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1. Úvod
Úvodem této rigorózní práce nejdříve uvedu otázky, které v ní budou zodpovězeny, a
dále představím strukturu celé práce.
Obsahem práce je účast veřejnosti, a to nejen v podobě rozboru jeho právní úpravy na
mezinárodní, komunitární i vnitrostátní úrovni, ale i v aplikační praxi.
Účast veřejnosti v řízení v oblasti životního prostředí je poměrně široký institut, který
nemá v českém právním řádu příliš dlouhou historii. Nejdříve proto tento institut krátce
vysvětlím a vymezím jeho obsah pro účely práce a zasadím ho do kontextu s ostatními,
souvisejícími právy veřejnosti. Vedle toho zmíním i jeho smysl a cíl spolu s jeho významem
pro životní prostředí, veřejnou správu, investory i společnost celkově.
Po tomto úvodu se již budu věnovat samotné problematice právní úpravy účasti
veřejnosti. Základní otázkou zde zůstává určení nejefektivnější úpravy. Odpověď na tuto
otázku je o to podstatnější, že účast veřejnosti je dynamický, neustále se vyvíjející institut.
Přesto odpověď nikdy nebude zcela jednoznačná. Je ale možné ji alespoň zúžit a snažit se
najít úpravu vhodnou pro současné české právní prostředí. I v tomto případě budou při hledání
vhodné varianty vyvstávat jednotlivé dílčí otázky.
Prvotní dílčí otázkou při hledání optimální úpravy je volba celkové koncepce účasti
veřejnosti. V zásadě se nabízejí dvě základní řešení, skrývající se pod pojmy „soft“ a „hard
participation“ včetně množství jejich variant. V práci proto rozeberu jejich základní
charakteristiku, použití, včetně vhodnosti jejich užití v dané právní úpravě.
Zodpovězení koncepčních otázek ale nestačí, nejzávažnější problémy se totiž skrývají
v jednotlivých detailech. Proto se zaměřím i na podrobné zkoumání jednotlivých úprav a budu
vyhledávat jejich drobné nedostatky, které ale mohou mít podstatný dopad na účast veřejnosti,
a navrhovat případné vhodné změny.
Samotná struktura práce pak vyplývá z rozebíraných otázek a jejich právní úpravy.
Hlavním předmětem zkoumání je současná česká právní úprava, kterou budu srovnávat
s požadavky mezinárodních i komunitárních právních předpisů. Pro účely srovnání i celkové
zodpovězení koncepčních otázek je nezbytné nejdříve tyto úpravy řádně popsat, začnu proto
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výkladem o mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána a upravují účast
veřejnosti. Pokračovat budu právem komunitárním, které požadavky mezinárodních smluv
modifikuje. A až po nastínění všech těchto požadavků přejdu k samotné české úpravě.
Přes toto rozdělení na mezinárodní, komunitární a národní úroveň zůstává institut
účasti veřejnosti příliš široký a je nezbytné ho dále dělit. Nejdříve je vhodné rozdělit účast
veřejnosti podle typu činnosti, na kterou se vztahuje, tedy na řízení o specifických činnostech,
účast veřejnosti při přípravě právních předpisů a při tvorbě plánů, programů a politik.
Ani toto dělení ještě nestačí k odhalení možných nedostatků v české právní úpravě.
Proto rozdělím tyto tři části za pomoci následujících kritérií: subjekty oprávněné k účasti
veřejnosti, úprava aktivní činnosti žadatele před zahájením řízení, možnost účasti veřejnosti
již od počátečního stádia řízení, poskytování informací veřejnosti v pasivní i aktivní formě,
lhůty pro účast veřejnosti, existence práva na podávání připomínek a způsob jejich
vyhodnocení. Podle těchto kritérií budou hodnoceny jednotlivé předpisy mezinárodního,
komunitárního i vnitrostátního práva, a to ve všech zmiňovaných oblastech úpravy.
Tento celkový rozbor reflektuji v poslední kapitole, která se týká vyhodnocení
praktické činnosti v oblasti účasti veřejnosti specializovanou nevládní organizací. Přestože se
jedná o zhodnocení činnosti jedné organizace, a jeho vypovídací hodnota proto musí být
hodnocena s jistými rezervami, pokusím se objasnit způsob účasti veřejnosti v praxi,
zhodnotit účinnost této účasti a popsat možné překážky efektivní účasti.
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2. Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí
2 . 1 . Pojem účasti veřejnosti
Ochranu životního prostředí i dalších tzv. veřejných zájmů (například kulturních
památek) svěřují právní předpisy převážně do rukou orgánů výkonné moci, resp. veřejné
správy (tzn. orgánů státní správy, územní samosprávy a odborných institucí). Lidé, kteří by se
rádi zapojili do ochrany životního prostředí, se ale najdou i mimo strukturu veřejné správy.
Současná právní úprava nabízí více možností pro zapojení veřejnosti, jedná se o tzv.
účast veřejnosti v širším slova smyslu. Formami tohoto zapojení je například: využití práva
shromažďovacího, sdružovacího a petičního, práva podílet se na správě věcí veřejných, práva
na informace o životním prostředí, podávání podnětů a stížností, účast na řízeních, která
nejsou správním řízením, na správním i občanskoprávním řízení, účast institucionalizované
povahy, nebo výkon vlastnického práva a uzavírání dohod.
Ve své práci se budu ale zabývat jen účastí v užším slova smyslu, tj. účastí na
formalizovaných řízeních, které jsou správními i těmi, které mezi správní řízení nepatří.
Ani takto vymezenou účast ale nelze vnímat vytrženou z kontextu ostatních práv ze
dvou důvodů. Prvním z důvodů je, že v některých případech je k dosažení požadovaného cíle
vhodnější a účinnější výkon jiného z možných oprávnění. Druhým důvodem je úzké
provázání těchto práv. Účinný výkon práva na účast veřejnosti je neoddělitelný od práva na
informace a přístupu k soudní ochraně. Protože bez práva na informace by se veřejnost nikdy
nedozvěděla o připravovaných, nebo probíhajících řízeních a neměla tak vůbec možnost se
rozhodnout o tom, zda se chce daného řízení účastnit. Naopak bez zajištěného přístupu
k soudům by byla znemožněna účinná účast veřejnosti, obdobně jako se děje u každého
nároku, který není nijak právně vymahatelný, závisela by zcela na libovůli správních orgánů.

2 . 2 . Formy účasti veřejnosti na řízení
Jak už jsem zmínila v úvodu ani účast veřejnosti v užším slova smyslu nelze vnímat
jako homogenní. Naopak je možné pro něj popsat dvě základní formy a jejich vzájemné
kombinace.
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„Soft participation“ je ve své teoreticky čisté podobě přístupná zcela pro každého.
Kdokoliv má právo získat informace a vyjádřit svoje připomínky. Při „hard participation“ je
právo účastnit se omezeno pouze na některé osoby, které mají také právo získat informace a
vyjádřit svoje připomínky, vedle toho je jejich právo rozšířeno i na možnost soudního
přezkumu jejich účasti. V české právní úpravě byla tato forma účasti dokonce téměř
rovnocenná ostatním účastníkům řízení.

2 . 3 . Přínosy účasti veřejnosti, její smysl a cíle
Účast veřejnosti v řízení o životním prostředí není vždy vnímána pouze pozitivně.
Častými argumenty proti tomuto institutu je prodlužování a prodražování celého řízení na
základě jednání osob, které nemají žádný majetkový vztah k dané věci, ani nejsou státem
pověřeni k ochraně určitého veřejného zájmu.
Výčet argumentů pro vhodně aplikovanou účast veřejnosti ale jasně hovoří v její
prospěch. První skupina výhod plyne z účasti veřejnosti pro samotné řízení. Jedním z důvodů
pro umožnění účasti veřejnosti v řízení je celkové zefektivnění řízení, a to nejprve pomocí
kontrolovanějšího postupu rozhodování na základě komplexnějších podkladů, které logicky
vedou ke kvalitnějšímu rozhodnutí. Toto rozhodnutí, je již od samého počátku spoluvytvářeno
všemi potencionálně dotčenými. To vede nejen k posílení legitimity rozhodnutí v jejich očích,
ale také k možnosti se rozhodnutím co nejvíce přiblížit vyváženému, kompromisnímu řešení
leckdy protichůdných zájmů.
Účast veřejnosti nemá pozitivní vliv jen na jednotlivá konkrétní řízení, ale na celou
správu věcích veřejných. Činí tak více způsoby, např. již zmíněnou kontrolou jednotlivých
řízení, předkládání problémů k soudnímu přezkumu a následně vzniklé judikatuře o sporných,
nejasných otázkách, připomínkováním vznikajících předpisů, kterými se správa později bude
řídit, atd.
Účasti veřejnosti přináší zisk i investorům. Výhodné je pro ně určení sporných otázek
a jejich řešení již v počátcích celé investice, kdy jsou změny ještě snadno uskutečnitelné a
hlavně poměrně levné.
Kromě výše zmíněných výhod pro řízení i státní správu samotnou má účast veřejnosti
důležitou funkci pro společnost. Právě vtažení veřejnosti do rozhodování podporuje
ztotožnění občanů s politickým systémem, zejména s jeho demokratickými prvky. Společnost
tvořená takto aktivními občany, kteří jsou si vědomi svých práv a výhod, které jim
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demokracie přináší, vykazuje vyšší stabilitu a odolnost vůči tendencím k jakémukoliv
omezení demokracie.
Všechny tyto základní teze o výhodách účasti veřejnosti jsou obecně platné pro
jakékoliv řízení. Jejich význam však ještě vzrůstá, pokud se jedná o oblast životního prostředí,
o oblast zájmů nemateriální a obtížně ekonomicky vyčíslitelných, kde účast veřejnosti
přispívá k ochraně životního prostředí. To je možná důvod, proč má účast veřejnosti své
počátky právě v oblasti životního prostředí. Právě z této oblasti se rozvíjí dále do správního
řízení a tím i oblastí, které s životním prostředím nesouvisejí.
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3. Mezinárodněprávní úprava
Těžiště mezinárodněprávní úpravy účasti veřejnosti v oblasti životního prostředí
spočívá v Aarhuské úmluvě, která kromě požadavků na účast veřejnosti stanoví i úpravu
práva na informace a přístup k soudům. Účast veřejnosti pak upravuje ve všech oblastech: pro
rozhodování o specifických činnostech, při tvorbě plánů, programů a politik i při přípravě
právních předpisů.

3 . 1 . Aarhuská úmluva
3 . 1 . 1 . Pojem
Celým názvem se jedná o Úmluvu Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách
životního prostředí1.
Aarhuská úmluva je mezinárodním právně závazným dokumentem, který je zaměřen
na obecné posílení demokracie v oblasti životního prostředí. Úmluva je obsahově postavena
na třech relativně samostatných, nicméně vzájemně provázaných věcných okruzích, tzv.
pilířích:
zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti;
aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí;
zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí.
Aarhuská úmluva je považována za zcela nový typ mezinárodní úmluvy propojující
v sobě tři velká témata: ochranu životního prostředí, lidská práva a boj s problémy spojenými
s korupcí.2 Bývá charakterizována jako „kvalitativní předěl v komunikaci mezi státní správou
a občany“, jako nástroj k „ prohloubení demokracie a k prosazení lidských práv a svobod“.3

1

Dále jen „Aarhuská úmluva“ nebo „Úmluva“.
Srovnej www.ucastverejnosti.cz, nebo Stec, S., Casey-Lefkowitz, S.: The Aarhus Convention an
Implementation Guide – introduction.
3
Srovnej Předkládací zpráva pro Parlament ČR k Aarhuské úmluvě, str. 2.
2
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3 . 1 . 2 . Historie
Úmluva byla sjednána 25. června 1998 na 4. konferenci ministrů životního prostředí
EHK OSN (UNECE) v rámci procesu "Životní prostředí pro Evropu" v dánském Aarhusu. Za
Českou republiku ji podepsal tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík.
Aarhuská úmluva nabyla účinnosti dne 30. října 2001. Česká republika nepatřila mezi
státy, které ji k tomuto datu úmluvu ratifikovaly.4
Do současnosti Aarhuskou úmluvu podepsalo 45 zemí a Evropská společenství,
ratifikační proces již ukončilo 40 zemí a Evropská společenství.5

3 . 1 . 3 . Postavení Aarhuské úmluvy v právním řádu České republiky
Česká republika Aarhuskou úmluvu podepsala v roce 19986 a Poslanecká sněmovna ji
ratifikovala dne 6. 7. 20047. V platnost vstoupila dne 4. října 2004 (srovnej Sbírka
mezinárodních smluv, částka 53/2004, Sdělení MZV č. 124/2004 Sb.m.s.).
Aarhuská úmluva je mezinárodním právně závazným dokumentem, který upravuje
práva a povinnosti osob,8 a proto v souladu s ustanoveními Ústavy České republiky9 je třeba k
její ratifikaci souhlasu obou komor Parlamentu.
Postavením Aarhuské úmluvy v právním rádu České republiky se v poslední době již
několikrát zabýval i Nejvyšší správní soud.
Ve svém prvním rozhodnutí10 vyšel Nejvyšší správní soud z článku 10 Ústavy České
republiky, podle něhož: „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li
mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“. Odkázal
rovněž na čl. 1 odst. 2 Ústavy, který stanoví že „Česká republika dodržuje závazky, které pro
ni vyplývají z mezinárodního práva“. S ohledem na tato ustanovení Ústavy je podle soudu
nutné vykládat české právo v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy (tedy tak, aby byla

4

Česká republika ratifikovala Aarhuskou úmluvu až dne 6. 7. 2004.
Srovnej http://www.unece.org/env/pp/ctreaty_files/ctreaty_2007_03_27.htm.
6
Jak již bylo zmíněno výše, přesněji dne 25. 6. 1998.
7
Stalo se tak šest let po jejím podpisu, na druhý pokus. Česká republika podepsala Aarhuskou úmluvu na
Aarhuské konferenci dne 25. června 1998. V září 2001 byla zahájena ratifikace Aarhuské úmluvy. Před
parlamentními volbami však bohužel nebylo projednání návrhu na ratifikaci Aarhuské úmluvy v Parlamentu
dokončeno (zůstalo ve fázi 2. čtení, přičemž k návrhu nebylo přijato žádné usnesení).
8
Zejména právo na informace o životním prostředí a přístup k právní ochraně.
9
Srovnej článek 49 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
10
Srovnej odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2006, č. j. 1 Ao 1/2006-74, bod V.
5
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umožněna účinná ochrana práv fyzických a právnických osob). V případě nesouladu mezi
Aarhuskou úmluvou a českými zákony by se použilo ustanovení úmluvy (měla by tzv.
„aplikační přednost“).
Ve svých dalších rozsudcích nebyl Nejvyšší správní soud již tak jednoznačný a přímou
aplikovatelnost Aahurské úmluvy spíše odmítal. V dalším usnesení NSS konstatoval, že
Aarhuská úmluva není přímo aplikovatelná (self-executing), pokud jde o aktivní žalobní
legitimaci pro občanská sdružení. Toto tvrzení založil na závěru, že z Aarhuské úmluvy
údajně nevyplývají konkrétní práva jednotlivých osob.11
Další vývoj směrem od přiznání přímé aplikovatelnosti Aarhuské úmluvy nastal
usnesením Nejvyššího správního soudu, ve kterém odmítl dovodit přímou aplikovatelnost i
pro oprávnění fyzických osob. A navíc zpochybnil i povinnost konformního výkladu
vnitrostátního práva s Aarhuskou úmluvou. 12
V dalších rozhodnutí Nejvyšší správní soud NSS stále odmítá přímou aplikovatelnost
Aarhuské úmluvy, změkčuje ale svůj názor na možnosti konformního výkladu. Aarhuskou
úmluvu označuje za měřítko pro výklad mezinárodního práva tak, aby orgán toto vnitrostátní
právo vykládající dostál povinnosti loajality České republiky k závazkům, které pro ni
vyplývají z mezinárodního práva, jak je vyjádřena v článku 1 odst. 2 Ústavy.13
V jednom z posledních hodnocení povahy Aarhuské úmluvy uvedl NSS, že Aarhuská
úmluva vnitrostátní právo a samostatnou úpravu států předpokládá a respektuje, má pouze
povšechný ráz a otevírá prostor pro politické uvážení zákonodárce strany úmluvy při
vytváření příslušné legislativy.14
Aarhuská úmluva je také součástí práva Evropských společenství: Rozhodnutím Rady
č. 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 přistoupilo také Evropské společenství k Úmluvě o
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v
záležitostech životního prostředí (srovnej Úřední věstník Evropské unie ze dne 17. 5. 2005, L
124/1). Úmluva se tak stala součástí práva komunitárního, a to v režimu tzv. smíšených
smluv. Jedná se o smlouvy, kde existuje dělená pravomoc mezi Evropská společenství a

11

Srovnej usnesení NSS 3 Ao 2/2007-42 ze dne 24. 1. 2007.
Srovnej usnesení NSS 3 Ao 1/2007-44 ze dne 13. 3. 2007.
13
Srovnej usnesení NSS 2 As 12/2006-111 ze dne 29. 3. 2007.
14
Srovnej usnesení NSS 5 As 19/2006-59 ze dne 19. 6. 2007.
12
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členské státy a kde se signatáři příslušné mezinárodní úmluvy stávají jak Evropská
společenství, tak členské státy.15
Otázkou tak zůstává, zda by spor o povahu a výklad Aarhuské úmluvy neměl vyřešit
Evropský soudní dvůr v rámci řízení o předběžné otázce.16

3 . 1 . 4 . Preambule
Preambule je vlastně jakýmsi úvodem celé smlouvy, je její součástí, ale nestanoví
žádné závazné povinnosti. Namísto toho má mnoho jiných funkcí, např. ukotvení smlouvy
v širším právním i politickém kontextu, vytvoření principů výkladu a určení cílů při provádění
smlouvy. Principy obsažené v preambuli mohou pomoci při:
- výkladu textu smlouvy samotné i národní prováděcí legislativy,
- určení rozsahu použití smlouvy,
- umístění smlouvy do právního rámce,17
- vyjádření budoucího vývoje práva v oblasti upravené smlouvou i souvisejících
oblastech. 18
Preambule může být použita pro účely výkladu smlouvy.19 Proto může být obrovským
významem preambule určení smyslu smluvních ustanovení, stejně jako objasnění jejich účelu.
Ustanovení odstavce 8 preambule výslovně vyjadřuje souvislost mezi právem na
zdravé životní prostředí20 a účastí veřejnosti, kterou rozděluje do 3 pilířů21, přičemž každý
z nich považuje za zásadní k dosažení výše zmíněných práv.
Ustanovení odstavce 9 představuje praktičtější pohled na daný vztah. Zmiňuje jednu
ze základních výhod účasti veřejnosti - zvýšení kvality rozhodnutí a jeho snazší prosazení.
Může se tak stát poskytnutím dodatečných informací, obranou variantních řešení, nebo třeba
poskytnutím podrobných znalostí o místních poměrech a praktických následcích daného
jednání. Provedení rozhodnutí se výrazně usnadní, pokud je veřejnost zahrnuta již od samého
15

Srovnej kapitolu věnující se právu Evropských společenství v ČR.
Srovnej Jaké jsou limity soudní ochrany v Čechách?, Passer, J., Přezkum územních plánů vydaných podle
zákona č. 183/2006 Sb.
17
Srovnej s odkazy v Aarhuské úmluvě na princip 1 Stockholmské deklarace, nebo princip 10 Deklarace z Ria.
18
Příklad vývoje principu 21 Stockholmské deklarace, posléze principu 2 Deklarace z Ria a článku 3 Úmluvy a
o biodiverzitě.
19
Vídeňská úmluva o smluvním právu, článek 31 odstavec 2, stanoví, že preambule je součástí smlouvy a je
prvotním zdrojem výkladu.
20
Stejně jako povinností ochraňovat životní prostředí.
21
Již výše zmíněné právo na informace, účast v řízení a přístup k soudní ochraně.
16
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počátku rozhodování, její zájmy a obavy v něm byly řádně vyslyšeny. V těchto případech lze
očekávat mnohem významnější podporu rozhodnutí ze strany veřejnosti. Působí také při
zvyšování povědomí veřejnosti o způsobu rozhodování, důvěry v rozhodnutí i celý
společenský systém. Poslední věta tohoto ustanovení pak vyjadřuje vůli, touhu úřadů dojít ke
správnému rozhodnutí s ohledem na zájmy veřejnosti.

3 . 1 . 5 . Definice
Definice hrají významnou roli při výkladu a provádění úmluvy. Protože jde o
mezinárodní úmluvu, která se vztahuje k širokému spektru různorodých národních úprav, je
zapotřebí co nejpřesnějších definic používaných pojmů. Tyto definice by měly usnadnit a
sjednotit provádění úmluvy.
Základní definicí je definice orgánu veřejné správy22, která je rozdělena do čtyř částí
tak, aby pokryla co nejširší spektrum možností. Zcela zřejmě se nevztahuje na orgány moci
zákonodárné a soudní, přestože má tendenci se vztahovat k množství vládních a výkonných
činností, včetně činností souvisejících se zákonodárným procesem. Nedávná privatizace
veřejných služeb, způsobila mezerovitost mnoha jiných definic. Úmluva se ale jasně snaží
stanovit, že ani takovýto postup nepovede k výjimce z práva na účast veřejnosti.
První část definice zahrnuje klasické orgány veřejné správy, a to správní úřady
s rozhodovací pravomocí na všech místních úrovních.23 Důležité je, že pojem orgán veřejné
správy není omezen spektrem svojí činnosti pouze na orgány ochraňující životní prostředí.24
Druhá část definice označuje za orgán veřejné správy i právnické, nebo fyzické osoby,
které vykonávají funkci správního orgánu podle vnitrostátního práva. V jednotlivých státech
se bude jednat o rozdílný okruh osob.25 Oproti klasickým orgánům veřejné správy, zmíněným
v první části definice, je u těchto orgánů vyžadován vztah k životnímu prostředí.
Třetí část definice za orgán veřejné správy prohlašuje i jakékoliv jiné osoby s
odpovědnostmi či funkcemi veřejné správy, nebo poskytující veřejné služby, které jsou
řízeny26 orgány veřejné správy dle první a druhé části definice.27

22

Srovnej článek 2 odstavec 2 Aarhuské úmluvy.
Vnitrostátní, regionální nebo jiné úrovni, typicky např.: národní i regionální ministerstva a úřady, jejich
regionální a místní útvary, stát, stejně jako obecní úřady ve městech i vesnicích.
24
Je nepodstatné, zda úřad pracuje, nebo má pravomoc na úseku ochrany životního prostředí, v této definici jsou
zahrnuty veškeré orgány jakékoliv funkce.
25
Právě na základě míry privatizace některých státních funkcí.
26
Během vyjednávání o znění smlouvy, se ukázal trend k privatizaci veřejných funkcí, proto některé státy
(Belgie, Dánsko, Norsko) vydaly výkladové stanovisko k této definici, ve kterém za podřízené regulaci považují
23
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Od orgánů podle druhé části definice se tyto orgány odlišují nepřímostí zdroje své
pravomoci, která vzniká ze vztahu podřízenosti k úřadům či osobám uvedených v předchozích
dvou částech. Oproti osobám dle druhé části definice je rozšířen pojem o „odpovědnosti
veřejné správy“. Stejně jako u osob dle druhé části definice je i zde nezbytný vztah
k životnímu prostředí.
Čtvrtá část definice se vztahuje na všechny instituce organizací regionální hospodářské
integrace, které jsou smluvními stranami Aarhuské úmluvy.28
Jak již bylo výše řečeno, orgány moci soudní a zákonodárné do této definice
nespadají. Důvodem je zcela odlišný způsob jejich rozhodování. Orgány moci zákonodárné,
zákonodárné sbory tvoří zástupci zvolení veřejností, kteří podléhají kontrole právě při
volbách. Soudní sbory musejí rozhodovat nestranně a nezávisle bez ohledu na veřejné
mínění.29
Definice veřejnosti30 se obecně vztahuje na každou osobu. Fyzickou osobou je lidská
bytost, právnickou osobou je potom osoba na základě zákona, soudního nebo správního
rozhodnutí se způsobilostí uzavírat smlouvy vlastním jménem, žalovat a být žalován, a
rozhodovat svými zástupci, např. obchodní společnost, sdružení, nadace.31 Oproti používané
definici veřejnosti jako jedné nebo více fyzických nebo právnických osob32 Aarhuská úmluva
výslovně zmiňuje i sdružení a skupiny. Pojem veřejnosti podle této definice není ničím
podmíněn. Pro práva podle Aarhuské úmluvy tedy není podstatné, zda určitý člen veřejnosti
má na věci zájem, nebo jí může být dotčen.
Podle ustanovení článku 3 odstavce 9 Aarhuské úmluvy nesmí být z pojmu veřejnosti
vyjmut žádný její člen na základě národnosti, občanství, nebo bydliště. Podle tohoto

osoby, které potřebují souhlas nebo rozhodnutí veřejného orgánu k zásadním otázkám své existence. Příkladem
mohou být soukromé společnosti poskytující vodu, elektřinu a plyn ve Velké Británii. Srovnej Griffin v. South
West Water Service Limited, [1995] IRLR 15, described in P. Roderick, United Kingdom, in R. Hallo ed.,
Access to Environmental Information in Europe: The Implementation and Implications of Directive 90/313/EEC
(1996), p. 267 citováno z The Aarhus Convention an Implementation Guide.
27
Pod rozsah tohoto písmene spadají fyzické nebo právnické osoby, které jsou ve veřejném vlastnictví, např.
městem vlastněné společnosti, poskytující služby veřejnosti; osoby, které mohou být jak ve veřejném, tak
soukromém vlastnictví, pokud obyvatelé mají povinnost platit za jejich služby poplatky; dokonce i společnosti,
které poskytují služby spojené s životním prostředím, pokud jsou předmětem státního dozoru.
28
Příkladem takové organizace je Evropské společenství. O jeho vztahu k Aarhuské úmluvě srovnej kapitolu o
právu Evropského společenství.
29
Mnoho ustanovení Aarhuské úmluvy se nevztahuje na soudní sbory, protože je nutné zajistit jejich nezávislost
a ochránit práva účastníků na spravedlivý proces.
30
Srovnej článek 2 odstavec 4 Aarhuské úmluvy.
31
Srovnej The Aarhus Convention an Implementation Guide komentář k článku 2 odstavci 2, str. 32 an.
32
Srovnej např. Espoo úmluva článek 1 písmeno x, nebo Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových nehod
článek 1 písmeno j.
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ustanovení mohou mít určitá práva i osoby, které nejsou občany (např. požadovat poskytnutí
informací).
Pokud je zmíněna povinnost orgánu veřejné správy jednat určitým způsobem vůči
veřejnosti, není splněním této povinnosti, pokud tak úřad jedná pouze vůči jednotlivé osobě
podle svého výběru, popř. části osob. Neboť hmotná i procesní práva zaručená Aarhuskou
úmluvou se vztahují na každou jednotlivou fyzickou nebo právnickou osobu.33 Toto pravidlo
se použije např. při poskytování informací (podle ustanovení článku 5 Aarhuské úmluvy),
nebo při veřejném slyšení (podle článku 6 odstavce 7 Aarhuské úmluvy).
Jak již bylo zmíněno výše, Aarhuská úmluva rozšiřuje definici účastníka o výslovné
zmínění sdružení, organizace nebo skupiny fyzických nebo právnických osob. Tyto jsou již ve
většině případů samy o sobě právnickou osobou, takže spadají zároveň do dvou kategorií
definice. Proto lze dojít k výkladu, že tato zmínka je učiněna za účelem zahrnutí i sdružení,
organizací nebo skupin bez právní subjektivity. Nejrůznější útvary vytvořené ad hoc
k danému případu tedy lze považovat za veřejnost. 34 Podmínkou je ale splnění požadavků
stanovených národním právním řádem, jsou-li nějaké.35
Aarhuská úmluva na některých místech zvýhodňuje nevládní organizace zabývající se
životním prostředím36, ale ve většině případů mají neorganizovaní jednotlivci stejná práva na
účast v řízení. To platí také pro podnikatelské společnosti, nebo nevládní společnosti, které se
nezabývají životním prostředím.
Dotčená veřejnost37 označuje podmnožinu veřejnosti38 v rozsahu zvláštního vztahu
k danému řízení o životním prostředí. To znamená, že mezi dotčenou veřejnost patří ti, kteří
mohou být daným rozhodnutím dotčeni, nebo na něm mají zájem. Definice dotčené veřejnosti
se vztahuje ke druhému pilíři – účasti veřejnosti na řízení.39
Přestože je institut dotčené veřejnosti zúžením institutu veřejnosti, zůstává stále velmi
široký. Zdá se, že zdaleka překračuje obvyklé pojmy spojené se zkoumáním dostatečného

33

Tuto teorii potvrzuje i článek 9 odstavec 1 Aarhuské úmluvy. Právo na přezkum je zde stanoveno pro každého.
V českém právním řádu se jedná o formální skupiny osob podle zvláštních právních předpisů, ale bez právní
subjektivity (např. petiční výbor, občanská iniciativa atd.) Srovnej přednášku Tiché, T. o poskytování informací
a účasti veřejnosti ze dne 20. 3. 2007.
35
Srovnej s druhou částí definice veřejnosti.
36
Srovnej například článek 9 odstavec 2 Aarhuské úmluvy.
37
Srovnej článek 2 odstavec 5 Aarhuské úmluvy.
38
I zde platí pro veřejnost zmíněný zákaz vyloučení na základě obsahu článku 3 odstavce 9 Aarhuské úmluvy,
kdy nesmí být z pojmu veřejnosti vyjmut žádný její člen na základě národnosti, občanství, nebo bydliště.
39
Pojem dotčená veřejnost je použit v ustanovení článku 6, návazně potom ustanovení článku 9 odstavce 2
Aarhuské úmluvy.
34
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zájmu. Zahrnuje totiž nejen ty osoby, které mohou být daným rozhodnutím dotčeny, ale i ty,
které mají na rozhodnutí zájem. Tato definice tak zahrnuje i ty, jejichž zákonem zaručené
práva mohou být oslabena, nebo poškozena schvalovanou činností. Zájmy, které mohou být
dotčeny, se pak liší v závislosti na vnitrostátním právním řádu. Mohou mezi ně patřit
vlastnická a věcná práva, práva na fyzickou integritu, stejně jako práva sociální, jako např. na
zdravé životní prostředí.
Důležité je, že Aarhuská úmluva nepožaduje prokázání právního zájmu. Pojem tedy
zahrnuje jak právní, tak faktické zájmy. Oproti většině kontinentálních právních systémů, ve
kterých osoby se spíše faktickými zájmy na věci nemají většinou všechna práva, Aarhuská
úmluva poskytuje stejné postavení oběma skupinám.40

3 . 1 . 6 . Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech
Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech41 upravuje ustanovení
článku 6 Aarhuské úmluvy. Aarhuská úmluva nepožaduje zákonnou úpravu procesu42
rozhodování o povolení, schválení specifické činnosti, ale pokud tato úprava existuje43, musí
splňovat požadavky na účast veřejnosti44 obsažené v tomto článku. Tyto požadavky
neupravují postup celého řízení krok po kroku, věnují se spíše jednotlivým bodům, které jsou
důležité pro účinnou účast veřejnosti.45
Je nutné si uvědomit a pamatovat, že práva vyplývající z Aarhuské úmluvy jsou
nezávislá na právech zaručených vnitrostátním právním řádem. Členové veřejnosti nebo
dotčené veřejnosti mohou mít podle národní legislativy nejrůznější zvláštní práva oproti
Aarhuské úmluvě.

40

Přinejmenším v ustanovení článku 6 upravujícím procesní práva a v ustanovení článku 9 o přístupu k právní
ochraně.
41
Jedná se především o správní povolení, jako např.: územní rozhodnutí, stavební a kolaudační povolení, včetně
povoleních týkající se bezpečnosti a znečišťování, povolení k využití přírodních zdrojů, znečišťování vody,
vzduchu, půdy… Druhy a formy závisí na vnitrostátní právní úpravě.
42
Oproti např. řízení EIA, IPPC, atd.
43
Ve všech státech je vyžadovaná určitá forma povolení pro činnosti typu přílohy I.
44
Možnost obrany při nedodržení těchto požadavků představuje ustanovení článku 9 odstavce 2 Aarhuské
úmluvy o přístupu k soudní ochraně.
45
Proto jsem při zpracovávání článku nepostupovala podle pořadí jednotlivých odstavců. Nejdříve vymezuji
rozsah působnosti tohoto článku, potom postupuji chronologicky v řízení – činnost žadatele před zahájením
řízení, účast veřejnosti v počátečním stádiu, pak k samotnému průběhu řízení poskytování informací veřejnosti
aktivně i pasivně, včetně zvláštní úpravy rozhodnutí, rozumné lhůty v řízení, a na závěr projev účasti veřejnostipodávání připomínek a vypořádaní se s nimi. Pro snadnější orientaci, uvádím tabulku:
Zařazení jednotlivých odstavců článku 6 Aarhuské úmluvy do podkapitol:
Odst. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Podkapitola. č.
2
5
7
4
3
6
8
9
5, 6
2
2
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Rozsah činností
Výčet specifických činností46 je upraven na několika místech Aarhuské úmluvy.
Obsah článku 6 odstavce 1 písmene a) a b) stanoví způsob určení, na které speciální činnosti47
se bude vztahovat úprava účasti veřejnosti podle tohoto článku. Společná je jim možnost
významného vlivu na životní prostředí.
Text písmene a) odkazuje na přílohu, která obsahuje seznam činností, u kterých je lze
předpokládat možnost takového vlivu.
V písmenu b) je zakotvena povinnost smluvních stran zahrnout do tohoto článku i
další činnosti, které sice nejsou obsaženy v příloze dle písmene a), ale mohou mít obdobný
vliv.48 Rozsah tohoto článku se automaticky vztahuje také na změny a rozšíření činností,
pokud tato změna či rozšíření splňují samy o sobě daná kritéria.49 U některých činností, které
jsou obsaženy v příloze I, mohou být v určitých případech některá práva omezena.50
Text písmene b)51 požaduje od smluvních stran další rozšíření činností, které budou
v souladu s národním právním řádem spadat pod ustanovení tohoto článku. Jedná se o
rozhodnutí o navrhovaných činnostech, které sice nejsou obsaženy v příloze I, ale mohou mít
obdobný významný vliv na životní prostředí. Stranám je ponechána volnost ve způsobu
tohoto určení.52 Některé další činnosti podléhají tomuto článku na základě úprav v příloze I.53
Důležité je, že není vyžadována jistota, ale zcela postačí možnost vlivu. Na druhé straně je
podstatné omezení významností vlivu, které reaguje na požadavek přiměřenosti při účasti
veřejnosti na rozhodování. Veřejnost má právo účastnit se jen těch rozhodnutí o navrhované
činnosti, která mohou mít minimálně významný vliv na životní prostředí.54 Na druhou stranu
pojem významný musí být vykládán objektivně, bez účelové snahy o vyloučení účasti
veřejnosti.
46

Srovnej tabulka č. 1 v příloze k diplomové práci.
Aarhuská úmluva používá pojem navrhované činnosti, které ale dále nedefinuje. Definici je možné najít
v Úmluvě Espoo, článku 1 bodu v : „"Navrhovaná činnost" znamená jakoukoli činnost nebo jakoukoli
významnou změnu činnosti podléhající rozhodnutí příslušného orgánu v souladu s aplikovatelným vnitrostátním
postupem“.
48
Seznam činností byl navrhován s odkazem na směrnici EIA a IPPC. Srovnej Official Journal L 257,
10/10/1996, str. 0026-0040.
49
Srovnej Příloha I, odstavec 22 Aarhuské úmluvy. A srovnej článek 6 odstavec 10 Aarhuské úmluvy.
50
Srovnej Příloha I, odstavec 21 Aarhuské úmluvy.
51
Znění písmene b) je oproti písmenu a) kratší o (rozhodnutí) zda povolit. Reaguje tak na situaci, kdy mnohé
z činností nemusí být předmětem samostatného, uceleného řízení o povolení.
52
Strany tak mohou učinit například výčtem kategorií jako v Příloze I, nebo rozhodováním o jednotlivých
případech.
53
Například odstavec 20 Přílohy I Aarhuské úmluvy o činnostech zahrnutých do procesu EIA.
54
Významný vliv je definovaný například v odstavci 1 Příloze III Úmluvy Espoo, nebo směrnici EIA.
V podstatě se jedná o hodnocení na základě rozsahu, umístění a účinků navrhované činnosti.
47
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Dalším místem Aarhuské úmluvy, kde je upraven rozsah řízení spadajících pod úpravu
účasti veřejnosti podle článku 6 je jeho odstavec 10, který úzce souvisí s ustanovením Přílohy
I odstavce 22. Jeho podstatou je podrobit i další, pozměňující správní řízení týkající se dané
činnosti účasti veřejnosti v zásadě v plném rozsahu.
Limitem jsou zde použité pojmy mutatis mutandis55 (v českém překladu i jako
přiměřeně) pro použití ustanovení článku 656 a vhodnost pro použití tohoto postupu vůbec57.
Zvláštní pozornost a úprava je v rámci celé Aarhuské úmluvy také věnována geneticky
modifikovaným organismům.58
Možnost vyloučení některých činností, které by jinak podléhaly článku 6 Aarhuské
úmluvy, upravuje ustanovení písmene c) odstavec 1 článek 6 Aarhuské úmluvy. Jedná se o
posuzování případ od případu, kdyby účast veřejnosti mohla mít nepříznivý vliv na
bezpečnost státu a zároveň tak stanoví vnitrostátní právo. Nejasné znění Aarhuské úmluvy
umožňuje více výkladů.59 K vyloučení nepostačuje pouhý fakt, že daná činnost spadá do
okruhu bezpečnosti státu, nutná je možnost nepříznivého vlivu na bezpečnost státu. V těchto
mezích si pak smluvní strany mohou tuto výjimku upravit ve svých národních právních
řádech.

55

Pojem mutatis mutandis je vykládán jako: s nezbytnými změnami v jednotlivých detailech, což znamená, že
situace je obecně stejná, ale může být změněna, pokud je to nezbytné. Úprava se tedy použije se změnami pouze
tam, kde je to nezbytné. Existuje tak možnost zvážit vhodnost využití tohoto postupu a případně i článek 6
Aarhuské úmluvy vůbec nepoužít. S ohledem na celkové vyznění Aarhuské úmluvy by ale článek měl být
aplikován i v případě jakékoliv pochybnosti.
56
Konkrétně jeho odstavců 2 až 9.
57
Tj. použít článek 6 odstavec 10 Aarhuské úmluvy.
58
Srovnej např. odstavec 20 Preambule, článek 5 odstavec 8, nebo právě článek 6 odstavec 11. Rozsah použití
článku 6 je omezen proveditelností a vhodností účasti veřejnosti na řízení o povolení záměrného vypuštění
geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí. Neurčitost formulace je dána historickými
okolnostmi- Souběžně probíhající tvorba Kartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, kdy tvůrci
Aarhuské úmluvy nechtěli nijak zasahovat do budoucího znění protokolu. V některých zemích je používána
stejná úprava jako pro řízení o vlivu na životní prostředí. (Srovnej například The Aarhus Convention an
Implementation Guide, str. 112.).
59
První z nich, se opírá možnost rozhodnutí o vyloučení o jasně stanovené ustanovení vnitrostátního práva.
Pokud takovéto ustanovení neexistuje, zaniká i možnost v případě potřeby vyloučit daný případ z účasti
veřejnosti. Druhý výklad dělí text na dvě samostatné části a vyvozuje potřebu národní úpravy a možnost
rozhodovat pouze případ od případu, nikoliv kategoricky. Výklad o nutnosti vnitrostátní úpravy pouze pro
rozhodování případ od případu, zatímco vyloučení kategorické je možné i bez něj, není možný, jde o výjimku
z obecného pravidla.
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Aktivní činnost žadatele před zahájením řízení (určení dotčené veřejnosti,
poskytnutí informací, diskuse)
Ustanovení odstavce 5 článku 6 Aarhuské úmluvy upravuje cestu vedoucí ke zvýšení
účinnosti účasti veřejnosti, a to podporu budoucího žadatele k jednání ještě před podáním
žádosti, a tedy samotným začátkem řízení.60
Toto jednání je rozděleno do tří kroků. Prvním z nich je určení dotčené veřejnosti.
Budoucí žadatel může díky své znalosti místních podmínek snáze a lépe určit, kdo může být
daným rozhodnutím ovlivněn, a to ještě před samotným zahájením řízení. Druhým krokem je
poskytnutí informací o daném záměru. Tato přímá komunikace mezi žadatelem a veřejností
zkracuje cestu dané informace, což omezuje možnost nesprávné interpretace, zvyšuje její
důvěryhodnost a celou komunikaci urychluje. Třetím krokem je zahájení diskuze se
zúčastněnou veřejností, která vede k lepšímu porozumění cílů a vlastností daného záměru
veřejností a současně k poznání názorů dotčené veřejnosti budoucím žadatelem. Tato diskuze
umožňuje budoucímu žadateli změnit žádost ještě před jejím podáním, omezuje množství
rozporů, které se budou muset řešit v řízení, a snižuje tak zatížení příslušného orgánu veřejné
správy.
Toto ustanovení se vztahuje pouze na dobu před zahájením řízení, nijak neomezuje
povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy61 a nemůže být použita jako jejich
variantní splnění. V žádném případě tak nijak neomezuje pojem dotčené veřejnosti.62
Navíc je toto ustanovení pouze návrhem, radou.63 Aarhuské úmluva nepožaduje po
smluvních stranách uložení této povinnosti na budoucího žadatele. Smluvní strany mohou
zachovat významnou roli orgánu veřejné správy při účasti veřejnosti. Kritérium účelnosti
může být použito při nebezpečí zneužití žadatelem k ovlivnění dotčené veřejností, např.
propagandou, lobbingem.

60

To povede ke zvýšení aktivní účasti žadatele, přenesení části komunikace s veřejností přímo na žadatele a tím
omezení množství nedorozumění a z nich vznikajících sporů zaviněných zahrnutím další strany – orgánu veřejné
správy. Výsledně také k pocitu větší odpovědnosti dotčené veřejnosti již v rané fázi řízení.
61
Například povinnost smluvních stran poskytnout dotčené veřejnosti informace podle ustanovení článku 6 odst.
2 Aarhuské úmluvy.
62
Například možností žadatele omezit okruh dotčené veřejnosti vlastním výběrem.
63
Srovnej v anglickém znění „should, where appropriate…“, v českém „ pokud je to účelné, měly by…“
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Účast veřejnosti již od počátečního stádia
Povinnost zajistit účast veřejnosti již v počátečním stádiu řízení stanoví odstavec 4
článku 6 Aarhuské úmluvy.64
Pojem počáteční je definován jako čas, kdy jsou ještě všechny možnosti otevřené a
účinná účast veřejnosti je tedy možná. To nebrání orgánu veřejné správy v zaujetí stanoviska
nebo určení předběžného názoru k možnému rozhodnutí o navrhované činnosti. Ale orgán
veřejné správy musí zůstat otevřený sběru doplňujících informací, zpracovávat jednotlivé
úseky řízení a stavět se otevřeně k diskuzi s veřejností o možné změně svých stanovisek.
Samozřejmě to brání orgánům veřejné správy v naplňování předběžných rozhodnutí před
jejich dokončením, které je založené mimo jiné na výsledku účasti veřejnosti.
Řízení týkající se složitých činností může být dlouhé a spletité, pravděpodobně bude
zahrnovat mnoho fází a souběžných řízení. V jednotlivém řízení potom účinnost účasti
veřejnosti může záviset nejen na účasti v tomto řízení, ale i v řízeních souvisejících. Při těchto
komplexních řízeních by měla být účast veřejnosti, aby byla účinná, umožněna v každé fázi
řízení, kde rozhodnutí orgánu veřejné správy může mít významný vliv na životní prostředí.65
V některých státech je zaveden integrovaný postup v řízení o životním prostředí,66 což
povede k účasti veřejnosti v pouze tomto jednom řízení. Přesto i v těchto případech musí být
neustále věnována pozornost účinnosti účasti veřejnosti, tomu zda je včasná a účinná ve všech
aspektech daného rozhodnutí.

Aktivní poskytování informací veřejnosti
Článek 6 odstavec 2 Aarhuské úmluvy upravuje informování dotčené veřejnosti tak,
aby její účast byla efektivní.67 Znění tohoto odstavce je v trpném rodě, což umožňuje stranám
přenést realizaci této svoji povinnost na jiné, v závislosti na právním systému daného státu. Je
ale nutné upozornit, že i po přenesení povinnosti na jiný subjekt, zůstává stát odpovědný za
splnění této povinnosti.

64

Následuje za odstavcem 3 článku 6, který upravuje rozumné časové lhůty. Rozdíl mezi odstavci spočívá v tom,
že odstavec 3 je o postupu řízení, zatímco odstavec 4 je o zahájení řízení.
65
Obvzlášť řízení o aktivitách obsažených v Příloze I, kde může být požadováno pro tyto činnosti mnoho
navazujících rozhodnutí, jakékoliv povolení navrhované činnosti, které má vztah k vlivu na životní prostředí by
mělo podléhat této úmluvě.
66
Tento postup vede k posouzení vlivu na životní prostředí pouze v jednom komplexním řízením.
67
Jedná se pouze o minimální standard, srovnej článek 5 odstavec 3 Aarhuské úmluvy.
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Jsou zde navržené dva způsoby informování. Veřejné oznámení znamená rozšíření
dané informace co nejširší veřejnosti, za použití obvyklých prostředků komunikace např.:
novin a jiných tištěných periodik, televize, rozhlasu, internetu, plakátů, billboardů, atd.68 Za
přiměřený jej lze považovat tehdy, pokud je informována alespoň dotčená veřejnost a to
v dostatečně rané fázi řízení. Druhým způsobem je poskytnutí informací individuálně, tj.
přímo určitým skupinám veřejnosti. Tento způsob je důležitý, pokud je pravděpodobné
dotčení osobních zájmů, nebo při účasti nevládních organizací.69
Sousloví přiměřeně, včas a účinně velmi rozšiřuje pouhou povinnost informovat
veřejnost a úzce se dotýká praktických problémů. Oznámení musí být dostatečně pružné na to,
aby bylo efektivní. Za klíčovou strategii se považuje tzv. „proniknutí informace“, kdy lze
využít různých nástrojů k obecnému informování široké veřejnosti v kombinaci
s důkladnějším informováním užších cílových skupin. Poměrně velkou pozornost je třeba
věnovat způsobu, jak v dnešní informacemi přesycené společnosti, jednat co nejefektivněji.70
Nestačí pouhé dosažení dotčené veřejnosti danou informací, veřejnost jí musí porozumět a
měla by být vyvinuta veškerá rozumná snaha k podpoře její účasti. Pojem včas je podrobněji
zmíněn71 v článku 6 odstavci 4.
Ustanovení odstavce 2 dále pokračuje poměrně dlouhým demonstrativním72 výčtem
povinně poskytovaných informací.
Zvláštní úpravě podléhá poskytování informací o vydaném rozhodnutí. Aarhuská
úmluva73 ukládá smluvním stranám informovat veřejnost o vydání rozhodnutí. Toto právo
není omezeno na účastníky řízení nebo dotčenou veřejnost, ale týká se veřejnosti celkově.
Určení časové lhůty (okamžitě) je velmi podstatné. Ve většině právních systémů
počíná běžet lhůta pro podání odvolání právě oznámením rozhodnutí. Pokud nebylo
rozhodnutí oznámeno, lhůta pro odvolání neběží, ale žadatel už může začít toto rozhodnutí
naplňovat. Uvedení status quo v soulad se změnou rozhodnutí je potom spojeno s velkými
náklady, nebo je dokonce zcela nemožné.

68

Srovnej článek 6 odstavec 3 směrnice EIA.
Srovnej vytváření zón v bezprostřední blízkosti ve směrnici Seveso I.
70
Doporučováno je např.: uvádět jen odkaz na zdroj dalších informací, soustředit se na užší cílové skupiny,
spolupráce s odborníky, efektivní využití možností internetu.
71
Včasnost je obsažena i v článku 6 odstavci 6 písmene f a článku 6 odstavci 2 písmenu d Aarhuské úmluvy.
72
Srovnej „mimo jiné“
73
Konkrétně ustanovení článku 6 odstavce 9.
69
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Obecná vnitrostátní úprava, která upravuje oznámení rozhodnutí účastníkům řízení,
není tímto dotčena. Je obvyklé doplňovat takovéto oznámení o rozhodnutí o některé další
informace74, které zajímají právě jen účastníky řízení.

Pasivní poskytování informací veřejnosti
Ustanovení článku 6 odstavce 6 Aarhuské úmluvy ukládá orgánům veřejné správy
umožnit s určitými výjimkami přezkoumání všech informací75 relevantních pro dané
rozhodnutí. Toto ustanovení je obdobné mnoha úpravám požadujícím přístup k informacím
pro strany řízení, ale rozšiřuje toto právo i na všechny členy dotčené veřejnosti.
Pojem přezkoumání v sobě obsahuje možnost prostudovat informaci a dělat si
poznámky. V praxi může být tento požadavek splněn určením rozumných hodin na příznivém
místě, kde bude daná informace v přístupné formě. Pokud tak stanoví národní právní řád, je
možné uložit povinnost podat žádost o umožnění přezkumu dané informace. Aarhuská
úmluva navíc zakazuje požadovat poplatek za pouhé přezkoumání informace.76
Důležitý je také pojem doby účasti na řízení, protože povinnost zpřístupnit informace
je vztažena k době začátku účasti veřejnosti.77 Je zřejmé, že řízení začíná nejpozději veřejným
oznámením podle článku 6 odstavce 2 Aarhuské úmluvy. Veřejné oznámení může také
určovat orgány veřejné správy, u kterých je daná informace k dispozici, a může tak plnit
přinejmenším některé z funkcí stanovených v odstavci 6 článku 6, což je nutné brát v úvahu
při přípravě úpravy účasti v řízení.
Pojem informací dostupných v době účasti veřejnosti v řízení může být vykládán
nejméně dvěma způsoby. Jeden možný výklad nepožaduje, aby při tvorbě informace byly
plněny minimální standarty, ale požaduje, aby informace byla zpřístupněna, pokud existuje.
Proti tomuto výkladu hovoří fakt, že by bylo možné formulovat tento požadavek mnohem
jasněji. Druhý možný výklad je, že zahrnutí pojmu dostupných zahrnuje jakoukoliv informaci,
která je přístupná jakkoliv, kdykoliv během účasti veřejnosti v řízení. To zahrnuje i možnost,
kdy informace není v přímém držení orgánem veřejné správy, ale přesto je dostupná, protože
ji má někdo jiný, např. navrhovatel dané činnosti. Reaguje tak i na stav, kdy některé
informace jsou dostupné ve velmi rané fázi řízení, někdy i před jeho zahájením, zatímco jiné
74

Nejčastěji o možnosti odvolání se.
Pojem informace musí být vykládán v souladu s celou Aarhuskou úmluvou, znamená tedy informaci
v jakékoliv formě a nesmí být vykládán restriktivně tak, aby omezil přístup k ní.
76
Ale stále existuje možnost uložit rozumné poplatky za jiné služby, jako kopírování, v souladu se ostatními
částmi Aarhuské úmluvy.
77
Tuto otázku je také podstatné uvážit při provádění odstavce 2, oznámení.
75
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se mohou objevit až v jeho průběhu. Aarhuská úmluva dále pokračuje výčtem informací, které
jsou vždy relevantní v daném řízení. Druhý z možných výkladů se zdá být více v duchu
úmluvy, protože připuštění prvního výkladu by znamenalo, že může být rozhodnuto bez
zvážení všech relevantních informací, které jsou orgány veřejné správy povinny vytvořit.
Konečně příslušný orgán veřejné správy musí zpřístupnit informace co možná nejdříve
poté, co se stanou dostupné. To zcela zřejmě ukládá povinnost danému orgánu k zpřístupnění
nově objevené informace stejným způsobem jako informace původní.78
Důvody pro odmítnutí zpřístupnění informace jsou obdobné jako o u článku 4
odstavce 3 a 4 Aarhuské úmluvy.
Tento odstavec dále pokračuje demonstrativním výčtem relevantních informací.
Aarhuská úmluva ale neurčuje, kdo a jaký způsobem tyto informace vytvoří a na čí náklady.79
Obdobně jako při aktivním poskytování informací veřejnosti i zde existuje zvláštní
úprava týkající se rozhodnutí. Povinnost vůči veřejnosti neobsahuje jen informaci o vydání
rozhodnutí, ale také jeho zpřístupnění.80 Opět bez omezení všem členům veřejnosti. A nejen
rozhodnutí samé, ale také důvody a hlediska, na kterých je rozhodnutí založeno. I tato
povinnost orgánů veřejné správy je většinou upravena v rámci obecného řízení.
Důvody pro zpřístupnění i odůvodnění rozhodnutí se týkají mnoha oblastí.81 Jednou
z nich je vypořádání se s účastí veřejnosti.82 Zpřístupnění odůvodnění jednak obecně zvyšuje
důvěru ve správnost rozhodnutí, ale také ukazuje, že orgán veřejné správy se opravdu
důkladně zabýval podanými připomínkami, vzal je úvahu, z jakých důvodů je přijal nebo
odmítnul, atd.

Rozumné lhůty pro účast veřejnosti
Téma rozumných lhůt pro účast veřejnosti je obsaženo v Aarhuské úmluvě na více
místech83. Aarhuská úmluva požaduje stanovení rozumných lhůt k informování veřejnosti o

78

Obdobnou povinnost obsahuje i Espoo konvence. Srovnej článek 6 odstavec 3 Espoo konvence.
Mnoho úprav řízení EIA vyžaduje vytvoření obdobných informací. Smluvní strany mohou použít příkladu
těchto úprav a uložit vytvoření informací a nesení spojených nákladů žadateli, na základě principu znečišťovatel
platí.
80
Srovnej s ustanovením článku 6 odstavce 9 Aarhuské úmluvy.
81
Např. příklad pro budoucí obdobná rozhodnutí, základ pro přezkumné rozhodnutí, pokud je původní
napadeno, posouzení zákonnosti, správnosti rozhodnutí.
82
Srovnej s možným výkladem obsahu článku 6 odstavce 8 Aarhuské úmluvy na zahrnutí vypořádání
připomínek do odůvodnění rozhodnutí.
83
Např. ustanovení článku 3 odst. 1 a nyní rozebíranému ustanovení článku 6 odst. 3 Aarhuské úmluvy.
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určených údajích84 tak, aby se veřejnost mohla účastnit efektivně řízení85. Navíc, ale toto
ustanovení zvlášť odkazuje i na jinou úvahu při stanovování rozumných lhůt, tj. zájem na
poskytnutí veřejnosti přiměřeného času na přípravu její účasti.
Toto ustanovení používá pojmu jednotlivé fáze. Pokud budeme vycházet z odůvodnění
potřeby rozumných časových lhůt86, může být odkaz na fáze přímým odkazem na fáze řízení.
Tedy, každá z fází řízení během účasti veřejnosti musí obsahovat rozumné lhůty pro její účast.
Ve složitých případech, kdy se veřejnost účastní více řízení, se může pojem fáze vztahovat i k
celkovému rozhodnutí.
Smluvní strany tedy musí zajistit, že všechny fáze řízení, které se vztahují k účasti
veřejnosti v řízení, obsahují rozumné lhůty, které umožní účinnou realizaci ostatních
požadavků článku 6 Aarhuské úmluvy, včetně času pro zpracování informací poskytnutých
podle odstavce 2, času na vyhledání doplňkových informací, času na přípravu účasti na
veřejných slyšeních, nebo podání připomínek.
Konečně, rozumné časové lhůty musí být brát v úvahu vztah mezi článkem 6 a
zbylými částmi Aarhuské úmluvy. Smluvní strany by měly zavést do celého systému
pružnost, aby zaručili, že např. čekání na splnění požadavků na lhůty stanovené v článku 4
nezabrání účasti veřejnosti v řízení.87 Přestože to není výslovně zmíněno v textu Aarhuské
úmluvy, rozumné lhůty mohou být přínosem i pro orgány veřejné správy, poskytnutím
dostatečného času pro řízení účasti veřejnosti a zpracování informací poskytnutých veřejností.

Právo podávat připomínky
Právo podávat připomínky88 se od většiny ostatních ustanovení článku 6 Aarhuské
úmluvy liší okruhem oprávněných osob. Toto práva přísluší každému z okruhu veřejnosti,
nikoliv jen veřejnosti dotčené. Každý má právo podávat připomínky, informace, stanoviska,
nebo rozbory89, které orgán veřejné správy nesmí odmítnout pro nepříslušnost k dotčené
veřejnosti.

84

Dle ustanovení článku 6 odst 2 Aarhuské úmluvy.
Srovnej znění ustanovení článku 6 odstavce 3 Aarhuské úmluvy.
86
Poskytnutí informací, umožnění přípravy veřejnosti a její účinná účast.
87
Srovnej také ustanovení článku 3 odst. 1 požadující zajistí slučitelnost ustanovení implementujících
ustanovení této úmluvy
88
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 7 Aarhuské úmluvy. Obdobné oprávnění obsahuje i Espoo konvence
v článku 4 odstavci 2.
89
Dále z důvodu lepší srozumitelnosti textu budu používat pouze pojem připomínky.
85
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Zajímavá je souvislost s článkem 9 odstavcem 2 Aarhuské úmluvy, který stanoví
možnost dosažení soudního přezkumu činnosti podle celého článku 6 a zároveň přiznává toto
právo pouze dotčené veřejnosti, ne veřejnosti jako celku. Jedním z možných řešení
výkladového problému u tohoto článku je přiznání postavení dotčené veřejnosti každému, kdo
se aktivně účastní podáním připomínek.
Pojem relevance ve vztahu k navrhované činnosti, který je použit pro toto oprávnění je
posuzován na prvním místě z pohledu podavatele připomínky. Každou připomínku, kterou
daný člen veřejnosti považuje za relevantní, musí orgán veřejné správy 90 přijmout. Jak vážně
se s ní dále bude zabývat, samozřejmě závisí na objektivní relevanci, což se odrazí ve
vypořádání s připomínkou podle ustanovení článku 6 odstavce 8 Aarhuské úmluvy.
Aarhuská úmluva zmiňuje dvě možnosti k podávání připomínek, buď písemnou
formou, nebo na veřejném jednání, nebo veřejném průzkumu.91 Institut veřejného jednání
není podrobněji upraven, přesto je při jeho vnitrostátní úpravě nezbytné vycházet z požadavků
Aarhuské úmluvy, které se vztahují na účast veřejnosti jako takovou.92

Vyhodnocení výsledku účasti veřejnosti
Aarhuská úmluva93 ukládá smluvní stranám povinnost zajistit, že výsledek účasti
veřejnosti bude brán náležitě v úvahu. Ve většině signatářských zemí je obecným
požadavkem písemné a řádně odůvodněné rozhodnutí. V těchto právních systémech je potom
možné dovodit význam pojmu náležitě vzít v úvahu, jako požadavek na zahrnutí výsledku
účasti veřejnosti do písemného a řádně odůvodněného rozhodnutí. Nezbytným předpokladem
je oprávnění rozhodujícího orgánu veřejné správy brát v úvahu výsledek účasti veřejnosti.
Obdobný požadavek je obsažen i v následujících ustanoveních Aarhuské úmluvy,
článku 794 a 895. V ustanovení článku 8 stanovena povinnost brát výsledek účasti veřejnosti
v úvahu v maximální možné míře, zatímco v článku 6 náležitě. Z porovnání celkového znění
90

Orgán veřejné správy příslušný pro přijímaní připomínek musí být zmíněn ve veřejném oznámení podle
ustanovení článku 6 odstavce 2 písmena d) Aarhuské úmluvy.
91
Veřejné jednání umožňuje žadateli představit daný záměr, odpovědět na otázky a připomínky. Institut
veřejného jednání je ve většině zemí známý přinejmenším z řízení EIA. Mělo by se konat dostatečně brzy,
v souladu s požadavkem na otevřenost všech možností řešení (článek 6 odstavec 4 Aarhuské úmluvy), ale
v dostatečném časovém odstupu od oznámení záměru dané činnosti, tak aby veřejnost měla možnost prostudovat
podané informace, atd. (srovnej požadavky článku 6 odstavce 3 Aarhuské úmluvy).
92
Srovnej ustanovení článku 3 odstavce 1 Aarhuské úmluvy. Výsledkem by měli být úvahy obdobné předchozí
poznámce.
93
Konkrétně ustanovení článku 6 odstavce 8 Aarhuské úmluvy
94
Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí.
95
Účast veřejnosti na přípravě prováděcích předpisů a obecně použitelných právně závazných normativních
nástrojů.
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článků, rozsahu práv, které dávají veřejnosti, i intenzitě ovlivnění práv a zájmů vyplývá, že
pojem náležitě by měl znamenat ještě víc než v maximální možné míře.
Způsob vyhodnocení výsledků účasti veřejnosti se neustále vyvíjí, může ho ulehčit
mnoho logistických metod, jako je registrace písemných připomínek, nahrávání nebo
protokolování veřejných slyšení,96 sdružování připomínek do skupin podle jejich obsahu,
speciální přílohy rozhodnutí k vypořádání všech připomínek atd. Bez ohledu na zvolený
postup, výsledkem musí být důkladné zvážení podstaty všech obdržených připomínek bez
ohledu na podavatele a zahrnutí podstaty připomínek do odůvodnění rozhodnutí. Neznamená
to ovšem, že by příslušný orgán veřejné správy musel všem připomínkám vyhovět a změnit
podle nich své rozhodnutí. Stále ale platí, že orgán veřejné správy je odpovědný za rozhodnutí
na základě všech údajů, včetně připomínek, a musí být schopný odůvodnit, proč dané
připomínce nevyhověl.97
Pokud výsledek účasti veřejnosti nebyl vzat náležitě v úvahu, jedná se o procesní
pochybení, které může vést k neplatnému rozhodnutí a za určitých okolností i k soudnímu
přezkumu rozhodnutí.98

3 . 1 . 7 . Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik
týkajících se životního prostředí
Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí
je upravena v ustanovení samostatného článku Aarhuské úmluvy - článku 7. Ve srovnání
s článkem 6 Aarhuské úmluvy jsou práva i povinnosti v tomto článku definovány méně
precizně, přinejmenším co se týče plánů a programů. Celková úprava je mnohem flexibilnější
při hledání vhodného způsobu zapojení veřejnosti.
Byť nejsou v Aarhuské úmluvě pojmy „plán“, „program“, nebo „politika“ definovány,
ustanovení tohoto článku mezi nimi rozlišuje.99
První skupinou jsou plány a programy, které se týkají100 životního prostředí101. Tyto
plány a programy zahrnují množství činností v široké škále odvětví a na všech vládních
96

Tyto záznamy pak budou plnit důležitou funkci při přezkumu rozhodnutí dle ustanovení článku 9 odstavce 2.
Srovnej Zelený kruh, Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy, str. 4.
98
Srovnej článek 9 odstavec 2 Aarhuské úmluvy.
99
Tyto pojmy mají ovšem určitý obecný význam. Zajímavé je i srovnání s Espoo konvencí, která také s těmito
pojmy pracuje bez jejich bližšího vysvětlení.
100
Je zde použito pojmu „týkají se“ (anglické znění „relating to“). Při porovnání s pojmem možného vlivu, je
zde stanoven standart vyšší, přísnější.
101
Definice pojmu životní prostředí vyplývá z ustanovení článku 2 odstavci 3 Aarhuské úmluvy, které definuje
informaci týkající se životního prostředí.
97
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úrovních.102 Smluvní státy jsou povinny přijmout prováděcí a jiná103 opatření k zajištění účasti
veřejnosti v této oblasti, v souladu s celým obsahem Aarhuské úmluvy musejí být tato
opatření skutečná a účinná. Vyjádřením a také měřítkem účinnosti těchto opatření je výsledný
transparentní a spravedlivý rámec účasti. To znamená, že veřejnost musí mít možnost
používat pravidla stanovená danými opatřeními, která jsou vyjádřena jasně a zřejmě a
používána konsistentně. Poskytnutí nezbytných informací se váže k ustanovení článku 5
odstavce 3 písmena c a odstavce 7 písmena a Aarhuské úmluvy, které ukládají smluvním
státům povinnost zveřejňovat určité druhy informací.
Vztah ustanovení článku 6 a článku 7 Aarhuské úmluvy je velmi blízký, posílený
navíc přímým zahrnutím některých povinností obsažených v ustanovení článku 6.104 Jejich
použití je ale modifikováno podmínkou „v tomto rámci“ (tj. v transparentním a
spravedlivém). I pro plány a programy se použijí tyto odstavce článku 6: 3 (a tedy i 2), 4 a 8, a
tedy povinnosti týkající se poskytnutí informací dotčené veřejnosti, rozumných lhůt, včasné
účasti a zvážení výsledku účasti veřejnosti.105 Na zbylé odstavce potom ustanovení článku 7
neodkazuje: odstavce 1, 10 a 11 (všechny se týkají vymezení rozsahu použití ustanovení
odstavce 6), 5 (který se týká aktivní činnosti žadatele před zahájení řízení), 6 (zpřístupňování
informací)106, 9 (zveřejnění rozhodnutí včetně odůvodnění)107. Nejdůležitější je ovšem
vynechání odkazu na odstavec 7 článku 6 Aarhuské úmluvy, který se týká možnosti podávat
připomínky a způsoby jejich podávání, z čehož lze vyvodit, že smluvní státy nechtějí být
vázány přesně určenými způsoby podávání připomínek.108

102

Mezi jinými například: plány o využití území a jeho rozvoji, plánování v dopravě, cestovním ruchu,
energetice, průmyslu, vodohospodářství, zdravotnictví a hygieně, stejně jako vládní dotace nebo akční plány.
103
Pojem „jiná“ je kompromisem, který vznikl při vyjednávání úmluvy, původně navrhovaný byl pojem právní,
který ovšem stále může naplňovat i nyní zmíněný pojem – jiná.
104
Otevírá se tu tedy i otázka přístupu k soudům (podle článku 9 odstavce 2 Aarhuské úmluvy), který zmiňují i
„dalších relevantních ustanovení této úmluvy“, toto téma ale není předmětem mé práce. Obecně lze ale shrnout,
že za splnění všech ostatních předpokladů, je tento postup v zásadě možný.
105
Všechny tyto povinnosti jsou blíže rozebrány v příslušných podkapitolách, které se věnují relevantním
ustanovení článku 6.
106
Použití tohoto odstavce je nejspíše vyloučeno pro obsáhlý výčet dokumentů, které při přípravě plánů a
programů nevznikají.
107
Pokud ale má být brán v úvahu výsledek účasti veřejnosti, je zveřejnění výsledného plánu nebo programu (a
to včetně odůvodnění) otázkou vyplývající z logiky věci, otázkou správné praxe.
108

Dalším zajímavým místem pro výklad je kompromisní znění třetí věty článku 7, která ukládá příslušným
orgánům veřejné správy vymezit veřejnost, která se může účastnit. Toto vymezení veřejnosti nesmí být chápáno
jako možnost orgánů veřejné správy určit veřejnost, která má právo účastnit se, ale jako povinnost těchto orgánů
usilovat o vymezení dotčené veřejnosti v co nejširší možné míře. Tento výklad lze podpořit následujícími
argumenty: Za prvé, úvod toho článku upravuje poskytování informací všem, bez jakéhokoliv omezení, je proto
logické, aby se stejně široká skupina po obdržení informací a jejich zvážení mohla účastnit tvorby. A za druhé
sama druhá část věty dává návod k vymezení veřejnosti, musejí být brány v úvahu cíle Aarhuské úmluvy.
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Druhou skupinou jsou „politiky“109, které mohou být definovány jako principy, plány
nebo postupy činností. Tato skupina je oddělena od plánů a programů pro svoji větší
neurčitost, vágnost a požadavek na hluboké porozumění i právnímu a politickému kontextu.
Přesto jsou smluvní státy povinny usilovat o poskytnutí příležitosti veřejnosti účastnit se
v přiměřeném rozsahu.110

3 . 1 . 8 . Účast veřejnosti na přípravě prováděcích předpisů a obecně
použitelných právně závazných normativních nástrojů
Aarhuská úmluva uznává vedle práva účastnit se řízení, která se určitým způsobem
dotýkají života veřejnosti, i právo veřejnosti zastávat určitou úlohu při přípravě předpisů a
normativních nástrojů. Toto právo potom upravuje v ustanovení článku 8. Během
projednávání Aarhuské úmluvy byla tato otázka velmi podrobně diskutována a odraz těchto
jednání můžeme nalézt mimo jiné například v preambuli Aarhuské úmluvy.111 Přesto nedošlo
k dohodě o požadavcích na činnost legislativních sborů, s odkazem na přílišnou
prerogativnost.
Přesto se Aarhuská úmluva zabývá rolí výkonné moci při tvorbě předpisů a stanoví
povinnost zahrnout do nich i účast veřejnosti. Účast veřejnosti při přípravě předpisů je tak
velmi důležitou oblastí Aarhuské úmluvy, přestože není upravena příliš striktně.112 Přesto by
měl být tento článek vykládán jako závazek smluvních stran přijmout konkrétní opatření
k dosažení cílů Aarhuské úmluvy. Posouzení úspěšnosti při naplňování těchto cílů není
založeno na výsledcích, ale na vynaloženém úsilí, protože smluvní strany jsou povinny
usilovat o jejich dosažení.113 Cílem úmluvy je nejen účast veřejnosti při přípravě předpisů, ale
také stanovení určitých požadavků, o jejichž dosažení by se měly pokoušet i legislativní
orgány.
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Ani tento pojem Aarhuská úmluva blíže nedefinuje.
Zajímavým příkladem je činnost nizozemského ministra obrany, který nad rámec své povinnosti konzultovat
svoji politiku s ostatními ministerstvy, vlastní iniciativou požádal o připomínkování návrhů politik i mnoho
nevládních organizací.
111
Nejzřetelnější příklad : „všech odvětvích veřejné správy je žádoucí transparentnost a vyzývajíce zákonodárné
orgány k uplatňování principů této úmluvy ve svých postupech“
112
Jedná o povinnosti vyjádřené slovy: „budou usilovat o“ a „měly by být učiněny tyto kroky“.
113
Prosazení a ochrana těchto práv pomocí přístupu k soudům podle ustanovení článku 9 Aarhuské úmluvy je
možné pouze pokud národní právní úprava zahrne i tento postup do rozsahu odstavce 2 článku 9 Aarhuské
úmluvy.
110
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Pokud smluvní státy mají upravenu účast veřejnosti při přípravě předpisů, která
předchází účinnosti Aarhuské úmluvy, zůstává v rozsahu překračujícím závazky z ní
nedotčena.114
Otázkou, na kterou byl kladen velký důraz, je určení předpisů, na které tento článek
vztahuje. Vzhledem k různorodosti právních úprav a jejich terminologie byly zvoleny velmi
široké pojmy.115 Na rozdíl od rozhodování podle ustanovení článku 6 Aarhuské úmluvy se
jedná o rozhodnutí, která se budou vztahovat na všechny osoby v daném postavení a na rozdíl
od ustanovení článku 8 Aarhuské úmluvy se jedná o normy závazné.
Oblast úpravy práva účasti veřejnosti je vymezena jako příprava116 normativních aktů
orgány veřejné správy.117 Zahrnuje tedy účast veřejnosti v legislativním procesu až do
okamžiku, kdy je připravený návrh postoupen zákonodárným orgánům. I zde jsou použity
některé základní principy pro účast veřejnosti, například účinnost účasti, dostatečně brzké
stadium, ve kterém jsou ještě otevřené všechny varianty a použití termínu významný vliv na
životní prostředí118.
Aarhuská úmluva stanoví tři kroky, které by měly být přinejmenším splněny
k dosažení jejich cílů.
Zaprvé je nutné stanovit dostatečný časový rámec pro účinnou účast.119 Za druhé by
návrh měl být publikován, nebo jinak zpřístupněn veřejnosti.120 A za třetí musí pro veřejnost
existovat možnost podávat připomínky přímo nebo prostřednictvím reprezentativních

114

Srovnej ustanovení článku 3 odstavce 5 a 6 Aarhuské úmluvy. Příkladem takovéto úpravy může být
maďarský zákon z roku 1987 o zákonodárné procesu, který stanovil, že nevládní organizace a profesní sdružení
mají mít možnost se vyjádřit k návrhům zákonů.
115
Srovnej: „ prováděcích předpisů a jiných, obecně aplikovatelných právně závazných předpisů“ a „obecně
použitelných právně závazných normativních nástrojů“. Kdy tyto by měly zahrnovat například: nařízení,
vyhlášky, výnosy, instrukce, normativní příkazy, normy a pravidla.
116
Nevztahuje se proto na činnost orgánu veřejné správy mimo přípravu (např. podpis zákona prezidentem
republiky).
117
Orgány veřejné správy totiž kromě rozhodnutí o konkrétním případu, plní část svých povinností i přípravou a
schvalováním „předpisů“. Protože se Aarhuská úmluva vztahu převážně na činnost orgánů veřejné správy
(srovnej definici obsaženou v článku 2 Aarhuské úmluvy), účast veřejnosti při přípravě předpisů je provedena
také skrze tyto orgány.
118
O tomto termínu blíže srovnej ustanovení článku 6 odstavec 1 Aarhuské úmluvy.
119
Jako příklad stanovení takovéhoto časového rámce je uváděn opět maďarský zákon, který sice nestanoví
přesně určený časový limit, ale 4 faktory, které musejí být brány v úvahu při jeho stanovení, a to: možnost
vytvořit si dobře odůvodněný názor, tento potom musí být takový, aby ho bylo možno brát v úvahu při
projednávání návrhu, rozsah návrhu a druh organizace, která bude podávat takovéto vyjádření.
120
Srovnej s poskytování informací veřejnosti podle ustanovení článku 6 odstavce 2 Aarhuské úmluvy. Jako
příklad je možné vzít klasickou publikaci návrhů předpisů v USA ve Federal Register (a to včetně možnosti a
způsobu podání připomínek), nebo činnost maďarského ministerstva životního prostředí, které využívá jednak
seznam NGO, které si přejí být informovány elektronickou cestou a jednak elektronickou síť NGO (tzv. Zelený
pavouk), která spojuje více než 200 maďarských nevládních organizací.
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poradních orgánů.121 Způsob podávání připomínek je ponechán na vůli dané smluvní strany.
Pojem reprezentativních poradních orgánů je vykládán jako soubor několika důležitých prvků,
vlastností. Má se jednat o reprezentanta dané části veřejnosti, nebo i veřejnosti celé122 a musí
opravdu plnit svoji poradní funkci123.
Přestože v Aarhuské úmluvě nejsou stanoveny závazné obrysy účasti veřejnosti při
přípravě předpisů, mají smluvní strany povinnost zajistit, aby byl výsledek účasti veřejnosti
brán v úvahu v maximální možné míře.124 V praxi by proto měl konečný návrh obsahovat
popis účasti veřejnosti a způsob vypořádání se s touto účastí.125

121

Mnoho zemí už zavedlo některý ze způsobů rutinní konzultace veřejnosti. Například Evropská komise
vytvořila poradní orgán pro otázky životního prostředí, který se věnuji i účasti veřejnosti.
122
Nejde tedy o nějakou formu expertního orgánu, ale samozřejmě může využívat služeb odborníků na dané
téma.
123
Použití tohoto poradního orgánu ukazuje na stupeň otevřenosti a transparentnosti řízení.
124
Srovnej s komentářem k ustanovení článku 6 odstavce 8 Aarhuské úmluvy.
125
Tento přehled může být přínosný i pro přehled samotných orgánů veřejné správy, pokud je příprava návrhů
komplikovaná, roztříštěná mezi několik orgánů.
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4. Právo Evropského společenství
Právo Evropského společenství se účasti veřejnosti věnuje na několika úrovních,
upravuje požadavky na transpozici úpravy pro členské státy a zároveň stanovuje i povinnosti
pro orgány a instituce Evropského společenství. V této kapitole se nejdříve budu zabývat
úpravou účasti veřejnosti v orgánech a institucích Evropského společenství, která vyplývá
z přistoupení Evropského společenství k Aarhuské úmluvě. Úprava pro transpozici členskými
státy je obsažena v množství směrnic, z nichž nejpodstatnější jsou směrnice o účasti
veřejnosti, směrnice EIA, SEA, IPPC, rámcová směrnice o vodě, směrnice o GMO a směrnice
o odpovědnosti za škodu na životním prostředí, jejíž působnost přesahuje Aarhuskou úmluvu.

4 . 1 . Přijetí Aarhuské úmluvy Evropským společenstvím
Aarhuskou úmluvu podepsalo Evropské společenství spolu s patnácti členskými státy
dne 25. června 1998 a schválilo ji dne 17. února 2005126.
Pro přijetí Aarhuské úmluvy musely být splněny dvě podmínky. Za prvé Evropské
společenství musí mít pravomoc k přístupu k úmluvě127 a za druhé úmluva sama musí
umožňovat přistoupení takovéto organizaci.128
Mezinárodní úmluva, kterou Evropské společenství uzavře, se stává součástí
komunitárního práva129 a je tedy pro Evropské společenství závazná (vztahuje se tedy i na
instituce a správně-administrativní úkony orgánů)130, stejně jako pro všechny členské státy. Z
126

Evropské společenství tak učinilo v Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
jménem Evropského společenství (2005/370/ES).
127
Pravomoc Evropského společenství k uzavření takovéto úmluvy vyplývá z ustanovení článku 175 odstavce 1
smlouvy o Evropském společenství, podle kterého má Evropské společenství působnost při uzavírání
mezinárodních úmluv a pro přijímání závazků vyplývajících z toho, co má být plněno podle seznamu cílů
z ustanovení článku 174 odstavce 1 smlouvy o Evropském společenství.
128
Aarhuská úmluva umožňuje přistoupení i organizace regionální hospodářské integrace (viz článek 17
Aarhuské úmluvy), při kterém vyžaduje prokázání pravomoci k takovémuto přistoupení (viz článek 19 odst. 5
Aarhuské úmluvy).
129
„… A to díky uzavíracímu aktu (nejčastěji nařízení, v jehož příloze je obsažena), jímž je vnější smlouva
inkorporována do komunitárního práva. Uzavírací akt je přijímán orgány Společenství jako jiné komunitární
akty a publikován v Úředním listu. V hierarchii pramenů práva ES se vnějším smlouvám přisuzuje místo mezi
primárním právem ES a sekundárními právními akty… Závaznost i platnost vnějších smluv nastává podle norem
mezinárodního práva, aniž by byla nutná jejich komunitární recepce či transformace… Vnější smlouva může
založit práva a povinnosti s bezprostředním účinkem v komunitárním právu.“ Viz Svoboda, Pavel, Doc., Judr.,
Ke vztahu mezinárodních závazků EU a jejich členských států, http://www.ipravnik.cz/ipravnik/ipravnik.nsf
/0/0B1897FA 1A2947E1C1256FF00047ED3B
130
Orgány Evropského společenství totiž spadají pod definici orgánů veřejné správy, která je obsažena
v Aarhuské úmluvě.
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pohledu druhé smluvní strany je však klasickou mezinárodní smlouvou, takže je třeba na ni
aplikovat jak právo komunitární, tak mezinárodní131. Jedná se o tzv. vnější smlouvy.
Podpisem mezinárodní úmluvy se tedy Evropské společenství zavazuje k zavedení
nezbytných opatření k jejímu dodržování a k přizpůsobení právních předpisů požadavkům
úmluvy. Proto jsou také mezinárodní úmluvy často Evropským společenstvím ratifikovány
teprve poté, co byla přijata legislativa, která přebírá ustanovení této mezinárodní konvence do
sekundárního práva Evropského společenství. Stalo se tak i v případě přijetí Aarhuské
úmluvy, kdy již před její ratifikací Evropské společenství přijalo soubor hlavních právních
předpisů, které ji dále rozvíjejí a přispívají k dosažení jejích cílů.132

4 . 2 . Aplikace Aarhuské úmluvy i na orgány a instituce

Evropského společenství
Celým názvem se jedná o Nařízení133 Evropského parlamentu a Rady č. 1367/2006 ze
dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti
veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na
orgány a instituce Evropského společenství.134
Cílem nařízení je používat ustanovení Aarhuské úmluvy i na orgány a instituce
Evropského společenství. Nařízení se v obecné rovině vztahuje na jakýkoli veřejný orgán,
instituci, úřad nebo agenturu založené Smlouvou o ES nebo na jejím základě a požaduje, aby
orgány a instituce Evropského společenství zajistily účast veřejnosti na přípravě „plánů a
programů týkajících se životního prostředí“ tak, že o nich budou veřejnost včas informovat a
poskytnou jí příležitost k vyjádření připomínek (hlava III). To se vztahuje na plány a

131

Vnější smlouva je především součást mezinárodního práva veřejného, protože druhou smluvní stranou je další
subjekt mezinárodního práva. Proto podléhá mj. obyčejovému režimu, kodifikovanému ve Vídeňské úmluvě o
smluvním právu z roku 1969 resp. 1986.
132
Například: směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a směrnice
2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí,
směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a kontrole - „směrnice IPPC“, směrnice 85/337/EEC o posuzování
vlivů některých projektů na životní prostředí - „směrnice EIA“ nebo také nařízení 2001/1049/ES o přístupu
veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.
133
„Nařízení … je obecně závazným pravidlem na všech úrovních, závazné pro všechny. Je přímo účinné, tzn., že
tvoří takové právo, které uplatňuje přímou účinnost ve všech členských státech stejně jako národní právo, a to
bez jakékoliv další intervence ze strany státní moci členských států.“ Viz http://eurlex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautaire.htm#1.3 Nařízení bylo zvoleno proto, že směrnice
jsou směřovány členským státům, a proto byla tato forma vyloučena. Srovnej důvodovou zprávu k nařízení.
134
Publikované OJ L 264, 25.9.2006, p. 13–19
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programy, které přispívají k dosažení cílů politiky Evropského společenství v oblasti
životního prostředí nebo které na ně mohou mít významný dopad.

4 . 2 . 1 . Historie a postavení v právním řádu České republiky
Podpis Aarhuské úmluvy zavázal Evropské společenství k přizpůsobení právních
předpisů požadavkům úmluvy. Evropské společenství již před tím přijalo soubor hlavních
právních předpisů, který ale nestačil k splnění požadavků Aarhuské úmluvy. Proto Evropská
komise předložila dne 24. října 2003 návrh nařízení. Toto nařízení je platné od 28. září 2006 a
účinné od 28. června 2007.
Nařízení135 vydávaná orgány Evropských společenství mají v členských státech účinky
obdobné národním zákonům; mohou tedy jednotlivcům zakládat nejen oprávnění, kterých se
mohou domáhat před národními orgány, zejména soudy, a které jsou tyto povinny chránit, ale
i povinnosti, jejichž porušení může být sankcionováno, ať už orgány ES či orgány národními.
Svou schopností zakládat povinnosti přímo jednotlivcům jsou nařízení specifická i
vůči ostatním sekundárním právním aktům, tedy zejména směrnicím a rozhodnutím. Pro
rozlišení, o jaký druh právního aktu se jedná, je přitom rozhodující pouze jeho obsah a
účinky, které vyvolává v právním postavení svých adresátů, nikoliv označení ani procedura,
na základě které byl přijat.136

4 . 2 . 2 . Preambule a cíle
Preambule odkazuje jednak na komunitární právo a jednak na samu Aarhuskou
úmluvu a snaží se uvést je do souladu.
Komunitárnímu právu jsou věnovány první dva odstavce, které definují cíle v oblasti
ochrany životního prostředí a obdobně jako ustanovení odstavce 8 a 9 preambule Aarhuské
úmluvy zdůrazňují výhody plynoucí z efektivní účasti veřejnosti. Poté již se preambule věnuje
Aarhuské úmluvě. Nejprve ji zasazuje do historických souvislostí137, zdůrazňuje její

135

Pojem nařízení je obecně vymezen v ustanovení čl. 249 odst. 2 Smlouvy o Evropském společenství, podle
kterého jsou nařízení obecně závazná ve všech svých částech a přímo použitelná v členských státech.
136
Srov. např. rozhodnutí ve věci 307/81 Alusuisse Italia, odst. 9
137
Ustanovení odstavce 3 Preambule nařízení, jehož znění bylo v průběhu přijímání nařízení také změněno
v důsledku schválení Aarhuské úmluvy.
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požadavky138, vyjadřuje potřebu souladu komunitárního práva a Aarhuské úmluvy139 a kroky,
které Evropské společenství již k zajištění souladu učinilo 140.
Přestože jsou cíle141 u tohoto nařízení poměrně předvídatelné a nijak tuto představu
nepřekračují, nařízení s nimi pracuje dále ve svém textu a je proto zapotřebí je zmínit. Cíle
nařízení je možné shrnout do dvou oblastí. První přispívá k provádění závazků vyplývajících
z Aarhuské úmluvy142, druhý cíl je spíše návodem pro používání nařízení v praxi.143

4 . 2 . 3 . Definice
Orgány veřejné správy jsou v Aarhuské úmluvě definované velmi široce. Kromě
jiného jsou mezi ně řazeny i orgány organizací regionální hospodářské integrace, které jsou
stranou Aarhuské úmluvy. Je proto nezbytné, aby orgány a subjekty Evropského společenství,
na něž se toto nařízení vztahuje, byly definovány stejně širokým a funkčním způsobem144,
přičemž tuto definici nelze omezit pouze na orgány zmiňované v ustanovení článku 7
Smlouvy o Evropském společenství145.
Podle Aarhuské úmluvy mohou být orgány a subjekty Společenství vyjmuty z oblasti
působnosti úmluvy, pokud jednají v soudní nebo zákonodárné funkci. Nicméně z důvodu
zajištění souladu s nařízením č. 1049/2001146 se v oblasti přístupu k informacím definice
orgánu veřejné správy vztahuje i na orgány a subjekty Evropského společenství, které jednají
v zákonodárné funkci.147
Ve srovnání s definicí obsaženou v Aarhuské úmluvě, která je strukturovaná do
několika částí ve snaze zahrnout pokud možno všechny orgány, které jsou nadány nějakou
výkonnou pravomocí, je definice obsažená v nařízení mnohem více strohá. Je to umožněno
138

Viz ustanovení odstavce 17 Preambule nařízení. Evropský parlament spolu s Hospodářským a sociální
výborem navrhoval doplnění tohoto odstavce o povinnost informovat veřejnost skrze na to speciálně vyhrazené
webové stránky (obdobně jako je to upraveno v nařízení 1049/2001), tento návrh ale neprošel.
139
Viz ustanovení odstavce 3 a 4 Preambule nařízení.
140
Viz ustanovení odstavce 4 Preambule nařízení.
141
Srovnej úpravu v ustanovení článku 1 nařízení.
142
A to stanovením pravidel pro použití této úmluvy na úrovni orgánů a subjektů Evropského společenství. Pro
téma této práce je důležité, že jedním z demonstrativně vyjmenovaných opatření je i umožnění účasti veřejnosti
na plánech a programech týkajících se životního prostředí
143
V souladu s celkovým trendem stanoví snahu orgánů a subjektů Evropského společenství o poskytnutí
pomoci a rady veřejnosti při uplatňování jejích práv.
144
Viz ustanovení článku 2 odstavce 1 písmena c nařízení.
145
Tedy Evropský parlament, Evropskou radu, Evropskou komisi, Evropský soudní a účetní dvůr. K tomuto
problému srovnej i kritiku nařízení od EEB.
146
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k
dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.
147
Evropské společenství tak využilo ustanovení odstavce 11 Aarhuské úmluvy. Tato výjimka byla v průběhu
schvalování nařízení široce diskutována, mnohokrát měněna, protože se ale vztahu převážně k poskytování
informací, nebudu se jejím vývojem dále zabývat.
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jednak aplikací ustanovení pouze na jeden a navíc známý právní systém a zároveň povahou
Evropských společenství, kdy všechny orgány veřejné správy mají svůj právní základ přímo
ve Smlouvě o Evropském společenství, nebo v aktech z této smlouvy vycházejících. Množina
orgánů veřejné správy podle obou definic bude s nejvyšší pravděpodobností stejná.
Definice plánů a programů je jedním ze stěžejních ustanovení celého nařízení. 148
Plány a programy týkající se životního prostředí jsou nakonec definovány třemi znaky,
doplňující definicí a výjimkou.
První znak definuje vztah k Evropskému společenství. Plán nebo program musí
podléhat přípravě a případně i přijetí orgánem nebo subjektem Evropského společenství.
Návrh na zahrnutí i financování nebyl úspěšný, hlavním kritériem vztahu k Evropskému
společenství tedy zůstala pouze příprava, popřípadě i přijetí orgány, nebo subjekty jak jsou
definované výše.
Druhým kritériem je právní základ vzniku plánu nebo programu. Musí se jednat o
takové plány, nebo programy, které jsou přímo vyžadovány právním, nebo správním
předpisem.
Poslední složkou definice je jejich vztah k životnímu prostředí, který je odvozen od
cílů politiky Evropského společenství. Tyto cíle jsou kromě jiných zdrojů blíže definovány
v Šestém akčním programu Evropského společenství149, nebo v obecných akčních
programech, které budou následovat. Plány a programy by měly buď přispívat k dosažení
těchto cílů, nebo mít na jejich dosažení významný účinek ať už pozitivní, nebo negativní.150
Do definice plánů a programů jsou potom výslovně zařazeny i obecné akční plány. A
naopak vyjmuty finanční a rozpočtové plány151 a programy, interní programy práce orgánu
nebo subjektu Evropského společenství, nebo nouzové plány a programy, které jsou určeny
výlučně k civilní ochraně.152
Definice veřejnosti je převzata z Aarhuské úmluvy153 s pouze drobnou odchylkou ve
znění, která se pravděpodobně v praxi ani neprojeví.154
148

Obsažená v ustanovení článku 2 odstavce 1 písmena e nařízení.
Rozhodnutí č. 1600/2002/EC, které vytyčuje cíle v oblasti životního prostředí pro období let 2002-2012.
150
Tento požadavek je v souladu s ustanovení článku 6 Smlouvy o Evropském společenství.
151
Odůvodnění této výjimky je poukázáno na skutečnost, že tyto plány a programy sami o sobě nemají
významný vliv na dosažení cílů v oblasti životního prostředí.
152
V původní návrhu byla stanovena i výjimka pro bankovní plány a programy, které ale nakonec nejsou ve
výjimce obsaženy a spadají tedy do definice plánů a programů týkajících se životního prostředí.
153
Porovnej znění ustanovení článku 2 odstavce 4 Aarhuské úmluvy se zněním ustanovení článku 2 odstavce 1
písmene b nařízení.
149
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V souvislosti tímto ustanovení je podstatné zmínit i zákaz diskriminace na základě
státního občanství, místa bydliště, nebo národnosti.155
Definice dotčené veřejnosti se na rozdíl do Aarhuské úmluvy vztahuje pouze ke
třetímu pilíři - přístupu k soudům. Navíc je zde pojem dotčené veřejnosti nahrazen pojmem
kvalifikované entity, který je terčem sporů a mnoha změn. Nespadá tedy pod téma této práce a
dále se jí nebudu zabývat.

4 . 2 . 4 . Účast veřejnosti na plánech a programech týkajících se
životního prostředí
Nařízení upravuje účast veřejnosti ve své hlavě třetí v jediném článku číslo 9.
Obdobně jako Aarhuská úmluva neupravuje průběh řízení krok za krokem, ale věnuje se spíše
jednotlivým bodům řízení, které jsou důležité pro účinnou účast veřejnosti.
Nařízení na rozdíl od Aarhuské úmluvy zahrnuje do rozsahu své úpravy jen účast
veřejnosti na plánech a programech.156
Samostatnou otázkou je úprava účasti veřejnosti v řízení týkajících se geneticky
modifikovaných organismů. Jich se týká směrnice č. 2001/18, která upravuje umístění
geneticky modifikovaných organismů na trh rozhodnutím na úrovni Evropského společenství
a také účast veřejnosti na takovémto řízení.157 V současném znění nařízení není účast
veřejnosti na takovémto typu řízení vůbec upravena, protože o její úpravě neustále probíhají
mezinárodní diskuze. Dokonce i v rámci Aarhuské úmluvy má tato oblast svoji specifickou
úpravu. Bylo tedy považováno za vhodnější počkat s úpravou na výsledky těchto prací a až
teprve poté upravit tuto oblast i na úrovni Evropského společenství.

154

Odchylka se týká sdružení, organizací a skupin těchto osob, kdy nařízení nepožaduje soulad s vnitrostátní
právní úpravou a nebo praxí. Jedněmi z možných důvodů může být jednak odlišnost povahy Aarhuské úmluvy a
nařízení. Zatímco Aarhuská úmluva jako mezinárodní smlouva se vztahuje (a musí být podle toho upravena) na
velké množství rozličných právních řádů, které předem ani nemusí znát, nařízení pracuje pouze s právními řády
jemu známými a počtem omezenými. Dalším důvodem může být obsolentnost dané úpravy, v komentáři
k Aarhuské úmluvě, ani v žádné zprávě (poskytnuté vládou, nebo nevládními organizacemi) o provádění
Aarhuské úmluvy jsem nenašla diskuzi, připomínky, praktické příklady k využití této podmínky.
155
Viz ustanovení odstavce 6 Preambule nařízení.
156
Účast veřejnosti na rozhodování o povolení určitých činností, není zahrnuta do působnosti nařízení, protože
tato rozhodnutí jsou většinou přijímána na úrovni členských států, nikoliv na úrovni Evropského společenství.
Dlouho zvažovaná financování činností s vlivem na životní prostředí nakonec také nebylo zahrnuto do
působnosti nařízení – nepožadujete to Aarhuská úmluva, možnosti pro účast veřejnosti jsou na národní úrovni a
došlo by k neopodstatněnému rozdílu mezi úrovní národní a evropskou.
157
Úprava účasti veřejnosti je obsažena v ustanovení článku 24 této směrnice.
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Do rozsahu nařízení je naopak zahrnuta úprava účasti veřejnosti na přípravě plánů a
programů158 týkajících se životního prostředí. Ve srovnání s Aarhuskou úmluvou, která za
prvé tyto plány a programy nijak nedefinuje a účast veřejnosti na nich upravuje pouze odkazy
na příslušná ustanovení, postupuje nařízení jinak. Z důvodu právní jistoty a snazšího
provádění nařízení definuje nařízení plány a programy, a to dostatečně široce, takže se
nevztahuje pouze na opatření, která jsou takto pojmenovány. Jedná se tedy o organizované
systémy spolupráce za účelem dosáhnutí určitých cílů. Oblast působnosti se nevztahuje pouze
na přípravu těchto plánů a programů, ale také na jejich úpravu a přezkum.159
Protože definice orgánů a subjektů nařízení se nevztahuje na ty, které jednají
v zákonodárné nebo soudní pravomoci, je účast veřejnosti umožněna jen v určitých fázích. Na
příklad při rozhodování o určitém plánu, který nejdříve připraví Evropská komise a poté ho
schvaluje Evropský parlament, je účast veřejnosti umožněna jen do doby postoupení návrhu
Evropskému parlamentu. V řízení před Evropským parlamentem je už účast veřejnosti
zajištěna jinými prostředky.
Aktivní činnost orgánů nebo subjektů Evropského společenství je upravena
obdobně jako v Aarhuské úmluvě - existuje povinnosti určit veřejnost, která by mohla být
daným plánem nebo programem dotčena, nebo by na něm mohla mít zájem. Má se tak činit
s přihlédnutím k cílům tohoto nařízení.160 Výklad tohoto ustanovení bude shodný s
Aarhuskou úmluvou.161
Povinnost zajistit účast veřejnosti již v počátečním stádiu řízení stanoví odstavec 2
článku 9 nařízení. V porovnání se zněním Aarhuské úmluvy neobsahuje toto ustanovení
požadavek na účast v počátečním stádiu, přesto musí být příležitost pro účast včasná a účinná,
v době, kdy jsou ještě možnosti volby otevřeny.162
Informování veřejnosti je upraveno na dvou místech ustanovení článku 9 nařízení.
158

Evropský parlament se snažil prosadit do působnosti nařízení i politiky, v této své snaze byl ovšem
neúspěšný.
159
Viz ustanovení článku 9 odstavce 1 nařízení, toto znění se objevilo až při prvním čtení v Evropském
parlamentu, původní návrh obsahoval pouze přijetí těchto plánů a programů
160
Viz ustanovení článku 9 odstavce 2 nařízení. Původní návrhy obsahovali navíc dovětek o zahrnutí i
nevládních organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí.
161
Toto ustanovení vyplývá ze situace, kdy přijímané plány a politiky zahrnují širokou škálu oborů lidské
činnosti a kdy příslušný subjekt nebo orgán Evropského společenství by měl mít nejlepší přehled o možné cílové
skupině veřejnosti, a tedy by měl být i nejpovolanější ke správnému určení této veřejnosti.
162
Jedním z důvodů nezahrnutí pojmu počáteční stadium je i odlišný průběh řízení o konkrétním správním
rozhodnutí a o přijetí plánu a programu. V pozměňovacích návrzích Evropského parlamentu v prvním čtení se
tento pojem vyskytoval. Kdy byla zvláště zdůrazněna právě situace plánu nebo programu, který je připravován
Evropskou komisí a poté schvalován jiným orgánem. Účast veřejnosti byla požadována již ve stádiu přípravy
návrhu Evropskou komisí.
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Prvním místem je odstavec 3. Ten se týká informování veřejnosti, která byla určena
orgánem nebo subjektem Evropského společenství. Informování nemusí provádět přímo tyto
orgány, nebo subjekty, obdobně jako v Aarhuské úmluvě jsou za tuto činnost pouze
zodpovědné, přenést ji ale mohou na někoho jiného.163
Způsob informování veřejnosti je dvojí. Buď veřejným oznámením. Nebo jakýmkoliv
jiným prostředkem, bude-li k tomuto účelu vhodný, jako jeden z příkladů jsou uvedeny
elektronické prostředky.
Výčet informací, která mají být poskytnuty je rozdělen do tří částí, první dvě, znění
návrhu a informace o životním prostředí nebo hodnocení dopadů na něj, jsou poskytovány
pouze pokud je má orgán nebo subjekt k dispozici. Třetí část se věnuje praktickým opatřením
pro účast, které obsahují informace o správním subjektu, od kterého lze získat informace,
kterému lze podat připomínky, stanoviska a dotazy a o časových rámcích.
Druhým místem je informování164 veřejnosti165 o výsledném plánu, nebo programu.166
Mezi informacemi, které jsou takto poskytnuty je obsaženo znění plánu nebo programu,
důvody a faktory, na kterých jsou tyto založeny, a to včetně informací o účasti veřejnosti.
Téma rozumných lhůt pro účast veřejnosti je obsaženo v nařízení na více místech.
Za prvé, nařízení požaduje stanovení rozumných lhůt k informování veřejnosti167 tak,
aby se veřejnost mohla účastnit efektivně rozhodování. Navíc, ale toto ustanovení zvlášť
odkazuje i na jinou úvahu při stanovování rozumných lhůt, tj. zájem na poskytnutí veřejnosti
přiměřeného času na přípravu na její účast.
Druhou oblastí je potom ustanovení článku 9 odstavce 4 nařízení, které určuje přesnou
lhůtu pro podání připomínek a oznámení zasedání nebo slyšení.168 Tyto lhůty mohou být

163

Srovnej použití výrazu „… zajistí, aby byla informována …“.
Na rozdíl od ustanovení článku 9 odstavce 3 nařízení je zde použito výrazu informují, z toho lze dovodit, že
tuto povinnost mají vykonat subjekty a orgány Evropského společenství přímo, nepřenášet ji na někoho jiného.
165
Pojem veřejnost zde již není omezen veřejností určenou příslušným orgánem nebo úřadem. Přestože ještě po
druhém čtení v Evropském parlamentu Evropská rada navrhovala odkaz na veřejnost definovanou v odstavci 2
(tj. veřejnost tak jak je určena orgánem nebo subjektem Evropského společenství).
166
Viz ustanovení článku 9 odstavce 5 druhé věty. Až ve druhém čtení Evropského parlamentu se objevil
pozměňovací návrh na rozšíření informací i o politiky, který byl ale Evropskou radou odmítnut.
167
Viz ustanovení článku 9 odstavce 3 písmena c bodu iii.
168
Tato přesná určení byla do návrhu vložena až na nátlak Evropského parlamentu. Jedná se o osmitýdenní lhůty
pro podávání připomínek (což bylo obvyklé v praxi již před tímto nařízením) a čtyřtýdenní (Evropským
parlamentem původně prosazovaná osmitýdenní lhůta byla zamítnuta s poukazem na možnou
kontraproduktivnost) lhůtu pro oznámení zasedání, nebo slyšení.
164
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zkráceny, pokud už veřejnost měla možnost vyslovit svoje připomínky, nebo pokud jde o
naléhavý případ.169
Právo podávat připomínky je v nařízení upraveno pouze v souvislosti s časovou
lhůtou k takovéto činnosti. Lze tedy dovozovat, že toto oprávnění má celá veřejnost170 a to
jakýmkoliv způsobem. Toto právo je explicitně v nařízení zmíněno nad rámec Aarhuské
úmluvy, která ho pro plány a programy vůbec neupravuje171.
Obdobně jako Aarhuská úmluva172 ukládá i nařízení orgánům a subjektům Evropského
společenství brát náležitý173 ohled na výsledek účasti veřejnosti.174 Přičemž tento ohled má
být brán při rozhodování o plánu nebo programu.175

4 . 3 . Obecná úprava účasti veřejnosti
Základ úpravy účasti veřejnosti je obsažen ve Směrnici176 Evropského parlamentu a
Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých
plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a
96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně.177
Směrnice upravuje tři samostatné oblasti, které jsou spojené tématem účasti
veřejnosti178. První oblastí je stanovení základních pravidel pro účast veřejnosti na
vypracovávání plánů a programů pro skupinu směrnic, která dosud tyto pravidla
169

Pojem naléhavého případu není nikde dále definován, ale bude se pravděpodobně jednat o ohrožení lidského
zdraví, nebo veřejné bezpečnosti.
170
A nejen veřejnost určená orgánem nebo subjektem Evropského společenství podle ustanovení článku 9
odstavce 2 nařízení.
171
Neodkazuje totiž na ustanovení článku 6 odstavce 7, z toho ale nelze dovozovat, že by toto oprávnění
neexistovalo, ale že si smluvní strany Aarhuské úmluvy přály při jeho úpravě ponechat volnost (co se např. lhůt,
způsobů, atd. týče).
172
Aarhuská úmluva sice používá pojmu brát v úvahu, ale v anglickém znění je v obou případech použit termín
due account. Praktický výklad těchto pojmů tedy bude pravděpodobně shodný.
173
Míra tohoto ohledu (náležitě) je shodná v nařízení i Aarhuské úmluvě.
174
Viz ustanovení článku 9 odstavce 5 nařízení.
175
Děje se tak na rozdíl od Aarhuské úmluvy, která stanoví povinnost přímo pro rozhodnutí („ v rozhodnutí bude
náležitě brán v úvahu výsledek účasti veřejnosti“). Jedním z možných důvodů tohoto rozdílu je působnost
nařízení – politiky a programy, na rozdíl od Aarhuské úmluvy, která takto stanoví pro správní rozhodnutí (a při
úpravě plánů a programů na tuto úpravu již jen odkazuje, s tím, že se použije pouze „v tomto rámci“). Snahou
Aarhuské úmluvy je tedy prosadit zahrnutí účasti veřejnosti do rozhodnutí samého, tj. mimo jiné i zmínění
výsledku účasti veřejnosti v jeho odůvodnění. V případě plánů a politik, která většinou odůvodnění neobsahují,
je postačující, pokud je ohled na výsledek účasti veřejnosti brán při rozhodování o něm, to znamená, že bude
zmiňován například v odůvodnění, komentářích k jednotlivým fázím návrhu.
176
Srovnej ustanovení čl. 249 odst. 3 SES. Směrnice tedy zásadně nemají přímý účinek jako nařízení, s
výjimkou ustanovení zakládajících práva jednotlivcům, která nebyla náležitě transponována. Směrnice samotné
ale v žádném případě nemohou zakládat jednotlivcům povinnosti.
177
V anglickém znění publikované v Official Journal L 156 , 25/06/2003 P. 0017 – 0025. Dále jen „směrnice o
účasti veřejnosti“.
178
V jedné části se dokonce věnuje i vytvoření možnosti přístupu k soudní ochraně.
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neobsahovala. Druhou a třetí oblastí je změna směrnic IPPC a EIA tak, aby vyhovovaly
požadavkům na účast veřejnosti obsaženým v Aarhuské úmluvě.179

4 . 3 . 1 . Preambule a cíle směrnice
Preambule směrnice o účasti veřejnosti obsahuje poměrně obšírné pojednání o
důvodech této úpravy spolu s krátkým shrnutím způsobu úpravy účasti veřejnosti na přípravě
plánů a programů. Tato směrnice o účasti veřejnosti byla navržena ze dvou hlavních
důvodů.180
Zvláštní pozornost je potom věnována směrnici Rady 85/337/EHS ze dne 27. června
1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí a
směrnici Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění.
Ty by měly být pozměněny, aby byly plně v souladu s ustanoveními Aarhuské úmluvy.181
Cílem182 směrnice o účasti veřejnosti je přispět k plnění závazků z Aarhuské úmluvy a
to konkrétně ve dvou oblastech, účast veřejnosti na vypracovávání plánů a programů
týkajících se životního prostředí a zlepšení účast veřejnosti a přístupu k právní ochraně ve
směrnicích EIA a IPPC.

4 . 3 . 2 . Definice
Ze všech definic obsažených v Aarhuské úmluvě je ve směrnici o účasti veřejnosti
použita pouze jedna. A tou je právě definice veřejnosti183, která je skoro doslovným
převzetím definice z Aarhuské úmluvy.184
Podrobnější vymezení veřejnosti s právem účastnit se je ponecháno na členských
státech.185 Měla by být ale zajištěna široká účast veřejnosti, včetně nevládních organizací

179

Této části směrnice o účasti veřejnosti (úpravy procesu EIA a IPPC) se věnuji v samostatné části této práce.
Proto se v této části zaměřím pouze na první část směrnice o účasti veřejnosti.
180
Prvním z nich jsou výhody vyplývající z účasti veřejnosti. Už tady je zajímavé jak se do preambule směrnice
dostaly dvě výhody („…přispívá k uvědomělému vztahu veřejnosti k otázkám životního prostředí a k veřejné
podpoře učiněných rozhodnutí). První z nich původně navrhovala Evropská komise, Evropský parlament ji chtěl
nahradit zde zmíněnou druhou, v konečné podobě existují obě vedle sebe. Druhým důvodem byl podpis
Aarhuské úmluvy Evropským společenstvím. Srovnej původní důvodovou zprávu Evropské komise k návrhu
směrnice, nebo preambuli směrnice.
181
Zejména s článkem 6 a 9 odst. 2 a 4 Aarhuské úmluvy.
182
Srovnej ustanovení článku 1 směrnice o účasti veřejnosti.
183
Viz ustanovení článku 2 odstavce 1 směrnice o účasti veřejnosti.
184
Jediným rozdílem je záměna pojmů praxe a zvyklosti.
185
Srovnej ustanovení článku 2 odstavce 3 směrnice o účasti veřejnosti.
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zabývajících se ochranou životního prostředí, a to s ohledem na konkrétní okolnosti daného
případu a cíle směrnice o účasti veřejnosti.186

4 . 3 . 3 . Účast veřejnosti na plánech a programech
Ve své první části směrnice o účasti veřejnosti upravuje účast na plánech a
programech187, a to v jediném článku.188 Tato úprava obsahuje pouze některé základní
požadavky na členské státy. Podrobnosti úpravy si mohou členské státy upravit samy, s tím,
že jsou omezeny pouze jediným požadavkem – účinnou účastí a přípravou veřejnosti.189
Obdobně a z obdobných důvodů jako nařízení zahrnuje i směrnice o účasti veřejnosti
do rozsahu své působnosti pouze účast veřejnosti na plánech a programech.190
Směrnice o účasti veřejnosti ovšem vymezuje rozsah své působnosti výčtem. Kdy
nejprve odkazuje na plány a programy, jejichž vypracování je požadováno určitými
předpisy.191 A tyto předpisy, respektive konkrétní ustanovení těchto předpisů, potom
vyjmenovává ve své Příloze I.
Z rozsahu působnosti této části směrnice o účasti veřejnosti jsou logicky vyjmuty
plány a programy, které jsou sice vyžadovány předpisy z Přílohy I, ale postup pro účast
veřejnosti je upraven směrnicí SEA, nebo rámcovou směrnicí o vodě.192 A dále se nevztahuje
na plány a programy navrhované výlučně za účelem národní obrany nebo přijaté v případě
mimořádných situací civilního charakteru.193
Povinnost zajistit účast veřejnosti již v počátečním stádiu řízení stanoví odstavec 2
článku 2 směrnice o účasti veřejnosti. V porovnání se zněním Aarhuské úmluvy neobsahuje
toto ustanovení účast v počátečním stádiu, přesto musí být příležitost pro účast včasná a
účinná, před přijetím rozhodnutí, v době, kdy jsou ještě možnosti volby otevřeny.
Informování veřejnosti je upraveno na dvou místech ustanovení článku 2 směrnice.
Prvním místem je odstavec 2 písmeno a, který požaduje úpravu poskytování informací
způsobem zcela shodným s nařízením.

186

Srovnej důvodovou zprávu k návrhu směrnice o účasti veřejnosti (52000PC0839) část 6.1.2.
Evropský parlament opět navrhoval rozšíření i o politiky. Toto rozšíření ovšem neprosadil.
188
Srovnej ustanovení čl. 2 směrnice o účasti veřejnosti.
189
Toto ustanovení je obsaženo až v odstavci 3 větě 2 článku 2 směrnice o účasti veřejnosti.
190
A to jak při jejich přípravě, změně a revizi. Srovnej ustanovení článku 2 odstavce 2 první věta.
191
Viz ustanovení článku 2 odstavce 2 směrnice o účasti veřejnosti.
192
Viz ustanovení článku 2 odstavce 5 směrnice o účasti veřejnosti.
193
Viz ustanovení článku 2 odstavce 4 směrnice o účasti veřejnosti.
187
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Druhým místem je informování veřejnosti194 o výsledném plánu, nebo programu.195
Zajímavé je určení povinnosti informovat. Příslušný orgán je povinný vyvinout přiměřené
úsilí k informování veřejnosti. Není zde tedy stanovena povinnost a odpovědnost za
informování veřejnosti, ale pouze povinnost členského státu vyvinout přiměřené úsilí
k poskytnutí informací.196 Mezi informacemi, které jsou takto poskytnuty, je zahrnuto přijaté
rozhodnutí a to včetně důvodů a úvah, na kterých je založeno, a navíc i informací o procesu
účasti veřejnosti.
Určení rozumných lhůt pro účast veřejnosti je ponecháno na členských státech.197
Stanovena je povinnost členských států lhůty určit, a to tak, aby byly přiměřené a poskytovaly
dostatek času pro jednotlivé fáze účasti veřejnosti.
Právo podávat připomínky je ve směrnici o účasti veřejnosti zmíněno pouze
v souvislosti s úpravou jiných institutů. Za prvé v souvislosti s poskytování informací
veřejnosti je členským státům uložena povinnosti informovat i o příslušném orgán, kterému je
možné předkládat připomínky198. Druhým institutem je brzká účast veřejnosti, kdy je
stanoveno právo veřejnosti vyjádřit své připomínky a stanoviska před přijetím rozhodnutí,
dokud jsou všechny možnosti otevřené. Z toho tedy vyplývá, že členské státy jsou povinny
upravit právo podávání připomínek tak, aby tyto mohly být podány v dostatečně brzké fázi
celého rozhodovacího procesu a aby byla veřejnost informovaná o orgánu, který tyto
připomínky přijímá.
Směrnice o účasti veřejnosti samozřejmě ukládá i členským státům zajistit i
zohlednění výsledku účasti veřejnosti, a to ve fázi přijímání rozhodnutí.199 Stanovenou
formou je přihlížení k výsledkům účasti veřejnosti s náležitou intenzitou.200

194

Pojem veřejnost je zde stále omezen tak, jak ji vymezí členský stát.
Viz ustanovení článku 2 odstavce 2 písmena d směrnice o účasti veřejnosti.
196
Konečná podoba tohoto ustanovení má zajímavou historii. Evropská komise ve svém původním návrhu
stanovila klasickou povinnost členského státu informovat veřejnost. Ale Evropský parlament chtěl tuto úpravu
poskytování informací zpřísnit, požadoval, aby po přezkoumání připomínek a stanovisek vyjádřených veřejností
příslušný orgán vyvinul přiměřené úsilí k individuální nebo kolektivní odpovědi veřejnosti, ve které jí vysvětlí
možné výsledky účasti veřejnosti na daném rozhodnutí. Z toho pak je odvozena konečná úprava, která zachovala
koncept přiměřené úsilí orgánu, ale změnila rozsah poskytovaných informací.
197
Srovnej ustanovení článku 2 odstavce 3 věty 2 směrnice o účasti veřejnosti.
198
Srovnej ustanovení článku 2 odstavce 2 písmena a směrnice o účasti veřejnosti.
199
Srovnej ustanovení článku 2 odstavce 2 písmena c směrnice o účasti veřejnosti.
200
Srovnej s pojmem brát v úvahu (Aarhuská úmluva), brát ohled (nařízení o aplikaci Aarhuské úmluvy na
orgány ES).
195
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4 . 4 . Proces posuzování vlivů na životní prostředí
Úprava účasti veřejnosti v procesu EIA je obsažena v tzv. směrnici EIA, celým
názvem se jedná o Směrnici Rady číslo 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných
a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“) ze dne 27. června
1985.201 Cílem směrnice EIA je zajistit, že určité záměry202 budou předmětem povolení a
posouzení jejich vlivu na životní prostředí.203 Výkon práva veřejnosti účastnit se tohoto řízení
nemusí být podle judikatury Evropského soudního dvora nutně bezplatný.204
Rozsah činností, na které se vztahuje tato směrnice, je: soukromé i veřejné záměry,
které by mohly mít významný vliv na životní prostředí. Jejich seznamy jsou uvedeny
v přílohách směrnice, kde jsou rozděleny do dvou kategorií v souladu s Aarhuskou
úmluvou.205 Kritizovaná možnost plošného vynětí z důvodu národní obrany, byla změněna a
nyní mají členské státy možnost rozhodnout o výjimce pouze po individuálním posouzení
případu, pokud existuje možnost nepříznivého vlivu na cíle národní obrany. Další výjimkou je
možnost vynětí určitého záměru ve výjimečných případech, ale v tomto případě vznikají
členskému státu některé další povinnosti.206

201

Zveřejněna v Úředním věstníku L 175 , 5.7.1985, s. 40. Tato směrnice byla již několikrát novelizována, pro
účely mojí práce je nejdůležitější novelizace Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26.
května 2003, která byla zveřejněna v Úředním věstníku L 156, 25. 6. 2003, str. 17.
202
Tyto záměry jsou jednak vyjmenovány v Příloze I směrnice EIA, jedná se o záměry, které by mohly mít
podstatný vliv na životní prostředí. Jejich seznam byl upraven tak, aby odpovídal Aarhuské úmluvě.
203
Toto řízení může být zahrnuto do jichž existujících povolovacích řízení, nebo upraveno samostatně.
204
Srovnej rozhodnutí ESD C-216/05, ze dne 9. 11. 2006 ve věci Komise ES v. Irsko. Skutkovou podstatou bylo
zpoplatnění účasti veřejnosti částkou 20€ a v případě řízení před odvolacím orgánem 45€. Evropská komise
tvrdila, že dotčené poplatky jsou mimojiné v rozporu se systematikou a účelem směrnice 85/337, jelikož brání
veřejnosti ve výkonu práv, která jí tato směrnice přiznává. ESD odkázal na čl. 6 odst. 3 směrnice 85/337 který
umožňuje, aby členské státy vázaly účast veřejnosti, které se záměr týká, na určité podmínky. Podle uvedeného
ustanovení tak členské státy mohou vymezit podrobné podmínky poskytování informací a jejich projednání,
a zejména stanovit, kdo je dotčenou veřejností, jakož i upřesnit způsob, jakým může být uvedená veřejnost
informována a jak s ní má být věc projednána. Krom toho a v rozporu s tvrzeními Komise je tento přístup
podpořen právní úpravou v oblastech úzce souvisejících se směrnicí 85/337 (směrnicí 90/313 a 2003/4), podle
které „členské státy mohou vázat poskytnutí informace na zaplacení poplatku, který ale nesmí přesáhnout
přiměřenou částku. Tyto právní úpravy ukazují, že v mysli zákonodárce Společenství není vybírání poplatku
v přiměřené výši neslučitelné se zajištěním přístupu k informacím.“… „ Ačkoliv směrnice 85/337 nebrání
poplatkům, jako jsou poplatky, které ukládá vnitrostátní právní úprava dotčená v projednávané věci, nemohou
být však stanoveny ve výši, která by bránila tomu, aby uvedená směrnice byla plně účinná, v souladu s cílem,
který sleduje. Tak by tomu bylo, kdyby z důvodu své výše poplatek vytvářel překážku ve výkonu práv na účast
vyplývajících z článku 6 směrnice 85/337.“ Kritiku tohoto rozsudku srovnej Smolek, M.: Judikatura ESD,
Ekologie a právo, č. 03/2007, str. 20 an. Autor článku vychází z potřeby diferenciovaného přístupu k zpoplatnění
poskytování informací a možnosti účasti. Důvodem odlišnosti v přístupu jsou i pozitivní přínosy účasti veřejnosti
pro veřejnou správu, na rozdíl od poskytování informací, které veřejnou správu pouze zatěžují.
205
Směrnice historicky předcházela Aarhuské úmluvě, která se výčtem záměrů inspirovala.
206
Srovnej ustanovení článku 2 odstavce 3 směrnice EIA.
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Právo účastnit se řízení má pouze veřejnost dotčená,207 která je definována obdobně
jako v Aarhuské úmluvě.208

4 . 4 . 1 . Účast veřejnosti na řízení
Směrnice EIA obdobně jako Aarhuská úmluva upravuje i právo dotčené veřejnosti
na včasnou a účinnou účast, v době, kdy jsou všechny možnosti volby ještě otevřené.209
Oproti Aarhuské úmluvě není toto právo spojeno s účastí od počátečního stádia řízení.
Protože je toto právo spojeno s právem podávat připomínky, u kterých je možnost podávání
obvykle určena před přijetím rozhodnutí, došlo ve znění této směrnice k poměrně
nevhodnému spojení, které ztěžuje její správný výklad. Tímto spojením je „v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené, tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o povolení“.210
Směrnice EIA ukládá členským státům několik povinností v oblasti poskytování
informací veřejnosti. První povinností je zajistit poskytování informací veřejnosti, která
probíhá v obvyklém rámci určeném Aarhuskou úmluvou – výčet informací, sdělení celé
veřejnosti211, v počátečním stádiu, volnost ve výběru způsobu poskytování. 212
Druhou oblastí je poskytování informací o výsledku řízení, o rozhodnutí o povolení.213
Tyto informace jsou poskytovány celé veřejnosti přímo příslušným orgánem. V otázce
způsobu je jedinou podmínkou vhodnost tohoto postupu. Informace se týkají obsahu
rozhodnutí, tj. povolení a jeho podmínek, včetně jeho odůvodnění a informací o procesu
účasti veřejnosti. Navíc je rozšířen i popis případných opatření k vyloučení nebo snížení
nepříznivých vlivů. Tato povinnost je uložena bez časových lhůt.
Poslední oblastí poskytování informací je jejich zpřístupňování dotčené
veřejnosti.214 Tyto informace musí být zveřejňovány pouze dotčené veřejnosti. Opět existuje
možnost členských států přenést tuto povinnost na od státu odlišné subjekty, přičemž zůstane
207

Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 4 směrnice EIA. Evropský parlament kritizoval toto ustanovení a snažil
se ho změnit tak, aby právo na účast měla veřejnost, jejíž členové se potom sami rozhodnou, jestli mají zájem o
dané řízení, a tím sami sebe nejlépe vymezí jako veřejnost dotčenou.
208
Srovnej ustanovení článku 1 odstavce 2 směrnice EIA. Jediným rozdílem oproti Aarhuské úmluvě je
upřesnění pojmu environmentální rozhodování tak, aby odpovídalo rozsahu rozhodování upraveném ve směrnici
EIA.
209
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 4 směrnice EIA.
210
S ohledem na znění a výklad Aarhuské úmluvy, stejně jako směrnice EIA, nelze dovozovat, že dostatečně
raná a tedy i účinná je každá účast veřejnosti, která je možná v jakékoliv fázi do učinění samotného rozhodnutí.
211
Směrnice EIA definuje pojem veřejnost obdobně jako Aarhuská úmluva (srovnej ustanovení článku 1
odstavce 2 směrnice EIA). Jedná se tedy opět o každou fyzickou i právnickou osobu, stejně jako entity bez
právní subjektivity.
212
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 2 a 5 směrnice EIA.
213
Srovnej ustanovení článku 9 odstavce 1 směrnice EIA.
214
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 3 směrnice EIA.
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zachována odpovědnost členských států. Toto zpřístupnění musí nastat v přiměřených
lhůtách. Rozsah takto zpřístupňovaných informací je určen přímo ve směrnici EIA.215
Určení rozumných lhůt pro účast veřejnosti je ponecháno na členských státech.
Podmínkou je zachování dostatečné časové lhůty pro přípravu a účinnou účast na
rozhodování, a to pro všechny jednotlivé fáze řízení.216
Právo podávat připomínky je ve směrnici EIA přímo zakotveno.217 Je omezeno
pouze na dotčenou veřejnost,218 která má právo podávat připomínky a stanoviska příslušnému
orgánu.219 Tyto připomínky a stanoviska mají být podávány v době, kdy jsou ještě všechny
možnosti otevřené, tedy před přijetím rozhodnutí. Účelem toho práva je účast na daném
řízení.
Směrnice EIA ukládá členským státům přihlížet k výsledkům účasti veřejnosti.220
Tato povinnost se vztahuje k fázi rozhodování. Intenzita ohledu zde není vůbec určena. A
přihlíží se k výsledkům jednání, tj. k podaným připomínkám a stanoviskům, výsledkům anket,
konzultací, atd.

4 . 4 . 2 . Přeshraniční vlivy
Zvláštní pozornost je věnována i záměrům, které by mohly mít závažný vliv na životní
prostředí ve více členských státech.221 Pokud je ovlivněn i jiný členský stát, existují dva
důvody pro zahájení přeshraničních konzultací. 222

215

Zvláštní situace nastává, pokud se členský stát rozhodne vyjmout určitý záměr z řízení EIA (viz ustanovení
článku 6 odst. 2 směrnice EIA). V tomto případě je mimo jiné členský stát povinen zvážit, zda by nebyla
vyhovující jiná forma posouzení a pokud ano, zpřístupní dotčené veřejnosti informace získané touto formou,
spolu s informacemi o vyjmutí a jeho důvodech.
216
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 6 směrnice EIA.
217
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 4 směrnice EIA. Při doslovném jazykovém výkladu by se toto právo
mohlo zdát dokonce širší než právo zakotvené v Aarhuské úmluvě, kde je omezeno relevancí v očích veřejnosti.
V praxi ovšem veřejnost bude podávat svoje připomínky právě proto, že je považuje v dané situaci za relevantní.
Toto právo může být ještě rozšířeno o nejrůznější druhy konzultací s veřejností. Srovnej ustanovení článku 6
odstavce 5 směrnice EIA: „Podrobné podmínky … konzultací s dotčenou veřejností (například písemným
vyjádřením nebo veřejnou anketou) stanoví členské státy.“.
218
Což je v přímém rozporu s Aarhuskou úmluvou, která stanoví možnost podávat připomínky každému.
219
Určení, který orgán je příslušný, spadá mezi informace, o kterých musí být veřejnost informovaná hned na
počátku řízení. Srovnej ustanovení článku 6 odstavec 2 písmena c směrnice EIA.
220
Srovnej ustanovení článku 8 směrnice EIA.
221
Skutečnost, že žádost bude podléhat přeshraničnímu posuzování, patří mezi skutečnosti, o kterých je nutné
informovat veřejnost. Důvodem této povinnosti je podpora spolupráce veřejnosti ve všech potencionálně
dotčených státech. Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 2 směrnice EIA. Úprava záměrů s možným
přeshraničním vlivem je obsažena v ustanovení článku 7 směrnice EIA.
222
Členský stát si je vědom, že by provoz zařízení na jeho území mohl mít závažný nepříznivý vliv na životní
prostředí jiného členského státu a poskytne druhému členskému státu základní informace o záměru (jeho popis,
možné přeshraniční vlivy záměru, možná rozhodnutí a určení časové lhůty pro odpověď). Poté vyčká, zda
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Členský stát, na jehož území má být daný záměr, zašle dotčeným členským státům
veškeré informace tak, jak je poskytoval i „svojí“ veřejnosti. Potom nastává povinnost
členských států zajistit, že budou tyto informace poskytnuty i dotčeným orgánům a veřejnosti
a že tito budou mít možnost podat svoje stanoviska. Příležitost pro podání stanovisek musí
nastat před vydáním povolení a dotčená veřejnost i orgány na druhé straně musejí mít na
jejich zaslání přiměřenou dobu. Tato stanoviska se zasílají přímo orgánům příslušným
v členském státě, na jehož území má být záměr uskutečněn.
Kromě tohoto dotyčné členské státy zahájí mezi sebou jednání, například o možných
přeshraničních vlivech, opatřeních ke snížení těchto vlivů, nebo časovém rámci pro tato
jednání.223
Podrobné podmínky jsou ponechány na vůli členských států, které si je mohou
stanovit volně. Omezeny jsou pouze zachováním možnosti účinné účasti dotčené
veřejnosti.224

4 . 5 . Proces strategického posuzování vlivů
Úprava účasti veřejnosti v procesu SEA je obsažena v tzv. směrnici SEA, celým
názvem se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. června
2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.225
Při příjímání směrnice SEA byl jako jeden z hlavní argumentů využíván odkaz na
nedostatečné fungování řízení EIA.226 Směrnice SEA měla být alespoň částečným řešením
těchto problémů a podpořit tak lepší posuzování vlivů na životní prostředí. Poměrně zajímavý
je i fakt, že otevřenost celého řízení byla zařazena mezi jeden z hlavních požadavků úpravy, a
bylo zdůrazňováno, že v procesu SEA hraje ještě podstatnější roli než v procesu EIA.227

dotčený členský stát vyjádří zájem účastnit se rozhodovacího řízení. Druhou možností je, že sám členský stát,
který by mohl být významně zasažen, podá žádost.
223
Srovnej ustanovení článku 7 odstavce 4 směrnice EIA.
224
Srovnej ustanovení článku 7 odstavce 5 směrnice EIA.
225
Zveřejněna byla v Úředním věstníku L 197 , 21/07/2001 str. 0030 – 0037. Dále jen „směrnice SEA“.
226
Ze stále aktuálně existujících problémů např.: nedostatečné zvažování alternativ, nedostatečné zahrnutí
synergických, globálních a kumulativních vlivů, atd. Srovnej se Zprávou Komise pro životní prostředí, veřejné
zdraví a ochranu spotřebitele (A4-0245/98).
227
Srovnej se Zprávou Komise pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitele (A4-0245/98). Ve
velmi pečlivě vypracované zprávě autor vychází z nejnovější odborné literatury vztahující se k tématu. Uvádí
v ní také existující formy SEA, příklady z praxe, atd.
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Rozsah celé úpravy byl jednou z nejdiskutovanějších otázek v procesu přijímání.228
Nakonec se tedy vztahuje na plány, programy a jejich změny229, které jsou vyžadovány
předpisy a které jsou připravovány, nebo schvalovány orgány nebo dokonce i úřadem pro
legislativní proces. Tyto plány a programy se posuzují, pokud mohou mít významný vliv na
životní prostředí,230 a pokud jsou uvedeny ve výčtu plánů a programů.231 Výjimka je
stanovena pro plány a programy určené výhradně k národní obraně a finanční a rozpočtové
plány a programy.232

4 . 5 . 1 . Účast veřejnosti
V souladu s přístupem Aarhuské úmluvy v oblasti plánů a programů je účast veřejnosti
upravena poměrně flexibilně, ponechává prostor na zvolení vhodného způsobu zapojení
veřejnosti na jednotlivých členských státech.
Účast veřejnosti je směrnicí SEA upravena ve dvou základních okruzích, první se týká
poskytování informací a druhý možnosti vyjádřit svoje stanovisko, které má být vzato
v úvahu při rozhodování. Informace jsou poskytovány veřejnosti jako celku.233 Postup
poskytování informací není nijak blíže upraven, zůstává pouze vymezen jejich okruh (návrh
plánu nebo programu, zpráva o vlivech na životní prostředí).234 Dotčené veřejnosti a orgánům
se poskytují informace o rozhodnutí, tj. samotný přijatý plán nebo program a jeho
„odůvodnění“.235

228

Původní návrh Evropské komise se totiž vztahoval jen na okruh územních plánů, které jsou podrobeny
formálnímu přijetí. Po kritice jak ze strany institucí Evropského společenství, jednotlivých členských států, tak
nejrůznější environmentálních organizací, byl tento rozsah několikrát měněn, až se ustálil na schválené verzi. Její
první částí je definice plánů a programů, která je obsažena v ustanovení článku 2 odstavce 1.
229
Nikoliv tedy i politiky, jak bylo požadováno v připomínkách. Otázkou zůstává, jestli pouhá snaha zahrnout do
rozsahu směrnice i politiky, naplňuje požadavek Aarhuské úmluvy o úsilí stran o poskytnutí možnosti účasti
veřejnosti na jejich přípravě.
230
Nejedná se tedy o negativní vliv, ale možnost jakéhokoliv významného vlivu. Srovnej ustanovení článku 3
odstavce 1 směrnice SEA.
231
Srovnej ustanovení článku 3 odstavce 2 směrnice SEA, např.: zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s odpady, vodohospodářství, telekomunikací, turistiky, územního plánování nebo
využívání půdy.
232
Srovnej ustanovení článku 3 odstavce 8 směrnice SEA. Zajímavé je srovnání s ustanovením článku 6
odstavce 1 písmena c Aarhuské úmluvy, která se sice vztahuje na výjimku z činností a nikoliv jen plánů a
programů, ale požaduje posuzování každého jednotlivého případu (směrnice SEA pouze konstatuje, že jí tyto
plány a programy nepodléhají) a navíc i prokázání negativního vlivu na národní bezpečnost (směrnice SEA
vylučuje všechny plány, které se týkají výhradně národní obrany nebo civilní ochrany bez ohledu na vlivy jejich
posouzení).
233
Definice veřejnosti je obsažená v ustanovení článku 1 písmena d směrnice SEA a jeho znění je totožné
s Aarhuskou úmluvou.
234
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 1 směrnice SEA.
235
Obsah toho odůvodnění je spolu s povinností informovat o rozhodnutí upraven v ustanovení článku 9
směrnice SEA a v průběhu přijímacího procesu byl značně rozšířen. Nyní se tedy jedná o prohlášení o úvahách,
začleněných do plánu nebo programu, vypořádání se se zprávou o vlivech na životní prostředí, vyjádřeními
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Právo vyjádřit svoje stanovisko je dáno pouze dotčené, nebo pravděpodobně dotčené
veřejnosti.236 Tato není ve směrnici SEA nijak definována, protože povinnost definovat ji je
přenesena na členské státy. Příležitost vyjádřit svoje stanovisko musí být dána včas a být
skutečná, v přiměřené lhůtě a před jeho přijetím.237 Takto vyjádřená stanoviska je nutno brát
v úvahu jak při vypracovávání plánu nebo programu, tak před jeho přijetím.238 Důležitou
povinností je povinnost celý proces zvažování řádně zdůvodnit (včetně vypořádání se se
stanovisky a odůvodněním výběru dané varianty) a posléze i zveřejnit dotčené veřejnosti.239

4 . 5 . 2 . Přeshraniční konzultace
Zvláštní pozornost je věnována tématu přeshraničních konzultací, které jsou upraveny
velmi volně a podrobnosti jsou ponechány na zvážení jednotlivým státům.240
Výsledky přeshraniční konzultace se berou v úvahu při vypracovávání a přijímání
daného plánu a programu. 241 Směrnice SEA pak ukládá členským státům o výsledku
informovat pouze dotyčný stát nikoliv i dotčenou veřejnost tohoto státu. 242

4 . 6 . Proces IPPC
Úprava účasti veřejnosti v procesu IPPC je obsažena v tzv. směrnici IPPC, celým
názvem se jedná o směrnici Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a
omezování znečištění.243 Tato směrnice si klade za cíl omezovat nebo předcházet znečištění, a

veřejnosti i dotčených orgánů, důvody výběru s ohledem na další projednávaná rozumná řešení, opatření o
monitorování.
236
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 2 a 4 směrnice SEA. Co se rozsahu veřejnosti týče, Aarhuská úmluva
pouze poměrně nejasně ukládá příslušným orgánům veřejné správy vymezit veřejnost, která se může účastnit.
Omezení práva na dotčenou veřejnost je přesto poměrně diskutabilní. Aarhuská úmluva sice toto právo pro plány
a programy neupravuje, respektive neodkazuje na úpravu pro specifické činnosti, u kterých mají právo podávat
připomínky každý. Ale i v úpravě plánů a programů požaduje zavedení skutečných a účinných opatření, které
povedou k výslednému transparentnímu a spravedlivému rámci účasti.
237
Ve způsobu podávání stanovisek jsou tedy dodrženy požadavky Aarhuské úmluvy - a tedy povinnosti týkající
se rozumných lhůt, včasné účasti a zvážení výsledku účasti veřejnosti.
238
Srovnej ustanovení článku 8 směrnice SEA.
239
Srovnej ustanovení článku 9 směrnice SEA.
240
Ty jsou upraveny v ustanovení článku 7 směrnice SEA. Před zahájením přeshraniční konzultace nejprve
dojde k výměně informací o návrhu a zprávě o vlivech na životní prostředí, může se tak dít na žádost dotčeného
státu, nebo z popudu státu, který provedení plánu nebo programu připravuje. Po obdržení těchto informací se
dotčený členský stát rozhodne, zda zahájit konzultace a vyrozumí o tom druhý stát. Oba státy se potom
dohodnou na způsobu zapojení dotčených orgánů a veřejnosti a na přiměřeném časovém rámci pro trvání těchto
konzultací.
241
Srovnej ustanovení článku 8 směrnice SEA
242
Srovnej ustanovení článku 9 směrnice SEA.
243
Publikovanou v Úředním věstníku L 257, 10.10.1996, s. 26. Dále jen „směrnice IPPC“. Tato směrnice byla již
několikrát novelizována, pro účely této práce je nejdůležitější novelizace směrnicí o účasti veřejnosti.
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proto zavádí řízení o povolování pro zařízení, ve kterých dochází k určitým typům činností244.
Před novelizací v ní byla některá ustanovení upravující účast veřejnosti obsažena, ale
k zajištění souladu s Aarhuskou úmluvou bylo nezbytné tato ustanovení dále rozšířit.
Jednou ze změn po novelizaci je rozsah informací obsažených v žádosti o
povolení.245 V této žádosti musejí být tedy obsaženy i popis různých náhradních řešení
prověřených žadatelem.246

4 . 6 . 1 . Účast veřejnosti
Rozsah činností, na kterých veřejnosti právo se účastnit, byl také novelizován. A nyní
se tedy vztahuje na vydávání povolení pro nová zařízení, nebo na podstatné změny v provozu
těchto zařízení,247 za určitých podmínek i na aktualizaci povolení.248 Tímto zpřesněním bylo
dosaženo souladu s definicí obsaženou v Aarhuské úmluvě.249 Právo účastnit se řízení má
pouze veřejnost dotčená.250 Tato definice je naprosto identická s definicí obsaženou
v Aarhuské úmluvě, jediný rozdíl je v jejím přizpůsobení se názvům řízení v směrnici
IPPC.251
I směrnice o IPPC v souladu s požadavkem Aarhuské úmluvy požaduje zajištění
možnosti včasné a účinné účasti veřejnosti.252 Neobsahuje ale zdůraznění práva na účast od
počátečního stádia, ani účast ve fázi, kdy jsou všechny možnosti volby ještě otevřené.
Směrnice o IPPC ukládá členským státům několik povinností k poskytování
informací veřejnosti. První povinností je zajistit poskytování informací veřejnosti.253 Rozsah
těchto informací je vyjmenován v Příloze V. Ze znění směrnice vyplývá, že členské státy
nejsou povinny sdělovat tuto informaci, pouze jsou zodpovědné za sdělení těchto informací a
její výkon mohou přenést na někoho jiného. Tyto informace jsou sdělovány veřejnosti jako
244

Tyto činnosti jsou vyjmenovány v Příloze I směrnice o IPPC.
Tato novelizace s účastí veřejnosti nesouvisí jen zdánlivě. Veřejnosti je totiž pak tato žádost o povolení
poskytovaná jako jeden z prostředků, jak ji informovat.
246
Srovnej ustanovení článku 6 odstavce 1 poslední odrážky směrnice o IPPC.
247
Novelizace pak upřesnila definici pojmu podstatné změny, za podstatnou změnu nebo rozšíření se pak
považují ty změny nebo rozšíření, které samy o sobě dosahují prahových hodnot. Srovnej ustanovení článku 2
bodu 10 písmena b směrnice o IPPC. Je důležité upozornit, že za podstatnou změnu mohou být stále považovány
i změny, které nedosahují těchto prahových hodnot.
248
Srovnej ustanovení článku 15 odstavce 1 v souladu s čl. 13 odst. 2 první odrážkou směrnice o IPPC.
249
Srovnej Příloha I odstavec 22 Aarhuské úmluvy.
250
Srovnej ustanovení článku 15 odstavce 1 směrnice o IPPC.
251
Srovnej ustanovení článku 2 bodu 14 směrnice o IPPC. Používá tedy pojmů „rozhodování ohledně udělení
nebo aktualizace povolení nebo podmínek povolení“ namísto environmentálního rozhodování , které je obsaženo
v Aarhuské úmluvě. Pro výklad toho pojmu tedy srovnejte výklad definice dotčené veřejnosti v části věnované
Aarhuské úmluvě.
252
Srovnej ustanovení článku 15 odstavce 1 směrnice o IPPC.
253
Srovnej ustanovení článku 1 Přílohy V směrnice o IPPC.
245

50

celku nikoliv jen dotčené veřejnosti.254 A to v počátečním stádiu rozhodovacího procesu nebo
nejpozději, jakmile je možné tyto informace poskytnout. Navrhovanými způsoby je veřejné
oznámení nebo jiné vhodné prostředky, z nichž jedním jsou například elektronická media,
pokud jsou k dispozici.255
Druhou oblastí je poskytování informací o výsledku řízení, o rozhodnutí.256 Tyto
informace jsou poskytovány celé veřejnosti přímo příslušným orgánem. V otázce způsobu je
odkázáno na soulad s příslušnými postupy. Informace se týkají obsahu rozhodnutí, tj.
povolení a jeho podmínek, včetně jeho odůvodnění a informací o procesu účasti veřejnosti.
Tato povinnost je uložena bez časových lhůt.
Poslední oblastí poskytování informací je jejich zpřístupňování dotčené veřejnosti.257
Opět existuje možnost členských států přenést tuto povinnost na odlišné subjekty. Toto
zpřístupnění musí nastat v přiměřených lhůtách. Rozsah takto zpřístupňovaných informací je
určen v Příloze V směrnice o IPPC.
Určení rozumných lhůt pro účast veřejnosti je ponecháno na členských státech.
Podmínkou je zachování dostatečné časové lhůty pro přípravu a účinnou účast na
rozhodování, a to pro všechny jednotlivé fáze řízení.258 Právo podávat připomínky je ve
směrnici o IPPC přímo zakotveno.259 Je omezeno pouze na dotčenou veřejnost, která má
právo podávat připomínky a stanoviska příslušnému orgánu. Tyto připomínky a stanoviska
mají být podávány před přijetím rozhodnutí. Směrnice o IPPC ukládá členským státům
přihlížet k výsledkům účasti veřejnosti.260 Tato povinnost se vztahuje k fázi rozhodování.
Intenzita je zde určena jako náležitá. A přihlíží se k výsledkům konzultací konaných podle
Přílohy V směrnice o IPPC, tj. k podaným připomínkám a stanoviskům, výsledkům anket,
konzultací, atd.

254

Definice veřejnosti (srovnej ustanovení článku 2 bodu 13 směrnice o IPPC) se obecně vztahuje na každou
osobu. Tato definice je až na drobnou odchylku shodná s definicí obsaženou v Aarhuské úmluvě (onou
odchylkou je použití pojmu praxe, zatímco Aarhuská úmluva na stejném místě používá pojmu zvyklosti).
255
Srovnej také s článkem 5 Přílohy V směrnice o IPPC.
256
Srovnej s článkem 15 odstavcem 5 směrnice o IPPC.
257
Srovnej s článkem 2 Přílohy V směrnice o IPPC.
258
Srovnej s ustanovením článku 5 druhé věty Přílohy V směrnice o IPPC.
259
Srovnej ustanovení článku 3 Přílohy V směrnice o IPPC. Kromě možnosti podávat připomínky je umožněna i
úprava konzultací s veřejností. Viz ustanovení článku 5 Přílohy V směrnice o IPPC.
260
Srovnej ustanovení článku 4 Přílohy V směrnice o IPPC.
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4 . 6 . 2 . Přeshraniční vlivy
Zvláštní pozornost je věnována i zařízením, které by mohly mít závažný nepříznivý
vliv na životní prostředí ve více členských státech.261 Mezi členskými státy vzniká specifický
dvojstranný vztah, ve kterém mají oba státy svoje práva a povinnosti. 262

4 . 7 . Ochrana vod
Úprava účasti veřejnosti při ochraně vod je upravena v rámcové směrnici o vodách,
celým názvem se jedná o směrnici číslo 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne
23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.263
Tato směrnice stanoví obecný rámec pro ochranu „sladkovodních“ vod.264 Cílů této
ochrany je poměrně hodně, mezi jinými například: zabránění zhoršování a podpora zlepšení
vodních ekosystémů, podpora udržitelného užívání vod, omezení znečišťování, omezení
sucha i povodní.265
Na druhé straně směrnice ale neobsahuje přesný výčet činností, ke kterým se má tato
účast vztahovat. Z toho je možné dovodit, že členské státy mají podporovat aktivní účast
veřejnosti ve všech oblastech upravených směrnicí o vodě, se zvláštním důrazem na
zpracování, přezkum a aktualizaci plánů povodí.266

4 . 7 . 1 . Účast veřejnosti
Rámcová směrnice o vodě ukládá členským státům aktivní zapojení všech
zainteresovaných stran, tedy zajisté i veřejnosti. Členské státy mají povinnost aktivně

261

Skutečnost, že žádost bude podléhat přeshraničnímu posuzování, patří mezi skutečnosti, o kterých je nutné
informovat veřejnost. Důvodem této povinnosti je podpora spolupráce veřejnosti ve všech potencionálně
dotčených státech. Srovnej ustanovení článku 1 písmena b Přílohy V směrnice o IPPC.
262
Členský stát, na jehož území byla podána žádost o povolení takovéhoto zařízení, musí informovat druhý
členský stát, a to ve stejném rozsahu a lhůtách jako informuje ostatní veřejnost. Členské státy poté zajistí, aby
byly tyto informace po přiměřenou dobu zveřejněny i veřejnosti státu, který by mohl být postižen. Na základě
takto podaných informací se otevírá volné pole pro úpravu konzultací mezi členskými státy. Jedinými kladenými
podmínkami je provedení jakékoliv nezbytné konzultace, a to na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti. Navíc
musí členské státy zajistit možnost i pro veřejnost ze státu, který by mohl být postižen, podávat připomínky před
tím, než příslušný orgán rozhodne. Při rozhodování pak musí členský stát brát v úvahu výsledky těchto
konzultací a o svém rozhodnutí informovat i druhý členský stát, tento informuje o rozhodnutí i veřejnost na svém
území.
263
Publikovanou v Úředním věstníku L 327 , 22/12/2000 str. 0001 – 0073.
264
Přesněji vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod.
265
Srovnej ustanovení článku 1 rámcové směrnice o vodách.
266
Srovnej ustanovení článku 14 odstavce 1 rámcové směrnice o vodách.
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poskytovat informace, které se týkají plánu povodí, a to v rozdílných časových lhůtách.267
Dále musí členské státy komukoliv na vyžádání zpřístupnit podkladové dokumenty a
informace použité ke zpracování návrhu povodí, děje se tak po podání žádosti.268
Účelem úpravy rozumných lhůt pro účast veřejnosti je poskytnout jí i orgánům
veřejné správy dostatek času na účinnou účast. Vzhledem k předstihu, se kterým jsou
informace poskytovány veřejnosti, a faktu, že od zveřejnění těchto informací má veřejnosti
šest měsíců na vyjádření svých připomínek, je požadavek na úpravu rozumných lhůt určitě
splněn.269
Právo podávat připomínky je v souladu s Aarhuskou úmluvou dáno každému bez
omezení. Na rozdíl od Aarhuské úmluvy zde není vyjádřen požadavek na relevanci
připomínek, ale tento aspekt se projeví při jejich vypořádávání. A také odlišně od Aarhuské
úmluvy existuje možnost podávat připomínky pouze v písemné formě. Rámcová směrnice o
vodách vůbec neupravuje způsob vyhodnocení výsledku účasti veřejnosti, což je v rozporu
s požadavky Aarhuské úmluvy.270 Přesto je možné tuto chybu napravit hned několika
způsoby.271

4 . 8 . Nakládání s geneticky modifikovanými organizmy
Úprava účasti veřejnosti při nakládání s GMO je obsažena ve Směrnici Evropského
parlamentu a Rady č.2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky
modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS.272
Tato směrnice upravuje záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do

267

Nejméně 3 roky před začátkem upravovaného období tak musí být publikován časový plán spolu se
způsobem prací a pro veřejnost asi nejdůležitějším postupem konzultací. O rok později pak přehled významných
problémů hospodaření s vodou. A naposledy 1 rok před upravovaným obdobím kopii návrhu plánu povodí.
Srovnej ustanovení článku 14 odstavce 1 rámcové směrnice o vodách.
268
Srovnej ustanovení článku 14 odstavce 1 rámcové směrnice o vodách. Požadavek na okruh takto
poskytovaných informací bude s největší pravděpodobností v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy. Aarhuská
úmluva ani nevylučuje možnost upravit poskytování informací na základě žádosti. Jediným chybějícím prvkem
je bližší určení časové lhůty poskytnutí informací. Tuto oblast si ale členské státy mohou dále upravit.
269
Srovnej ustanovení článku 14 odstavce 1 a 2 rámcové směrnice o vodách.
270
Tuto povinnost totiž Aarhuská úmluva ukládá jak při rozhodování o specifických činnostech dle článku 6, tak
při tvorbě plánů a programů podle článku 7.
271
Například: doplněním potřebných ustanovení při transpozici do právních řádů členských států, aplikací
předpisů, které již jsou součástí právních řádů, přímou aplikovatelností Aarhuské úmluvy.
272
Zveřejněnou v Úředním věstníku L 106 , 17/04/2001 str. 0001 – 0039.
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životního prostředí. A to nezávisle na tom, zda se tak děje z důvodů uvádění na trh nebo
jiných.273
Směrnice o GMO pouze velmi rámcově upravuje uložení povinnosti členským státům
konzultovat návrh záměrného uvolnění s veřejností.274 Způsob konzultací je zcela ponechán
na členských státech, ovšem s několika podmínkami. Těmi je vhodný rámec konzultací,
v jehož rámci je zdůrazněno určení rozumné časové lhůty275. Cílem konzultací by pak měla
být možnost veřejnosti vyjádřit svoje stanovisko.

4 . 9 . Odpovědnost za škody na životním prostředí
Úprava odpovědnosti za škody na životním prostředí je obsažena ve směrnici číslo
2004/35/ES Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti
s prevencí a nápravou škod na životním prostředí ze dne 21. dubna 2004 (dále jen „směrnici o
odpovědnosti“).276 Hlavním cílem směrnice je finanční odpovědnost provozovatele za škodu
(nebo její bezprostřední hrozbu) na životním prostředí. Náklady na nápravu škod na životním
prostředí (včetně preventivních opatření) způsobovaných provozovateli, kteří z této činnosti
mají finanční prospěch, by měla být hrazena jimi, nikoliv celou společností (tzv. internalizace
externalit). Kromě spravedlivého hrazení nákladů na škody na životním prostředí by tato
úprava mohla fungovat jako ekonomický nástroj ochrany životního prostředí. 277
Pro rozbor této směrnice v oblasti účasti veřejnosti je důležité, že nespadá do oblasti
působnosti Aarhuské úmluvy. Ustanovení o účasti veřejnosti tedy nemusejí vyhovovat
požadavkům Aarhuské úmluvy, protože jsou jakýmsi „nadstandardem“ pro účast veřejnosti.

273

Srovnej ustanovení článku 1 směrnice o GMO. Tato úprava má být provedena tak, aby zajistila ochranu
lidského zdraví a životního prostředí v souladu s principem předběžné opatrnosti.
274
Srovnej ustanovení článku 9 směrnice o GMO. V souvislosti s GMO je nutné zdůraznit i znění Aarhuské
úmluvy, která sice účast veřejnosti na povolování záměrného vypouštění GMO do životního prostředí požaduje,
ale na druhou stranu ji omezuje proveditelným a vhodným rozsahem. O citlivosti otázky GMO vypovídá i
nařízení č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných
organismů. To účast veřejnosti vůbec neupravuje, informace poskytované mezi Evropskou komisí, členskými
státy a popř výrobcem označuje jako důvěrné, tj. nesmí se poskytovat žádné třetí straně, samozřejmě
s výjimkami. Srovnej ustanovení článku 16 této směrnice.
275
Patrně jako pozůstatek diskuzí o původním návrhu, který explicitně určoval lhůtu 90 dnů.
276
Publikovanou v Úředním věstníku L 143 , 30/04/2004 S. 0056 – 0075.
277
Srovnej Bernard, M., Odpovědnost za škody na životním prostředí, Via Iuris, nebo ustanovení článku 1
směrnice o odpovědnosti.
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4 . 9 . 1 . Účast veřejnosti
Rozsah použití směrnice je omezen pouze na škody na chráněných druzích rostlin a
živočichů278 a přírodních stanovištích,279 na vodě a na půdě, a to pouze pokud dosahují určité
intenzity.280 Faktickým omezením pro použití směrnice je i rozdělení provozovatelů do
jednotlivých kategorií, kdy někteří jsou odpovědni za způsobenou škodu objektivně, ostatní
pak pouze subjektivně a to pouze za škodu na chráněných druzích a přírodních stanovištích a
nikoliv za škodu na vodě a půdě.281 Členské státy mají navíc možnost omezit odpovědnosti i
v případech činnosti v souladu s povolením nebo se současným stavem technických
znalostí.282 Působnost směrnice je omezena i časově, nevztahuje se tak na škody, které
vznikly před její účinností, nebo činnostmi, které byly před její účinností ukončeny, a určuje i
objektivní promlčecí lhůtu.283 Pro účast veřejnosti je velmi významná možnost výjimky
v případě bezprostřední hrozby škody. Členské státy mají možnost v těchto případech vyloučit
účast veřejnosti.284
Okruh osob oprávněných k podání žádosti o opatření byl v průběhu schvalování
směrnice mnohokrát měněn.285 Definice oprávněných osob je v konečné znění směrnice o
odpovědnosti poměrně složitá.286 První kategorií osob jsou ti, kteří jsou dotčeni škodou na
životním prostředí, nebo jí budou pravděpodobně dotčeni. Pro tuto kategorii již nejsou

278

Ty směrnice definuje úzce jako druhy uvedené v přílohách II. a IV. směrnice Rady 92/43/ES, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a druhy ptáků uvedených v příloze I.
směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků. Srovnej ustanovení článku 2 směrnice o odpovědnosti.
279
Ty směrnice o odpovědnosti také definuje odkazem na přílohy směrnice o stanovištích, nebo směrnice o
ptácích. Srovnej ustanovení článku 2 směrnice o odpovědnosti.
280
Pro škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích jsou limitem závažné nepříznivé účinky na
dosahování nebo zachovávání příznivého stavu ochrany, pro škody na vodách je nezbytný závažný nepříznivý
účinek na ekologický, chemický nebo kvantitativní stav a ekologický potenciál. Nejnižší a proto i nejspornější
limit je stanoven pro škody na půdách – závažné riziko pro lidské zdraví. Všechny tyto limity srovnej
v ustanovení článku 2 směrnice o odpovědnosti. Kritéria pro posuzování rozsahu škody jsou stanoveny v Příloze
I směrnice o odpovědnosti.
281
Další omezení například pro škody při použití jaderné energie, národní obraně, atd. srovnej v ustanovení
článku 4 směrnice o odpovědnosti.
282
Srovnej ustanovení článku 8 odstavce 4 směrnice o odpovědnosti.
283
Srovnej ustanovení článku 17 směrnice o odpovědnosti. Směrnice je účinná od 30. 4. 2007.
284
Srovnej ustanovení článku 12 odst. 5 směrnice o odpovědnosti, který následně vylučuje i možnost
přezkumného řízení z podnětu veřejnosti.
285
Objevovaly se návrhy zúžit tento okruh pouze na osoby bezprostředně ohrožené na zdraví nebo životě
(srovnej ustanovení článku 14 odst. 1 zprávy z 1. čtení v Evropském parlamentu), nebo naopak umožnit podání
žádosti jakémukoliv sdružení, které splňuje požadavky národního právního řádu a podle stanov se věnuje
ochraně životního prostředí (srovnej ustanovení článku 2 odst. 14 návrhu směrnice).
286
Definice se týká pouze fyzických a právnických osob (a nikoliv také entit bez právní subjektivity podle
článku 2 odst. 4 Aarhuské úmluvy.),286 které jsou rozděleny do tří kategorií. Tyto kategorie jsou dále určeny
přímo směrnicí, nebo ponechány na vymezení členskými státy.Srovnej ustanovení článku 12 odst. 1 směrnice o
odpovědnosti.
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stanovena žádná další kritéria.287 Druhou kategorií jsou osoby, které mají dostatečný zájem na
rozhodování o životním prostředí v souvislosti se škodami na životním prostředí. Členským
státům je uložena povinnost blíže určit pojem dostatečného zájmu.288 Směrnice o
odpovědnosti ale sama určuje, že zájem nevládních organizací je vždy dostatečný, pokud tato
organizace usiluje o ochranu životního prostředí a splňuje požadavky vnitrostátního práva.
Třetí, poslední, kategorií jsou osoby, které prohlašují, že došlo k porušení práva, stanoví-li to
vnitrostátní právní řád jako podmínku řízení. Obdobně jako u druhé kategorie i zde jsou
členské státy povinny stanovit obsah pojmu porušení práva a nevládní organizace jsou
považovány za nositele těchto práv.
Okruh osob oprávněných k žádosti má dva možné způsoby jednání – vyjádření289 a
žádost o opatření. 290 Tyto práva ale může členský stát vyloučit v případě bezprostřední
hrozby škody.291 Příslušný orgán je povinen vyjádření292 i žádosti o opatření zvážit,293
pokud hodnověrně dokazují, že došlo ke škodám na životním prostředí.294 Příslušný orgán
informuje o tom, zda přijal nebo zamítnul žádost o opatření.295 Tato informace musí být
zdůvodněná a poskytnutá co nejdříve a vždy v souladu s vnitrostátním právem.296 Zvláštním
287

Tato kategorie tak tvoří první část „dotčené veřejnosti“ ve smyslu Aarhuské úmluvy.
Druhá kategorie potom množinu „dotčené veřejnosti“ podle Aarhuské úmluvy doplňuje. Z toho vyplývá, že
členské státy budou muset určit pojem dostatečného zájmu v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy a
neomezovat ho pouze na zájem právní, ale také na zájmy faktické.
289
Směrnice o odpovědnosti k právu podat vyjádření určuje pouze okruh oprávněných osob, který je užší než
vyžaduje Aarhuská úmluva, a jejich možnost podat příslušnému orgánu jakékoliv vyjádření, které souvisí
se škodou nebo její možností na životním prostředí.
290
Podmínky pro žádost o preventivní nebo nápravná opatření jsou již stanoveny podrobněji. Žádost mohou opět
podat pouze k tomu oprávněné osoby příslušnému orgánu. Tato žádost musí být doplněna relevantními
informacemi a údaji. Srovnej ustanovení článku 12 odst. 2 směrnice o odpovědnosti. Tato povinnost byla
zpřísněna, protože původní návrh směrnice v ustanovení článku 14 odst. 2 požadoval doplnění těchto informací
až na žádost příslušného úřadu. Zpřísnění navrhl již Evropský parlament ve své zprávě k 1. čtení (srovnej
ustanovení článku 14 odst. 2) s poněkud zvláštním odůvodněním, že je to právě provozovatel, který obvykle
disponuje velkým množstvím informací.
291
Srovnej ustanovení článku 12 odst. 5 směrnice o odpovědnosti, který následně vylučuje i možnost
přezkumného řízení z podnětu veřejnosti. Tato výjimka byla v průběhu schvalovacího procesu doplněna do
původního návrhu směrnice, zrušena a následně opět povolena, a to i přes velmi správný argument Evropského
parlamentu při druhém čtení, že požadavek na opatření v případě bezprostředně hrozící škody je vlastně
nejdůležitější součástí účasti veřejnosti.
292
Příslušný orgán bude zvažovat vyjádření a nikoliv prohlášení, jak špatně stanoví český překlad směrnice
dostupný v databázi Eur-lex. Pojem prohlášení není ve směrnici dále zmiňován a proti jeho použití svědčí i
srovnání s anglickým, popř. německým zněním.
293
Srovnej ustanovení článku 12 odst. 3 směrnice o odpovědnosti. Standart vyhodnocení (zvážit, v anglickém
znění „consider“)se bude pravděpodobně lišit od ustanovení článku 6 odstavce 8 Aarhuské úmluvy (brát náležitě
v úvahu, v anglickém znění „takes due account“). Při zvažování je zcela správně určena povinnost orgánu dát
příležitost k vyjádření i druhé straně - provozovateli.
294
Sporný je postup příslušného úřadu v případě žádosti o opatření na základě hrozící škody, která těžko bude
hodnověrně dokazovat, že škoda (již) existuje.
295
Srovnej ustanovení článku 12 odst. 4 směrnice o odpovědnosti.
296
Povinnost příslušného orgánu poskytnout informace byla v původním znění směrnice stanovena mnohem
přísněji. To totiž stanovilo, že pokud příslušný orgán nerozhodl o žádosti do 4 měsíců, musel informovat o
jednotlivých krocích, které učinil a v budoucnu připravuje. Srovnej ustanovení článku 14 odst. 6 návrhu
288
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způsobem je upraven okruh osob, které budou informovány. Oproti veškerým předpokladům
se nejedná o osoby, které se k danému případu vyjádřily nebo podaly žádost o opatření, ale
pouze osoby, které předložily své vyjádření.297

směrnice o odpovědnosti. Tento požadavek byl zrušen Radou, která odkazoval na zjednodušení možného
přístupu k soudům.
297
Tento nedostatek může být napraven při transpozici směrnice do jednotlivých právních řádů členských států,
nebo odstraněn výkladem, kdy za osoby, které předložily svoje vyjádření, budou považovány i osoby, které
předložily žádost o opatření.
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5. Právní úprava ČR
Základním právním předpisem upravujícím řízení v českém právním řádu je správní
řád. I při výslovném vyloučení jeho působnosti se použijí alespoň základní zásady v něm
obsažené. Tento zákon je ale pro řízení v oblasti životního prostředí modifikován mnoha
zákony k němu speciálními. Nejdůležitějšími z nich jsou: zákon o ochraně přírody a krajiny,
vodní zákon, zákon o ekologické újmě a zákon o integrované prevenci a omezování
znečištění. Všechny tyto zákony práva spojená s účastí veřejnosti upravují příznivěji než
správní řád. Naopak restriktivně se k účasti veřejnosti staví horní zákon a zákon o hornické
činnosti, zákon o ochraně veřejného zdraví a také atomový zákon.298
Subsidiárně použitelný je správní řád i vůči novému stavebnímu zákonu, ten upravuje
územní plánování, územní řízení (včetně svého vztahu k řízení EIA) a konečně i stavební
řízení. Dalšími samostatně upravenými řízeními jsou řízení EIA a SEA, upravená společně
zákonem EIA. Konečně poslední oblastí je účast veřejnosti při přípravě právních předpisů.

5 . 1 . Obecná úprava účasti veřejnosti ve správních řízeních
Základním právním předpisem, který upravuje správní řízení je správní řád. Ten je
základním zákonem upravující vztahy mezi správními orgány mezi sebou a mezi správními
orgány a osobami, které o něco správní orgán žádají, nebo kterým má správní orgán stanovit
nějakou povinnost. Správní řád tedy sám o sobě nestanovuje hmotná práva osob, které
stanovují takzvané zvláštní zákony.
Reforma správního řízení a s ní i nový správní řád se připravoval již od roku 1998.
Nová vláda v roce 2002 opět pokračovala v přípravě správního zákona, vycházela přitom
především z nepřijatého komplexního návrhu. Tento návrh byl ale v připomínkovém řízení

298

Publikován jako zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon). Ten upravuje účast veřejnosti naprosto nevyhovujícím způsobem.
Aarhuská úmluva řadí činnosti spojené s provozem jaderných zařízení do okruhu specifických činností
podléhajících účasti veřejnosti podle ustanovení článku 6 (srovnej ustanovení, které upravují působnost
Aarhuské úmluvy v Příloze I Aarhuské úmluvy bodu 1). Atomový zákon přesto za jediného účastníka řízení
před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost označuje žadatele (srovnej ustanovení § 14 atomového zákona).
Jakákoliv veřejnost je tedy z těchto řízení vyloučena. Nejedná se pouze o veřejnost chránící životní prostředí, ale
také o obce, vlastníky nemovitostí, atd. Nakládání s radioaktivními materiály je dokonce vyloučeno i
z působnosti zákona o IPPC. Srovnej Tichá, T., Dvořák, L., Účast veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí, Ekologie a právo, č. 06/2006, str. 6. Činnosti spojené s provozem
jaderných zařízeních spadají do působnosti zákona EIA, jejich vliv na životní prostředí bude tedy možné
posoudit i za účasti veřejnosti (srovnej Přílohu I zákona EIA, kategorie 1 body 3.2 - 3.5).
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podstatně přepracován.299 Dne 23. března 2004 byl správní řád schválen ve třetím čtení a
postoupen Senátu. Prezident republiky zákon podepsal a následně byl správní řád dne 24. září
2004 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 500.
Praktické zkušenosti ekologických nevládních organizací s používáním nového
správního řádu vyznívají poměrně pozitivně. „ … zákon nastolil řadu restrikcí proti podstatně
stručnějšímu a liberálnějšímu „novotnovskému“ zákonu č. 71/1967 Sb. Nicméně roční
zkušenost s jeho použitím při výkonu státní správy neukazuje nijak výrazné zhoršení
faktického procesního postavení účastníků řízení, občanů a sdružení. Je to způsobeno jednak
setrvačností zaběhlých úředních postupů, od kterých úředníci upouštějí pouze zvolna a neradi,
jednak tím, že ani obsahově nejde v nejčastěji používaných úředních postupech o příliš
výrazné a pronikavé zhoršení.“300

5 . 1 . 1 . Definice
Pojem dotčené osoby je legislativní zkratkou osob, jichž se činnost správního orgánu
v jednotlivém případě dotýká.301 Vzhledem k tomu že pojem „dotýkat se“ správní řád nijak
nevymezuje, jedná se sice o velmi široké, ale současně i neurčité vymezení.302 Ustanovení
správního řádu, které se týkají dotčených osob, jsou obsažena na několika místech správního
řádu. První oblastí jsou základní zásady činnosti správních orgánů.303 Tyto zásady se vztahují
i na účastníky řízení jako podmnožinu dotčených osob. Další oblastí je formální správní
řízení.304 Pokud dotčená osoba není účastníkem řízení, může se domáhat pouze oprávnění
vyplývajících ze základních zásad postupů správních orgánů (ochrana práv a oprávněných
zájmů, právo uplatňovat práva a chráněné zájmy, přiměřené poučení, atd.). Protože nejsou
tyto práva nijak dále konkretizovány, bude záležet na uvážení správního úřadu v konkrétním
případě. Jediným způsobem obrany proti postupu správních orgánů je stížnost podle § 175.
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Např. úprava doručování, doplnění sporného správního řízení, celkové zjednodušení návrhu.
Srovnej Vybrané problémy a poznatky z aplikace nového správního řádu po 1. lednu 2006, Podklad pro
školení NNO 27.1. 2006.
301
Srovnej ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu. Pojmem dotčených osob se nezabývá ani většina komentářů
správního řádu. Informace zde použité proto vycházejí z jediného zdroje, a to Černý, P., Dohnal, V., Korbel, F.,
Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem, str. 88 an. Pojem dotčených osob nelze ztotožňovat s dotčenou
veřejností podle Aarhuské úmluvy. Kritiku použití tohoto pojmu obsahuje i Nový správní řád – Čebišová, T.:
K východiskům a pojmům nového správního řádu, str. 51.
302
Alespoň částečné vymezení je stanoveno pouze pro formální správní řízení.
303
Např. ochrana dobré víry a oprávněných zájmů, veřejná správa jako služba, poučovací povinnost,
hospodárnost postupů správních orgánů, procesní rovnost dotčených osob, souladnost procesních postupů.
304
Zde je termín dotčené osoba použit při definici pojmu účastníka řízení, v ustanovení § 38 odst. 2 při nahlížení
do spisu, nebo v ustanovení § 79 odst. 7 při náhradě nákladů za opatření údajů z úřední evidence.
300

59

Poslední oblastí jsou jiné postupy správních orgánů.305 A „přiměřeně“ či „obdobně“ se na
dotčené osoby použijí ustanovení týkající se procesní způsobilosti, zastoupení, nebo úkonů
účastníků.
Při vymezení účastníků řízení306 je podstatné si uvědomit princip subsidiarity
správního řádu. Díky němu mohou nastat tři situace. Při prvních z nich vymezuje účastníky
řízení výhradně správní řád,307 ve druhém případě existuje zvláštní zákon, který umožňuje
zvláštnímu okruhu subjektů stát se účastníkem řízení nad rámec, který určuje správní řád.308
Konečně ve třetím případě je okruh účastníků upraven výlučně zvláštním zákonem.309
Dále se budu zabývat vymezením účastníků řízení podle správního řádu, které vychází
z koncepce dvou základních skupin či kategorií účastníků s rozdílným rozsahem procesních
práv. První z nich jsou účastníci podle ustanovení § 27 odstavce 1 správního řádu, tzv.
účastníci hlavní. A jsou jimi v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro
společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního
orgánu,310 a ten, komu má rozhodnutí založit, změnit, zrušit nebo určit právo nebo povinnost,
v řízení zahajovaném z moci úřední. Druhou skupinou jsou potom ostatní, tzv. vedlejší
účastníci,311 kterými jsou další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny
ve svých právech a povinnostech. Dostatečná je tedy existence možnosti dotčení
subjektivních práv a povinností,312 na druhé straně tato možnost musí být přímá,
bezprostřední. Jejich okruh bude správní orgán určovat v průběhu celého správního řízení.313

305

To znamená postupy při vydávání vyjádření, sdělení, osvědčení, opatření obecné povahy, nebo podávání
stížností.
306
Rozsáhlý výčet národních úprav účastenství srovnej v Nový správní řád – Svoboda, K.: Typy obecných úprav
správního řízení, str. 96 an.
307
Viz například zákon o ovzduší, řízení o správních deliktech právnických osob, atd.
308
Viz například zákon o ochraně přírody a krajiny, o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon.
309
Viz například ustanovení § 17 odst. 3 horního zákona – řízení o stanovení chráněného ložiskového území,
nebo atomový zákon.
310
Tedy například podílový spoluvlastníci, veřejnoprávní smlouva mezi více než dvěma stranami ve sporném
řízení podle správního řádu, atd.
311
Nazývaní též vedlejší, dotčení, nepřímí nebo parciální. Srovnej definici v ustanovení § 27 odstavce 2
správního řádu. Osoby, které jsou účastníky podle zvláštního zákona, se mohou stát účastníky jak hlavními, tak
vedlejšími (srovnej ustanovení § 27 odstavce 3 správního řádu). Zásadně se stávají účastníky vedlejšími.
Účastníky hlavními se mohou stát ve dvou případech, zvláštní zákon tak výslovně stanoví, nebo se řízení
zakládá, mění nebo ruší jejich právo nebo povinnost, popř. se prohlašuje, že takové právo nebo povinnost mají
nebo nemají.
312
Nejčastěji vlastnické právo, ale také povinnost strpět nějaké omezení, které vyplývá z práva účastníka, jež
bylo založeno vydaným rozhodnutím.
313
Vyplývá to z ustanovení § 47 správní řádu, který se týká informování o zahájení řízení, a vedle něj i ze
základních zásad činnosti správních orgánů.
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Není ještě zcela jasné, zda se rozdíly v procesním postavení těchto skupin účastníků
týkají pouze konkrétních případů, výslovně upravených jednotlivými ustanoveními správního
řádu.314

5 . 1 . 2 . Účast veřejnosti v řízení
Správní řád vymezuje svoji působnost315 tak, že upravuje postup správních orgánů.316
Tato definice obsahuje dva základní prvky, a to okruh subjektů a charakteristiku jejich
činnosti. Oba prvky musejí být splněny.
Prvním prvkem je tzv. institucionální vymezení působnosti, podle kterého se správní
řád vztahuje na několik typů subjektů, a to orgány moci výkonné 317, orgány územních
samosprávných celků (obecní a krajské úřady), tzv. jiné orgány318 a konečně i fyzické a
právnické osoby319. Druhým prvkem pak je činnost těchto subjektů, výkon státní správy.
Výkon státní správy je výkon veškeré veřejnoprávní působnosti v oblasti veřejné správy, tedy

314

Rozdíly v procesním postavení pouze v případech výslovně stanovených zákonem jsou dovozovány v Černý,
P., Dohnal, V., Korbel, F., Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem, str. 92 an. Hlavním argumentem této
úvahy je fakt, že na rozdíl od původního vládního návrhu správní řád neobsahuje princip, podle nějž rozsah
procesních práv vedlejších účastníků vyplývá z jejich vztahu k předmětu řízení. Dalšími z argumentů jsou i
ústavní požadavek na rovnost účastníků v řízení (ustanovení čl. 37 odstavce 3 Listiny), navazující soudní
judikatura, nebo samotné ustanovení § 7 odst. 2 správního řádu, o povinnosti správního orgánu činit opatření
potřebná k zajištění rovnosti dotčených osob, pokud je tato rovnost ohrožena. Naopak Vedral, J.: Správní řád –
komentář, str. 216, zdůrazňuje, že rozsah procesních práv a povinností se odvíjí od jejich hmotněprávního
poměru k věci a dále uvádí demonstrativní výčet ustanovení, ve kterých je tak stanoveno. Z pohledu této práce
jsou procesní rozdíly mezi jednotlivými skupinami účastníků zcela v pořádku, ale pouze do té doby než jsou
práva jedné ze skupin omezena do té míry, že již jejich účast nemůže být účinná.
315
Srovnej ustanovení § 1 odstavce 1 správního řádu.
316
Jedná se o legislativní zkratku orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů,
právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, kterou budu používat i ve
své práci.
317
Např. ministerstva, správní úřady s celostátní působností ne/podřízené některému ministru, územní správní
úřady, Policii ČR, prezidenta a vláda. Přestože činnost vlády by měla spočívat v obecném politickém řízení
výkonné moci, její speciálními zákony svěřen i výkon konkrétní správní agendy. Příkladem může být ustanovení
§ 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle kterého povoluje vláda svým rozhodnutím
výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích. V těchto případech je v souladu s Aarhuskou úmluvou
dovozováno (srovnej např. Vedral, J.: Správní řád – komentář, str. 25), že vláda jedná jako správní orgán, popř.
orgán veřejné správy podle Aarhuské úmluvy, a na její jednání se tedy vztahuje jak správní řád, tak přímo
aplikovatelná Aarhuská úmluva.
318
Mezi ně patří tzv. nezávislé správní orgány, z nejznámějších Nejvyšší kontrolní úřad, Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání, Úřad pro ochranu osobních údajů.
319
Bude se jednat o profesní komory, státní fondy, notáře, atd. V oblasti ochrany životního prostředí lze zmínit
např. tzv. veřejné stráže, nebo osoby pověřené kontrolou podle ustanovení § 50 odst. 2 písm. c) zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Rozšíření působnosti správního řádu o fyzické a právnické osoby je plně
v souladu s Aarhuskou úmluvou, které se tímto snažila reagovat na privatizaci veřejné správy v některých
zemích při co nejpřesnější definici orgánu veřejné správy. Tuto situaci ve svých rozsudních komentoval i
Ústavní soud ČR (srovnej nález II. ÚS 75/93). Veřejnou moc rozdělil na „moc státní“ a „zbývající veřejnou
moc“, které je svěřena subjektům nestátního charakteru ke správě veřejných záležitostí.
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činnosti, která směřuje k zabezpečení záležitostí veřejného zájmu.320 Výkonem státní správy
není soukromoprávními prostředky vykonávaná veřejná správa, to znamená situace, kdy tyto
subjekty nejsou ve vrchnostenském postavení.321 Posledním vymezením působnosti je zásada
subsidiarity správního řádu. To znamená, že se správní řád použije pouze tehdy, pokud
nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.322
Povinnost správních orgánů informovat veřejnost není ve správním řádu upravena na
jednom místě. Většinou je spojena s úpravou jednotlivých rozhodnutí, u kterých je přímo
určeno komu a jakým způsobem je správní orgán poskytuje. Způsob aktivního poskytování
informací je ve správním řádu upraven jako institut doručování,323 které je možné provést
osobně,324 elektronickou poštou325 nebo veřejnou vyhláškou326. Zvláštním způsobem pak je
doručování do vlastních rukou, které se používá pro nejdůležitější písemnosti.327
Okruh informací, o kterých je správní orgán povinný informovat účastníky, se bude
lišit případ od případu. Do základního okruhu328 ale patří: informace o zahájení řízení, o
kterém správní úřad uvědomí všechny jemu známé účastníky, určení lhůty pro navrhování

320

Jedná se tedy kromě klasického „správního řízení“ v užším slova smyslu (dále jen „formální správní řízení“) i
o veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy a vyřizování stížností.
321
Srovnej ustanovení § 1 odstavce 3 správního řádu. Tato výjimka se týká i vztahů „uvnitř“ subjektů, nebo mezi
nimi, nestanoví-li zákon jinak.
322
Srovnej ustanovení § 1 odstavce 2 správního řádu. Důležitá je podmínka stanovení jiného postupu, nejenom
vyloučení působnosti správního řádu. Protože čl. 2 odst. 3 Ústavy, statní moc slouží všem občanům a lze ji
uplatňovat jen v případech, mezí a způsoby, které stanoví zákon, není pouze garancí proti zneužití státní moci,
ale i vyjádřením nutnost jejího zákonného podkladu. Srovnej Pl. ÚS 14/96.
323
Při něm správní orgán nejčastěji využívá v terminologii Aarhuské úmluvy tzv. individuální informování, tedy
vysoce efektivní poskytování informací poměrně úzkému okruhu veřejnosti (účastníků), např. osobní, nebo
elektronické doručování. Méně je používáno podle Aarhuské úmluvy veřejné oznámení (které je ve správním
řádu označeno jako doručování veřejnou vyhláškou). Vzhledem k převaze individuálního poskytování informací
nebude problém naplnit požadavek Aarhuské úmluvy na přiměřenost, účinnost a včasnost alespoň vůči okruhu
účastníků řízení.
324
Osobní (fyzické) doručování může provést správním orgán sám, nebo prostřednictvím obecního úřadu,
policejního orgánu, provozovatele poštovních služeb. Správní řád tedy plně využívá možnosti Aarhuské úmluvy
přenést poskytování informací na subjekt odlišný od orgánu veřejné správy (srovnej ustanovení článku 6 odst. 2
Aarhuské úmluvy).
325
Doručování elektronickou formou se děje na požádání účastníka, může-li to přispět k urychlení řízení a je-li
to technicky možné (doručované materiály existují v elektronické podobě).
326
Doručení veřejnou vyhláškou znamená vyvěšení písemnosti na úřední desce a zároveň její zveřejnění na
internetu. Pro řízení při ochraně životního prostředí budou nejčastějšími případy tohoto způsobu doručování při
návrhu na vydání opatření obecné povahy, nebo v řízení s velkým počtem účastníků.
327
Předvolání, rozhodnutí, písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, nebo o nichž to nařídí oprávněná
úřední osoba a písemnosti, u nichž hrozí, že by mohly být vydány jinému účastníkovi řízení, který má na věci
protichůdný zájem. Do vlastních rukou lze doručovat osobně, ale i elektronicky.
328
Okruh informací, které mají být sděleny dotčené veřejnosti je širší, protože obsahuje i seznam „poučovacích“
informací o budoucím průběhu řízení, možných způsobech účasti na něm, atd. Vzhledem k tomu, že správní řád
se vztahuje nejen na řízení při ochraně životního prostředí, je pochopitelné, že tyto povinnosti správního orgánu
neobsahuje. Je ale nezbytné doplnit jejich úpravu ve zvláštních předpisech.
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důkazů, nařízení ústního jednání, rozhodnutí,329 odvolání, usnesení o určení lhůty, návrh a
schválené znění opatření obecné povahy.330
Správní řád se soustředí na pasivní informování účastníků řízení a jejich zástupců,
ale okrajově se zabývá i ostatními.331 Právo účastníků na poskytnutí informací se skládá ze
dvou částí. První z nich je oprávnění účastníka požádat správní orgán o poskytnutí informací
o řízení. Druhou částí je oprávnění účastníka a jeho zástupce nahlížet do spisu, včetně
vyhotovování si výpisků a kopií z něj. Jiné osoby než účastníci mohou nahlédnout do spisu,
pouze, prokáží-li svůj právní zájem nebo jiný vážný důvod a pokud tímto nahlédnutím nebude
porušeno právo některého z účastníků, nebo veřejný zájem.332
Správní řád upravuje určení lhůt dvěma způsoby, buď tuto lhůtu stanoví přímo
správní řád sám, nebo ponechává toto určení na správním orgánu333. Správní řád pak upravuje
jednotlivé lhůty na mnoha místech. Jednou z oblastí je oprávnění navrhovat důkazy nebo jiné
návrhy. V odvolacím řízení je nejdříve stanovena lhůta pro podání odvolání a v řízení samém
pro vyjádření se k odvolání. Velmi důležitá je také lhůta při doručování veřejnou
vyhláškou.334 Správní orgán je omezen minimální lhůtou i při informování o ústním
jednání.335
Právo podávat připomínky ve smyslu Aarhuské úmluvy, které je zcela zásadní
oprávněním veřejnosti při účasti v řízení, je upraveno na mnoha místech správního řádu, což
je způsobeno oddělenou úpravou jednotlivých typů řízení. Podstatným rozdílem oproti
Aarhuské úmluvě je okruh subjektů oprávněných podávat připomínky. Správní řád toto
329

Srovnej ustanovení § 72 odstavec 1 správního řádu. Aarhuská úmluva o poskytování informací o rozhodnutí
požaduje mnohem širší okruh informovaných subjektů, dokonce nejenom dotčenou veřejnost, ale veřejnost jako
celek.
330
Ty se i s odůvodnění oznamují veřejnou vyhláškou. Srovnej ustanovení § 172 a 173 odstavec 1 správního
řádu.
331
Aarhuská úmluva požaduje poskytování informací dotčené veřejnosti, informací o rozhodnutí dokonce celé
veřejnosti.
332
Srovnej ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu. Ani toto rozšíření pravděpodobně zcela nenaplňuje
požadavek Aarhuské úmluvy (srovnej ustanovení článku 6 odst. 6) na poskytnutí informací všem z okruhu
dotčené veřejnosti.
333
Správní orgán může určit lhůty pro úkon účastníka řízení, je-li takové určení potřebné. Tato lhůta musí být
přiměřená, nesmí ohrožovat účel řízení, ani porušovat rovnost účastníků. Srovnej ustanovení § 39 odstavce 1
správního řádu. Toto ustanovení se použije například při podávání připomínek dotčených osob k návrhu opatření
obecné povahy, protože v tomto případě určení lhůty zcela chybí. Tato povinnost může být ještě zpřesněna
požadavkem Aarhuské úmluvy na „rozumné“ lhůty, tj. takové lhůty, které umožní veřejnosti dostatek času na
přípravu a účinnou účast v řízení, ale na druhou stranu umožňují realizaci i ostatních práv vyplývajících
z Aarhuské úmluvy. Na žádost účastníka ji správní orgán může prodloužit.
334
Písemnost se považuje za doručenou až 15 den po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na internetu a teprve
poté začínají běžet lhůty spojené s doručením písemnosti.
335
Srovnej ustanovení § 49 správního řádu. Minimální lhůta je stanovena jako pětidenní, hrozí-li nebezpečí
z prodlení může být i kratší. Tato lhůta je asi jedna z nejspornějších co se dostatečného času na přípravu a
účinnou účast týče.
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oprávnění poskytuje pouze účastníkům řízení, zatímco Aarhuská úmluva opravňuje veřejnost,
tedy každého.336 Všechny tyto připomínky mohou účastníci podávat písemně, ústně do
protokolu nebo v elektronické podobě.337 První oblastí úpravy je formální správní řízení
v prvním stupni. Zde je toto právo dále rozděleno na právo navrhovat důkazy, vyjádřit
stanoviska k projednávané věci338 a vyjádřit se podkladům rozhodnutí. Druhou oblastí a zcela
zvláštním způsobem vyjádření názoru, postoje účastníka k věci je využití některého
z opravných prostředků. Toto právo je správním řádem stanoveno zcela nad rámec Aahuské
úmluvy.339 Institut opravných prostředků umožňuje přezkoumat většinu „meritorních“, stejně
jako procesních rozhodnutí na základě aktivního postupu účastníků. Opravné prostředky pak
lze podle jejich charakteristických vlastností rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na řádné a
mimořádné.340 Řádné opravné prostředky341 směřují proti nepravomocným rozhodnutím,
existuje právní nárok na jejich projednání a obecně mají suspenzivní a devolutivní účinek.
Oproti tomu mimořádné opravné prostředky342 směrují proti již pravomocným rozhodnutím,
není na ně právní nárok a vzájemně se od sebe podstatně odlišují. Třetí oblastí je pak samo
odvolací řízení, ve kterém se uplatňuje jednak oprávnění všech účastníků vyjádřit se
k podanému odvolání a k podkladům rozhodnutí o odvolání. Na tuto fázi řízení se ale
vztahuje koncentrační zásada. Čtvrtá oblast úpravy se už vztahuje na zvláštní řízení při
uzavírání veřejnoprávních smluv.343 Pátou oblastí jsou opatření obecné povahy.344 K jeho
návrhu má právo kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
336

V této souvislosti je nutno podotknout, že správní řád se vztahuje na veškerou činnost správních orgánů při
výkonu veřejné správy, nejenom účast veřejnosti na určitých specifických činnostech, které jsou vymezeny
Aarhuskou úmluvou. Tento nedostatek tedy může být napraven v navazujících, zvláštních právních předpisech.
337
Formy podávání připomínek tak zcela vyhovují požadavkům Aarhuské úmluvy, která určuje dvě možnosti,
písemně a je-li to vhodné na veřejném jednání.
338
Srovnej ustanovení § 36 odstavce 2 správního řádu. Toto oprávnění je asi nejpodobnější právu podávat
připomínky ve smyslu Aarhuské úmluvy. To mohou účastníci vyjádřit kdykoliv během řízení. Jedná se i
oprávnění vyjádřit stanovisko k úkonům ostatních účastníků řízení.
339
A stanoví tak vyšší standart účasti veřejnosti, za podmínky, že veřejnosti (přinejmenším té dotčené) je
umožněna účast na řízení.
340
Specifickým prostředkem ochrany před správním orgánem je právo domáhat se ochrany před nečinností
správního orgánu, pokud uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí.
341
Nejobvyklejším opravným prostředkem celkově je odvolání. Jedná se o řádný opravný prostředek, který může
podat každý účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Druhým a posledním řádným
opravným prostředkem je rozklad, ten směřuje proti rozhodnutí ústředního správního úřadu, ministra, nebo jeho
tajemníka v prvním stupni.
342
Mimořádnými opravnými prostředky pak jsou přezkum řízení, obnova řízení a vydání nového rozhodnutí.
343
Správní orgán je namísto rozhodnutí oprávněn uzavřít s hlavní účastníkem řízení subordinační veřejnoprávní
smlouvu. K uplatnění tohoto práva je ale nezbytný písemný souhlas všech ostatních účastníků. Důkazem
využívání tohoto typu smluv i při ochraně životního prostředí je například ustanovení § 45e odst. 4 zákona o
ochraně přírody a krajiny, které se týká ochrany ptačích oblastí.
344
Srovnej ustanovení § 171-174 správního řádu. Nejedná se ani o rozhodnutí, ani o právní předpis, který je
typický svým konkrétně vymezeným předmětem a pouze obecně vymezeným okruhem osob. A slouží pouze ke
konkretizaci již existujících povinností, vyplývajících ze zákona. V řízení týkajících se životního prostředí je
typickým příkladem územní plán.
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povahy přímo dotčeny,345 uplatnit ústní nebo písemné připomínky. Šestou oblastí je oprávnění
účastníka podávat připomínky nikoliv pouze k věci, ale i k osobám, které se bezprostředně
podílejí na výkonu pravomocí správního orgánu.346
Účast veřejnosti v řízení by neměla žádný význam, kdy neexistovala povinnost
správního orgánu nějakým způsobem zpracovat účast veřejnosti a tento výsledek vzít
náležitě v úvahu. Správní řád tuto povinnost upravuje v rámci odůvodnění rozhodnutí, kdy
správní orgán má povinnost zahrnout do něj i informací o tom, jak se vypořádal s návrhy a
námitkami účastníků, stejně jako s jejich vyjádřeními k podkladům rozhodnutí.347

5 . 2 . Základ pro účast veřejnosti v řízeních o ochraně přírody a

krajiny
Z hlediska účasti veřejnosti348 ve správních řízeních je nejvýznamnějším a nejčastěji
užívaným předpisem zákon o ochraně přírody a krajiny.349 Účast veřejnosti upravuje v oblasti
poskytování informací a oprávnění stát se účastníkem.350 Tuto účast neomezuje pouze na svoji
působnost, ale veškerá řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
chráněné podle tohoto zákona.

5 . 2 . 1 . Účast veřejnosti v řízení
Poskytování informací upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny poměrně
specifickým způsobem.351 Jednak okruh informací se týká pouze zamýšlených zásahů a

345

Toto právo tedy není omezeno pouze na účastníky řízení, protože při schvalování opatření obecné povahy
k řízení s účastníky vlastně nedochází. Kdo bude oprávněn podávat připomínky je pak závislé na úvaze
správního orgánu v každém jednotlivém případě. Jisté privilegované postavení mají vlastníci dotčených
nemovitostí a další osoby, které správní orgán určí. Ti mohou podávat tzv. námitky. I požadavky Aarhuské
úmluvy na účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik jsou mnohem volnější, nižší než při rozhodování
o specifických činnostech, například právo podávat připomínky vůbec nezmiňuje (ale lze jej dovodit) a zvláštně
vymezuji i dotčenou veřejnost.
346
Tzv. úřední osoby. Pokud se účastník domnívá, že lze důvodně pochybovat o nepodjatosti těchto osob (a to
z důvodu poměru k věci, účastníkům řízení, nebo jejich zástupcům má tato osoba zájem na výsledku řízení.), má
právo podat námitku podjatosti vůči této osobě.
347
Srovnej ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu. Pokud správní orgán řádně splní tuto svoji povinnost, je
výsledek účasti veřejnosti zpracován přesně podle požadavků Aarhuské úmluvy.
348
I když veřejnost je zde chápána spíše ve smyslu občanských sdružení, které se ale na základě toho zákona
stávají účastníky správního řízení podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu.
349
Publikovaný jako zákon České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny pod č.
114/1992 Sb. Tento zákon byl již mnohokrát novelizovaný.
350
Kromě toho upravuje i možnost veřejnosti účastnit se na ochraně životního prostředí (srovnej ustanovení § 70
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Toto oprávnění se ale týká ochrany, nikoliv řízení při ochraně
životního prostředí, a proto se jím dále v této práci nebudu zabývat.
351
Srovnej ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
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zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
chráněné tímto zákonem.352 Tyto informace jsou poskytovány „předem“ a pouze na žádost,
která musí být věcně i místně specifikovaná a je platná jeden rok ode den jejího podání.353
Žádost může podat občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, které musí mít právní
subjektivitu354 a jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny.355 Takto
požádat mohou kterýkoliv orgán státní správy. K naplnění informační povinnosti správního
orgánu postačí, pokud je informace o zahájení řízení zveřejněna na úřední desce příslušného
správního orgánu a současně způsobem umožňujícím na internetu.356
Právě pro úpravu možnosti stát se účastníkem řízení, při nichž mohou být dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny,357 je zákon o ochraně přírody a krajiny nejdůležitějším
zvláštním předpisem ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu. Sporné je, zda to
mohou být pouze občanská sdružení, která si podalo žádost o poskytování informací, nebo
jakékoliv jiné občanské sdružení.358 Občanské sdružení se musí do řízení „přihlásit“,
přesnými slovy zákona písemně oznámit svoji účast ve lhůtě 8 dnů, která začíná běžet buď od
doručení písemného vyhotovení informace o zahájení řízení, nebo od zveřejnění na desce
úřadu a současně na internetu.359

352

Rozsah těchto informací tedy zcela nevyhovuje požadavkům Aarhuské úmluvy (srovnej ustanovení článku 6
odst. 2) a bude je třeba rozšířit požadavky zvláštního zákona (např. zákona o právu na informace o životním
prostředí, č. 123/1998 Sb.), nebo tím, že se žadatel stane účastníkem řízení.
353
Tuto žádost je možné podávat i opakovaně, jediným omezením tedy je, že občanská sdružení si musejí
evidovat datum podání žádosti. Určení platnosti žádost je reakcí na zánik, nebo ukončení činnosti občanských
sdružení, které by jinak museli být dále informováni, pokud by si nepožádali o opak. Povinnost podat si žádost
(navíc nezpoplatněnou, bez ukládání zbytečného administrativního břemene) nelze považovat za odporující
Aarhuské úmluvě. Naopak je to ukázka dobré spolupráce mezi orgány veřejné správy a veřejností, která si přeje
být o těchto záležitostech informována.
354
Požadavek na právní subjektivitu je v rozporu přinejmenším s jedním z možných výkladů Aarhuské úmluvy.
Druhá část definice veřejnosti „…v souladu s vnitrostátní právní úpravou nebo praxí - jejich sdružení,
organizace nebo skupiny“ může být totiž interpretována více způsoby, kdy jedním z nich je i zahrnutí všech entit
bez právní subjektivity do pojmu veřejnost. Vnitrostátní požadavek na právní subjektivitu entit bez právní
subjektivity by z tohoto pohledu mohl být považován za velmi problematický.
355
Tento svůj cíl nemusejí nijak dále dokládat (s výjimkou stanov), což je mnohdy terčem kritiky, ale v samotné
důsledku se jedná o požadavek Aarhuské úmluvy, byť se musí poměrně složitě odvodit. U environmentální
nevládních organizací se předpokládá zájem nebytný k přístupu k soudům, ale před možností přístupu k soudům,
musejí být účastníkem řízení a tedy žadatelem podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
356
Tato forma poskytování informací byla otevřena v doručování veřejnou vyhláškou pro řízení s velkým
počtem účastníků (srovnej správní řád ustanovení § 25 a 144 správního řádu).
357
Srovnej ustanovení § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Speciálním případem, kdy je účast
veřejnosti podle platné úpravy vyloučena (byť jde zcela zjevně o řízení týkající se zájmů ochrany přírody) je
udělování výjimek ze zákazů ve zvláště chráněných územích. Na základě poslanecké novely vydává tyto
výjimky od r. 2004 vláda. Ačkoli ze zákona vyplývá, že by tak měla činit ve správním řízení, rozhoduje vláda na
svých schůzích bez rozpravy usnesením na základě podkladů, předložených ministerstvem životního prostředí.
Tato situace je nejen v rozporu s požadavky Aarhuské úmluvy, ale z hlediska obecných nároků na řádný proces
je zjevně protiústavní. Přesto se dosud nepodařilo dosáhnout jejího zrušení.
358
Která splňuje požadavky na subjektivitu a ochranu životního prostředí. Srovnej Miko, L. a kol., Zákon o
ochraně přírody a krajiny: komentář, str. 274.
359
Určení počátku běhu lhůty tímto způsobem není nejšťastnější, protože se vlastně jedná o doručení veřejnou
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5 . 3 . Ochrana vod
Účast veřejnosti je v oblasti ochrany vod upravena ve vodním zákoně360. Tato úprava
je obdobná jako úprava v zákoně o ochraně přírody a krajiny a rozšířena o možnost veřejnosti
účastnit se přípravy plánů povodí. Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád.361

5 . 3 . 1 . Účast veřejnosti v řízení
První oblastí, která upravuje účast veřejnosti podle vodního zákona, je účast veřejnosti
na rozhodování o specifických činnostech - rozhodování v řízeních podle vodního zákona.
Tohoto řízení se mohou účastnit občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana
životního prostředí. Tento cíl se dokazuje pouze obsahem stanov. Sdružení nejdříve mohou
požádat správní orgán o poskytování informací o zahajovaných správních řízeních podle
vodního zákona. Žádost musí být věcně i místně specifikována.362 O postavení účastníka
v řízení musí občanské sdružení také požádat, a to do 8 dnů ode dne sdělení informace o
zahájení řízení.363 Oznámení o konání ústního jednání se doručuje do vlastních rukou, nebo
veřejnou vyhláškou.364 V rámci rozumných lhůt je jednak určena lhůta mezi doručením a
konáním ústního jednání, která musí být minimálně 8 a ve složitějších případech a u veřejné
vyhlášky 30 dnů.365

5 . 3 . 2 . Účast veřejnosti při přípravě plánů
Specifickou oblastí účasti veřejnosti je příprava plánů oblastí povodí.366 Veřejnost se
může účastnit přípravy, aktualizace a přezkumu plánů oblastí povodí, tyto plány jsou

vyhláškou, kde podle správního řádu začíná běžet lhůta až 15. dnem do vyvěšení na úřední desku a zároveň
zveřejněním na internetu.
360
Publikovaný jako zákon ze dne 28. června 2001 č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (dále
jen „vodní zákon“).
361
Srovnej ustanovení §115 odst. 1 vodního zákona.
362
Srovnej ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona. Aktivní poskytování informací na žádost není nikterak
v rozporu s požadavky Aarhuské úmluvy. Naopak se jedná o vhodný příklad spolupráce orgánu veřejné správy
s veřejností ještě před zahájením samotného řízení. Platnost žádosti není časově omezena na rozdíl od žádosti
podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
363
Srovnej ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona. Občanské sdružení tak bude oprávněno účastnit se řízení
od jeho samého počátku. Postavení účastníka podle českého správního řádu v mnohém překračuje požadavky
Aarhuské úmluvy, nebude proto s Aarhuskou úmluvou v rozporu o toto postavení požádat. Problémem zůstává
obdobně jako u správního řádu veřejnost stojící mimo občanské sdružení, která nemá možnost účastnit se řízení
podle požadavků Aarhuské úmluvy.
364
Veřejnou vyhláškou se doručuje nejen oznámení o konání ústního jednání, ale i rozhodnutí u liniových
staveb, řízení s velkým počtem účastníků, pokud rozhodnutí může ovlivnit území více obcí.
365
Lhůta 30 dnů musí být stanovena před konáním místního šetření, nebo ústního jednání. Pokud se nekoná ústní
jednání, musí být taková vyhláška zveřejněna nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podávání připomínek.
366
Jedná se o úpravu transponující požadavky rámcové směrnice o vodách do českého právního řádu. Závazné
části plánů oblastí povodí jsou vyhlašovány nařízením rady kraje.
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posuzovány i podle zákona EIA, který také umožňuje účast veřejnosti. Příslušné správní
orgány mají povinnost aktivně poskytovat informace, které se týkají plánu povodí, a to
v rozdílných časových lhůtách.367 Přestože rámcová směrnice o vodě ukládá členským státům
umožnit veřejnosti podávání připomínek nejméně po dobu 6 měsíců, vodní zákon lhůtu pro
podávání připomínek neobsahuje. Právo podávat připomínky je v souladu s Aarhuskou
úmluvou a rámcovou směrnicí o vodě dáno každému bez omezení.368 Vodní zákon ani
rámcová směrnice o vodě neupravují způsob vyhodnocování výsledků účasti veřejnosti.
Bude se proto postupovat podle subsidiárně použitelného správního řádu.

5 . 4 . Odpovědnost za ekologickou újmu
Úprava účasti veřejnosti je obsažená v zákoně o přecházení a nápravě ekologické újmy
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ekologické újmě“).369 Cíl a účel zákona jsou
obdobné směrnici o odpovědnosti, jeho obsah je logicky rozšířen o výkon státní správy v této
oblasti. Účast veřejnosti byla v průběhu schvalování zákona diametrálně změněna
poslaneckými pozměňovacími návrhy.370 Česká úprava nevyužívá možnosti vyloučit účast
veřejnosti v případě bezprostředně hrozící škody.371

5 . 4 . 1 . Účast veřejnosti
Zákon o ekologické újmě nijak neupravuje účastníky řízení. Možnosti jak se stát
účastníkem jsou pak dvě – podání žádosti o zahájení řízení o uložení preventivních nebo
nápravných opatření nebo subsidiární použití zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádost o
zahájení řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření může podat každá fyzická

367

Nejméně 3 roky před začátkem upravovaného období tak musí být publikován časový plán spolu se
způsobem prací. O rok později pak přehled významných problémů hospodaření s vodou. A naposledy 1 rok před
upravovaným obdobím návrh plánu povodí. Pasivní poskytování informací český zákona neupravuje, přestože
ho rámcová směrnice o vodě vyžaduje. Informace ale bude možné získat na základě zákona o poskytování
informací o životním prostředí.
368
Na rozdíl od Aarhuské úmluvy zde není vyjádřen požadavek na relevanci připomínek, ale tento aspekt se
projeví při jejich vypořádávání. Připomínky je možné podávat k plánu a programu prací a k návrhu plánu oblasti
povodí. Vodní zákon tedy neurčuje právo veřejnosti připomínkovat i přehled významných problémů.
369
Srovnej zákon č. 167/2008 Sb. z., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů. Přijetím tohoto zákona splnila Česká republika požadavky směrnice o odpovědnosti. Bohužel již po
lhůtě pro transpozici stanovené směrnicí o odpovědnosti na den 30. 4. 2007 (srovnej ustanovení článku 19 odst.
1 směrnice o odpovědnosti).
370
V původním vládním návrhu byla účast veřejnosti koncipována velmi velkoryse, po přijetí senátních
pozměňovacích návrhů je účast veřejnosti možná pouze na základě subsidiárního použití zákona o ochraně
přírody a krajiny. Možnost subsidiárního použití ale příslušný orgán státní správy – Česká inspekce životního
prostředí – odmítá s odkazem na průběh legislativního procesu a jasně projevenou vůli poslanců účast veřejnosti
vyloučit.
371
Srovnej ustanovení článku 12 odst. 5 směrnice o odpovědnosti.
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nebo právnická osoba, které jsou ekologickou újmou dotčeny, nebo je jejich dotčení
pravděpodobné. Přestože ještě neexistuje žádné stanovisko, ani praktický doklad o
subsidiárním použití zákona o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na konformní výklad
směrnice je nezbytné umožnit účast neziskových organizací podle zákona o ochraně přírody a
krajiny.372
Věcná působnost zákona o ekologické újmě je stanovena obdobně jako u směrnice o
odpovědnosti. Jedná se tedy o škody na chráněných druzích, přírodních stanovištích, vodě
nebo půdě se všemi omezeními vyplývajícími již ze směrnice.373
Příslušný orgán zveřejňuje na portálu veřejné správy oznámení o zahájení řízení. Ve
směrnici o odpovědnosti mohou oprávněné osoby žádat příslušný orgán o opatření. V zákoně
o ekologické újmě se toto oprávnění promítlo do práva podat žádost o uložení preventivních
nebo nápravných opatření. Tuto žádost může podat každá fyzická nebo právnická osoba,
která je ekologickou újmou dotčena, nebo je její dotčení pravděpodobné.

5 . 5 . Proces IPPC
Účast veřejnosti v integrovaném posuzování je obsažena v zákoně o IPPC, který je
dalším ze zákonů modifikujícíh řízení podle správního řádu. Správní řád je tedy pro řízení o
integrovaném povolení subsidiárně použitelný.374 Tento zákon rozděluje osoby s právem
účasti na řízení do dvou skupin. První z nich jsou účastníci řízení, mezi něž mohou patřit o
občanská sdružení chránící veřejné zájmy, např. nejrůznější environmentální nevládní
organizace. Druhou skupinou jsou pak příslušníci veřejnosti, kteří vůbec nemusejí dokazovat
svůj vztah k danému řízení a mohou podávat svoje vyjádření.
Zákon o IPPC375 stanoví u vybraných záměrů s nejvýznamnějšími dopady na životní
prostředí376 povinnost projít procesem „integrovaného povolení“. V tomto procesu příslušný
372

Srovnej ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice o odpovědnosti.
Jedná se o omezení rozsahem újmy, časem, rozdělením provozovatelů, neliberačními důvody. Tyto výjimky
jsou stanoveny v ustanovení § 1 odst. 2 a 3 a § 2 zákona o ekologické újmě. Návrh zákona o ekonomické újmě
využívá i možnosti omezit finanční odpovědnosti provozovatele, jednal-li v souladu s povolením, nebo podle
stavu vědeckých a technických znalostí (srovnej ustanovení článku 8 odst. 4 směrnice o odpovědnosti a § 12
odst. 6 zákona o ekologické újmě).
374
Srovnej ustanovení § 46 odstavce 6 zákona o IPPC.
375
Publikovaný jako zákon ze dne 5. února 2002 č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o IPPC“).
376
Tyto zařízení jsou uvedena v příloze č. 1 zákona o IPPC, oproti Aarhuské úmluvě je z působnosti zákona o
IPPC vyjmuto nakládání s GMO (to je upraveno zákonem o GMO v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy na
účast veřejnosti), a také problematika znečištění a vypouštění radioaktivních látek (to je upraveno atomovým
zákonem, který požadavkům Aarhuské úmluvy nevyhovuje, ale nejdůležitější zařízení budou posuzovány podle
373
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orgán v případě, že se rozhodne povolení vydat, stanoví žadateli závazné podmínky provozu
zařízení.377 Bez integrovaného povolení nemůže stavební úřad vydat stavební povolení pro
nové záměry.

5 . 5 . 1 . Účast veřejnosti
Rozsah činností, na které se tento zákon vztahuje, souvisí s pojmem zařízení. 378
K takto vymezenému zařízení se uděluje integrované povolení. Rozsah činností, na kterých
má veřejnost právo se účastnit, byl také novelizován.379
Jak v Aarhuské úmluvě, tak ve směrnici IPPC je právo účastnit se dáno dotčené
veřejnosti. Zákon o IPPC vymezuje účastníky řízení, 380 jejichž okruh pravděpodobně nebude
vyhovovat těmto požadavkům, na druhé straně oprávnění podávat připomínky a další práva
spojovaná s účastí veřejnosti poskytuje každému. Zákon o IPPC naprosto bezproblémově
vyhovuje požadavku na účast veřejnosti již od raného stadia řízení, tím, že je veřejnost
informována bezprostředně po podání žádosti a od té doby má právo podávat připomínky,
účastnit se ústních jednání, atd.
Poskytování informací sleduje systém stanovený ve směrnice o IPPC,381 V různé šíři
a různě intenzivním způsobem jsou tak informace poskytovány veřejnosti382, dotčené

zákona EIA, kde je účast veřejnosti umožněna). Srovnej ustanovení § 2 odst. 3 zákona o IPPC.
377
Zároveň se integrovaným povolením nahrazují souhlasy a vyjádření vydávané v jiných případech podle
jednotlivých, tzv. složkových předpisů, například podle zákona o ovzduší, vodách, lesích, o ochraně přírody a
krajiny a dalších.
378
Jedná se o technické nebo technologické jednotky vymezené v Příloze I zákona, včetně na ně navazujícího
souvisejícího souboru jednotek ve stejném provozu. Srovnej ustanovení § 2 pís. a. zákona o IPPC. Výjimka platí
pro výzkum a vývoj.
379
A nyní se tedy vztahuje na vydávání povolení pro nová zařízení, nebo na podstatné změny v provozu těchto
zařízení, za určitých podmínek i na aktualizaci povolení. Novelizace pak upřesnila definici pojmu podstatné
změny. Za podstatnou změnu nebo rozšíření se nyní považují ty změny nebo rozšíření, které samy o sobě
dosahují prahových hodnot. Tímto zpřesněním bylo dosaženo souladu s definicí obsaženou v Aarhuské úmluvě
(srovnej Příloha I, odstavec 22, Aarhuské úmluvy.). Je důležité upozornit, že za podstatnou změnu mohou být
stále považovány i změny, které nedosahují těchto prahových hodnot.
380
Srovnej ustanovení § 7 odst. 1 zákona o IPPC. Za účastníka řízení zákon o IPPC prohlašuje provozovatele,
obec a kraj, na jejichž území bude zařízení umístěno a občanská sdružení, jejichž předmětem činnosti je
prosazování a ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů. Občanská sdružení se ale musí jako
účastník řízení písemně přihlásit do 30 dnů od zveřejnění údajů. Tento poměrně úzký okruh je doplněn definicí,
která za účastníka prohlašuje také každého, kdo by byl účastníkem v jednotlivých řízeních o povolení daného
zařízení.
381
Rozsah takto poskytovaných informací ale pravděpodobně nedosáhne požadavků směrnice o IPPC, obzvlášť
v oblasti pravděpodobného postupu jednání orgánů, možného rozhodnutí, atd.
382
Veřejnost je informována přesně podle požadavků směrnice o IPPC, v dostatečně brzké fázi řízení a formou
veřejného oznámení. Povinnost informovat veřejnost musí správní orgán splnit maximálně do 7 dnů od obdržení
úplné žádosti. Veřejnost informuje o stručném shrnutí podstatných údajů ze žádosti a způsobu, jakým se mohou
seznámit s kompletní žádostí. Na rozdíl od požadavků směrnice o IPPC zákon neobsahuje povinnost žadatele
uvést v žádosti i popis různých náhradních řešení, které prověřoval. Neuložení této povinnost následně velmi
omezuje rozsah informací, které jsou poskytovány veřejnosti právě na základě žádosti.
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veřejnosti (neboli účastníkům řízení)383 a přes hranice dotčeným státům.384 Zvláštní úprava se
opět vztahuje i na rozhodnutí.385 Pasivní zpřístupnění informací se týká nejdříve podané
žádosti a později i rozhodnutí.386
I v řízení o IPPC je cílem rozumných lhůt poskytnout veřejnosti dostatek času na
přípravu. Chronologicky první časovou lhůtu stanoví zákon pro občanská sdružení, která se
chtějí přihlásit jako účastník do řízení.387 Stejně dlouhá lhůta je stanovena i pro podávání
připomínek.388 Časová lhůta mezi oznámení a konáním ústního jednání není stanovena,389
bude se tedy muset řídit obecnými požadavky na účinnou účast veřejnosti.
Zákon o IPPC místo pojmu připomínky používá pojmu vyjádření. Právo podávat
vyjádření koncipuje tento zákon velmi široce, oprávnění k jejich podání má totiž každý.390
Oproti tomu právo účastnit se ústního jednání mají pouze účastníci řízení. Povinnou součástí
odůvodnění integrovaného povolení je mimojiné i vypořádání připomínek veřejnosti i
účastníků, a to bez jakéhokoliv rozdílu v nakládání s nimi.391

5 . 6 . Horní činnosti
Jedněmi z nejproblematičtějších zákonů z pohledu účasti veřejnosti jsou horní zákon a
zákon o hornické činnosti. Možnost účasti veřejnosti lze dovodit pouze ze speciálního
383

Účastníci řízení jsou ve stejné lhůtě informování zasláním celé žádosti.
Dvojím způsobem je informovaný dotčený stát. Nejdříve je mu ve stejné lhůtě jako účastníkům řízení zaslána
žádost a poté je ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí postoupena dotčenému státu ke zveřejnění. Vzhledem
k opakovanému zasílání žádosti a lhůtě 7 dnů u první z povinnosti, je možné dovodit, že příslušný správní úřad
nejdříve pošle žádost nepřeloženou, nebo jen s krátkým přeloženým shrnutím a až poté ve spolupráci
s ministerstvem zahraničních věcí celou žádost přeloží. Další postup konzultací s dotčeným státem zákon o IPPC
neupravuje, použijí se tedy mezinárodní smlouvy, nebo se využije možnosti, že vyjádření může podávat každý.
385
To je spolu s informací kdy a kde lze do něj nahlížet zveřejňováno veřejnosti jako celku, na úřední desce i
internetu po dobu 60 dnů. Lhůta pro zveřejnění je 5 dnů od nabytí právní moci.
386
Správní orgán a obec zveřejní na svých úředních deskách a internetu kdy a kde je možné do žádosti nahlížet,
pořizovat si z ní výpisy, opisy a kopie. U rozhodnutí je obdobným způsobem informováno ale pouze o možnosti
do něj nahlédnout. Pojem nahlížet ale musí být vykládán v souladu s požadavky směrnice o IPPC, která
přinejmenším pro dotčenou veřejnosti požaduje zpřístupnění, a Aarhuské úmluvy, která rozšiřuje toto právo na
dělání poznámek.
387
Lhůta je 30 dnů od zveřejnění žádosti.
388
Pro veřejnost tato lhůta plyne od zveřejnění stručného shrnutí žádosti na internetu, pro účastníky od doručení
této žádosti. Počátek běhu lhůty se pro obě kategorie sice liší, ale následek jejího překročení je fakticky stejný.
Veřejnosti skončí oprávnění podávat připomínky a k připomínkám účastníků po lhůtě správní orgán nepřihlíží.
389
Vycházíme-li z takového výkladu ustanovení § 12 zákona o IPPC, který stanoví správnímu orgánu pouze
učinit úkon nařízení ústního jednání na datum, které může překročit 5 denní lhůtu.
390
Protože právo podávat připomínky splňuje i další náležitosti (např. jejich podání před samotným
rozhodnutím), je upraveno dokonce na vyšší úrovni než požaduje směrnice o IPPC nebo Aarhuská úmluva.
Zvláště je toto právo zdůrazněno pro účastníky řízení, jejichž jediné privilegium v tomto ohledu se týká určení
počátku běhu lhůty, nikde není stanovena větší váha jejich vyjádření při samotném rozhodování o nich.
391
Pro celkový přehled o připomínkách veřejnosti v průběhu povolování určité činnosti, je důležitá i povinnost
správního orgánu zahrnout do integrovaného povolení požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve
stanovisku EIA anebo zdůvodnit, proč tak neučinil.
384
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postavení zákona o ochraně přírody a krajiny, a to pouze pro některá řízení. Také pro tato
řízení se subsidiárně používá správní řád.392
Horní zákon a zákon o hornické činnosti393 zahrnují do své působnosti celý životní
cyklus dobývání nerostů, od vyhledávání a průzkumu ložisek, přes přípravu a vlastní
dobývání nerostů, až po zajišťování a likvidaci důlních děl. Patří do ní též činnosti související
s těžbou nerostů a činnosti podobné.
Jde vesměs o činnosti ovlivňující stav životního prostředí a neobnovitelných
přírodních zdrojů.394 Z hlediska ochrany životního prostředí jsou nejdůležitějšími cíli právní
úpravy omezení negativního působení hornické činnosti na životní prostředí a racionální a
šetrné využívání přírodních zdrojů. K zajištění těchto i jiných cílů je v obou zákonech
obsaženo velké množství jednotlivých řízení, např. řízení o povolení k provádění
geologických prací, o povolení k vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska důlními díly, o
zřízení chráněného ložiskového území, o rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, nebo o
povolení k otvírce, k přípravě a k dobývání ložiska.

5 . 6 . 1 . Účast veřejnosti
Chronologicky prvním důležitým řízením je řízení o stanovení chráněného
ložiskového území. Podle výslovného znění zákona je účastníkem řízení pouze
navrhovatel.395 V navazujícím řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru jsou
účastníky navrhovatel, fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k
pozemkům nebo stavbám mohu být rozhodnutím přímo dotčena, obec, v jejímž územním
obvodu se dobývací prostor nachází, a obce, jejichž územní obvody mohou být stanovením
dobývacího prostoru dotčeny.396 Přestože zde horní zákon neodkazuje na zvláštní předpis, je
zákon o ochraně přírody a krajiny vůči němu zvláštním, pokud tedy mohou být tímto řízením
dotčeny zájmy ochrany přírody, mohou se ho účastnit i občanská sdružení. 397 Jinak by

392

Srovnej § 46 zákona o hornické činnosti a § 41 horního zákona.
Publikovány jako zákon ze dne 19. dubna 1988 č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (dále
jen „horní zákon“) a zákon České národní rady ze dne 21. dubna 1988 č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě
394
To dokládá i Příloha I Aarhuské úmluvy, která ve svém bodě 16. prohlašuje za specifickou činnost lomy a
povrchové doly, kde rozloha povrchu těžebního místa přesahuje 25 hektarů, nebo těžba rašeliny, jestliže rozloha
povrchu těžebního místa přesahuje 150 hektarů.
395
Srovnej ustanovení § 17 odst. 3 horního zákona.
396
Srovnej ustanovení § 28 odst. 2 horního zákona.
397
Srovnej ustanovení § 17 odst. 3 horního zákona a Účastenství podle zvláštních právních předpisů,
upravujících řízení ve věcech životního prostředí, interní materiál Ekologického právního servisu: „Ačkoliv je
podle zmíněného ustanovení za účastníka považován „pouze“ navrhovatel, na základě argumentu speciality
393
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takovéto vyloučení veřejnosti mohlo být v rozporu s požadavkem Aarhuské úmluvy na účast
veřejnosti v řízení od počátečního stadia, od doby kdy jsou ještě všechny možnosti otevřené a
účast veřejnosti může být účinná.
Na něj pak navazuje povolení k hornické činnosti. Vymezení účastníků řízení je širší
a blíží se obecné definici účastníka podle správního řádu. Účastníky řízení o povolení
hornické činnosti jsou žadatel, investor, vlastník důlního díla, občané,398 jejichž práva a
právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž
územním obvodu má být hornická činnost vykonávána.399 I zde se navíc může uplatnit zákon
o ochraně přírody a krajiny a řízení se tedy může účastnit občanské sdružení.
V řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru se povinnost
poskytovat informace týká zahájení řízení, o kterém musí obvodní báňský úřad informovat
účastníky. Informace o zahájení řízení musejí být doplněny i o informace o ústním jednání a
upozornění, že ústní jednání je poslední příležitost pro uplatnění připomínek a návrhů
účastníků. Obdobně při povolení k hornické činnosti obvodní báňský úřad informuje
účastníky o zahájení řízení, a to minimálně 10 dnů před ústním jednáním.
V řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru musí mezi oznámením a
konáním ústního jednání uplynout lhůta minimálně 7 dnů400 a 15 dnů401. Přestože uplynutí
lhůty nekončí zcela právo podávat připomínky a návrhy, ale pouze povinnost přihlížet k nim,
je možné považovat tyto lhůty za příliš krátké ve smyslu požadavků Aarhuské úmluvy na
rozumné lhůty pro účast veřejnosti. 402 Při vydávání povolení k hornické činnosti je určena
minimálně 10 denní lhůta mezi oznámením a konáním ústního jednání. 403
V řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru i v řízení o povolení
hornické činnosti jsou účastníci oprávněni podávat připomínky a návrhy, respektive
stanoviska a námitky. V řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru je
obvodní báňský úřad povinný posoudit připomínky a návrhy účastníků a rozhodnout o nich
zákona o ochraně přírody a krajiny mohou být zřejmě účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru i
občanská sdružení podle § 70. Naše zkušenosti tento výklad potvrzují.“
398
Pojem „občané“ je třeba vykládat jako fyzické a právnické osoby.
399
Srovnej ustanovení § 18 odst. 1 zákona o hornické činnosti.
400
Pokud báňský úřad oznamuje tuto informace známým účastníkům podle ustanovení § 28 odst. 3 horního
zákona.
401
Pokud se tak děje veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 28 odst. 5 horního zákona. U oznamování veřejnou
vyhláškou je zatím nejasné, kdy začne běžet 15 denní lhůta. Při oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou se
postupuje obdobně jako při územním řízení podle zvláštních předpisů.
402
Obzvlášť v porovnání se lhůtou pro dotčené správním orgány (srovnej ustanovení § 28 odst. 4 horního
zákona), která je 15 denní a správní orgán má možnost požádat o její prodloužení.
403
Srovnej ustanovení § 18 odst. 3 zákona o hornické činnosti. I v tomto řízení je pro účast veřejnosti stanovena
velmi krátká lhůta, která musí být považována za opravdu naprosto minimální.
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v rámci rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.404 V řízení o povolení k hornické
činnosti zákon o hornické činnosti neurčuje, jak má obvodní báňský úřad dále nakládat
s připomínkami veřejnosti, na toto řízení se ale vztahuje správní řád405, takže se s nimi
vypořádá v odůvodnění rozhodnutí.

5 . 7 . Ochrana veřejného zdraví
Účast veřejnosti je zcela vyloučena v řízení o povolení k překročení hygienických
limitů podle zákona o ochraně veřejného zdraví406. Podle ustanovení tohoto zákona jsou
povolovány mimo jiné i výjimky z hlukových limitů, tedy provoz nadlimitních zdrojů hluku.
Takovýchto povolení bylo k lednu 2008 v České republice vydáno 131407, některé z nich se
ale týkají většího počtu zdrojů hluku (v jednom případě i téměř dvouset jednotlivých zdrojů) –
ve většině případů komunikací.
V řízení o povolení provozu zdroje nadlimitního hluku je účastníkem pouze
navrhovatel, tj. provozovatel zdroje408. Tohoto řízení se proto nemohou účastnit ani vlastníci
nemovitostí v bezprostřední blízkosti zdroje hluku, jejichž práva mohou být provozem
nepochybně dotčena. Přesto nemá dotčená veřejnost žádné právní prostředky k ovlivnění
doby platnosti povolení, časového harmonogramu odstraňování hlukové zátěže ani zvolení
technického řešení.

5 . 8 . Územní plánování, územní a stavební řízení
Nový stavební zákon409 upravuje účast veřejnosti rozdílným způsobem pro územní
plánování, územní řízení i stavební řízení. Obecně je možné říci, že možnosti při účasti
veřejnosti jsou nepřímo úměrné sledu jednotlivých řízení – nejširší jsou v těch nejranějších
řízeních. V územním plánování je upravena účast veřejnosti zcela novým způsobem. Možnost
podávat připomínky má každý, ale zákon dále stanoví rozdílný způsob zacházení
s připomínkami a námitkami, nejen podle intenzity vztahu k řízení, ale i podle velikosti

404

Srovnej ustanovení § 28 odst. 7 a 8 horního zákona. Přestože to z horního zákona přímo nevyplývá, způsob a
důvody rozhodnutí o připomínkách veřejnosti bude podle požadavků Aarhuské úmluvy součástí odůvodnění
rozhodnutí, o kterém musí být veřejnosti informována.
405
Srovnej § 46 zákona o hornické činnosti.
406
Publikován jako zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
407
Srovnej Bernard, M., JUDr, Doucha, P., Mgr, Analýza hlukových výjimek, EPS, červenec 2008.
408
Srovnej ustanovení § 94 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví.
409
Celým názvem se jedná o zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).
Publikovaný pod číslem 183/2006 Sb. z.
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skupiny osob se shodným názorem. Velmi podstatný je také princip koncentrace námitek,
nelze tedy uplatňovat námitky nebo připomínky, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
nadřízené územně plánovací dokumentace.
V územním řízení samotném je účast veřejnosti opět zajištěna použitím vůči
stavebnímu zákonu speciálního zákona o ochraně přírody a krajiny. Veřejnost zde má i
poměrně zajímavé oprávnění zabránit svými připomínky konání „zjednodušených“ územních
řízení a jejich nahrazení územním řízením v plném rozsahu. Stavební zákon v tomto řízení
upravuje i svůj vztah k zákonu EIA. Ve stavebním řízení jsou pak účastníky pouze osoby
s věcnými právy k dotčeným nemovitostem.
Při výkladu stavebního zákona je nutné si uvědomit, že zákon o ochraně přírody a
krajiny jako celek je speciálním předpisem ve vztahu k předpisům o územním plánování a
stavebním řádu410 a pokud to stavební zákona výslovně nevylučuje je pro něj subsidiárně
použitelný411 správní řád.

5 . 8 . 1 . Územní plánování
Územní plánování je první, počáteční etapou rozhodování o využití území. Podstatou
územního plánování je identifikovat zájmy, které se vztahují k určitému území, určit a
posoudit jejich vlivy a v konečné fázi nalézt vyvážený, trvale udržitelný kompromis.
Z povahy věci je celá tato fáze velmi komplexní a tedy i poměrně složitá, a proto je rozdělena
do několika kroků, které se nazývají koncepční nástroje územního plánování. Tyto nástroje
jsou v zásadě tři – územně plánovací podklady, politika územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace, některé z nich se ale dále dělí.412

Společná úprava účasti veřejnosti v územním plánování
Přestože je účast veřejnosti upravena pro každý z těchto nástrojů samostatně, existují
některé instituty společné pro účast veřejnosti v celém územním řízení.
První takovým prvkem je zástupce veřejnosti. Jedná se o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je zmocněna určitým počtem obyvatel, kteří uplatňují věcně shodnou

410

Srovnej ustanovení § 90 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto ustanovení má zvláštní význam pro
např. pro stanovení okruhu účastníků, kdy obecná úprava stavebního zákona bude vždy modifikována
ustanoveními speciálních předpisů.
411
Srovnej ustanovení § 192 stavebního zákona.
412
Mezi územně plánovací podklady tak patří územně analytické podklady a územní studie a mezi územně
plánovací dokumentaci patří zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán.
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připomínku.413 Tento institut je novou efektivní možností účasti veřejnosti, protože jeho
prostřednictvím je možné podávat námitky, o kterých musí být rozhodnuto s odůvodněním.414
Častým způsobem účasti veřejnosti je veřejné projednání.415 Nařizuje ho pořizovatel,
který je i povinen o jeho průběhu provést písemný záznam. Vedle toho je pořizovatel i
povinný zajistit výklad územně plánovací dokumentace. Možnost podávat připomínky a
námitky je omezena pouze na písemnou formu, takto podané připomínky a námitky se
připojují k záznamu o veřejném projednání.
Námitky a připomínky se liší osobou, které je oprávněná je podat, i formou a
způsobem, jak je s nimi nakládáno. Zatímco připomínky může podávat kdokoliv, okruh
oprávněných osob k podávání námitek se u různých nástrojů liší, ale většinou je může podávat
zástupce veřejnosti. Námitky musí být v písemné formě a odůvodněné, součástí odůvodnění
pak musí být vymezení území dotčeného námitkou, důkaz oprávněnosti námitky údaji
z katastru, identifikace osoby a podpis. O námitkách dotčených osob musí být rozhodnuto
s odůvodněním. Rozhodnutí o námitkách se stává součástí odůvodnění opatření obecné
povahy. Pokud dojde ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je nutné uvést příslušný
nástroj územního plánování do souladu s touto změně, do doby než se tak stane, nelze
rozhodovat a postupovat podle těch částí nástroje územního plánování, které jsou vymezeny
v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách. Pro námitky i připomínky platí princip
koncentrace, který znamená, že je možné uplatňovat je nejpozději během veřejného
projednání a zároveň že nelze uplatňovat námitky nebo připomínky, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání nadřízené územně plánovací dokumentace.
I některé aspekty zveřejňování písemností jsou upraveny společně pro celé územní
plánování. Písemnosti ve věcech územního plánování se doručují veřejnou vyhláškou, pokud
tak stanoví stavební zákon. Postup při zveřejnění na úředních deskách se liší od obecné
úpravy ve správním řádu, protože zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
413

Přesné určení počtu občanů srovnej ustanovení § 23 odst. 2: „Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně
jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují
věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu 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 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou
připomínku k návrhu zásad územního rozvoje.“ Způsob a prokázání zmocnění určuje ustanovení § 23 odst. 3
stavebního zákona.
414
Po splnění formálních náležitostí zmocněný zástupce veřejnosti může podat námitku k zásadám územního
rozvoje, územnímu plánu (ve fázi konceptu i návrhu), územnímu opatření o asanaci nebo stavební uzávěře.
Rozhodnutí o námitkách je možné nechat přezkoumat podle správního řádu, popř. ve správním soudnictví.
V případě zrušení nebo změny rozhodnutí o námitce je potom část územně plánovací dokumentace postižená
zrušenou námitkou neplatná a nelze podle ní postupovat.
415
Srovnej ustanovení § 22 stavebního zákona.
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deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. V
případě potřeby se písemnost zveřejní i jiným způsobem v místě obvyklým. Vedle toho se
písemnosti zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Může se stát, že písemnost416 je natolik obsáhlá, že by nebylo možné nebo účelné celý
její obsah vyvěsit na úřední desce a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pak se
vyvěsí pouze oznámení se základními údaji o jejím obsahu s uvedením, kdy a kde je možné
do písemnosti nahlédnout. 417

Jednotlivé nástroje územního plánování
Účast veřejnosti je pro každý z těchto nástrojů upravena odlišně, dále proto bude
rozebrána pro každý z nástrojů zvlášť. Jak již z názvu územně plánovacích podkladů
vyplývá, jedná se o podklady pro další navazující nástroje.418 Jedná se tedy o prvotní popis a
posouzení stavu území, jeho limitů a problémů, stejně jako možných změn.
Územně nejširší záběr má politika územního rozvoje,419 která se vztahuje k celému
území ČR, nahlíží na něj nejen v celorepublikových, ale i přeshraničních a mezinárodních
souvislostech. V tomto kroku je tak určena strategie a limity pro všechny na něj navazující
nástroje. Závaznost vyplývá nejen z územního rozsahu nástroje, ale i znění zákona.420
Přípravy toho nástroje se již může účastnit veřejnost. Aktivní poskytování informací
veřejnosti je zajištěno zveřejněním návrhu politiky územního rozvoje, spolu s vyhodnocením
vlivů na udržitelný rozvoj území.421 Právo podávat připomínky k tomuto návrhu má potom
každý, a to přímo ministerstvu pro místní rozvoj. Určení lhůty pro podávání připomínek je
ponecháno ministerstvu pro místní rozvoj, zákon ale stanoví její minimální délku – 90 dnů.422
Řádné vypořádání účasti veřejnosti je zajištěno povinností ministerstva pro místní rozvoj
zohlednit při úpravě návrhu mimo jiné i připomínky veřejnosti. Poskytnutí informací
veřejnosti o výsledku je zajištěno povinností ministerstva pro místní rozvoj zveřejnit sdělení o
416

Za písemnost se považují i výkresy, schémata a jiná zobrazení.
Možnost nahlédnutí do písemnosti musí příslušný správní orgán zajistit po celou dobu vyvěšení písemnosti
nebo oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek.
418
Srovnej ustanovení § 25 – 30 stavebního zákona.
419
Srovnej ustanovení § 31 – 35 stavebního zákona. K problematice postavení Politiky územního rozvoje České
republiky ze dne 17. května 2006, kterou vydala Vláda ČR jako usnesení č. 561, srovnej článek Povolná, V.,
Dočkáme se územního rozvoje?, Via Iuris.
420
Srovnej ustanovení § 31 odst. 4 stavebního zákona.
421
Ministerstvo pro místní rozvoje je povinno zveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
422
Stavební zákon určuje devadesáti denní lhůtu i pro stanoviska správních orgánů (srovnej ustanovení § 34
odst. 3 stavebního zákona). S ohledem na účinnou účast veřejnosti je zajisté správné, že lhůta pro připomínky
veřejnosti nemůže být kratší než pro stanoviska správních orgánů, ale vzhledem k znevýhodněním veřejnosti
oproti správním orgánům bude vhodné danou lhůtu přiměřeně prodloužit.
417

77

schválení politiky územního rozvoje ve Sbírce zákonů a současně zveřejněním celého
dokumentu způsobem umožňujícím dálkový přístup.423
Územně plánovací dokumentace je souhrnným označením pro další nástroje
územního plánování, které zpřesňují, konkretizují otázky, cíle a strategie využití území
v souladu se závaznou politikou územního rozvoje.
Prvním ze skupiny těchto nástrojů jsou zásady územního rozvoje,424 které se pořizují
pro území kraje a stanoví základní limity a požadavky na využití území. Vydávány jsou ve
formě opatření obecné povahy. I tento nástroj územního plánování umožňuje účast veřejnosti.
Příprava a schvalování zásad územního rozvoje je ještě dále rozdělena do několika fází.
Nejdříve je připraven návrh zásad územního rozvoje, který je společně projednán s dotčenými
orgány, upraven a jsou posouzeny jeho vlivy na životní prostředí a až poté je umožněna účast
veřejnosti.425
Účast veřejnosti je možná ve dvou formách – na veřejném projednání a podáním
námitek, nebo připomínek. Jako obvykle i v tomto případě je účast veřejnosti zahájena
aktivním poskytováním informací tentokrát ze strany pořizovatele, který zveřejňuje návrh
zásad územního rozvoje veřejnou vyhláškou, která musí být zveřejněna nejméně 30 dnů od
doručení.426 V oblasti úpravy rozumných lhůt existuje poměrně snadná možnost omezit
veřejnost v čase na přípravu na účinnou účast, a to díky určení lhůty pro oznámení veřejného
projednání.427 Právo vyjádřit se k návrhu zásad územního rozvoje je dále rozděleno na právo
podávat námitky a připomínky.428 Návaznost jednotlivých nástrojů ilustruje i skutečnosti, že
k námitkám a připomínkám, o kterých bylo rozhodnuto již při schvalování politiky územního

423

Srovnej ustanovení § 31 odst. 3 stavebního zákona.
Srovnej ustanovení § 36 – 42 stavebního zákona.
425
Srovnej ustanovení § 39 stavebního zákona. Možnost veřejnosti vyjádřit se k připravovaným zásadám
územního rozvoje přichází tedy až v poslední fázi, bude proto mnohem obtížnější reagovat na jednotlivé
připomínky veřejnosti a tím bude značně omezena účinnost účasti veřejnosti, která je hlavní požadavkem
Aarhuské úmluvy i při přípravě plánů a politik (srovnej článek 7 Aarhuské úmluvy, který mimo jiné požaduje i
včasnou účast veřejnosti). Obdobný postup se uplatňuje i pro aktualizace zásad územního rozvoje, která by měla
probíhat každé 2 roky (srovnej ustanovení § 42 stavebního zákona).
426
Srovnej doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu s modifikací pravidla při
vyvěšování na více úředních deskách podle § 20 odst. 1 stavebního zákona. K počítání lhůt v územním plánovaní
srovnej Šikola, L., Lhůty v územním plánování, Via Iuris.
427
Na tento problém upozorňuje právě Šikola, L., Lhůty v územním plánování, Via Iuris. Podstatou problému je
určení minimální 15 denní lhůty pro oznámení konání veřejného projednání, které tak může velmi výrazně
zkrátit lhůtu pro seznámení veřejnosti se všemi podklady. Možné řešení situace pak autor naznačuje v závěru:
„Při úvahách de lege ferenda by bylo vhodné se zabývat změnou současné právní úpravy a den konání veřejného
projednání vázat raději na uplynutí lhůty k nahlížení do dokumentace.”
428
Lhůta pro využití tohoto oprávnění veřejností je vázána právě na veřejné projednání, které je poslední
možnou příležitostí pro uplatnění připomínek, nebo námitek veřejného zástupce.
424
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rozvoje, se nepřihlíží.429 Po projednání návrhu zásad územního rozvoje je možné ho upravit,
nebo zcela přepracovat. Při podstatné úpravě je účast veřejnosti zaručena jako při předchozím
přijímání, včetně veřejného projednání a možnosti podávat připomínky a námitky.
Územní plán je opatřením obecné povahy, které stanoví koncepci a limity pro
využívání území obce.430 Jako jeden z řady nástrojů musí být v souladu s předcházejícími
nástroji územního plánování a následující nástroje naopak musejí být v souladu s ním.
Přestože se v souvislosti se schvalováním územního plánu obvykle hovoří o 3 fázích,
existuje o jednu fázi víc. První fází je návrh pořízení územního plánu, který může iniciovat
nejen obec, nebo orgány veřejné správy, ale také občan obce, nebo vlastník nemovitosti na
území obce.431 Účast veřejnosti je pak umožněna hned od počátku druhé fáze přípravy
územního plánu, návrh zadání musí být zveřejněn a vystaven k nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne vyvěšení oznámení o projednání zadání na úřední desce. Kdokoliv má tedy možnost
získat informace o návrhu zadání a ve stejné lhůtě i podat svoje připomínky k tomuto návrhu.
Další fakultativní fází je koncept územního plánu, který se vypracovává pouze,
stanoví-li tak zadání územního plánu.432 Účast veřejnosti je zajištěna veřejným projednáním a
možností podat připomínky a námitky.433 Právo podávat připomínky náleží opět každému,
zatímco právo podávat námitky má pouze zástupce veřejnosti a v určitých případech i
vlastníci nemovitostí.434 Lhůta pro podávání připomínek a námitek tentokrát nekončí
veřejným projednáním ale až 15 dnů po něm. Vyhodnocení zohlednění námitek a připomínek
je součást odůvodnění závěru této fáze – návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu.
Poslední fází je návrh územního plánu, který vychází ze schváleného návrhu pokynů
pro zpracování návrhu, pokud proběhla fáze konceptu, pokud byla fáze konceptu vynechána,
vychází ze schváleného zadání územního plánu. Účast veřejnosti v této fázi je umožněna až
429

Srovnej ustanovení § 39 odst. 3 stavebního zákona.
V odůvodněných případech je možné spojit pořízení územního plánu s regulačním plánem. V takovémto
případě pak veřejná projednání musí splňovat požadavky pro projednání územního i regulačního plánu, možnost
účasti veřejnosti, tedy nelze tímto způsobem omezit.
431
Již toto oprávnění je možné považovat za velmi specifickou formo účasti úzce omezeného okruhu veřejnosti.
Srovnej ustanovení § 44 stavebního zákona.
432
Srovnej ustanovení § 48 odst. 1 stavebního zákona. Důležitou roli hraje při posuzování a výběru mezi
jednotlivými variantami využití území.
433
Veřejnosti jsou poskytnuty informace o konceptu a to možností nahlédnout do něj u pořizovatele, nebo obce,
pro jejíž území se plán pořizuje. Lhůta je určena jako 30 denní ode dne doručení veřejné vyhlášky o veřejném
projednání. Informace o veřejném projednání jsou zveřejněny také formou veřejné vyhlášky minimálně 15 dnů
před jeho konáním. Specifikem veřejného projednání je obsah výkladu k navrhovanému konceptu.
434
Jedná se o vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch.
430
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po společném projednávání orgány veřejné správy. Veřejné projednání se tak koná až o
upraveném a posouzeném návrhu územního plánu. Veřejnost je informovaná o návrhu
územního plánu prostřednictvím veřejné vyhlášky a je jí umožněno nahlížet do návrhu po
dobu 30 dnů od jejího doručení. Návrh je vystaven u pořizovatele i obce, pro kterou územní
plán pořizuje. Nejpozději při veřejném projednání existuje možnost podat námitky nebo
připomínky. Připomínky může podat každý, námitky může podávat jen úzce vymezené
skupina dotčených osob a veřejný zástupce.435 Princip koncentrace se projevuje tím, že
k námitkám a připomínkám, o kterých bylo rozhodnuto již při vydávání zásad územního
rozvoje, se nepřihlíží. O připomínkách je rozhodnuto v rámci vyhodnocení výsledků
projednání a o námitkách se zpracovává návrh rozhodnutí.436
Posledním koncepčním nástrojem územního plánování a zároveň posledním ze
skupiny územně plánovací dokumentace je regulační plán.437 Svým charakterem už patří spíš
do realizačních nástrojů územního plánování, protože již stanoví velmi podrobné podmínky
pro umisťování a uspořádání staveb, vymezuje veřejně prospěšné stavby a opatření atd. Díky
tomu je v řešeném zastavěném území náhradou za územní rozhodnutí a pro rozhodování
v území je závazný.438 I regulační plán musí být v souladu s předcházejícími nástroji
územního plánování.
Regulační plán je opatřením obecné povahy, které může být pořízeno z podnětu nebo
na žádost, a v odůvodněných případech je možné jeho pořízení spojit se schvalováním
územního plánu. Při pořizování regulačního plánu z podnětu probíhá účast veřejnosti
následujícím způsobem. Nejdříve je veřejnost informována o návrhu zadání regulačního
plánu.439 Právo uplatnit požadavky na obsah zadání přísluší každému, učinit tak může do 15
dnů ode dne zveřejnění zadání. I na základě požadavků veřejnosti je potom návrh zadání
upraven a o zapracování požadavků do návrhu je nutné předložit vyhodnocení. Žádost o
vydání regulačního plánu může podat fyzická i právnická osoba, pokud tuto možnost územní
435

Jedná se o vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch. Tato skupina je vymezena shodně s osobami oprávněnými podávat námitky ke
konceptu územního plánu.
436
Srovnej ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. Pokud je rozhodnutí o námitkách změněno, je obec
povinna uvést územní plán do souladu s tímto rozhodnutím. Do doby než se tak stane, nelze rozhodovat a
postupovat podle těch částí územního plánu, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách
(srovnej ustanovení § 54 odst. 4 stavebního zákona).
437
Srovnej ustanovení § 61 – 75 stavebního zákona.
438
Dokonce platí, že pokud je regulační plán vydaný krajem, je závazný pro územní a regulační plány vydávané
obcemi. Srovnej ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona.
439
Vystavení návrhu zadání regulačního plánu je oznámeno na úřední desce a zároveň způsobem, který
umožňuje dálkový přístup. Tento návrh musí být vystaven po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí v obci, pro
kterou je regulační plán připravován. Srovnej ustanovení § 64 odst. 1 stavebního zákona.
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plán nebo zásady územního rozvoje upravují a obsahují zadání regulačního plánu.440 Součástí
žádosti je i návrh regulačního plánu. Od kterého už oba způsoby pořizování regulačního plánu
probíhají shodně.
Pořizovatel opět informuje veřejnost o návrhu regulačního plánu. Tento návrh se
doručuje veřejnou vyhláškou a musí být vystaven u pořizovatele a v obci nejméně 15 dnů
přede dnem veřejného projednání, celkově po dobu 30 dnů. Druhým způsobem informování
veřejnosti jsou tabule, které označují danou plochu, obsahují základní informace o návrhu
regulačního plánu a na místě jsou nejméně 30 dnů před dnem veřejného projednání.441
Námitky i připomínky je možné vznášet nejpozději na veřejném projednání.442 Právo
podat připomínky přísluší každému, námitky mohou podat pouze osoby shodné s vymezením
účastníků územního řízení.443 I při vydávání regulačního plánu se uplatňuje princip
koncentrace a nepřihlíží se proto k námitkám nebo připomínkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Návrh regulačního plánu je
upraven na základě výsledků projednání, tedy i na základě podaných připomínek a námitek.
Zvláštní pozornost je věnována posuzování vlivů regulačního plánu na životní
prostředí. Stavební zákon i zákon EIA stanoví obdobné požadavky pro informování veřejnosti
a její účast na řízení, proto je nutné tyto zákony nějakým způsobem koordinovat. V opačném
případě by mohlo docházet ke zbytečným duplicitám v postupech a tím i prodlužování
řízení.444 Stavební zákona proto upravuje posouzení vlivů regulačního plánu na životní
prostředí v případech, kdy příslušným úřadem je krajský úřad. Rozdílný postup se uplatní pro
regulační plány pořizované na žádost a z podnětu. Regulační plány pořizované z podnětu se
dále dělí podle toho, zda je zadání regulačního plánu součástí návrhu zásad územního rozvoje,
nebo návrhu územního plánu.445
440

Srovnej ustanovení § 62 odst. 3 stavebního zákona. Toto oprávnění lze opět interpretovat jako velmi
specifické právo veřejnosti na účast – iniciováním celého postupu.
441
Tento způsob informování je modifikován pro plochy mimo zastavěné území, nebo plochy zvlášť rozsáhlé,
kdy místo vyvěšení tabulí určuje pořizovatel (srovnej ustanovení § 67 odst. 2 stavebního zákona).
442
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek
musí být na tuto skutečnost upozorněny. (srovnej ustanovení § 67 odst. 1 stavebního zákona).
443
O námitkách se vydává odůvodněné rozhodnutí, se kterým musí být regulační plán v souladu (srovnej
ustanovení § 69 odst. 4 stavebního zákona). Účastníky územního řízení mohou být i občanská sdružení na
základě ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny.
444
Srovnej Sedláčková, V.,Sklenář, T., Tunka, M.,Vobrátilová, Z., Doležal, J., Mareček, J., Nový stavební zákon
v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, str. 153.
445
Při pořizování regulačního plánu na žádost probíhá účast veřejnosti podle zákona EIA, žadatel pouze připojí
k žádosti o vydání regulačního plánu posudek a dokumentaci vlivů. Pokud je regulační plán pořizován z podnětu
a jeho zadání není součástí návrhu zásad územního rozvoje, nebo územního plánu, je pořizovatel povinný
zveřejnit informaci o oznámení záměru a kdokoliv je oprávněn k zaslání vyjádření. Lhůta pro zaslání vyjádření
je shodná s lhůtou pro uplatnění požadavků na obsah zadání, tj.15 dnů (srovnej ustanovení § 64 odst. 3
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Dále už probíhá řízení společně pro oba způsoby pořizování regulačního plánu.
Veřejnosti jsou poskytnuty informace o posudku i dokumentaci vlivů, a to způsobem
umožňující dálkový přístup, zároveň jsou tyto informace vystaveny spolu s návrhem
regulačního plánu. Právo podávat vyjádření k posudku i dokumentaci přísluší každému, lhůta
je shodná s lhůtou pro připomínky k návrhu regulačního plánu. Tato vyjádření jsou pak spolu
s posudkem a dokumentací předmětem veřejného projednání, které musí být oznámeno
nejméně 15 dnů předem.

5 . 8 . 2 . Územní řízení
Po přípravě a schválení koncepčních nástrojů územního plánování následuje územní
řízení, ve kterém jsou vydávány nástroje realizační. Stavební zákon upravuje několik různých
postupů umisťování stavby.
Jedním ze způsobů vydávání územních rozhodnutí je územní řízení.446 Tento postup
se použije i pro změny a zrušení územních rozhodnutí, stejně jako pro povolování výjimek
z nich.
Stavební zákon rozděluje osoby, které se mohou účastnit územního řízení do dvou
skupin. Rozdíly mezi těmito skupinami jsou obdobné rozdílům mezi hlavními a vedlejšími
účastníky podle správního řádu. Skupina hlavních účastníků447 je poměrně úzce vymezená,
spadá do ní pouze žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Oproti tomu vedlejší účastníci448 jsou vymezeni volněji, do této skupiny spadají osoby, které
mají věcná práva k sousedním nemovitostem a tyto práva mohou být územním rozhodnutím
přímo dotčena, nebo osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Právě poslední
kategorie bude pro účast veřejnosti na územním řízení ta nejdůležitější.
Veřejnost je o záměru informována vyvěšením informací na vhodném veřejně
přístupném místě, u plánovaného místa záměru.449 Tato informace musí obsahovat údaj o
stavebního zákona). Pokud je zadání regulačního plánu součástí návrhu územního plánu nebo zásad územního
rozvoje, použije se obdobný postup s jediným rozdílem a ten spočívá právě v určení této lhůty, která je 20 dnů
(srovnej ustanovení § 73 odst. 3 stavebního zákona). O těchto vyjádření je pak příslušný úřad neprodleně
informován a pořizovatel je povinen na jejich základě upravit návrh zadání regulačního plánu.
446
Srovnej ustanovení § 84 – 94 stavebního zákona.
447
Srovnej ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona.
448
Srovnej ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona. K vymezení pojmu „sousední pozemek“ srovnej rozsudek
Pl. ÚS č. 19/99, sv. 17, ročník 2000, č. 13 (č. 96/2000 Sb.). Za sousední pozemek nelze považovat pouze
pozemek se společnou hranicí, ale také pozemky oddělené cestou, potok, pozemkem jiného vlastníka, atd. pokud
daná osoba může být rozhodnutím očividně dotčena ve svých právech.
449
Nebo na místě, které určí stavební úřad (srovnej ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona). Informace
musejí být vyvěšeny bezodkladně po nařízení ústního jednání a jejich vyvěšení musí trvat po celou dobu až do
ústního jednání. V případě, že tato povinnost není splněna, nařídí stavební úřad opakování ústního jednání.

82

podané žádosti o vydání územního rozhodnutí a grafické vyjádření záměru.450 Veřejnost se
také informuje o zahájení územního řízení a veřejném ústním projednání, a to nejméně 15 dnů
před jeho konáním. Způsob oznamování se liší podle zařazení účastníků, účastníkům hlavním
se doručuje jednotlivě, účastníkům vedlejším veřejnou vyhláškou.451 Způsob informování o
vydaném územním rozhodnutí závisí opět na zařazení účastníků a zároveň i na tom, zda je pro
danou oblast vydaný územní nebo regulační plán.452
Pro možnost účasti veřejnosti i celkovou transparentnost řízení je důležitou novinkou
veřejnost územního řízení. Žádost se projednává na veřejném ústním jednání. Pro počítání
lhůt je podstatné, že veřejné ústní projednání se považuje za ukončené až provedení
posledního úkonu v protokolu.453 Pokud se veřejného územního řízení účastní více osob z řad
veřejnosti a tato skutečnost by mohla vést ke zmaření účelu veřejného projednání, existuje
možnost tyto osoby vyzvat ke zvolení společného zmocněnce.454
Námitky jsou oprávněni podávat pouze účastníci řízení – hlavní i vedlejší. Zásada
koncentrace se projevuje ve dvou ohledech. Účastníci musí podat námitky nejpozději na
veřejném ústním projednání a zároveň se nesmí jednat o námitky k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto již při vydání územního nebo regulačního plánu.455 Na námitky jsou kladeny
určité formální požadavky, účastník musí prokázat svoje postavení účastníka územního
řízení456 a námitky řádně odůvodnit. Vedle toho je možnost podávat námitky omezena i
materiálně – jejich obsahem.457 O takto podaných námitkách se rozhoduje ve výroku
územního rozhodnutí. Institut připomínek je upraven mnohem volněji. Připomínky může
450

Grafické vyjádření záměru může být nahrazeno jiným podkladem, z něhož lze usuzovat na architektonickou
a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí.
451
I vedlejším účastníkům se musí oznamovat zahájení územního řízení doručením do vlastních rukou, pokud
nebyl v území vydán územní nebo regulační plán. Srovnej ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona.
452
Je-li takový plán vydán doručuje se hlavním účastníkům jednotlivě a vedlejším veřejnou vyhláškou. Pokud
pro danou oblast není vydán územní nebo regulační plán, postupuje se podle úpravy doručování ve správním
řádu. Srovnej Sedláčková, V.,Sklenář, T., Tunka, M.,Vobrátilová, Z., Doležal, J., Mareček, J., Nový stavební
zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, str. 181.
453
Srovnej rozsudek SR NSS 2/2004, č. 92, který ještě přesněji určuje, že: „Jednání totiž nekončí přečtením
protokolu, neboť jeho účastníci mají poté plné právo se k obsahu protokolu vyjádřit ještě vedle svého podpisu“.
454
Srovnej ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona. Pro institut společného zmocněnce se použije obdobně
správní řád.
455
Jinak se k nim nepřihlíží (srovnej ustanovení § 89 odst. 1 a 2 stavebního zákona). Po konání veřejného
ústního jednání bude možné podávat námitky i připomínky pouze pokud se budou týkat nezákonnosti návrhu
nebo postupu. Srovnej Černohous, P., Šikola, L.: Od územního plánování po stavební povolení – Kdy a jak se
účastnit, Zelený kruh, 2007, str. 18.
456
K prokazování postavení účastníka srovnej Sedláčková, V.,Sklenář, T., Tunka, M.,Vobrátilová, Z., Doležal,
J., Mareček, J., Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, str. 176. Autor zde
dovozuje, že jde o povinnost pouze uvést, nikoliv doložit skutečnosti, které zakládají toto postavení.
457
Dotčení vlastníci sousedních nemovitostí mohou uplatňovat námitky v rozsahu, ve kterém je jejich právo
přímo dotčeno. Právo podávat námitky pro občanská sdružení je omezeno pouze na působnost zvláštního
právního předpisu, na jehož základě občanské sdružení hájí veřejné zájmy.
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podat kdokoliv, toto právo náleží veřejnosti jako celku. Jediným omezením je jejich podání
nejpozději na veřejném ústním projednání. Volnější podmínky pro podávání připomínek jsou
ale kompenzovány při rozhodování o nich, kdy jsou pouze vyhodnoceny v odůvodnění
rozhodnutí.
Při splnění podmínek stanovených zákonem je možné spojit územní řízení
s posuzováním vlivů na životní prostředí.458 Stavební zákon stanoví pro tento případ úpravu
odchylek.
O zahájení územního řízení jsou poskytovány informace stejným způsobem, jejich
rozsah je ale širší o informace o posudku a dokumentaci vlivů na životní prostředí.
Zveřejňované je i stanovisko, a to bezodkladně potom co ho stavební úřad obdrží. O veřejném
projednání se informuje nejméně 15 dnů před jeho konáním. Právo zaslat vyjádření náleží
každému. Stavební zákon ale musel vybrat lhůtu, ve které je tak možné učinit, protože jsou
tyto lhůty v obou předpisech určeny odlišně. I zde se tedy použijí lhůty ze zákona EIA.459
Tato vyjádření musejí být projednána na veřejném projednání, toto veřejné projednání může
být sloučeno i s veřejným ústním jednáním.
Dalším typem územního řízení je zjednodušené územní řízení, ve kterém je vydáno
územní rozhodnutí bez předchozího správního řízení v celém rozsahu.460 Rozhodovat v tomto
druhu řízení je možné pouze za splnění několika podmínek stanovených zákonem, z nichž pro
účely této práce je nejpodstatnější, že daný záměr nesmí podléhat posuzování vlivů na životní
prostředí. Podstatou účasti veřejnosti je možnost zabránit vydání rozhodnutí ve
zjednodušeném územním řízení a namísto něj provedením územního řízení. Poskytování
informací veřejnosti probíhá obdobně jako v územním řízení.
Účastníci řízení a veřejnost mají možnost svými námitkami a připomínkami
iniciovat ukončení zjednodušeného územního řízení a jeho nahrazení územním řízením.
Veřejnost může podávat připomínky pouze na ochranu veřejného zájmu podle ustanovení
zvláštních právních předpisů.461 Účastníci řízení nejsou v tomto ohledu nijak omezeni

458

Srovnej ustanovení § 91 odst. 1 stavebního zákona.
Srovnej ustanovení § 91 odst. 4 stavebního zákona. Neuplatní se tedy pro stavební zákon jinak typická zásada
koncentrace. K tomu srovnej i Sedláčková, V.,Sklenář, T., Tunka, M.,Vobrátilová, Z., Doležal, J., Mareček, J.,
Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, str. 180.
460
Srovnej Sedláčková, V.,Sklenář, T., Tunka, M.,Vobrátilová, Z., Doležal, J., Mareček, J., Nový stavební zákon
v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, str. 185.
461
Například zákon na ochranu přírody a krajiny, zákon o ovzduší, lesní zákon atd. Srovnej ustanovení
poznámky pod čarou č. 4 stavebního zákona.
459
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v obsahu svých námitek. Námitky i připomínky musejí být podány písemné formě a ve lhůtě
15 dnů od posledního dne vyvěšení návrhu na výroku rozhodnutí na úřední desce.
Dalším typem územního řízení je územní souhlas, který byl upraven v reakci na
uvolnění kontroly výstavby, na stavby, které není nutné ani povolovat ani ohlašovat, přesto se
jedná o stavby takového rozsahu, který může ovlivnit veřejný zájem nebo chráněné zájmy
vlastníků. Územní souhlas je možný vydat pouze pokud daný záměr splňuje podmínky
stanovené ve stavebním zákoně, z nichž jedna se opět váže k faktu, že daná stavba nepodléhá
posuzování vlivů na životní prostředí a osoby s věcnými právy k dotčeným nemovitostem se
záměrem souhlasí.462 Veřejnost je informována o záměru jeho vyvěšením na veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to bezodkladně
po jeho oznámení a po dobu minimálně 30 dnů. Možnost podávat připomínky a námitky je
obdobná jako u zjednodušeného stavebního řízení. Podaná námitka ale neznamená
automatické zahájení územního řízení.463 Účast veřejnosti na tomto druhu řízení není dále
upravena.

5 . 8 . 3 . Stavební řízení
I ve stavební řízení bylo nově upraveno několik institutů pro různé typy staveb.
Veřejnost nemá možnost účastnit se těchto řízení. Lze mluvit o účasti dotčené veřejnosti,
protože v některých typech stavebního řízení je umožněno podávat připomínky osobám
s věcnými právy k sousedním nemovitostem.
Při ohlašování staveb464 není účast veřejnosti nijak upravena, stavba ale musí být
v souladu s předchozí územně plánovací dokumentací a stavebník musí doložit, že o svém
stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich.
Tito vlastníci příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do
15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.

462

Srovnej ustanovení § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Územní souhlas postačí v případě staveb, jejich změn
a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ohlašovaných staveb, jejich změn a některých dalších
typů zařízení a staveb. A to pokud: stavební úřad obdrží oznámení o záměru, záměr má být v zastavěném území
nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu. Naopak územní souhlas nelze vydat: obsahuje-li závazné stanovisko
dotčeného orgánu podmínky, je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr
podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.
463
Černohous, P., Šikola, L.: Od územního plánování po stavební povolení – Kdy a jak se účastnit, Zelený kruh,
2007, str. 16
464
Srovnej ustanovení § 104-108 stavebního zákona.
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Účastníkem stavebního řízení jsou pouze osoby, které mají nějaká věcná práva
k dotčeným nemovitostem.465 Právo účastnit se má tedy pouze velmi úzce definovaná část
dotčené veřejnosti. 466 Obecná veřejnost má tedy možnost účastnit se pouze na základě
zvláštních právních předpisů.
Zahájení stavebního řízení se oznamuje účastníkům řízení, kteří jsou stavebnímu
úřadu známí. Toto oznámení se musí stát nejméně 10 dnů před ústním jednáním.467 Výsledek
stavebního řízení – stavební povolení je oznamováno účastníkům veřejnou vyhláškou. Pouze
stavebníku a majiteli pozemku je stavební povolení doručováno do vlastních rukou. Pokud je
namísto stavebního povolení uzavírána veřejnoprávní smlouva, stavební úřad oznamuje tento
postup osobám, které by byly účastníky stavebního řízení, a to do 7 dnů od předložení návrhu
veřejnoprávní smlouvy.468
Právo podávat námitky mají pouze účastníci řízení. Aby se jimi stavební úřad
zabýval, musí se týkat určitých otázek.469 Možnost podávat námitky je opět omezena
koncentrační zásadou, ve stavebním řízení uplatňovanou ještě přísněji než v řízeních
předchozích. Námitky je možné podat nejpozději na ústním jednání. Nepřihlíží se také
k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v předchozích řízeních. 470 O námitkách se
rozhoduje ve výroku stavebního povolení.
Dalším novým způsobem řízení pro široký okruh staveb471 je zkrácené stavební
řízení, při kterém je stavební povolení nahrazeno certifikátem autorizovaného inspektora. Ve
zkráceném řízení stavebník pouze oznamuje stavebnímu úřadu svůj záměr. Povinnou
náležitostí při zpracovávání záměru je i získání vyjádření osob, které by byly účastníky
stavebního řízení. Právě v těchto vyjádření mohou tyto osoby uplatnit své námitky.472
465

Srovnej ustanovení § 109 stavebního zákona.
Přesto je alespoň zaručeno zohlednění výsledků její účasti z předchozích řízení, je totiž nutné zajistit soulad s
územně plánovací dokumentací a územním souhlasem, nebo rozhodnutím. Srovnej ustanovení § 111 odst. 1
stavebního zákona.
467
Součástí toho oznámení je i upozornění na zásadu koncentrace námitek účastníků. Srovnej ustanovení § 112
odst. 1 stavebního zákona.
468
Srovnej ustanovení § 116 odst. 1 stavebního zákona.
469
Podávat námitky lze pouze k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů. A to pouze pokud jsou jimi dotčeny vlastnická nebo věcná práva, popř. právo provést stavbu
založené smlouvou. Srovnej ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona.
470
Jako je územní řízení, pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření o stavební uzávěře
nebo asanaci území. Srovnej ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona.
471
Ze zkráceného stavebního řízení jsou vyloučeny pouze stavby, které jsou zvláštním právním předpisem,
územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá
pro zkrácené stavební řízení. Srovnej ustanovení § 117 odst. 1 stavebního zákona.
472
Stavení zákon nijak neomezuje obsah námitek, které jsou předkládány autorizovanému inspektorovi. Při
předkládání stavebnímu úřadu k vypořádání, ale už bude stavební úřad omezen obsahem námitek podle
stavebního řízení. Srovnej Sedláčková, V.,Sklenář, T., Tunka, M.,Vobrátilová, Z., Doležal, J., Mareček, J., Nový
466
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Námitky nejdříve posoudí a s podávajícími osobami projedná autorizovaný inspektor. Způsob
vypořádání námitek, závěry a podklady k jejich vypořádání přikládá autorizovaný inspektor
ke svému certifikátu. Nepodaří-li se autorizovanému inspektorovi odstranit rozpory uplatněné
v námitkách, předloží je stavebnímu úřadu.473 Ten námitky vypořádá způsobem shodným se
stavebním řízením.474
Stavební zákon upravuje i situaci, kdy stavebník požádá o změnu stavby ještě před
jejím dokončením. Účast veřejnosti je zajištěna projednání žádosti v rozsahu, v jakém se
změna dotýká práv účastníků stavebního, případně územního řízení, jakož i zájmů chráněných
zvláštními právním předpisy.475

5 . 8 . 4 . Kolaudační řízení
Je posledním krokem povolování stavby. Stavební zákon upravuje opět několik druhů
toho řízení, jehož hlavním cílem je kontrola splnění podmínek uložených v předchozích
řízeních a celkové kvality provedení stavby. Veřejnost nemá možnost účastnit se těchto
postupů, v některých případech se nejedná ani o správní řízení a jediným účastníkem je
stavebník.476

5 . 9 . Proces posuzování vlivů na životní prostředí
Úprava posuzování vlivů na životní prostředí je obsažena v zákoně EIA, který
upravuje právo vyjádřit se k řízení velmi široce – toto oprávnění náleží každému nejen
v České republice, ale i ve všech potencionálně dotčených státech. Velmi důležitá je také
možnost veřejnosti účastnit se na základě podání připomínek i dalších navazujících řízení.
Zákon EIA477 upravuje řízení EIA spolu s řízením SEA a v obou případech i
přeshraniční konzultace, jsou-li nezbytné. Ve všech těchto řízeních je posuzován vliv na

stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, str.222. Srovnej ustanovení § 117 odst. 4
stavebního zákona.
473
Jedná se o podnět k zahájení řízení, nikoliv o žádost podle ustanovení § 44 správního řádu. Autorizovaný
inspektor není účastníkem řízení. Srovnej Sedláčková, V.,Sklenář, T., Tunka, M.,Vobrátilová, Z., Doležal, J.,
Mareček, J., Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, str. 223.
474
Stavební úřad také může usnesením rozhodnout o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení.
475
Srovnej ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona.
476
Srovnej ustanovení § 120 odst. 3 stavebního zákona. Obdobně je účast veřejnosti vyloučena i u rozhodování o
předčasném užívání stavby, nebo o zkušebním provozu.
477
Publikovaný jako zákon ze dne 20. února 2001 č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon EIA“).
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životní prostředí a veřejné zdraví,478 pokud existuje možnost závažného ovlivnění životního
prostředí. Cílem posouzení je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí a
přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Proto by měl proces EIA proběhnout ještě před
zahájením povolovacích řízení.
Pokud není stanoveno jinak, nevztahuje se na toto řízení správní zákon.479

5 . 9 . 1 . Účast veřejnosti
V procesu EIA se posuzují záměry uvedené v Příloze I tohoto zákona. Za záměr se
považují stavby, činnosti a technologie. Záměry jsou v Příloze rozděleny do dvou velkých
skupin. Vedle záměrů a jejich změn, které se posuzují vždy480, existuje i skupina, jejíž další
posouzení, závisí na závěru zjišťovacího řízení.481 Naopak vláda nebo příslušný správní orgán
má možnost svým rozhodnutím některé záměry z přezkumu vyloučit. 482 Pokud se vláda
rozhodne vyloučit záměr z posuzování, bude podléhat některým dalším povinnostem, jako
např. informovat veřejnost o tomto rozhodnutí a možnosti jiného posouzení, nebo informovat
Evropskou komisi. Tato výjimka a následné povinnosti vlády a příslušného správního orgánu
jsou zcela v souladu s požadavky směrnice EIA, u Aarhuské úmluvy vznikají drobné
pochybnosti.483 Zvláštní úpravě podléhá také hodnocení důsledků záměrů na území evropsky
významných lokalit a oblastí ochrany ptactva.484
Oprávnění vyjádřit se k řízení může každý. Směrnice o EIA obdobně jako Aarhuská
úmluva upravuje i právo dotčené veřejnosti na včasnou a účinnou účast, v době kdy jsou
478

Tedy vliv na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu,
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Pojem vliv na
životní prostředí v sobě při dalším použití v textu zahrnuje i vliv na veřejné zdraví.
479
Srovnej ustanovení § 23 odst. 12 zákona EIA.
480
Jedná se o záměry a jejich změny (Pokud tyto změny dosahují samy o sobě limitních hodnot.), které jsou
uvedeny v Příloze I kategorii I zákona EIA
481
Posouzení, které závisí na závěru zjišťovacího řízení, se vztahuje na záměry a jejich změny, které jsou
uvedeny v kategorii II Přílohy I, změny záměrů z Přílohy I, které nedosahují potřebných limitních hodnot a
přesto se jejich vliv významně mění, a konečně záměry, pro které se žádá o prodloužení platnosti stanoviska.
Tato kategorie byla podstatně rozšířena tím, že záměry z kategorii II mají být posuzovány ve zjišťovacím řízení,
i když nedosahují limitních hodnot stanovených zákonem.
482
Srovnej ustanovení § 4 odst. 2 a § 23 odst. 7 zákona EIA. Jedná se o záměry v oblasti civilní ochrany nebo
bezpečnosti státu, které slouží k odvrácení nebo zmírnění následků nepředvídatelných událostí. Tato ustanovení
se snaží velmi jasně definovat situaci vážného ohrožení zdraví, bezpečnosti, majetku, nebo i životního prostředí,
které vzniklo z nepředvídatelné události, a je nezbytné odvrátit nebo omezit jeho důsledky. Vláda nebo příslušný
správní orgán má povinnost jednak posoudit, zda se jedná o tento případ spadající do této kategorie, pokud se
rozhodne, že ano a že je zapotřebí vyloučit posuzování EIA, informuje o tom ještě před samotným rozhodnutím
Evropskou komisi a zváží, není-li možné alespoň nějaké náhradní posouzení. Po definitivním rozhodnutí o
vyloučení z posuzování bude vláda přiměřeně informovat veřejnosti. Nikdy nelze vyloučit z posouzení záměr,
který podléhá přeshraničnímu posouzení.
483
Aarhuská úmluva totiž umožňuje takovéto vyloučení pouze v případě možného nepříznivého vlivu na
bezpečnost státu, které už ale dále nedefinuje. Srovnej ustanovení § 6 odst. 1 písmena c Aarhuské úmluvy.
484
Srovnej ustanovení § 23 odst. 13 zákona EIA.
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všechny možnosti volby ještě otevřené, tedy již od počátečního stádia řízení. Zákon EIA ho
plní informování veřejnosti a možností podávat připomínky hned od počátku řízení. Srovnávat
úpravu informování veřejnosti s konkrétními požadavky Aarhuské úmluvy je vzhledem
k neurčitosti těchto požadavků zbytečné. Srovnání s požadavky směrnice EIA naopak zcela
vyhovuje.485 Některá ustanovení zákon EIA o informování veřejnosti jsou společná řízení EIA
i SEA. Informování veřejnosti je upraveno zákonem EIA dvěma způsoby. Prvním z nich je
úprava poskytování informací u jednotlivých institutů v průběhu řízení.486 Druhý způsob je
velmi přehledný, jasný a napomáhá k lepší orientaci v řízení jak správním orgánům, tak
veřejnosti. Jedná se o výčet poskytovaných informací, který je upraven v ustanoveních
společných pro řízení EIA i SEA. Kromě toho jsou na stejném místě upraveny i způsoby
poskytování informací.487Příslušný správní orgán je tedy povinen poskytovat informace o
oznámení, závěru zjišťovacího řízení, dokumentaci, posudku, místě a času konání veřejného
projednání a záznam z něj,488 stanoviska, konzultaci při mezistátním posuzování, žádosti o
vydání navazujících rozhodnutí.489 Z takto oznamovaných dokumentů jsou vypouštěny údaje,
které nelze podle zvláštních právních předpisů zveřejňovat.490 Při určení způsobu informování
veřejnosti je kladen velký důraz na jeho účinnost, je proto stanovena povinnost poskytnout
tyto informace zveřejněním na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků,
na internetu a minimálně ještě jedním obvyklým způsobem. Rozhodujícím dne pro zveřejnění
je den vyvěšení informace na úřední desce kraje. Oproti požadavkům směrnice je každý
oprávněn nahlížet do dokumentů, toto oprávnění bude navíc rozšířeno zákonem o
poskytování informací o životním prostředí. Správní orgán musí zveřejnit informace - kdy a
kde je možné nahlížet do: oznámení, dokumentace a posudku.491
Směrnice EIA ponechává určení rozumných lhůt pro účast veřejnosti na členských
státech. Podmínkou je zachování dostatečné časové lhůty pro přípravu a účinnou účast na
rozhodování, a to pro všechny jednotlivé fáze řízení, tedy požadavek převzatý z Aarhuské
485

A to okruhem poskytovaných informací, okruhem osob, kterým jsou informace poskytovány, stejně jako
způsobem jejich poskytování.
486
Srovnej například ustanovení § 6 odst. 3, § 8 odst. 2, § 10 odst. 2 a 4 zákona EIA.
487
Srovnej ustanovení § 16 zákona EIA, toto ustanovení je společné pro řízení EIA i SEA.
488
Samotný záznam průběhu veřejného jednání je upraven samostatně v ustanovení § 17 odst. 6 zákona EIA a
zveřejňuje se pouze na internetu.
489
Srovnej samostatnou úpravu v § 10 odst. 4 zákona EIA.
490
Poznámka ve znění zákona odkazuje i na obchodní zákoník, občanský zákoník, trestní řád.
491
U stanoviska není tato povinnost explicitně dána (je ale zveřejňováno v rámci aktivního poskytování
informací). Směrnice EIA požaduje zpřístupňování pouze dokumentů, které vznikají v průběhu rozhodnutí. O
tento dokument ale bude možné požádat na základě zákona o poskytování informací o životním prostředí. Tento
výklad podporuje i ustanovení § 23 odst. 1 zákona EIA: „Příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené
územní samosprávné celky jsou povinny dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto zákona
zpřístupnit podle zvláštních právních předpisů.“
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úmluvy. Lhůty týkající se účasti veřejnosti většinou určují dobu, po kterou je veřejnost
oprávněná činit určitý druh připomínek.492 Pro připomínky k oznámení platí 20 denní lhůta od
jeho zveřejnění, pro připomínky k dokumentaci je 30 dnů, pro posudek je lhůta také 30 denní,
navíc prodloužené o možnost vyjádřit se k němu i na veřejném projednání. Pro veřejné
projednání platí, že místo a čas jeho konání musí být zveřejněny minimálně 10 dnů předem.493
Na rozdíl od požadavků směrnice EIA a v souladu s Aarhuskou úmluvou je
k podávání připomínek oprávněn každý. Pro právo podávat připomínky používá zákon EIA
pojmu vyjádřit se, upravuje ho v obou formách. Tedy jak písemně k oznámení, dokumentaci a
posudku, tak ústně na veřejném projednání.494 Velmi důležitá je také možnost veřejnosti
účastnit se navazujících řízení.495 Směrnice o EIA, stejně jako Aarhuská úmluva ukládá
členským státům přihlížet k výsledkům účasti veřejnosti.496 Protože řízení EIA probíhá
v několika krocích, je výsledek účasti veřejnosti zohledňován několikrát, nejdříve
oznamovatelem při zpracovávání dokumentace, poté zpracovatelem při vytváření posudku a
návrhu stanoviska a na závěr i příslušným správním orgánem při vydání stanoviska.497 Pro
účast veřejnosti je také velmi podstatné, že právě svými nesouhlasnými vyjádřeními docílí
vypracování dokumentace, nebo veřejného projednání.498

5 . 9 . 2 . Přeshraniční vlivy
Protože navrhované záměry nemusejí mít vliv na životní prostředí pouze na území
státu původu, ale mohou zasahovat i území dotčených států,499 bylo nutné zákonem upravit i

492

Při překročení těchto lhůt příslušný správní orgán nemusí k připomínkám přihlížet.
Srovnej ustanovení § 17 odst. 1 zákona EIA. Minimální lhůta je tedy dvakrát delší než je obvyklé. Srovnej
ustanovení § 49 správního řádu, § 6 odst. 1 zákona o GMO.
494
Srovnej ustanovení § 9 odst. 7 a 17 zákona EIA. Veřejné projednání se koná k posudku, pokud k němu
příslušný úřad obdrží nesouhlasné vyjádření. Kromě způsobu a lhůt pro oznámení je upravena také možnost
ukončit a znovunařídit projednání a zápis z projednání a jeho zveřejnění. Možnou účastí veřejnosti je právě i
samotný návrh na konání veřejného projednání, který může veřejnosti učinit v zjišťovacím řízení, kde se určuje
způsob zapojení veřejnosti.
495
Srovnej ustanovení § 23 odst. 9 zákona EIA.
496
Za dostatečné splnění této povinnosti je považováno vypořádání se s připomínkami veřejnosti v písemném
odůvodnění rozhodnutí.
497
Stanovisko je v dalších navazujících řízeních odborným podkladem, bez něhož nelze vydat rozhodnutí
nezbytná k provedení posuzovaného záměru. Jeho obsah musí být vždy brán v úvahu a není-li zahrnut do
navazujícího rozhodnutí, musí být jeho nezahrnutí řádně odůvodněno. Srovnej ustanovení § 10 odst. 3 a 4
zákona EIA.
498
Srovnej ustanovení § 7 odst. 4 a § 9 odst. 9 zákona EIA.
499
Srovnej definici dotčeného státu v ustanovení § 11 odst. 1 pís. b: „ stát, jehož území může být zasaženo
závažnými vlivy na životní prostředí“
493
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tyto situace.500 Ten proto odděleně upravuje situace, kdy Česká republika bude dotčeným
státem i státem původu.
Základní zásadou mezistátního posuzování je proto postup podle „národního“ řízení.
Pouze tam kde je z důvodů závazků v mezinárodních smlouvách, požadavků směrnice EIA,
nebo prosté nutnosti účinnosti a praktičnosti úpravy, výslovně upraveno v hlavě III zákona
odlišně, postupuje se podle pravidel pro mezistátní posuzování.501 Vzhledem k vyšší
náročnosti celého řízení je příslušným správním orgán vždy ministerstvo životního prostředí
ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí.
Rozsah činností, které budou mezistátně posuzovány, je určen obsahem přílohy 1
zákona EIA, bude se tedy jednat o záměry, které se posuzují i v „národním“ řízení.502 Okruh
činností je zde dokonce zpřísněn, protože vláda nemá možnost rozhodnout o výjimce
z posuzování v řízení EIA.503
Informování veřejnosti je při přeshraničním posuzování opravdu klíčovou
otázkou.504 Jedním z opatření k lepšímu zapojení dotčeného státu je rozšíření okruhu
informací i na průběh rozhodování podle zákona EIA a možná navazující rozhodnutí podle
zvláštních předpisů.505 Shodně s národním řízením je veřejnost informována i o oznámení,
dokumentaci, místě a času konzultace, stanovisku, a na požádání i žádosti o navazující
rozhodnutí a znění těchto rozhodnutí. Tyto informace předává příslušný český správní orgán
dotčenému státu, nikoliv tedy přímo veřejnosti z dotčeného státu. Pokud je Česká republika
v postavení dotčeného státu, je povinná informovat veřejnost o oznámení, dokumentaci,
konzultaci, veřejném projednání, závěru posouzení a navazujících rozhodnutích.506
Poskytování těchto informací je omezeno tím, že je Česká republika musí obdržet.507 Tyto
informace poskytuje veřejnosti stejným způsobem jako informace o posuzování záměrů na
území České republiky.
500

Motivem celé úpravy je umožnit dotčeným státům a jejich veřejnosti vyjadřovat se k posuzování určitého
záměru. Možnost vyjádřit se musí být v zásadě ekvivalentní možnosti vyjádřit se veřejnosti státu původu.
Protože většinou bude veřejnost z dotčeného státu v obtížnější pozici, je nezbytné upravit některé aspekty
posouzení odchylně, tak aby byl tento nedostatek vyrovnán.
501
Srovnej ustanovení § 12 odst. 1 zákona EIA.
502
Zahájení mezistátního posuzování je možné ze strany státu původu, nebo na žádost dotčeného státu. Srovnej
ustanovení § 11 zákona EIA.
503
Srovnej ustanovení § 4 odst. 2 zákona EIA.
504
Proto této otázce Espoo konvence věnuje velkou pozornost. Informace se podle ní poskytují celé veřejnosti na
dotčeném území, včas a v jazyce jí srozumitelném (poslední požadavek je pouze doporučovaný).
505
Srovnej ustanovení § 13 odst. 1 zákona EIA.
506
Srovnej ustanovení § 14 odst. 1, 4, 6 a 7 zákona EIA.
507
Tento limit má dvě výjimky. Oznamování veřejného projednání je ještě zpřísněno požadavkem na včasné
obdržení. Naopak povinnost státu je rozšířena o informování veřejnosti, i pokud se o posuzování záměru dozví
jinak než z oznámení. Srovnej ustanovení § 14 odst. 1 a 6 zákona EIA.
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Určit správnou délku lhůt je při mezistátním posuzování velmi obtížné. Zřejmé je, že
by lhůty měly být delší než při národní posuzování.508 Proto také zákon EIA umožňuje
ministerstvu životního prostředí rozhodnout o prodloužení lhůt až o 30 dnů, tedy na více než
dvojnásobek většiny lhůt pro účast veřejnosti.509 Možnost prodloužení lhůt je pravděpodobně
důvodem, proč byly zkráceny lhůty na podávání připomínek oproti národnímu posuzování.
Pokud je Česká republika dotčeným státem veřejnost má možnost vyjádřit se k oznámení a
dokumentaci v 15 denní lhůtě. Z vyznění zákona EIA vyplývá, že vzhledem k nutnosti
předávat si informace nemusí být vždy dodržena lhůta mezi oznámením a konáním veřejného
projednání.510
Zákon EIA opravuje povinnost umožnit veřejnosti z dotčeného státu vyjádřit se
k oznámení a dokumentaci. Obdobné oprávnění platí i pro českou veřejnost v případě, kdy je
Česká republika dotčeným státem. České správní orgány jsou potom povinny vyjádření
veřejnosti předat státu původu ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění připomínkovaného
dokumentu.511 Veřejné projednání je přístupné každému, tedy i veřejnosti z dotčených států.
Speciálním institutem mezistátního posuzování je předběžné projednání, nazývané také
konzultace. Na kterém se státy mohou dohodnout, pokud existuje více variantních řešení,
nebo je nezbytné prodiskutovat preventivní opatření. Podle české úpravy se s vyjádřeními
veřejnosti z dotčeného státu nakládá stejně jako s vyjádřeními české veřejnosti. 512 Speciální
zacházení je upraveno pouze pro vyjádření dotčeného státu ke stanovisku, kdy je Česká
republika povinna zapracovat toto vyjádření do stanoviska, nebo zdůvodnit, proč tak
neučinila.513

508

Protože je nezbytné předávat informace mezi státem původu a dotčenými státy, překládat materiály,
informace jsou hůře dostupné, atd
509
Srovnej ustanovení § 12 odst. 1 zákona EIA.
510
Srovnej ustanovení § 14 odst. 5 zákona EIA: „Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času
veřejného projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji podle § 16.“ Espoo konvence žádným
způsobem rozumné lhůty pro účast veřejnosti neupravuje a ani směrnice EIA se výslovně nezmiňuje o
povinnosti členských států zajistit možnost účasti veřejnosti dotčeného státu na veřejném projednání. Řešení
problému proto závisí pouze na dohodě mezi státy.
511
Espoo konvence stanoví povinnost zainteresovaných států umožnit veřejnosti vznést svoje připomínky a ty
pak v dostatečném předstihu před samotným rozhodnutím předat příslušnému správní orgánu státu původu.
Srovnej ustanovení § 14 odst. 2 a 5 zákona EIA.
512
Způsob vyhodnocení výsledku veřejnosti ještě překračuje výslovný požadavek Espoo konvence, protože ta
požaduje zohlednění účasti veřejnosti pouze v konečném rozhodnutí. Aby to bylo prakticky naplněno je stejně
potřeba zohledňovat výsledek účasti veřejnosti v jednotlivých fázích řízení tak, jak to upravuje zákon EIA.
513
Protože pro vyjádření ostatních osob k zbylým dokumentům chybí úprava, bude se s nimi nakládat jako při
národním posuzování. Tato vyjádření tedy budou také zohledněna, nebo odůvodněno, proč se tak nestalo.
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5 . 1 0 . Proces strategického posuzování vlivů
Úprava veřejnosti v procesu SEA je obdobná jako v procesu EIA. Právo podávat
připomínky náleží každému včetně občanů dotčených států a výkon tohoto práva umožňuje
účast i v navazujících řízeních.
Požadavky na účast veřejnosti při přípravě politik, plánů a programů podle Aarhuské
úmluvy naplňuje proces SEA,514 při kterém jsou posuzovány tzv. koncepce. 515 Koncepce
nezpracovávají investoři, ale orgány veřejné správy (tedy především obce, kraje a
ministerstva). Smyslem posuzování je zjistit a zhodnotit vlivy koncepce, najít její nejšetrnější
variantu a určit preventivní i nápravná opatření. Bez ukončené procedury SEA nelze žádnou
koncepci schválit – ani zcela dokončená koncepce tak nemůže být právně závazná.
Zapojení veřejnosti do procesu SEA je nezbytné a může vlastně být i nejúčinnějším
řešením, jak pro veřejnost, tak pro správní orgány a v konečném důsledku i investory. Přesto
je účast veřejnosti již při přípravě plánů a programů v českém prostředí stále opomíjená.516
Pokud není stanoveno jinak, nevztahuje se na toto řízení správní zákon.

5 . 1 0 . 1 . Účast veřejnosti
Spektrum takto posuzovaných koncepcí je určeno v několika krocích.517 Nejdříve
zákon EIA stanoví tři kategorie koncepcí, které se posuzují. První kategorií jsou koncepce,

514

Pojem SEA je zkratkou Strategic Environmental Assessment, česky se také někdy používá strategická EIA.
Upravena je zákonem EIA.
515
Pojem koncepce je definován zákonem jako „strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo
zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení
předkládané“. Příkladem koncepce je: politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (nejčastěji
územní plán), krajský plán odpadového hospodářství, atd. Předmětem posouzení nejsou zákony či prováděcí právní
předpisy, ani strategie soukromých podniků.
516
Srovnej Hrušková, I., Štěrbová, M., Právní rozhledy, Účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí
podle mezinárodního a komunitárního práva a srovnání právní úpravy ČR s francouzským a německým
systémem, Právní rozhledy, č. 15/2006, str. 551. A praktické zkušenosti se zapojení veřejnosti srovnej Plánování
a povolování dopravních staveb a posuzování vlivů na životní prostředí - základní problémy, zpracoval:
Ekologický právní servis, únor 2007 „Ve skutečnosti je však … velmi obtížné se do procesů plánování dopravní
infrastruktury a povolování konkrétních staveb efektivně zapojit, a to zejména v počátečních fázích rozhodování
(plánování), což by bylo věcně logické a což také vyžadují mezinárodní závazky ČR. Formálně k tomu sice mají
řadu příležitostí, ale úřady jejich připomínky vesměs odmítají a odkazují je na jiné (ať již dřívější, nebo budoucí)
postupy“ nebo Ombudsman ve své zprávě ze dne 3. 11. 2006 k povolování rychlostní silnice R52 uvedl:
„Považuji za paradoxní, že opakovaným, posuzováním a hodnocením koncepčních materiálů a z nich
vycházejících záměrů se stává takřka nemožným najít ten správný okamžik, kdy by měly konkrétní návrhy a
námitky veřejnosti zaznít“. Nebo Zprávu o implementaci Aarhuské úmluvy 2006, str. 6, která uvádí statistiku
celkové počtu řízení, souhlasných stanovisek a závěrů zjišťovacího řízení o tom, že koncepce nepodléhá dalšímu
posuzování. Žádný ze závěrů nebyl negativní.
517
Srovnej ustanovení § 10a zákona EIA. Vymezení okruhu koncepcí je shodné se směrnicí SEA, přesto a právě
proto je možné k němu vznést obdobné výhrady.
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které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v Příloze č. 1.518 Další
rozšiřující kategorií jsou koncepce, které jsou spolufinancované z prostředků fondů EU, a
koncepce, u kterých nutnost posouzení stanoví zvláštní zákon. Samozřejmě jsou posuzovány i
jejich změny. Naopak posuzování nepodléhají koncepce pro účely obrany státu a civilní
ochrany, stejně jako koncepce finanční a rozpočtové. 519 Zvláštní úpravě podléhá také
hodnocení důsledků záměrů na území evropsky významných lokalit a oblastí ochrany ptactva.
Takto určený okruh je rozdělen na dvě velké části, koncepce, které se posuzují vždy, a
ty, které se posuzují, jen pokud tak stanoví zjišťovací řízení. Do první skupiny patří a vždy se
posuzují koncepce, jejichž realizace ovlivní území více než jedné obce. Naopak na výsledku
zjišťovacího řízení je závislé posuzování změn koncepcí a koncepce, jejichž realizace se
dotkne pouze území jedné obce.
Požadavek na účast veřejnosti již od počátečního stádia je obsažen jak v Aarhuské
úmluvě, tak směrnici SEA. Zákon EIA ho plní informování veřejnosti a možností podávat
připomínky hned od počátku řízení. Veřejné projednání se ale koná až těsně před koncem
celého řízení.520
Srovnávat úpravu informování veřejnosti s konkrétními požadavky Aarhuské úmluvy
a směrnice SEA je vzhledem k neurčitosti těchto požadavků zbytečné. Kritériem hodnocení
české úpravy proto zůstane pouze obecný požadavek na účinnou účast veřejnosti, který je
splněn.521 Informování veřejnosti je zákonem EIA upraveno dvěma způsoby. Prvním z nich je
úprava poskytování informací u jednotlivých institutů v průběhu řízení.522 Druhý způsob je
velmi přehledný, jasný a napomáhá k lepší orientaci v řízení jak správním orgánům, tak
veřejnosti. Jedná se o výčet poskytovaných informací, který je upraven v ustanoveních
společných pro řízení EIA i SEA. Kromě toho jsou na stejném místě upraveny i způsoby
poskytování informací.523 Příslušný správní orgán je tedy povinen poskytovat informace o
oznámení koncepce, závěru zjišťovacího řízení, dokumentaci, návrhu koncepce, místě a času
konání veřejného projednání a záznam z něj, stanoviska ke koncepci, konzultaci při
518

Posouzením tedy musí projít koncepce, které se vztahují k záměrům posuzovaným v procesu EIA.
Úpravou zvláštního postupu jsou z působnosti zákona EIA fakticky vyjmuty i politiky územního rozvoje a
územně plánovací dokumentace, které se posuzují podle stavebního zákona, regulační plány jsou posuzovány
v řízení EIA. Srovnej ustanovení § 10i zákona EIA.
520
Srovnej Zprávu o implementaci Aarhuské úmluvy 2006, str. 7.
521
Při určení způsobu informování veřejnosti je kladen velký důraz na jeho účinnost, je proto stanovena
povinnost poskytnout tyto informace zveřejněním na úředních deskách dotčených územních samosprávných
celků, na internetu a minimálně ještě jedním obvyklým způsobem. Rozhodujícím dnem pro zveřejnění je den
vyvěšení informace na úřední desce kraje.
522
Srovnej například ustanovení § 10c, § 10i odst. 5, § 17 odst. 6, § 10g odst. 5 zákona EIA.
523
Srovnej ustanovení § 16 zákona EIA.
519
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mezistátním posuzování, schválenou koncepci i s odůvodněním, usnesení o schválení politiky
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. Při aktivním informování veřejnosti není
upravena pouze povinnost správního orgánu zveřejnit daný dokument, ale vedle něj také
povinnost zveřejnit kdy a kde je do něj možné nahlížet, toto oprávnění přísluší každému.524
Zákon EIA upravuje o každého institutu samostatnou lhůtu, z hlediska účasti
veřejnosti jsou nejdůležitější lhůty pro podávání připomínek a přípravu na veřejné projednání.
Připomínky k oznámení koncepce je zapotřebí doručit příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě
20 dnů. Tuto lhůtu lze považovat přinejmenším za spornou, co se požadavku na dostatek času
veřejnosti na přípravu týče.525 Pro připomínky k návrhu koncepce a dokumentaci platí už
lhůta mnohem delší, celkově se jedná o minimálně 35 dní od předložení dokumentu
příslušnému správnímu orgánu.526 Pro veřejné projednání platí, že místo a čas jeho konání
musí být zveřejněny minimálně 10 dnů předem.527
Právo podávat připomínky upravuje zákon EIA v obou formách. Tedy jak písemně
k oznámení i návrhu koncepce, tak ústně na veřejném projednání.528 Toto oprávnění náleží
všem bez nutnosti splnit jakékoliv podmínky.529 Velmi důležitá je také možnost veřejnosti
účastnit se navazujících řízení.530 Při tvorbě stanoviska ke koncepci je správní orgán povinen
vycházet z návrhu koncepce, vyjádření k němu podaným a veřejného projednání. Toto
stanovisko je nezbytnou podmínkou ke schválení koncepce, pokud nebylo do koncepce
zahrnuto, je nutné zdůvodnit, proč se tak stalo. 531

524

Okruh dokumentů, pro které je tato povinnost stanovena, je: oznámení, dokumentace a návrh koncepce.
Jedná se o první seznámení veřejnosti s danou koncepcí, určitý čas může trvat než se o zveřejnění vůbec
dozví a čas na prostudování a přípravu připomínek je navíc zkrácen o dobu nutnou k doručení připomínek.
Srovnej ustanovení § 10f odst. 4 a 5 zákona EIA.
526
Tato lhůta je tvořená lhůtou pro nařízení veřejného projednání ve spojení s možností zaslat připomínky do 5
dnů po něm. Pro koncepce zpracovávané ústředním správním úřadem platí odlišná 30 denní lhůta, která běží od
zveřejnění návrhu. Pro splnění lhůty stačí připomínky zaslat, nemusejí být doručeny. K připomínkám podaným
po lhůtě se nepřihlíží.
527
Srovnej ustanovení § 17 odst. 1 zákona EIA. Minimální lhůta je tedy dvakrát delší, než je obvyklé. Srovnej
ustanovení § 49 správního řádu, § 6 odst. 1 zákona o GMO.
528
Možnou účastí veřejnosti je právě i samotný návrh na konání veřejného projednání, který může veřejnosti
učinit v zjišťovacím řízení, kde se určuje způsob zapojení veřejnosti.
529
Oprávnění každého podávat připomínky rozšiřuje možnost určenou směrnicí SEA, kde se toto oprávnění
vztahovala pouze k dotčené, nebo pravděpodobně dotčené veřejnosti. Ustanovení Aarhuské úmluvy je v této
otázce nejasné a lze ho vyložit více způsoby.
530
Srovnej ustanovení § 23 odst. 9 zákona EIA.
531
Srovnej ustanovení § 10g odst. 4 zákona EIA. Stejné pravidlo platí i pro posuzování politik územního rozvoje
a územně plánovacích dokumentací. Srovnej ustanovení § 10i odst. 5 zákona EIA.
525
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5 . 1 0 . 2 . Přeshraniční vlivy
Snad ještě častěji než navrhované záměry budou mít vliv na životní prostředí i mimo
stát původu navrhované strategie. Cílem je opět ideální situace, kdy se veřejnost z dotčeného
státu může účastnit posuzování stejně účinně jako veřejnost ze státu původu. Protože je ale
veřejnost z dotčeného státu v mnoha ohledech fakticky znevýhodněna, je zapotřebí
kompenzovat nevýhody některými širšími oprávněními.
Základní zásadou mezistátního posuzování je proto postup podle „národního“ řízení
SEA. Pouze tam kde je z důvodů závazků v mezinárodních smlouvách, požadavků směrnice
EIA, nebo prosté nutnosti účinnosti a praktičnosti úpravy, výslovně upraveno v hlavě III
zákona EIA odlišně, postupuje se podle pravidel pro mezistátní posuzování. Vzhledem k vyšší
náročnosti celého řízení je příslušným správním orgán vždy ministerstvo životního prostředí
ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí.
Rozsah činností, které budou mezistátně posuzovány, je shodný s okruhem koncepcí
posuzovaných v „národním“ řízení SEA.
Informování veřejnosti je při přeshraničním posuzování opravdu klíčovou
otázkou.532 Pokud je Česká republika státem původu je povinná poskytnout informace o
návrhu koncepce, stanovisko ke koncepci a schválenou koncepci. Tyto informace předává
příslušný český správní orgán dotčenému státu, nikoliv tedy přímo veřejnosti z dotčeného
státu. Pokud je Česká republika v postavení dotčeného státu, je povinná informovat veřejnost
o návrhu koncepce, veřejném projednání a schválené koncepci. Poskytování těchto informací
je omezeno tím, že je Česká republika musí obdržet.533 Tyto informace poskytuje veřejnosti
stejným způsobem jako informace o posuzování záměrů na území České republiky.
Určit správnou délku lhůt je při mezistátním posuzování velmi obtížné. Zřejmé je, že
by lhůty měly být delší než při národním posuzování, a to díky nutnosti předávat informace
mezi státem původu a dotčenými státy, nutností překládat materiály, horší dostupnosti
informací, atd. Proto také zákon EIA umožňuje ministerstvu životního prostředí rozhodnout o
prodloužení lhůt až o 30 dnů.534 Pokud je Česká republika dotčeným státem veřejnost má
možnost vyjádřit se k návrhu koncepce v 30 denní lhůtě.535 Z vyznění zákona EIA vyplývá, že
532

Proto této otázce Espoo konvence věnuje velkou pozornost. Informace se podle ní poskytují celé veřejnosti na
dotčeném území, včas a v jazyce jí srozumitelném (poslední požadavek je pouze doporučovaný).
533
Tento limit má ale výjimku. Oznamování veřejného projednání je ještě zpřísněno požadavkem na včasné
obdržení. Srovnej ustanovení § 14b odst. 4 zákona EIA.
534
Srovnej ustanovení § 12 odst. 1 zákona EIA.
535
Srovnej ustanovení § 14b odst. 2 zákona EIA. Tato lhůta je o 10 dnů delší než obdobná lhůta pro národní
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vzhledem k nutnosti předávat si informace nemusí být vždy dodržena lhůta mezi oznámením
a konáním veřejného projednání.536
Pokud je Česká republika státem původu, je povinná zaslat dotčenému státu
k vyjádření návrh koncepce. V opačné situaci jsou české správní orgány povinny vyjádření
veřejnosti předat státu původu ve lhůtě 40 dnů od zveřejnění návrhu koncepce. Veřejné
projednání je přístupné každému, tedy i veřejnosti z dotčených států. Speciálním institutem
mezistátního posuzování je předběžné projednání, nazývané také konzultace. Na kterém se
státy mohou dohodnout, pokud existuje více variantních řešení. Speciální zacházení je
upraveno pro vyjádření dotčeného státu ke stanovisku koncepce, kdy je Česká republika
povinna zapracovat toto vyjádření do stanoviska, nebo zdůvodnit, proč tak neučinila.537

5 . 1 1 . Účast veřejnosti při přijímání předpisů
Otázka účasti veřejnosti při přijímání předpisů je upravena Legislativními pravidly
vlády538 a Obecnými zásadami pro ohodnocení dopadů regulace RIA539, podrobněji potom
Směrnicí MŽP o postupu při legislativních pracích540. Směrnice MŽP upravuje možnost
účasti veřejnosti příznivěji.541 Použije se proto na předpisy, jejichž příprava je v působnosti
ministerstva životního prostředí.
Specifikem českého legislativního procesu je poměrně vysoký počet schvalovaných
předpisů, které jsou velmi často pozměňovány ze strany poslanců.542 Jako nejúčinnější a

posuzování.
536
Srovnej ustanovení § 14b odst. 4 zákona EIA. Směrnice EIA se výslovně nezmiňuje o povinnosti členských
států zajistit možnost účasti veřejnosti dotčeného státu na veřejném projednání. Řešení problému proto závisí
pouze na dohodě mezi státy.
537
Protože pro vyjádření ostatních osob chybí úprava, bude se s nimi nakládat jako při národním posuzování.
Tyto vyjádření tedy budou také zohledněny, nebo bude odůvodněno, proč se tak nestalo. Srovnej ustanovení §
14a odst. 4 zákona EIA.
538
Schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998, č. 188 v platném znění (dále jen „legislativní pravidla
vlády“). Legislativní pravidla vlády byla naposledy změněna usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816
v souvislosti se zavedením hodnocení dopadů – RIA.
539
Schváleny usnesením vlády č. 877/2007 jako jeho příloha. Dále jen "obecné zásady". Obecné zásady jsou
koncipovány jako popis po sobě jdoucích kroků, které musí být učiněny v rámci hodnocení dopadů. Obecné
zásady definují obecný postup, jehož jednotlivé kroky budou postupně a podle potřeby upřesňovány
zpracováváním "příruček" pro vyhodnocování jednotlivých typů dopadů nebo pro využívání analytických metod
včetně příkladů.
540
Směrnice MŽP č. 3/2001 o postupu při legislativních pracích, ze dne 28. února 2001 (dále jen „směrnice o
legislativních pracích).
541
Jako dobrou hodnotí praxi ministerstva životního prostředí i NNO. Srovnej Zprávu o implementaci Aarhuské
úmluvy 2006, str. 7.
542
Poslanecká sněmovna projednává ročně téměř 200 zákonů, oproti cca 40 zákonům za rok na počátku 90. let.
To vyžaduje zvýšenou aktivitu subjektů při monitoringu připravovaných předpisů. Doporučována je minimálně
14 denní lhůta pro jejich kontrolu, tuto lhůtu dodržuje většina NNO, které se věnují legislativě. Srovnej
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poměrně často používaný způsob prezentace legislativních záměrů považují NNO přímou
prezentaci politikům. 543

5 . 1 1 . 1 . Účast veřejnosti
Ministerstvo životního prostředí rozlišuje mezi tzv. obligatorními a fakultativními
připomínkovými místy.544 Veřejnost se může stát právě fakultativním připomínkovým
místem, mezi něž patří vědecká pracoviště, Asociace podnikatelů v ochraně životního
prostředí a ekologické nevládní organizace.545 Všem těmto subjektům jsou zasílány materiály
k připomínkování a je jim umožněno podávat k nim připomínky. Legislativní pravidla vlády
oproti tomu upravují pouze možnost zaslání k připomínkám i dalším připomínkovým místům,
považuje-li to daný orgán za účelné.546 V nově upraveném řízení RIA má ale právo podávat
svoje připomínky a účastnit se konzultací každý, bez jakéhokoliv omezení.547
Účast veřejnosti od počátečního stádia je jeden z požadavků Aarhuské úmluvy,
který je vyžadován i při přípravě předpisů. Úprava v České republice umožňuje účast
veřejnosti až po vnitřním připomínkování předpisů v rámci orgánu, který daný předpis
připravuje, ale zároveň s připomínkováním ostatními připomínkovými místy. Účast veřejnosti
lze tedy považovat za dostatečně včasnou. Nejranější možnost účasti je upravena548 při
vypracovávání návrhu věcného záměru zákona549, k němu totiž mohou být přizvání i externí
odborníci na danou problematiku. Možnost podávat připomínky je potom upravena pro věcný

Legislativní centrum Fóra dárců: Analýza participace neziskových organizací na legislativním procesu v České
republice, str. 4.
543
Srovnej Legislativní centrum Fóra dárců: Analýza participace neziskových organizací na legislativním
procesu v České republice, str. 14. Vedle toho všechny NNO, které se pokoušely nějak ovlivnit připravované
předpisy, mají zkušenost s jednáním s politiky a žádná z nich nenarazila na takové bariéry, které by úplně
zabránily vést s politiky dialog. Úspěšnost prosazovaných změn se pohybuje kolem: 1/3 úspěšné prosazení, 1/3
prosazení do pozdní fáze schvalování, 1/3 neúspěšná.
544
Srovnej ustanovení článku 2 bodu 3. 7 směrnice o legislativních pracích.
545
Směrnice o legislativních pracích demonstrativně vyjmenovává tyto organizace: Zelený kruh, Děti Země,
STUŽ, ČSOP, Hnutí DUHA, Ekologický právní servis, Program energetických úspor, Ústav pro ekopolitiku,
Greenpeace ČR.
546
Srovnej ustanovení čl. 5 odst. 3 legislativních pravidel vlády pro věcné záměry zákona, čl. 13 odst. 1
legislativních pravidel vlády pro nařízení vlády, čl. 16 odst. 1 legislativních pravidel vlády pro vyhlášky, čl. 8
odst. 3 legislativních pravidel vlády pro návrhy zákonů.
547
Okruh konzultovaných subjektů není přesně vymezen, nezbytná je ale účast nevládních organizací a dotčené
veřejnosti. Srovnej bod 6.2.1 Obedných zásad: „Základem pro vytipování konzultovaných subjektů je
identifikace … osob, na které bude mít navrhovaná regulace přímý či nepřímý dopad. S těmito subjekty
nebo jejich zástupci konzultujeme primárně. Mezi konzultované subjekty musí patřit … nevládní organizace
zabývající se předmětnou problematikou.“
548
Srovnej ustanovení čl. 2 bodu 2.1 směrnice o legislativních pracích.
549
Nebo věcného podkladu nařízení vlády a vyhlášky. Tato možnost ale existuje pouze pro vnitřní legislativu
Ministerstva životního prostředí.
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záměr i návrh zákona, návrh nařízení vlády i návrh vyhlášky. Co se týče procesu RIA, ten již
ze své podstaty probíhá na samém počátku, kdy se rozhoduje o způsobu řešení problému.550
Podle směrnice o legislativních pracích jsou informace poskytovány několika
způsoby. První z nich je dopis náměstka ministra životního prostředí - ředitele sekce
legislativy a státní správy, který je zasílán subjektům zapsaným v seznamu fakultativních
připomínkových míst.551 Asi nejdůležitějším způsobem přesto zůstává zveřejnění daných
materiálů na internetu.552 Pokud se připomínkové řízení opakuje, protože návrh doznal po
připomínkovém řízení zásadních změn, je tento návrh zasílán subjektům, které podali zásadní
připomínky.553 Legislativní pravidla vlády určují, že návrhy právních předpisů (a to včetně
věcných záměrů zákonů) musí být zveřejněny na Portálu veřejné správy.554 Většina NNO je
schopná zachytit dostatečně včas důležité informace o změně právního předpisu, převažující
zdroj těchto informací je internet.555 Přesto dostupnost informací, jejich kvalitu a úplnost
hodnotí rozpačitě.556
Lhůty pro účast veřejnosti jsou upraveny legislativními pravidly vlády na několika
místech, směrnice o legislativních pracích na ně pouze odkazuje. Základní lhůta je stanovena
jako 15 pracovních dnů pro: věcný záměr zákona, nařízení vlády a vyhlášky. Delší lhůta – 20
pracovních dnů je stanovena pro návrh zákona. Všechny tyto lhůty jsou stanoveny jako
minimální a orgán, který daný materiál k připomínkám zasílá, je může prodloužit, a počítají se
ode dne doručení daného materiálu. Nejdelší lhůta – minimálně čtyři týdny – se uplatní
v případě tzv. velké RIA.557 Zkrácení lhůty je možné pokud z důvodů naléhavosti uloží vláda

550

Srovnej Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, str. 7: „Návrh právního předpisu nesmí být
zpracován dříve než RIA.“ Srovnej Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, str. 12.
551
Těmto subjektům jsou dané materiály na žádost posílány i v elektronické podobě.
552
Srovnej ustanovení čl. 2 bodu 3. 8 směrnice o postupu legislativních prací. Webová adresa, na které jsou
informace zveřejňovány, je www.ecn.cz. Na internetu je zveřejňován i zkontrolovaný materiál po zapracování
připomínek.
553
Srovnej ustanovení čl. 2 bodu 3. 11 směrnice o legislativních pracích.
554
Srovnej ustanovení čl. 2 bodu 5 a 6 legislativních pravidel vlády. Pokud existuje rozpor mezi elektronickou a
písemnou podobou, platí elektronická verze.
555
Srovnej Legislativní centrum Fóra dárců: Analýza participace neziskových organizací na legislativním
procesu v České republice, str. 7. Hlavní překážky informovanosti NNO jsou spatřovány na straně NNO
(nedostatek času k monitoringu, vlastní kapacity), tak ze strany státní správy (netransparentní legislativní proces,
nedostatečné informace ze státní správy, nízká úroveň konzultace zákonodárců s NNO, časté změny zákonů).
556
Informace považují za spíše dostupné, kvalitní a úplné.
557
Srovnej ustanovení čl. 6.2.2 Obecných zásad. Tato lhůta se ale uplatní pro připomínkování hodnocení RIA,
návrhu předpisu se týká pouze nepřímo.
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vypracování materiálu v termínu, který neumožňuje tyto lhůty dodržet.558 Další možností pro
zkrácení lhůt je vyhlášený stav legislativní nouze.559
Právo podávat připomínky je základním právem veřejnosti při přípravě předpisů,
které je rozšířeno o oprávnění účastnit se porady k vyhodnocování těchto připomínek, které
jsou označeny jako zásadní. Připomínkové řízení se opakuje a veřejnost má tedy možnost
podávat znovu připomínky, pokud návrh právního předpisu doznal po připomínkovém řízení
zásadních změn.560 Možnost veřejnosti podávat připomínky je otevřena i v hodnocení RIA.
Každý má možnost vyjádřit se ke konečné podobě návrhu právního předpisu i provedené
RIA, včetně případných nesouladů mezi nimi.561
Způsob vyhodnocení připomínek veřejnosti, popř. fakultativních připomínkových
míst je ponechán na úvaze orgánu, který daný dokument připravuje.562 Nejpřísněji je
stanovena povinnost vyhodnotit výsledek účasti veřejnosti v hodnocení RIA, kdy výsledek
veřejné konzultace musí být promítnut do zpracované RIA. Směrnice o legislativních pracích
ukládá povinnost veškeré došlé připomínky archivovat a vyhodnocovat. Kdy k vyhodnocení
připomínkového řízení je svolávána porada, na kterou jsou pozvání i zástupci fakultativních
připomínkových míst, které uplatnily připomínky označené jako zásadní.563 Legislativní
pravidla vlády upravují vyhodnocování připomínek do fakultativních připomínkových míst
ještě volněji, když stanoví, že orgán, který daný materiál k připomínkám zaslal, projedná
s připomínkovými místy jejich připomínky, pokud to považuje za potřebné. V předkládací
zprávě k návrhu zákona musí být obsaženo, kterým připomínkovým místům byl návrh zákona
zaslán a jak bylo s těmito připomínkami naloženo.

558

Tato možnost existuje pouze pro návrh zákona a nařízení vlády. Lhůtu je možné zkrátit na minimálně 5
pracovních dnů.
559
Pokud je při něm zákon projednáván ve zkráceném jednání, stanovuje lhůtu pro sdělení připomínek člen
vlády. Srovnej ustanovení čl. 17 odst. 1 písmeno c legislativních pravidel vlády.
560
Možnost veřejnosti podávat znovu připomínky je omezena na veřejnost, která v předchozím řízení podala
připomínky označené za zásadní. Srovnej ustanovení čl. 2 bodu 3. 11 směrnice o legislativních pracích nebo čl. 5
odst. 10 legislativních pravidel vlády, který ale nespojuje zaslání materiálu s předchozím podáním zásadních
připomínek.
561
Srovnej ustanovení bodu 6.2.3. Obecných zásad.
562
Povinné řešení připomínek se vztahuje pouze k obligatorním připomínkovým místům, navíc pouze
k připomínkám, které se staly předmětem rozporu (srovnej ustanovení čl. 5 odst. 8 legislativních pravidel vlády,
tj. jsou označeny jako zásadní), nebo jsou označeny jako zásadní (srovnej ustanovení čl. 2 bodu 3. 10 směrnice o
legislativních pracích).
563
Srovnej ustanovení čl. 2 bodu 3. 10 směrnice o legislativních pracích. Možnost označit připomínky jako
zásadní zcela závisí na vůli předkladatele připomínek (srovnej ustanovení čl. 5 odst. 8 legislativních pravidel
vlády).
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6. Účast veřejnosti a poznatky z praxe
6 . 1 . Úvod
Tato kapitola se bude zabývat rozborem praktického využití účasti veřejnosti v řízení o
životním prostředí. Byla vytvořena na základě analýzy několikaleté činnosti jedné
z organizací, které se aktivně účastní řízení - Okresního sdružení Českého svazu chránců
přírody Benešov. Omezení na jeden druh organizace je ale podstatným limitem pro možnost
zobecnění takto získaných poznatků.
Jejím cílem je zodpovědět na následující otázky. Který zákonný podklad je k účasti
veřejnosti nejčastěji využíván. Jaká je struktura řízení, kterých se veřejnost účastní. A jaký
způsobem probíhá tato účast veřejnosti, tj. kdy a jak se vyjadřuje, jaký je poměr řízení v první
a druhé instanci. A samozřejmě jaké jsou výsledky účasti veřejnosti, jaký způsobem je názor
veřejnosti zohledněn v řízeních.
Součástí této kapitoly je i velmi stručný úvod o pozici OS ČSOP Benešov na okrese a
několik metodologických poznámek k provedené analýze.

6 . 2 . Metodické poznámky
Předmětem výzkumu byla činnost pouze jedná organizace - OS ČSOP Benešov na
okrese Benešov v letech 1996 až 2007 (včetně). OS ČSOP Benešov zastupuje všechny
základní organizace ČSOP na celém okrese Benešov (s jedinou výjimkou).
Postup analýzy probíhal v následujících krocích. Nejdříve byla stanovena hodnotící
kritéria. Vedle dělení na jednotlivé roky a typy řízení, jsem se rozhodla sledovat i způsob
zohledňování připomínek OS ČSOP Benešov a způsob jejich připomínkování (zda se ČSOP
vyjádřilo a jakým způsobem). Druhým krokem bylo samotné vyhodnocení archivu, kdy bylo
zapotřebí vyhledat veškeré archivované údaje k jednotlivým řízením. Poslední částí analýzy
byla úprava shromážděných údajů do relevantních celků, jejich porovnání a komentář včetně
vyhodnocení.
Tato analýza vychází ze stavu na okrese Benešov a činnosti jedné jediné organizace,
nemusí být proto zcela reprezentativní pro ostatní oblasti ČR. Výsledky analýzy byly také
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zajisté v mnohém ovlivněny nemožností dodržovat správné statistické postupy. Dalším
specifikem je čistě regionální zaměření OS ČSOP Benešov.

6 . 3 . Struktura nevládních organizací na okrese Benešov
Ke správnému pochopení činnosti OS ČSOP Benešov je nutné zmínit regionální
strukturu nevládních organizací na okrese Benešov. Jednotlivé organizace ČSOP mají
na tomto okrese největší členskou základnu, ale i materiální i personální zdroje. Většina
organizací ČSOP působících na okrese Benešov se sdružuje v Okresním sdružení ČSOP
Benešov, které vystupuje, pokud není řečeno jinak, ve správních řízeních jménem všech
sdružených organizací.

6 . 4 . Obecná charakteristika činnosti ČSOP ve správních řízeních
Celkový počet řízení v letech 1996 až 2007, které byly OS ČSOP Benešov
oznámeny, je 6928.564 Největší nárůst počtu řízení v letech 2000 a 2001 byl způsoben
nárůstem řízení v oblasti lesů (byly schvalovány lesní hospodářské plány), velkým množstvím
liniových staveb i staveb ostatních. Od roku 2002 je počet řízení stabilizovaný a spíše klesá.
Počet je obdobný jako ve druhé polovině 90. let. Podrobnější údaje naleznete v Příloze č. 2:
Počet řízení v jednotlivých letech.
Účast ČSOP se zakládá čistě na zákoně o ochraně přírody a krajiny. Na základě tohoto
zákona mají možnost účastnit se řízení podle různých jiných zákonů týkajících se ochrany
přírody a krajiny. Přesto zůstává účast nejčastější (ve 47 %) právě na základě zákona o
ochraně přírody a krajiny. Téměř stejně často (ve 46 %) se jednalo o řízení podle stavebního
zákona. Většina řešeným případů se totiž týká nové výstavby, popřípadě oprav již existujících
staveb. Pouze zlomek (6 %) řízení bylo vedeno na základě vodního zákona.
Nejčastějším typem řízení bylo kácení dřevin rostoucích mimo les s počtem řízení
2205, tj. 183 ročně (více než 30 % všech řízení). Zajímavý je i vysoký počet řízení týkající se
vod, který by v případě sloučené analýzy vodních řízení a řízení ohledně čistíren odpadních
vod, dosáhl s téměř 800 případy poměru 12 %, a tím by se stal i 3. nejčastějším. Podrobný

564

Jde tedy průměrně o 577 řízení za rok, tj. více než 10 týdně, 2 řízení každý pracovní den, která byla zvládána
v kapacitě 2 zaměstnanců.
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přehled vývoje naleznete v Příloze č. 3: Struktura účasti podle jednotlivých předpisů a oblastí
úpravy.
Pro pochopení dalších analyzovaných kategorií je důležité upozornit i na způsob
vyjadřování ČSOP v řízení. Ze všech analyzovaných případů ČSOP nesouhlasil pouze s 9
%, tedy méně než s každým desátým. Naopak ve více než 20 % případů ČSOP vyjádřil svůj
souhlas bez dalších připomínek. Ve většině (tj. 70 %) ČSOP s daným záměrem souhlasil za
předpokladu splnění některých podmínek, které se většinou týkaly opatření k ochraně zeleně,
vodních toků a chráněných druhů živočichů a rostlin. Tento způsob vyjadřování a stanovení
reálně dosažitelných cílů v podmínkách rozhodnutí je zajisté jedním z předpokladů dále
hodnocené vysoké úspěšnosti ČSOP v řízení. Grafické vyjádření naleznete v Příloze č. 4:
Způsob vyjadřování ČSOP v řízení.
Termínem úspěšnost v této analýze rozumíme respektování názoru ČSOP
v rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. ČSOP je možné hodnotit v těchto řízeních
jako velmi úspěšný, protože dosahuje úspěšnosti téměř 90 % v první instanci a 83 % ve druhé
instanci. Úspěšnost se tak ve všech typech řízení dlouhodobě drží nad 85 % v první instanci a
vždy nad 50 % ve druhé instanci. Nejméně úspěšným typem řízení je řízení o zásahu do
významného krajinného prvku (75 %). Přesnější údaje naleznete v Příloze č. 5: Úspěšnost
řízení v jednotlivých oblastech v 1. instanci.
Vysoká úspěšnost v prvoinstančním řízení je jedním z důvodů, proč se ČSOP tak málo
odvolává a zcela tak bourá obvyklou výhradu proti účasti veřejnosti občanských sdružení –
prodlužování řízení. Počet odvolání z celkového počtu řízení vedených v 1. instanci je 147, tj.
2 %. Grafické vyjádření naleznete v Příloze č. 6: Poměr počtu řízení.

6 . 5 . Charakteristika činnosti ČSOP v jednotlivých řízeních
V následujících kapitolách uvádíme i dílčí hodnocení jednotlivých typů řízení. Tato
řízení jsou dělena způsobem, který je shodný s dělením kauz v archivu OS ČSOP Benešov,
dělí je tedy podle věcně řešené problematiky a nikoliv zákonné úpravy. Proto jsou například
řízení podle stavebního zákona rozdělena do několika zvláštních kategorií. Tento stav vyplývá
ze specifičnosti strategie účasti a připomínek k jednotlivým typům řízení.
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6 . 5 . 1 . Kácení dřevin rostoucích mimo les
Řízení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les byla nejčastějším typem řízení
s počtem přesahujícím 2 200 za 12 let, tak tvořila více než 30 % všech řízení, kterých se OS
ČSOP Benšov účastnil.
Z důvodů omezené personální kapacity i ekologické hodnoty jednotlivých druhů
stromů se ČSOP nepřihlašoval do všech řízení, ale pouze do některých. Toto rozdělení se
odvíjí od druhu dřeviny navržené na pokácení.565 Aktivní účast a připomínkování řízení se
tak netýkalo všech řízení, ale pouze asi 1 000, tj. méně než 50%.
Zhruba v polovině řízení bylo povoleno pokácet strom s uložením náhradní výsadby
(39 %), nebo nebylo kácení povoleno vůbec (14 %). Ve zbylých případech bylo povoleno
pokácet strom bez uložení náhradní výsadby. Počet těchto povolení v průběhu sledovaného
časového období mírně klesal. Většinou se jednalo o případy již výše zmiňovaných dřevin bez
„větší ekologické hodnoty“. Přesto jsou právě řízení v oblasti kácení dřevin jedním z méně
úspěšných z pohledu ČSOP (názor ČSOP byl v rozhodnutí respektován pouze těsně nad 90
%), proto je v těchto řízení i neobvykle vysoký poměr odvolání – 4 %, což je dvakrát víc než
je celkový průměr.

6 . 5 . 2 . Stavby
ČSOP dělí výstavbu na více různých kategorií. Důvodem pro toto dělení je skutečnost,
že většina povolovaných záměrů s dopadem na životní prostředí se týkají výstavby. Zároveň
některé druhy staveb jsou natolik specifické, že z důvodů bližšího sledování i samotné účasti
v řízení je výhodnější zařadit je do samostatných kategorií. Stavbami zde proto myslíme
zbytkovou kategorii, týkající se většinou bytové výstavby, popř. rozšiřování průmyslových
komplexů. Tato řízení jsou i přes výše zmíněné rozdělení druhými nejčastěji vyskytujícími se
na okrese Benešov a jedná se o více než každé šesté řízení ze všech (17 % všech řízení).
Způsob vyjádření k řízení se podařilo dohledat pouze k 30 % všech případů, v této
části pak odpovídá obvyklému průměru. ČSOP projevil svůj nesouhlas v 8 %, souhlasil
s podmínkami v 61 % a souhlasil bez podmínek v 31 %. Z toho vyplývá poněkud vyšší poměr
souhlasných vyjádření bez požadavků dalších podmínek, oproti obvyklému množství
souhlasů s podmínkami.

565

ČSOP se nevyjadřuje ke kácení suchých a nemocných stromů, ovocných stromů a keřů, nepůvodních
kultivarů, nebo třeba vrbovitých stromů.
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Přestože úspěšnost v první instanci je z pohledu ČSOP jedna z nejnižších vůbec, jedná
se o velmi solidních 82 % řízení, při kterých příslušný orgán souhlasil s vyjádřením ČSOP.
Ve druhé instanci pak byla úspěšnost 70 %, to znamená, že názor ČSOP byl respektován v 95
% všech kauz. Tomu odpovídá i nebývale nízký počet odvolání ČSOP, který dosahoval pouze
1 %, tedy pouze poloviny obvyklého počtu.

6 . 5 . 3 . Územní plánování
Poměrně značné množství řízení se dotýkalo také územního plánování, které se
vyskytovalo ve více než 500 případech, tedy 7 % všech řízení. Více než polovina řízení se
týkala změn již stávajících územních plánů (256 z 503 případů).
Vzhledem k velmi obecnému charakteru řízení vznesl ČSOP svoje vyjádření k velmi
nízkému počtu řízení (méně než 10 % všech řízení). Ve více než 50 % případů bylo toto
vyjádření souhlasné bez dalších připomínek, to je 2,5krát více než je průměrná hodnota pro
tento typ vyjádření. Pouze ve 26 % případů bylo toto vyjádření souhlasné s připomínkami,
srovnej s obvyklými 70 %. Velmi vysoký byl také počet nesouhlasných vyjádření – 24 %,
tedy téměř 3krát více než je průměrná hodnota. Všem těmto vyjádření bylo vyhověno již
v první instanci, nebylo proto podáno žádné odvolání.

6 . 5 . 4 . Liniové stavby
Jednou ze specifických kategorií staveb jsou stavby liniové, tedy nejrůznější
vodovodní a kanalizační vedení, plynovody, atd. Naopak do samostatné kategorie z důvodů
zvláštních požadavků na řízení patří elektrická vedení a dopravní stavby, které také mohou
mít liniový charakter. Přes poměrně úzké vymezení této kategorie, jednalo se o 3. nejčastější
řízení, téměř každé desáté, které bylo ČSOP oznámeno (přesně 9 %).
Vzhledem k významu těchto staveb je počet souhlasný vyjádření neobvykle vysoký,
ze všech více než 600 řízení bylo pouze jedno vyjádření ČSOP negativní. V naprosté většině
případů (více než 95 %) ČSOP s povolení záměru souhlasil za dodržení podmínek, které se
týkaly ochrany zeleně, chráněných druhů živočichů a rostlin, popřípadě i vodních toků.
Úspěšnost v tomto typu řízení patří k jedněm z nejvyšších, ČSOP byl úspěšný ve více
než 95 % již v první instanci a ve všech případech při odvolání. Počet odvolání tak byl velmi
nízký a dosáhl pouze 0,3 % z počtu řízení v první instanci.
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6 . 5 . 5 . Dopravní stavby
Velmi specifickou kategorií staveb jsou stavby dopravní, kterých bylo ČSOP
oznámeno 186, tedy 3 % všech řízení. Celkem 40 % vyjádření ČSOP bylo souhlasných bez
dalších podmínek, 57 % vyjádření bylo také souhlasných, ale obsahovalo podmínky tohoto
souhlasu, pouze 3 % vyjádření byla nesouhlasná. Lze tedy shrnout, že počet vyjádření bez
dalších podmínek byl 2krát vyšší než jsou průměrné hodnoty, zbylé typy vyjádření jsou
naopak zastoupeny v nižší než průměrné míře, u nesouhlasných vyjádření dokonce 3krát
méně.
Úspěšnost ČSOP u těchto případů je velmi vysoká, příslušný úřad respektoval jejich
názor v 95 % již v první instanci. Počet podaných odvolání ze strany ČSOP je proto velmi
nízký – pouze 2 podaná odvolání za celých 12 let, což je 1 % ze všech řízení. Jedno z těchto
odvolání bylo úspěšné, druhé nikoliv, průměrná úspěšnost ve druhé instanci je proto 50%.

6 . 5 . 6 . Elektrické vedení
Nejmenší ze samostatně zkoumaných skupin jsou stavby a modernizace elektrických
vedení. Její samostatnost je odůvodněná specifickými požadavky na připomínky v řízení o
těchto stavbách. Celkově bylo ČSOP oznámeno zahájení 108 řízení spadajících do této
kategorie, což jsou 2 % všech řízení.
ČSOP se k těmto řízení vyjádřil ve více než 80 % případů, naprostá většina vyjádření
(87,5 %) byla souhlasných s dalšími podmínkami ohledně ochrany zeleně, volně žijících
živočichů a rostlin, atd. V 8 % případů pak bylo vyjádření souhlasné bez dalšího, zbylá 4 %
vyjádření byla nesouhlasných. Jedná se tak o jedna z řízení s nejčastěji uplatňovanými
podmínkami pro souhlasné vyjádření. Přestože úspěšnost v prosazení požadavků ČSOP byla
spíše podprůměrná (88 %), nebylo ze strany ČSOP za celé analyzované období podáno ani
jedno odvolání. Nelze tedy ani hodnotit úspěšnost ve 2 druhé instanci.

6 . 5 . 7 . Vodoprávní řízení
Většinou se jedná o revitalizace a jiné zásahy do vodních toků, popřípadě rozhodování
o využívání toků. Do této kategorie nepatří řízení ohledně čistíren odpadních vod, které jsou
zařazeny do zvláštní kategorie. Pokud by všechna řízení podle zákona o vodách byla
posuzována v jedné kategorii, dosáhla by na 3. místo v četnosti řízení, ale při zachování
současného způsobu dělení obsadila pouze 7. místo v četnosti s více než 420 řízeními, tj. 6 %
ze všech řízení.
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Počet dohledaných vyjádření ČSOP je poměrně nízký – 33%, z toho počtu ČSOP
souhlasil s podmínkami v 33 %, tedy asi o polovinu více případů než obvykle, souhlas bez
podmínek je 65 %, nesouhlas s 2 %, což je velmi nízký poměr. Přesto úspěšnost není příliš
vysoká – 85 % v první instanci a 100 % v druhé instanci. Druhá instance, neboli odvolání, se
ale vyskytovalo pouze v obvyklých 2 %, celková úspěšnost se tak zvýšila pouze na 87 %.

6 . 5 . 8 . Zřizování čistíren odpadních vod (ČOV)
Zvláštní kategorií v oblasti vodoprávních řízení jsou čistírny odpadních vod, které
tvoří téměř polovinu všech řízení podle vodního zákona a celkově se s více než 380 případy a
6 % umístily na 8. místě v četnosti řízení.
Neobvykle vysoký je počet vyjádření, ve kterých ČSOP souhlasil bez dalších
podmínek místo obvyklých 21 %, zde ČSOP souhlasil v 57 %. Souhlas s podmínkami pak
vyjádřil v 39 % a nesouhlasil s 4 % řízení. Lze tedy shrnout, že neobvykle vysoký počet
souhlasných vyjádření je na úkor vyjádření nesouhlasných, kterých je pouze polovina
obvyklého poměru. Také tento způsob vyjadřování k řízení může být důvodem k vysoké
úspěšnosti – více než 98 % a praktické absenci odvolávání, za celých 12 let bylo evidováno
pouze 1 odvolání, jehož výsledek ale není znám.

6 . 5 . 9 . Zalesňování nelesních ploch
Tento typ řízení se v tabulkách a grafech objevuje pod názvem „les“. Jedná se o celý
komplex řízení, z nichž některá jsou vedena podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jiná
pak podle stavebního zákona. Patří k nim například: schvalování lesních hospodářských
plánů, souhlas k zalesnění i šíření nepůvodních druhů a nakonec i územní řízení o povolení
změny využití území.
Četnost těchto řízení patří k těm vyšším, ČSOP bylo oznámeno přes 550 případů, a to
je 8 % ze všech řízení. Naprostá většina vyjádření (94 %) ČSOP byla souhlasná s určením
podmínek pro zalesnění pozemků. Zbylých 6 % vyjádření je rovnoměrně rozděleno mezi
vyjádření souhlasná bez dalších podmínek a nesouhlasná. Podmínky ČSOP byly ve většině
případů respektovány, a tak byl ČSOP úspěšný ve více než 93 %. Odvolací řízení se sice
vyskytovala (cca 1 %), ale nejsou známy jeho výsledky, proto nebyla ani hodnocena
úspěšnost v druhé instanci.
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6 . 5 . 1 0 . Významné krajinné prvky
Za významné krajinné prvky jsou považovány ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení
její stability. Jedná se například o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení těchto prvků, je nezbytné zajistit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Tento typ řízení je tak mnohdy
podkladem pro další plánovanou činnost. Nejedná se ale o příliš častý typ řízení, ČSOP bylo
oznámeno více než 500 řízení a tedy 6 %.
Způsob vyjadřování je poměrně neobvyklý. Souhlasná vyjádření s podmínkami jsou
shodné s obvyklým průměrem – 69 %. Neobvykle vysoký je počet nesouhlasných vyjádření –
23 % a vyjádření souhlasných bez podmínek pouze 8 %. Vysoký počet nesouhlasných
vyjádření může být jedním z důvodů nejnižší úspěšnosti ze všech typů řízení, které dosáhlo
pouze 75 %. Při odvolání již ČSOP byl vždy úspěšný, počet těchto řízení dosáhlo obvyklých 2
%. Celková úspěšnost řízení tak dosáhla 77 %. Ve sledovaných řízeních byl v 95 % vydán
souhlas se zásahem do významného krajinného prvku. Pouze v 5 % příslušný orgán odmítl
tento souhlas vydat.

6 . 5 . 1 1 . Krajinný ráz
Krajinným rázem zákon označuje přírodní, kulturní a historickou charakteristiku
určitého místa či oblasti. K zásahu do krajinného rázu je nezbytný souhlas orgánu ochrany
přírody a krajiny. Jedná se tak o další z řízení vedených podle zákona o ochraně přírody a
krajiny. Ve většině případů se jedná o stavbu pohledově exponovaných záměrů (základnové
stanice pro radiotelefonní vysílače, nové průmyslové komplexy, atd.).
Četnost řízení je jednou z nejnižších, přesto se nejedná o řízení nijak vzácná, s 347
evidovanými případy se jedná o celých 5 % všech řízení. Poměr souhlasných vyjádření je
mírně nižší než průměr – 19 %, souhlasných vyjádření s podmínkami je také oproti průměru
velmi nízké – 46 %. Z toho vyplývá velmi vysoký poměr nesouhlasných vyjádření – 35 %,
tedy více než 4krát více než je obvyklý průměr. Velmi vysoký počet nesouhlasných vyjádření
už předem indikuje pravděpodobnou nižší úspěšnost. Tento předpoklad naplňuje z pohledu
ČSOP poměrně nízká úspěšnost (86 %) v první instanci a 81 % v druhé instanci. Poměrně
nízké úspěšnosti odpovídá i nadprůměrně vysoký poměr odvolání, které ČSOP podal (téměř 5
%). Celková úspěšnost tak dosahuje 90 %. Oproti řízením o vydání závazného stanoviska do

108

významného krajinného prvku bylo v řízeních o zásahu do krajinného rázu uděleno mnohem
více negativních stanovisek – více než 17 %, a tedy pouze 83 % stanovisek bylo souhlasných.

6 . 6 . Závěrečné shrnutí výsledků
V průběhu sledovaného období roků 1996 – 2007 bylo ČSOP ohlášeno téměř sedm
tisíc řízení, což jsou dvě řízení každý pracovní den.
Účast ČSOP se zakládá výhradně na zákonu o ochraně přírody a krajiny, který
umožňuje účast i na řízení podle jiných právních předpisů, pokud se týkají ochrany přírody a
krajiny. Řízení podle tohoto zákona tak tvoří 47 % všech řízení, stejného poměru dosahují i
řízení podle stavebního zákona. Nejmenší podíl mají řízení podle vodního zákona (6 %)
Řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les tvoří téměř dvě třetiny řízení podle zákona
o ochraně přírody a krajiny (30 % všech řízení), zbytek jsou řízení o zásahu do významného
krajinného prvku, krajinného rázu a řízení související se zalesňováním pozemků (vše mezi 5 –
8 % řízení). Řízení podle stavebního zákona jsou rozděleny na několik dalších subkategorií,
nejčastěji se ale vyskytuje kategorie zbytková – ostatní stavby (tj. obytné a průmyslové
komplexy) a liniové stavby. Vodoprávní řízení jsou rovnoměrně rozdělena mezi řízení při
budování a rekonstrukcích čistíren odpadních vod a mezi řízení ostatní (revitalizace toků,
atd.).
V naprosté většině řízení ČSOP s daným záměrem souhlasil (91 % všech řízení) a
pouze v 9 % vyslovil svůj nesouhlas. Ve většině případů ale ČSOP podmínil svůj souhlas
dalšími podmínkami (70 % řízení), pouze ve zhruba pětině řízení souhlasil bez dalšího (21%).
Tato vyjádření jsou téměř vždy respektována příslušným orgánem veřejné správy.
V první instanci se tak děje ve více než 90 %, ve druhé instanci ve více než 83 %. I takto
vysoká úspěšnost je jedním z důvodů velmi nízkého počtu odvolání ze strany ČSOP, které
tvoří 2 % ze všech řízení v první instanci.

109

7. Závěr
Závěrem této práce shrnuji nejen poznatky z provedené komparace českého
vnitrostátního práva s právem mezinárodním a komunitárním, ale také výstupy z provedené
analýzy. S jejich pomocí se pokouším odpovědět na otázky položené již v úvodu.
Institut účasti veřejnosti je jistě oprávněným a užitečným prostředkem současné
demokratické společnosti. Pokud je správně používán vede k zefektivnění činnosti státní
správy a lepší ochraně životního prostředí. Má své místo všude tam, kde samotné fyzické a
právnické osoby chtějí hájit vybraný veřejný zájem a nespoléhat se pouze na stát. Navíc se
jedná o nezbytné sekundární oprávnění k právu na příznivé životní prostředí.
Úprava tohoto institutu existuje, a to ve všech třech právních úrovních – právu
mezinárodním, komunitárním i českém vnitrostátním. Pro mezinárodní právo je hlavním
dokumentem Aarhuská úmluva, zda se v českém právním řádu jedná o přímoaplikovatelnou
mezinárodní úmluvu ale není zatím jasné. Jejími hlavními výhodami jsou: vzájemná
provázanost práva na informace, práva na účast v řízení s přístupem k soudní ochraně a
hlavně relativní jednoduchost, stručnost a přitom vysoký standard povinností smluvních stran.
Nejdůležitějším požadavkem je umožnit účinnou účast veřejnosti v zásadě na všech řízeních,
která by realizace předmětu řízení mohla mít vliv na životní prostředí. Právě účinnost je
hlavním cílem i výkladovým prostředkem pro jednotlivá dílčí oprávnění, týkající se činnosti
před zahájením řízení, účasti od dostatečně raného stádia, poskytování informací i přístupu k
nim, lhůt a konečně i podávání a vyhodnocování připomínek.
Požadavky Aarhuské úmluvy jsou reflektovány i v právu komunitárním, tato úprava je
ale obsažena ve více směrnicích. Úroveň požadavků je v některých případech vyšší než
v Aarhuské úmluvě, na druhé straně některé požadavky Aarhuské úmluvy jsou těmito
směrnicemi opomíjeny. Oblastí, ve které jsou požadavky směrnic většinou vyšší, je aktivní i
pasivní poskytování informací veřejnosti. Naopak zcela opomíjena je problematika aktivní
činnosti žadatele před zahájením řízení a v mnoha směrnicích je právo podávat připomínky
zúženo pouze na dotčenou veřejnost. K dodržení mezinárodních závazků České republiky
proto nebude stačit pouhá transpozice povinností ukládaných ve směrnicích Evropského
společenství, ale bude nutné tyto povinnosti korigovat i ustanoveními Aarhuské úmluvy.
K Aarhuské úmluvě přistoupilo i samo Evropské společenství a jako reakci na povinnosti z ní
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vyplývající přijalo nařízení, které upravuje oprávnění veřejnosti i vůči orgánům a institucím
Evropského společenství.
Úprava účasti veřejnosti existuje i v českém vnistrostátním právním řádu. Neexistuje
ale jako jeden obecně definovaný institut, který probíhá jednotně ve všech typech řízení.
Naopak účast veřejnosti je upravena mnoha různými zákony v každé jednotlivé oblasti
odlišně. Z této roztříštěnosti plyne nemožnost souhrnného hodnocení, existují totiž právní
předpisy, které nejen zcela vyhovují ale i překračují mezinárodní závazky České republiky, na
druhé straně jsou stále účinné i předpisy, které těmto závazkům nevyhovují.
Podle způsobu úpravy veřejnosti v řízení lze tyto předpisy rozdělit do několika skupin.
Okruh účastníků řízení rozšiřují: zákon na ochranu přírody a krajiny, vodní zákon a zákon o
integrované prevenci a omezování znečištění, které za určitých podmínek opravňují k účasti v
řízení občanská sdružení. Na základě těchto zákonů se sdružení stanou „vedlejšími“ účastníky
řízení ve smyslu nového správního řádu a jejich postavení je tedy upraveno nadstandardně.
Nevýhodou je omezení těchto oprávnění pouze na občanská sdružení a nikoliv na veřejnost
podle požadavků Aarhuské úmluvy.
Právo podávat připomínky pro veřejnost, tedy pro úplně každého bez dalších
podmínek, upravuje zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí, který se vztahuje k řízení EIA i SEA, a konečně i nový
stavební zákon při úpravě územního plánování. Práva veřejnosti v okolních dotčených státech
jsou upravena v zásadě na „národní“ nebo vyšší úrovni. Zajímavou novinkou v této oblasti je
také diferenciace přístupu k připomínkám, a to podle masovosti podpory, které se jim dostává.
Naopak velmi restriktivně je účast veřejnosti upravena atomovým, horním zákonem, zákonem
o ekologické újmě nebo zákonem o ochraně veřejného zdraví.
Samostatnou zmínku zasluhuje i úprava účasti veřejnosti na přípravě právních
předpisů. V oblasti životního prostředí se jedná o nejlepší úpravu v kontextu českého
právního řádu, která dosahuje všech požadovaných standardů.
Z analýzy dílčích oprávnění v české právní úpravě vyplývají následující poznatky.
Česká úprava má nedostatky ve vymezení specifických činností, které neodpovídá
požadavkům Aarhuské úmluvy. Obdobná situace je i u vztahu mezi účastníky řízení podle
české úpravy a veřejností nebo dotčenou veřejností podle Aarhuské úmluvy. Velmi široká
oprávnění úzké skupiny účastníků nevyhovují pojetí účasti podle Aarhuské úmluvy, která
klade důraz na „soft participation“. Nedostatky ve vymezení těchto pojmů pak negativně
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ovlivňují možnost výkonu jednotlivých dílčích oprávnění při účasti veřejnosti. Děje se tak
v řízeních na základě zákonů, které pouze zakládají institut vedlejších účastníků řízení podle
správního řádu.
První sledovanou oblast - aktivní činnost žadatele před zahájením řízení (určení
dotčené veřejnosti, poskytování informací, diskuze) - český právní řád vůbec neupravuje a
ponechává jej výhradně na vůli žadatele. Naopak v souladu s Aarhuskou úmluvou jsou
upraveny otázky týkající se účasti od počátečního stadia řízení, rozumných lhůt pro účast
veřejnosti a vyhodnocení výsledků účasti veřejnosti. Úprava poskytování informací je až na
výjimky nedostatečná, protože místo dotčené veřejnosti jsou informace poskytovány pouze
mnohem užší skupině – účastníkům řízení. Výjimkou jsou řízení podle zákona o IPPC,
zákona EIA a územní plánování podle stavebního zákona. Obdobná situace je i situace při
úpravě práva podávat připomínky. Pokud zákony upravují pouze institut účastenství,
nevyhovují požadavku Aarhuské úmluvy na možnost veřejnosti – tedy každého - podat
připomínku. Proti institutu účastenství jasně svědčí i provedená analýza. I finančně saturované
a personálně silné nevládní organizace, nemají kapacitu k efektivní účasti v řízení.
Z provedené analýzy činnosti vybrané nevládní neziskové organizace vyplývá
přetíženost tohoto typu účastníků řízení, což vede k několika důsledkům. Za prvé, organizace
je nucena si vybírat mezi jednotlivými řízeními a nikdy tak nepokryje všechny probíhající
rozhodovací procesy. Za druhé, v jednotlivých řízeních jsou uplatňovány velmi obdobné
připomínky, s nižším standardem požadavků, které jsou při rozhodování respektovány. Ve
sporných případech organizace nemá potřebný potenciál účastnit se soudních řízení.
Nejzásadnějším důsledkem je účast na jednodušších, spíše krátkodobých kauzách. Jako
příklad je možné uvést zkoumanou organizaci působící na okrese Benešov, které zcela
rezignovala na hájení zájmů přírody při plánování budoucí dálnice D3. Přes všechny učiněné
výhrady ale může být takovýto typ organizace – účastníka řízení velmi úspěšný v prosazování
dodržování základních požadavků na ochranu přírody v jednotlivých řízeních.
Z výše popsaných poznatků budu vycházet při popisu vhodných úprav de lege ferenda.
Paradoxně nejpalčivějším problémem účasti veřejnosti je velmi omezená možnost přístupu
k soudům. Nevymahatelnost oprávnění silně ovlivňuje celkovou atmosféru aplikace
oprávnění veřejnosti.
S tím souvisí i stále nedořešená koncepční otázka formy účasti veřejnosti, a to volba
mezi úzkou skupinou s širokými oprávněními na úrovni účastníků řízení a širokou skupinou
s právy spíše konzultativními, které požaduje Aarhuské úmluva. Optimální úprava bude
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spočívat v diferenciaci podle stupně řízení a velikosti dosažené podpory. V průběhu
jednotlivých řízení by se měla skupina oprávněná k účasti na řízení ve smyslu Aarhuské
úmluvy postupně zužovat. A zároveň by měla mít možnost dosáhnout určitého,
kvalifikovaného postavení, pokud získá dostatečnou podporu ze strany veřejnosti. To by
vyřešilo i problém „profesionálních“ účastníků, kteří jednají bez skutečné podpory veřejnosti.
V každém případě je zapotřebí dát větší prostor neorganizovaným aktivním občanům,
vhodnější formou účasti fyzických osob.
Samotnou úpravu účasti pak trápí „přeupravenost“ – množství i nových, nebo nově
upravovaných předpisů, které zcela neodůvodněně upravují shodné otázky rozdílným
způsobem (tento problém se týká především lhůt a jejich počítání). Hojnost dotčených
předpisů odvádí pozornost od hlavního cíle celé úpravy - dosažení efektivní účasti veřejnosti a
vedle toho vede i k problémům při určování jejich vzájemných vztahů.
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9. Summary
This work deals with the public participation in environmental decision-making. The
institute of public participation is certainly a legitimate and useful tool of a democratic
society. Properly used, it leads to streamlining of government activities and to the better
environmental protection. It has its place anywhere where the natural and legal persons are
wishing to defend their public interest and not solely rely on the state. In addition, the right to
participate is the necessary secondary right to the right to favourable environment.
The regulation of public participation do exists in all three levels - international law,
ius communitaire and Czech national law. For international law, the main document is
Aarhus Convention. It is not yet clear whether it is self-executing treaty in Czech law. Its
main advantages are: mutual cohesion of right to information, right to participate and access
to justice; the relative simplicity, brevity, and the high standard of obligations of the Parties.
The most important requirement is to enable the effective public participation in principle to
any decision-making whose subject could have an impact on the environment. The
effectiveness is not only the main objective of convention but also the interpretative tool for
each partial rights: activities before the start of proceedings, participation from a sufficiently
early stage, providing information and access to them, the time-frames and the submission of
comments and taking the due account of the comments.
The requirements of the Aarhus Convention are reflected in European law, this
regulation is included in several directives. The level of requirements is in some cases even
higher than in the Aarhus Convention, on the other hand, some of the requirements of the
Aarhus Convention are ignored by the following directives. The area, in which the higher
levela of requirements is set, is providing the public with information and public acces to
information. On the contrary, the issue of the active work of the applicant before the start of
proceedings is completely neglected and in many directives the right to submit comments is
narrowed only to the public concerned. In consequence, it will not be sufficient for the Czech
Republic to meet its international commitments only transposed the obligations imposed by
the European Community, but it will be necessary to adjust these obligations under the
provisions of the Aarhus Convention. The European Communities themselves are Party of the
Aarhus Convention and in response to the obligations deriving from convention, they adopted
the regulation that governs the rights of public towards institutions and bodies of the
Community.
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The regulation of public participation exists also in the Czech legal system. However it
is not generally defined as one institute that is carried out uniformly in all types of
proceedings. On the contrary, public participation is regulated differently in each area by
many different act. This fragmentation implies the impossibility of general assessment, there
is legislation that not only meets but also exceeds the international obligations, on the other
hand, there are still rules that do not comply with those obligations.
According to regulation of public participation, these provisions can be divided into
several groups. The rights of public concerned is extend by: act on the protection of nature
and landscape, water act and act on integrated pollution prevention and control, which under
certain conditions, entitle to participate the civic associations. On the basis of these laws, the
association will become "secondary" parties within the meaning of the new Code of
Administrative Procedure and their position is above Aarhus Convention standard. The
disadvantage is the limitation of these rights only to citizens' groups and not to the whole
public according to the requirements of the Aarhus Convention.
The right to submit comments, that is completely without any further conditions, are
governed by: act on integrated pollution prevention and control, act on environmental impact
assessment, which refers to EIA and SEA proceedings, and, finally, building act for the land
use planning. The rights of the public in the surrounding states are governed on the "national"
level or even better. An interesting innovation in this area is also a differentiation of
comments, according to their received support. On the contrary, the public participation is
very strictly regulated by: nuclear act, mining act, act on environmental damage or the act on
the protection of public health.
The separate mention deserves also the arrangements for public participation in the
preparation of legislation. In this area, environmental legislation has the best regulation in the
context of the Czech legal order and meets all required standards.
The analysis of public participation raises the following findings. There are some
differencies in the relationship between the parties of proceedings in the Czech regulation and
the public or the public concerned under the Aarhus Convention. Very broad authorization of
limited groups of participants do not comply with the concept of participation under the
Aarhus Convention, which places emphasis on "soft participation". Shortcomings in the
definition of these concepts in turn negatively affecting the performance of individual rights
for public participation.
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The first area - the activities of applicant before the proceeding (identifying the public
concerned, providing information, discussion) - Czech law does not regulate at all and leaves
it solely to the prospective applicants. By contrast, the issues relating to are governed in line
with the Aarhus Convention: early participation, reasonable time limits and evaluation of
results of public participation. The regulation on providing of information is mostly
insufficient, because instead of the public concerned the information is provided only to
narrower group - the parties of proceedings. Exceptions are proceeding under the act on IPPC,
EIA act and land use planning under the building act. A similar situation is also for the rights
to submit comments. If the laws govern only the parties of proceeding the requirements of the
Aarhus convention are not met. Under the Aarhus convention, the whole public has the right
submit their comments and not only some part of the public. The disadvantage of institute of
party of proceedings clearly demonstrates also the analysis. Even the personally, financially
saturated and strong non-governmental organizations do not have the capacity for effective
participation in the proceedings.
The analysis of selected NGO´s activities shows congestion of this type of parties,
which leads to several consequences. Firstly, the organization is forced to choose between the
procedures and it never cover all the ongoing decision-making processes. Secondly, in the
procedures a very similar comment are applied, with a lower standard of requirements. These
requirements are respected in decision-making. In doubtful cases, the organization has not the
necessary potential to participate in judicial proceedings. Most fundamental consequence is
participation only in the simpler, more short-term cases. As an example, the analysed
organization operating in the district Benešov totally resigned to defending the interests of
nature conservation in planning future highway D3. Despite all the reservations this type of
organization has been very successful in promoting compliance with the essential
requirements for nature protection in the proceedings.
The above mentioned knowledge will be assumed to describe the appropriate
modifications de lege ferenda. Paradoxically, the most fundamental problem of public
participation is limited access to justice. Unenforceability of rights strongly affects the overall
atmosphere of public participation.
The related conceptual issues is still undecided form of public participation - choice
between a close group with broad privileges and large group with rights rather to consultation
required by the Aarhus Convention. In my opinion, optimal treatment will be based on
differentiation in accordance with the graduation of proceeding and size of formal support.
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During the proceedings group of public entitled to participate in the proceedings within the
meaning of the Aarhus Convention gradually should be narrowed. And at the same time
should be able to reach a certain, qualified status if acquired sufficient support from the
public. This would address the problem of "professional" actors who act without any real
public support. In any case, it is necessary to give bigger field to active citizens by more
appropriate form of participation of individuals.
The other problem of participation is the huge amount of new or newly prepared
legislation which govern the same issues differently (this problem mainly concerns the
timeframes). Plenty of different laws and proceedings leads to difficulties in determining their
mutual relations and additionally diverts attention from the main objective of the entire
regulation - the achievement of effective public participation.
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11. Přílohy
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Tab. 1: Shrnutí specifických činností spadajících pod ustanovení článku 6 Aarhuské
úmluvy:
Čl. 6,
odst.1, pís:

Obsah činností

Rozšíření (+)/zúžení (-)

+ nadlimitní změny a rozšíření (příloha I, odst.
22)
+ řízení o změně provozních podmínek (čl. 6
Příloha 1- výčet
A

odst. 10)

činností s významným

+ vypouštění GMO (čl. 6 odst. 11)

vlivem na životní prostředí
- vědecké účely (příloha I, odst. 21)
- nepříznivý vliv na bezpečnost státu
( čl. 6, odst. 1, pís. c )
+ změny a rozšíření (příloha I, odstavec 22,
druhá věta)
+ EIA (příloha I, odstavec 20)
+ řízení o změně provozních podmínek (článek

Národní úprava,
B

činnosti nezahrnuté ad a,

6 odstavec 10)
+ vypouštění GMO (článek 6 odstavec 11)

přesto významný vliv

- vědecké účely (příloha I, odstavec 21) 566
- nepříznivý vliv na bezpečnost státu
( čl. 6, odst. 1, pís. c )

566

Toto zúžení lze dovodit na základě argumentu a majori ad minus, v porovnání s okruhem ustanovení článku
6 odstavce 1 písmena a.
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Příloha č. 2: Celkový počet řízení v jednotlivých letech

Celkový počet řízení
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Příloha č. 3: Struktura účasti podle jednotlivých předpisů a oblastí úpravy

Poměr řízení podle jednotlivých zákonů

zopk
47%

stavebni
46%
vodní
7%

Kácení

2 217

30 %

Ostatní stavby

1 264

17 %

Liniové stavby

616

9%

Les

549

8%

Územní plánování

503

7%

Významné krajinné prvky

503

7%

Vodní řízení

421

6%

Čistírny odpadních vod

386

6%

Krajinný ráz

347

5%

Dopravní stavby

186

3%

Elektrické vedení

108

2%
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Příloha č. 4: Poměr vyjádření

Celkový poměr vyjádření

nesouhlas
9%

souhlas
21%

podmínky
70%
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Příloha č. 5: Úspěšnost řízení v jednotlivých oblastech 1. instance

Úspěšnost řízení v jednotlivých oblastech
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procentuální úspěšnost

100 91,40
90

98,18

94,70
87,88 86,09

100,00

93,15 94,77

84,90

82,72

89,86

74,64

80

kácení
čov

70

doprava

60

el. vedení

50

krajinný ráz

40

les

30

linie

20

ostatní

10

ÚP
VKP

0
ní
ce
á
k

v
čo

í
a
z
en
av
rá
r
d
ý
p
e
n
.v
do
in
el
aj
kr

s
le

ie
lin

í
tn
ta
s
o

128

ÚP

P
VK

ěr
da
vo
ům
r
p

voda
průměr

Příloha č. 6: Poměr počtu řízení

Poměr počtu řízení
2%

98%
1. instance
2. instance
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