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 Předložená disertační práce je věnována tématu, na které je v posledních letech 
zamřena pozornost v podstatě permanentně. Svědčí to o významu tohoto tématu pro oblast 
ochrany životního prostředí, jeho nesporné aktuálnosti i o řadě problémů, které v dané 
oblasti právní úpravy přetrvávají. Vzhledem k tomu, že autor předložené práce je mi po 
profesní stránce celkem dobře znám, mám za to, že téma zvolil nadmíru příhodně. 
 
 Práce samotná vychází z ústavně zakotveného práva na příznivé životní prostředí, 
které autor vymezuje v úvodní části práce. Byť je disertační práce zaměřena především na 
procesní aspekty zmíněného práva, základem jakékoliv právní úpravy jsou práva hmotně-
právní, k jejichž realizaci procesní práva slouží. V tomto ohledu je úvodní kapitola práce velmi 
podstatná, byť představuje „pouhý“ úvod do problematiky. Autor se nejprve věnuje celkem 
nespornému vymezení obsahu práva na příznivé životní prostředí a souvisejícího práva na 
informace. Naopak velmi diskutovaným tématem je vymezení okruhu osob oprávněných se 
tohoto práva domáhat. Převažující soudní praxe omezuje okruh oprávněných osob pouze na 
fyzické osoby, což je názor, který autorovi zjevně nekonvenuje. Na podporu svého názoru 
uvádí jednak minoritní judikaturu NSS, tak formulaci Aarhuské úmluvy.  
 
 Posledně jmenovaná úmluva představuje klíčový nástroj pro prosazování práva na 
příznivé životní prostředí, zejména jeho procesních aspektů. Rozboru základních požadavků 
této úmluvy autor věnoval samostatnou kapitolu. Takový postup je vcelku logický s ohledem 
na závazky České republiky z této úmluvy plynoucí buď přímo nebo prostřednictvím 
evropského práva, které z úmluvy rovněž vychází.  
 
 Jádro práce představují kapitoly 4. až 9., ve kterých autor postupně rozebírá možnosti 
přístupu fyzických a právnických osob k soudům v ČR, k Soudnímu dvoru EU a konečně 
k Evropskému soudu pro lidská práva. Výklad přístup k vnitrostátním soudům pak dělí na 
úseky správního, civilního, trestního a ústavního soudnictví. 
 
 Byť je naznačený okruh soudů poměrně široký, základní oblastí zůstává bezesporu 
oblast správního soudnictví. Soudní kontrola činnosti veřejné správy, zejména v oblasti 
rozhodování o veřejných subjektivních právech a povinnostech, sehrává velice významnou 
roli.  Zejména rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu, na kterou autor na řadě míst 
upozorňuje, významně přispívá k interpretaci platné právní úpravy, a to nejenom s ohledem 
na práva veřejnosti. Vedle systematického výkladu jednotlivých typů řízení vedených před 
správními soudy autor nabízí diskusi k některým důležitým otázkám. Jednou z nich je 
interpretace rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s. a význam jeho interpretace 
v materiálním pojetí pro hodnocení konkrétních aktů veřejné správy, zejména závazných 
stanovisek. Další zajímavou a velmi důležitou otázkou je přiznávání odkladného účinku 
žaloby soudy. Autor v této souvislosti správně poukazuje na význam tohoto účinku pro 
zajištění účinné soudní ochrany. Současně však při rozboru podmínek, za kterých lze 
odkladný účinek přiznat, pozoruje, byť nepřímo, na problém vymezení okruhu osob 
oprávněných uplatňovat právo na příznivé životní prostředí. S přístupem NSS k přiznávání 



odkladného účinku správní žaloby kontrastuje dílčí změna zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, konkrétně § 23 odst. 10 in fine. Autor toto ustanovení 
okrajově zmiňuje v závěru práce. Zajímal by mne názor autora na možnosti uplatnění 
postupu podle zmíněného ustanovení vedle obecné úpravy podle § 65 odst. 1 a 2 s.ř.s. 
Konečně v této části, respektive v práci jako takové, postrádám rozbor okruhu dotčené 
veřejnosti ve smyslu druhého pilíře Aarhuské úmluvy. Tradičně je pozornost věnována 
právnickým osobám – nevládním organizacím, ovšem fyzické osoby jako nositelé práva na 
příznivé životní prostředí, které může být rozhodnutím dotčeno, jsou potenciálně aktivně 
žalobně legitimovány pro podání správní žaloby proti takovému rozhodnutí. Umožňuje tedy 
platná právní úprava podání správní žaloby fyzické osobě, která namítá „pouze“ porušení 
svého práva na příznivé životní prostředí a nikoliv jiného práva např. vlastnického? 
 
 V dalších částech věnovaných přístupům k vnitrostátním soudům na úsecích civilní, 
terasní a ústavní, práce nabízí systematický přehled všech možností, které platná právní 
úprava nabízí. Autor upozorňuje na jejich omezený význam pro oblast ochrany životního 
prostředí, zejména na posledních dvou jmenovaných úsecích. Nejvýznamnější postavení 
vedle správního soudnictví zaujímají civilní soudy poskytující ochranu subjektivním právům. 
Zde je ovšem ochrana poskytována především právu vlastnickému, právu na ochranu zdraví 
a osobnostním právům. Právo na životní prostředí je zde chráněno do jisté míry 
zprostředkovaně a autor tuto oblast přístupu k soudům v tomto ohledu hodnotí jako 
doplňkovou ke správnímu soudnictví. 
 
 V rámci výkladu přístupu nadnárodním soudům autor věnoval pozornost Soudnímu 
dvoru EU a Evropskému soudu pro lidská práva. V obou případech hodnotí možnosti přístupu 
jednotlivců k nim jako velmi omezené, byť význam obou soudních institucí je odlišný. Byť se 
jedná primárně o problematiku hmotně-právní povahy velice důležitý je přístup ESLP 
k interpretaci Úmluvy o ochraně lidských práv, neboť tato právo na příznivé životní prostředí 
výslovně nezakotvuje. Autor v této souvislosti hodnotí výsledky judikatury soudu k čl. 8 
úmluvy pro ochranu životního prostředí. Vztáhneme-li závěry ESLP na českou právní úpravu, 
nabízí se otázka zda čl. 35 odst. 1 opravdu zakotvuje něco „navíc“ nad rámec jiných 
souvisejících ústavně zakotvených práv.  
 
 Poslední kapitola práce věnovaná implementaci Aarhuské úmluvy v Estonsku je 
bezesporu zajímavým doplněním předchozího výkladu (nikoliv ovšem v bezprostředně 
předcházejících kapitolách). Ze systematického hlediska ovšem nechápu její zařazení na 
konec práce, neboť  bezprostředně váže na kapitolu 3. a zejména kapitolu 4.    
 
 K formální stránce práce mohu konstatovat, že rozsah textu 163 stran je vyhovující, 
práce je na velmi dobré jazykové úrovni, autor standardním způsobem cituje použité 
prameny a i ostatní formální náležitosti jsou splněny. Práci lze v tomto ohledu vytknout snad 
jen drobné formulační nepřesnosti (např. na str. 8 a 147 „kauzalisticky“ na místo 
„kazuisticky“). 
   
Závěr: Předložená disertační práce JUDr. Michala Bernarda splňuje všechny obsahové i 
formální náležitosti kladené na tento druh prací a doporučuji ji  proto k ústní obhajobě. 
V jejím rámci by se měl autor vyjádřit vedle výše uvedených připomínek k následujícím 
otázkám: 



 
1. Kdo a za jakých podmínek může uplatňovat soudní přezkum procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí ukončeného ve zjišťovacím řízení? 
2. Zda má autor informace o přístupu dalších států k otázce přímé aplikovatelnosti 

Aarhuské úmluvy národními soudy?     
 

  
V Praze dne 28. listopadu 2010     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
            oponent dizertační práce  


