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 Účast veřejnosti na environmentálním rozhodování bezesporu náleží mezi 

nejdiskutovanější témata poslední doby. Recentní vývoj vnitrostátní právní úpravy v této oblasti, 

který je vnímán nejen environmentálně orientovanou veřejností velmi negativně, se promítá i do 

přípravy nové právní úpravy klíčových rozhodovacích procesů, zejména nového stavebního 

zákona. Otázky týkající se způsobu, forem a mnohdy i důvodů pro zapojení veřejnosti do 

environmentálního rozhodování jsou součástí odborného, ale i politického diskurzu. Autorka si 

tedy pro zpracování dizertační práce vybrala téma navýsost aktuální. Přestože se jedná o téma 

tradované v odborné literatuře poměrně často, a to včetně různých stupňů kvalifikačních prací, 

přistoupila k jeho zkoumání z hledisek, která jsou originální a přináší ve zkoumané oblasti nové 

poznatky.  

         

Dizertační práce je zpracována v rozsahu 735 801 znaků vlastního textu, rozděleného, mimo 

úvod a závěr, do šesti základních kapitol. Práce je opatřena všemi předepsanými přílohami. 

Formální zpracování práce je na odpovídající úrovni a nemám k ní z tohoto hlediska žádné 

připomínky. 

 

Práce je logicky a srozumitelně strukturovaná  a odpovídá cílům práce. V úvodní kapitole autorka 

vymezuje základní prvky předmětu zkoumání, tedy pojem veřejnost a účast veřejnosti. Současně 

s tím vymezuje hlediska, ze kterých právní úpravu účasti veřejnosti zkoumá. Na rozdíl od 

převažujícího přístupu existující odborné literatury, jejíž zaměření je zpravidla soustředěno na 

hodnocení souladu vnitrostátní právní úpravy s úpravou mezinárodní, respektive unijní, autorka 

zvolila věcná hlediska. Vymezuje jednotlivé přínosy a rizika, která se s účastí veřejnosti na 

rozhodování pojí a zkoumanou právní úpravu analyzuje a hodnotí z tohoto úhlu pohledu. Tento 

autorčin přístup velice vítám a oceňuji, neboť tradiční a formální argumentace ve prospěch 

konkrétní úpravy zapojení veřejnosti odkazem na soulad s mezinárodními či unijními závazky je 

do jisté míry povrchní a upozaďuje skutečné důvody pro zapojení veřejnosti. Zapojení veřejnosti 

do rozhodování je na místě nikoliv proto, že to „chce Brusel“, ale proto že jde o smysluplnou 

součást rozhodování v demokratickém právním státě.  Na druhé straně nelze existenci 

mezinárodní a evropské úpravy opomenout, neboť představuje závazné minimum, které musí 

každá vnitrostátní právní úprava respektovat. Současně se zcela jistě jedná o minimum, jehož 



tvůrci si byli věcných hledisek, která tvoří předmět autorčina zájmu, vědomi a příslušné přepisy je 

zohledňují. Autorka proto zcela logiky v druhé kapitole vymezuje aarhuský a evropský rámec, bez 

jehož pochopení nelze vnitrostátní právní úpravu zkoumat.  

 

 Výše popsané vnímám v rámci práce jako úvod k samotné analýze konkrétních 

vnitrostátních právních úprav. Současně mám k této části práce dvě výhrady. První se týká dělení 

účasti veřejnosti v ČR na „konzultativní a plnoprávnou“. Zvolená terminologie vyvolává dojem, že 

konzultativní účast je účastí neplnoprávnou, což takto nelze vnímat. Jako plnoprávnou bych 

vnímal takové zapojení veřejnosti do konkrétního typu řízení, které odpovídá nejlepšímu 

možnému procesnímu postavení, které lze v daném typu řízení mít. Zjednodušeně řečeno, 

ve správním řízení je jím postavení účastníka řízení; v řízení o vydání opatření obecné povahy 

postavení spjaté s možností uplatnit námitky a v návaznosti na vydané OOP s možností domáhat 

se jeho přezkumu soudem. Přestože autorčiny důvody pro volbu terminologie chápu, považuji ji 

za zavádějící. Druhou výhradu mám k typologii účasti veřejnosti, kterou autorka provedla, 

s využitím odborné literatury, v kapitole 1.5. Výhrada se netýká ani tak typologie samotné jako 

spíš jejího promítnutí do dalších částí práce, které v práci nevidím. Očekával bych, například 

v kapitole věnované rozboru české právní úpravy, zařazení nástinu struktury environmentálního 

rozhodování a diskusi o vhodnosti využití jednotlivých typů účasti veřejnosti v jeho jednotlivých 

fázích. 

 

 Klíčovou část práce představuje 3. kapitola věnovaná zevrubné analýze právní úpravy 

účasti veřejnosti v České republice. Je evidentní, že autorka je se zkoumanou právní úpravou, 

relevantní judikaturou a odbornou literaturou velmi dobře obeznámena. Při zpracování této 

kapitoly využila mimo jiné i své předešlé kvalifikační práce a bezpochyby i zkušenosti ze své 

vlastní praxe. Odhlédnu-li od výše uvedené výhrady k terminologii, která se promítá do celé 

práce, chtěl bych poukázat na jeden opakující se autorčin závěr, který by zasluhoval bližšího 

vysvětlení či doplnění; nejlépe v rámci ústní obhajoby. Autorka uvádí (např. na str. 164 nahoře), 

že „základním nedostatkem [právní úpravy v ČR] je omezený okruh rozhodovacích procesů, na 

kterých se může veřejnost účastnit, který zdaleka nepokrývá všechna řízení s potenciálním vlivem 

na životní prostředí“. Z kontextu je zřejmé, že autorce jde především o správní řízení. Která řízení 

by to tedy měla být? Každé stavební řízení? A obstojí naopak zapojení veřejnosti do všech řízení 

upravených de lege lata? Měla by mít veřejnost opravdu přístup např. do každého řízení o 

povolení kácení dřevin? V tomto směru se nabízí úvaha, zejména v kontextu autorčiných 

celkových závěrů             a návrhů de lege ferenda, o zapojení veřejnosti do každého správního 

řízení, ovšem za předpokladu, že rozhodování ve správním řízení bude vyhrazeno opravdu pro 

relevantní  činnosti a ostatní činnosti budou podléhat méně formalizovanému režimu (např. 

ohlašovacímu režimu) bez účasti veřejnosti. Drobnou poznámku mám ještě k tvrzení na str. 154 

práce. Rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o odpadech (ani jiného) není 

podmíněno rozhodnutím o přestupku (viz. NSS 5 As 325/2018). 

       

 Zařazení 4. a 5. kapitoly, obsahující exkurz do právní úpravy účasti veřejnosti na 

rozhodování v Irsku a Velké Británii (fakticky v Anglii), považuji za velmi důležité. Jako velice 

funkční se projevila autorčina volba, kdy pro srovnání zvolila země s velmi odlišnou právní 



kulturou a kulturou vůbec. Nepovažuji za až tak podstatnou autorčinu snahu o celkové 

zhodnocení zmíněných úprav z vymezených hledisek. Takové hodnocení je z povahy věci 

neúplné, neboť autorka neměla v práci prostor, a ani to nebylo jejím cílem, analyzovat příslušné 

právní úpravy v celém jejich rozsahu. Za daleko cennější považuji skutečnost, že autorka 

představila ty prvky zkoumaných úprav, které mohou být v mnohém inspirativní pro naší 

vnitrostátní právní úpravu, a mnohdy i nehezky „nastavují zrcadlo“ českému pozitivně-

dogmatickému přístupu k zapojení veřejnosti a způsobu realizace jejích práv. Zejména na základě 

srovnání se zahraniční praxí si lze dobře uvědomit, že samotná právní úprava k efektivnímu 

zapojení veřejnosti do rozhodování nestačí. Jako klíčová se ukazuje být schopnost příslušných 

úřadů tuto úpravu aplikovat způsobem, který naplňuje její smysl. Současně je trochu škoda, že 

autorka nešla v některých případech více do hloubky. Například v případě možnosti příslušných 

úřadů nastavit si vlastní pravidla pro zapojení veřejnosti, byť v mezích celostátní metodiky, bych 

uvítal podrobnější zmínku o konkrétních způsobech realizace takových metodických pravidel. 

                          

 Syntézu předchozích analytických kapitol představuje 6. kapitola, ve které autorka 

hodnotí a srovnává jednotlivé vnitrostátní právní úpravy. Její dílčí závěry považuji za 

srozumitelné a vycházející z předchozího textu. Nemohu se však ztotožnit s jejími úvahami de 

lege ferenda, ve kterých přichází s myšlenkou samostatného zákona, který by komplexně řešil 

účast veřejnosti na rozhodování. Ponechám-li stranou skutečnost, že by se v evropském kontextu 

jednalo patrně o zcela ojedinělou úpravu, považuji navrhované řešení z mnoha důvodů spíše za 

neschůdné a zbytečné. V tomto ohledu je určitým nedostatkem práce, že autorka svoji představu 

neformulovala konkrétněji. Teprve konkretizace formulovaných východisek do konkrétnější 

podoby by ji na tyto problémy upozornila. Systém rozhodování ve věcech životního prostředí 

v jeho nejširší podobě představuje komplex různých typů postupů, forem činnosti veřejné 

správy, které jsou jejich výsledkem a je jen obtížně představitelné, že by jeden z prvků všech 

těchto postupů mohl být upraven samostatně a odděleně. Může se ale jednat pouze o 

nedostatek představivosti na mé straně a proto bych kandidátku požádal, aby v rámci ústní 

obhajoby možnosti navrhované úpravy představila zevrubněji.                 

  

 

Závěr: Celkově považuji předloženou dizertační práci Mgr. Lenky Hlaváčové za velice zdařilou, 

na čemž nic nemění ani výše uvedené výhrady. Práce splňuje stanovené požadavky po obsahové 

i formální stránce a doporučuji ji proto k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

dizertační práce.  

 

      

 

 

V Kladně dne 10. září 2020     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

                          oponent  

 

 

 


