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Role spolků v ochraně životního prostředí 

Abstrakt 

Tématem této práce je role spolků v ochraně životního prostředí. Spolky jsou právnickými 

osobami soukromého práva neziskové povahy, které se na ochraně životního prostředí, na rozdíl 

od orgánů veřejné správy, podílejí dobrovolně. To ovšem nijak nesnižuje význam této jejich 

účasti. K dosažení co nejvyšší možné úrovně ochrany životního prostředí je naopak nezbytné, 

aby stát ke spolkům i ostatním subjektům neziskové sféry přistupoval jako k partnerům. 

Tato práce se člení na dvě části, které se dále dělí na kapitoly, podkapitoly a podpodkapitoly. 

V první části se věnuji obecným východiskům, konkrétně oblasti právní úpravy neziskového 

sektoru a spolkovému právu, vč. jejich zhodnocení. Poté se přesouvám k postavení spolků 

v oblasti práva životního prostředí a obecným východiskům vztahujícím se k účasti veřejnosti 

v otázkách životního prostředí a jejího dělení. 

Druhá část se již zabývá samotnými rolemi spolků v ochraně životního prostředí. Tyto role 

dělím na tzv. konfliktní a nekonfliktní, podle toho jestli se spolky při jejich realizaci dostávají 

nebo mohou s velkou pravděpodobností dostat do konfliktu se soukromými zájmy jiných 

subjektů či nikoliv. Za nekonfliktní role, kterým věnuji samostatnou kapitolu, považuji 

praktickou ochranu přírody; environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu; environmentální 

výzkum a informační a dokumentační činnost spolků. Mezi konfliktní role řadím kontrolní 

činnost spolků ve vztahu k veřejné správě v postavení watchdogs a další role na ní navazující. 

Pozornost zaměřuji zejména na tři oblasti - působení spolků na veřejnost, nadnárodní korporace 

a veřejné činitele; účast spolků v rozhodovacích procesech a jejich právo na soudní ochranu. 

V kapitole věnované působení spolků na veřejné činitele se postupně v samostatných 

podkapitolách zabývám zapojením spolků do přípravy vládních dokumentů a následně 

lobbingem. 

Oblast účasti spolků v rozhodovacích procesech a jejich právo na soudní ochranu je oblastí 

z hlediska práva nejproblematičtější, a proto jsou jí v rámci práce věnovány dvě rozsáhlé 

kapitoly. V rámci problematiky účasti spolků v rozhodovacích procesech se věnuji postupně 

oběma druhům účasti upraveným českým právním řádem – účasti konzultativní a plnoprávné. 

Podrobně analyzuji jejich právní úpravu s ohledem na závazky České republiky vyplývající 

z mezinárodního (Aarhuská úmluva) a evropského práva a navrhuji, jakým směrem by se měl 

ubírat výklad problematických ustanovení či k jakým legislativním změnám by dle mého 
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názoru mělo dojít. Stejný přístup aplikuji i v rámci kapitoly věnující se soudní ochraně spolků 

v oblasti životního prostředí. Věnuji se zejména problematickým aspektům právní úpravy této 

oblasti, kterými jsou aktivní žalobní legitimace, ochrana proti nečinnosti a přiznávání 

odkladného účinku žalobám. V poslední podkapitole se, zejména na základě analýzy dostupné 

judikatury, zabývám často zmiňovanou problematikou obstrukčního jednání spolků, které 

údajně stojí za prodlužováním správních řízení a realizací stavebních záměrů. 

Klíčová slova: Spolek, účast veřejnosti, ochrana životního prostředí 

 


