnická osoba jím vlastněná. Vztah k dotčené osobě 
tedy není přímý (pracovní poměr k dotčené osobě), nýbrž pouze nepřímý (pracovní poměr 
k vlastníkovi dotčené osoby). To významným způsobem snižuje možnost existence zájmu 
na výsledku řízení, nevylučuje ho však zcela. Podatel v námitce podjatosti i v rozkladu 
dokládá existenci zájmu úředních osob magistrátu na výsledku řízení řadou dle jeho tvrzení 
nesprávných nebo nezákonných úkonů. K tomu je třeba uvést, že ačkoliv i Ministerstvo 
některé z námitek podatele akceptovalo a přikázalo magistrátu zjednat nápravu, procesní 
pochybení nebo nesprávné posouzení merita nezakládá podjatost úřední osoby a nesvědčí o 
zájmu jednající úřední osoby na výsledku řízení. Pochybení správního orgánu jsou důvodem 
pro aplikaci opravných prostředků, které slouží ochraně práv a oprávněných zájmů 
dotčených osob, nikoliv pro vyloučení úřední osoby z provádění dalších úkonů v řízení. Dále 
podatel namítá zapojení politické reprezentace (radní RNDr. Jana Plamínková a zastupitel 
Ing. Jiří Haramul) v podobě doporučení magistrátu, jak dále postupovat v podobě dožádání 
legislativního odboru magistrátu za účelem posouzení problematiky vlastnictví stavby 
vodního díla. K tomu lze uvést, že ani podatel ani DPP tento údajný vliv nijak nekonkretizují, 
mělo se jednat pouze o doporučení, že lze otázku vlastnictví vodního díla řešit ve spolupráci 
s legislativním odborem magistrátu, z něhož nelze nijak dovodit snahu o ovlivňování postupu 
magistrátu. Rovněž poznámku o shodném postupu magistrátu s DPP ve věci zařazení 
vodního díla do seznamu „budov možného napadení" nelze bez dalšího považovat za doklad 
o zájmu úředních osob magistrátu na výsledku řízení. Žádné další podklady nebyly 
podatelem doloženy, a proto lze souhlasit se závěrem, že nebyl shledán důvod pro vyloučení 
úředních osob magistrátu z řízení. 

Z uvedených důvodů bylo proto rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

P o u č e n í 

Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat (§ 152 odst. 5 ve spojení 
s § 91 odst. 1 správního řádu). 
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Rozdělovník 

Obdrží: 

Mgr. Josef Březina 
advokát 
Březina, Mařík & partneři, advokátní kancelář, s. r. o. 
Americká 35 
120 00 Praha 2 
IČ: 03841626 
ID DS: h3isx3x 
Právní zástupce CWI Smíchov, s.r.o., sídlem Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 -
Stodůlky, IČ 03841626, na základě plné moci ze dne 9. 4. 2018 

JUDr. Lenka Příkazská 
advokátka 
HSP & Partners advokátní kancelář v. o. s. 
Vodičkova 710/31 
110 00 Praha 1 
IČ: 29453101 
ID DS: pfkkmd4 
Právní zástupce Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, 
IČ 00005886, na základě plné moci ze dne 13. 11. 2018 

Na vědomí: 

1. Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy 
povodí -15110, zde spolu se spisem 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 114987319-232627-190116134530, že tento dokument sepsaný 16.01.2019,
který vznikl převedením 4 stránek vstupu v listinné podobě do podoby elektronické se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: žádný
Ověřující osoba: Kamila Jagošová
Vystavil: Ministerstvo zemědělství
v Praze dne 16. 01. 2019.
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