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1 Úvod
Právo životního prostředí patří mezi mladé právní obory, který zaznamenává značný posun až
během posledních několik desítek let. S pokrokem v oblasti průmyslu, stavebnictví i
technologií začalo docházet ke zjevným zásahům do přírodní sféry. První náznaky v ochraně
přírody a krajiny se vyskytly ve Velké Británii, jako následek průmyslové revoluce, kdy
kontaminovaná voda přenášela onemocnění v podobě cholery a jiných nemocí. To vyústilo
v roce 1875 k přijetí „Public Health Act“1. Dalším specifickým zákonem byl v roce 1876 „The
Rivers Pullution Prevention Act“, na základě kterého bylo veškeré znečišťování vod zakázáno.
Bohužel vynucení vůči největším znečišťovatelům v podobě továren a dolů bylo stále velmi
limitováno.
Na území dnešní České republiky se s ochranou životního prostředí a regulací zásahů do této
oblasti začalo až v 60. a 70. letech 20. století, zejména kvůli faktu, že tato oblast nebyla pro
tehdejší režim prioritou.
Prvotním náznakem byl zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který ač se spíše zaměřoval
na ochranu lidského zdraví, ve své podstatě upravoval i rámcová ustanovení o ochraně okolí
člověka, tedy i přírody. Ve svém ustanovení § 2 upravil ochranu a vytváření zdravých životních
podmínek, přičemž ustanovení pamatuje mimo jiné na ovzduší, vodu a půdu, které jsou dnes
chráněny tzv. složkovými zákony. Zajímavý je určitě fakt, že předmět práva ochrany životního
prostředí se začal na právnických fakultách vyučovat až v roce 19872.
Na skutečné počátky ochrany přírody a krajiny si musíme v České republice počkat až po roce
1989. Zejména s ohledem na nové investice a silný rozvoj stavebnictví, příroda a krajina čelila
novým hrozbám, které bylo nutné omezit a regulovat. Proto se právo životního prostředí dá
považovat za velmi dynamický okruh práva, který často souvisí s odlišnými odvětvími, jakými
jsou technické, ekonomické vědy nebo medicína.
Stěžejním právním předpisem byl a je zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí3, který na
začátku 90. let 20. století začal formovat regulaci k zajištění přírodní sféry. Ochranu životního
prostředí definuje Zákon o životním prostředí ve svém ustanovení § 9 jako „Ochrana životního
1

BELL, Stuart, Donald MCGILLIVRAY a Ole W. PEDERSEN. Environmental law. 8th ed. Oxford: Oxford
University Press, 2013, str. 21. ISBN 9780199583805.
2
DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckovy právnické
učebnice, str. 23. ISBN 978-80-7400-338-7.
3
Dále jen „Zákon o životním prostředí“.
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prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního
prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu
jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných
vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.“.
Po revoluci se zároveň začaly výrazně zvyšovat náklady na ochranu životního prostředí. Ještě
v roce 1989 byly investice na ochranu ve výši 3 602 000 000 Kč, v roce 1997 již stouply na
svoji maximální hodnotu 40 503 000 000 Kč4, což potvrzuje vzrůstající tendenci zájmu státu o
životního prostředí, na druhou stranu se setkáváme se střetem mezi vlivem investic či rozvojem
například v podobě zaměstnanosti nebo dopravy a životním prostředí (a střetu veřejného zájmu
a soukromého zájmu více v kapitole 6.2).
Na základě výše uvedeného, bych se rád v této diplomové práci věnoval jednotlivých procesům,
které souvisejí s ochranou životního prostředí a to zejména v oblasti stavebně-povolovací
procedury. Zaměřím se především na stavební úpravu, která se týká jak běžné výstavby, tak i
výstavby, která má či může mít značný dopad na životní prostředí, tj. rozsáhlé stavby a
významný development v krajině.
Zároveň se budu zabývat vztahem ekonomického a hospodářského rozvoje a ochrany životního
prostředí. Dle mého názoru, je tato problematika velmi aktuální a s novými investicemi a
požadavkem na rychlejší a levnější výstavbu klade na úroveň životního prostředí stále větší
nároky. Proto se budu, jak již napovídá název této diplomové práce, věnovat účasti veřejnosti
v těchto rozhodovacích procesech. Je tedy nutné, abych níže rozvedl jednotlivé kroky
povolovacího procesu a možný vstup veřejnosti v průběhu řízení i v konečném rozhodování.
Závěrem bych rád projevil názor ohledně rozsahu účasti veřejnosti a shrnul, jak si stojí česká
právní úprava ve světle faktických potřeb výstavby a ochraně životního prostředí. Jak je možná
již zřejmé, budu se snažit rozebírat aktuální otázky a problémy za pomocí velmi rozsáhlé
judikatury. Pro pochopení některých částí v českém právním řádu týkající se této oblasti, bude
zároveň nezbytné nastínit i mezinárodní, respektive evropskou legislativu.

4

Informace dostupné na webových stránkách:
https://www.czso.cz/documents/10180/20541931/3201814_0205.pdf/706acbaa-93b8-4438-9faa3ed5858b33c3?version=1.0
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2 Účast veřejnosti na základě práva petičního, shromažďovacího
a sdružovacího
2.1

Úvod

Právo na účast veřejnosti v rámci ochrany životního prostředí je možné provádět několika
způsoby. Vedle kvalifikované účasti dotčených osob a organizované veřejnosti se veřejnost
může domoci svých názorů i skrze práva, která nejsou přímo spojena s oblastí ochrany
životního prostředí. Mezi taková práva patří právo petiční, shromažďovací a sdružovací. Zařadil
jsem je do této diplomové práce právě z důvodu relativně častých případů, kdy veřejnost na
základě těchto práv prosazuje své zájmy, respektive zájmy na ochranu životního prostředí.
Zároveň je dobré doplnit, že tato práva nejsou v rámci účasti veřejnosti požadována ze strany
mezinárodních úmluv nebo evropského práva. Ani samotná Úmluvu (o Úmluvě je detailněji
referováno dále) nepočítá s účastí veřejnosti na základě petic, shromáždění či sdružení, ačkoliv
je pravda, že v důsledku se například samotné sdružovací právo promítne do organizování
veřejnosti ve spolcích5.
Právo petiční, právo shromažďovací a právo sdružovací vycházejí z Listiny základních práv a
svobod6, konkrétně z části upravující politická práva. Tato práva tedy mají ústavní základ. Na
úrovni zákonné je každé z těchto práv upraveno v samostatném zákoně. Právo petiční je
upraveno v zákoně č. 85/1990 Sb., o právu petičním7, právo shromažďovací je upraveno
v zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím8 a právo sdružovací bylo původně upraveno
v zákoně č. 83/1990 Sb., o právu sdružovacím9, avšak s nabytím účinnosti Občanského
zákoníku10, byl zákon zrušen a úprava přešla právě do Občanského zákoníků.
Je tedy zřejmé, že tato práva byla zákonodárcem vydávána v zákonech společně. Již jsem
zmiňoval, že tato práva nemají přímou právní souvislost s ochranou životního prostředí. V praxi
jsou však hojně využívána k těmto účelům a mnohdy právě v rámci připravované výstavby
nebo jiného podobného jednání. Právě velmi častým subjektem, který organizuje petice, nebo
shromáždění na základě těchto práv jsou spolky, jenž se věnují environmentální politice.
5

Vzhledem k nejednotnosti pojmosloví ve věci „občanské sdružení“ a „spolek“, budu nadále užívat pouze pojem
„spolek“ v souladu s Občanským zákoníkem. Pouze v citacích soudů ponechávám přesnou textaci.
6
Tzn. usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
jako součástí ústavního pořádku České republiky (dále jen “LZPS”).
7
Dále jen “Petiční zákon”.
8
Dále jen “Zákon shromažďovací”.
9
Dále jen “Zákon sdružovací”.
10
Tzn. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
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Pojďme se tedy podívat, jaký je rozsah možností veřejnosti v této sféře a jak se konkrétně
projevuje s ohledem na ochranu životního prostředí.
2.2

Právo petiční

Z čl. 18 LZPS vyplývá, že každý se může obracet ve věcech veřejného nebo jiného
společenského zájmu na státní orgány nebo orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy
nebo stížnostmi. Nad to bych chtěl doplnit, že úprava stížností je obsažena také ve správním
řádu11 (jedná se však o stížnosti ve věcech nevhodného chování úředních osob nebo postupu
správního orgánu, ačkoliv terminologie je stejná, svým účelem se tyto stížnosti nepřekrývají).
Petice dle výše zmíněného Petičního zákona je právo, které náleží i cizinci nebo právnickým
osobám, což vyplývá12 z pojmu „každý“, jak je uvedeno v LZPS. U právnických osob se
vyžaduje specifický cíl jejich činnosti13. U například spolků by se pak v rámci ochrany
životního prostředí vyžadoval cíl týkající se environmentální ochrany (rozbor cíle, který má
spolek uveden ve svých stanovách je upraven v kapitole 6). Petiční právo spolků je mj.
potvrzeno ustanovením § 18 Sdružovacího zákona, který stanoví, že spolky mají právo obracet
se na státní orgány s peticemi v souladu s cíli své činnosti.
Dále se nesmí petičním právem zasahovat do nezávislosti soudu nebo vyzývat k porušování
základních práv a svobod zaručených LZPS. Petiční zákon dále právo konkretizuje, když
stanoví, že výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. Při splnění těchto podmínek, je pak
možné vytvářet petice v podstatě na jakékoliv téma. Je také možné dle Petičního zákona14
vytvořit tzv. petiční výbor, který má sloužit k snadnější organizaci a zejména ke komunikaci
s úřady v případě velkých petic. Problém nastává při pořizování elektronických petic15, jelikož
Petiční zákon přímo stanoví, že petice musí být písemná a podporovatelé se podepisují na
podpisové archy. Jakákoliv taková elektronická petice tedy nemůže splnit náležitosti petice dle
Petičního zákona, pokud nejsou využity například elektronické podpisy.

11

Srovnej § 175 SŘ; tzn. zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“).
Zároveň toto potvrzuje i učebnice správního práva: MIKULE, Vladimír. Oddíl 1. [Petice]. In: HENDRYCH,
Dušan, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ,
Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. Správní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009,
str. 683. ISBN 978-80-7400-049-2.
13
Srovnej § 1, odst. 2 Petičního zákona.
14
Srovnej § 3 Petičního zákona.
15
Bylo by možné splnit náležitosti podpisu při užití elektronických podpisů v souladu se zákonem č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu, Viz JEMELKA; BŘEŇ 2007 op. cit., s. 128.
12

8

Státní orgán, kterému se petice dostane do rukou, je povinen ji přijmout. Takový orgán následně
musí ve lhůtě 30 dnů na petici odpovědět a poskytnout ve věci své stanovisko16. Petice nemůže
zasahovat do řízení, nemá žádný takový závazný charakter. Může mít však silnou mediální
funkci. Mezi aktuální případy můžeme zařadit případ novely Zákona o ochraně přírody a
krajiny, kdy se některé osoby obávají zhroucení systému národních parků 17. Právě v této věci
vznikla petice, která se snaží prosadit svůj názor ohledně úpravy novely ze strany Parlamentu
České republiky. Petice tak působí v tomto případě na politiky, kteří o novele rozhodují.
Jiným případem, který se týká přímo výstavby, byla stavba přehrady na řece Oslavě18. Povodí
Moravy připravovalo stavbu přehrady na výše zmíněné řece. Projekt doprovázelo mnoho
nejasností. Petici nakonec podepsalo až 24 tisíc osob (jednalo se například o vlastníky okolních
nemovitostí).
Jedná se o typický příklad, kdy se osoby začnou alespoň nekvalifikovaně podílet na přípravě
výstavby. V případech, kdy nezačalo ještě ani územní řízení, tudíž není možnost se přihlásit do
povolovacích procesů jako účastník, je petiční právo v podstatě jedno z mála možností, jak
alespoň vyjádřit svůj názor. Samotná povolovací řízení pak totiž mají již relativně přísná
pravidla, podle kterých účastníci mohou svá práva uplatňovat a ne vždy úspěšně. Apel na
politiky nebo developery přes média může být velmi úspěšný způsob, jak docílit předběžných
debat o záměru.
Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, nezáleží tolik na formě petice. Ať již se jedná o petici
písemnou, která obsahuje reálné podpisy svých podporovatelů nebo petici například na
webových stránkách19, která nesplňuje náležitosti dle Petičního práva, svůj účel může i tak
splnit. Zákon ani neupravuje minimální počet podpisů. Je však zřejmé, že čím více
podporovatelů, tím je pravděpodobnější, že se účel setká s požadovaným výsledkem.
Petice má tedy pouze charakter vyjádření názoru. Její podporovatelé nemají žádný nárok na
vyhovění jejich požadavků ze strany správního orgánu. Nelze se ani dovolávat jakýchkoliv

16

Detailní pravidla pro vyřizování petic budou pak k nalezení v jednotlivých vnitřních předpisech a podobných
dokumentech správních orgánů.
17
Více informací k nalezení zde: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-varuji-pred-senatni-verzizakona-o-ochrane-prirody-2 nebo http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vedci-vyzyvajiposlance-aby-odmitli-neprofesionalitu-Senatu-475344.
18
Více informací k nalezení zde: http://jihlava.idnes.cz/petice-proti-vystavbe-prehrady-u-nameste-nad-oslavoup0s-/jihlava-zpravy.aspx?c=A161004_2277063_jihlava-zpravy_mv.
19
Například petice Hnutí DUHA týkající se novely Zákona o ochraně přírody a krajiny, vice zde:
http://www.hnutiduha.cz/petice/.
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opravných prostředků ve věci způsobu vyřízení petice. Nepřichází ani v úvahu obrana proti
nečinnosti správního orgánu. I tak je dle mého názoru petice efektivní způsob, jak o záměru
informovat společnost prostřednictvím médií a tím dostat možnost pro prosazení vlastních
požadavků.
2.3

Právo shromažďovací

LZPS zaručuje shromažďovací právo ve svém čl. 19. Článek odkazuje na Zákon
shromažďovací, který toto právo v mezích omezuje, pokud je shromáždění prováděno na
veřejných místech. Podmínky pro omezení jsou vyčteny v LZPS jako opatření, která jsou
nezbytná pro ochranu ostatních osob, veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo
bezpečnosti státu. Shromažďovat se lze bez povolení orgánu veřejné správy, musí se však úřadu
oznamovat a to s výjimkou určitých případů stanovených Zákonem shromažďovacím. Jedná se
zejména o případy, kdy se právo uskutečňuje pro uzavřený okruh lidí, v uzavřených prostorách
nebo dále v případě, kdy je akce pořádaná církví20.
Právo shromažďovací náleží i cizincům nebo dokonce právnickým osobám21. Dle Zákona
shromažďovacího22, slouží toto právo k výměně názorů, využívání svobody projevu a k účasti
na řešení veřejných nebo jiných společných záležitostí. Zákon na druhou stranu omezuje toto
právo územně, když stanoví, že není možné se shromažďovat v blízkosti Parlamentu České
republiky.
Shromáždění může svolat osoba starší 18 let. Za svolavatele se rozumí i osoba, která tak měla
učinit vůči orgánu státní moci, avšak tak neučinila23. Nelze tak tento pojem vykládat pouze
s ohledem na aktivní jednání jedince. Jak již bylo zmíněno výše, shromažďovat se mohou i
cizinci. Na druhou stranu, nebylo zcela jasné, zdali svolavatel může být i osoba jiné národnosti
než české. Dikce zákona stanoví24, že tak může učinit občan. S ohledem na LZPS, konkrétně
čl. 42 odst. 3 je nutné vykládat pojem občan extenzivně, tedy jako kteroukoliv osobu, bez
ohledu na její státní občanství. Z důvodu této nejasnosti bylo v rámci novely 252/2016 Sb.,
navrhováno, aby svolavatel mohla být jakákoliv fyzická osoba, čímž by se zamezilo pochybám.
20

Srovnej § 4, odst. 1 Zákona shromažďovacího.
ČERNÝ, Petr; LEHKÁ, Markéta. Zákon o právu shromažďovacím. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010. 243 s.
12. ISBN 9788074003066.
22
Srovnej § 1 Zákona shromažďovacího.
23
Toto vyplývá z komentáře k Zákonu shromažďovacímu: ČERNÝ, Petr. § 3 [Svolavatel]. In: ČERNÝ, Petr,
LEHKÁ, Markéta. Zákon o právu shromažďovacím. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 43.
ISBN 978-80-7400-631-9. Komentář mj. říká, že v případě, že svolatel nepodá oznámení úřadu, vzniká mu tak
přestupková povinnost a to dle §14, odst. 3, písm. a) Zákona shromažďovacího.
24
Srovnej § 3 Zákona shromažďovacího.
21
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Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny následně prosadil, aby § 3 Zákona
shromažďovacího zůstal beze změny. Argumentoval zejména tím, že postačí, aby cizinci
(včetně osob, které nejsou občany státu Evropské Unie), bylo ponecháno právo na shromáždění,
ačkoliv u svolavatele je nutná potřeba vyššího stupně podmínek. Komentář25 k zákonu s tímto
nesouhlasí a zastává názor, že by tak dle tohoto výkladu, nezbylo cizinci, který sice právně není
občanem České republiky, avšak v tuzemsku žije, než najít osobu české národnosti a žádat, aby
ji v této činnosti oznamovací a svolávací zastoupila. Tím by se samozřejmě toto právo velmi
zkomplikovalo a není žádný důvod k takové překážce. Já sám s tímto argumentem souhlasím a
jsem pro extenzivní výklad pojmu občan s ohledem na jakékoliv fyzické či právnické osoby,
které by rády toto právo na území České republiky užili.
Kromě fyzické osoby, může tedy shromáždění svolat i osoba právnická. Lze vyjít i z podstaty
a zařazení spolků v Občanském zákoníku, kterým toto právo také náleží. Z pohledu ochrany
životního prostředí jsou spolky jedním ze stěžejních subjektů, tudíž i v tomto právu je pro tento
typ ochrany dobré, že spolky mohou shromáždění svolávat.
Povinnosti svolavatele a povinnosti, které se musí dodržet v rámci shromáždění, jsou pak
uvedeny v § 5 a násl. Zákona shromažďovacího. Relativně přísně jsou nastavena pravidla pro
oznámení samotné. Dle zákona je nutné, aby byl uveden účel shromáždění a v případě, že se
tak má konat na veřejném prostranství, tak vedle doby zahájení i předpokládaná doba ukončení
shromáždění. Vyžaduje se také informace ohledně předpokládaného počtu účastníků.
Doplňující informace může být § 5, odst. 4, který stanoví, že v případě, že je shromáždění
prováděno mimo veřejné prostranství a pod širým nebem, tak je nutný i souhlas vlastníka
nemovitosti, na které se má shromáždění provádět. Veřejným prostranstvím se pak rozumí26
náměstí, ulice, tržiště, parky atp. Podstatou veřejného prostranství je povaha jeho užívání, tedy
takové území je užíváno a přístupno všem bez ohledu na vlastnictví.
Z výše uvedeného a zároveň dle komentáře27 tedy musí nutně vyplývat, že shromáždění je
možné konat jak na veřejných místech, tak i soukromých. Což by v důsledku znamenal zásah
do soukromých práv, konkrétně vlastnictví. Proto se u soukromých prostor vyžaduje souhlas

25

Viz dále: ČERNÝ, Petr. § 3 [Svolavatel]. In: ČERNÝ, Petr, LEHKÁ, Markéta. Zákon o právu shromažďovacím.
2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 43. ISBN 978-80-7400-631-9.
26
Srovnej § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
27
Viz více: ČERNÝ, Petr. § 5 [Předložení a obsah oznámení]. In: ČERNÝ, Petr, LEHKÁ, Markéta. Zákon o právu
shromažďovacím. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 62. ISBN 978-80-7400-631-9.

11

vlastníka nemovitosti. Za zmínku ještě stojí fakt, že za výkon shromažďovacího práva na
veřejném prostranství není možné vybírat místní poplatek, i když je ve vlastnictví obce28.
Ve specifických případech, jako jsou například louky nebo zahrady, které jsou ve vlastnictví
soukromých osob, avšak neslouží obecnému užívání, bych pak doporučoval, aby se ověřila
nutnost souhlasu. V rámci ochrany životního prostředí je při shromažďování často využívaný
prostor lesa. Les může být ve vlastnictví soukromé osoby, avšak jeho status je odlišný od
ostatních prostor, jak je rozvedeno níže.
Pravidla pro obecný vstup do přírody reguluje Zákon o ochraně přírody a krajiny, vstup do lesa
pak zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. Dle Zákona o ochraně přírody
a krajiny29 platí, že: „krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená
souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“.
V rámci území, které je ve vlastnictví nebo nájmu státu, obce je každý oprávněn k volnému
průchodu přes tyto pozemky. Nesmí však způsobit škodu na majetku, zdraví osob a nezasahovat
do ochrany osobnosti či sousedských práv. Toto právo není však možné vztáhnout na zastavěné
pozemky, dvory, vinice, zahrady, atp.30. Je tedy možné, aby osoba vstupovala do krajiny, která
je součástí přírody a která není ve vlastnictví fyzických osob s určitými výjimkami. Respektive
fyzické osoby, tedy vlastníci, mohou omezit vstup na takové pozemky a to za pomocí například
oplocení. V podstatě je nutné pohlížet na tuto problematiku individuálně, zejména z pohledu
nutnosti užívání a také, zdali je pozemek vůbec veřejností užíván.
Naopak vstup do lesa je povolen každému bez ohledu na vlastnictví těchto pozemků, které plní
funkci lesa31. Vstup do lesa je samozřejmě regulován, tak aby nikdo les nepoškozoval a
nenarušoval lesní prostředí. Jsou určité podmínky, za kterých je možné vstup do lesa omezit, ty
však mohou být dány pouze na základě zákona32 nebo rozhodnutí orgánu státní moci33.

28

Srovnej výklad v komentáři: souvislosti ČERNÝ, Petr. § 5 [Předložení a obsah oznámení]. In: ČERNÝ, Petr,
LEHKÁ, Markéta. Zákon o právu shromažďovacím. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 62.
ISBN 978-80-7400-631-9.
29
Srovnej § 3, odst. 1, písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny
30
Toto vyplývá z komentáře, konkrétně: ČERNÝ, Petr. § 5 [Předložení a obsah oznámení]. In: ČERNÝ, Petr,
LEHKÁ, Markéta. Zákon o právu shromažďovacím. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 62.
ISBN 978-80-7400-631-9.
31
Srovnej § 19 zákona o lesích.
32
Například z důvodu ochrany a bezpečnosti České republiky, tedy dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky.
33
Na základě nařízení obce, která vykonává rozšířenou působnost, dle § 11 Zákona o obcích.
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Otázka je, zdali je možné v lese konat shromáždění. Ačkoliv je prostor lesa veřejně přístupný a
omezitelný jen za určitých okolností, výkon shromažďovacího práva může vlastnické právo
převyšovat. Setkávají se tu totiž dvě práva a to právo na vstup či právo shromažďovací oproti
právu na soukromé vlastnictví, jelikož je zřejmé, že větší shromáždění může výkon
vlastnických práv k lesu omezit či ztížit. Nastává pak otázka, zdali je v tomto případě nutný
souhlas vlastníka lesa.
V rámci ochrany a přírody, se v mnoha případech konala shromáždění s ohledem na zabránění
těžby či kácení lesa. Je to tedy zajisté jedna z metod, jak se veřejnost může účastnit ochrany
přírody a krajiny ovlivnit tak probíhající či následné rozhodovací procesy. Právě kácení lesa
musí být schváleno orgánem státní moci, proto i v tomto případě můžeme mluvit o účasti
v rámci rozhodovacích procesů.
Konkrétním případem je shromáždění v rámci blokády na Šumavě, které se účastnilo několik
stovek aktivistů v roce 201134. Při této akci účastníci bránili vlastním tělem nezákonné
rozhodnutí o kácení dřevin. Jednalo se v podstatě o poslední možnost, jak zabránit kácení lesa,
jelikož dle aktivistů a následně i soudu, nebyl jiný způsob, jak zabránit kácení na základě
nesprávného jednání orgánu státní moci, který rozhodl ve prospěch těžaře. Krajský soud
v Plzni35 pak mj. stanovil, že: „Občanská sdružení na ochranu přírody byla zcela zbavena
možnosti chránit zájmy ochrany přírody v době před přistoupením k těžbě dřeva. Za této situace
se nelze vůbec divit tomu, že jako poslední možnost, jak zabránit zvůli správních orgánů, bylo
zvoleno vyhlášení blokády nezákonné těžby.“. Policie měla zároveň bránit takovému
shromáždění, čímž se měla dopustit narušení pokojného shromáždění aktivistů36. Důležitým
tvrzení výše zmíněného soudu bylo i: „Podle čl. 35 Listiny základních práv a svobod má každý
právo na příznivé životní prostředí. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani
poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody. Ochrana přírody se
podle platného zákona uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských
sdružení. Skutečnost, že ochrana životního prostředí je věcí veřejnou, vyplývá i z preambule
Ústavy České republiky. Účast občanů bude díky jejich významu mnohem intenzivnější na území

34

Více informací zde: http://plzen.idnes.cz/mojmir-vlasin-aktivista-soud-djb-/plzenzpravy.aspx?c=A160323_090230_plzen-zpravy_pp
35
Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 3. 2016, čj. 57 A 66/2011.
36
Více informací například zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomovy-soudni-rozsudek-obcanskablokada-nezakonneho-kaceni-na-sumave-byla-opravnenou
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národních parků než kdekoli jinde. Cíl blokády tak byl zcela v souladu s cílem sledovaným
zákonem o právu shromažďovacím.“.
Dle již zmíněného ustanovení § 19 Zákona o lesích: „Každý má právo vstupovat do lesa na
vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při
tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka,
popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“. Pojem každý neomezuje rozsah osob, které by
mohli do lesa vstupovat. Dále jsou specifikována určitá pravidla, která musí každý splnit,
respektive neporušit při vstupu do lesa. Les tedy naplňuje na základě zákona podstatu veřejného
užívání, tak jako například veřejná účelová komunikace37.
Prosazuje se38 tzv. sociální funkce lesa s ohledem na omezení vlastnictví soukromým užíváním.
Dle K. Šimáčkové je omezení vlastníka z důvodu sociální funkce vlastnictví možné, pokud je
stanoveno zákonem, sleduje legitimní cíl a zachovává vztah přiměřenosti mezi omezením pro
vlastníka a výhodou pro ostatní. V případě, že by omezení pro vlastníka bylo nepřiměřeným
břemenem, jedná se o omezení ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny, které vyžaduje spravedlivou
náhradu. Vlastnictví lesa stále spadá ve větší míře pod stát a pouze 22,1 % je vlastnictví
soukromých osob39. Les dle mého názoru má sloužit především potřebě lidí, tudíž v tomto
ohledu omezení vlastnického práva spatřuji za vhodné. Zároveň i v souladu s výše uvedeným
mám za to, že shromáždění v lesích bez dalšího je možné zejména v případech, kdy se jedná o
shromáždění za účelem ochrany lesa, jelikož se jedná o veřejný zájem převyšující soukromé
vlastnictví. Tedy za předpokladu, že jsou naplněný podmínky pro vstup a shromáždění je
poklidné a výrazně nerušící lesní prostředí, není ani nutný žádný další souhlas.
Právo shromažďovací je tedy další relativně účinnou možností, jak zasáhnout do rozhodovacích
procesů, týkajících se životního prostředí. Jejím specifikem může být i ovlivnění jak budoucích,
probíhajících, ale i již rozhodnutých řízení. Na druhou stranu, je velmi tenká hranice mezi
využitím tohoto práva a nerespektováním rozhodnutí orgánů veřejné moci. Právě v případě
ochrany lesa, respektive zabránění kácení dřevin se často využívají blokády za pomocí
vlastního těla a policie pak nemá jinou možnost, než účastníky silou vyvést z prostoru. Dle
mého názoru, je dobré, že takové právo mohou zejména spolky využít a upozornit na případná
rozhodovací řízení, avšak nemělo by se již stávat, že i po rozhodnutí výkon blokují. Ovšem
37

MÁCHA, Aleš. Veřejné užívání jako omezení vlastnického práva. Právní rozhledy. 2015, č. 10, s. 363-368
Například: Šimáčková, K. in Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. Listina základních
práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 312, body 43 a 44.
39
Dle údajů Ministerstva zemědělství ČR, viz http://eagri.cz/ [cit. 18. 11. 2014].
38
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protiargumentem může být fakt, že (jak vyplývá i z výše uvedeného příkladu na Šumavě) se
jedná o poslední možnost, jak zabránit jasně nezákonným rozhodnutím, jelikož čas na jinou
správní či soudní ochranu je neúprosný a návrat poškozeného stavu v rámci životního prostředí
je leckdy nemožný.
2.4

Právo sdružovací

Právo sdružovací je na ústavní úrovni upraveno v čl. 20 LZPS. Dle odstavce prvého tohoto
článku je právem každého se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. Další
odstavce stanoví právo na sdružování se v rámci politické aktivity40, tedy do politických stran
či hnutí. Následně, tak jako u práva petičního a práva shromažďovacího, LZPS odkazuje na
zákon, který může právo sdružovací omezit. Takovým zákonem byl původně Zákon
sdružovací, který však byl nahrazen Občanským zákoníkem. Právě sdružování do spolků je pro
ochranu životního prostředí zcela zásadní.
Občanský zákoník upravuje spolky v § 214 a násl.. Zákon stanoví, že pro založení spolku jsou
nutné alespoň tři osoby, které mají společný zájem. Na spolky odkazuje několik zákonů, které
se věnují ochraně přírody a krajiny nebo jejím specifickým složkám. Mezi ty nejdůležitější patří
Zákon o ochraně přírody a krajiny nebo zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů41. Tyto speciální zákony pak dávají spolkům, ve kterých se právě občané sdružují
v souladu s Občanským zákoníkem, možnost se právně podílet na ochraně životního prostředí
(například správní řízení). V obecné rovině, se mohou členové spolku samozřejmě podílet na
ochraně i jiným způsobem, a to například úklidem lesa a okolí, pořádáním přednášek nebo
jiných vzdělávacích akcí. Pro tuto diplomovou práci je však stěžejní právě právní oblast, kterou
mohou spolky využívat.
Spolky jsou v českém prostředí hojně využívány právě pro oblast ochrany životního prostředí
díky speciálním výše zmíněným zákonům, jelikož dávají občanům kvalifikovanou možnost,
jak se podílet na rozhodovacích procesech týkající se životního prostředí. Účast veřejnosti za
pomocí spolků je dále rozvedeno především v kapitole 6.

40

Speciálním zákonem pro sdružování v rámci politických stran a hnutí není Zákon sdružovací, ale zákon č.
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
41
Dále jen „Vodní zákon”.
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3 Právo veřejnosti na informace
3.1

Úvod

Základ práva na informace týkající se životního prostředí nalezneme v LZPS a to konkrétně
v čl. 35 odst. 2, který stanoví, že „každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního
prostředí a přírodních zdrojů“. Lze se jej však dovolávat pouze v mezích zákona s ohledem na
čl. 41 LZPS. Právo na informace je tudíž jedním ze základních pilířů, na kterých stojí ochrana
životního prostředí. Informační právo je pak naprosto esenciální pro výkon dalších práv v této
oblasti, zejména právo na účasti veřejnosti (více informací ohledně konkrétních možnostech
účasti veřejnosti v kapitole 6).
Obecně jsou rozlišovány dvě fáze realizace tohoto práva: 1) sběr informací, 2) zpřístupnění
informací a to pak buď aktivním, nebo pasivním způsobem přístupu ze strany veřejnosti. Prvně
zmíněný způsob spočívá v samostatném zveřejňování informací ze strany státního orgánu.
Druhý způsob vyžaduje žádost osoby, která má o informace zájem.
Zcela stěžejním dokumentem v této oblasti je Aarhuská úmluva, o které je nutné alespoň
částečně referovat z důvodu naprostého pochopení české právní úpravy a provázanosti
s mezinárodní legislativou. Níže tedy za tímto účelem rozvedu Aarhuskou úmluvu s ohledem
na základ v oblasti informací a posléze i práva účastnit se rozhodovacích řízení.
3.2

Aarhuská úmluva ve věci práva na informace

Pro projevení dostatečné úcty k tak důležitému dokumentu, je žádoucí shrnout pár základních
informací o Aarhuské úmluvě. Aarhuská úmluva42 byla podepsána 25. června 1998 v Aarhusu.
Pro Českou republiku se Úmluva stala platnou až 4. října 2004. Úmluva zaznamenala změnu
během druhého zasedání smluvních stran mezi dny 25. a 27. května 2005 v Almaty. V souladu
s čl. 14, odst. 4 Úmluvy se stává jakákoliv změna platnou pro smluvní strany, které ji
ratifikovaly, schválily či přijaly 90. dnem poté, co depozitář potvrdí příjem oznámení o
ratifikaci, schválení či přijetí od alespoň tří čtvrtin smluvních stran. Tato změna mj.
specifikovala procesy v informování a účasti veřejnosti v rozhodování o záměrech uvolňování
GMO43 do životního prostředí. Česká republika se pro tuto změnu vyslovila pozitivně na
základě usnesení č. 299 ze dne 28. března 2007.

42

Dále jen „Úmluva“.
Jedná se o geneticky modifikované organismy. Srovnej např. Směrnici 2001/18/ES o záměrném uvolňování
geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.
43
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Úmluva bývá rozdělována do těchto tří oblastí:
I.

právo na informace veřejnosti o životním prostředí,

II.

aktivní účast veřejnosti na rozhodovacích procesech týkajících se životního
prostředí,

III.

zajištění právní ochrany v záležitostech týkajících se životního prostředí.

Právě druhá oblast je pro tuto diplomovou práci stěžejní, ač právní rámec přesahuje i do
ostatních oblastí vzhledem k nutné provázanosti. Úmluva, respektive oblast týkající se
aktivního přístupu veřejnosti, vychází z desátého principu deklarace z Rio de Janeira z roku
1992:
„Otázky životního prostředí jsou nejlépe řešeny za účasti všech dotčených občanů na přiměřené
úrovni“.
Úmluva je v českém právu provedena několika zákony. Níže se dále zaměřím zejména na oblast
práva na informace o životním prostředí a práva účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech.
Již v preambuli Úmluvy se hovoří o tom, „že mají-li občané uplatňovat toto právo a dostát této
povinnosti44, musí mít přístup k informacím o životním prostředí (…), uznávajíce, že lepší
přístup k environmetálním informacím a účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního
prostředí zvyšuje kvalitu rozhodování a jejich prosazování“. Úmluva pak definuje v čl. 2, odst.
3 společně tzv. „environmentální informace a informace o životním prostředí“, jakožto
jakékoliv informace, ať už v písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné podobě o
složkách životního prostředí, faktorech, které životní prostředí ovlivňují a stavu lidského zdraví
a bezpečnosti. Definice je tedy velmi široká a svým rozsahem tak zasahuje v podstatě do celého
spektra lidského působení bez ohledu na to, zdali se jedná o soukromoprávní či veřejnoprávní
oblast.
Úmluva45 dává smluvním stranám Úmluvy za povinnost vytvořit takový vnitrostátní
legislativní rámec, na základě kterého bude veřejnost oprávněna bez jakýchkoliv vyšších
nároků k přístupu k informacím o životním prostředí. Toto pravidlo je zároveň konkretizováno
způsobem, jakým se veřejnost může k předmětným informacím dostat. Jednoznačně je

44

Jedná se o právo žít v prostředí přiměřeném pro zdraví a pohodě a povinnosti chránit a zlepšovat životní prostředí
ve prospěch současných i budoucích generací.
45
Srovnej čl. 4 Úmluvy.
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stanoveno, že žadatel o informace nemusí státnímu orgánu uvádět žádný důvod, zájem či nárok
a mělo by mu být vyhověno v takové formě, ve které požádá.
Úmluva, ačkoliv je založena spíše na obecnější bázi, konkretizuje lhůtu, ve které musí orgán
požadovanou environmentální informaci poskytnout – do jednoho měsíce od požádání. Je
zároveň dán prostor pro prodloužení lhůty a to v určitých složitých případech. Lhůtu je tak
možné prodloužit na dva měsíce od podání žádosti. Za takové složité podmínky lze považovat
případy, kdy se jedná o rozsáhlé množství informací, které se poskytují, respektive může jít o
případy převádění informací z listinné formy na digitální. Za těchto okolností by právě státní
orgán mohl lhůtu prodloužit.
Velmi specificky se Úmluva vyrovnává46 s případy, kdy orgán může žádost o informace
odmítnout. Takových případů je relativně hodně a není nutné pro tuto diplomovou práci
rozebírat úplně každý. Za zmínku, dle mého názoru, stojí důvod odmítnutí v podobě důvěrných
informací. Specifikace takových důvěrných informací musí být pak určena zákonem. Mohlo by
se jednat o informace, které mají vliv například na obranu a ochranu státu. Možný je pak případ,
kdy by poskytnutí mohlo ohrozit průběh soudního řízení, tedy zásady na spravedlivý proces.
Státní orgán může vyloučit i informace, které se týkají obchodního a průmyslového tajemství,
avšak bez dotčení práva na informace ohledně emisí, které jsou relevantní pro ochranu
životního prostředí. Právě emise jsou jedním z faktorů, které jsou častým tématem při
povolování konkrétní stavby, zejména v tzv. průmyslových zónách.
Mohlo by se zdát, že rozsah případů, ve kterých státní orgán může poskytnutí informací
odmítnout je velmi široký. Úmluva se v této věci však staví restriktivně a požaduje po
smluvních stranách, respektive státních orgánech, aby v této oblasti postupovaly způsobem,
který bude mít za výsledek zveřejnění informace.
Úmluva se zaměřuje na způsob, jakým se mají informace týkající se životního prostředí sbírat
a rozšiřovat. Smluvní strany musí vedle zajištění práva na informace veřejnosti o životním
prostředí zajistit i způsob, jakým budou samotné orgány informace zpracovávat, a jak o ně
budou pečovat. Je proto nutné zajistit systém, na základě kterého budou jednotlivé státní orgány
mezi sebou informace sdílet a posléze i jednoduše zveřejňovat. Jedním z kroků, jak výše
uvedené zajistit, je právě aktivní zveřejňování informací za pomocí zavedení veřejně

46

Srovnej čl. 4 odst. 3 až 7.
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přístupných seznamů a registrů47. Stát se tak například snaží (v souladu s evropskou
legislativou) provádět různé informační systémy pro jednotlivá řízení, která jsou úzce spjata
s životním prostředí. Mezi tyto systémy může patřit informační systém o procesu EIA či IPPC,
o kterých je referováno dále.
Ačkoliv, jak bylo zmíněno výše, je možné požadovat náhradu za poskytnutí informace v rámci
pasivního informování, v případě seznamů a registrů musí být zpřístupněno bezplatně48. Tímto
způsobem by měly být zveřejňovány i zprávy o stavu životního prostředí, texty zákonů týkající
se životního prostředí a následně i politiky, plány a programy týkající se životního prostředí.
Právě zpráva o stavu životního prostředí49 je jedním ze základních obecných dokumentů, který
by měl shrnovat aktuální stav životního prostředí v rámci státu. Dle Úmluvy by se tato zpráva
měla vydávat alespoň každé čtyři roky. Poslední takovou zprávou je Zpráva o životním
prostředí České republiky z roku 2015, čímž je jasné, že v České republice je tato povinnost
smluvních stran naplněna. V rámci zprávy jsou uvedeny například jednotlivé dopady lidské
činnosti na složky životního prostředí. Úmluva totiž blíže nespecifikuje, jaké konkrétní
dokumenty musí stát vydávat, respektive jaký obsah mají mít. Je pak tedy čistě na státu, aby
tuto povinnost naplnil s ohledem na místní problematiku týkající se životního prostředí.
Mezi specifický způsob informování o životním prostředí patří i tzv. eko-labelling či
environmentální audity50. Eko-labelling neboli v českém prostředí známý spíše jako ekoznačení spočívá v označování výrobků nebo služeb, u kterých bylo prokázáno, že plní zejména
státem dané požadavky na vliv na životní prostředí. Takové označení může spočívat například
v tzv. ekoznačce (označení může získat výrobek nebo služba od třetí strany podle normy ČSN
14024). S tímto souvisí i povinnost smluvních stran zajistit poskytování informací o výrobcích
takovým způsobem, aby se veřejnost mohla svobodně rozhodnout pro environmentálně
šetrnější alternativu.
V České republice je možné aktuálně využít informační systém vedený Českou informační
agenturou životního prostředí51 (Cenia). Podstata spočívá právě k označení výrobků, ale i
služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu

47

V České republice mohu zmínit dále také „Integrovaný registr znečišťovatelů“ dostupný na http://www.irz.cz/
nebo informace vydávané Českým statistickým úřadem dostupné na https://www.czso.cz/.
48
Srovnej čl. 5, odst. 2, písm. c)
49
Zprávy jsou dostupné na webových stránkách:
http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace
50
Srovnej čl. 5, odst. 6.
51
Registr je dostupný na této webové stránce: http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/ekologicky-setrne-vyrobky.
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prostředí. Na příslušných webových stránkách lze zároveň upozornit na jednotlivá kritéria pro
příslušné výrobky, na základě kterých jsou ekoznačky udělovány. Spotřebitel si následně může
v seznamu na uvedených webových stránkách pod čarou zjistit, zdali služba či výrobek mají
vlastní eko-značku.
3.3

Česká úprava práva na informace

Právo veřejnosti na informace týkající se životního prostředí, je základním předpokladem pro
kvalifikovanou účast veřejnosti. Z výše uvedeného dále vyplývá, že v českém právním
prostředí je základním zdrojem tohoto práva právě LZPS, které však potřebuje provedení ve
formě zákona, kterým je zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace na životním prostředí52.
Dalším důležitým předpisem v této oblasti je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím53.
Zákon o právu na informace o ŽP je zákonem speciálním k Zákonu o svobodném přístupu
k informacím, přičemž vymezuje základní okruh informací, které jsou příslušné subjekty
povinny sdělovat v rámci ochrany životního prostředí. Je tedy zřejmé, že Zákon o svobodném
přístup k informacím se uplatní na širokou škálu případů mimo rámec ochrany životního
prostředí. Otázka nastává ve chvíli, kdy není jasné, podle jakého zákona z výše uvedených se
má informace ze strany státního orgánu poskytnout. Je právě proto na orgánu, aby tak rozhodl,
bez ohledu na to, jak je žádost formálně podána54. Tím je zajištěno, aby státní orgán nemohl
odmítnout žádost s odůvodněním, že žádost byla podána dle nesprávného právního předpisu.
3.3.1 Povinný subjekt a poskytované informace
Zákon o právu na informace na životní prostředí stanoví, kdo je povinným subjektem. Tyto
osoby specifikuje v ustanovení § 2, písm. b). V praxi v České republice se veřejnost může
obracet na jakékoliv orgány státní správy či orgány územní samosprávy, které plní úkoly
v ochraně životního prostředí. Konkrétně mohu zmínit zejména Ministerstvo životního
prostředí, Povodí Vltavy, Česká inspekce životního prostředí nebo Agenturu ochrany přírody a
krajiny.
Rozsah informací, které mají tyto osoby povinnost sdělovat je stanoven jako jakákoliv
informace o stavu a předpokládaném vývoji životního prostředí a jeho jednotlivých složek.
52

Dále jen „Zákon o právu na informace o ŽP”.
Dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím”.
54
Viz http://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-nainformace-o-zivotnim-prostredi.
53
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Výčet informací, které se poskytují, tedy není taxativní nebo nějak ohraničený. Vodítkem může
být § 2 písm. a) Zákona o právu na informace o ŽP. Vedle základních zdrojů jako jsou zprávy
o stavu životního prostředí, jsou pro tuto diplomovou práci zásadní zejména odst. 2, 5, a 6.
Připravované nebo prováděné činnosti a opatření a uzavírané dohody, které mohou mít vliv na
životní prostředí, patří mezi druh informací, které se veřejnosti poskytují. Jedná se o relativně
obecné vymezení informací. Mohlo by se vztáhnout například na připravované dohody
investorů s obcemi o výstavbě infrastruktury v podobě dohod o spolupráci. Zároveň by se
mohlo jednat o již prováděné činnosti, které by například mohly překračovat zákonné limity
hluku a emisí. V podstatě se tedy jedná o poskytování informací, které se týkají plánované nebo
probíhající výstavby, respektive dohod o výstavbě či podobných činností, které mohou mít vliv
na životní prostředí.
Jiným specifickým druhem jsou informace o vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na
životní prostředí a o posuzování vlivů na životní prostředí. Je tedy zcela zřejmé, že tyto
informace by se uplatnily při procesu EIA nebo SEA či jakéhokoliv plánovacího dokumentu.
Mezi takové dokumenty bychom mohli zařadit územní plán nebo například zásady územního
rozvoje, které mají značný vliv na jakoukoliv výstavbu v krajině.
Důležité jsou poskytované informace o správních řízeních ve věcech životního prostředí,
posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech. Díky příslušnému
ustanovení, jak je zmíněno výše, je v určitých případech umožněno i jiným osobám než
účastníkům příslušného řízení například nahlížet do správních spisů (pořizovat opisy, kopie,
atp.). Oprávněná osoba tak nemusí prokazovat právní zájem, aby ji bylo právo poskytnuto.
V praxi by se jednalo zejména o územní nebo stavební řízení či o řízení o posuzování vlivů na
životní prostředí (EIA a SEA).
Za doplnění jistě stojí fakt, že žádost na základě Zákona o právu na informace o ŽP lze učinit
písemně i ústně a to způsobem telefonicky, elektronicky nebo jinou podobnou proveditelnou
formou. U elektronické formy ani není nutné připojovat elektronický podpis. Veškeré tyto
skutečnosti jsou provedením zásad týkajících se snadného přístupu k informacím o životním
prostředí, tak jak je stanoveno v Úmluvě.
Které informace však orgán nemusí poskytovat? V souladu s Úmluvou, která samostatně
obsahuje relativně obsáhlý rozsah informací, které nemusí být veřejnosti poskytnuty, Zákon o
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právu na informace o ŽP upravuje několik výjimek z informační povinnosti55. Mezi specifické
případy spadá informace, jejíchž zpřístupnění by mohlo mít nepříznivý vliv na ochranu
životního prostředí. Toto vyloučení je v zásadě specifikací nemožnosti poskytnutí informací
dle Úmluvy v podobě informací, které mají důvěrný ráz ve spojení s obchodním a
průmyslovým tajemství. Zároveň však česká úprava přebírá i výjimku z vyloučení, která se týká
informací o vypouštění emisí.
3.3.2 Způsob poskytování informací
Základní zásadou zpřístupňování informací je, že každý má právo nahlížet do listin a pořizovat
si kopie56. Zákon o právu na informace o ŽP dokonce stanoví i v jaké době je možné takové
právo uplatnit, a to v pracovní době příslušného povinného subjektu. Zároveň se vychází z teze,
která odpovídá i pravidlům stanoveným v Úmluvě, že informace se poskytují bezplatně.
Povinný subjekt má na druhou stranu možnost požadovat náhradu za náklady spojené
s poskytnutím informace57. Mělo by tedy jít o náhrady, které se týkají například tisku
dokumentů či její digitalizace, ne práci zaměstnanců povinného subjektu.
Povinné subjekty jsou dále povinny v rámci aktivního zveřejňování a opět v souladu s Úmluvou
zpracovávat informace vztahující se k jejich působnosti a dále jsou povinny aktivně vytvářet
technické podmínky pro zpřístupňování informací. Rozumí se tím zejména zpřístupňování
základních dokumentů týkajících se životního prostředí, které mají posléze vliv na další
specifické dokumenty. Patří mezi ně koncepce58, politiky59, zprávy o stavu životního
prostředí60, dokumenty pořizované v rámci procesu EIA61, apod.
3.3.3 Právo na informace dle Zákona o ochraně přírody a krajiny
Specifickým případem je právo spolků požadovat, aby byly předem informováni o všech
zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy
na ochranu přírody a krajiny dle § 70, odst. 2 Zákona o ochraně přírody a krajiny. Pro účast
veřejnosti v rozhodovacích procesech týkající se životního prostředí je tento institut zcela
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Srovnej § 8, odst. 2 a 3 Zákona o právu na informace o ŽP.
Srovnej § 10, odst. 1 Zákona o právu na informace o ŽP.
57
Srovnej § 10, odst. 3 Zákona o právu na informace o ŽP.
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Například Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011 – 2020
dostupná na https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kevvosk.
59
Například Státní politika životního prostředí ČR dostupná na
http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi.
60
Například Zpráva o stavu životního prostředí České republiky 2015 dostupná na
http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace.
61
Například Informační systém EIA dostupný na http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr.
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zásadní, jelikož provádí kvalifikovanou účast veřejnosti na těchto procesech a dává ji tak
možnost, jak přímo a konkrétně zasáhnout do určitých - zejména stavebně povolovacích
procesů.
Je tedy nutné, aby spolek zažádal o informování o takových řízeních u příslušeného správního
orgánu. Zajímavou změnou byla novela Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 218/2004 Sb.,
která zrušila územní omezenost spolků. Respektive, dnes již mohou o takové informace žádat
spolky i s celostátní působností, samozřejmě za předpokladu, že splňují ostatní náležitosti (více
informací ohledně informování a účasti spolků v kapitole 6).
3.4

Závěr

Právní úprava poskytování informací v České republice týkající se životního prostředí vychází
především z Úmluvy a v podstatě kopíruje její koncepci. Vedle běžné „stošestky“, tedy Zákona
o svobodném přístupu k informacím, jakožto obecného zákona, je v českém právním prostředí
tato problematika zakotvena v Zákoně o právu na informace o ŽP. Zákonná úprava stojí na
zásadě, která spočívá spíše ve vyhovění veřejnosti, která si podá žádost o informace. Povinné
subjekty mohou jen v určitých případech a v praxi velmi málo vyskytujících se, poskytnutí
informace zamítnout. Je to tedy právě veřejnost, která je silnou stranou, a která ve většině
případech své právo na informace prosadí.
Vedle této pasivní formy poskytování informací o životním prostředí veřejnosti, je relativně
obsáhlá aktivní forma v podobě samostatného zveřejňování informací ze strany státních orgánů.
Proto, na základě výše uvedených informací, hodnotím úpravu jako dostačující, ne-li až příliš
silnou ve prospěch veřejnosti. Dle mého názoru, však je nutné, aby veřejnost byla o stavu
životního prostředí anebo připravovaných záměrech informována v dostatečné míře, aby byla
schopná se následně i účastnit procesů týkajících se životního prostředí. Z toho mi plyne, že
informovanost sama o sobě je zbytečná ve vztahu k účasti veřejnosti, pokud veřejnost nemá
dostatečná oprávnění na základě zákona zasahovat do ochrany životního prostředí. A naopak
taková práva mohou být jakkoliv rozsáhlá, avšak neužitečná, pokud by veřejnost nebyla
dostatečně informována.
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4 Právo veřejnosti na účast
4.1

Úvod

Na základě Preambule Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. jsme „my, občané České republiky
v Čechách, na Moravě a Slezsku (…) odhodláni střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní,
hmotné a duchovní bohatství“. Dále dle čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má
každý právo na příznivé životní prostředí, včetně odst. 3, dle kterého „při výkonu svých práv
nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství
přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“.
Z ústavních zákonů je zřejmé, že životní prostředí jsou jedním ze základních složek, které
musíme chránit. Tato povinnost náleží jak státu, tak i jedincům. Protože však člověk je bytost
sobecká a neuvažující v delších časových horizontech, respektive neuvažující v souladu s
principem trvale udržitelného rozvoje nebo principem nejvyšší hodnoty musí se navzájem
hlídat a koordinovat. Mezi největší problémy aktuálního světa patří zejména globální
oteplování planety, poškozování ozonové vrstvy Země nebo například degradace půdy. Mnoho
z těchto jevů je způsobena právě neodpovědným působením jedinců.
Účast veřejnosti může být prováděna několika způsoby, v některých případech není ani nutná
přímá právní úprava. Každý totiž může uklízet odpadky v lesích, dbát sám na životní prostředí,
třídit odpad atp. Mezi sofistikovanější případy patří přímá účast v podobě lesní, myslivecké či
rybářské stráže. Základním dokumentem pro mj. účast veřejnosti na ochraně životního prostředí
je v mezinárodním právu Úmluva.
4.2

Aarhuská úmluva ve věci účasti veřejnosti

Úmluva definuje, kdo je ve skutečnosti veřejnost a odděluje ji od tzv. dotčené veřejnosti.
Veřejností se dle Úmluvy myslí fyzická nebo právnická osoba, jejich sdružení, organizace nebo
skupiny. V podstatě se jedná o nejširší možné vymezení veřejnosti, které prakticky dopadá na
veškeré právnické i fyzické osoby.
Dotčenou veřejnosti se pak dle Úmluvy myslí veřejnost, která může být rozhodnutím ovlivněna,
anebo která má na rozhodnutí určitý zájem. Aby nedošlo k pochybám, Úmluva pak ještě
dodává, že se presumuje, že nevládní organizace (tzv. NGO) mají na takovém
environmentálním rozhodnutí zájem. Musí se však jednat o organizace, které splňují náležitosti
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dle vnitrostátního práva. V tomto případě můžeme v českém právu odkázat například na spolky,
jejíchž cílem je dle stanov ochrana přírody a krajiny.
Dále do této definice jistě spadají například vlastníci nemovitostí62, kteří mohou být
environmentálním rozhodnutí dotčeni. Jedná se o podstatně užší pojem než pojem samotné
veřejnosti.
Veřejnost se dle Úmluvy účastní rozhodovacích procesů na základě tří článků. Článek 6 se týká
účasti veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech, článek 7 se věnuje účasti veřejnosti
při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí a článek 8 se soustředí na
účast veřejnosti na přípravě prováděcích předpisů a obecně použitelných právně závazných
normativních nástrojů.
Ačkoliv účast veřejnosti na zákonodárných procesech v oblasti ochrany životního prostředí je
systematicky zařazena v rámci Úmluvy v oblasti účasti veřejnosti až na konec, rád bych ji
zmínil na začátku a to z důvodu nadřazenosti legislativních dokumentů vůči ostatním typům
nosičů informací. Je na státu, aby dovolil veřejnosti podílet se na tvorbě zákonů a prováděcích
předpisů. Návodným dokumentem pro veřejnost mohou být Legislativní pravidla Vlády České
republiky63, která upravují jak povinná připomínková místa (tzn. ústřední orgány státní správy
a další instituce), tak i další připomínková místa (veřejnosti). Veřejnost pak může v základních
lhůtách (15 pracovních dnů, respektive 20 pracovních dnů u návrhů zákonů) podávat své
připomínky.
I když by se návrhy měly zveřejňovat na Portálu veřejné správy64, v oblasti životního prostředí
lze doporučit sledovat webové stránky Ministerstva životního prostředí, které v sekci
připravovaná legislativa65 zveřejňuje veškeré návrhy, které se této oblasti týkají. Zároveň
Ministerstvo vede na základě vnitřní směrnice66 vlastní seznam fakultativních připomínkových
míst, které jsou obesílány s návrhy zákonů a vyhlášek v rámci vnějších připomínkových řízení.
Dalším druhem účasti veřejnosti na základě Úmluvy je účast v souvislosti s výstavbou staveb,
které mají značný vliv na životní prostředí. Úmluva tyto stavby rozvádí v příloze č. 1 (např.
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Srovnej např. § 85 odst. 2 písm. c) Stavebního zákona.
Dostupná na těchto webových stránkách: https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidlavlady-91209/.
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Dostupný na těchto webových stránkách: https://portal.gov.cz/portal/obcan/.
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Dostupná na těchto webových stránkách: http://www.mzp.cz/cz/pripravovana_legislativa.
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Směrnice č. 3/2001.
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rafinerie ropy a plynu, koksovací pece, slévárny nebo skládky). V praxi se bude jednat o
povolovací procesy, u kterých se zajisté provádí řízení EIA, respektive bude nutné dosáhnout
IPPC.
Úmluva upravuje práva veřejnosti, jakožto i procedurální otázky (např. dostatečně dlouhé
lhůty). Z pohledu tzv. zainteresované společnosti je důležitý odst. 2 článku 6 Úmluvy, který
v podstatě zakládá původ práva veřejnosti na informování například při podání žádosti na
provedení záměru67 v českém právu. Veřejnost má dále právo na veřejném šetření s žadatelem
předkládat jakékoliv připomínky, požadovat informace nebo podávat svá stanoviska. Ačkoliv
se zdá, že se jedná v zásadě o nekvalifikované prostředky, které může veřejnost využít, odst. 8
dále stanoví, že orgán je povinen takové výše zmíněné podklady ve svém environmentálním
rozhodnutí zohlednit. Nemusí podle nich sice rozhodnout, ale svoji váhu mít mohou.
Úmluva zároveň počítá i s účastí veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se
životního prostředí. Ve stěžejních věcech odkazuje na předcházející článek 6, když sám
nestanoví konkrétní pravidla pro schvalování takových dokumentů. Je tak státům poskytnuta
mnohem vyšší míra flexibility v rámci vnitrostátní úpravy. V tomto ohledu i Česká republika
využila relativně volný prostor pro vlastní úpravu, když veřejnosti poskytla institut tzv.
zástupce veřejnosti. O zástupci veřejnosti je dále podrobně referováno v kapitole 5.2.
4.3

Účast v řízeních dle zvláštních zákonů

Tato práce se soustředí na účast veřejnosti v povolovacích procesech týkajících se staveb. Jedná
se zejména o účast v územním řízení a posléze v řízení stavebním dle Stavebního zákona. O
těchto řízeních detailně pojednávají kapitoly 6.3 a 6.4. Proto bych rád uvedl a specifikoval, o
jaký typ veřejnosti se v tomto případě jedná a jaké musí splňovat náležitosti, aby se mohla
taková veřejnost účastnit příslušného řízení.
Na základě ustanovení § 85, odst. 2 písm. c) Stavebního zákona se územního řízení mohou
účastnit osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis. S jistou odchylkou to platí i pro stavební
řízení na základě § 109 písm. g) Stavebního zákona. Oba případy každopádně odkazují
například na § 70 Zákona o ochraně přírody a krajiny (nejedná se samozřejmě o jedinou
možnost účasti na základě speciálního zákona). Účast veřejnosti je dle tohoto ustanovení možná
prostřednictvím právnických osob za specifických podmínek.
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Srovnej např. § 70 odst. 2 Zákona o ochraně přírody a krajiny.
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V praxi se setkáváme zejména se spolky68. Výše zmíněné ustanovení Zákona o ochraně přírody
a krajiny zároveň specifikuje, jaké podmínky musí taková právnická osoba splňovat, aby se
mohla stát účastníkem řízení a uplatňovat kvalifikované námitky. Samotné ustanovení pak ještě
rozlišuje mezi účastenstvím v řízení o povolení záměru, které podléhá procesu EIA, a které
nikoli.
První z náležitostí je nutnost splnit účel založení spolku. Spolek musí mít přímo ve stanovách,
že jeho účelem je ochrana přírody a krajiny, což v mnoha případech vytváří spory, přestože
početná judikatura v tomto případě jasně stanoví pravidla, která spolek, respektive jeho stanovy
musí splňovat69. Je proto obecně spolkům doporučováno, aby se držely konkrétně formulace,
která je uvedená v zákoně, čímž se vyhnou případným sporům ohledně jejich stanov. Jednou
z možností, která může nastat, je příliš úzké vymezení účelu ve stanovách, což by mohlo mít za
následek právo účastnit se v řízeních jen v těch určitých hranicích dle stanov nebo naopak
případ, kdy ze stanov není zcela jasné, že účelem spolku je právě ochrana přírody a krajiny.
Dalším důležitým bodem je žádost o informování ze strany úřadu o zahájených řízeních. Úřad
pak může informovat o zahájeném řízení buď přímo poštou, nebo doručením na úřední desce.
Zákon jasně stanoví, že taková žádost o informace má platnost jednoho roku a poté musí být
spolkem obnovena, pokud má zájem, aby se mu dostala včas informace o zahájených řízeních.
Pokud posléze vyhodnotí, že by se spolek rád účastnil řízení, musí se ve lhůtě 8 dnů přihlásit
do řízení, čímž se stane automaticky účastníkem.
Velmi diskutovaným tématem bylo i účelové zakládání spolků na základě nových záměrů
investorů. Kritika směřovala zejména k tomu, že v takových případech je spolek zcela jistě
založen jen za účelem blokace a zatěžování povolovacích stavebních procesů. Nejvyšší správní
soud70 se v tomto ohledu vyjádřil ve prospěch takto založených spolků, když judikoval, že vstup
spolku do řízení je možný, i pokud spolek vznikne až v průběhu řízení. Toto rozhodnutí je
naprosto stěžejní, přičemž právní věta zní následovně: „Jestliže občanské sdružení neprodleně
po své registraci oznámilo stavebnímu úřadu svůj záměr být účastníkem předmětného řízení, a
to ještě před konáním ústního jednání, v jehož průběhu mohli účastníci řízení uplatnit námitky,
bylo na místě, aby stavební úřad jednal s občanským sdružením jako s účastníkem řízení“.
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Srovnej § 214 a násl. Občanského zákoníku.
Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2010, čj. 5 As 41/2009-91 nebo rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2010, čj. 6 Ao 5/2010-43.
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Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2012, čj. 7 As 25/2012-28.
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Mj. dále z judikátu vyplývá, že spolky mají právo na informace i o řízeních, které již probíhají
v době, kdy byly založeny. I v takovém případě se má spolku povolit vstup do řízení jakožto
účastníkovi. Toto potvrzuje další rozhodnutí Nejvyššího správní soudu71, které říká, že by nebyl
správný výklad § 70 Zákona o ochraně přírody a krajiny takový, že podmínky pro účast v řízení
mohou být splněny pouze tehdy, když žádost o informace předchází zahájení samotného
správního řízení.
Následně je i důležité, aby byl ohrožen veřejný zájem v podobě ochrany přírody a krajiny. Není
totiž vždy zcela zřejmé, zdali připravovaný záměr bude mít vliv na životní prostředí. V tomto
se však Nejvyšší správní soud72 vyjádřil tak, že spolek je účastníkem řízení vždy, pokud splní
procesní podmínky. Dle citovaného rozhodnutí, ve smyslu § 70 odst. 2 Zákona o ochraně
přírody a krajiny, není účelem účasti spolku blokace nebo protahování řízení, ale jedná se o
kvalifikované hájení zájmů ochrany přírody a krajiny. Z toho mimo jiné plyne, že účast
veřejnosti v podobě spolku má v takových řízeních kontrolní funkci, které jej nelze zbavit.
V daném případě se jednalo o možné kácení dřevin, které zcela jistě může mít dopad na podobu
krajinného rázu73.

5 Účast veřejnosti v rámci ochrany životního prostředí týkajících
se tvorby programů, politik, zásad a plánů
5.1

Úvod

Územní plánování najdeme v zákoně č. 183/20016 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu74, konkrétně v části třetí. Dle Stavebního zákona se jedná o činnost, jejímž cílem je
vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území. Právě tato věta odkazuje na princip trvale udržitelného rozvoje,
který je jedním ze stěžejních principů pro právo životního prostředí.
Na základě územně plánovací dokumentace se stanoví jednotlivé užití území, vymezuje území,
kterým mají být poskytnuta vyšší míra ochrany a naopak území, která mají sloužit například
k ekonomické činnosti. V této části Stavebního zákona se tedy často střetává veřejný zájem na
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Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11.2011, čj. 6 As 19/2011.
Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, čj. 7 As 2/2011-58.
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Srovnej s rozhodnutím Nejvyššího správní soudu ze dne 12. 9. 2008, čj. 2 As 49/2007-191, který vymezuje
pojem „krajinný ráz“.
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Dále jen „Stavební zákon“.
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ochranu životního prostředí a soukromý zájem na ekonomickou a hospodářskou prosperitu
napříč rozsáhlým územím.
Mezi nástroje územního plánování patří územně plánovací podklady, politika územního
rozvoje, územně plánovací dokumentace. Soustředím se zejména na politiku územního rozvoje,
zásady územního rozvoje, regulační plán a územní plán, které jsou dle mého názoru, pro tuto
diplomovou práci nejzásadnějším instituty.
5.2

Zástupce veřejnosti

Pro účast veřejnosti v rámci této kapitoly je nezbytné vymezit pojem zástupce veřejnosti.
V mnoha řízeních týkajících se i nepřímo životního prostředí je možné, aby se stal účastníkem
dotčený orgán nebo vlastník nemovitosti, který může být případným rozhodnutím dotčen75.
Specifickým institutem je pak tzv. zástupce veřejnosti, který se při splnění podmínek
v ustanovení § 23 Stavebního zákona může stát účastníkem řízení o územně plánovací
dokumentaci (více informací v kapitole 5).
Zástupcem veřejnosti tak může být fyzická nebo právnická osoba, která je plně způsobilá
k právním úkonům. Zmocnění je možné pouze na základě určeného počtu občanů kraje nebo
obce76, kteří podají připomínku a domáhají se tak skrze svého zástupce svých cílů. O takovém
účastenství se rozhoduje usnesením77.
Účast veřejnosti při územním plánování vychází z Úmluvy a na úrovni práva EU ze směrnice
2001/42/ES78.
Ještě donedávna byl zástupce veřejnosti v podstatě legitimován pouze k podání žaloby proti
rozhodnutí o námitkách, které v rámci řízení na základě připomínky a zmocnění podal (tak jak
podpořil Nejvyšší správní soud79 nebo dle komentáře80), a to dle § 65 odst. 2 zákona č. 150/2002
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Srovnej např. § 39 odst. 2 Stavebního zákona nebo § 85 odst. 2 písm. c) Stavebního zákona ve spojení s § 70
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
76
Dle § 23, odst. 2 Stavebního zákon: „Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s
méně než 2 000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k
návrhu územně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo
nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2 000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů
obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje.“
77
Srovnej s § 23 odst. 4 Stavebního zákona.
78
Tzv. SEA Směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.
79
Viz rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 27. 10. 2010, čj. 2 As 5/2010-24.
80
Viz Potěšil, L.,Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M.: Stavební zákon - online komentář. 3. aktualizace.
Praha: C. H. Beck, 3/2014, k § 23.
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Sb., Soudní řád správní81. Toto však bylo později překonáno rozhodnutím Nejvyššího správní
soudu82 vydaného na základě nálezu Ústavního soudu83, což potvrdil právě Nejvyšší správní
soud (rozšířený senát) ve svém rozhodnutí ze dne 29. 3. 2016, čj. 4 As 217/2016, který judikoval
ve své právní větě, že „Zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona z roku 2006 je
oprávněn podat návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle § 101a odst. 1 a
násl. s.ř.s.“.
Celá výše zmíněná problematika žalobní legitimace zástupce veřejnosti byla řešena s ohledem
na základní principy a zásady obsažené především v LZPS. Již sedmý senát Nejvyššího
správního soudu84 v minulosti stanovil a vymezil ústavní rámec soudní ochrany před
nezákonným jednáním veřejné správy: „smyslem a účelem soudní ochrany před nezákonným
jednáním veřejné správy je poskytnout jednotlivci účinný́ prostředek ochrany, a to zásadně bez
ohledu na formu, kterou veřejná správa jedná“. Výše zmíněný rozšířený senát následně
projevil názor, že s ohledem na princip jednoty a bezrozpornosti právního řádu má zástupce
veřejnosti minimálně stejná oprávnění jako jiní kvalifikovaní účastníci, jelikož právě Stavební
zákon mu přiznává oprávnění (například podat námitku proti návrhu o územním plánu), která
jsou stejná i pro další kvalifikované účastníky jako například vlastník dotčeného pozemku nebo
oprávněný investor. Není pak správný názor, že zástupce veřejnosti má menší procedurální
práva než jiní účastníci. Právě těmito právy převyšuje obecnou veřejnost a staví se alespoň
naroveň například dotčených vlastníků.
Tímto názorem se Nejvyšší správní soud odchyluje od několika rozhodnutí z minulosti85, které
spatřovala rozdíl mezi oprávněním zástupce veřejnosti podat žalobu proti rozhodnutí o
námitkách a podat návrh na zrušení opatření obecné povahy. Zlomové rozhodnutí rozšířeného
senátu tak zastalo názor (jak je již zmíněno výše), že není možné zástupci veřejnosti toto právo
na soudní ochranu odepřít.
Z původně v podstatě kontrolní funkce dodržování zejména ustanovení § 18 Stavebního zákona
zástupce veřejnosti vzešly i relativně silná procedurální oprávnění a tím se posílilo postavení
veřejnosti v územně plánovacích řízeních. Konkrétní zmocnění se pak provádí skrze plnou moc
včetně podpisového archu, který v sobě obsahuje podpisy požadovaného počtu obyvatel.
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Dále jen „SŘS“.
Viz rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 26. 6. 2014, čj. 5 As 32/2012-70.
83
Viz nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14.
84
Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, čj. 7 Aps 3/2008-98.
85
Například: čj. čj. 5 Ao 3/2008-27 a čj. 2 Ao 5/2010-24, vydaná do 31. 12. 2011.
82
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5.3

Politika územního rozvoje

Ze zařazení ve Stavebním zákoně a podstaty věci, politika územního rozvoje nespadá do
územně plánovací dokumentace, ale sama tvoří nástroj územního plánování. I přesto je účelné
ji do diplomové práce zařadit, jelikož má značný vliv na další dokumentaci, která je přímo
užitelná pro stavební procesy. Politika územního rozvoje86 je upravena v § 31 až § 35
Stavebního zákona. Dle Stavebního zákona má PÚR za úkol určovat v určitém období úkoly
pro územní plánování s ohledem na princip udržitelného rozvoje a to ve státním, přeshraničním
i mezinárodním rozsahu. Je tedy jejím cílem vytyčovat úkoly pro další územní činnosti a dbát
vyšších souvislostí. Tato podstata vychází z hierarchie územně plánovacích nástrojů, kdy
jednotlivé nástroje na sebe navazují a vymezují v určitém rozmezí svá pravidla. To se tedy
odráží v důležitosti PÚR, která jako nejvyšší nástroj určuje nejdůležitější cíle, principy a
záměry, které jsou podstatné pro udržitelný rozvoj území celého státu a mají také vliv na území
států cizích, což je právě důvod, proč takové cíle musí být určeny na nejvyšší – státní – úrovni.
PÚR zohledňuje zároveň požadavky na udržitelný rozvoj území a územní soudržnost, které pro
Českou

republiku

vyplývají

z členství

v EU,

z mezinárodních

smluv,

z členství

v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy) a dalších mezinárodních dohod,
smluv a úmluv, které mj. i rozvádějí požadavky na územní rozvoj napříč širším územím87. Toto
hierarchické uspořádání je podpořeno i rozhodnutím Nejvyššího správního soudu88 ze dne 23.9.
2009, který zároveň podpořil nadřazenost zásad územního rozvoje nad územním plánem obce
(dále viz část o zásadách územního rozvoje).
Jak jsem již naznačil, účelem PÚR je dále dle ustanovení § 31 odst. 1 a 2 Stavebního zákona
především vymezení ploch a koridorů celostátního významu, implementace mezinárodních
závazků České republiky v oblasti územního plánování, koordinace činnosti jednotlivých
ústředních orgánů státní správy v oblasti plánování, koordinace kraje při pořizování a
schvalování zásad územního rozvoje. Jednou z oblastí, které politika územního rozvoje
upravuje, jsou tzv. rozvojové oblasti. Oblasti se vymezují s ohledem na regiony měst a určují
úkoly pro kraje v podobě vytvoření územních podmínek pro například dopravní koridory
(dálnice, silnice, železniční síť).
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Dále jen „PÚR“.
Viz např. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje
z roku 2003, Lisabonská deklarace „Mosty před Evropu“ z roku 2006, Úmluva o biologické rozmanitosti.
88
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, čj. 1 Ao 1/2009-185.
87
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Vzhledem k důležitosti a rozměru PÚR, se na návrhu podílejí zástupci všech resortních
ministerstev, jiných ústředních orgánů, Úřadu vlády či krajů. Samotný návrh se pořizuje pro
celé území České republiky a předkládá Vládě ke schválení Ministerstvo pro místní rozvoj. Ke
schválenému dokumentu musí být zařízen vzdálený přístup a je například k nalezení na
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj89. Tím je zajištěna právě informovanost veřejnosti.
Na základě implementace Úmluvy náleží veřejnosti právo podávat písemné připomínky. Dle
Stavebního zákona se veřejnosti poskytne alespoň 60 dnů ode dne veřejného projednávání na
zaslání takových písemných připomínek. Právo se týká i nevládních organizací, které se
zabývají ochranou životního prostředí.
Provedení a smysl práva na připomínky následně spočívá v povinnosti pořizovatele PÚR
připomínky v návrhu zohlednit. Z výše zmíněného plyne, že účast veřejnosti má při pořizování
PÚR spíše konzultační charakter. Problematický je způsob přijetí PÚR, jelikož se nepřijímá
v podobě OOP, ale pouze jako usnesení vlády, což má za následek vyloučení z možnosti
napadení PÚR správní žalobou dle SŘS. V této věci se vyjádřil Nejvyšší správní soud90
následovně: „Politika územního rozvoje (§ 31 a násl. stavebního zákona z roku 2006) určuje
strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování v jeho dalších fázích.
Nejde tedy o konkrétní regulaci určitého území s obecně vymezeným okruhem adresátů, ale o
koncepční nástroj územního plánování, který stanoví priority územního rozvoje v
celorepublikových i mezinárodních souvislostech a který je určen orgánům veřejné správy,
nikoli těm, vůči kterým je veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího veřejnosprávního
působení. Není proto opatřením obecné povahy, proti němuž je určena soudní ochrana dle §
101a s. ř. s., neboť z formálního a zejména z materiálního hlediska nenaplňuje jeho znaky.“
Veřejnost má však právo domáhat se soudní ochrany posléze, když výše zmíněný Nejvyšší
správní soud judikoval takto: „v žádném případě nezbavuje navrhovatele možnosti domáhat se
soudního přezkumu územně plánovací dokumentace, která má následně v Politice uvedený
záměr konkretizovat. Územně plánovací dokumentací stavební zákon rozumí zásady územního
rozvoje, územní plán a regulační plán. Všechny uvedené nástroje územního plánování se
obligatorně vydávají formou opatření obecné povahy, což mimo jiné znamená oprávnění
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Viz https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/KoncepceStrategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
90
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2009, čj. 9 Ao 3/2009
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navrhovatelů uplatnit případné zkrácení svých práv postupem dle ustanovení § 101a soudního
řádu správního.“
5.4

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje91 jsou upraveny v § 36 až § 42 Stavebního zákona. Jak již bylo
zmíněno výše, úprava ZÚR odpovídá hierarchickému uspořádání. Účelem ZÚR je zejména
stanovení a vymezení ploch či koridorů pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná
opatření a zároveň stanovují pravidla pro jejich užívání a změnu. Z tohoto postavení tedy
vyplývá, že ZÚR pořizuje kraj pro celé své území ve formě opatření obecné povahy, tak jak je
uvedeno v ustanovení § 36, odst. 4 Stavebního zákona. Je zřejmé, že ZÚR musí plně
respektovat základní pravidla stanovená v PÚR a následně zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly
územního plánování pro území konkrétního kraje.
Návrh ZÚR pořizuje krajský úřad a i v tomto případě je žádoucí, aby byl konzultován
s ostatními kraji cizích států, které mohou být příslušnými ZÚR dotčeny. Tento postup je
koordinován s Ministerstvem pro zahraniční věci.
Za důležité považuji v rámci ZÚR právě tzv. regionální biokoridory, které omezují případné
využití pozemků, jenž se v takovém území nacházejí. Ačkoliv v ZÚR je vymezení biokoridorů
spíše širší, je následně na jednotlivých územních plánech obcí, aby do svých návrhů biokoridor
zařadily a přesně vymezily. Vedle biokoridoru je možné stanovit i biocentrum, které může být
následně spojeno jednotlivými biokoridory. V praxi se využívá zejména pro volné a bezpečné
přechody zvěře mezi územími nebo pro ochranu vodních ploch. V tomto ohledu se následně
zajišťuje přírodní rovnováha sobě blízkých ekosystémů, tak jak je stanoveno v § 3, odst. 1
Zákona o ochraně přírody a krajiny. Společně pak biokoridor a biocentrum tvoří územní systém
ekologické stability92. Samotný biokoridor a biocentrum jsou vymezeny v prováděcí vyhlášce
Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. k Zákonu o ochraně přírody a krajiny93.
Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, regionální biokoridory a biocentra stanovená v ZÚR
mohou omezit vlastnictví, respektive využití pozemků. Proto je mimo jiné žádoucí, aby se
91

Dále jen ZÚR.
Dále jen ÚSES
93
Biokoridor a biocentrum jsou specifikovány v § 1 zmíněné vyhlášky. Lokální vymezení biokoridorů a biocenter
je k nalezené v jednotlivých metodických postupech projektování lokálního ÚSES. Jedná se však o nezávazný
dokument, který obsahuje například minimální rozmezí jednotlivých koridorů. Např. viz
http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000578.pdf (Autor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) nebo
http://www.forumochranyprirody.cz/sites/default/files/20.pdf (Autor: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a
typologie LDF MZLU v Brně)
92
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veřejnost podílela na tvorbě ZÚR. Řízení o ZÚR je upraveno v ustanovení § 29 Stavebního
zákona.
Návrh musí být veřejně projednáván, přičemž dotčené obce, vlastník, správce nebo
provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury a zástupce veřejnosti
mohou podat námitky proti návrhu ZÚR a každý pak může uplatnit připomínky94 k návrhu a
vyhodnocení (takové námitky musí obsahovat odůvodnění a zároveň v nich musí být vymezeno
dotčené území). Rozhodný je rozdíl mezi námitkou a připomínkou. Příslušný orgán připomínku
ve svém rozhodnutí zohlední, kdežto o námitce musí rozhodnout.
Je následně možné se domáhat nápravy nesprávně vypořádaných námitek. Jednou z možností
bude podnět k přezkumu u Ministerstva pro místní rozvoj a následně žaloba proti rozhodnutí
správního orgánu podle § 65 SŘS. Žaloba nemá odkladný účinek v souladu s ustanovením § 73
SŘS, je však možné, aby ho soud přiznal.
5.5

Územní plán

Územní plán je upraven v § 43 až § 60 Stavebního zákona. Z pohledu stavební problematiky,
se jedná o jeden z nejdůležitějších institutů, neb přímo ovlivňuje vlastníky pozemků, stavebníky
či developery. Svou povahou v důsledku omezuje vlastnické právo, když mj. vymezuje
zastavěné a zastavitelné území, plochy a koridory, územní využitelnost či koncepci rozvoje
území dané obce95.
Problematikou omezení vlastnického práva, respektive zákonnost územního plánu se zabýval i
Nejvyšší správní soud. V tomto směru a ve vztahu k možnému řízení podle § 101a SŘS se dle
rozhodnutí96 zmíněného soudu zkoumá, zda „veškeré omezení vlastnických a jiných věcných
práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna
jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému
cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle.“. Jak již plyne z výše uvedeného,
územní plán rozvíjí cíle a úkoly, které jsou stanoveny PÚR a ZÚR.
Územní plán vydává obec a to i na základě mj. podnětu občana obce, fyzické nebo právnické
osoby, která má vlastnické právo k pozemku v obvodu obce a nakonec na návrh oprávněného
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Srovnej § 39 odst. 2 Stavebního zákona; je právem každého podat připomínku, tedy jak fyzické osoby (tuzemce
i cizince), tak i právnické osoby.
95
Srovnej § 43 Stavebního zákona.
96
Rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 21. 7. 2009, čj. 1 Ao 1/2009.
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investora. Pojem oprávněný investor je legislativní zkratkou, která vychází z ustanovení § 39,
odst. 2 Stavebního zákona, přičemž se jedná o vlastníka, správce nebo provozovatele veřejné
technické nebo dopravní infrastruktury. Proces přijímání územního plánu je charakteristický
svojí dynamikou a změnami v čase, přičemž dává jak dotčené veřejnosti i ostatní veřejnosti
poměrně dost příležitostí se k návrhu zadání nebo konceptu územního plánu vyjádřit. Zároveň
jak ze zákona, tak i z judikatury97 vyplývá, že „nelze dovodit příkaz, aby návrh změny ÚP byl
identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž toliko pokyn, aby návrh ze schváleného zadání
vycházel.“.
Vzhledem k významnosti a přímému dopadu územního plánu na občany a vlastníky pozemků,
se rozšiřuje i účast veřejnosti ve vztahu k řízení o územním plánu. Je právo každého uplatnit
připomínky a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání územního plánu veřejnou
vyhláškou. Pořizovatel posoudí připomínky a případně pak návrh zadání upraví. Následně
schválený návrh zadání územního plánu pořizovatel opět doručí veřejnou vyhláškou a opět
každý může uplatnit písemné připomínky, tentokrát však v prodloužené lhůtě 30 dnů.
Probíhá také společné jednání s dotčenými orgány, na jehož základě a na základě veškerých
řádně a včas podaných připomínek, pořizovatel návrh upraví a kolo se opakuje, kdy je opět
návrh doručován veřejnou vyhláškou, přičemž tentokrát je lhůta na připomínky
z ekonomických důvodů zkrácena na 7 dnů. Z pohledu připomínek, je tedy poměrně široké pole
působnosti pro veškeré osoby, aby projevily svůj názor.
Námitky proti návrhu pak může podat jen určitá skupina osob. Jedná se o vlastníky pozemků a
staveb, které mohou být dotčeny územním plánem, oprávněný investor a také zástupce
veřejnosti. Ačkoliv se tento taxativní výčet osob zdá být relativně úzký, judikatura byla v tomto
ohledu nakloněna širšímu vymezení oprávněných osoby. Mezi osoby oprávněné podat námitky
se vejde i tzv. mezující soused, tzn. osoba, která pouze sousedí s dotčeným pozemkem.
Příslušné rozhodnutí98 dává nakonec právo podat námitku i „nemezujícím sousedům“, avšak to
„již v závislosti na okolnostech konkrétní věci“. Jedná se o osoby, které, ač nemají přímé hranice
s dotčeným pozemkem, jsou nebo budou na svých právech dotčeni.

97
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Například rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 22. 10. 2010, čj. 1 Ao 5/2010.
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, čj. 2 Ao 2/2007.
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5.5.1 Obrana při vydávání územního plánu
Územní plán se vydává se formě opatření obecné povahy, což je správní akt s konkrétně
určeným předmětem a s obecně vymezeným okruhem adresátů. Důležité je také uvést, že OOP
nesmí nahrazovat podzákonnou normotvorbu a zároveň nesmí nad rámec zákona stanovovat
nové povinnosti, tudíž jeho účelem je pouze specifikovat již existující povinnosti vyplývající
ze zákona.
Z judikatury vyplývá, že z pohledu soudního přezkumu OOP je nutné podstoupit pět kroků:
I.

zdali bylo OOP vydáno orgánem k tomu pravomocným,

II.

zdali orgán nepřekročil při vydávání OOP mez zákona,

III.

zdali byl postup vydávání OOP v souladu se zákonem,

IV.

zdali z materiálního hlediska není obsah OOP v rozporu se zákonem,

V.

zdali byl splněn princip proporcionality při vydávání OOP99.

Pakliže je tedy územní plán vydáván ve formě OOP, pak nutně dle § 173, odst. 2 SŘ nelze podat
proti územnímu plánu opravný prostředek (např. odvolání nebo návrh na obnovu řízení). Dle
SŘ je možné OOP podrobit přezkumu souladu s právními předpisy, to však omezuje Stavební
zákon v § 54, odst. 6 tak, že nelze územní plán v přezkumném řízení změnit. Dle komentáře100
je pak ovšem možné, aby byl územní plán v přezkumném řízení zrušen, když to zákon
nevylučuje.
Právo k návrhu na zrušení územního plánu je však dále omezeno a to zejména judikaturou101,
když k tomuto návrhu není aktivně legitimován například nájemce nemovitosti na území, které
je regulováno územním plánem. Nejasným bylo i to, kdo bude v takovém řízení odpůrce, tedy
zdali žaloba bude směrovat k pořizovateli nebo samotné obci. Zmíněný soud nakonec
judikoval, že protistranou bude obec, jejíž zastupitelstvo územní plán vydalo. Pakliže soud
shledá, že územní plán byl vydán v souladu se zásadou subsidiarity a minimalizace zásahu, ani
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Např. rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 27. 9. 2005 čj. 1 Ao 1/2005
ROZTOČIL, Aleš. § 54 [Vydání územního plánu]. In: POTĚŠIL, Lukáš, ROZTOČIL, Aleš, HRŮŠOVÁ, Klára,
LACHMANN, Martin. Stavební zákon - komentář. 4. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014.
101
Například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2014, čj. 5 As 32/2012-70.
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to není důvodem ke zrušení územního plánu a to i v případě, že omezení vlastnického práva
přesáhlo spravedlivou míru.
V každém případě návrh na vydání územního plánu předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce
s vlastním odůvodněním ke schválení. Zastupitelstvo obce má následně povinnost prověřit,
zdali není návrh územního plánu v rozporu s PÚR a ZÚR nebo se stanovisky dotčených orgánů
či stanoviskem krajského úřadu.
Dalším možným řízením může být řízení o zrušení nebo změně rozhodnutí o námitkách. Proti
rozhodnutí o námitkách opět nelze podat řádný opravný prostředek a to podle § 172 odst. 5 SŘ.
Je však naopak možné proti takovému rozhodnutí uplatnit mimořádný opravný prostředek.
Stavební zákon je na tuto možnost přímo připraven, když specificky upravuje následky změny
nebo zrušení rozhodnutí o námitkách. Změna nebo zrušení rozhodnutí o námitkách týkajících
se územního plánu pak nutně musí mít i vliv na změnu samotného územního plánu. Dále je
v neprospěch osoby, která námitku podala i vyloučena možnost podat správní žalobu dle § 65
a násl. SŘS.
Vraťme se však k možnosti zrušení OOP. Zcela zásadní bude otázka, jak se musí či nemusí
veřejnost chovat v rámci samotného řízení o vydání územního plánu, aby byla oprávněna
následně podat návrh na zrušení dle již zmíněného § 101a a násl. SŘS. Jedním z procesních
kroků může tedy být podání námitky nebo připomínky v počátečních fázích přípravy územního
plánu. Pakliže však budoucí navrhovatel žádný z těchto procesních institutů neuplatní,
nezbavuje ho to ještě pro jeho neaktivitu práva k návrhu na zrušení OOP (územního plánu).
V této věci se jasně vyjádřil i Nejvyšší správní soud102. Je i nutné zmínit, že pro úspěšně
uplatněný návrh na zrušení OOP je potřeba zkrácení práv navrhovatele. V opačném případě,
tedy v případě, že bude prokázáno, že navrhovatel nebyl na svých právech zkrácen vydáním
územního plánu, nebude jeho návrh úspěšným.
Nad výše uvedené pouze dodávám, že jinou možností, jak zasáhnout do již vydaného územního
plánu je vydání či aktualizace PÚR ze strany vlády. V takovém případě je možné si představit,
že PÚR bude mít pro danou oblast jiné řešení a pravidla, což bude mít z důvodu její
nadřazenosti vliv na samotný územní plán.
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Rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ze dne 6. 11. 2010 čj. 1 Ao 2/2010.
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5.6

Regulační plán

Regulační plán103 někdy bývá označován jako hromadné územní rozhodnutí pro určité území,
jelikož má tu schopnost územní rozhodnutí nahrazovat. Jeho obsahem je stanovení podmínek
pro využití pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb104. Jednotlivá ustanovení o
RP nalezneme v ustanoveních § 61 až § 75 Stavebního zákona. RP je vydáván formou OOP
podle SŘ. Z hierarchie územně plánovací dokumentace je zřejmé, že pro pořízení RP je závazná
PÚR a zároveň RP pořízený zastupitelstvem kraje je dále závazný pro územní plány a RP obce.
RP se pořizuje fakultativně a lze vydat i na žádost fyzické nebo právnické osoby za
předpokladu, že je tak stanoví ZÚR a je-li jejich součástí zadání RP. Stavební zákon
stanovuje105, že každý může u pořizovatele v 15 denní lhůtě uplatnit požadavky na obsah
zadání. Širší lhůta je ve prospěch dotčených orgánů, které mohou uplatnit vyjádření, ve kterém
uvedou své požadavky na obsah zadání RP a to ve dvojnásobné lhůtě. Návrh je posléze upraven
dle výše zmíněných požadavků a vyjádření a následně je návrh předložen příslušnému
zastupitelstvu ke schválení.
Typickým aspektem pro RP je v tomto případě předložené vyhodnocení požadavků a vyjádření
společně s návrhem, čímž by se mělo zajistit vypořádání veškerých připomínek všech osob.
Jakmile je schváleno na základě výše zmíněného procesu zadání regulačního plánu a to i včetně
informací vyplývajících z vlivu záměru na území a jeho nárocích na veřejnou dopravu, zajistí
pořizovatel zpracování RP.
Návrh RP je doručen veřejnou vyhláškou dle § 25 SŘ. Na doručení návrhu se subsidiárně
použije úprava obsažená ve SŘ o doručování OOP. Může nastat situace, kdy kvůli rozsahu RP
jej nelze celý zveřejnit na úřední desce. V takovém případě se zveřejní alespoň základní údaje
o návrhu a údaj o tom, kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit.
K návrhu RP se uplatňují námitky, připomínky a stanoviska ve lhůtě, která začíná běžet od
rozhodného dne konání veřejného projednání návrhu (v případě, že se koná více projednání,
věží lhůta od posledního z nich). Každý má právo uplatnit k návrhu připomínky a to v identické
lhůtě jako v případě uplatnění požadavků v rámci procesu týkající se zadání RP, tedy ve lhůtě
15 dnů. Účast veřejnosti v této podobě byla specifikována až novelou zákona č. 350/2012 Sb.,
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Dále jen „RP”.
Srovnej § 61 odst. 1 Stavebního zákona.
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Srovnej § 64 odst. 3 Stavebního zákona.
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kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodové
zprávy k této novele plyne, že je tak učiněno z důvodu přesnějšího naplnění požadavků
Úmluvy. Pro RP je tedy příznačné, že veřejnost má relativně silné postavení a to zejména proto,
že RP má přímý dopad na výstavbu a užití území. Námitky pak mohou podat pouze osoby
specifikovány v ustanovení § 85 Stavebního zákona, což kopíruje osoby oprávněné v samotném
územním řízení.
Z věcného pohledu nelze v průběhu pořizování RP zpochybňovat řešení obsažená v územním
plánu nebo v územně plánovací dokumentaci (jak je rozvedeno výše) pořízené a vydané orgány
kraje, která je pro navazující územně plánovací činnost závazná. K námitkám a připomínkám
je dobré dodat, že se podávají písemně.
V části veřejného projednávání bych rád ještě dodal, jak uvedl Nejvyšší správní soud106, že
„obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace (zakotveného v §
22 StavZ) lze rozdělit do dvou fází: první část by mělo tvořit odborné informování veřejnosti o
připravovaném opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta (§ 22 odst.
4 StavZ), druhou fázi by pak měla představovat veřejná diskuse spojená s ústním přednesem
písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených
orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se na zpracování opatření obecné povahy
(§ 22 odst. 3 StavZ)“.
5.7

Závěr

Územně plánovací dokumentace obsahuje v podstatě základní dokumenty, které omezují a
specifikují možnosti výstavby v krajině. Z pohledu veřejnosti, ať té dotčené nebo široké, není
v této oblasti příliš možností, jak do tvorby zasáhnout. Ovšem každý může uplatnit připomínky,
ale ty mají zřídka kdy jakoukoliv sílu, jelikož samotné orgány státní moci vydávající územně
plánovací dokumentaci se takovými připomínkami (zejména z důvodu velké vytíženosti)
nebudou příliš zabývat. Ačkoliv tedy územně plánovací dokumentace je tvořena hierarchicky,
až územní plán bude dokument, se kterým se veřejnost většinou seznamuje a setkává, neb je
dalšímu působení nejbližší a nejspecifičtější.
Důležitým institutem v rámci aktivity veřejnosti v přijímacím procesu jsou zajisté námitky,
které ovšem může uplatnit pouze taxativní výčet osob. Jedná se především o dotčené osoby
s majetkovou souvislostí k nemovitosti, která má být příslušnou dokumentací ovlivněna.
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Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, čj. 1 Ao 7/2011.
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Specifickou a pro tuto práci důležitou osobou je pak oprávněný investor, který je oprávněn
takové námitky podat, což velice kvituji a považuji za správný směr s ohledem na výstavbu a
rozvoj. Na druhou stranu, zde je zástupce veřejnosti, který je za určitých podmínek také
oprávněn podat proti příslušné dokumentaci námitku, což zajišťuje vyrovnanost mezi zájmem
na ochranu životního prostředí a zájmem na rozvoj, výstavbu a případně soukromým zájmem
v těchto oblastech.
Dříve byla omezena především soudní ochrana. Zejména samotný zástupce veřejnosti nebyl
oprávněn podat žalobu proti OOP, což dnes již judikatura rozporuje a dává tak veřejnosti právo,
na základě kterého se může soudní cestou domáhat svých požadavků. Zároveň se veřejnost
může domáhat soudní ochrany u rozhodnutí ohledně jejich námitek. Aktuální stav tak považuji
zejména díky judikatuře za vyvážený a dostatečný.

6 Účast veřejnosti v povolovacích procesech dle Stavebního
zákona
6.1

Úvod

V této kapitole se zaměřím na konkrétní stavebně-právní povolovací proces s ohledem na účast
veřejnosti. Věnovat se budu zejména případům, které se týkají rozhodovacích procesů větších
a na životní prostředí nepříznivých staveb.
Jedná se o velmi diskutované téma napříč právnickou obcí, ale také napříč politickým spektrem
a širokou veřejností. Důvodů je dle mého názoru několik. Prvním a tím asi největším je fakt, že
povolovací proces staveb s ohledem na životní prostředí je v České republice kritizován díky
své složitosti. Ať je tato složitost způsobena pouze českým právem nebo českým právem v této
oblasti značně ovlivněným evropským právem je otázka na vlastní rozsáhlou práci. Je však
zřejmé, že evropské právo má nezpochybnitelný vliv na ochranu životního prostředí, tudíž
nutně musí mít i vliv na stavebnictví, které zcela jistě může mít negativní vliv na životní
prostředí.
Druhým důvodem a částečně se překrývajícím s prvním důvodem, je účast veřejnosti na těchto
procesech. V médiích se nezřídka kdy vyskytují případy dlouhých nekončících povolovacích
procesů, na kterých se také účastní environmentální spolky107. Jedná se především o případy ve
vztahu k procesu EIA k veřejným stavbám, jako jsou dálnice nebo jiné liniové stavby, stavby
107
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v průmyslových oblastech, atp. Na jedné straně tak stojí velmi často investor, který si stěžuje
na blokaci řízení ze strany environmentálních spolků a na druhé straně veřejnost, která je právě
těmito spolky zastupována. Spolky pak prosazují své požadavky a poukazují například na
nedostatečně připravenou územní dokumentaci.
6.2

Střet zájmu na ekonomický a hospodářský rozvoj a zájmu na ochranu životního
prostředí

Pro pochopení dalších kapitol je nezbytné definovat pojem veřejného zájmu a stanovit, jaký
vztah má k zájmu soukromému. Právě tato otázka bývá řešena i v rámci povolovacích procesů,
kdy jedna ze stran prosazuje své vlastní soukromé zájmy (například ekonomické) a druhá strana
brání veřejný zájem v podobě ochrany životního prostředí.
Veřejný zájem je řešen napříč celým právním řádem, prof. Aleš Gerloch například definuje108
veřejný zájem jako „druh zájmu, který je obecně prospěšný (zejména zájem státu či jiné
veřejnoprávní korporace), opak čistě soukromého zájmu. Uplatňuje se v tvorbě, interpretaci a
v aplikaci práva, zvláště jako jeden ze dvou důvodů zákonné limitace základních práv a svobod.
Protože se jedná o jeden z právních pojmů s neostrým významem, měl by být v zákonech blíže
specifikován či definován“. Správní řád pak ve svém § 2 odst. 4 říká, že „správní orgán dbá,
aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem“.
V rámci ochrany životního prostředí je veřejný zájem uplatňován soudní cestou i soukromými
osobami a to mj. především na základě § 70 Zákona o ochraně přírody a krajiny. Jiným
specifickým případem žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu je ustanovení § 66 SŘS.
V tomto ustanovení je taxativní výčet osob nadán právem domáhat se žalobou zejména zrušení
rozhodnutí ve správním soudnictví. Ačkoliv se zdá, že rozsah subjektů k takové žalobě
oprávněných je široký, ve skutečnosti opak je pravdou. Zejména nebylo zcela zřejmé, jak
vyložit odstavec č. 4 téhož ustanovení, respektive zdali spolky, jejíchž hlavním posláním podle
stanov je ochrana přírody a krajiny, mohou na základě tohoto paragrafu podat žalobu.
Z judikatury a komentáře109 však plyne, že taková možnost tu není. Spolky tedy musí naplnit
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znaky v § 65 odst. 2 a zároveň splnit podmínky stanovené v § 70 Zákona o ochraně přírody a
krajiny, tak jak je již zmíněno výše.
Zajímavým případem je žalobní legitimace veřejného ochránce práv dle § 66 odst. 3 SŘS. Ten
totiž musí k podání žaloby prokázat dokonce závažný veřejný zájem. Již veřejný zájem je
neurčitý pojem, který musí být řešen individuálně, v tomto případě nutnost veřejného zájmu
ještě vyšší. O konkretizaci se pokusil Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí110, když
judikoval, že aktivní žalobní legitimace veřejného ochránce práv by byla možná například
v případě, „kdy ke dni podání žaloby proti rozhodnutí o povolení stavby nebudou uděleny
zákonem stanovené výjimky ze zákazu činnosti ve zvláště chráněném území (půjde tedy o
přetrvávající činnost ex lege zakázanou), či v případech, kdy příslušná správní rozhodnutí
(povolení) byla vydána v důsledku trestné činnosti úředních osob“.
Se stěžejním rozhodnutím111 ohledně veřejného zájmu v souvislosti s výstavbou a zásahem do
ochrany přírody a krajiny přišel až Nejvyšší správní soud ve věci sporu spolku Hezké Jižní
Město proti Ministerstvu životního prostředí ohledně stavby společnosti Skanska povolené v
oblasti přírodní památky Milíčovské rybníky a les. Stavba byla povolena na základě výjimky
výše zmíněného ministerstva dle § 56 Zákona o ochraně přírody a krajiny. Nejvyšší správní
soud se zabýval zejména zákonností vydané výjimky a také veřejným zájmem na výstavbě bytů
v dané oblasti společností Skanska. Jednalo se o spor, jaký zájem převažuje. Soud nakonec
souhlasil s žalobními body spolku a definoval veřejný zájem následujícím způsobem:
„Veřejný zájem (§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) musí být výslovně
formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od
zájmu soukromého či kolektivního.“.
Judikatura112 k veřejnému zájmu je každopádně velmi rozsáhlá a je charakteristická právě
účastí spolků, které mají za úkol ochranu přírody a krajiny.
Ačkoliv se výše zmíněný soud pustil do definice neurčitého pojmu, dle mého názoru je stále
nejednoznačné, jakým způsobem s pojmem veřejný zájem nakládat. Na druhou stranu, by
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Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2016 čj. 9 As 24/2016.
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2013 čj. 6 As 65/2012
112
Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2009 čj. 8 As 5/2008, rozhodnutí Nejvyššího
správní soudu ze dne 21. 10. 2009, čj. 6 Ao 3/2009 nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3.
2007 čj. 1 As 16/2006.
111

42

mohlo být nakonec v praxi velmi nešťastné, kdyby aktuálně abstraktní pojem „veřejný zájem“
dostal konkrétní definici. Jeho uplatnění by bylo pro strany zcela nemožné v mnoha případech.
V oblasti ochrany životního prostředí je to však jeden ze zcela zásadních institutů. Připomeňme
si například nutnost projevení veřejného zájmu na ochranu přírody a krajiny ze strany spolků
v rámci účasti v povolovacím řízení.
6.3

Územní řízení

6.3.1 Úvod
Územní řízení je upraveno v § 84 až § 96a Stavebního zákona. Na základě územního řízení se
vydává územní rozhodnutí113, kterým stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanovuje
podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru,
zejména pro projektovou přípravu stavby. Stavební úřad mimo formálních náležitostí žádosti o
vydání územního rozhodnutí zkoumá114, zdali je záměr v souladu s vydanou územně plánovací
dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, se zákonem, s požadavky na veřejnou a
dopravní infrastrukturu a požadavky zvláštních předpisů.
Dle Stavebního zákona známe územní rozhodnutí jako rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování
pozemků nebo rozhodnutí o ochranném pásmu. Pro tuto práci je nejdůležitější zejména územní
rozhodnutí o umístění stavby115 a rozhodnutí o změně o využití území, jelikož se jedná většinou
o nejzásadnější zásah do území, krajinu a tudíž i celkového životního prostředí.
Je asi nadbytečné dále zmiňovat, že územní rozhodnutí je možné nahradit územním souhlasem
nebo veřejnoprávní smlouvou116. Územní souhlas117 je určen pro typy staveb, které nejsou
z pohledu této práce tolik zajímavé, naopak veřejnoprávní smlouva v praxi často nahrazuje
územní rozhodnutí i na rozsáhlé stavby, které mohou mít vliv na životní prostředí. Je možné se
setkat s veřejnoprávními smlouvami s obcemi ohledně umístění stavby developera (za
předpokladu, že není vyžadováno stanovisko EIA). V praxi tak často bývá využíváno při
protiplnění developera, který na území obce má svůj záměr realizovat. Je možné si představit

113

Srovnej § 76 a § 92 Stavebního zákona.
Srovnej § 90 Stavebního zákona.
115
Srovnej § 79 Stavebního zákona.
116
Srovnej § 78a Stavebního zákona.
117
Srovnej § 78 Stavebního zákona.
114

43

výstavbu obytného komplexu a k tomu ve prospěch obce například mateřskou školu, kterou
developer zaplatí a následně po kolaudaci převede do vlastnictví obce.
Správního řízení se mohou v zásadě účastnit osoby na základě § 27 SŘ. Ustanovení § 85
Stavebního zákona je však speciálním ustanovením a výše zmíněné ustanovení SŘ tak
vylučuje118. Jak dále vysvětluje komentář119, diferencování účastníků dle SŘ je zachováno,
respektive použije se i v územním řízení. V rámci územního řízení se tak bude jednat o
privilegované účastníky v podobě žadatele a osob, které mají vlastnická práva na dotčenou
nemovitost (např. manžel v rámci společného jmění manželů, podílový spoluvlastník). Těmto
účastníkům náleží některá další práva, zejména se jedná o uvedení jejich osoby ve výroku
rozhodnutí120 nebo fakt, že rozhodnutí nenabyde právní moc, pokud takovým účastníkům není
řádně oznámeno.
6.3.2 Účast veřejnosti v územním řízení na základě vlastnického vztahu
Jak již vyplývá z výše uvedeného, účastníci územního řízení jsou taxativně vyčteny v § 85
Stavebního zákona. Je zřejmé, že účastníkem je vždy žadatel a obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn. Poté jsou účastníky další osoby, z pohledu této práce budou
nejdůležitější zejména osoby dle odst. 2 písm. c) výše zmíněného ustanovení Stavebního
zákona, tedy osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Z pohledu účasti veřejnosti je však nutné referovat i o osobách121, které se mohou stát účastníky
řízení na základě vlastnického práva k nemovitosti, které může být rozhodnutím dotčeno. Ve
většině případech se totiž nejedná o osoby, které mají s připravovaným záměrem jakýkoli úzký
vztah. Může tak jít o osoby, které vlastní pozemek, který sousedí s pozemkem na, kterém se má
záměr realizovat nebo pozemek, který následně může být záměrem jakkoliv ovlivněn
(například z pohledu dopravy nebo přístupu).
Ne vždy je však zcela zřejmé, zdali je nebo může být pozemek záměrem dotčen. V této věci
však judikoval Nejvyšší správní soud122 tak, že je třeba provést „komplexní posouzení situace
v území a zohlednění nejrůznějších vlivů, neboť v úvahu přichází i vlastníci sousedních staveb
a pozemků dotčení nejrůznějšího druhu“. V této věci mělo být rozhodnuto o umístění stavby
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určené pro chov dobytka. Ve svém podání se účastnice snažila prosadit svůj názor, že není
aktuálně jasné, jestli přes její pozemek nebude vedena přístupová cesta. Dotyčný stavební úřad
s touto osobou však odmítl jednat jako s účastnicí a považoval její názor pouze za připomínky
široké veřejnosti. Následné odvolání pak stavební úřad odmítl jako nepřípustné z důvodu
domnělého ne-účastenství na řízení.
Výše zmíněný Nejvyšší správní soud podložil svou argumentaci nálezem Ústavního soudu123,
který se mj. zabýval právě problematikou výkladu sousedství pozemků vůči pozemkům, na
kterých má být záměr proveden. Ústavní soud se přiklonil k extenzivnímu výkladu, kdy za
dotčené sousední pozemky není možné považovat pouze pozemky, které mají přímou hranici
s pozemkem, na kterém se má záměr realizovat. Sám zároveň stanovil, že určení šíře, kam až
takové dotčené pozemky mohou sahat je velmi problematické a mělo by se řešit individuálně,
zejména s ohledem na typ záměru, velikosti, ale také účel užití výsledné stavby. Nejvyšší
správní soud pak ještě upřesnil, že za dotčení lze považovat jakékoliv imise, například v podobě
stínění, kouře, zápachu, hluku nebo prachu. A to právě z důvodu výkonu vlastnického práva,
který může omezit, ztížit nebo jen znepříjemnit výkon vlastnického práva dotčených pozemků.
Je tedy jasné, že mezi taková omezení bude spadat i dopravní přístup, což je právě výše zmíněný
případ paní, která se domáhala účastenství v řízení na základě tvrzení o možném vedení
komunikace přes její pozemek. Soud ji dal za pravdu, když zjistil, že tato varianta opravdu hrozí
a ačkoliv její pozemek není přímo mezující s pozemkem, který byl předmětem územního řízení,
mohl být její pozemek záměrem přímo dotčen.
Vedle zmíněného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a stěžejního nálezu Ústavního soudu
je zde další rozsáhlá judikatura, která se věnuje jednotlivým případům, kde není zcela jasné,
zdali je pozemek záměrem dotčen. Zajímavým rozhodnutím a přiznáním účasti veřejnosti
v územním řízení může být případ podzemní stavby, kterou rozhodoval tentokrát Městský soud
v Praze124. Příslušný soud stanovil, že i v případě povolování stavby pod povrchem je možné,
aby další nemovitost (jednalo se o rodinný dům) byla dotčena, a tak bylo právo vlastníkům této
nemovitosti následně přiznáno.
Vraťme se však k vymezení územní šíře, tedy „kam až může mít záměr vliv“. Při rozsáhlé
výstavbě, zejména té developerské, hrozí, že bude mít záměr, s ohledem na výše zmíněné, vliv
na značné množství pozemků, tudíž i počet účastníků by v řízení mohl být neúměrný. Setkávají
123
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se tu tedy dva instituty a to zásada hospodárnosti a ekonomie řízení proti zásahu do práva
ostatních osob. Jak jsem již zmínil výše, jednou z variant, jak může být pozemek dotčen, jsou
imise. Při výstavbě výškových budov nebo například větrných elektráren je zcela zřejmé, že
vliv na ostatní pozemky bude značný. Pak by počet účastníků územního řízení byl obrovský a
řízení by se značně zkomplikovalo.
Jeden z takových případů byl i povolovací proces právě větrných elektráren, kdy si stavební
úřad samostatně stanovil hranici, za kterou již vlastníky pozemků nepovažoval za účastníky
řízení. Jednalo se o 300 m za stanovenou hranicí 400 metrů od jednotlivých elektráren.
Argumentovalo se zejména vzdálenosti, přičemž za takovou dálku již nemohly být podle
příslušného stavebního úřadu pozemky dotčeny. Příslušný stavební úřad naopak argumentoval
zásadami procesní ekonomie a hospodárnosti, což níže zmíněný Nejvyšší správní soud neuznal
za vhodné.
Tento případ byl právě řešen Nejvyšším správním soudem125. Soud ve své právní větě stanovil
mj.: „Pří stanovení určitého kritéria pro vymezení okruhu účastníků v případě stavby, která
může mít vliv na široké okolí, nelze takové kritérium měřit pouze hlediskem hospodárnosti a
okruh účastníků limitovat stanovením odstupové hranice vyjádřené v metrech bez přihlédnutí k
ostatním vlivům.“ Ostatními vlivy byly myšleny právě imise, které mohly mít vliv na ostatní
pozemky. Vlastníci pozemků totiž byly dotčeni na svých vlastnických právech, když větrné
elektrárny byly hlučné, stínily a znemožňovaly přístup telekomunikačního signálu.
Tyto skutečnosti dle soudu postačí, aby i takto široká veřejnost mohla mít práva na účastenství
a prosadit si v řízení kvalifikované námitky. Dle mého názoru, je tento zcela extenzivní výklad
pojmu „sousední“ nesprávný a měl by být nejlépe judikaturou umírněn. Je pravda, že stavby
takovéhoto rázu mohou mít dopad na velmi široké okolí, myslím si však, že by tato šíře měla
být vymezena a měly by být stavebním úřadu poskytnuty metodiky, jak nejlépe se v takových
případech ve věci účastenství rozhodovat. Stále totiž považuji zásady ekonomie a hospodárnosti
za jedny z nejdůležitější zásad ve stavebním právu.
6.3.3 Účast veřejnosti v územním řízení na základě zvláštních předpisů
Vraťme se však k písmenu c) výše zmíněného odstavce a ustanovení Stavebního zákona.
Územního řízení se mohou účastnit osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
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Těmito zvláštními předpisy se k datu sepsání této diplomové práce rozumí tři případy, tj.:
(i)

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
souvisejících zákonů126,

(ii)

Zákon o ochraně přírody a krajiny a

(iii)

Vodní zákon127.

Jednotlivé speciální zákony upravují svým vlastním způsobem pravidla, na základě kterých se
může veřejnost účastnit územního řízení. První ze zákonů stanovuje práva k účastenství v tzv.
navazujících řízeních. Zákon o ochraně přírody a krajiny pak mluví o účasti v podstatě
v jakémkoliv řízení (v zásadě nevymezuje, kterých konkrétních řízeních se má toto právo týkat)
a konečně Vodní zákon se věnuje účasti veřejnosti v řízeních dle onoho zákona. Shodným
prvkem pro výše uvedené zákony je účast veřejnosti v podobě spolků. Níže se podívejme na
jednotlivý rozbor účasti veřejnosti dle těchto speciálních zákonů, zejména s ohledem na
judikaturu.
6.3.4 Účast veřejnosti na základě Zákona o posuzování vlivů (EIA)
Zákon o posuzování vlivů rozlišuje obecnou veřejnost a dotčenou. Toto rozdělení v podstatě
kopíruje systematiku Úmluvy (více informací o účasti veřejnosti na základě Úmluvy v kapitole
4.2), respektive znění Směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a
soukromých záměrů na životní prostředí128 i Směrnice SEA.
Dle ustanovení § 3, písm. h) se veřejností rozumí jedna nebo více osob. Jedná se o velmi širokou
definici a to na základě právě výše zmíněných směrnic. Například Směrnice EIA ve své
preambuli, konkrétně v odst. 19 odkazuje na Úmluvu a stanovuje, že je nezbytné, aby byly
zajištěna práva veřejnosti na účast v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí
s úmyslem zajistit příznivé životní prostředí. Následně pak Směrnice EIA definuje129 veřejnost
jako jednu či více fyzických nebo právnických osob. Z toho jasně plyne, a i komentář130
následně potvrzuje, že veřejností se dle Zákona o posuzování vlivů rozumí jakákoliv osoba a to
bez ohledu na fakt, zdali se jedná o fyzickou či právnickou. Zajímavé je, že Zákon o posuzování
vlivů pojmu veřejnost užívá jen v několika případech (např. projektové posuzování dle § 6,
126

Dále jen „Zákon o posuzování vlivů“.
Nejedná se o územní řízení.
128
Dále jen „Směrnice EIA“.
129
Srovnej čl. 1, odst. 2, písm. d) Směrnice EIA.
130
DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). Str. 13, § 3. ISBN 978-80-7478-730-0.
127

47

odst. 7 nebo § 8, odst. 3), zároveň však užívá termínu každý (např. § 10c, odst. 3). Dle výše
zmíněného komentáře mezi touto terminologickou rozepří není žádný faktický rozdíl.
V případě nekvalifikované účasti veřejnosti v navazujících řízeních131, může taková veřejnost
uplatňovat pouze připomínky, se kterými se příslušný správní orgán má povinnost alespoň
vypořádat v odůvodnění. Ustanovení § 9c Zákona o posuzování vlivů pak stanoví podmínky
pro uplatnění připomínek v navazujícím řízení. Lze je uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění
informací132, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení
navazujícího řízení lhůtu delší.
V praxi pak tato konzultativní účast veřejnosti v navazujícím řízení znamená její právo na
informace v příslušném navazujícím řízení133, které jsou zpřístupňovány v průběhu samotného
navazujícího řízení134 a samozřejmě právo na uplatnění připomínek. Současně je dobré
připomenout, že veřejnost nemusí podávat žádnou žádost o takové informace, neb správní orgán
má povinnost poskytovat informace sám135.
Dalším a pro povolovací proces významnější je institut tzv. dotčené veřejnosti, jak je zmíněno
výše. Právě dotčená veřejnost je nadána kvalifikovanějším procesním právem v podobě
podávání námitek. Samotná Směrnice EIA reflektuje vymezení Úmluvy a stanoví136, že
dotčenou veřejností se rozumí veřejnost, která je nebo by mohla být předmětným
environmentálním rozhodnutím dotčena. Dále stačí, aby taková veřejnost měla na rozhodnutí
určitý zájem, zároveň se presumuje, že nevládní organizace, které splňují vnitrostátní
podmínky, mají na takovém rozhodnutí automaticky zájem. Jedná se pak samozřejmě v českém
prostředí o spolky.
Implementace této úpravy do Zákona o posuzování vlivů je pak značně detailnější a relativně
přísnější. Zákon v § 3 písm. i) stanovuje podmínky pro účast dotčené veřejnosti v navazujícím
řízení. Typickou podmínkou, která je využívána i v Zákoně o ochraně přírody a krajiny, je
předmět činnosti týkající se ochrany životního prostředí. Zákon o posuzování vlivů však ještě
vedle ochrany životního prostředí říká, že je možné, aby taková právnická osoba soukromého
práva měla za cíl ochranu veřejného zdraví. Toto vychází právě z podstaty stanoviska EIA,
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Srovnej § 9b Zákona o posuzování vlivů.
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respektive vedle dopadu na životní prostředí je nutné i posuzovat, zdali a jaký může mít záměr
dopad na veřejné zdraví, které je samozřejmě úzce spjato s kvalitou životního prostředí.
Nejasné pak může být, o jaké právnické osoby soukromého práva se jedná. Ačkoliv soukromé
právo obsahuje mnoho typů takových subjektů (korporace, fundace, ústavy), jen některé z nich
prakticky a fakticky připadají v této oblasti v úvahu, jelikož Zákon o posuzování vlivů
vymezuje, že taková osoba nesmí mít jako hlavní činnost podnikání nebo výdělečnou činnost.
V praxi jsou pak hojně využívány spolky, které jsou ideální pro tuto oblast zejména z důvodu
snadného a levného založení.
Další podmínkou je, že taková právnická osoba musí být založena alespoň tři roky před
zveřejněním informací o navazujícím řízení. Tuto podmínku je možné „obejít“ za předpokladu,
že právnickou osobu bude podporovat 200 osob137. Jedná se o variantu, díky které může
veřejnost uplatňovat silnější procesní prostředky k záměrům, o kterých například nemohla
dopředu vědět.
Dotčená veřejnost při splnění výše uvedených podmínek může zejména: (i) odvolat se proti
závěru zjišťovacího řízení, na základě kterého se stanoví, že záměr nebude posuzován v rámci
procesu EIA, (ii) žalovat na zrušení závěru zjišťovacího řízení a brojit proti hmotné či procesní
zákonnosti rozhodnutí, (iii) účastnit se samotného navazujícího řízení, (iv) odvolat se proti
rozhodnutí, vydaném v navazujícím řízení, i v případě, že taková právnická osoba nebyla
účastna řízení v prvním stupni a (v) žalovat na zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím
řízení a brojit proti hmotné či procesní zákonnosti rozhodnutí.
Rozsah práv, které dotčená veřejnost za pomoci spolků může využít je relativně široký a může
samotné povolovací řízení velmi zkomplikovat. Na druhou stranu je omezena v napadání
stanoviska k záměru v rámci správního soudnictví. Stanovisko je totiž možné přezkoumat až
v rámci celkového rozhodnutí, jehož je stanovisko podkladem. Tento názor je i podpořen
rozhodnutím138 Nejvyššího správního soudu. V této věci se spolek domáhal zrušení stanoviska
EIA k výstavbě rychlostní silnice R55, přičemž argumentoval článkem 9 Úmluvy, na základě
kterého má „být zajištěno právo dotčené veřejnosti domáhat se přezkumu po stránce hmotné i
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Dle komentáře se jedná o alternativní podmínku, nikoliv kumulativní. Zároveň vyplývá z ustanovení § 3, písm.
j), že podpisy fyzických osob musí být podpisové listině. Detailnější náležitosti pro obsah takové podpisové listiny
jsou stanoveny v § 9e Zákona o posuzování vlivů. DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). Str. 14 - 15, § 3. ISBN 97880-7478-730-0.
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Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, čj. 1 As 13/2007-63.
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procesní zákonnosti jakýchkoliv rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti správního orgánu
podléhajících ustanovením směrnice, respektive Úmluvy“. Stěžovatel se zároveň snažil uplatnit
rozpor české úpravy s Úmluvou. Soud však stanovil, že možnost napadení stanoviska,
respektive jeho přezkoumání až v rámci samotného rozhodnutí je dostačující a je tak tato úprava
v souladu s mezinárodním, respektive evropským právem.
Dle mého názoru, je tento výklad správný a zamezuje dalšímu štěpení řízení a napadání
jednotlivých částí rozhodovacích procesů. Je totiž povinností orgánů státní moci, aby v případě
napadení konečného rozhodnutí posoudily i procesní a hmotnou zákonnost podkladových
dokumentů, což je v tomto případě i samotné stanovisko EIA.
6.3.5 Účast veřejnosti na základě Zákona o ochraně přírody a krajiny
Zákon o ochraně přírody a krajiny je nejtypičtějším speciální zákonem pro účast veřejnosti
v územním řízení. Samotný zákon totiž nijak nespecifikuje, o která správní řízení se jedná. Jen
dává výjimku pro navazující řízení na základě Zákona o posuzování vlivů, což je zcela
pochopitelné, jelikož tento zákon má svoji vlastní speciální úpravu (viz výše). Veřejnost se tak
může účastnit nejen stavebních řízení, ale v podstatě se naplňuje znění § 14, odst. 2 SŘ:
„Účastníkem řízení je i ten, komu zvláštní právní předpis takové postavení uznává.“. Pro tuto
diplomovou práci je však stěžejní právě účast veřejnosti v rámci povolovacích procesů na
základě Stavebního zákona. Ochrana přírody a krajiny je pak dle odst. 1 ustanovení § 70 Zákona
o ochraně přírody a krajiny uskutečňována za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich
spolků a dobrovolných sborů č aktivů. Poznámka pod čarou ke spolkům pak odkazuje na zákon
č. 93/1990 Sb., o sdružování občanů, který však byl zrušen Občanským zákoníkem.
K pojmu občanského sdružení, jak stále oprávněné subjekty označuje Zákon o ochraně přírody
a krajiny, je nutné říci, že v souladu s § 3045 Občanského zákoníku se za veškerá občanská
sdružení, které vznikla před 1. ledna 2014, považují spolky, respektive i tato sdružení jsou
oprávněna účastnit se řízení dle výše zmíněného zákona, i když terminologie není stále
harmonizována139.
Dle ustanovení § 70 odst. 3 Zákona o ochraně přírody a krajiny je právem spolku se přihlásit
do správního řízení a to ve lhůtě 8 dnů od informování o zahájeném řízení.
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STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře
(Wolters Kluwer ČR). Str. 366 – 367, § 70. ISBN 978-80-7552-229-0.
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„Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení
nebo první den zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňující
dálkový přístup“, jak stanoví rozhodnutí140 Krajského soudu v Ústí nad Labem. Spolek může
totiž požádat orgán státní správy, aby bylo informováno o všech zamýšlených zásazích a
zahajovaných správních řízeních, při nichž může dojít k ohrožení zájmů na ochranu přírody a
krajiny. Platnost takové žádosti je dána na jeden rok a lze ji podávat opakovaně. Orgán státní
správy není povinen zasílat informaci o zahájeném řízení přímo spolku, což vyžaduje větší míru
pozornosti ze strany spolků. Otázkou pak je, zdali tento postup je v souladu s Úmluvou. Dle
mého názoru je správné, že je požadováno po spolcích, aby dbaly svých práv a sledovaly možná
řízení. Spolek, který má totiž za poslání ochranu přírody a krajiny, by se měl aktivně zajímat o
dění v této oblasti. Opačný výklad by zároveň neúměrně zatěžoval správní úřady.
Vedle splnění náležitosti stanov, ze kterých má plynout cíl ochrany přírody a krajiny, je toto
informování další podmínkou pro účast ve správním řízení, respektive územním řízení. Rád
bych ještě připomenul, jakým způsobem by měl být vymezen cíl spolků ve stanovách, aby
splnily podmínku pro účast v řízení. Zákon o ochraně přírody a krajiny pouze říká, že ve
stanovách má být stanovena ochrana přírody a krajiny, avšak již dále nerozvádí, jestli má být
tento cíl dále specifikován.
V zájmu správného definování svých cílů v rámci stanov je spolkům doporučováno, aby se
držely dikce, která je stanovena v Zákoně o ochraně přírody a krajiny141. Je totiž na posouzení
správního orgánu, zdali spolek splňuje náležitost v rámci svých stanov. Nejvyšší správní
soud142 v této věci šikovně odkázal na § 2, odst. 1 Zákona o ochraně přírody a krajiny, když
využil znění tohoto ustanovení pro snadnější rozpoznání, zdali stanovy naplňují výše uvedenou
podmínku.
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Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 27. 1. 2016, čj. 15 A 96/2014.
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Samozřejmostí pak musí být podmínka, že rozhodnutím může být dotčen zájem na ochranu
přírody a krajiny. V praxi u stavebních povolovacích procesů se tak stává víceméně vždy. Jedná
se v podstatě o ochranu veřejného zájmu na životní prostředí, o kterém jsem již referoval výše.
Před novelou č. 218/2004 Sb. bylo nutné, aby spolek byl místně příslušný k předmětnému
řízení. Dnes má mnoho spolků celostátní působnost a mohou se tak přihlásit do řízení nehledě
na umístění svého sídla. Pokud tedy spolek oznámí svou účast ve lhůtě osmi dnů, stane se
účastníkem řízení v souladu s ustanovením § 27, odst. 3 SŘ.
V praxi bylo nejasné, zdali musí spolek podat žádost o informace, aby se mohl stát účastníkem
řízení. Dle názoru vyřčeném v komentáři143 nikoliv a to z důvodu, že se jedná o dvě rozdílná
práva, tedy právo na informace a právo na účast v řízení. Na druhou stranu bylo judikováno144,
že spolek může splnit tuto podmínku i v případě, že si podá žádost až během zahájeného řízení.
Což spolku podstatně ulehčuje možnost se do řízení přihlásit. Je zároveň dobré zmínit, že
samotná Úmluva právo na informace a na účast také rozlišuje, ale v podstatě jsou tato práva na
sebe závislá. Osobně se přikláním k názoru, že je nutné, aby spolek splnil i podmínku podání
žádosti, právě z důvodu provázanosti jednotlivých práv. A i když tak neučiní, dává judikatura
spolku možnost podat žádost i v rámci samotného řízení.
Velmi řešeným problémem byl okamžik, do kterého se může spolek přihlásit do územního
řízení. Respektive, zdali se může spolek přihlásit do řízení i po jeho zahájení a zároveň zdali
tak může učinit po konání ústního jednání. Dle § 87, odst. 1 Stavebního zákona se konání
veřejného ústního jednání oznamuje nejméně 15 dnů předem. Na základě judikatury145, je 15
denní lhůta dostatečně dlouhá doba na to, aby spolek uplatnil svá práva, a současně říká, že je
to i dostatečně dlouhá lhůta na to, aby bylo možné spolek založit. Soudy146 více zastávají názor,
že spolek nemusí v době zahájení řízení ani existovat a může se účastnit při splnění dalších
podmínek řízení, pokud tím však výrazně řízení nezkomplikuje.
Spolky mohou tedy v zásadě vstupovat do řízení kdykoliv a to bez ohledu na dobu jejich
založení nebo dokonce podání žádosti o informace týkající se zahajovaných či probíhajících
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řízení. Neobstojí ani argument prolomení koncentrace řízení dle § 89, odst. 1 Stavebního zákona
a zároveň tento postup není ani v rozporu s § 2 odst. 2 SŘ nebo LZPS. Toto časové neomezení
však není zcela bezbřehé. Jedná se o situaci již založeného spolku, který v podstatě „zaspal“
své přihlášení, tak jak judikoval Nejvyšší správní soud, čj. 7 As 25/2012: „Občanské sdružení,
které existuje v době, kdy je oznámeno nařízení veřejného ústního jednání, se již nemůže po
konání tohoto jednání stát účastníkem řízení a tedy ani uplatňovat námitky, neboť mu postupem
správního orgánu bylo svým způsobem oznámeno, že řízení probíhá. Vyhlášení veřejného
ústního jednání na úřední desce lze totiž považovat za úkon v tomto ohledu svým účelem
rovnocenný oznámení správního řízení podle ust. § 70 dost. 4 zákona o ochraně přírody a
krajiny.“
Správní orgán však může spolku i nepřiznat účastenství a to pokud není splněna podmínka
ohrožení zájmu týkající se ochrany životního prostředí dle zákona. Ve věci řešené Krajským
soudem v Brně, se spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu domáhal účastenství na
základě narušení krajinného rázu v souvislosti s provedením záměru. Příslušný soud v souladu
se Zákonem o ochraně přírody a krajiny a judikaturou Nejvyššího správního soudu nakonec
rozhodl, že v daném případě nelze vůbec uvažovat o narušení předmětného krajinného rázu,
jelikož se v daném území vůbec nenachází a zároveň vzhledem k lokalitě záměru je dopad
realizace na krajinu zanedbatelný až nulový. Přiklonil se tak k rozhodnutí správního orgánu,
který spolku účastenství nepřiznal.
Pro připomenutí stojí zmínit, že o tom, zdali je osoba účastníkem se vydává pouze usnesení, jež
se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastnici se o něm
vyrozumí. Je však možné, aby spolek podal proti tomuto usnesení odvolání a to v klasické lhůtě
15 dnů. Takové odvolání však nemá odkladný účinek. Tudíž v mezidobí může být v řízení dále
pokračováno a může být vydáno samotné meritorní rozhodnutí, přičemž osoba, která námitku
podala, nemá postavení účastníka.
V případě, že nadřízený orgán vyhoví odvolání proti usnesení ve věci, že spolek není
účastníkem řízení, tak se spolek stane tzv. účastníkem „nesporným“ a na základě § 28, odst. 2
SŘ může provést jednání ve lhůtě 15 dnů, které díky usnesení o ne-účastenství zmeškal.
Problematická je situace, kdy v době rozhodování o odvolání o usnesení je vydáno územní
rozhodnutí. V takovém případě je dána spolku opět 15 denní lhůta pro podání odvolání, která
však začíná běžet již doručením rozhodnutí, kterým nadřízený orgán rozhodl o účastenství,
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přičemž v územním řízení, stavební úřad spolkům doručuje pouze prostřednictvím veřejné
vyhlášky.
Spolek samozřejmě může podat proti nepříznivému rozhodnutí nadřízeného orgánu žalobu ve
správním soudnictví.
Připomínky tedy opět může v územním řízení podat kdokoliv. Typickou formou kvalifikované
účasti v řízení jsou námitky, které mohou podávat i spolky, pokud jsou účastníky. Pokud se
však chce spolek následně domáhat soudní ochrany ve věci podaných námitek, je nutné, aby
tyto námitky směřovaly k zájmům na ochranu životního prostředí, jak stanovil Nejvyšší správní
soud147: „Aktivní žalobní legitimace občanských sdružení však není dána ve vztahu k jakýmkoli
žalobním námitkám, ale pouze k námitkám relevantním z hlediska zájmů hájených daným
občanským sdružením.“.
Pokud se námitky spolku netýkají životního prostředí, postačí, aby se správní orgán vypořádal
s námitkami tak, že pouze zdůvodní, proč se uplatněné námitky netýkají těchto zájmů. Zároveň
platí v souladu s § 89, odst. 1, že námitky musí spolek uplatnit nejpozději při ústním jednání,
jinak se k nim nepřihlíží. Námitky jsou důležité i pro odvolání, jelikož není možné, aby se
spolek domáhal odvolání ve věci, kterou nenamítal v samotném řízení.
6.3.6 Účast veřejnosti na základě Vodního zákona
Úprava účasti veřejnosti v rámci vodoprávního řízení je velmi podobná té v Zákoně o ochraně
přírody a krajiny. Spolek musí i tomto případě splnit podmínku založení za účelem ochrany
přírody a krajiny, může požádat o informace o zahájení vodoprávních řízení a musí se ve lhůtě
osmi dnů přihlásit, pokud se chce stát účastníkem řízení148. Spolek se na základě tohoto zákona
může stát účastníkem pouze v případech, kdy se jedná o řízení dle Vodního zákona149.
Konkrétní výjimku opět tvoří navazující řízení na základě Zákona o posuzování vlivů a
speciálním ustanovením Vodního zákona je vyloučení práva spolku účastnit se stavebního
řízení.
Ačkoliv rozhodnutí na základě vodoprávních řízení mohou mít značný vliv na životní prostředí,
není účast veřejnosti v tomto případě zdaleka tak častá jako v řízeních na základě Zákona o
posuzování vlivů nebo Zákona o ochraně přírody a krajiny. Ani judikatura není v tomto ohledu
147
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příliš rozsáhlá. Důvodem bude zejména fakt, že vodoprávních řízení není mnoho a pokud ano
a pokud mají vliv na životní prostředí, tak budou vyžadovat stanovisko EIA, tudíž se veřejnost
bude přihlašovat do řízení a uplatňovat další procesní práva na základě Zákona o posuzování
vlivů.
6.3.7 Závěr
Účast veřejnosti v územním řízení je v povolovacím procesu staveb naprosto stěžejní, zejména
pak na základě zvláštních zákonů. Ačkoliv široká veřejnost může uplatňovat v územním řízení
připomínky, až kvalifikované námitky účastníků jsou bernou mincí v rámci rozhodovacích
procesů.
Prvním ze zmíněných případů je účast v navazujícím řízení v souladu s procesem EIA, který
bývá stěžejní pro rozsáhlé stavby, které logicky mohou mít negativní vliv na životní prostředí.
Posléze pak veškeré ostatní případy účasti veřejnosti jsou provedeny v souladu se Zákonem o
ochraně přírody a krajiny. Základním a nejčastěji diskutovaným problémem napříč oběma
zákony v rámci územního řízení pak bývají především podmínky, které environmentální
právnická osoba musí splnit, aby se mohla územního řízení účastnit. Zejména problematika
cíle, za kterým byla právnická osoba založena, je dle mého názoru nejpalčivější problém.
Je faktem, že otázek kolem účasti veřejnosti v územním řízení je tak obrovské množství (s
ohledem na početnou judikaturu), že není pochyb, že se mnoho investorů může zaleknout
jakékoliv investice, která by mohla mít i převažující pozitivní vliv v ostatních oblastech než je
životní prostředí. Je samozřejmě na soudech, aby ustálily leckdy velmi rozkolísanou judikaturu,
jelikož aktuální stav, kdy například na problematiku vstupu spolku do územního řízení je
mnoho protichůdných judikátů. Toto není pro ekonomický rozvoj ideální.
6.4

Stavební řízení

6.4.1 Úvod
Stavební řízení je upraveno v ustanovení § 108 a násl. Stavebního zákona. Na základě
stavebního povolení dle § 115 Stavebního zákona stavební úřad stanovuje podmínky pro
provedení stavby, a pokud je to třeba i pro její užívání. Podmínkami se má zabezpečit veřejný
zájem, který bezpochyby spočívá i v ochraně přírody a krajiny.
Účastníci stavebního řízení jsou specifikováni v ustanovení § 109 Stavebního zákona. Mezi ně
patří samozřejmě stavebník, vlastník stavby či vlastník pozemku a pak další osoby. Především
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vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, za předpokladu, že prováděním stavby může
být jeho vlastnické právo dotčeno a dále samozřejmě osoby, o kterých tak stanoví zvláštní
právní předpis. U těchto osob je dále potřeba existence dotčení veřejného zájmu v souvislosti
s prováděním stavby. Zároveň se vylučují záležitosti, o kterých bylo již rozhodnuto v územním
rozhodnutí, přičemž můžeme také odkázat na § 114, odst. 2, kdy k námitkám, které byly nebo
mohly být uplatněny v územním řízení, se nepřihlíží.
Ve stavebním řízení tak tedy již nebude možné napadat rozhodnutí o umístění stavby.
Faktickým tématem bude především provedení stavby a její technické parametry. U rozsáhlých
staveb se veřejnost snaží především prosadit své názory ohledně stavebních prací, respektive
zásahu do okolní krajiny. Jak již vyplývá z výše uvedeného, účastnit se mohou dotčení sousedé
nebo pak veřejnost prostřednictvím spolků.
6.4.2 Účast veřejnosti ve stavebním řízení
Ačkoliv veřejnost se účastní především územního řízení, ve kterém může nejvíce prosadit, i ve
stavebním řízení jsou prvky, které mohou veřejnost zajímat. Úprava účasti veřejnosti ve
stavebním řízení je vesměs identická s úpravou v územním řízení. I tak však považuji za
důležité o této části referovat.
První z možností účasti ve stavebním řízení jsou dotčení sousedé. Problematika pojmu
„sousední“ nebo „mezující“ byla v této diplomové práci řešena již v části o účasti veřejnosti
v územním řízení na základě vlastnického práva. Vzhledem k faktu, že i ustanovení § 109,
písm. e) a f) používá v podstatě stejné pojmosloví jako ustanovení § 85, odst. 2, písm. b)
Stavebního zákona, tak i v tomto případě nebylo v minulosti zcela jasné, o jaké nemovitosti se
může jednat. Respektive jaký rozsáhlý vliv může mít záměr na ostatní nemovitosti. Komentář150
v této věci opět odkazuje na přelomový nález Ústavního soudu, ze dne 22. března 2000, sp. zn.
Pl. ÚS 19/99, který zrušil legální definici sousedních nemovitostí, která se v podstatě
omezovala pouze na mezující pozemky s pozemkem, na kterém se má záměr realizovat. Nad
rámec již uvedeného bych rád doplnil v této věci, že výše zmíněný soud stanovil, že mezující
pozemky budou dotčené vždy a u ostatních pozemků je nezbytný individuální přístup a
posouzení konkrétního záměru. Zároveň přímo vztáhl tento nález jak na územní, tak i stavební
řízení. V praxi bude zřejmé, že ve stavebním řízení se mohou tito vlastníci vzdálených pozemků
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domáhat účastenství zejména s argumentací týkající se provádění stavby a následně
technického řešení stavby, které samozřejmě může mít značný vliv na okolí.
Komentář151 v této věci dále uvádí, že v pochybnostech, zdali má být s nemezujícím sousedem
zacházeno jako s účastníkem, by mělo být vždy účastenství vyhověno. Zároveň o to víc, pakliže
samotný soused se účastenství domáhá a podkládá své tvrzení možným zásahem do jeho
majetkových práv. Zpravidla tak soused učiní v souvislosti s podáním námitek v souladu s §
114 Stavebního zákona. V praxi se pak může stát například s námitkou souseda ohledně
zvýšené dopravy při výstavbě obchodního centra nebo i zhoršeného výhledu na panorama
města152. Dokud se tedy neprokáže opak, musí stavební úřad v rámci stavebního řízení jednat
s takovým sousedem jako s účastníkem řízení v souladu s § 28 SŘ.
Zajímavým je pak pojetí důvodové zprávy k novele č. 350/2012 Sb., která vykládá účastenství
ve stavebním řízení úzce, ačkoliv jak je plynoucí z výše uvedeného, judikatura na to má jiný
názor.
„Ve stavebním řízení se neřeší věci, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení
(popř. v uzavřené a účinné veřejnoprávní smlouvě upravující umístění stavby, v regulačním
plánu nahrazujícím územní rozhodnutí, popřípadě v územním souhlasu). Umístění stavby na
pozemku, její odstupy od hranic pozemku, od dalších staveb – navrhovaných či stávajících a v
souvislosti s tím i umístění oken, orientace stavby vzhledem ke světovým stranám, výška stavby,
tvar střechy – tím i zastínění sousedních staveb nebo pozemků, přístup ke stavbě, zajištění
parkovacích stání pro vozidla a v neposlední řadě účel, kterému má stavba sloužit, jsou při
podání žádosti o vydání stavebního povolení již vyřešené. Tomu odpovídá vymezení okruhu
účastníků stavebního řízení.“
Potvrzujícím případem extenzivního výklady, který zastává judikatura, může být spor, ve
kterém se soused domáhal účastenství v řízení o povolení stavby studny. Dotčený soused
argumentoval, že může být stavbou této studny ovlivněna kvalita a množství vody ve studně,
která již stojí na pozemku právě dotčeného souseda. Své účastenství zdůvodňoval mj. dle
ustanovení § 109, odst. 1 písm. e) Stavebního zákona ve spojení s § 115, odst. 1 Vodního
zákona. Soud153 v této věci rozhodl takto: „Pokud může navrhovaná stavba studny ovlivnit
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kvalitu a množství vody v již zbudované studni náležící sousedovi, může jít o důvod účastenství
tohoto souseda v řízení o stavebním povolení takto navrhované studny, a to dle § 109 odst. 1
písm. e) stavebního zákona z roku 2006 ve spojení s § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách.“
Ačkoliv i sousedé mohou chránit své zájmy, které se mohou týkat ochrany životního prostředí,
v tomto ohledu bude jistě předmětnější účast veřejnosti na základě ustanovení § 109 písm. g)
Stavebního zákona. Jedná se o osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Novela
350/2012 Sb. Stavebního zákona respektovala názor Nejvyššího správního soudu ohledně
speciality Zákona o ochraně přírody a krajiny vůči Stavebnímu zákonu, čímž navrátila tyto
osoby do výčtu v rámci výše zmíněného ustanovení. Byl však přidán dovětek, který stanoví, že
ve stavebním řízení se již nebude rozhodovat o možném dotčeném veřejném zájmu, o kterém
již bylo rozhodnuto v předcházejícím řízení, tedy především v územním řízení. Komentář154
v této záležitosti zastává názor, že tento dovětek nebude mít na účastenství tak zásadní vliv, jak
se může zdát, jelikož i ve stavebním řízení mohou být řešeny otázky, které mají nebo mohou
mít vliv na ochranu životního prostředí. Touto novelou byl naplněn postoj Nejvyššího
správního soudu, 155který přímo ve své právní větě stanovil: „Občanské sdružení, jehož hlavním
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněno se účastnit stavebního řízení
vedeného podle § 109 a násl. stavebního zákona z roku 2006, pokud mohou být v tomto řízení
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a pokud občanské sdružení stavebnímu úřadu svou
účast v souladu s § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, řádně a
včas oznámí.“
Je dobré zmínit, že podmínky pro účast veřejnosti ve stavebním řízení, respektive konkrétně
spolku na základě zvláštního Zákona o ochraně přírody a krajiny jsou identické jako v územním
řízení. O této problematice již bylo referováno v předešlých kapitolách, proto považuji za
zbytečné se opakovat.
Vedle Zákona o ochraně přírody a krajiny se může veřejnost účastnit stavebního řízení i na
základě Zákona o posuzování vlivů. Takové právnické osoby se mohou účastnit stavebního
řízení, pokud podali vyjádření k procesu EIA, které bylo zahrnuto do samotného stanoviska
EIA v souladu s § 10, odst. 1 Zákona o posuzování vlivů. Je opět možné, aby stavební úřad
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takovou osobu z řízení vyloučil, pokud nejsou dotčené zájmy na ochranu přírody a krajiny a to
ve spojitosti s § 23, odst. 9 výše zmíněného zákona.
Nad rámec je dobré uvést, že spolky, které jsou účastny stavebního řízení v souvislosti se
Zákonem o ochraně přírody a krajiny nebo Zákonem o posuzování vlivů, mají právo podat
žalobu proti stavebnímu povolení, respektive rozhodnutí o odvolání proti stavebnímu povolení
na základě § 65 odst. 2 SŘS. V tomto případě však mohou spolky namítat porušení svých
procesních práv, jak právě potvrdil Nejvyšší správní soud. V předmětném sporu bylo vydáno
stavební povolení bez předchozího územního rozhodnutí, jelikož měla být naplněna podmínka
možné absence územního řízení za předpokladu, že se jedná pouze o přestavbu stavby. Spolek
toto stavební povolení napadl a argumentoval, že bylo nezákonně obejito územní řízení. Spolek
se posléze snažil domoci svých práv, přičemž soud shrnul ve své právní větě následující: „K
založení aktivní žalobní legitimace musí občanské sdružení ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v řízení před soudem tvrdit zkrácení na svých procesních
právech v předchozím správním řízení. Procesní práva žalobce v sobě přitom zahrnují i právo
na to, aby se správní orgány s jeho námitkami i odvolacími důvody řádně vypořádaly.“. Je tedy
nutné, aby veřejnost nebyla schopna prosadit svá práva na základě nesprávného procesního
postupu, což je určitě i příklad obejití územního řízení. V takovém případě by se pak v důsledku
totiž veřejnost nemohla ani domáhat svých práv týkajících ochrany životního prostředí.
Absence územního řízení má jistě negativní vliv na dostatečný prostor pro prosazení svých
názorů v rámci povolovacích procesů.
Problematická byla otázka, zdali může spolek napadat i porušení hmotných práv. Průlomovým
rozhodnutím byl v tomto ohledu nález Ústavního soudu156, který judikoval následovně:
„Skutečnost, že občan dá přednost prosazování svého zájmu formou sdružení se s jinými
občany, nelze přičítat k jeho tíži. S ohledem na výše popsaný vývoj mezinárodních závazků
České republiky, unijního práva i na zákonnou úpravu postavení spolků zaměřených na
ochranu přírody a krajiny lze považovat za překonanou starší praxi Ústavního soudu ve vztahu
k aktivní legitimaci spolků zastupovat zájmy svých členů na ochraně jejich práva na příznivé
životní prostředí, vyjádřenou v usnesení ze dne 6. 1. 1998 sp. zn. I. ÚS 282/97 (U 2/10 SbNU
339). Fyzické osoby, pokud se sdruží do občanského sdružení (spolku), jehož účelem podle
stanov je ochrana přírody a krajiny, mohou své právo na příznivé životní prostředí, zakotvené
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v čl. 35 Listiny, realizovat i prostřednictvím tohoto spolku.“. Jedná se tedy o naprosto stěžejní
změnu v pojetí účasti veřejnosti a ochrany veřejných zájmů prostřednictvím spolků.
V případě, že spolek uplatňuje v rámci stavebního řízení námitky, mělo by ve svých námitkách
uvést zaprvé skutečnosti, na základě kterých se domáhá účastenství v řízení a následně samotné
důvody podání námitek, respektive co záměru vytýká. Příslušný stavební úřad by pak měl
zhodnotit, zdali se účastenství zakládá na právním důvodu, a pakliže je toto splněno, stavební
úřad námitky spolku (nebo jakéhokoliv jiného účastníka) projedná a rozhodne o nich. Není tedy
možné provést tyto kroky opačně, respektive zakládat právo na účastenství na vyhovění
námitek. Pakliže tedy jsou námitky spolku zamítnuty s tvrzením, že buďto nemají vliv na
veřejný zájem v podobě životního prostředí, a nebo o nich již bylo rozhodnuto ve územním
řízení, nemůže to mít vliv na samotné účastenství ve stavebním řízení (toto se stalo například
dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu157). I když tedy spolek nemůže uplatnit námitky,
má stále další práva, která mu vyplývají z postavení účastníka na řízení, tj. nahlížení do spisu,
účast na projednávání, atd.
6.4.3 Závěr
Je zřejmé, že účast veřejnosti v rámci stavebního řízení je podstatně omezenější a méně
využívána než v případě účasti v územním řízení. Není to z důvodu, že by snad veřejnost měla
menší zájem na stavebním řízení, příčinou je možnost uplatňovat námitky a jiné procesní
instituty ve stavebním řízení pouze v takovém rozsahu, v jakém nebyly rozhodnuty v územním
řízení. Dotčená veřejnost pak může zejména provádět kontrolní funkci ve stavebním řízení
prostřednictvím nahlížení do spisu nebo účasti na jednáních. Samozřejmě pak může podat proti
stavebnímu povolení odvolání a bránit se ve správním soudnictví.
V praxi může veřejnost ovlivnit konečnou podobu stavebního povolení především ohledně
provádění stavebních prací, omezení dopravy v rámci těchto prací a také zajištění, aby pracemi
bylo co nejméně ovlivněno životní prostředí. Dle mého názoru je tato úprava naprosto
postačující a není nutné dávat veřejnosti další práva, která by mohla uplatnit ve stavebním
řízení. Práva, která ji náleží v územním řízení, jsou již tak rozsáhlá, že je nutné i po spolcích
požadovat určitou míru kvalifikované procesní aktivity. Mám tím na mysli to, že je správné, že
není možné, aby takový účastník namítal ve stavebním řízení skutečnosti, které buď mohl, nebo
již namítal v územním řízení. Proto i v praxi je účast spolků ve stavebním řízení podstatně

157

Srovnej SbNSS 5/2008, č. 1560.

60

menší než v územním řízení, respektive judikatury v této oblasti je mnohem méně. A pak
s ohledem na fakt, že mnoho judikatury týkající se konkrétně územního řízení lze převést na
problematiku stavebního řízení.

7 Náhled do účasti v rámci IPPC
7.1

Úvod

Integrovaná prevence a omezování znečištění (v anglickém originále Integrated Pollution
Prevention and Control neboli IPPC) je upravena v českém právním řádu zákonem č. 76/2002
Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o
změně některých zákonů158. Jedná se o specifickou formu úpravy vybraných průmyslových a
zemědělských činností, aby byla dosažena vysoká úroveň životního prostředí s ohledem na
veškeré jeho složky (ovzduší, půda, voda, odpady). Pro IPPC je typická spolupráce napříč
Evropou a zejména pak využívání nejnovějších technologií bez ohledu na státní území. Tzv.
BAT (Best Available Techniques) jsou základním prvkem integrované prevence, jedná se o
nejlepší postupy a techniky, které jsou následně uvedeny v referenčních dokumentech o BAT,
které připravuje Evropská komise se spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a
členskými státy159.
Evropský právní rámec tvoří směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o
průmyslových emisích, která byla implementována právě Zákonem o integrované prevenci.
Vzhledem k tomu, že IPPC je součástí povolovacího procesu a má značný vliv na životní
prostředí, rozhodl jsem se o něm poreferovat i v této diplomové práci. Jedná se totiž o důležitý
proces pro veliké a náročné stavby, které v případě nutnosti procesu IPPC mají značný vliv na
životní prostředí. Z toho důvodu je i veřejnost nadána relativně silným procesním právem se
v takovém procesu vyjádřit a seznámit se s důsledky, které pro ně předmětný provoz může mít.
7.2

Systém integrované prevence

Nejdříve bych rád zmínil, že v souladu s § 8, odst. 2 Zákona o integrované prevenci je obec, na
jejímž území se má zařízení umístit, povinna zveřejnit informace v informačním systému
integrované prevence160. Systém integrované prevence je upraven v ustanovení § 5a Zákona o
integrované prevenci, zároveň je však zřízen i v souladu s ustanoveními zákona č. 365/2000
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Dále jen “Zákon o integrované prevenci”.
Více informací na http://www.mpo.cz/ippc/popis--177404/.
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Dostupný na : http://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/procedure_current.xsp
159
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Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zejména pak s § 3 onoho zákona. Ve spojení s veřejností je pak důležitý
odst. 2 zmíněného ustanovení § 5a, dle kterého má v podstatě příslušný orgán povinnost
zveřejňovat veškeré předmětné dokumenty, aby byly přístupné veřejnosti.
V této záležitosti byla ve prospěch veřejnosti přijata novela č. 69/2013 161, jelikož informační
systém ve své specifické podobě existoval i před výše zmíněnou novelou. Tato novela upevnila
systém integrované prevence v zákoně. Zároveň dle důvodové zprávy162: „Stávající
informačním systém IPPC by také nebyl dostačující ve vztahu k novým požadavkům IED na
informování veřejnosti.“
Posléze pak odst. 4 stanoví, které konkrétní dokumenty se v systému zveřejňují. Pro veřejnost
budou zásadní dokumenty v podobě (i) stručného shrnutí údajů ze žádosti, (ii) hodnocení
nejlepších dostupných technik nebo (iii) samotné integrované povolení. Tyto informace může
veřejnost využít jak k informovanosti o probíhajícím řízení jako takovém, ale pak zejména
k zaslání svých připomínek, respektive námitek na základě zveřejněných dokumentů na
internetu.
7.3

Účast veřejnosti

Zákon o integrované prevenci rozlišuje, jak je již zvykem i u ostatních řízeních, dva druhy
účasti veřejnosti. Jako první a tzv. nekvalifikovanou formu účasti163 je bezpochyby možnost
široké veřejnosti vyjadřovat se k řízení v podobě připomínek. Druhou možností jak se zapojit
do řízení je samozřejmě faktické účastenství, na základě kterého již veřejnost (nebo jiný
účastník) může podávat opravné prostředky nebo se domáhat přezkumu ve správním
soudnictví.
Rozveďme si nejdříve první z možností, tedy formu nekvalifikovanou. Základním kamenem
pro jakékoliv další působení účastníků nebo široké veřejnosti je určitě informování o zahájeném
řízení ze strany správního orgánu. Ve spojení § 8, odst. 2 s odst. 1 téhož ustanovení je úřad
povinen ve lhůtě 7 dnů zveřejnit informaci, respektive dokumenty, o kterých bylo mluveno výše
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Zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
162
Důvodová zpráva k zákonu č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 69/2013 Dz.
163
Srovnej § 8, odst. 2 Zákona o integrované prevenci.
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v rámci systému integrované prevence na úřední desce a pak především na úřední desce obce,
kde má být zařízení provedeno. Samozřejmostí je zveřejnění i v samotném systému
integrovaného povolení. Zároveň stanoví, kdy je možné do žádosti nahlížet, pořizovat z ní
opisy, kopie či výpisy. Takto zveřejněnou informaci ponechá na úřední desce 30 dnů. To je
právě doba, po kterou má široká veřejnost právo se vyjadřovat k žádosti. Připomínky pak musí
být úřadem v rámci odůvodnění samotného rozhodnutí vypořádány.
Pro tuto práci a obecně i pro prosazení práv veřejnosti je důležitější samotné právo účastenství
v řízení na základě § 7, odst. 1 Zákona o integrované prevenci. Dle zákona jsou účastníkem
řízení vždy provozoval zařízení, vlastník zařízení, není-li provozovatelem, obec, na jejímž
území je nebo má být zařízení umístěno, kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno
a konečně je zde široké ustanovení o účasti veřejnosti, které stále počítá se spolky (dá se
samozřejmě zcela jistě předpokládat, že se úprava užije i na dnešní spolky, jak již bylo
rozvedeno u ostatních řízení v předchozích kapitolách), avšak dále výčet poněkud nezvykle
rozvádí i na obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory.
Podmínkou pro účast takových osob je předmět činnosti spočívající v prosazování a ochraně
profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních předpisů 164. Dále se výčet rozšiřuje
na obce nebo kraje, na jejíchž území může být umístěním zařízení ovlivněno životní prostředí.
Velmi přísná je však lhůta pro oznámení účastenství. Ačkoliv široká veřejnost má 30 dnů na
zaslání svých připomínek, tato kvalifikovaná účast může být provedena pouze za předpokladu,
že se přihlásí do osmi dnů od zveřejnění žádosti, jak je uvedeno výše.
V rámci ochrany životního prostřed se příslušné osoby mohou přihlašovat do řízení na základě
odst. 2 výše zmíněného ustanovení, pokud jim již nebyla tato možnost udělena podle
předcházejícího odstavce stejného ustanovení. Účast veřejnosti v tomto případě je obdobně
jako u ostatních podobných řízení opřena především o složkové předpisy práva životního
prostředí165. Tento druhý odstavec nejlépe odráží skutečnost a cíl, kterého se snaží Zákon o
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Zákon o integrované prevenci v této věci pod čarou uvádí demonstrativní výčet předpisů, jako například zákon
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb.
165
Jedná se například o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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integrované prevenci dosáhnout, tedy nahrazení povolovacích rozhodnutí napříč několika
složkovými zákony, především v oblasti životního prostředí.
Vraťme se však ještě k okruhu účastníků. V rámci řízení o změně integrovaného povolení je
třeba rozlišovat, zdali se rozhoduje o změně podstatné či nepodstatné. Pakliže se vede řízení o
změně podstatné, pak se užije ustanovení § 19a166, odst. 1 Zákona o integrovaném prevenci.
V tomto případě se na okruh účastníků užije klasický výčet v § 7. Na základě několika
rozhodnutí Nejvyššího správní soudu167 se jedná o jeden z příkladů vlastní úpravy účastenství
oproti té obecné, která je upravena ve SŘ. To bude mí za následek například fakt, že účastenství
nebude přiznáno osobám, „které se nacházejí v bezprostřední blízkosti zařízení na výrobu
acetylénu a plnírny technických plynů“168. Těmto osobám je však stále ponecháno právo na
soudní ochranu.
Co však považuji za velmi vstřícné ze strany legislativce, je omezení účasti veřejnosti v rámci
řízení o změně nepodstatné. V takovém případě je totiž účastenství značně restriktivní. Tento
názor potvrzuje i rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem169. V tomto ohledu se k § 19a
Zákona o integrované prevenci vyjádřil zákonodárce v důvodové zprávě následovně: „V § 19a
se zavádí institut změnového řízení jako zcela nezbytný nástroj pro řádnou a v praxi přijatelnou
realizaci četných změn zařízení. Rozlišuje se mezi změnou podstatnou, kdy je nezbytné vést
řízení přiměřeně podle ustanovení odpovídajících povolovacímu procesu bez velkých možností
krácení řízení. Cílem je zabránit unáhlenému povolení změn, které by mohly mít významný
negativní dopad na životní prostředí. Nicméně i zde je na úvaze úřadu, aby posoudil, zda se
jedná o podstatnou změnu či nikoliv“.
Na důvodovou zprávu a rozdělení změn odkazuje i výše zmíněné rozhodnutí krajského soudu.
Přičemž stanoví: „pokud je předmětem řízení změna integrovaného povolení, která není
podstatnou změnou, vztahuje se na takové řízení úprava účastenství obsažená v obecném
předpise upravujícím správní řízení, kterým je správní řád. Ve správním řádu je účastenství
upraveno v § 27.“.
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Dle tohoto ustanovení se v řízení postupuje obdobně dle § 3 až § 15 Zákona o integrovaném povolení.
Srovnej například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, čj. 1 As 43/2011-53, který uvedl,
“že vymezuje pro účely řízení o vydání integrovaného povolení speciální okruh účastníků tohoto řízení, a tím
vylučuje aplikaci obecné definice účastníků řízení dle § 27 SpŘ.”
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VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Integrované povolování (IPPC). Soudní rozhledy. 2016, č. 11-12, s.
346-351.
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Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 4. 2015, čj. 15 A 15/2012-50.
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Opravdu je tedy zcela omezena účast organizované veřejnosti při takovém řízení. Bohužel však
pro stavebníka, je nutné rozlišit stránku procesní a stránku hmotnou. Judikatura je nakloněna
spíše environmetálním spolkům a prosazuje i možnou újmu na hmotných právech spolků,
přičemž pro aktivní legitimaci „postačí“ dostatečně silný vztah osoby k dotčenému území, jak
i potvrzuje Nejvyšší správní soud170 ve věci žaloby týkající se integrovaného povolení: „Touto
hranicí je již zmíněný lokální prvek, resp. možná dotčenost na hmotných právech. Pokud by
tento závěr nebyl správný, bylo by hypoteticky možné přiznat aktivní legitimaci ke vznášení
věcných námitek každému spolku, který má předmět činnosti stanoven bez dalšího jako ochranu
přírody a krajiny či životního prostředí. V takovém případě by byl teoreticky jakýkoli spolek s
uvedeným předmětem činnosti oprávněn vznášet věcné námitky proti příslušnému záměru bez
ohledu na to, zda může být reálně dotčen na hmotných právech, tedy i spolek se sídlem mimo
Českou republiku či na jiném kontinentě“. Nemusím tak zacházet do extrémů, abychom mohli
říci, že v případě, kdy má zařízení vliv v rámci celé České republiky, mohl by se přihlásit
jakýkoliv environmentální spolek, který má působnost ochrany a přírody krajiny napříč celou
republikou, respektive ji nemá nijak omezenou, což bývá nejčastějším dnešním fenoménem.
Nad rámec bych rád uvedl, jaký je vztah IPPC a stanoviska EIA. Ačkoliv se to netýká přímo
účasti veřejnosti, považuji za důležité tento vztah alespoň lehce vysvětlit, jelikož se jedná o dvě
naprosto stěžejní rozhodnutí v rámci ochrany životního prostředí při povolování staveb, které
mají nebo mohou mít značný vliv na životní prostředí. Je zřejmé a jak i uvádí Vojtěch Vomáčka
ve svém článku171, proces EIA dopadá na mnohem více případů (až 5x více) než IPPC.
Důvodem je zcela určitě fakt, že stanovisko EIA je vyžadováno ve více případech než IPPC.
Ne vždy totiž stavby užívají komplikovaná zařízení (například obchodní centra nebo
kancelářské budovy), ale vliv na okolní prostředí mít mohou. IPPC je každopádně považováno
(jak vydání nového povolení nebo jeho změny) za navazující řízení v souladu s § 3, písm. g)
Zákona o posuzování vlivů, tedy zákona o EIA. Z toho vyplývají veškeré procesní důsledky
v podobě rozdílného doručování nebo specifické účasti veřejnosti.
Problematickou otázkou v minulosti bylo, zdali a jak je možné již v procesu EIA posuzovat
záležitosti, které by měly spíše spadat do procesu, na jejímž konci má být integrované povolení.
Zejména pak, zdali je možné v rámci řízení EIA posoudit tzv. BAT. Nejvyšší správní soud172
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Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2015, čj. 1 As 13/2015.
VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Integrované povolování (IPPC). Soudní rozhledy. 2016, č. 11-12, s.
346-351.
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Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2016, čj. 3 As 13/2015-200.
171

65

v této věci rozhodl, že takové posouzení v rámci řízení EIA možné je, avšak nemá žádnou
právní hodnotu, respektive je pouze předběžné. Co je však důležité pro účast veřejnosti:
v případě, že se provádí změna integrovaného povolení, mělo by se provést i nové posouzení
v rámci procesu EIA.
Pakliže by se tedy vydávalo zcela nové rozhodnutí, předpokládám, že by veřejnost mohla znovu
uplatňovat námitky, které již uplatnila v předchozím řízení, které prakticky ztratilo na významu.
Možné je v příslušné věci zmínit rozhodnutí, na které odkazuje právě článek pana Vomáčky:
„V rozsudku z 11. 12. 2015, č.j. 5 As 150/2015-81, k tomu NSS uvedl, že je zcela legitimní
požadovat po stavebním úřadu, aby v řízení vedeném podle StavZ7 (v nyní projednávané věci v
řízení o dodatečném povolení stavebních úprav) rozhodoval na základě integrovaného povolení
v jeho aktuálním znění ke dni vydání rozhodnutí.“
7.4

Závěr

Účast veřejnosti v rámci řízení o integrované povolení v podstatě odpovídá ostatním zmíněným
řízení. V této oblasti je však pro veřejnost velmi přínosný informační systém provozovaný
ministerstvem, na kterém mají obce povinnost zveřejňovat žádosti a posléze další relevantní
dokumenty v řízení, čímž se dává veřejnosti poměrně jedinečná možnost přístupu k informacím
(obdobou může být informační systém EIA).
Naopak je dobré zmínit, že aktuální znění Zákona o integrované prevenci poněkud opomnělo
implementovat definici „dotčená veřejnost“, jak ji požaduje směrnice IPPC. To může mít dle
některých názorů173 za následek komplikovanější postavení veřejnosti, respektive uplatňování
práv v řízení. S tímto názorem nesouhlasím, jelikož judikatura je již tak nakloněná ve prospěch
veřejnosti, že si jen těžko dovedu představit, že by některý z úřadů zvolil možnost neuznání
účastenství. Komplikace z neuznání v podobě například odvolání jsou snad nakonec ještě větší
než v případě uznání a jednání s veřejností, respektive snahy dosažení domluvy.
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Srovnej např. http://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-environmental-impact-assessment-ippc/rada/ucastverejnosti-v-integrovanem-povo.
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8 Náhled do účasti v rámci procesu EIA a připravované novely
Zákona o posuzování vlivů
8.1

Úvod

V této diplomové práci bylo již dost pojednáno o procesu EIA a případech účasti veřejnosti.
Ačkoliv se práce věnuje zejména řízením v rámci Stavebního zákona, je nezbytné udělat i nástin
účasti v rámci procesu EIA, jelikož se jedná o pravděpodobně nejdůležitější a nejdiskutovanější
stanovisko pro navazující řízení174 v rámci Stavebního zákona.
8.2

Účast veřejnosti

I EIA má svůj informační systém175 jako IPPC, což značně pomáhá k informovanosti veřejnosti
ohledně probíhajících řízení. V systému je prakticky možné nalézt informace o oznamovateli,
text oznámení a zejména text výsledku zjišťovacího řízení. V průběhu řízení pak samozřejmě
přibývají další dokumenty až s konečným stanoviskem.
Zákon v souladu se směrnicí rozlišuje širokou176 a dotčenou veřejnost177. Obecně se veřejností
rozumí jedna či více osob. Dotčenou veřejností se pak rozumí osoba, která může být
rozhodnutím, vydaném v navazujícím řízení178, tedy prakticky v řízení podle Stavebního
zákona, dotčena. Ačkoliv Zákon o posuzování vlivů aktuálně konkrétně neříká, o jaké řízení se
jedná, fakticky bude úprava dopadat zejména na územní řízení, stavební řízení, řízení o
dodatečném povolení stavby nebo řízení o vydání integrovaného povolení.
Druhou možností dotčené veřejnosti jsou především environmentální spolky, „jejichž
předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí
nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která
vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1,
případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy
nejméně 200 osob.“.
Veřejnost se pak může vyjadřovat k jednotlivým dokumentům v rámci procesu EIA dle
rozdílných časových lhůt. Za zmínku určitě stojí právo vyjádření se k oznámení dle § 6, odst.
174

Srovnej § 9b Zákona o posuzování vlivů.
Dostupný na http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr.
176
Srovnej § 3, písm. h) Zákona o posuzování vlivů.
177
Srovnej § 3, písm. i) Zákona o posuzování vlivů.
178
Dle § 3 Zákona o posuzování vlivů se navazujícím řízením rozumí: “takové řízení, ve kterém se vydává
rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného
podle tohoto zákona”.
175
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7, na základě něhož se mj. veřejnost i dotčená veřejnost může vyjádřit k oznámení ve lhůtě 20
dnů. Pakliže však veřejnost zašle vyjádření po této lhůtě, úřad nemá povinnost vyjádření
odmítnout, může se jím zabývat, jelikož zákon v tomto směru stanoví, že příslušný úřad nemusí
k vyjádření vyhlížet, nikoliv nesmí.
Obdobné ustanovení je i pro případ vyjádření se k dokumentaci dle § 8, odst. 3. Avšak se lhůtou
30 dnů. Stejná lhůta a úprava pak náleží i k posudku dle § 9, odst. 8. K posudku bych ještě rád
dodal, že veřejnost má právo se vyjádřit i v rámci veřejného projednání.
Je dále možné podat odvolání proti závěru zjišťovacího řízení. To stanoví například to, že
zbytek procesu EIA nemusí proběhnout, s čím právě nemusí souhlasit veřejnost. Proti
takovému rozhodnutí o nepokračování v procesu EIA mohou spolky podat odvolání a posléze
i žalobu ve správním soudnictví. Příslušný soud je pak povinen o takové žalobě rozhodnout do
90 dnů v souladu s ustanovením § 7, odst. 6, 9 a 10 Zákona o posuzování vlivů.
V rámci správního soudnictví je pro veřejnost stěžejní až stanovisko. Není možné napadnout
stanovisko v odvolacím řízení samostatně, avšak až v rámci navazujícího řízení, respektive je
možné, aby se veřejnosti proti němu bránila námitkami, odvoláním nebo žalobou.
8.3

Novela Zákona o posuzování vlivů

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl dne 23. prosince 2016 předložen návrh
novely zákona o EIA, tj. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv.
transpoziční novela, která má za úkol do českého právního řádu transponovat novelu směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011, o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Ohledně účasti veřejnosti bych rád zmínil, že posudek bude nově určen pouze pro interní
potřeby úřadu, aby si ověřil soulad předložené dokumentace se skutečností. Což bude mít za
následek, že se posudek nebude vůbec zveřejňovat a veřejnost tak ztratí právo se k němu
vyjádřit.
Zásadní změna má zaznamenat samotné finální stanovisko EIA. Především jeho délka platnosti,
která se má zvýšit z 5 let na 7 let. Tato změna byla prosazována především z důvodu právě
dlouhých povolovacích řízeních což způsobilo, že stanovisko vypršela platnost, tudíž se řízení
EIA muselo provádět znovu. Zároveň se se ruší praxe, na základě které bylo závazné stanovisko
již navždy platné v případě, že bylo zahájeno navazující řízení.
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Novela mj. dále mění celou strukturu přílohy, na základě které se stanoví, zdali bude záměr
posuzován či nebude posuzován. Jak plyne z důvodové zprávy k připravované novele cílem
změny přílohy č. 1 je zjednodušení aplikační praxe a harmonizace s požadavky Směrnice EIA
a vnitrostátních právních předpisů. K hlavním změnám patří nastavení nových parametrů, při
jejichž splnění budou záměry posuzovány jako tzv. podlimitní. Novým nastavením parametrů
pro podlimitní záměry dojde ke snížení množství podlimitních záměrů a s tím související
nadbytečné administrativní zátěže, a zároveň nebude porušen účel směrnice EIA.

9 Závěr
Stavebně-povolovací proces je značně komplikovaná procedura, jak z důvodu české tak
především evropské legislativy. Především ze strany investorů zaznívají názory, že řízení je
příliš komplikované a v nemálo případech je vedeno i několik let. Zároveň si investoři stěžují
na nevhodný rozsah práv, která veřejnost má v rámci řízení, což může způsobovat i blokaci
stavebně-povolovacích procesů. Na druhé straně je zde veřejnost, která se snaží hájit veřejný
zájem na ochranu životního prostředí a za tímto účelem využít veškerá možná procesní práva,
která ji náleží. Zcela chápu, že tak spolky činí, ač tím řízení mohou protahovat o několik let,
čímž investorům výrazně rostou náklady a samotné předmětné území je po takovou dobu bez
jakéhokoliv využití.
Je nutné, aby veřejnost plnila kontrolní funkci v řízení z mnoha důvodů. Myslím si však, že
systém je postavený na zcela špatných základech a především právní řád je natolik
komplikovaný, že to nemůže být ku prospěchu ani jedné ze stran.
Uvažuji, že informovanost a debata jsou základním pilířem pro vyvážené zájmy obou stran.
Tyto instituty by měly přispívat k řešení problémů v prvních fázích řízení. Směřuji totiž k faktu,
že většina případů, kdy řízení ovlivňuje veřejnost, ač pozitivně či negativně nakonec skončí
dohodou, v praxi u velkých projektů například tzv. Memorandum of understanding. Bylo by
mnohem přijatelnější, kdyby se již od začátku počítalo s podobným institutem, buď na základě
zákona, nebo ze strany úřadu, který by plnil funkci jakéhosi mediátora.
Na základě takového dokumenty by investor měl povinnost již ze začátku spolupracovat
s veřejností a sám ji poskytovat předmětné informace. Mohlo by se pak zamezit zbytečnému
zdržování řízení a napadání jednotlivých částí ze strany veřejnosti. Spolky by se následně
zavázaly, že řízení nebudou dále napadat, samozřejmě za předpokladu, že by investor splnil své
povinnosti vyplývající z memoranda.
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Mimo jiné je zcela nezbytné zjednodušit celý povolovací proces, jelikož věřím, že některé části
se zbytečně opakují, čímž se řízení stává nepřehledným a komplikovaným. Jednou z variant by
bylo striktnější časové omezení pro jednotlivé fáze řízení (například územní a stavební řízení).
Věřím dále, že naprostá většina rozhodovacích řízení není ovlivněna čistě blokačními záměry
ze strany spolků. Zároveň však zastávám názor, že u zejména velkých investičních projektů má
investor co největší zájem na tom, aby veškerá dokumentace byla připravena dle zákona a řízení
tak probíhalo bez zbytečných průtahů. I když jsou však naplněny oba tyto předpoklady, řízení
často se často protahuje. Proto dovozuji, že na vině musí být právní řád a na něj navazující
judikatura.
Rozumím, že tuzemská legislativa je omezena a ovlivněna mezinárodní a evropskou
legislativou. Ovšem konkrétní úprava práv je pak pouze na českém legislativci, proto v tomto
ohledu nevidím překážku pro jednoznačnější a snadnější procesy.
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.
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Summary
Public participation in decision-making related to the environment protection
Public participation within the administrative procedure and particularly building-permitting
procedure is well discussed topic. Related law is mostly influenced by the international and
European law, therefore the Czech legislation can only be more specific and stricter. However,
this thesis is focused on the public participation within the building-permitting procedure of
buildings that may have a negative impact on the environment. The purpose of this thesis is
further to report on and analyse the actual status of public rights regarding the participation in
compare with the interest of developers and other related persons on fast and untroubled
permitting process. For fulfilling the above, I am mainly using the Czech case-law that is very
wide and often discrepant.
In order to fully understand the entire matter, it is important to clarify the basic principles of
right to information and right to participation. Therefore, the chapter two and chapter three are
focused on such rights and their legislation sources such as the Aarhus Convention and the
Czech related acts. I am especially analysing respective articles of the Aarhus Convention and
confront them with the Czech legislation. Very specific institute within the chapter three is
Czech adjustment of “Public representative”.
Chapter four deals with three specific rights that are not only environmental law focused: (i)
right to petition, (ii) right to assembly, and (iii) right to association. These rights are secured by
the constitution and are frequently used by the public in order to enforce its interests or alert
others.
Public is further entitled to participate within the proceedings in relation with such
documentation issued by the state, regions and/or municipalities. Such documentation is not
aimed on specific structures or persons but specifies rules for the respective area as its whole.
This topic is analysed in the chapter five.
The main and most important part for this thesis is in the chapter 6 which focuses on the public
participation within the building-permitting procedure under the Czech Building Act. I am
especially analysing the participation of the environmental NGO’s in the zoning procedure and
building procedure. In this part, it is also being reported on public participation on the basis of
so-call specific acts such as the Czech Act on the nature and landscape protection or the Czech
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EIA Act. Further, there is a detailed analysis on the public interest on the environmental
protection against the interest on the development.
Chapter seven brings a review of public participation in the IPPC procedure under the Czech
law. In the last chapter eight, I bring my opinion on the actual amendment to the Czech EIA
Act. Such amendment is being discussed in the Parliament of the Czech Republic.
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Shrnutí
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí
Účast veřejnosti v rámci správního řízení, respektive stavebně-povolovacího procesu je velmi
diskutovaným tématem. Příslušná právní úprava je značně ovlivněna mezinárodním a
evropským právem, což má za následek, že česká úprava může v mezích tuto problematiku
pouze specifikovat či zpřísňovat. Tato diplomová práce je především zaměřena na povolovací
proces týkající se staveb, které mohou mít značně negativní vliv na životní prostředí. Účelem
této práce je pak dále rozbor aktuálního stavu ve věci práv veřejnosti na účast oproti zájmu
investorů a jím podobným osobám, kterým jde zejména o rychlé a nerušené povolení staveb.
K naplnění a vysvětlení této problematiky využívám hojnou judikaturu.
Za účelem úplného pochopení tohoto tématu je nezbytné referovat o základních principech
práva na informace a práva na účast. Proto se v kapitole tři věnuji právě těmto právům s
ohledem na Aarhuskou úmluvu a příslušné české zákony. Především se pak věnuji specifickým
článkům Aarhuské úmluvy, které následně srovnávám s českou právní úpravu.
Čtvrtá kapitola referuje o třech speciálních právech, která nejsou přímo zaměřena na ochranu
životního prostředí. Jedná se o petiční právo, právo shromažďovací a právo sdružovací. Tato
práva jsou zajištěna Ústavou a často využívána veřejností za účelem vynucení jejich zájmů.
Veřejnost je dále oprávněna účastnit se procesů, na základě kterých stát, kraj nebo obec
vydávají určitou dokumentaci (politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje, regulační
plán a územní plán). Tato dokumentace nemá vliv na specifické stavby nebo osoby, ale určuje
pravidla pro příslušné území jako celku. Toto téma je rozebíráno v páté kapitole. Stěžejním
institutem v rámci této kapitoly je také tzv. zástupce veřejnosti.
Hlavní a stěžejní část se nachází v kapitole šesté, která se zaobírá účasti veřejnosti v rámci
stavebně-povolovacího procesu na základě stavebního zákona. Především se věnuji rozboru
účasti spolků v územním a stavebním řízení. Důležitým aspektem je účast v těchto řízeních na
základě zvláštních zákonů, jako je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí nebo zákon o
ochraně přírody a krajiny. Dále je v této kapitole možné nalézt rozbor sporu mezi veřejným
zájmem na ochranu životního prostředí a zájmu na rozvoj.
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Sedmá kapitola se věnuje náhledu do účasti veřejnosti v rámci procesu IPPC. A konečně v
poslední osmé kapitole přináším můj názor na aktuální novelu zákona o posuzování vlivů, která
je projednávána v Parlamentu České republiky.
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