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1 ÚVOD 

 

„Přes regionální rozměr Aarhuské úmluvy je její význam globální. Je to doposud 

nejpůsobivější rozpracování 10. principu deklarace z Ria, který zdůrazňuje potřebu účasti 

občanů v záležitostech životního prostředí a zpřístupňování informací o životním prostředí 

veřejnou správou. Jako taková je nejambicióznějším projektem v oblasti environmentální 

demokracie, jaký byl pod záštitou Spojených národů dosud podniknut.“
1
 

     

    Kofi A. Annan, gen. tajemník OSN 1997 - 2006 

 

 

Zvolené téma v celé jeho šíři - tedy soudní ochrana životního prostředí - je s ohledem 

na rozsah předkládané práce bohužel prakticky nevyčerpatelné. Jak naznačeno z citátu, 

práce se v následujícím textu bude zabývat zejména otázkami vyplývajícími 

z mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána z důvodu ratifikace Aarhuské 

úmluvy, a to zejména v otázce nedostatečné implementace čl. 9 do vnitrostátního právního 

řádu, tedy právě otázkám soudní ochrany životního prostředí. 

Předmětné téma v současné době poměrně intenzivně rezonuje zejména v odborných 

kruzích a v neziskových kruzích, které se zabývají ochranou životního prostředí. Vztah 

mezi životním prostředím, státem, investory a veřejností bývá předmětem mnoha sporů 

a často se dostává do problematických rozměrů. Pokud celou věc zjednodušíme, lze říci, že 

na jedné straně stojí investoři, kteří sledují především vlastní finanční profit, a ochrana 

životního prostředí v jejich případě může ustupovat do pozadí. Na straně druhé pak stojí 

veřejnost, mimo jiné zastoupená či organizovaná v různých nevládních organizacích, která 

se zaměřuje na důstojné podmínky života a na kvalitní a nepoškozené životní prostředí. 

Mezi těmito stranami by pak měl stát nastolovat rovnováhu, a pomocí právních nástrojů 

určovat převahu toho či onoho zájmu v konkrétních případech. Dle názoru nevládních 

organizací se však v českém prostředí nebezpečně často dává přednost zájmům, které 

životní prostředí poškozují, respektive převládá názor, že veřejná správa nedělá pro 

                                                 
1
 Originál dostupný in: STEC, S., CASEY-LEFKOWITZ, S.: The Aarhus Convention: An Implementation 

Guide, New York: United Nations, 2000, dostupné na http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/acig.pdf 
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ochranu životního prostředí tolik, kolik by jistě mohla, případně nedělá to, co by ze zákona 

dělat měla. Soudní ochrana životního prostředí tak nabývá na významu, ať již je iniciovaná 

jednotlivcem či ze strany nevládní organizace.  

Téma bylo zvoleno tak, aby reflektovalo stížnost environmentální nevládní organizace 

Ekologického právního servisu, která byla podána v roce 2010 k Výboru pro kontrolu 

dodržování Úmluvy pro nesoulad vnitrostátní právní úpravy s požadavky kladenými 

na smluvní strany Úmluvou. Na podzim roku 2012 byl znám výsledek - Česká republika 

dle Výboru skutečně v mnoha ohledech nenaplnila podmínky Úmluvou kladené 

na smluvní strany a až na výjimku v podobě přiznávání odkladného účinku správním 

žalobám na ochranu životního prostředí byly všechny stížnostní body seznány jako 

důvodné. 

Práce si (za cenu jistého nutného zjednodušení) klade za cíl nejprve předmětnou 

stížnost popsat a zkusit zachytit problematické otázky aplikace čl. 9 Úmluvy v České 

republice. Následující stránky se tak pokusí dát odpověď na to, kde podle stížnosti 

Ekologického právního servisu a podle nálezu Výboru v českém právním řádu existují 

de lege lata mezery, a to jak charakteru legislativního, tak i mezery v soudním výkladu.  

S ohledem na to, že v otázce odkladného účinku žalob na ochranu životního prostředí 

se dle Výboru nepodařilo prokázat, že by docházelo k porušování ustanovení Úmluvy tak 

jako v jiných bodech, byl definován druhý cíl práce - a to jednak vzhledem k výkladovým 

i legislativním změnám popsat institut odkladného účinku v českém právním řádu a dále 

na základě žádostí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zjistit 

konkrétní data ohledně přiznávání odkladného účinku správním žalobám na ochranu 

životního prostředí. Zároveň, s ohledem na to, že osobně považuji odkladný účinek v právu 

životního prostředí za zásadní nástroj jeho ochrany, je tomuto tématu věnována zvýšená 

pozornost. 

Cílem práce však není prosté sepsání výčtu argumentů ze stížnosti a z nálezu 

Výboru (což by ve výsledku vylučovalo jakoukoliv kritickou polemiku a práce se tak 

ve většině případů snaží vyhnout opakování), nýbrž pokus o vlastní náhled 

na problematiku, který v práci tohoto typu bude snad vítaný. 
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2 OBECNÁ VÝCHODISKA PŘÍSTUPU K SOUDNÍ OCHRANĚ 

2.1 OD ROKU 1989 DO PŘIJETÍ AARHUSKÉ ÚMLUVY 

Článek 7 Ústavy stanovuje povinnost státu využívat šetrně přírodní zdroje a chránit 

přírodní bohatství. Uvedenou premisu dále rozvíjí Listina základních práv a svobod, 

zejména ve svém článku 35. Jako základní lidské právo se zde konstituuje právo na životní 

prostředí, jehož adresátem je i vzhledem k současné judikatuře, každá fyzická osoba. Vedle 

toho je v odstavci 2 citovaného ustanovení stanoveno, že má každý právo na včasné 

a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, a v odstavci 3 jsou pak 

stanoveny limity výkonu práv, když tento výkon nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 

stanovenou zákonem. Ústavodárce pak konkrétní úpravu práv zejména dle odstavců 2 a 3 

ponechal k zohlednění v zákonech s běžnou normativní silou. Těchto práv je tak možné se 

domáhat pouze v mezích zákonů, které je provádějí.  

Vhledem k tomu, že bývalé Československo nevěnovalo do roku 1989 

environmentální politice zvýšenou pozornost, k největšímu „boomu“ právních předpisů 

na ochranu životního prostředí došlo právě po roce 1989 a dále v období přípravy České 

republiky na vstup do Evropské unie, kdy bylo třeba implementovat stávající evropskou 

legislativu a uvést ji do souladu s domácím právním řádem.
2
 

Nicméně s ohledem na absenci vůle zákonodárce je nejdůležitějším právním 

předpisem na poli přístupu k soudům ve věcech životního prostředí Mezinárodní úmluva 

o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v otázkách životního prostředí (dále jen „Aarhuská úmluva“, případně „Úmluva“), která 

byla podepsána dne 25. 6. 1998 byla na konferenci Evropské hospodářské komise OSN 

a vstoupila v platnost 30. 10. 2001. Česká republika Aarhuskou úmluvu ratifikovala dne 

4. 10. 2004. Česká strana při ratifikaci Úmluvy vyslovila názor, že „požadavky kladené 

na smluvní strany Úmluvy jsou splněny.“
3
 Tato premisa bude v dalších částech práce 

podrobena určité kritice, neboť ani v současné době, tedy 12 let po vstupu v platnost, 

nebyly některé její cíle naplněny. Ostatně i z citovaného vládního návrhu ratifikace lze 

                                                 
2
 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 

Právnické učebnice (C.H. Beck). str. 20  
3
 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního 

prostředí (Aarhuská úmluva), dostupné na www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7099  
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vyčíst, že vnitrostátní právní úprava nebyla v době podpisu zcela kompatibilní s úpravou 

v Úmluvě, a to zejména v oblasti 3. pilíře, tedy přístupu k soudům. Tyto nedostatky však 

měly být odstraněny přijetím zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Ani to však není 

dle mého názoru bez dalšího akceptovat, neboť i současná úprava soudnictví vykazuje 

určité nedostatky. 

V současné době již Úmluvu ratifikovalo 46 signatářů,
4
 zejména tedy států Evropské 

unie, ale i mimoevropské státy jako Turkmenistán. Z evropských států ratifikovaly Úmluvu 

naposledy Island (2011) a Irsko (2012). Na druhou stranu je však třeba uvést, že některé 

evropské státy dosud Úmluvu neratifikovaly (Švýcarsko). Počet smluvních stran stále 

stoupá,
5
 nicméně vzhledem k regionálnímu charakteru smlouvy tento vzestupný trend 

nebude pokračovat dlouho a počet smluvních stran se výhledově ustálí.  

Ke dni 25. 2. 2005 se stala signatářem také Evropská unie. V této souvislosti je třeba 

podotknout, že Evropská unie na přijetí Aarhuské úmluvy reagovala zejména přijetím nové 

směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí
6
 a novelizací několika stávajících 

směrnic. V roce 2003 pak byla navržena i směrnice o přístupu k právní ochraně 

ve členských státech
7
, tato však nebyla dosud přijata. Jako významný dokument Evropské 

unie je třeba uvést taktéž nařízení z roku 2006 o použití ustanovení Úmluvy na orgány 

Evropské unie.
8
 Veřejnost tak získala možnost vyjadřovat se i k připravovaným plánům 

a programům Evropské unie ve věcech životního prostředí. Lze se také za splnění jistých 

podmínek dožadovat přezkumu rozhodnutí, respektive nečinnosti evropských institucí. 

Vzhledem k rozsahu této práce ovšem nebude možné rozebrat detailněji působení Úmluvy 

na orgány Evropské unie či působení Úmluvy skrze nastíněné právní předpisy (byť obecně 

je  význam evropského práva pro judikaturu českých soudů v některých otázkách poměrně 

zásadní). 

                                                 
4
 Viz příloha č. 1 

5
 Viz příloha č. 2 

6
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. 1. 2003 o přístupu veřejnosti k informacím 

o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS 
7
 Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k soudní ochraně ve věcech životního prostředí, 

dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0624en01.pdf  
8
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1367/2006 ze dne 6. 9. 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 subjekty Společenství.  
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2.2 VÝVOJ PO PŘIJETÍ AARHUSKÉ ÚMLUVY 

V souvislosti s ratifikací Aarhuské úmluvy nedošlo v otázce přístupu k soudům 

k žádným významným koncepčním změnám. Nevznikly specializované soudní tribunály, 

zaměřené na otázky životního prostředí, stejně tak nebyl přijat žádný zákon, který 

by přístup k soudům v environmentálních otázkách upravoval. Ochrana životního prostředí 

se tak uplatňuje skrze soudní soustavu v rámci správního soudnictví. To lze definovat jako 

„činnost, která je zaměřena na ochranu subjektivních veřejných práv a kontrolu zákonnosti 

v jednání orgánů veřejné správy, jež vykonávají státní orgány zpravidla soudního typu, 

příp. státní orgány více či méně nezávislé.“
9
 Primárně tak správní soudnictví slouží, jak již 

bylo nastíněno, k ochraně subjektivních veřejných práv osob. Ochraně soukromých 

subjektivních práv pak slouží civilní soudy. Ty jistě řeší i otázky vztahující se k právu 

životního prostředí, nicméně tak činí hlavně v souvislosti s ochranou vlastnictví a náhradou 

škody. Mimo jiných funkcí pak správní soudnictví slouží jistě i jako efektivní prostředek 

kontroly veřejné správy. Česká republika v roce 2002 nahradila dosavadní úpravu 

soudního přezkumu aktů veřejné správy upravenou v zákoně č. 99/1963, občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem číslo 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále 

jen „soudní řád správní“), který zakotvil komplexně obecný přístup k právní ochraně 

ve věcech veřejného práva a po určité časové prodlevě konečně upravil Nejvyšší správní 

soud. Ovšem vzhledem k tomu, že již v roce 1993 byla zřízena pracovní komise k reformě 

správního soudnictví
10

, nelze konstatovat, že by se tak stalo pro nesoulad českého práva 

s Aarhuskou úmluvou. Přímým důvodem pro přijetí kodexu správního soudnictví pak bylo 

zrušení dosavadní úpravy nálezem Ústavního soudu.
11

 Jako jistou reakci na požadavky 

Aarhuské úmluvy lze dle mého názoru klasifikovat až novelu soudního řádu správního 

ke dni 1. 1. 2012, zejména ve vztahu k institutu odkladného účinku. 

                                                 
9
 SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných 

státech Evropy: soudní řád správní. Vyd. 1. Editor Vladimír Vopálka. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010, str. 30 
10

 Tamtéž. 
11

 Blíže viz nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99. Pro přiblížení alespoň 

nejdůležitější část odůvodnění: „Současná úprava správního soudnictví vykazuje závažné ústavněprávní 

deficity. Především nejsou některé aktivity veřejné správy, stejně jako její případná 

nečinnost, pod kontrolou soudní moci vůbec. Dále pak ne každý, kdo může být ve svých právech dotčen 

správním rozhodnutím, má právo obrátit se na soud. Pokud pak i takové právo má, není stranou v 

plnohodnotném fair procesu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, ač by tomu tak v řadě věcí býti mělo. Vydané 

soudní rozhodnutí je pak konečné a (s výjimkou ústavní stížnosti) nereformovatelné, což vede k nejednotné 

judikatuře, jakož i k nerovnému postavení správního úřadu, tedy ke stavu rozpornému s požadavky právního 

státu. Konečnost některých rozhodnutí (zastavení řízení) pak může vést i k odmítnutí spravedlnosti. Konečně 

pak výkon správního soudnictví je organizován způsobem, který ignoruje skutečnost, že Ústava v čl. 91 uvádí 

jako součást soustavy soudů Nejvyšší správní soud.“ 
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Problematiky přístupu k soudům ve věcech životního prostředí se však nedotýká 

pouze výše zmíněný předpis, neboť soudní řád správní je pouze lex generali. Dílčí úpravu 

představuje řada předpisů z oblasti životního prostředí, přitom lze v některých nalézt určité 

odchylky od obecné úpravy. I v těchto předpisech došlo v poslední době k některým 

změnám. Ne vždy však došlo ke změně v pozitivním slova smyslu
12

. 

 

2.3 K VNITROSTÁTNÍM ÚČINKŮM AARHUSKÉ ÚMLUVY V ČESKÉ REPUBLICE 

Nesporný význam Úmluvy však svým způsobem relativizuje judikatura českých 

soudů. Posuzováno optikou správních soudů, Aarhuská úmluva není self - executing a není 

jí tak přiznán přímý účinek, respektive jejích ustanovení není možné se přímo dovolávat. 

Dle ustanovení čl. 10 Ústavy „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“. 

Dle ústavněprávní teorie, potvrzené i soudní praxí, je však možné o bezprostředním účinku 

mezinárodní smlouvy hovořit teprve tehdy, jsou-li ustanovení mezinárodní smlouvy 

dostatečně určitá a je-li možné z nich dovodit konkrétní vymahatelná práva.
13

 Nejvyšší 

správní soud nejprve Aarhuské úmluvě bezprostřední účinek přiznal, jak vyplývá 

z rozsudku ze dne 18. 7. 2006, sp. zn. 1 Ao 1/2006 - 74, byť hlavním argumentem soudu 

pro přímý účinek Úmluvy byl spíše ten, že je součástí právního řádu Evropské unie, než 

argumentací z hlediska mezinárodněprávní doktríny. Toto argumentaci soud podepřel 

i nutností vykládat vnitrostátní právo eurokonformně, tedy v souladu s právním řádem 

Evropské unie.
14

 Správní soudy však později tento trend opustily, jak vyplývá například 

z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. 3 Ao2/2007. V otázce 

přímé aplikovatelnosti Úmluvy uvedl, že „pokud jde o aplikační přednost mezinárodní 

smlouvy před zákonem, čl. 10 Ústavy výslovně neuvádí to, co je nejméně po desetiletí zcela 

                                                 
12

 Například poslanecká iniciativa vylučující odkladný účinek žalob nevládních organizací dle § 23 odst. 10 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k tomu viz níže. 
13

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo životního prostředí. 1. vyd. Beroun: IFEC, 2004, 193 s. Právnické 

učebnice (C.H. Beck). str. 110, k tomu dále viz např. SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz. Mezinárodní právo 

veřejné. 3. vyd. Překlad Monika Pauknerová. Praha: ASPI, 2006, str. 116-117 
14

 Z odůvodnění rozsudku: „Skutečnost, že se Úmluva stala součástí práva komunitárního, jí propůjčuje 

systémové vlastnosti práva komunitárního, tedy především, za splnění příslušných podmínek předepsaných 

komunitárním právem, přednost a přímý účinek.“[…] „Nicméně i kdyby ustanovení Úmluvy přímého účinku 

v právních řádech členských států schopná nebyla, orgány členských států mají stále povinnost souladného 

výkladu, tj. povinnost vykládat vlastní právní úpravu v souladu s mezinárodně právním závazkem Evropského 

společenství.“ 
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nepochybné v teorii i praxi vztahu mezinárodního práva (mezinárodních smluv) 

a vnitrostátního práva. Jde o podmínku, že ustanovení mezinárodní smlouvy musí být 

přímo aplikovatelná (obecně je používán pojem „self-excuting treaty“). V této souvislosti 

je třeba si uvědomit, že adresátem mezinárodní smlouvy je stát (viz čl. 1 Vídeňské úmluvy 

o smluvním právu, jejíž český překlad byl uveřejněn pod č. 15/1988 Sb.) a ten je povinen 

smlouvy plnit v dobré víře (čl. 26 Vídeňské úmluvy). Jinak řečeno, adresáty mezinárodní 

smlouvy nejsou bez dalšího vnitrostátní subjekty členského státu (fyzické a právnické osoby 

či soudy) a mezinárodní smlouva je bez dalšího nezavazuje.“  

V posledně nastíněném duchu pak konstantě Aarhuskou úmluvu aplikuje i Ústavní 

soud. Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07, 

„závazkům vyplývajícím z Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti 

na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí Ústavní 

soud nepřiznal žádnému z jejích ustanovení přímý účinek. Ani v projednávané věci nejsou 

dotčená ustanovení Aarhuské úmluvy self-executing, neboť dostatečně nespecifikují práva 

a povinnosti jednotlivce a jejich aplikovatelnost je třeba zajistit prostřednictvím 

vnitrostátního práva.“ Ústavní soud v této souvislosti odkazuje na jiný nález, konkrétně na 

nález ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. IV. ÚS.154/08, který vykládá přímou aplikovatelnost 

článku 9 Aarhuské úmluvy, který je z hlediska tématu práce zásadní. Ve zmíněném nálezu 

Ústavní soud posuzoval situaci, která „by nastala, pokud by stěžovateli bylo právo 

na bezprostřední přezkum stanoviska ministerstva garantováno přímo ústavním pořádkem 

České republiky. Jelikož je dle ustálené judikatury Ústavního soudu nutno vykládat pojem 

"ústavní pořádek" nikoliv pouze ve smyslu ustanovení čl. 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž je 

do něj nutno zahrnovat i mezinárodní smlouvy o lidských právech (srov. např. nález 

Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb.), zkoumal Ústavní soud, zda takové 

ustanovení není zakotveno v Aarhuské úmluvě, na niž se stěžovatel odvolává. Pokud by 

totiž právo na bezprostřední přezkum stanoviska ministerstva bylo stanoveno mezinárodní 

smlouvou o lidských právech, musel by mu Ústavní soud poskytnout ochranu. Aarhuská 

úmluva však takové právo nezakotvuje. V ustanovení čl. 9 pouze určuje meze, v nichž se 

musí stát, který je její smluvní stranou, pohybovat; takové ustanovení není 

přímo aplikovatelné ve vztahu k jednotlivci, neboť nestanoví práva přesně a vyžaduje 

určitou akci ze strany zákonodárce jako podmínku svého použití. Soudního 

přezkumu stanoviska ministerstva se tedy nelze dovolávat přímo na základě Aarhuské 

úmluvy.“ Ani článek 9 Aarhuské úmluvy tak není přímo aplikovatelný. 
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 Na druhou stranu, v prvním citovaném nálezu Ústavní soud uvedl, že je povinen 

vyložit ustanovení ústavního pořádku, jež se dotýkají práva na soudní ochranu, takovým 

způsobem, aby byla možná účinná ochrana práv fyzických a právnických osob. V případě, 

že je možné vykládat vnitrostátní práva vícero způsoby, je třeba dle uvedeného nálezu 

aplikovat výklad souladný s požadavky Aarhuské úmluvy, respektive takový, který 

„v intencích zásad spravedlivého procesu co nejméně zasahuje do základního práva 

a svobody jednotlivce.“ Takový přístup pak dle názoru Ústavního soudu respektuje 

doktrínu materiálního právního státu. Dále soud v nálezu uvedl, že vzhledem k tomu, že 

k Úmluvě v roce 2004 přistoupilo Evropské společenství, stala se tato součástí 

komunitárního práva. To vedlo Ústavní soud k vyslovení nálezu, že „mají orgány 

členských zemí (soudy pochopitelně nevyjímaje) povinnost souladného výkladu, 

tj. povinnost vykládat vlastní právní úpravy v souladu s mezinárodněprávním závazkem 

Evropského společenství. Ústavní soud proto konstatuje, že výklad vnitrostátní právní 

normy, který umožní soudní přezkum územního plánu či jeho změny, je podpořen též 

povinností eurokonformního výkladu vnitrostátního práva.“ 

 Přestože se tedy výše citovaný nález nezabýval pouze možností přímého účinku 

Aarhuské úmluvy ve vnitrostátním právu, z výše nastíněného lze dovodit obecnou 

povinnost vykládat vnitrostátní úpravu právě ve světle Úmluvy. Na základě uvedené 

judikatury je možné uzavřít, že Úmluva není v českém právním prostředí přímo účinná; 

to však nezbavuje státní orgány (z nichž soudy zejména) ji používat jako interpretační 

vodítko a vnitrostátní právo vykládat s Úmluvou v souladu.  

Ostatně je třeba doplnit, že ani Soudní dvůr Evropské unie nepřiznává Aarhuské 

úmluvě přímý účinek, což řešil v návaznosti na předběžnou otázku podanou rozhodnutím 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ze dne 22. 6. 2009 v řízení Lesoochranárske 

zoskupenie VLK proti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.
15

 

Na položenou předběžnou otázku Soudní dvůr Evropské unie odpověděl následovně: 

„Za těchto okolností je třeba na první a druhou položenou otázku odpovědět tak, 

že čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy nemá v právu Unie přímý účinek. Je nicméně 

                                                 
15

 K případu blíže in STEJSKAL, Vojtěch. Rozhodnutí o předběžné otázce C-240/09: Lesoochranárske 

zoskupenie VLK vs. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky In České právo životního 

prostředí č. 2/2011 (30), str. 87-96 a dále HEDEMANN-ROBINSON, Martin. EU enforcement of 

International Environmental Agreements: The Role of the European Commission In: European Energy and 

Environmental Law Rewiew, Volume 21, Issue 1, Wolter - Kluwers 2012, str. 2 - 30 
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na předkládajícím soudu, aby vyložil procesní právo upravující podmínky, které je nutno 

splnit pro účely podání správního opravného prostředku nebo žaloby, způsobem, který 

v co největším možném rozsahu zohlední cíle čl. 9 odst. 3 této úmluvy, jakož i cíl účinné 

soudní ochrany práv poskytnutých právem Unie, aby taková organizace na ochranu 

životního prostředí, jako je zoskupenie VLK, mohla soudně napadnout rozhodnutí vydané 

v rámci správního řízení, které by mohlo být v rozporu s právem Unie v oblasti životního 

prostředí.“
16

 

Soudní dvůr Evropské unie ovšem stejně jako Ústavní soud České republiky vyslal 

impuls směrem k vnitrostátnímu soudnictví (v konkrétním případě Slovenské republiky) 

v tom smyslu, že je třeba vykládat vnitrostátní procesní pravidla takovým způsobem, která 

zaručují naplnění cíle účinné ochrany životního prostředí. 

Osobně jsem však toho názoru, že soudní výklad Úmluvy jako non self-executing 

treaty je příliš restriktivní. Kupříkladu v otázce účastenství nevládních organizací 

ve správním řízení a v soudním řízení shledávám zcela zásadní práva, která přímo 

některým subjektům z Úmluvy plynou. Posun v předmětném výkladu Úmluvy však zřejmě 

není na místě očekávat, a to vzhledem ke konstantní judikatuře Nejvyššího správního 

soudu, Ústavního soudu i Soudního dvoru Evropské unie. Na druhou stranu, všechny 

zmíněné soudy kladou důraz na souladný výklad vnitrostátního práva se závazky, které 

z Úmluvy plynou. Proto mám za to, že tímto směrem má smysl existenci Úmluvy 

v žalobách a jiných podáních neustále připomínat. 

 

2.4 BLÍŽE K AARHUSKÉ ÚMLUVĚ 

 Aarhuská úmluva je v součastnosti nejdůležitějším mezinárodně právním 

dokumentem na úseku práva na informace o životním prostředí a účasti veřejnosti.
17

 

Úmluva představuje nejsystematičtější a nejkomplexnější instrument mezinárodně 

právního charakteru, který danou problematiku upravuje.
18

 Koncepčně je Úmluva 

rozdělena do 4 částí, přičemž první část se věnuje přístupu k informacím, druhá část 

                                                 
16

 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-240/09 ze dne 8. 3. 2011, dostupné na 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-240/09 
17

 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 

Právnické učebnice (C.H. Beck), str. 239. 
18

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo životního prostředí. 1. vyd. Beroun: IFEC, 2004, 193 s. Právnické 

učebnice (C.H. Beck). str. 48 
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se zabývá účastí veřejnosti na rozhodovacích procesech, třetí část se věnuje přístupu 

k soudní ochraně a poslední pak procesnímu a institucionálnímu zajištění fungování 

Úmluvy.
19

 Ohlédneme - li od posledně jmenované části, je dle jejího článku 1 Aarhuská 

úmluva vystavěna na 3 pilířích, které budou rozebrány níže. Na úvod je dále třeba 

podotknout, že Aarhuská úmluva se jako dokument neustále vyvíjí, smluvní strany 

se pravidelně scházejí a jsou přijímány nové a podrobnější mechanismy ochrany životního 

prostředí.
20

  

 

2.4.1 PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Prvním pilířem Aarhuské úmluvy je přístup k environmentálním informacím. 

Právo na informace v obecné rovině nevyplývá pouze z Aarhuské úmluvy, ale též 

z požadavků práva evropského a na ústavněprávní rovině též z čl. 17 Listiny. Jako takové 

je právo na informace předpokladem demokratické a transparentní veřejné správy, která 

slouží zájmům občanů a je též předpokladem smysluplné a přínosné účasti veřejnosti při 

povolování záměrů, a to nejen s environmentálními dopady.
21

 Úprava práva na přístup 

k informacím je detailně rozpracována zejména v článcích 4 a 5 Úmluvy. V zmíněných 

ustanoveních tak lze najít těžiště právní úpravy, která konkretizuje jednak práva 

a povinnosti úředních orgánů na straně jedné, tak veřejnosti na straně druhé.
22

 

Aarhuská úmluva rozlišuje pasivní a aktivní zpřístupňování informací. Pasivní 

zpřístupňování znamená zpřístupňování informací na žádost a aktivní zpřístupňování 

informací pak samotná činnost veřejné správy spočívající v shromažďování informací 

a jejich následném zveřejňování; žádost není třeba. Důraz klade Úmluva zejména 

na aktivní přístup veřejné správy v poskytování informací, respektive i na rychlost 

zpracování informací a na stanovení možných situací, kdy je možné informaci odmítnout 

poskytnout. Veřejná správa je pak za účelem aktivního zpřístupňování informací povinna 

vytvářet různé databáze a informační systémy, významné novum pak v době přijetí 

Úmluvy představovalo stanovení povinnosti smluvním stranám publikovat v pravidelných 

                                                 
19

 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 

Právnické učebnice (C.H. Beck), str. 240 
20

 HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010. Deset let práva na informace 

o životním prostředí. Zelený kruh, Praha 2011. str. 3 
21

 MOTZKE, Radek a Sandra PODSKALSKÁ. Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi. In Planeta, 

odborný časopis pro životní prostředí. Ročník XV, číslo 6/2007. 
22

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo životního prostředí. 1. vyd. Beroun: IFEC, 2004, 193 s. Právnické 

učebnice (C.H. Beck). str. 48 
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intervalech národní zprávy o životním prostředí, respektive i jiné důležité normativní texty, 

týkající se životního prostředí. 

 Platná právní úprava zakotvuje právo na informace jednak v zákoně č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dále v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o životním prostředí. Ten byl v souvislosti s přijetím směrnice 2003/4/ES, 

která byla inspirována zejména Aarhuskou úmluvou, podstatně novelizován a lze tak 

konstatovat, že jeho ustanovení odpovídají jak zmíněné směrnici, tak i ustanovení 

Aarhuské úmluvy. V praxi pak činí potíže spíše neochota povinných subjektů poskytovat 

informace na žádost a vztah obou zákonů.
23

  

 

2.4.2 PRÁVO ÚČASTNIT SE NA ROZHODOVACÍCH PROCESECH 

Druhým pilířem Aarhuské úmluvy rozumíme aspekt účasti veřejnosti 

na rozhodovacích procesech, který je upraven zejména v článcích 6 až 8 Úmluvy a obecně 

se skládá ze dvou základních komponentů - práva být slyšen při jednání a práva mít vliv 

na proces přijímání a obsah rozhodnutí.
24

 Úmluva vychází z předpokladu, že informovaná 

veřejnost má zájem se vyjádřit v environmentálních otázkách a zapojit se 

do rozhodovacího procesu. Oproti právu na informace, které je upraveno v prvním pilíři 

Úmluvy, představuje institut práva účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech silnější 

nástroj, neboť dává veřejnosti nejen možnost se informovat, ale též aktivně ovlivnit 

rozhodování o životním prostředí. Úmluva konkretizuje vymezený institut na rozhodování 

o specifických činnostech dle čl. 6, schvalování strategií a politik dle čl. 7 a na přípravu 

zákonů, nařízení a vyhlášek dle čl. 8, přičemž poslední dva způsoby rozhodování jsou 

v Úmluvě obsaženy jen velmi rámcově.  

Co se týká zejména čl. 6, Úmluva na prvním místě garantuje veřejnosti právo na to, 

aby byla přiměřeně, včas a účinně informována, a to hned od počátku řízení, kdy jsou stále 

otevřeny všechny možnosti a alternativy rozhodování. Podmínkou uplatnění práva účasti 

na rozhodovacích procesech je pak možnost veřejnosti předkládat připomínky, informace 

                                                 
23

 K tomu blíže viz: HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010. Deset let práva 

na informace o životním prostředí. Zelený kruh, Praha 2011. str. 4 
24

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo životního prostředí. 1. vyd. Beroun: IFEC, 2004, 193 s. Právnické 

učebnice (C.H. Beck). str. 49 
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a názory, které považuje za relevantní. Výsledky procedury účasti veřejnosti pak musí být 

vzaty v potaz a o přijetí konečného rozhodnutí pak musí být veřejnost informována.
25

  

Účast veřejnosti v řízeních se realizuje zejména při povolování záměrů, typicky 

staveb dopravní infrastruktury či jiných staveb, ale i třeba kácení lesa pro nové sjezdovky. 

U většiny environmentálních záměrů musí investor (stavitel atd.) získat řadu povolení 

a stanovisek, případně odborných podkladů. Na prvním místě je v této souvislosti nutné 

jmenovat institut EIA, tedy posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Přes možnost 

vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, je však 

český systém environmentálního povolování značně roztříštěný a stejně tak úprava 

účastenství ve správních řízeních.  

Český právní řád ve vymezení veřejnosti ovšem není zcela kompatibilní s úpravou 

obsaženou v Aarhuské úmluvě, respektive ani s právem evropským. Úmluva totiž 

v případě pojmu „veřejnost“ rozlišuje právě mezi veřejností v širokém slova smyslu (tedy 

jakákoliv fyzická a právnická osoba) a mezi dotčenou veřejností, což jsou fyzické 

a právnické osoby, které mají na rozhodování zvláštní zájem či mohou být rozhodováním 

dotčeny, přičemž u nevládních organizací na ochranu životního prostředí se „dotčenost“ 

dle Úmluvy presumuje.
26

 Dotčená veřejnost jako skupina veřejnosti, která je či může být 

více ovlivněná výsledkem rozhodováním, by měla mít dle Úmluvy větší vliv 

na rozhodování než skupiny či jedinci ovlivnění v menší míře.
27

 

Problém zřejmě není ani tak v nezakotvení toho institutu v českém právu, ale spíše 

v restriktivním výkladu správních úřadů, které s Aarhuskou úmluvou nepracují. Zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád, definuje pouze pojem „účastníci řízení“, přičemž jeho úprava 

se jeví alespoň teoreticky dostatečně obecnou.
28

 Správní řád definuje účastníky řízení 

v § 27 (respektive i v § 28), a to za využití obecné definice. V návaznosti na výše uvedené 

je však třeba připomenout, že některé zákony dokonce účast veřejnosti vylučují, respektive 

stanovují jiný, užší, okruh účastníků řízení.  

                                                 
25

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo životního prostředí. 1. vyd. Beroun: IFEC, 2004, 193 s. Právnické 

učebnice (C.H. Beck). str. 49 
26

 MOTZKE, Radek a Sandra PODSKALSKÁ. Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi. In Planeta, 

odborný časopis pro životní prostředí. Ročník XV, číslo 6/2007. 
27

 Překlad vybraných kapitol z publikace „THE AARHUS CONVENTION, THE IMPLEMENTATION 

GUIDE“, český překlad DRHOVÁ Zuzana, Simona ŠULCOVÁ a Marta ČERNÁ, vydalo MŽP 2001, str. 14 
28

 ČERNÝ, Pavel. Nedostatky implementace článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice. Ekologický právní 

servis, 2010.  
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Dle § 27 správního řádu se účastníci řízení dělí v zásadě na dva typy, přičemž je 

ovšem nutné dodat, že rozdíl není pouze teoretický, obě skupiny účastníků mají poněkud 

odlišná práva v řízení:  

a) hlavní účastníci - také „neopomenutelní“ nebo „esenciální“ (osoby, které podaly 

žádost, či osoby, se kterými správní úřad zahájil řízení z úřední pravomoci 

b) vedlejší účastníci - také „ostatní osoby“ (osoby potencionálně dotčené vydaným 

rozhodnutím či osoby, o kterých tak stanoví zákon).
29

 

V zásadě nastávají 3, resp. 4 situace, jakým způsobem je možné určit účastníky 

řízení. První z nich je obecné určení účastníků řízení dle správního řádu. Jak již bylo 

uvedeno, teorie ani praxe s touto definicí účastníka správního řízení nemá problém. Dále je 

možné určení dle správního řádu za použití zvláštního zákona (pro účely ochrany životního 

prostředí je nejvíce využíváno ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Kromě 

toho, že platí vymezení účastníků dle správního řádu, přiznává se postavení účastníka 

řízení i další osobě, která by pouze na základě správního řádu účastníkem řízení nebyla.
30

 

Tyto osoby pak mají až na výjimky postavení účastníků vedlejších. Jako třetí možnost je 

pak třeba uvést vymezení pouze dle speciálního zákona při současném vyloučení správního 

řádu (kupř. zákon o ochraně veřejného zdraví). Podmínkou je, aby zvláštní zákon 

upravoval okruh účastníků řízení komplexně a taxativně.
31

 Specifickým případem třetí 

možnosti jsou pak řízení, kde je účastníkem pouze navrhovatel.  

Dřívější judikatura vylučovala účast jiných osob v řízení dle stavebního zákona 

právě s odkazem na uzavřený výčet účastníků řízení, zejména pak nevládních organizací. 

K uvedenému je však třeba uvést, že správní soudy v poslední době začaly akcentovat 

i účastenství nevládních organizací v procesech dle stavebního zákona, který ovšem jiné 

než taxativně vyjmenované osoby z účastenství na řízení obecně vylučuje. Jako právní 

základ zde slouží zejména ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, jehož ustanovení je 

ve vztahu speciality k úpravě ve stavebním zákoně. Nejvyšší správní soud ve svém 

rozhodnutí ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 5 As 41/2009-91, však uvedl, že „absence 

výslovného odkazu však nemůže nic změnit na skutečnosti, že pokud existuje zvláštní právní 

                                                 
29

 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Leges, 2012, 368 s. Student (Leges). str. 78/80 
30

 JEMELKA, Luboš, Klára PONDĚLÍČKOVÁ a David BOHADLO. Správní řád: komentář. 3. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2011, 690 p. Právnické učebnice (C.H. Beck). str. 109 
31

 Tamtéž, str. 112 
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norma, která má užší vymezení, ať již věcné, či osobní, bude muset být podle pravidla lex 

specialis derogat generali aplikována před obecnou úpravou, tzn. že ji buď zcela nahradí, 

nebo ji alespoň dílčím způsobem modifikuje“. Nejvyšší soud pak svůj závěr zobecnil na 

právní větu, že „občanské sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana 

přírody a krajiny, je oprávněno se účastnit stavebního řízení vedeného podle § 109 a násl. 

stavebního zákona z roku 2006, pokud mohou být v tomto řízení dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny a pokud občanské sdružení stavebnímu úřadu svou účast v souladu s § 70 

odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, řádně a včas oznámí.“ 

Nejvyšší soud uvedené závěry dále rozvíjí, kupříkladu v rozsudcích ze dne 4. 8. 2010, 

sp. zn. 9 As 63/2010 - 111 a ze dne 4. 5. 2011, sp. zn. 7 As 2/2011 - 52.   

Na jednu stranu lze v rozhodování správních soudů vysledovat pozitivní tendenci 

ve smyslu účastenství v řízení právě pro nevládní organizace. V posledně citovaném 

rozsudku Nejvyšší správní soud prezentoval svůj názor na účast nevládních organizací 

ve stavebním řízení slovy: „K roli občanských sdružení podle § 70 odst. 2 zákona 

o ochraně přírody a krajiny Nejvyšší správní soud podotýká, že smyslem a účelem jejich 

účasti ve stavebních řízeních není blokace, zdržování a protahování realizace stavebního 

záměru procesními obstrukcemi, nýbrž to, aby kvalifikovaně, tj. odbornými argumenty 

z oblasti ochrany životního prostředí, urbanismu apod., hájila dotčené (veřejné) zájmy 

ochrany přírody a krajiny v konkurenci jiných veřejných zájmů a zájmů soukromých.“ 

Námitky nevládních organizací tak musí správní úřady brát jako relevantní (za podmínky, 

že se týkají životního prostředí) a jako takové je ve svém rozhodnutí vypořádat.  

 Na druhou stranu je třeba mít stále na paměti premisu, že vzhledem k neexistenci 

definice dotčené veřejnosti v českém právním řádu je však okruh účastníků řízení de facto 

užší, neboť se některých řízení účastní prakticky právě pouze nevládní organizace.
32

 

Ve většině správních řízení, při nichž je dotčena ochrana životního prostředí, není získání 

postavení účastníka řízení pro nevládní organizace příliš těžké, pokud naplní jisté formální 

podmínky.
33

 Potud by zřejmě nebyl žádný problém. Na jednu stranu se jeví, že nevládní 

organizace sice mají zřejmě větší možnost argumentace vzhledem ke své specializaci 

a zaměření, na druhou stanu ale, jak bude popsáno dále, mají problém s uplatňováním 

soudní ochrany, což se jeví poněkud nešťastné. 

                                                 
32

 HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010. Deset let práva na informace o 

životním prostředí. Zelený kruh, Praha 2011. str. 10 
33

 ČERNÝ, Pavel. Nedostatky implementace článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice. Ekologický právní 

servis, 2010.  
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Dále je třeba uvést, že Nejvyšší správní soud se nedávno odklonil od předchozí 

judikatury a v rozsudku ze dne 14. 1. 2013, sp. zn. 2 As 7/2011 - 274, který je citován 

i v jiné právní otázce uvedl, že pro účely realizace účasti veřejnosti dle evropského práva 

i Aarhuské úmluvy plně postačuje, pokud se nevládní organizace (postupem výše 

nastíněným, tedy za použití obecného ustanovení správního řádu a ustanovení § 70 zákona 

o ochraně přírody a krajiny) účastní pouze jednoho z druhů řízení dle stavebního zákona, 

tedy řízení o územním rozhodnutí, neboť ustanovení o účastenství ve stavebním řízení je 

formulováno uzavřeně a jiné účastníky do řízení nepřipouští.
34

 Z pohledu této diplomové 

práce se zcela evidentně jedná o příklad formalistního rozhodování správních soudů, které 

je právem terčem kritiky. Zcela mimo právní zájem soudu totiž stojí otázka, že takový 

postup vzhledem k provázanosti jednotlivých kroků vylučuje účinnou účast veřejnosti. 

Přestože bylo předmětné vydané územní rozhodnutí napadené i soudně, o žalobě však 

nebylo v době projednávání stížnosti u Nejvyššího správního soudu meritorně rozhodnuto 

a nebyl jí též přiznán odkladný účinek. Proto mohlo být zahájeno stavební řízení a v době 

projednávání kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu byl záměr téměř realizován.  

V duchu shora nastíněného pak byla kasační stížnost zamítnuta, jelikož 

ve stavebním řízení se dle názoru soudu totiž neřeší otázky spojené s ochranou životního 

prostředí, ale konkrétní stavebně technické řešení stavby. Soudní praxi zdá se tedy 

postačuje, aby byly naplněny formální znaky účasti veřejnosti alespoň v jedné části 

realizace záměru, reálné důsledky takového přístupu pak stojí stranou. Postup, při kterém 

jsou vylučovány nevládní organizace ze stavebního řízení, byl v minulosti kritizován 

i Veřejným ochráncem práv, když uvedl, že občanská sdružení mají mít přístup 

do stavebního řízení, zejména za účelem kontroly podmínek u územního rozhodnutí, 

dodržování obecných požadavků na výstavbu a kontrolovat ochranu životního prostředí při 

výstavbě samotné. Ze zkušeností Veřejného ochránce práv pak vyplynulo, že i v průběhu 

stavebního řízení v některých projektech došlo k zásahům do technologické části projektu, 

což mělo následně zásadní dopad na životní prostředí.
35

 

                                                 
34

 Z odůvodnění předmětného rozsudku: „Pokud je alespoň v jedné fázi schvalovacího procesu úprava 

okruhu účastníků řízení kompatibilní s požadavky zvláštní úpravy a mohou-li být zároveň v této fázi 

environmentální otázky efektivně posouzeny, pak nemusí být těmto subjektům umožněna účast ve všech 

navazujících řízeních (pokud to úprava okruhu účastníků řízení v těchto řízeních vylučuje).“ 
35

 Práva občanů obce: (obecná část). 3. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra, 2011, 167 s. Edice dobré správní 
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 Přístup umožňující účastenství nevládních organizací ve stavebním řízení 

potvrdily i předchozí rozsudky Nejvyššího správního soudu, kupř. rozsudek ze dne 

27. 10. 2010, sp. zn. 5 As 41/2009-102. Z odůvodnění předmětného rozsudku lze vyčíst, 

že Nejvyšší správní soud, „neshledal důvod, pro který by bylo možné z okruhu správních 

řízení, na něž se vztahuje zvláštní úprava účastenství dle § 70 zákona o ochraně přírody 

a krajiny, vyloučit veškerá stavební řízení jako celek. Naopak má za to, že ustanovení 

§ 70 zákona o ochraně přírody a krajiny se vztahuje na všechna správní řízení podle 

stavebního zákona, pokud při nich mohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy ochrany 

přírody a krajiny.“ Otázkou pak zůstává, proč se Nejvyšší správní soud od této formulace 

odchýlil a na tomto místě si tak dovoluji s rozsudkem z ledna 2013 nesouhlasit. Z mého 

pohledu neodpovídá jak požadavkům Aarhuské Úmluvy a požadavkům evropského práva, 

ale ani požadavku na transparentnost veřejné správy a vstřícnému postoji k veřejnosti.  

 

2.4.3 PŘÍSTUP K SOUDNÍ OCHRANĚ 

Obecně je třeba konstatovat, že přístup k právní ochraně ve věcech životního 

prostředí znamená právo napadat akty (či opomenutí) veřejné správy u nezávislého 

a nestranného soudu, ovšem až po vyčerpání všech řádných opravných prostředků. 

Aarhuská úmluva definuje přístup k soudní ochraně v čl. 9 a tento článek tak ze své 

podstaty završuje a doplňuje články výše nastíněné. Bez adekvátní možnosti ochrany práv 

by totiž v podstatě jakákoliv účast veřejnosti či žádost o informaci postrádala smysl 

a správní orgán by mohl rozhodovat zcela dle své libovůle. Výše nastíněná oprávnění by se 

tak stala nevymahatelnými - přesto či právě proto však implementace předmětných 

ustanovení čl. 9 Úmluvy činí největší potíže.
36

 Ve smyslu Aarhuské úmluvy pak je možné 

přístup k soudní ochraně definovat tak, že „jednotlivcům z řad veřejnosti je k dispozici 

právní mechanismus, který mohou využít k dosažení přezkumu možných porušení 

ustanovení Úmluvy ohledně přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování, 

jakož i tomu odpovídajících ustanovení vnitrostátního práva.“  

Vzhledem k výše popsanému dělení Úmluvy na pilíře je evidentní, že soudní 

přezkum, resp. přístup k soudní ochraně, probíhá po následujících liniích - přezkum 

odepření práva na informace, přezkum odepření práva na účast na rozhodovacích 

                                                 
36

 HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010. Deset let práva na informace o 

životním prostředí. Zelený kruh, Praha 2011. str. 20 
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procesech a přístup k právní ochraně ve věcech životního prostředí obecně. Možnost 

využití soudní ochrany tak existuje pro velké množství situací, namátkou pro případy, 

kdy dotčená osoba bude tvrdit, že její žádost o informace byla ignorována, odložena 

či jinak protiprávně vyřízena, či pro případy, že bude zpochybňována legalita jakéhokoliv 

rozhodnutí jak z hmotněprávní stránky věci, či ze stránky procesněprávní.
37

 Z hlediska 

Úmluvy je třeba, aby přezkoumání bylo nestranné, provedené nezávislým orgánem, 

dostatečně rychlé a nenákladné. Dále je stanoveno, aby bylo přiznáváno přiměřené 

a účinné zadostiučinění či náprava a samotné soudní řízení bylo čestné, spravedlivé, včasné 

a nikoli nadměrně drahé.
38

  

Nutno však dodat, že soudní přezkum je dle Aarhuské úmluvy omezený, přičemž 

minimálně formálně je český systém soudního přezkumu o něco širší. Umožňuje totiž 

napadat u soudu nejen rozhodnutí o specifických činnostech, ale též proti některým plánům 

dle čl. 7 Úmluvy, zejména tedy proti územnímu plánu. Osobně považuji toto oprávnění 

veřejnosti za poměrně logické, neboť právě územní plány často vymezují plochy,  

na kterých se posléze realizuje činnost s dopadem na životní prostředí, typicky například 

stavby dopravní infrastruktury. Reálně jsou ovšem i nadále nevládní environmentální 

organizace ze soudního přezkumu územních plánů a jiných koncepčních dokumentů 

vylučovány.  

Problémy aplikace čl. 9 Úmluvy budou vzhledem k tématu práce zpracovány 

v samostatné kapitole. 

 

2.5 KONTROLNÍ MECHANISMY DODRŽOVÁNÍ AARHUSKÉ ÚMLUVY 

Pro řádné zhodnocení otázek v úvodu nastíněných je třeba zmínit alespoň okrajově 

principy kontroly dodržování Úmluvy. Kontrolní mechanismus Aarhuské úmluvy zahrnuje 

na jedné straně povinnost všech smluvních stran předkládat pravidelné zprávy o stavu 

implementace a na straně druhé činnost orgánů Úmluvy.
39

 Mimo Zasedání smluvních 

stran, Sekretariátu a řady skupin pro konkrétní záležitosti je nejdůležitějším orgánem 
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 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo životního prostředí. 1. vyd. Beroun: IFEC, 2004, 193 s. Právnické 

učebnice (C.H. Beck)., str. 49 - 50 
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Compliance Committee, tedy Výbor pro kontrolu dodržování Úmluvy (dále jen „Výbor“) 

ustaven procesem dle čl. 15 Úmluvy. První výbor byl zvolen v roce 2002, současné době 

již disponuje jasnými pravidly fungování a průhledným způsobem rozhodování a nápad 

případů, které Výbor řeší, se ustálil kolem 12 za rok.
40

 Jako určitou unikátní úpravu, která 

vyplývá z povahy Úmluvy samotné, je možnost environmentálních nevládních organizací 

navrhovat kandidáty k volbě do Výboru.
41

 Touto cestou se zřejmě stal členem Výboru 

od roku 2011 i Pavel Černý. Rozhodně si nedovolím z titulu autora této práce jakkoliv 

kritizovat práci Výboru, nicméně v době rozhodování o stížnosti Ekologického právního 

servisu již byl Pavel Černý (který je autorem zmíněné stížnosti), členem Výboru, což 

z určitého úhlu pohledu může vzbuzovat pochybnosti o stoprocentní nepodjatosti Výboru. 

Kontrolní mechanismus Úmluvy je možné spustit 4, respektive 5 způsoby: 

1. strana může předložit stížnost pro nesoulad, který spatřuje u jiné smluvní 

strany. Tato stížnost musí být adresována sekretariátu v písemné podobě a musí 

obsahovat údaje, které podporují tvrzení strany. Taková stížnost byla podána 

pouze jedna, a to Rumunskem proti Ukrajině v případu kanálu Bystroje, kde 

bylo tvrzeno porušení čl. 6 odst. 2 Úmluvy. 

2. (čistě teoreticky) může strana předložit stížnost pro vlastní nesoulad. 

3. (čistě teoreticky) také na základě postoupení Sekretariátu.  

4. na základě stížnosti z řad veřejnosti, která spatřuje nesoulad vnitrostátní úpravy 

s Aarhuskou úmluvou. Těchto stížností bylo do konce roku 2012 zaznamenáno 

78, přičemž stížnosti proti České republice byly zaznamenány 3.
42

 

5. (čistě teoreticky) může Výbor provádět šetření z vlastní iniciativy. 

Lze tak konstatovat, že kontrolní mechanismus je z hlediska možné účasti 

veřejnosti, respektive otevřenosti řízení pro veřejnost, velmi benevolentní. Umožňuje totiž 

podat stížnost nejen smluvním stranám, ale též občanům, kteří tvrdí nesoulad 

vnitrostátního práva s požadavky Úmluvy, což je z hlediska mezinárodního práva zcela 

unikátní.
43

 Jak je patrné z výše uvedeného, v podstatě jedinou formou rozhodování Výboru 
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 Příloha č. 3 
41

 Guidance dokument on the Aarhus Convention Compliance Mechanism, United Nations 2010, dostupné 

na http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/CC_GuidanceDocument.pdf  
42

 Příloha č. 4  
43

 Guidance dokument on the Aarhus Convention Compliance Mechanism, United Nations 2010, cit. výše. 
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jsou právě podněty z řad veřejnosti. Zbylé možnosti se tak dosud pohybují v teoretické 

rovině a nebyly dosud, až na jeden případ (Rumunsko proti Ukrajině), naplněny.  

Jako procesní podmínky pro přijatelnost stížnosti lze uvést srozumitelnost, 

podřaditelnost tvrzených skutečností pod okruh otázek, které Úmluva upravuje, 

a vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků. Posledně uvedenou podmínku pak není 

možné vyžadovat vždy. V mnoha případech totiž z obecné povahy stížnosti vyplývá, jako 

v níže zkoumané stížnosti Ekologického právního servisu, že tato podmínka by nebyla 

splnitelná. Podmínka vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků tak směřuje 

na konkrétní případy porušení Úmluvy, kterých je možné se před Výborem taktéž 

dovolávat.
44

 

Výbor po projednání stížnosti konstatuje, zda je v konkrétním případě legislativa 

či praxe veřejné správy či soudnictví v souladu s požadovanými ustanoveními Úmluvy. 

V případě, že Výbor dojde k závěru, že došlo k porušení Úmluvy, vydává mimo nálezu 

i doporučení, jaká by měl stát přijmout. Doporučení následně schvaluje nejbližší jednání 

smluvních stran a stávají se závaznými. Stát by v této souvislosti měl přijmout kroky 

směřující k odstranění nedostatků či k důsledné aplikaci Úmluvy a k souladnému výkladu 

vnitrostátního práva s Úmluvou. Je také jisté, že Výbor bude do budoucna postupovat 

myšlenkově konzistentně, a je tak možné vyslovit domněnku, že nálezy Výboru budou mít 

jakýsi „kvaziprecedenční“ charakter (samozřejmě k Výboru samotnému) a že by se mohly 

stát inspiračním vodítkem pro činnost vnitrostátních soudů. Problémem ovšem je, 

že Výbor nemá k dispozici skutečně efektivní nástroj k prosazování Úmluvy, neexistuje 

žádný sankční mechanismus, kterým by byly státy nuceny k účinnějšímu prosazování 

Úmluvy ve vnitrostátním právu. Tímto mechanismem disponuje pouze Evropská unie, 

a je - li Česká republika tlačena k řádné implementaci Aarhuské úmluvy do vnitrostátního 

právního řádu, je to zejména a právě pod hrozbou sankce ze strany Evropské komise či 

případně pod hrozbou pozastavení dotací. Jako otázku do budoucna otevřenou považuji 

potencionální výklad vnitrostátních norem ve světle nálezů Výboru. Osobně jsem toho 

názoru, že by imperativ souladu vnitrostátního práva s mezinárodněprávními závazky při 

jistém extenzivním výkladu mohl vést k závěru, že jsou nálezy Výboru v soudní praxi 
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 JENDROSKA, Jerzy. Kontrolní mechanismus Aarhuské úmluvy. Přehled rozhodnutí Výboru pro 

dodržování Úmluvy. 
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použitelné, minimálně právě jako interpretační vodítko. Zdá se však, že české soudy 

s Úmluvou nijak konstantně nepracují, a když, spíše hledají důvody pro její nepoužití. 

 O své činnosti výbor pravidelně vydává zprávy, vždy po určité době shrnuté 

do publikace, aby se tak smluvní strany a jejich orgány, případně i veřejnost, mohly 

seznámit s vývody Výboru a jeho rozhodovací praxí. Uvedené je samozřejmě velmi 

důležité z hlediska aplikace Úmluvy, neboť i na základě zjištěného nesouladu 

vnitrostátního práva je jistě možné namítat tyto vady u vnitrostátního soudu. Poslední 

publikace vydaná Výborem má název Case Law of the Aarhus Convention Compliance 

Committee a shrnuje rozhodovací praxi z let 2004 - 2011.
45

 

 

2.6 STÍŽNOST EKOLOGICKÉHO PRÁVNÍHO SERVISU  

Jak již bylo výše uvedeno, na Českou republiku byly podány ze strany veřejnosti 

celkem 3 stížnosti. Stížnost, kterou tato práce popisuje, byla podána ke dni 14. 6. 2010 

(tedy jako první) a konstatuje četná porušení článku 9 Úmluvy, přičemž jako hlavní důvod 

pro podání stížnosti se konstatuje, že „ani po více než 5 letech od ratifikace Úmluvy se 

shoda vnitrostátní úpravy s pilířem přístupu k soudní ochraně nijak nelepší, a to přestože 

většina popsaných problémů byla vícekrát popsána a také sdělena úřadům.“
46

 Je možné 

konstatovat, že základem pro podání stížnosti se stala analýza Nedostatky implementace 

článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice také zpracovaná EPS, neboť stížnost 

rámcově kopíruje body uvedené analýzy. Zbylé dvě stížnosti byly podány v květnu roku 

2012 (jedna ze strany EPS, druhá pak z německé strany) a dosud nebyly meritorně 

vyřešeny. Stížnost přijata byla sekretariátem Výboru dne 1. 7. 2010 a byla zaregistrovaná 

jako ACCC/C/2010/50. Stížnost samotnou pak odborná veřejnost zabývající se právem 

životního prostředí zaregistrovala jako pozitivní a kvalitně odůvodněnou a zhodnotila ji 

jako „velmi důležitou událost v roce 2011“.
47
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Dostupné na: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Media/Publications/ACCC_Jurisprudence_Eco

forum_2011.pdf 
46

 Stížnost EPS, dostupné na: 

http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/50TableCz.html, pozn: Překlad autora 
47

 FRANKOVÁ, Martina a Petra HUMLÍČKOVÁ. Aplication of the Aarhus Covention in the Czech republic 

at 2011 (an actual development of legislation and case law). In: Czech and European environmental law: a 

collective monograph. Editor Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal. Prague: Czech Society for 

Environmental Law, 2011, str. 24. 
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V zásadě je možné rozdělit stížnost do těchto bodů (přestože sama stížnost používá 

poněkud jiné dělení), které jsou dle tvrzení EPS v nesouladu s ustanoveními Aarhuské 

úmluvy: 

- omezená účast fyzických a právnických osob (z nichž zejména nevládních 

organizací na ochranu životního prostředí) na soudním přezkumu aktů veřejné 

správy 

- nemožnost dosáhnout přezkumu některých aktů veřejné správy 

- neúčinnost soudní ochrany, zejména díky restriktivním podmínkám přiznávání 

odkladného účinku správních žalob 

Na stížnost reagovala Česká republika replikou, v níž v zásadě odmítla veškeré 

stížnostní body.
48

 Řízení o stížnosti bylo zakončeno nálezem ze dne 6. 8. 2012, v němž 

Výbor konstatoval, že právní řád České republiky skutečně nenaplňuje požadavky kladené 

Aarhuskou úmluvou. V zásadě Výbor uznal veškeré stížnostní body za oprávněné; 

s výjimkou problému odkladného účinku správních žalob. Výbor v tomto případě uzavřel, 

že „stěžovatel neposkytl dostatečnou a systematickou judikaturu svědčící o restriktivních 

podmínkách přiznávání odkladného účinku.“
49

 I vzhledem k tomu, že v předmětné době 

zvolna docházelo k posunu judikatury v oblasti přiznávání odkladného účinku žalobám 

nevládních organizací, nebylo dle názoru Výboru v této otázce možné uzavřít, že došlo 

k nenaplnění předmětného článku Úmluvy.  

Téma práce vyžaduje poměrně obšírně popsat zejména otázky aktivní legitimace 

fyzických osob a právnických osob, zejména různých nevládních organizací. Zbylé 

stížnostní body pak budou popsány pouze stručně. 
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 „Response“, dostupné na http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/50TableCz.html 
49

 Nález Výboru ze dne 6. 8. 2012, str. 17, dostupné na 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-50/Findings/C50_CzRepFindings.pdf 

pozn. překlad autora 
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3 NEDOSTATKY IMPLEMENTACE ČLÁNKU 9 ÚMLUVY  

3.1 SITUACE V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE 

Situace v Evropské unii, co se týká implementace článku 9 Aarhuské úmluvy, 

projevuje na jedné straně pozitivní trendy, jako je rozšiřování možností přístupu k soudům, 

ale na straně druhé je možné pozorovat i určité negativní tendence, jakými jsou zvyšující 

se soudní poplatky, omezování veřejnosti v přístupu k soudům či neaplikace odkladného 

účinku správních žalob.
50

  

Právní řády jednotlivých členských zemí se ve vztahu ke shora uvedenému liší. 

V Evropské unii tak nalézáme státy s poměrně restriktivním systémem přístupu k soudům, 

jako je například Německo
51

 či Itálie, na druhé straně pak státy s širokou možností 

předstupovat před soudy v environmentálních otázkách, jako je Portugalsko, kde je 

v právním řádu zakotven institut actio popularis, neboli žaloby ve veřejném zájmu.
52

 

Druhá otázka pak samozřejmě je, jakým způsobem je právo na přístup k soudní ochraně 

přijímáno a aplikována právě ze strany veřejnosti. Na posledně uvedeném příkladu lze 

ukázat, že ani široká možnost žádat o soudní přezkum nevede k vysokému počtu 

environmentálních kauz. Není však v možnostech této práce vylíčit způsoby úprav 

jednotlivých členských zemí, proto je možné uzavřít, že ve všech zemích Evropské unii je 

možné veřejnou správu pro její rozhodování či opomenutí žalovat; jednotlivé země se však 

liší rozsahem tohoto přezkumu a šíří aktivní legitimace k podání žaloby. 

Vzhledem k implementaci řady směrnic Evropské unie (směrnice EIA, IPPC, 

směrnice o ptácích, směrnice o stanovištních) lze obecně vysledovat pozitivní trend 

ve směru přístupu veřejnosti k řízení. Ovšem vzhledem k tomu, že řada států považuje 

výkon svého soudnictví za jeden ze základních prvků národní suverenity, zjevně dosud 

nebyla nelezena politická vůle k přijetí směrnice o přístupu k právní ochraně, byť by to 

znamenalo sjednocení a zřejmě i rozšíření možnosti přístupu k právní ochraně.  

                                                 
50

 DARPÖ, Jan. Effective Justice? Synthesis report of the study on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 

of the Aarhus Convention in Seventeen of the Member States of the European Union. 
51

 SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných 

státech Evropy: soudní řád správní. Vyd. 1. Editor Vladimír Vopálka. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010, str. 194 - 196.   
52

 KRÄMER, Ludvig. Přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na úrovni ES. In. Přístup k 

soudům při ochraně životního prostředí: (sborník z 1. dne konference Přístup ke spravedlnosti při ochraně 

lidských práv a veřejných zájmů). Editor Pavel Černý, Vítězslav Dohnal. Praha: ASPI, 2004, str. 70 
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Směrnice o přístupu k právní ochraně byla navržena v roce 2003, a jak bylo 

popsáno výše, nebyla dosud přijata. Jako nejdůležitější posun by bylo možné považovat 

právo na přístup uznaných environmentálních organizací k procesům týkajících se 

životního prostředí bez nutnosti dokládat zásah do hmotného práva. Opačný přístup, 

ke kterému stále tendují i soudy v České republice, totiž ve většině případů znamenal 

zamítnutí žaloby; k tomu níže.  

 

3.2 K OTÁZCE AKTIVNÍ ŽALOBNÍ LEGITIMACE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH 

OSOB 

3.2.1 OBECNÁ KONCEPCE SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ 

Jak již bylo nastíněno výše, soudní ochrana environmentálních zájmů se realizuje 

skrze správní soudnictví. Správní soudnictví v České republice je historicky vystavěno 

na principu „subjektivní jurisdikce“, což znamená, že je omezeno v zásadě na ochranu 

subjektivních práv proti zásahům veřejné správy.
53

 Jinak řečeno, české pojetí správního 

soudnictví je založeno na teorii subjektivních veřejných práv a soustředí se tedy 

na ochranu subjektivních práv osob, do kterých bylo zasaženo či zasahováno v rozporu 

se zákonem. Soudní řád správní vymezil jako hlavní úkol správního soudnictví ochranu 

veřejných subjektivních práv; ty definuje jako práva osob založená v právních normách, 

která umožňují a současně chrání určité jednání osoby ve vztazích k subjektům veřejné 

správy. Jako hlavní dělení veřejných subjektivních práv lze uvést následující: jednak jde 

o práva směřující k tomu, aby se veřejná správa nějaké činnosti zdržela, dále pak práva 

na určitá plnění či na určitou činnost ze strany veřejné správy a nakonec práva podílet se 

na správě věcí veřejných.
54

 Tento koncept však není vlastní Evropské unii, stejně jako řadě 

členských států Evropské unie.  

Pro iniciaci soudního řízení je však třeba v předchozím řízení vyčerpat řádné 

opravné prostředky před správním orgánem. Tento požadavek je jistě legitimní, neboť dává 

možnost aktivovat opravné mechanismy přímo veřejné správě. Druhou otázkou pak 
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 VOPÁLKA, Vladimír, Vladimír MIKULE, Věra ŠIMŮNKOVÁ a Miloslav ŠOLÍN. Soudní řád správní: 
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samozřejmě je, jaké procento odvolání je úspěšných (tedy jako často veřejná správa 

v širokém slova smyslu mění svá rozhodnutí).
55

 Aktivní legitimace k podání žaloby 

je stanovena v § 65 soudního řádu správního, kdy žalobu může podat každý, kdo byl 

na svých subjektivních právech zkrácen přímo (tj. vadným výrokem rozhodnutí) nebo 

v důsledku porušení svých práv v předchozím řízení.
56

 Jinými slovy: obsahem rozhodnutí 

či způsobem, jakým bylo vedeno řízení před vydáním rozhodnutí.
57

 Žalobce však dle toho 

ustanovení musí být osobou, které se rozhodnutí dotýká přímo (práva žalobce musí být 

správním rozhodnutím založeno, změněna, atd.); žalobce se však nemůže dovolávat 

ochrany práv cizích.
58

 

Je třeba dále doplnit, že i český právní řád svým způsobem zachycuje institut 

žaloby ve veřejném zájmu dle § 66 soudního řádu správního jako specifický prostředek 

kontroly veřejné správy.
59

 Důvodem k zavedení tohoto institutu do právní úpravy pak dle 

teorie bylo zrušení prokuratury se všeobecným dohledem - zejména pak v případě, že by 

nezákonné rozhodnutí orgánu veřejné správy bylo vydáno ve prospěch účastníka řízení 

(a tím pádem by zjevně nemohlo být zrušeno v rámci klasického řízení před správním 

soudem).
60

  Toto oprávnění zákon svěřuje jednak správnímu orgánu a dále Nejvyššímu 

státnímu zástupci. Od roku 2012 pak soudní řád správní pak umožňuje podat žalobu 

ve veřejném zájmu také Veřejnému ochránci práv (přestože zejména správně právní teorie 

tento institut - byť poněkud předčasně - kritizuje)
61

 a nakonec také tomu, komu toto 
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odborný časopis pro životní prostředí. Ročník XV, číslo 6/2007. 
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 BROTHÁNKOVÁ, Jana, Marie ŽIŠKOVÁ. Soudní řád správní: s vysvětlivkami a judikaturou a výňatky 
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str. 98 
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 SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných 

státech Evropy: soudní řád správní. Vyd. 1. Editor Vladimír Vopálka. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010, str. 51 
60

 MIKULE, Vladimír. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In Nová úprava správního soudnictví: 

soudní řád správní. Vyd. 1. Editor Vladimír Vopálka. Praha: ASPI, 2003, str. 75 
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 K tomu blíže viz např. SLÁDEČEK, Vladimír: K novele soudního řádu správního provedené zákonem 

č. 303/2011 Sb. In Aktuální otázky správního soudnictví: (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu 
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oprávnění výslovně svěřuje zákon či mezinárodní smlouva. V rovině práva je třeba 

životního prostředí jej posuzovat spíše jako teoretický koncept, nepříliš využívaný. 

Vlastním šetřením pro účely této práce
62

 bylo totiž zjištěno, že Veřejný ochránce práv však 

od 1. 1. 2012, kdy mu byla pravomoc podat žalobu dle § 66 soudního řádu správního, 

podal celkem 1 žalobu ve veřejném zájmu (byť se tato týkala ochrany životního 

prostředí).
63

 Nejvyšší státní zástupce podal v době od 1. 1. 2003 do 28. 3. 2013 podáno 

celkem 78 žalob dle § 66 soudního řádu správního, z nichž celkově s ochranou životního 

prostředí souviselo 5 žalob.
64

 Za jistého zjednodušení problematiky tak lze říci, 

že z hlediska práva životního prostředí je tento prostředek nevyužívaný.  

Stejně tak lze ovšem dle mého názoru odmítnout kritiku zaznívající směrem 

k vybavení Veřejného ochránce práv možností žalobu ve veřejném zájmu podat - věřím, že 

při správném uchopení předmětného institutu může (i vzhledem k otevřenosti úřadu 

Veřejného ochránce práv směrem k veřejnosti) dojít naplnění. I s ohledem na to, že oproti 

Nejvyššímu státnímu zástupci musí Veřejný ochránce práv veřejný zájem prokázat, nejsem 

toho názoru, že by mohlo docházet k tomu, že by Veřejný ochránce práv podával 

předmětné žaloby neodůvodněně. 

Na konec obecného úvodu je však třeba doplnit, že Aarhuská úmluva přístup 

k právní ovšem ochraně definuje podstatně jinak. Dle ust. čl. 9 odst. 2 mají mít možnost 

podat žalobu k soudu osoby z řad dotčené veřejnosti mající buď dostatečný důvod, nebo 

u nich trvá porušování práva v případech, kdy to procesní správní předpis požaduje jako 

procesní podmínku. Výslovně je pak uvedeno, že přezkoumání rozhodnutí bude probíhat 

jak po stránce hmotné, tak i po stránce procesní. Navíc, důvod nestátních neziskových 

organizací by měl být pokládán za dostatečný; dokonce se konstruuje fikce, že nestátní 

organizace mají práva, která mohou být porušována. 

 

                                                                                                                                                    
správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.) : sborník příspěvků ze sekce správního práva z konference 

Olomoucké právnické dny 2012, pořádané ve dnech 24.-25.5.2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého 

v Olomouci. Editor Vladimír Sládeček, Petra Melotíková. Praha: Leges, 2012. Str. 16-17. 
62

 Šetření spočívalo v podání žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to 

k Nejvyššímu státnímu zastupitelství i k Veřejnému ochránci práv. Otázka byla formulována následovně: 

„Zdvořile žádám poskytnutí informace o počtu žalob ve veřejném zájmu podaných Nejvyšším státním 

zástupcem/Veřejným ochráncem práv podle § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zejména 

kdy byl tento právní nástroj využit k ochraně životního prostředí. Pokud by bylo možné, tak dle jednotlivých 

let, aby tak bylo zřejmé, jak je tento institut reálně využívá, případně, jestli nápad těchto žalob roste.“  
63

 Příloha č. 5 
64

 Příloha č. 6 
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3.2.2 AKTIVNÍ ŽALOBNÍ LEGITIMACE FYZICKÝCH OSOB K PODÁNÍ ŽALOBY 

Jak již bylo vysvětleno výše, veřejnost se účastní rozhodování o environmentálních 

otázkách zejména při povolování různých záměrů, přičemž česká úprava je v tomto směru 

poměrně nepřehledná, jelikož je upravena ve více předpisech. Zároveň řada předpisů 

upravuje okruh účastníků řízení jiným způsobem. Obecnou definici účastenství 

ve správních řízeních nabízí správní řád v § 27, tato úprava je však použitelná pouze 

subsidiárně.  

V českém prostředí se pak většina záměrů realizuje dle stavebního zákona, zejména 

jako územní rozhodnutí a stavební povolení.
65

 Jak již bylo rozebráno v kapitole 

pojednávajícím o druhém pilíři Úmluvy, obsahuje stavební zákon zejména v otázce 

stavebního řízení taxativní vymezení účastníků stavebního řízení (slovy „pouze“), které 

je obsahově lex specialis k obecné úpravě ve správním řádu a tuto obecnou úpravu tak 

vylučuje. Přestože je tedy možné konstatovat, že judikatura správních soudů obecně 

účastenství rozšířila právě o nevládní organizace, je třeba vytknout i jiné problémy české 

právní úpravy. 

V této souvislosti si tak dovolím malou odbočku zpět k tématu účastenství 

ve správním řízení. Vlastníci sousedních nemovitostí jsou totiž častými účastníky 

správních řízení dle stavebního zákona, jistě je však možné si představit i jiné, „dotčené“ 

osoby, kterým svědčí právní zájem ve smyslu Aarhuské úmluvy. S ohledem na úpravu 

účastenství ve stavebním zákoně však tyto osoby účastníky stavebního řízení nejsou. 

Vzhledem ke své neúčasti v řízení teorie uvádí, že nemohou později ani napadat 

rozhodnutí u soudu.
66

 Obdobně i stížnost uvádí, že „prakticky pouze osoby se statusem 

účastníka správního řízení mají přístup k přezkumu správního rozhodnutí.“
67

 

Přesto bych v případě stavebního řízení (a správního řízení obecně) usuzoval 

na možnost aktivní žalobní legitimace i v případě, že jsou dotčena žalobcova hmotná 

práva, a to bez ohledu na to, zda se byl účastníkem správního řízení. Za použití výkladu 

pomocí výkladu právní normy pomocí její důvodové zprávy (ta výslovně uvádí, 

že „v reakci také na výhrady Ústavního soudu, který zrušil dosavadní úpravu správního 

                                                 
65

 ČERNÝ, Pavel. Nedostatky implementace článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice. Ekologický právní 

servis, 2010.  
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 HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010. Deset let práva na informace o 

životním prostředí. Zelený kruh, Praha 2011. 
67

 Stížnost, cit. výše, par. 28, pozn.: Překlad autora 
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soudnictví, se odstraňuje vazba žalobní legitimace na účastenství v řízení, z něhož 

napadené rozhodnutí vzešlo. Není tedy rozhodné, zda ten, kdo se na soud obrací, byl nebo 

nebyl účastníkem řízení, případně zda jej správní orgán za účastníka považoval.“)
68

 lze 

totiž dojít k závěru, že není z hlediska soudního řádu správního rozhodné, zda byl žalobce 

účastníkem původního řízení.
69

   

K nastolené otázce lze dle mého názoru použít část odůvodnění rozsudku 

Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2013, sp. zn. 2 As 7/2011 - 274, citovaného 

i výše v jiné právní otázce, konkrétně: „I za situace, kdy by v předcházejícím správním 

(stavebním) řízení bylo s žalobcem jednáno jako s účastníkem, ačkoliv mu toto postavení 

nenáleželo, nemohla by sama tato skutečnost být důvodem pro odmítnutí žaloby, ve smyslu 

ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), neboť 

žalobní legitimace je (vyjma případů, kdy je její nedostatek nesporný a nepochybný prima 

vista) spojena s tvrzením žalobce o zásahu do jeho právní sféry.“  

Tento recentní právní názor Nejvyššího správního soudu lze dle mého názoru 

vyložit jednoznačně v tom smyslu, že i v případě, že by účastenství žalobce nevyplývalo 

přímo ze zákona, je způsobilý tvrdit v řízení před soudem porušení svých práv, což ostatně 

soud dále v odůvodnění sám konkretizuje: „Ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. tedy 

není žalobní legitimace vyloučena ani u opomenutých účastníků správního řízení (tedy 

osob, které podle zákona být účastníkem měly, avšak správní orgán s nimi takto nejednal), 

či dokonce osob, které za účastníky správního řízení po právu vzaty nebyly, avšak konečné 

rozhodnutí ve věci reálně negativním způsobem zasáhlo do jejich právní sféry.“
70

 Je tak 

třeba hledat spíše negativní vymezení žalobní legitimace - ta by obecně měla být dána 

vždy, pokud není zcela nepochybně zřejmé, že rozhodnutím správního orgánu k žádnému 

zásahu do práv dojít nemohlo, a to v žádném myslitelném případě. Výše zmíněný závěr je 

tak třeba dle mého názoru poupravit v tom smyslu, že důvodem pro odmítání aktivní 
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 Důvodová zpráva k soudnímu řádu správnímu, dostupná jako tisk 1080 na 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=1080&ct1=0 
69

 K tomu dále viz. VOPÁLKA, Vladimír, Vladimír MIKULE, Věra ŠIMŮNKOVÁ a Miloslav 

ŠOLÍN. Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004., str. 149 
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 Dále kupříkladu rozsudek NSS ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 2 Afs4/2011 - 67: „je neudržitelnou taková 
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jednotlivém případě hledání porušeného subjektivního hmotného práva, jakož i úkonu, který subjektivní 

hmotné právo založil, změnil, zrušil či závazně určil. Vyskytují se totiž poměrně zhusta situace, kdy se správní 

úkon dotýká právní sféry žalobce, a přesto žádné právo striktně vzato nezaložil, nezměnil nebo závazně 

neurčil. Stejně tak nelze vždy žalobní legitimaci podmiňovat zkrácením na hmotných subjektivních právech: 

jednak se určitá rozhodnutí hmotněprávní sféry žalobce vůbec nedotýkají, jednak je takový požadavek 

zpochybnitelný už z toho důvodu, že předmětem soudního řízení není hmotné právo žalobce, ale jím 

uplatněný procesní nárok.“ 
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žalobní legitimace některých osob není jejich neúčast ve správním řízení, ale nedostatek 

tvrzených hmotných práv. Aktivní žalobní legitimace nájemců nemovitostí není 

připouštěna například v otázce územního plánování s ohledem na jejich odvozený právní 

titul - k tomu viz níže.  

Některé zákony, jako třeba atomový zákon či horní zákon, dokonce vylučují účast 

veřejnosti mimo žadatele naprosto úplně. Dle mého názoru by ani taková úprava ovšem 

neměla a priori vylučovat aktivní žalobní legitimaci fyzických osob v následném soudním 

řízení. Podmínkou ovšem je dostatečně určité tvrzení porušení hmotných práv. 

 

3.2.3 AKTIVNÍ ŽALOBNÍ LEGITIMACE NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ K PODÁNÍ ŽALOBY 

Nevládní organizace jsou aktivně legitimovány k podání žaloby dle § 65 odst. 2 

soudního řádu správního. Na prvém místě je důležité uvést, že zmíněné ustanovení 

konstituuje aktivní žalobní legitimaci za podmínky, že nevládní organizace byla 

účastníkem předchozího řízení před správním orgánem. Dle tohoto ustanovení může podat 

žalobu ten, kdo tvrdí, že „byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí vzešlo, 

a že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí (tedy na 

právech procesních), takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné 

rozhodnutí (ve věci samé)“
71

 Uvedený myšlenkový přístup však aplikovaly soudy i před 

přijetím soudního řádu správního a explicitní zakotvení žalobní legitimace pro nevládní 

organizace není žádné novum. Důvodová zpráva k soudnímu řádu správnímu k tomuto 

ustanovení přímo uvádí, že cílí k ochraně životního prostředí, konkrétně slovy: „na druhé 

straně bylo třeba zachovat žalobní legitimaci i těm, jimž zvláštní zákony zakládají účast 

v řízení, aniž by v takovém řízení šlo o hmotněprávní subjektivní oprávnění toho, kdo je 

takto za účastníka povolán (jde např. o ochranu složek životního prostředí).“
72

 

Z důvodů, které však nelze s ohledem na rozsah a cíl této práce zkoumat, podávají 

žaloby na ochranu životního prostředí v českém prostředí zejména nevládní organizace.
73
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 VOPÁLKA, Vladimír, Vladimír MIKULE, Věra ŠIMŮNKOVÁ a Miloslav ŠOLÍN. Soudní řád správní: 

komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004., str. 152 
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 Důvodová zpráva k soudnímu řádu správnímu, cit. viz. výše 
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ochrany? In: Jaké jsou limity soudní ochrany v Čechách? Sborník z mezinárodní konference. Zelený kruh 

2008. 



  

34 
 

Na jedné straně tak lze zopakovat, že nevládní organizace mají poměrně snadný přístup 

k řízení před správním orgánem, jelikož speciální zákony jejich účastenství upravují 

a účastenství záleží na splnění určitých pouze formálních podmínek. S odkazem 

na předchozí kapitoly je možné uzavřít, že na základě správního řádu a speciálních zákonů 

se přiznává nevládním organizacím účastenství v určitých řízeních, kde by jinak bez 

výslovného zákonného zmocnění účastníky nebyly.
74

 Tyto nevládní organizace nejsou 

vyloučeny z žalobní legitimace, nicméně nejsou dle současného výkladu nositeli hmotných 

práv.
75

 Vzhledem k judikatuře správních soudů aplikujících doktrínu zásahu 

do subjektivních práv tak až donedávna mohly namítat před soudem pouze porušení svých 

procesních práv (zejména tvrzením, že v původním řízení nebyly vypořádány připomínky 

nevládní organizace, nevládní organizace neměla možnost vyjádřit se k podkladům pro 

vydání rozhodnutí, nebylo možné klást znalcům a svědkům otázky apod.) a musely 

zároveň tvrdit, že šlo o zkrácení na právech v takovém rozsahu, že to mohlo mít vliv 

na zákonnost rozhodnutí.
76

 Nevládní organizace totiž nemohly namítat zásah 

do „hmotných práv na životní prostředí“ s odkazem na jejich postavení v právním řádu 

jako právnických osob. Ty jsou obecně právní fikcí, nejsou biologickými organismy, 

a proto nemohou ani vnímat negativní zásahy do životního prostředí.
77

 Procesní práva jsou 

dle výkladu správních soudů jediná subjektivní práva nevládních organizací, která jim 

mohou náležet.
78

 Soudní výklad v tomto případě jasně naráží na ustanovení Aarhuské 

úmluvy.  

Ústavní soud uvedené vyjádřil poprvé ve svém nálezu ze dne 6. 1. 1998, 

sp. zn. I ÚS 282/97. V odůvodnění nálezu Ústavní soud nejprve v souladu se svou starší 

judikaturou uvedl, že je jistě možné se pro právnickou osobu domáhat ochrany některých 

základních práv a svobod. Tato ochrana je však limitovaná právě povahou právnické 

osoby, respektive jejím právním postavením. V odůvodnění nálezu Ústavní soud dále 

uvedl, že „Článek 35 Listiny základních práv a svobod zakotvující právo na příznivé 
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životní prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních 

zdrojů na právnické osoby vztahovat nelze. Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu 

prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické organismy, které  - 

na rozdíl od právnických osob - podléhají eventuálním negativním vlivům životního 

prostředí.“ Aplikace uvedeného přístupu se však následně v případě jednotlivých soudních 

rozhodnutí lišila. Na jedné straně bylo možné vysledovat modernější, progresivnější 

způsob rozhodování soudů, na straně druhé pak rigidní uvažován ve smyslu shora 

nastíněného právního názoru Ústavního soudu. Druhý zmíněný přístup tendoval 

k pouhému zkoumání porušení procesních norem, namísto zhodnocení argumentace 

nevládních organizací.  

Svým způsobem průlomový rozsudek vydal Nejvyšší správní soud dne 

13. 10. 2010 pod sp. zn. 6 Ao 5/2010 - 43. Žaloba směřovala proti návštěvnímu řádu 

Šumavského národního parku, který, tak jak byl původně schválen, umožňoval splouvat 

Teplou Vltavu, čímž dle tvrzení žalobců by však mohlo dojít k narušení populace 

perlorodky říční. Nejvyšší správní soud v konstrukci rozsudku vycházel z přímého účinku 

unijního práva, konkrétně čl. 10a směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, 

respektive i z judikatury Soudního dvora Evropské unie
79

. Ustanovení zmíněného čl. 10a 

směrnice je promítnutím Aarhuské úmluvy do unijního práva, které však dává státům 

prostor pro úvahu, jak dosáhnout zajištění přístupu tzv. dotčené veřejnosti k soudní 

ochraně. Nicméně soud jistě správně dovodil, že vzhledem k povaze návštěvního řádu jako 

opatření obecné povahy není možné tento přezkoumat v jiném soudním řízení a volná 

úvaha státu ve smyslu výše nastíněném není možná. Ve svém rozhodnutí pak uvedl, 

že „poněvadž je navrhovatel ad a) nevládní organizací ve smyslu čl. 1 odst. 2 cit. směrnice, 

                                                 
79

 V rozsudku C-263/08 - Djurgarden-Lilla Värtnas Miljöskyddsförening Soudní dvůr EU konstatoval, že 

„i když platí, že posledně uvedený článek tím, že odkazuje na čl. 1 odst. 2 této směrnice ponechává na 

vnitrostátním zákonodárci, aby určil podmínky, „které mohou být požadovány“, k tomu, aby nevládní 

organizace podporující ochranu životního prostředí jakožto sdružení mohla mít právo dosáhnout přezkum 

za výše uvedených podmínek, musí vnitrostátní pravidla takto stanovená jednak zajistit „široký přístup 

k právní ochraně“, a jednak zajistit ustanovením směrnice 85/337 týkajícím se práva dosáhnout přezkoumání 

soudem jejich užitečný účinek. Nesmí tedy hrozit, že tyto vnitrostátní pravidla zbaví plné účinnosti ustanovení 

práva Společenství, která stanoví, že ti, kdo mají dostatečný zájem napadnout záměr, a ti, do jejichž práva je 

zasaženo, mezi něž patří sdružení na ochranu životního prostředí, musí mít možnost aktivní legitimace 

v řízeních před příslušnými soudy.“ dostupné na: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=263/08&td=ALL#, k tomu blíže viz.: 

STEJSKAL, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí . Rozhodnutí SDEU 

o předběžné otázce ve věci C-263/08, Djurgarden-Lilla Vartans Miljoskyddsforening proti Stockolms 

Komunn In: České právo životního prostředí č. 2/2010 (28), str. 109 - 115 
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má se za to, že má právo, jež může být porušeno pro účely posouzení jeho aktivní 

legitimace v řízení o zrušení opatření obecné povahy; konkrétně se tedy má za to, 

že navrhovatel ad a) má právo na příznivé životní prostředí. Jelikož v návrhu na zahájení 

řízení tvrdil, že právě do tohoto jeho práva bylo vydáním návštěvního řádu zasaženo a toto 

jeho tvrzení není prima facie nemyslitelné, je třeba uzavřít, že je oprávněn k podání návrhu 

na zahájení řízení“. Na základě výkladu vnitrostátního práva souladně s právem unijním se 

v uvedeném rozsudku konstruovala právní fikce hmotného práva na příznivé životní 

prostředí, jež náleží nevládní organizaci. Pouze pro úplnost lze dodat, že příslušná část 

Návštěvního řádu Šumavského národního parku byla citovaným rozsudkem zrušena.  

Až do nedávna panoval poměrně rozšířený názor, že uvedený rozsudek neznamenal 

žádný průlom ve věci aktivní žalobní legitimace nevládních organizací, neboť správní 

soudnictví v České republice je stále postaveno na teorii zásahu do subjektivních práv. 

Nejvyšší správní soud totiž posléze sám omezil výklad svého výše nastíněného závěru, 

kupříkladu v rozsudku ze dne 31. 12. 2012, sp. zn. 2 Ao 9/2011 - 71. Zde uvedl, 

že „v tomto případě byla aktivní legitimace občanského sdružení připuštěna pouze 

s ohledem na skutečnost, že do českého právního řádu nebyla plně transponována tzv. 

směrnice EIA.“ V jakémkoliv jiném případě, kde se tedy nejedná o posuzování vlivu 

záměru dle směrnice EIA, ale kupříkladu o posuzování vlivu koncepcí dle směrnice SEA, 

již o aktivní legitimaci nevládních organizací jít nemůže. Ty jsou tak nadále vyloučeny ze 

soudního přezkumu důležitých koncepčních plánů, jako jsou zásady územního rozvoje či 

územní plány. 

Na druhou stranu se jeví, že rozhodnutí ve věci Návštěvního řádu Šumavského 

národního parku si nalezlo cestu do právního povědomí nejen odborné veřejnosti a na jeho 

základě začínají s pojmy Aarhuské úmluvy a směrnice EIA operovat i krajské soudy. 

Velmi kvalitně odůvodněný rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 

31. 5. 2013, sp. zn. 10A 119/2012,
80

 potvrdil naznačenou tendenci. Pro účely této práce je 

nejprve nutné zopakovat následující část z rozsudku: „v posuzované věci se žalobce 

domáhá soudního přezkumu rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti 

rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu použití biocidů ve II. zóně ochrany přírody 

Národního parku Šumava. Žádné další (navazující) správní řízení neprobíhá; žalobce tedy 
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 Dostupné na: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/06/duha_biocidy_rozsudek_dz-

140130474_0_10a_119_2012_17.pdf 
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není možno odkázat na nějaké další řízení, jehož výsledek by mohl posléze napadnout před 

soudem, a realizovat tak své právo na soudní přezkum“.  

Soud pak v návaznosti na uvedené a s ohledem na to, že nedošlo k řádné 

transpozici směrnice EIA, dovodil, že: „žalobce je nevládní organizací ve smyslu čl. 1 

odst. 2 citované směrnice, má se tedy za to, že má právo, jež může být porušeno pro účely 

posouzení jeho aktivní legitimace v řízení o soudním přezkumu napadeného rozhodnutí; 

konkrétně se tedy má za to, že žalobce má právo na příznivé životní prostředí. Jelikož v 

žalobě tvrdil, že právě do tohoto jeho práva bylo povolením použití biocidů na území 

Národního parku Šumava zasaženo, je třeba uzavřít, že je oprávněn k podání návrhu na 

zahájení řízení dle § 65 odst. 1 s. ř. s.“. Protože se jedná v právní rovině o obdobný případ 

jako výše nastíněný rozsudek ohledně Návštěvního řádu Šumavského národního parku, lze 

zřejmě dovodit, že při určitém kumulativním splnění podmínek bude nevládním 

organizacím přiznávána žalobní legitimace dle § 65 odst. 1 soudního řádu správního. Jako 

podmínkami pro takovou žalobní legitimace pak lze nejspíše uvést právě to, že ačkoliv 

mělo dojít k posouzení vlivu záměru na životní prostředí, k takovému posouzení nedošlo, 

a zároveň pak není možné výsledek předmětného správního řízení napadnout v rámci 

jiného řízení. Byť jsou takto vymezené mantinely aktivní hmotněprávní žalobní legitimace 

pro nevládní organizace z pohledu ochrany životního prostředí samozřejmě příliš úzké, 

s velkou dávkou optimismu je možné doufat, že by mohly představovat první krok směrem 

k přiznání obecné žalobní legitimace dle § 65 odst. 1 soudního řádu správního pro všechny 

environmentální nevládní organizace. Jde však jistě o běh na dlouhou trať. 

Na závěr pak lze uvést, že současná judikatura správních soudů v souvislosti 

s žalobami nevládních organizací ve věcech životního prostředí soudí, že případný 

nedostatek aktivní žalobní legitimace žalobců nepředstavuje důvod pro odmítnutí návrhu. 

Žaloba tak může být nedůvodná, nikoliv však neprojednatelná a musí být tedy meritorně 

projednána. 
81

 I to lze ostatně chápat jako pokrok oproti staršímu soudnímu výkladu. 

 

 

 

                                                 
81

 K tomu například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2012, sp. zn. 2 Aps 1/2012 - 40. 
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3.3 K VYLOUČENÉMU ČI OMEZENÉMU ROZSAHU SOUDNÍHO PŘEZKUMU 

Jako prvním příkladem rozhodování, kde je vyloučen soudní přezkum, se uvádí 

rozhodnutí v řízení, v němž byl jediným účastníkem řízení žadatel, resp. investor. České 

právo totiž v některých zákonech definuje účastenství řízení uzavřeným, taxativním 

výčtem (slovy „pouze“, „jen“) a zároveň stanoví jako účastníka řízení jedinou osobu. 

Typicky jde o povolování hlukových výjimek či souhlas s jadernými provozy.
82

 Osoby, 

jejichž práva budou hlukem přesahujícím limity (v případě povolení hlukové výjimky), 

by tak neměly možnost vydané rozhodnutí napadnout u soudu. Jak popsáno výše, uvedené 

uvádí i stížnost EPS, nicméně vzhledem k progresivnímu přístupu soudů k aktivní 

legitimaci je třeba zopakovat, že odvození možnosti žalovat od účastenství v předchozím 

správním řízení je koncept (doufejme) do budoucna překonaný. Druhou otázkou 

samozřejmě je, jak správní soudy právo aplikují v praxi, nicméně osobně zastávám názor, 

že se soudní ochrany v řízeních, kde není možné stát se účastníkem předchozího správního 

řízení, dovolat lze. 

Dotčená veřejnost se dále v širokém slova smyslu může účastnit procesu EIA, tedy 

posuzování vlivů (záměru) na životní prostředí. Tento proces však není integrální součástí 

povolovacího řízení, ale samostatným postupem, který je ukončen stanoviskem. To má 

jakousi hybridní povahu - je procesněprávně závazné (tedy je podmínkou, bez které 

nemůže řízení proběhnout), ale hmotněprávně nezávazné (tedy výsledek procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí nemusí být žádným způsobem akceptován). Úřad, 

který o záměru rozhoduje, tak není tímto stanoviskem vázaný, jedinou podmínkou pro 

vydání finálního rozhodnutí je jen a pouze faktická existence stanoviska.
83

 Veřejnost se tak 

může sice široce účastnit tohoto postupu, nicméně, jak již bylo nastíněno výše, 

v následném řízení o povolení záměru již zasáhnout nemůže. Aarhuská úmluva se nicméně 

na proces EIA plně vztahuje, a to ve všech jeho krocích. Z ustanovení Úmluvy ovšem 

plyne, že by jakýkoliv proces vedený dle čl. 6 měl být přezkoumatelný podle článku 9 - 

navzdory tomu české soudy opakovaně žaloby proti stanovisku zamítaly s odkazem 

na zmíněnou teorii zásahu do subjektivních práv. Není-li stanovisko EIA závazné 

rozhodnutí, tak dle konstantní judikatury nemůže zasáhnout do práv účastníků řízení. 

Přezkum stanovisek EIA je pak dále v řízení pouze iluzorní, neboť úřady, která následná 
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 HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010. Deset let práva na informace o 

životním prostředí. Zelený kruh, Praha 2011. 
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řízení vedou, nejsou kompetentní posuzovat otázky životního prostředí a plně se odkazují 

na výsledek stanoviska.
84

 

Uvedené shrnul (s platností i pro nevládní organizace, nejen pro fyzické osoby) 

ve svém rozhodnutí ze dne 14. 6. 2007, sp. zn. 1 As 39/2006 - 55, Nejvyšší správní soud. 

V citovaném rozhodnutí uvedl, že „podle konstantní judikatury Nejvyššího správního 

soudu představuje předmětné stanovisko jen odborný podklad pro vydání následných 

rozhodnutí, která jsou přezkoumatelná v rámci správního soudnictví. Primárním smyslem 

správního soudnictví je ochrana subjektivně veřejných práv a přezkum úkonů správních 

úřadů je proto dán jedině tehdy, pokud takovými úkony mlže dojít k zásahu do právní sféry 

fyzických a právnických osob. Právě proto, že projednávané stanovisko ještě samo o sobě 

takovýto zásah představovat nemůže, nejedná se o rozhodnutí přezkoumatelné ve správním 

soudnictví … Předmětné stanovisko může být soudem meritorně přezkoumáno, avšak 

teprve tehdy, když dojde k reálnému zásahu do právní sféry žalobce správním rozhodnutím, 

jehož podkladem bude právě toto stanovisko.“ 

Omezený rozsahem a omezený efektivitou postupu je pak soudní přezkum 

nečinnosti veřejné správy. Ta má v oblasti ochrany životního prostředí poměrně široká 

oprávnění (lze například zakázat činnost znečišťovatele, který provádí škodlivou činnost 

bez povolení či v rozporu s podmínkami povolení). V zásadě lze rozlišovat dva způsoby 

nečinnost veřejné správy - buď nevydá rozhodnutí v zákonné lhůtě, či neučiní jiný úkon, 

typicky nezahájí sankční řízení v zákonné lhůtě (řízení o odstranění stavby bez stavebního 

povolení či řízení s poškozovatelem životního prostředí). V obou případech však nejprve 

následuje postup dle správního řádu.
85

 Postup pro správní linii je však zdlouhavý, úřady 

odmítají přiznat chybu a v některých případech nepostupují podání nadřízenému orgánu. 

Ten zároveň také může zůstat nečinný a teprve poté by bylo možné podat žalobu 

k správnímu soudu.
86

 V mnoha případech však životní poškození již bylo nenávratně 

poškozeno. Judikatura Nejvyššího správního soudu dále v této souvislosti dovodila, že není 

možné nařídit správnímu orgánu zahájit řízení z moci úřední. Je sice možné správnímu 

orgánu nařídit, aby vydal rozhodnutí v řízení vedeném na žádost žalobce, uvedené však 
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 MOTZKE, Radek a Sandra PODSKALSKÁ. Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi. In Planeta, 
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veřejné správě: sborník z mezinárodní konference. Editor Stanislav Kadečka. Brno: Kancelář veřejného 
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nedopadá právě na problémy sankčního řízení, respektive na řízení, které je možné zahájit 

pouze ex offo.
87

  

Co do rozsahu je dále omezen soudní přezkum různých koncepčních dokumentů, 

ať už se jedná o koncepční dokumenty celorepublikové povahy, jako je Politika územního 

rozvoje, či se jedná o koncepční dokumenty územně omezené, jako jsou zejména územní 

plány. Tyto koncepční dokumenty jsou v zásadě vydávány jako opatření obecné povahy. 

 Jednak je třeba říci, že zcela soudně nepřezkoumatelná je Politika územního 

rozvoje. Přestože má dle názoru odborné veřejnosti materiální znaky opatření obecné 

povahy dle správního řádu, nelze ji dle výkladu Nejvyššího správního soudu
88

 a Ústavního 

soudu
89

 přezkoumat s ohledem na její spíše politický charakter. Reálnou stránku věci, a to 

že se ve většině případů na základě Politiky územního rozvoje koncipují lokální koncepční 

dokumenty, ponechaly soudy stranou s odůvodněním, že to nutně neznamená, že se tyto 

záměry celorepublikového významu budou realizovat. Veřejnost se dle výše citovaných 

názorů soudů může dožadovat účasti a přezkumu v následných řízeních, které budou dle 

Politiky územního rozvoje realizovány. Zamítnutí žaloby pouze pro formální důvody 

(soudy se totiž de facto nezabývaly obsahem žaloby) však považuji za nešťastné řešení. 

Vzhledem k tomu, že Politika územního rozvoje je základním státním koncepčním 

dokumentem, podle kterého se následně připravují místní koncepční dokumenty, je pak 

pravděpodobné, že se rozhodování o stejných námitkách pouze přesunuje na pozdější 

dobu. Státní správě i veřejnosti pak vznikají zbytečné výdaje.  
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 K tomu viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2006, sp. zn. 4 Ans 1/2005 - 60: 

„Proto žalobou na nečinnost se lze domáhat ochrany u soudu jen tehdy, pokud je správní orgán nečinný ve 
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zkratky § 65 odst. 1 s. ř. s.) není v pravomoci soudu poskytovat ve správním soudnictví ochranu proti 
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Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2011, sp. zn. 4 Ao 6/2010 - 37. 
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 Viz odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 5/10: „V tomto smyslu je tedy 

třeba chápat závaznost Politiky, která je primárně určena orgánům veřejné správy, nikoli těm, vůči kterým je 

veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího veřejnosprávního působení. Na druhou stranu je však třeba 
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adresátů, ale o interní předpis, který však s ohledem na účast veřejnosti při jeho vzniku, jež je zákonem 

formalizována, nese i určitý přesah nad rámec samotné vnitřní činnosti veřejné správy“ 
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V otázce dalších koncepčních dokumentů lze říci, že soudní přezkum územních 

plánů je jedním z nejúčinnějších nástrojů soudní ochrany environmentálních zájmů, 

protože se realizuje v časné fázi rozhodování o potencionálním záměru. 
90

 Na druhou 

stranu je ovšem možnost soudně přezkoumávat územní plány omezena - z možnosti 

soudně napadat územní plány jsou vyloučeny jednak zcela nevládní organizace a dále 

nájemci půdy v dotčeném území.  

S ohledem na to je třeba uvést, že dle ustáleného soudního výkladu Nejvyššího 

správního soudu je návrh na zrušení územního plánu oprávněn podat ten, kdo byl zkrácen 

na svém vlastnickém právu (či jiném věcném právu). Zejména tak není umožněno žádat 

o zrušení územního plánu dlouhodobým nájemcům zemědělské půdy, na „jejichž“ 

pozemcích je plánována stavba dopravní infrastruktury, což je dle mého názoru právní 

výklad ryze formalistní.  

Uvedený problém řešil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení dne 

21. 7. 2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009-120. O problematice výkladu shora nastíněnému (ke 

kterému se judikatura ovšem následně přiklonila) svědčí právě skutečnost, že byla aktivní 

legitimace nájemců zemědělské půdy řešena rozšířeným senátem Nejvyššího správního 

soudu. První senát Nejvyššího správního soudu podal výklad předmětného ustanovení 

soudního řádu správního následujícím způsobem: „Zúžení žalobní legitimace potenciálních 

navrhovatelů na pouhé tvrzené porušení hmotných práv nemá podle názoru prvního senátu 

oporu v soudním řádu správním. V rovině praktické je pak zjevné, že se jedná o požadavek 

na prokázání nemožného; nikdo není schopen reálně prokázat, že to či ono procesní 

pochybení pořizovatele územně plánovací dokumentace mohlo mít dopad do jeho 

hmotných práv … splnění této podmínky zůstává na libovůli soudu, který v jednom případě 

může tvrdit, že typově stejné pochybení pořizovatele územního plánu mělo nějaký „hmotně-

právní přesah“, a v dalším obdobném případě nikoliv.“ Jiný výklad pak zbytečně zužuje 

výklad pouze na tvrzené porušení práva vlastnického, přičemž ostatní práva 

k nemovitostem v předmětném katastrálním území paušálně vylučuje a nezkoumá možnost 

reálného zkrácení na právech. Absolutizace práva vlastnického tak dle názoru prvního 

senátu může zakládat nedůvodnou nerovnost. Argumentem pro širokou možnost právní 

ochrany pak byly i závazky vyplývající z Aarhuské úmluvy. Tento dle mého názoru 

poměrně osvícený názor nicméně nesdílel rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. 
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 ČERNÝ, Pavel. Nedostatky implementace článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice. Ekologický právní 

servis, 2010 
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Ve svém vymezení aktivní legitimace pro podání žaloby uvedl, že navrhovatelem v řízení 

o návrhu na zrušení územního plánu může být jen taková osoba, „která má přímý 

a nezprostředkovaný vztah k nějaké části území, které je územním plánem regulováno. 

Bude jím tedy vlastník (spoluvlastník) pozemku nebo jiné nemovité věci (nebo jiných 

majetkových hodnot majících povahu obdobnou nemovitým věcem – tedy bytů 

a nebytových prostor, viz § 118 odst. 2 o. z.) a oprávněný z věcného práva k takovýmto 

věcem (majetkovým hodnotám). Nebude jím však osoba, jejíž právo k dispozici věcí nemá 

povahu práva absolutního, nýbrž toliko relativního (zejména jím tedy nebude nájemce, 

podnájemce, vypůjčitel apod.), neboť tato osoba má toliko právo požadovat na tom, kdo jí 

věc přenechal k užívání, aby jí zajistil nerušené užívání věci v souladu s uzavřenou 

smlouvou. Nájemce, podnájemce či vypůjčitel však nemohou být v případě územního plánu 

na svých právech dotčeni způsobem, jaký má mysli § 101a odst. 1 s. ř. s., neboť jejich 

práva se nevztahují k území (resp. jeho části), nýbrž k tomu, kdo jim užívání části území 

umožnil na základě příslušné smlouvy zakládající jejich relativní práva. Uvedené osoby 

tedy musí své ekonomické či jiné oprávněné zájmy prosazovat zprostředkovaně 

prostřednictvím těch, kdo jim užívání věcí dotčených územním plánem umožnili.“ 

 Dle mého názoru však tento způsob vymezení odporuje principům moderního 

soudnictví, když se stejnými procesními důsledky spojuje pouze podání vlastníka. Aby se 

tak dlouhodobý nájemce mohl domoci svých práv, musí se obrátit na vlastníka a tento 

může následně podat žalobu. Nájemce se tak dostává do situace, kdy jeho právní postavení 

je dáno zcela na libovůli jiného subjektu. Tento závěr se zdá být zvláště absurdní, 

přihlédneme-li k tomu, že pozemky nájemce mohou být ve vlastnictví obce, která územní 

plán zpracovává. Těžko však bude podávat žalobu ke správnímu soudu na výsledky své 

vlastní práce, byť by porušení práv bylo zjevné. I v případě, že by vlastníkem pozemku 

nebyla obec, ale jiná osoba soukromého práva, formalistní rozhodování soudů zbytečně 

zatěžuje více osob, než je bezpodmínečně nutné. Osoby, jimž nesvědčí vlastnické právo 

k pozemkům, tak mohou namítat pouze porušení svých procesních práv, ocitají se tedy 

v obdobném postavení jako nevládní organizace. 

Podat návrh na zrušení územního plánu taktéž vzhledem k doktríně zásahu 

do subjektivních práv nemohou nevládní organizace. Přestože tedy byla v jednom výše 

nastíněném rozsudku Nejvyššího správního soudu dovozena aktivní žalobní legitimace 

k zrušení opatření obecné povahy, v jiných posuzovaných případech k uvedenému nedošlo. 
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Jako exemplární případ lze uvést např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 

2012, sp. zn. 2 Ao 9/2011 - 71. Soud, vycházeje ze shora předestřeného názoru 

Rozšířeného senátu a ze starší judikatury Nejvyššího správního soudu, dovodil, že 

„občanská sdružení zaměřená na ochranu přírody a krajiny nemají žádná hmotná práva, 

která by mohla být přijatým územním plánem či zásadami územního rozvoje přímo 

dotčena, ani jim zvláštní právní předpis nepřiznává v procesu přijímání územního plánu či 

zásad územního rozvoje nějaké speciální postavení“.  

Nejvyšší správní soud dále v usnesení odkázal na starší judikaturu, ve které 

dovodil, že je třeba rozlišovat mezi možností shora uvedených občanských sdružení 

účastnit se soudního řízení ve smyslu § 65 odst. 2 soudního řádu správního a dle § 101a 

odst. 1 soudního řádu správního. Vzhledem k tomu, že § 65 odst. 2 zakotvuje možnost 

ekologických nevládních organizací žalovat nezákonnost rozhodnutí, nicméně pouze v tom 

rozsahu, v jakém byla porušena jejich procesní práva. V řízení o zrušení opatření obecné 

povahy ovšem zákonodárce nezakotvil žalobní legitimaci, která by byla obdobná či 

analogická ust. § 65 odst. 2 soudního řádu správního a na základě toho Nejvyšší správní 

soud dovodil, že nevládní organizace není oprávněna takový návrh podat.
91

 

 

                                                 
91

 K tomu viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. 3 Ao 2/2007 - 47. Pouze na 

okraj je vhodné dodat, že v jiném obdobném případě byla v roce aktivní žalobní legitimace nevládní 

organizace ke zrušení opatření obecné povahy dovozena, jak vyplývá z odůvodnění rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 2 Ao 3/2007 - 56. V tomto případě bylo opatření obecné povahy 

napadeno jak fyzickou osobou, tak i občanským sdružením a soud otázku aktivní žalobní legitimace 

zhodnotil nejprve slovy, že: „zdejší soud nemá pochybnosti ani ohledně aktivní legitimace obou navrhovatelů 

k podání předmětného návrhu, když ustanovení § 101a odst. 1 s. ř.s. přiznává právo podat návrh na zrušení 

opatření obecné povahy tomu, „kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným 

správním orgánem, zkrácen.“ Zákonná úprava je tedy založena na podmínce tvrzení porušení práv 

navrhovatele, přičemž k tomuto tvrzenému porušení muselo dojít přímo opatřením obecné povahy“.  Soud 

následně dovodil, že „jak k tomu plyne ze shora provedené rekapitulace dosavadního řízení, oba 

navrhovatelé v něm vystupovali velmi aktivně, uplatňovali v jeho rámci svoje podněty, námitky a připomínky 

a po celou jeho dobu tvrdili dotčení na svých právech, což také blíže vysvětlovali. Povaha napadeného 

opatření obecné povahy pak ve spojení s právní pozicí obou navrhovatelů skýtá dostatek důvodů k domněnce, 

že k dotčení jejich právní sféry skutečně mohlo dojít, a to nejen ve smyslu procesněprávním, nýbrž především 

hmotněprávním.“ Otázkou pak zůstává, proč v jednom posuzovaném případě dospěl Nejvyšší správní soud 

k poměrně diametrálním rozdílům a proč byl nakonec upřednostněn rigidní a restriktivní přístup. Je otázkou, 

proč Nejvyšší správní soud poměrně často vyváří složité právní konstrukce vedoucí k závěru, že některá 

práva nelze přiznat - jako v případě prvního citovaného usnesení. I zde byl použit argument, že Aarhuská 

úmluva není přímo vynutitelná a představuje pouze jakýsi apel směrem k zákonodárci a na jejím základě tak 

nelze aktivní hmotněprávní legitimaci přiznat.  
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3.4 NEÚČINNOST SOUDNÍ OCHRANY 

Článek 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy obecně formuluje požadavek na určitou kvalitu 

soudnictví, když stanoví, že „postupy přezkoumání uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 mají 

zajistit přiměřenou a účinnou nápravu, včetně právně přikázaných úlev ve vhodných 

případech, a měly by být čestné, spravedlivé, včasné a neměly by vyžadovat vysoké 

náklady.“ Dle tvrzení EPS byl v době podání stížnosti tento článek porušován zejména pro 

zákonné podmínky a soudní praxi přiznávání odkladného účinku. S ohledem na to, že 

právě v této části byla předmětná stížnost zamítnuta, bude téma odkladného účinku 

správních žalob na ochranu životního prostředí zpracováno v samostatné kapitole.  

Jako další nesoulad českého práva s Úmluvou byl namítán fakt, že stanovisko EIA 

není výsledkem správního řízení a nemá formu správního rozhodnutí, a tudíž není soudně 

přezkoumatelné. K tomu viz výše. 
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4 ODKLADNÝ ÚČINEK SPRÁVNÍCH ŽALOB NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

4.1 OBECNĚ K ODKLADNÉMU ÚČINKU 

Pro účely práce je nejprve vhodné krátce rozebrat některé obecné otázky 

předmětného institutu. Historicky vzato, v souvislosti se změnou koncepce správního 

soudnictví přijetím soudního řádu správního tento zavedl důsledné řízení žalobní, které 

vychází z předpokladu „že soudní ochrana nastupuje teprve poté, kdy jsou vyčerpány 

možnosti opravy nezákonného nebo vadného rozhodnutí cestou správní, a z předpokladu, 

že pro účastníka řízení má být zajištěna co možná jasná a nekomplikovaná cesta k soudní 

ochraně“.
92

 Na to navázaly také určité změny a rozšíření soudní ochrany žalobce před 

právními důsledky správního rozhodnutí.
93

 Od přijetí SŘS je možné upravit dočasné právní 

postavení žalobce buď přiznáním odkladného účinku správní žalobě či skrze institut 

předběžného opatření 
94

, přičemž smyslem obou institutů je přispět k naplnění samotného 

základního smyslu správního soudnictví, a to tedy ochraně subjektivního práva hmotného 

jednotlivce.
95

  

Jak již bylo nastíněno výše, koncepce správního soudnictví došla v souvislosti 

s přijetím SŘS podstatných změn.
96

 Jednou z těchto změn bylo právě zavedení institutu 

odkladného účinku správní žaloby do českého právního řádu (původní úprava znala institut 
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  Důvodová zpráva k soudnímu řádu správnímu, cit. viz. výše. 
93

 Z důvodové zprávy a ze zákonného vymezení je zřejmé, že aktivně legitimován k podání návrhu 

na přiznání odkladného účinku správní žalobě je pouze žalobce (či stěžovatel v případě kasační stížnosti, 

viz dále). Nemůže se jej tak domáhat ani žalovaný, ani osoba zúčastněná na řízení; ani soud pak nemá 

pravomoc přiznat žalobě odkladný účinek dle vlastního uvážení. K tomu blíže viz: SPRATEK, Daniel: 

Odkladný účinek žaloby ve správním soudnictví. In Bulletin advokacie, č. 11/2008, str. 39 - 42. S ohledem 

na současnou judikaturu je však možné závěr o nedostatku aktivní legitimace osoby zúčastněné na řízení 

k podání návrhu na přiznání odkladného účinku odmítnout, k tomu viz usnesení Nejvyššího správního soudu 

ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. 6 As 65/2012 - 89.  
94

 Je však třeba uvést, že do 31. 12. 2011 mělo předběžné opatření ve vztahu k odkladnému účinku 

subsidiární povahu, neboť dle § 38 odst. 3 SŘS (ve znění před novelou) byl návrh na předběžné opatření 

nepřípustný, bylo - li možné návrhu přiznat odkladný účinek nebo nastával - li tento ze zákona. Od 1. 1. 2012 

pak tato podmínka odpadla a žalobce si nyní může vybrat, který z uvedených dvou návrhových institutů 

dosavadní úpravy využije. 
95

 MAZANEC, Michal. Efektivita soudního přezkumu ve vztahu k institutu odkladného účinku 

a předběžného opatření podle soudního řádu správního. In Ochrana životního prostředí ve správním 

soudnictví: sborník příspěvků ze semináře/ (ed.) Klára Hrůšová, 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2008, str. 97 
96

 BROTHÁNKOVÁ, Jana, Marie ŽIŠKOVÁ. Soudní řád správní: s vysvětlivkami a judikaturou a výňatky 

ze souvisejících předpisů. 2., aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 1. 2006. Praha: Linde, 2006. 

str. 7 
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„odložení vykonatelnosti“, přičemž tato úprava měla daleko užší dopady než nynější).
97

  

Důvodová zpráva pak v této souvislosti poměrně precizně formuluje důvod této zákonné 

úpravy slovy: „Pro ochranu žalobce před právními důsledky rozhodnutí se rozšiřuje 

dřívější možnost požádat o odklad vykonatelnosti rozhodnutí tak, že napříště bude moci 

požádat o to, aby podané žalobě byl přiznán odkladný účinek. To znamená, že vyhověl-li 

soud takové žádosti, jsou sistovány veškeré účinky právní moci a předejde se tak tomu, aby 

i v případě, že žalobce bude nakonec s žalobou úspěšný, pozbude pro něj příznivé soudní 

rozhodnutí fakticky cenu, protože v mezidobí se právní poměry, navazující na napadené 

rozhodnutí, změní“.
98

 Z hlediska práva životního prostředí se tak dle mého názoru jedná 

o zásadní právní institut, který může sloužit k ochraně environmentálních zájmů. 

Bez přiznání odkladného účinku žalobě totiž soudy rozhodují s ohledem na délku soudního 

řízení o správní žalobě až v době, kdy je činnost poškozující životní prostředí realizována. 

Je však třeba říci, že odkladný účinek dle § 73 soudního řádu správního je 

institutem výjimečným a jeho přiznání je tak de facto i de lege výjimkou z pravidla, jehož 

cílem je zejména vytvoření prostoru pro úvahu soudu a poskytnutí procesní ochrany 

základním právům a svobodám, zejména právu na spravedlivý proces. Vzhledem k chápání 

odkladného účinku jako výjimky z pravidla pak soudy obecně k jeho přiznávání přistupují 

velmi restriktivně. 

Žaloba ve správním soudnictví totiž není koncipována jako klasický opravný 

prostředek a měla by nastupovat teprve v okamžiku, kdy je vyčerpána možnost domoci se 

ochrany svých práv v rámci veřejné správy. Odvolání jako nejtypičtější opravný prostředek 

dle správního řádu suspenzivním účinkem obecně disponuje ze zákona (přestože mohou 

nastávat i jiné situace, například když správní orgán odkladný účinek odvolání vyloučí 

apod.), což ve výsledku znamená, že do doby, „než bude o odvolání rozhodnuto, nenabývá 

právní moci, není vykonatelné a nemá ani jiné právní účinky.“
99

 Vzhledem k tomu, že 

správní žaloba povahu opravného prostředku nemá, zejména (v drtivě většině případů) 

nedisponuje jeho základní funkcí - a to právě odkladným účinkem, tedy sama o sobě 
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 HLAVSA, Petr. Občanský soudní řád, soudní řád správní: a předpisy souvisící, s úvodem k aplikaci 

komunitárního práva a k předběžné otázce. 5. aktualizované a doplněné vydání, podle stavu k 1.10.2008. 

Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-807-2017-065, str. 555, k tomu dále BROTHÁNKOVÁ, Jana, Marie 

ŽIŠKOVÁ. Soudní řád správní: s vysvětlivkami a judikaturou a výňatky ze souvisejících předpisů. 2., 

aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 1. 2006. Praha: Linde, 2006. str. 131 
98

 Důvodová zpráva k soudnímu řádu správnímu, cit. viz. výše  
99

 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Leges, 2012, 368 s. Student (Leges). 
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napadené rozhodnutí nesistuje. V českém právním řádu sice existuje úprava, která přiznává 

správní žalobě odkladný účinek ze zákona, pro účely této práce ji však není třeba blíže 

rozebírat.
100

 Samotné podání tak až na citované výjimky samo o sobě nepůsobí na právní 

účinky napadeného rozhodnutí.
101

  

S ohledem na výše uvedené je třeba uvést, že dle současného chápání právní vědy 

i praxe nemá správní soudnictví suplovat rozhodovací roli veřejné správy. Odkladný 

účinek správní žaloby stejně jako institut předběžného opatření „mají mimořádný 

a dočasný charakter, kdy v případě vyhovění návrhu soud před vlastním rozhodnutím 

ve věci samé prolamuje právní účinky pravomocného rozhodnutí správního orgánu, 

na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není jako celek zákonným 

postupem zrušeno. Přiznání odkladného účinku je proto vyhrazeno pro ojedinělé případy, 

které zákonodárce popsal slovy o nenahraditelné újmě.“
102

 Toto chápání odkladného 

účinku a správního soudnictví vůbec se objevuje v mnoha soudních rozhodnutích. 

Důvodem pro přiznání odkladného účinku správní žaloby by mělo být tvrzená schopnost 

rozhodnutí veřejné správy zcela zásadním, negativním a nevratným způsobem ovlivnit 

právní sféru žalobce, a to ve fázi před uskutečněním soudního přezkumu. Soud tak 

ve výsledku prolamuje právní účinky pravomocného rozhodnutí veřejné správy. Na takové 

rozhodnutí je však až do doby, než je předepsaným způsobem zrušeno, nutno hledět jako 

na procesně i věcně správné, a to ve všech případech.
103

  

Jak již bylo uvedeno, v případě, že žaloba sama odkladným účinkem nedisponuje 

ze zákona, jejím podáním se právní účinky napadeného rozhodnutí nijak nepozastavují; 

je však dle § 73 odst. 2 soudního řádu správního možné žalobě odkladný účinek 

rozhodnutím soudu přiznat. Tato úprava pak v praxi (a zejména v ochraně životního 

prostředí soudní cestou) vyvolává závažné důsledky. Jak již bylo výše řečeno, ochrana 

životního prostředí se realizuje zejména účastenstvím na povolování různých záměrů, 

kupříkladu dle stavebního zákona. Pokud je žalováno vydané stavební povolení, proti 

němuž byla podána žaloba, a této nebyl přiznán odkladný účinek, stavba bude s ohledem 

na právní moc stavebního povolení v době rozhodování o žalobě již realizována. Soud pak 

sice po dlouhém řízení mnohdy konstatuje, že došlo k porušení práv, a dá žalobci 
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za pravdu, nicméně toto vítězství je bez faktických důsledků a životní prostředí bývá již 

nenávratně poškozeno. Popsané pak samozřejmě naráží na princip efektivního soudnictví, 

neboť z věcného pohledu lze o účinné a efektivní soudní ochraně hovořit pouze 

za předpokladu, že napadený záměr nebude v době rozhodování již realizován.
104

 

  Vzhledem k tomu, že do 1. 1. 2012 neexistoval v rámci SŘS žádný časový rámec, 

do kterého by bylo nutné o odkladném účinku rozhodnout, tato úprava vyvolávala 

a v menší míře stále vyvolává závažné otázky. Předně byla teorií nastolena otázka, jaký 

skutečný význam má přiznání odkladného účinku žalobě po několika měsících od podání 

žaloby (nejde jen o obecně dlouhé soudní řízení v České republice, ale i o praktické úvahy 

- žaloba musí být podána, dojít soudu, musí být odstraněny její případné nedostatky, 

zaplacen soudní poplatek a žalovaný musí mít možnost se vyjádřit).
105

 Vzhledem k tomu, 

že je ve správním soudnictví podávána žaloba proti pravomocnému rozhodnutí, právo, 

které na základě tohoto rozhodnutí vzniklo, může být v mezidobí přiznáno a teprve 

vzhledem k právnímu jednání žalobce se mohou právní účinky rozhodnutí měnit. Soud 

však o odkladném účinku správní žaloby mohl rozhodovat až v okamžiku, kdy práva byla 

již vykonána, či rozhodnutí nabylo právní moci.
106

 S položenou otázkou pak souvisí, zda 

se přiznává odkladný účinek ex tunc či ex nunc, tedy zda odkladný sistuje napadené 

rozhodnutí a jeho právní důsledky zpětně k okamžiku právního rozhodnutí, či je sistuje 

ke dni rozhodnutí soudu. K této otázce se pak vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 

30. 9. 2008, sp. zn. II. ÚS 1260/07, když uvedl, že „účelem institutu odložení 

vykonatelnosti správního rozhodnutí je, jak vyplývá i ze shora citovaného ustanovení 

§ 73 odst. 2, minimalizace škodlivých následků, tj. zásahů do subjektivních práv osob 

v důsledku vydaného správního rozhodnutí. Tento účel může být naplněn toliko v případě, 

že rozhodnutí o odložení vykonatelnosti správního rozhodnutí, a zejména rozhodnutí 

přijatého v oblasti správního trestání, je nadáno schopností působit s účinky ex tunc. 

Odklad vykonatelnosti napadeného individuálního správního aktu lze tak spíše označit 

                                                 
104

 DOHNAL, Vítězslav. Efektivita soudního přezkumu ve vztahu k institutu odkladného účinku 

a předběžného opatření podle soudního řádu správního - jiný pohled. In Ochrana životního prostředí ve 

správním soudnictví: sborník příspěvků ze semináře/ (ed.) Klára Hrůšová, 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 

2008, str. 105 
105

 MAZANEC, Michal. Efektivita soudního přezkumu ve vztahu k institutu odkladného účinku 

a předběžného opatření podle soudního řádu správního. In Ochrana životního prostředí ve správním 

soudnictví: sborník příspěvků ze semináře/ (ed.) Klára Hrůšová, 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2008, str. 101 
106

 Tamtéž. Michal Mazanec pak v této souvislosti uvádí příklad rozhodnutí, kterým byl příslušník Policie 

ČR propuštěn ze služebního poměru. Nastoluje otázku, zda by v případě, že by soud v tomto teoretickém 

případě přiznal žalobě odkladný účinek, nešlo ve skutečnosti o institut restitutio in integrum. Stal by se pak 

na základě tohoto rozhodnutí soudu znovu příslušníkem Policie ČR, ač jím v mezidobí právně nebyl? 



  

49 
 

za jeho sistaci. Akt tak z formálního hlediska sice zůstává pravomocným, avšak uložené 

právní povinnosti nelze vynucovat, odejmutá oprávnění zůstávají prozatím zachována. 

Takto, tj. s účinky ex tunc, vykládá institut odložení vykonatelnosti správních rozhodnutí 

i Ústavní soud (viz nález sp. zn. II. ÚS 53/06 ze dne 12. 9. 2006 (N 159/42 SbNU 305). 

Zdůrazňování formálního zachování právní moci sistovaného rozhodnutí je výrazem 

přepjatého formalismu, který pomíjí svrchu uvedený účel, který sleduje institut odložení 

vykonatelnosti zejména v oblasti správního trestání.“ Ani tento přístup však neponechává 

výklad tohoto institutu bezproblémovým, neboť je třeba stále vyřešit otázku, zda se výkon 

práv či povinností v mezidobí děl po právu a jaké má tedy právní důsledky (bylo - li 

v mezidobí životní prostředí poškozeno, například vykácením dřevin při přípravě 

stanoviště apod.). Osobně považuji nastolené otázky za nadmíru zajímavé. Ovšem 

s vědomím faktu, že se tato práce zabývá přednostně ochranou životního prostředí, není 

možné nastíněné problémy povahy správněprávní řešit a v tomto směru je třeba pouze 

přisvědčit úvahám,
107

 aby soudy při rozhodnutí o odkladném účinku také uvedly, jaké má 

právní účinky a co to fakticky znamená pro žalobce, resp. pro žalovaného.  

Výše nastíněné premisy se staly jedním z podkladů pro stížnost EPS k Výboru. 

EPS ve stížnosti konstatoval, že „soudy interpretují zákonné podmínky pro přiznání 

odkladného účinku poměrně restriktivně a ty je tak ve většině případů problematické 

naplnit“, zejména v případě nevládních organizací, které s ohledem na doktrínu veřejných 

subjektivních práv nemohou být napadeným rozhodnutím dotčeny. Dále pak také uvedl, že 

soudní řízení trvá v České republice obecně velmi dlouho a i v případě přiznání 

odkladného účinku tento nemívá praktický význam.  

Co nicméně osobně považuji – nad rámec stížnosti - za nepříliš šťastnou úpravu, 

je nemožnost přezkumu rozhodnutí krajských soudů o nepřiznání odkladného účinku. Dle 

§ 104 odst. 3 písm. c) je totiž kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, které je podle 

své povahy dočasné. K nastolenému problému se vícekrát vyjadřoval Nejvyšší správní 

soud a v několika rozhodnutí i Ústavní soud. Dle Ústavního soudu „je rozhodnutím 

dočasným nepochybně i rozhodnutí, kterým soud rozhoduje o návrhu žalobce na přiznání 

odkladného účinku žalobě, a to bez ohledu na to, zda soud podanému návrhu vyhoví či 

nikoli. Rozhodnutí krajského soudu, kterým byl zamítnut návrh na přiznání odkladného 
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účinku žalobě, nijak neovlivňuje průběh samotného řízení o žalobě proti rozhodnutí 

správního orgánu. Pokud by této žalobě bylo vyhověno a meritorní správní rozhodnutí bylo 

pro nezákonnost zrušeno, lze se postupem, který je upraven v zákoně č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a 

jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, domáhat náhrady škody 

způsobené nezákonným rozhodnutím“
108

, z nedávné doby pak lze citovat, že „toto 

rozhodnutí je svou podstatou rozhodnutím předběžné povahy a dočasné, neboť má pouze 

omezené trvání a není-li zrušeno soudem, zaniká z moci zákona. Byl-li odkladný účinek 

přiznán, trvá pozastavení účinků napadeného rozhodnutí do skončení řízení před soudem, 

tedy do té doby, než řízení o žalobě bylo pravomocně skončeno, pokud soud ještě před 

uplynutím této doby své usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě podle ust. § 73 odst. 

4 s. ř. s. nezrušil.“
109

 Obdobně Nejvyšší správní soud ve svých usneseních poměrně 

konstantně judikuje, že zamítavé rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku nijak 

nepředjímá postup soudu při rozhodování o věci samé. Ze své povahy je rozhodnutím 

dočasným a není jej tak možné napadnout kasační stížností.  

V případě usnesení o přiznání odkladného účinku správní žalobě je její dočasnost 

zcela nerozporná - jednak tento sám zaniká právní mocí rozsudku a jednak je možné 

i přiznaný odkladný účinek zrušit. Ostatně ve stejném duchu se vyjadřuje i teorie, podle 

které je rozhodnutím dočasným pouze rozhodnutí o přiznání odkladného účinku žalobě 

(respektive rozhodnutí o předběžném opatření
110

) a přiznání odkladného účinku kasační 

stížnosti.
111

 Teorie však výslovně neuvádí žádné vodítko k tomu, jak posuzovat případy 

zamítavého rozhodnutí, kdy je z mého pohledu situace jiná a může mít zcela zásadní 

dopady na právní status žalobce. Osobně chápu rozhodnutí o zamítnutí odkladného účinku 

jako trvalé a nezměnitelné, i s ohledem na to, že není napadnutelné kasační stížností a tudíž 

nepřezkoumatelné. V případě zamítnutí návrhu na přiznání odkladného účinku totiž dle 

mého názoru neexistuje žádný legitimní prostředek, jakým by se dal tento stav změnit.  
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Dost dobře si však neumím představit, že by za jakýchkoliv okolností po vydání 

zamítavého rozhodnutí o přiznání odkladného účinku žalobě soud své rozhodnutí změnil 

(ve smyslu přiznání odkladného účinku), sám ostatně konat nemůže a žalobce zřejmě 

všechny své argumenty uplatní hned v návrhu a nebude tak podávat jiný návrh, přestože 

taková situace jistě není vyloučená (musel by však uvést nové skutečnosti, které jsou pro 

posuzování návrhu o přiznání odkladného účinku rozhodné).
112

 Byť obecně nejsem 

zastáncem nutnosti přezkoumávat dvojinstančně každé soudní rozhodnutí, z mého pohledu 

by vždy měl Nejvyšší správní soud umožnit napadnout kasační stížností rozhodnutí 

o zamítnutí návrhu na přiznání odkladného účinku, i s ohledem na to, že současná právní 

úprava stále používá neurčité právní pojmy a Nejvyšší správní soud by mohl přispět 

ke sjednocení právních názorů krajských soudů, případně ke sjednocení výkladu níže 

nastíněných pojmů. Jak bude dále popsáno, Nejvyšší správní soud v nedávné době 

judikoval nutnost přiznávání odkladných účinků správních žalob podávaných nevládními 

organizacemi zaměřenými na životní prostředí. Soudní praxe Krajských soudů však nebyla 

vždy s tímto přístupem souladná. V případě, že by bylo možné rozhodnutí o nepřiznání 

odkladného účinku napadnout kasační stížností, došlo by z mého pohledu rychleji 

k sjednocení judikatury a de facto zřejmě i k zlepšení úrovně soudní ochrany.  

Názor Ústavního soudu o možnosti domáhat se náhrady škody je v případě 

poškození životního prostředí je třeba dle mého názoru odmítnout. Lze si těžko představit 

situaci, kdy by finanční kompenzace (a ponechme nyní stranou otázku, komu by se 

vyplácela) nahradila poškozené životní prostředí. Navíc, jak je obecně známo, k například 

odstranění „nezákonně“ postavených staveb s ohledem na dobrou víru stavitele nedochází 

– a i kdyby – životní prostředí v místě stavby již bude stejně poškozeno. Z tohoto pohledu 

je pak soudní výklad zjevně nelogický. 

Jako jistou pozitivní tendenci, kterou částečně ve svém nálezu zohlednil i Výbor a  

kterou se bude tato práce níže podrobněji zabývat, pak lze nicméně vysledovat na straně 

jedné úmysl zákonodárce změnit podmínky přiznávání odkladného účinku žalobě 

a stanovení lhůt pro rozhodnutí, a na straně druhé pak posun v judikatuře správních soudů 

co se přiznávání odkladného účinku týká.  
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4.2 PODMÍNKY PŘIZNÁVÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU SPRÁVNÍ ŽALOBĚ DO 

NOVELY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2012 

Odst. 2 § 73 SŘS do předmětné novely formuloval podmínky pro přiznání 

odkladného účinku následovně: „Soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného 

usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky 

rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se 

nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným 

zájmem“. Z předmětné formulace vyplývá, že možnost přiznat odkladný účinek byla 

zakotvena zcela na základě dispoziční zásady, tedy zcela v intencích návrhu žalobce. Soud 

v uvedeném případě nemá možnost přiznat žalobě odkladný účinek dle vlastní úvahy 

a posuzuje následně pouze splnění zákonných podmínek. Přiznání odkladného účinku je 

podmíněno jednak vyjádřením žalovaného (případně i osob na řízení zúčastněných, které 

v řízení uplatňují svá práva)
113

 a dále kumulativním splněním tří zákonných předpokladů: 

a) výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro žalobce znamenaly 

„nenahraditelnou újmu“ 

b) přiznání odkladného účinku by se nedotklo nepřiměřeným způsobem nabytých 

práv třetích osob  

c) přiznání odkladného účinku nebylo by v rozporu s veřejným zájmem  

Podmínku dle písm. a) výše popsanou, tvrdit a prokázat vznik „nenahraditelné 

újmy“ musí v řízení prokázat sám žalobce a tato musí být v kauzální souvislosti 

s nastalými právními účinky rozhodnutí.
114

 Vzhledem k předběžnému charakteru 

popisovaného institutu nebylo třeba učinit jednoznačný závěr, že napadené rozhodnutí 

bude mít za následek újmu pro žalobce a postačuje tak poukázat na možnost hrozící újmy, 

která by následkem výkonu či účinků rozhodnutí pravděpodobně nastala.
115

 Obecně tak lze 

říci, že žalobce v tomto případě stíhala povinnost tvrdit a prokázat možný vznik této 

ne zcela „běžné“, ale určitým způsobem kvalifikované, tedy - slovy zákonodárce - 

„nenahraditelné“ újmy. Zbylé podmínky nejsou z povahy věci předmětem dokazování 
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ze strany žalobce a budou předmětem posuzování soudem. Může je samozřejmě 

zpochybnit žalovaný (proto je mu dáváno právo se vyjádřit - zejména co se týká podmínky 

uvedené výše pod písm. b)). Uvedené ostatně poměrně pregnantně vyjádřil ve svém 

rozhodnutí sp. zn. 52 Ca 9/2003 Krajský soud v Hradci Králové, když uvedl, že „prokázat 

první z nich, tedy vznik nenahraditelné újmy v případě výkonu nebo jiných právních 

následků žalobou napadeného rozhodnutí, je povinen žalobce, protože je to on, kdo se 

přiznání odkladného účinku domáhá svým návrhem (§ 73 odst. 2 s. ř. s.). Vyvrátit takto 

prokazovanou existenci tohoto předpokladu může jen žalovaný, neboť ten je účastníkem 

řízení, napadené rozhodnutí vydal a k návrhu na přiznání odkladného účinku se má 

vyjádřit (§ 73 odst. 2 s. ř. s.). Protože žalovaný jako orgán veřejné správy vykonává státní 

správu, je ve správním řízení povinen zajišťovat ochranu veřejného zájmu a přihlížet 

i k ochraně práv třetích osob. Z tohoto důvodu jen žalovaný může zpochybnit návrh 

na přiznání odkladného účinku z důvodu nesplnění zbývajících dvou zákonných 

předpokladů, tj. že přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem 

nabytých práv třetích osob a že přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným 

zájmem. Pokud tak žalovaný neučiní, nepřizná soud odkladný účinek žalobě jen v případě, 

že nesplnění těchto předpokladů vyplyne z obsahu soudního a správního spisu, neboť zákon 

neukládá soudu provádět dokazování týkající se splnění těchto předpokladů a jejich 

zjišťování ex officio (tedy z úřední povinnosti).“ 

K zamítnutí návrhu docházelo v případě, že žalobce neunesl břemeno tvrzení 

ohledně nenahraditelnosti újmy, která mu měla potencionálně napadeným rozhodnutím 

vzniknout. Stejně tak docházelo - a bude docházet - k zamítnutí žaloby s ohledem na to, 

že žalobce své žalobní důvody nijak nespecifikuje. Nešlo a ani nelze soudu poslat 

blanketní podání (ani s odůvodněním, že bude později doplněno) a očekávat, že na základě 

toho soud usoudí na splnění zákonných podmínek. Žalobci pak dále často v návrhu uváděli 

okolnosti, které pro rozhodování o odkladném účinku nejsou podstatné a tyto argumenty se 

tak míjí smyslem.
116

 Typicky by to mohly být zejména argumenty k tvrzené nezákonnosti 

rozhodnutí; ty však soud v této fázi rozhodování nijak nehodnotí. 
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4.2.1 K OTÁZCE VÝKLADU NEURČITÝCH PRÁVNÍCH POJMŮ 

Problémem předmětného ustanovení bylo zejména určení vzniku „nenahraditelné 

újmy“, která potencionálně může žalobcům vzniknout, případně pak výklad pojmu 

„veřejný zájem“. K otázce nenahraditelné újmy se vzhledem k tomu, že ji SŘS nijak 

nespecifikuje, vyjadřoval vícekrát Nejvyšší správní soud. Ten ve svých rozhodnutích 

dovodil, že tento pojem je třeba interpretovat jako „absolutní neobnovitelnost výchozího 

stavu a zároveň absolutní nemožnost opatření plně kompatibilního substitutu či alespoň 

odpovídající peněžité náhrady takového substitutu pro případ, že postup žalovaného by 

rozhodnutím ve věci samé byl shledán nezákonným, to vše s okamžitými kritickými 

negativními důsledky pro subjekt navrhující přiznání odkladného účinku.“
117

 Ve stejném 

rozsudku pak Nejvyšší správní soud uvedl, že „přiznání odkladného účinku pravomocného 

rozhodnutí je třeba připustit pouze tehdy, jestliže nezbytnost odkladného účinku převáží 

nad požadavkem právní jistoty a stability právních vztahů opírajících se o pravomocná 

rozhodnutí orgánů veřejné moci“. Pojem „nenahraditelné újmy“ tak v judikatuře soudů 

poskytoval vodítko k tomu, aby odkladný účinek správním žalobám přiznávaly v pouze 

výjimečných situacích. Takový přístup ostatně akcentovala i teorie.
118

 Dále je třeba pouze 

na okraj podotknout, že odkladný účinek lze přiznat i kasační stížnosti,
119

 přičemž i zde 

mělo jít dle judikatury Nejvyššího správního soudu s odkazem na podmínku 

nenahraditelné újmy o ojedinělé případy.
120

 Jako příklady, kdy by bylo při výkladu pojmu 

„nenahraditelná újma“ možné odkladný účinek přiznat, byly judikaturou
121

 uvedeny 

zejména následující příklady: vrácení řidičského oprávnění duševně choré osobě, vystavení 

zbrojního průkazu nebezpečnému recidivistovi, udělení povolení k obchodu s vojenským 

materiálem zločinnému podniku apod. Z hlediska životního prostředí pak takovým 

zásahem mohlo být například vykácení dřevin, případně právě realizace stavebního 

povolení.
122

 Teorie i soudní praxe pak dovodila jako výklad zmíněného pojmu například 
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 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2012, sp.zn. 6 Ads 8/2012 - 34 
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 BROTHÁNKOVÁ ATD: „Musí jít o zásah výjimečný, a proto zákon vyžaduje, aby na straně žalobce byl 
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 K výkladu odkladného účinku kasační stížnosti blíže viz KOLMAN, Petr. Správní soudnictví:Odkladný 

efekt kasační stížnosti In: Právo - časopis pro právní teorii a praxi, číslo čtvrté, ročník II. 2009 
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 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2007, sp.zn. 2 Ans 3/2006 - 55 
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 Viz například usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 8 A 131/2010 - 218. 
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možnost exekuce rozhodnutí, při kterém došlo k uložení pokuty fyzické osoby ve výši, 

která přesahuje prokázaný celoroční příjem rodiny.
123

 

 Příkladem, kdy dle konstantní judikatury správních soudů nebylo možné odkladný 

účinek žalobě přiznat, bylo do určité doby vydávání územního rozhodnutí o umístění 

stavby.
124

 Soudy pak s odůvodněním, že sama povaha napadeného rozhodnutí o umístění 

stavby vylučuje obecně možnost přivodit újmu předpokládanou v § 73 odst. 2 soudního 

řádu správního tj. újmu, kterou by bylo možné kvalifikovat jako nenahraditelnou, zejména 

s ohledem na to, že tento druh územního rozhodnutí určuje stavební pozemek, na němž se 

stavba umisťuje, stanoví podmínky jejího umístění a podmínky pro zpracování projektové 

přípravy stavby. Dle odůvodnění předmětného rozsudku „žalobcům nemůže vzniknout 

újma výkonem rozhodnutí o umístění stavby, protože takové rozhodnutí vykonatelné není. 

Vykonatelnost individuálního správního aktu je jedním z právních účinků rozhodnutí a 

představuje vlastnost rozhodnutí spočívající v možnosti vynutit splnění rozhodnutím 

uložené povinnosti za použití právních prostředků. O vykonatelnosti rozhodnutí lze proto 

uvažovat pouze u rozhodnutí, kterými se ukládá povinnost něco konat, něčeho se zdržet či 

něco strpět. V případě rozhodnutí o umístění stavby tomu tak není. Teprve realizace 

stavebního povolení - tedy výkon v pořadí dalšího rozhodnutí - může mít za následek vznik 

nenahraditelné újmy. Obdobně nenahraditelná újma nemůže žalobcům vzniknout ani 

jinými právními následky rozhodnutí o umístění stavby. Příčinnou souvislost se vznikem 

nenahraditelné újmy může mít až vlastní stavební povolení.“ Judikatura správních soudů 

však postupně akceptovala jiný přístup a oproti rozhodnutí výše nastíněnému se mimo jiné 

v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona vymezila. Dle současného výkladu je 

i územní rozhodnutí o povolení stavby způsobilé přivodit environmentální újmu, neboť 

stavební zákon „umožňuje stavebníkovi realizaci řady drobných staveb a stavebních 

činností již na podkladě pravomocného územního rozhodnutí, a to buď bez dalšího (§ 103) 

nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu (§ 104). Za této situace už nyní nelze hovořit o 

tom, že územní rozhodnutí pojmově nemůže přivodit újmu, jak dovozovala starší judikatura 

za účinnosti starého stavebního zákona (srov. např. usnesení Krajského soudu v Plzni 

publikované pod č. 455/2005 Sb. r. NSS). Naopak ve vztahu ke stavbám a stavebním 
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činnostem uvedeným v § 103 a §104 stavebního zákona přiznání odkladného účinku 

v úvahu přichází a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho přiznání, je třeba ho 

přiznat.“
125

 

V souvislosti s výkladem pojmu „nenahraditelné újmy“ pak vzniká otázka, jakým 

způsobem by mohl žádat o přiznání odkladného účinku Nejvyšší státní zástupce či Veřejný 

ochránce práv při žalobě dle § 66 odst. 2 soudního řádu správního, tedy v případě žaloby 

ve veřejném zájmu, byť se s ohledem na počet dosud podaných žalob jeví tato otázka jako 

mírně nadbytečná. Určitá část teoretických názorů se kloní k závěru, že tito žalobci v řízení 

nehájí zájem vlastní, a proto by dle úpravy do novely k 1. 1. 2012 nemohli splnit právě 

podmínku hrozby nenahraditelné újmy.
126

 Uvedený závěr lze ostatně vztáhnout i nevládní 

organizace. Z formálního hlediska je možné tomuto závěru přisvědčit, z materiálního 

hlediska si ovšem myslím, že takový přístup k aktivní legitimaci k podání návrhu 

na odkladný účinek by vyvolával pochybnosti o České republice jako o právním státu 

vůbec (zejména v tom smyslu, kde by byly hledány hledaly hranice efektivní justice, když 

ani Nejvyšší státní zástupce či Veřejný ochránce práv by nemohli dosáhnout na účinnou 

soudní ochranu).  

Obecně je však třeba říci, že takto neurčitý pojem bude jistě vždy předmětem 

diskusí a nenahraditelnou újmu mohl žalobce tvrdit na základě celé řady možných situací, 

přičemž nebylo možné obecně rozhodnutí soudu v konkrétních otázkách předjímat.  

Dalším problémem pak samozřejmě bylo a stále je vymezení veřejného zájmu, 

případně co bylo možné rozumět pod pojmem „nepřiměřený způsob“, kterým by se 

přiznání odkladného účinku dotklo třetí osoby. Veřejný zájem je dalším z problematických 

pojmů tohoto ustanovení, neboť zákon soudům neposkytoval žádné vodítko a ty tak 

rozhodovaly v každém jednotlivém případě ad hoc. Příkladem, kdy nebyl přiznán odkladný 

účinek žalobě s odkazem na veřejný zájem, je kupříkladu usnesení Krajského soudu 

v Praze ze dne 15. 9. 2010, čj. 45 Az 20/2010 – 23.
127

 Rozpor s veřejným zájmem pak 
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může nabývat jistě mnohých podob a je otázkou konkrétní rozhodovací činnosti soudu, zda 

a kdy jej konstatuje. Z hlediska státu se jeví jako tento požadavek jako odůvodněný, neboť 

i za okolností, které by jinak znamenaly přiznání odkladného účinku, může soud 

ve specifických případech tento nepřiznat, když by toto mohlo znamenat ohrožení určitých 

legitimních zájmů. De facto se tak konstruuje negativní podmínka přiznání odkladného 

účinku, tedy neexistence rozporu s veřejným zájmem. Na druhou stranu je v této 

souvislosti nutné podotknout, že tato podmínka často znamenala nepřiznání odkladného 

účinku správních žalob proti stavebnímu povolení, neboť by se dle názoru soudu jeho 

přiznáním zmařil veřejný zájem na stavbě infrastruktury.
128

  

 

4.2.2 K OTÁZCE PŘIZNÁVÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU ŽALOBÁM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ ZE STRAN NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ 

Jako zásadní problém se ve smyslu výše nastíněných neurčitých pojmů jevilo právě 

přiznávání odkladného účinku žalobám nevládních organizací, u nichž bylo naplnění 

podmínky nenahraditelné újmy pojmově vyloučeno. To však ve výsledku znamenalo 

nemožnost dosáhnout na efektivní soudní ochranu pro „dotčenou veřejnost“ ve smyslu 

Aarhuské úmluvy, což bylo mnohokrát kritizováno.
129

  V prostředí českého právního řádu 

pak ve spojení s délkou soudního řízení byl tento problém považován za jednu z největších 

překážek v přístupu k efektivní soudní ochraně životního prostředí. 

Obecně lze říci, že přiznání odkladného účinku žalobě bylo minimálně do jisté 

doby pro nevládní organizace velmi komplikované, ne-li nemožné. Soudy totiž přiznávání 

odkladného účinku správních žalob odmítaly s odkazem na již zmíněnou teorii dotčených 

práv. Napadené rozhodnutí však dle tohoto myšlenkového přístupu mohlo zasáhnout pouze 

do procesních práv nevládní organizace a z povahy věci tak bylo nemyslitelné, aby 

nevládní organizace unesla břemeno tvrzení „nenahraditelné újmy“.
130

 

                                                                                                                                                    
ani na základě druhého správního vyhoštění v roce 2009 v situaci, kdy jeho žalobě proti rozhodnutí o druhé 

žádosti o udělení mezinárodní ochrany nebyl přiznán odkladný účinek.“ 
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 Viz např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 7. 2007, sp. zn. 6 Ca 7/2008 
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V roce 2007 však české soudy začaly odkladný účinek žalob na ochranu životního 

prostředí pomalu judikovat, zejména pod sjednocujícím výkladem předmětného ustanovení 

Nejvyšším správním soudem. Ten v rozsudku ze dne 14. 6. 2007, sp. zn. 1 As 39/2006 - 

60, uvedl, že „právě na základě uvedených ustanovení práva Společenství musí být 

žalobcům z řad dotčené veřejnosti vyhovováno k jejich návrhům na přiznání odkladného 

účinku správní žaloby tak, aby nemohlo docházet k situacím, kdy v době rozhodování 

o správní žalobě již byl povolený záměr nevratně realizován (typicky provedení stavby). 

Pokud by návrhu na přiznání odkladného účinku vyhovováno nebylo, došlo by k porušení 

čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy a čl. 10a směrnice 85/337/EHS, neboť poskytovaná soudní 

ochrana by nebyla včasná a spravedlivá.“
131

 

Argumentací předností evropského práva a souladným výkladem vnitrostátního 

práva s mezinárodními závazky České republiky tak soud dospěl k názoru, že návrhům 

nevládních organizací na přiznání odkladného účinku by mělo být vyhovováno. Ačkoliv 

český právní řád není založený na závaznosti rozsudků vyšších soudních instancí směrem 

k nižším (mimo rozhodování v konkrétních případech), uvedené znamenalo z pohledu 

přístupu k soudní ochraně zcela zásadní přelom. Nevládní organizace, které do té doby 

vedly soudní spory, v mnoha případech své soudní pře vyhrály. Reálný výsledek takového 

vítězství však byl, jak již bylo mnohokrát naznačeno, velmi sporadický.  

Dá se říci, že do jisté míry tento přístup převzaly i prvoinstanční správní soudy. 

Jako exemplární případ pak lze uvést usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 

20. 3. 2008, sp. zn. 22 Ca 43/2008.
132

 Soud v odůvodnění svého rozhodnutí poměrně 

logicky osvětlil nutnost vyhovět návrhům na přiznání odkladného účinku žalobě, když 

uvedl, že „ve věcech, v nichž přiznání odkladného účinku navrhují účastníci z řad dotčené 

veřejnosti, domáhající se přezkoumání rozhodnutí v záležitostech životního prostředí, 

je nutno vyložit ustanovení § 73 s. ř. s. ve světle závazků, které plynou státu 

z mezinárodního a evropského práva. Nelze proto lpět na podmínce nenahraditelné újmy 

způsobené výkonem nebo jiným právním následkem rozhodnutí žalobci za situace, kdy 

žalobcem je občanské sdružení hájící ochranu životního prostředí, které samo není 

subjektem práva na životní prostředí (srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. 1. ÚS 282/97 
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 Dále viz judikatura Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 53/2006-46 ze dne 28. 06. 2007 

či sp. zn. 1 As 13/2007-63 ze dne 29. 08. 2007 
132

 Zpracováno z STEJSKAL, Vojtěch. K účastenství občanských sdružení ve stavebním řízení a možnosti 

podat žádost o odkladný účinek žaloby. In České právo životního prostředí č. 2/2011 (30), str. 17-30., 

případně z http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/odkladny-ucinek-beskydcan.pdf 
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ze dne 6. 1. 1998), a které - není-li nositelem práva hmotného - může v žalobě namítat 

pouze porušení svých procesních práv (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu 

uveřejněný pod č. 379/2004 Sb. r. NSS), když prokázání takovéto újmy by bylo pro žalobce 

krajně obtížné či nemožné. Naopak je nutno při posuzování návrhu na přiznání odkladného 

účinku žalobě vyjít z povinnosti soudu zajistit realizaci principů přístupu dotčené 

veřejnosti k soudu, jak jsou formulovány v Aarhuské úmluvě a směrnici o EIA; k tomu 

ostatně krajské soudy opakovaně vybídl i Nejvyšší správní soud.“ Soud v této souvislosti 

odkázal na výše nastíněný právní názor Nejvyššího právního soudu a převzal jej do své 

argumentace. Soud pak své závěry zobecnil v tom smyslu, že pokud jsou splněny ostatní 

podmínky pro přiznání odkladného účinku správní žaloby, je třeba jej přiznat.
133

  

Judikatura správních soudů postupně tento koncept odkladného účinku přejímala
134

, byť 

tento proces nebyl samozřejmě zcela bezproblémový, což je dle mého názoru dáno mimo 

jiné i nemožností napadnout zamítnutí návrhu na přiznání odkladného účinku kasační 

stížností.  

Pouze pro jisté doplnění představy je nutné uvést, že téže době byla provedena 

legislativní změna zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, kde byla pod tlakem 

Evropské unie zakotvena explicitní aktivní žalobní legitimace pro nevládní organizace 

za předpokladu, že se aktivně účastnily původního řízení, tj. ve výsledku možnost podávat 

žaloby na následné správní rozhodnutí. Poslaneckou iniciativou byl nicméně vyloučen 

odkladný účinek takové žaloby, a přestože s uvedenou změnou Vláda České republiky 

vyjádřila nesouhlas, byl tento návrh přijat.
135

 Vláda České republiky ve svém stanovisku 

k návrhu upozornila, že „předložený návrh zákona v čl. I bodě 4 (§ 23 odst. 10) oproti 

zamítnutému vládnímu návrhu zákona ve větě poslední stanoví, že „Odkladný účinek 

žaloby je vyloučen.“, což představuje nepřímou novelu § 73 odst. 2 soudního řádu 

správního, který stanoví podmínky, za kterých lze žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu přiznat odkladný účinek; v této souvislosti vláda poukazuje na judikaturu 
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 Pozn. autora: Nutno podotknout, že právní zájem žalobce nebyl v případě citovaného rozsudku čistě 

environmentální, ale i navýsost politický. Ukazuje se tak, že odkladný účinek správní žaloby je nástroj 

vhodný k prosazování nejen zájmů životního prostředí, ale občanské společnosti obecně. 
134

 Viz například opět mnohokrát citované usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2008, sp. zn. 

5 Ca 120/2008 - 43, kterým byl přiznán odkladný účinek žalobě ve věci stavebního povolení pro část dálnice 

D8. V tomto konkrétním případě byl odkladný účinek žaloby posléze zrušen, a to na základě znaleckého 

posudku Ministerstva doprav, k tomu blíže viz http://www.ucastverejnosti.cz/cz/priklady-z-praxe/pravo-na-

soudni-ochranu/odkladny-ucinek-zalob-na-dalnici-d8/.  K případu se posléze vyjadřoval i Ústavní soud, viz 

usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2008, sp.zn. IV. ÚS 2174/08. 
135

 Usnesení Vlády České republiky č.414/2009 (UV) ze dne 6. 4. 2009 
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správních soudů, podle které správní soudy musí vyhovovat návrhům na přiznání 

odkladného účinku podávaným z řad dotečené veřejnosti.“ Vzhledem k výše uvedenému si 

vláda této premisy byla velmi dobře vědoma a Poslanecká sněmovna taktéž. 

Ze stenografických záznamů ze schůze ze dne 9. 9. 2009, kde byla předmětná novela 

projednávána, rozhodně nevyplývá, že by cílem zákonodárce bylo nějaké rozšíření přístupu 

nevládních organizací k soudní ochraně. Naopak z vyjádření zákonodárného sboru 

i předkladatelů jasně vyplývá frustrace z možné účinné účasti veřejnosti v procesu EIA 

a z možnosti veřejné kontroly staveb (zejména) dopravní infrastruktury. Jako jediný důvod 

pro přijetí novely lze vyčíst právě hrozbu finanční sankce ze strany Evropské unie. 

Nemožnost podat odkladný účinek byla nicméně nakonec přejata i do vládní 

argumentace. K tomu však stačí uvést, že předmětná novela nijaký zvláštní dosah nemá, 

neboť se většina žalobní legitimace realizuje ve smyslu § 70 zákona o ochraně životního 

prostředí. Snaha zákonodárců o co nejminimalističtější řešení a o podporu investorů 

na úkor životního prostředí (zejména právě vyloučením odkladného účinku potenciálních 

žalob) je však zřejmá.
136

 

Obecně lze s ohledem na text stížnosti říci, že trendem, který následoval 

po citovaných judikátech Nejvyššího správního soudu z roku 2007 a let následujících, bylo 

„restriktivní nastavení podmínek pro dokázání hrozby či potenciální újmy na životním 

prostředí.“
137

 Přes jistě pozitivní směřování v judikatuře Nejvyššího správního soudu však 

správní soudy zamítaly návrhy na přiznání odkladného účinku správní žaloby zejména 

z toho důvodu, že jeho přiznání by de facto znamenalo zastavení stavebních prací, což by 

mělo za následek zdržení výstavby dopravní infrastruktury, dopad na veřejné finance 

i ohrožení lidského zdraví. Ve výsledku pak správní soudy v některých případech 

konstruovaly domněnku, že přiznání odkladného účinku by bylo v rozporu s veřejným 

zájmem.
138
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 K tomu blíže viz. SOBOTKA, Michal a Petra HUMLÍČKOVÁ. Rozšíření účasti veřejnosti (?) aneb 

několik poznámek k jedné zbytečné novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí In: České právo 

životního prostředí č. 1/2010 (27), str. 94-104. 
137

 Stížnost EPS, cit. výše, pozn: překlad autora 
138

 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2007, sp. zn. 6 Ca 7/2008, zpracováno za použití ČERNÝ, 

Pavel. Study on the Implementation of Article 9.3 and 9.4 of the Aarhus Convention in 17 of the Member 

states of the European Union - The Czech Republic, Brno 2012, pozn. překlad autora 

 



  

61 
 

4.3 PODMÍNKY PŘIZNÁVÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU SPRÁVNÍ ŽALOBĚ OD 

NOVELY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2012 

Novelou SŘS, která nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2012, byly podmínky přiznávání 

odkladného účinku správní žalobě změněny. Nově jsou tak podmínky přiznání odkladného 

účinku žalobě definovány v § 73 odst. 2 SŘS slovy „soud na návrh žalobce po vyjádření 

žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní 

následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním 

odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu 

s důležitým veřejným zájmem.“ Nově bylo též doplněno ustanovení § 73 odst. 4 téhož 

zákona, který stanovil lhůtu pro rozhodnutí o odkladném účinku. Dle tohoto ustanovení 

„o návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodne soud bez zbytečného odkladu; není-li 

tu nebezpečí z prodlení, rozhodne do 30 dnů od jeho podání. Usnesení o návrhu 

na přiznání odkladného účinku musí být vždy odůvodněno.“ 

Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2011 Sb.,
139

 změna soudního řádu správního, 

pak k předmětnému uvádí, že institut odkladného účinku správní žaloby má pro faktickou 

úroveň ochrany veřejných subjektivních práv často klíčový význam, a vychází 

z předpokladu, že za určitých situací může být přednější pro žalobce rozhodnutí o přiznání 

odkladného účinku jeho žalobě než pozdější vyhovění žalobě, když je již zásah do práv 

či zájmů chráněných žalobcem neodstranitelný. V zásadě tak důvodová zpráva dává 

za pravdu argumentům nevládních organizací a pozdější judikatuře správních soudů 

ohledně přiznávání odkladného účinku, byť to explicitně nespecifikuje. Do jisté míry mám 

za to, že v tomto ohledu předmětná stížnost EPS sehrála určitou pozitivní roli, ačkoliv 

nelze říci, že by byla jediným podkladem pro tuto aktivitu zákonodárce. 

Důvodová zpráva ovšem pouze blíže rozvádí pouze stanovení lhůt pro rozhodnutí 

o odkladném účinku, což je důsledkem toho, že změnu podmínek pro přiznání odkladného 

účinku původní vládní návrh nijak neobsahoval a soustředil se toliko právě na časovou 

lhůtu pro rozhodnutí. Poněkud komplexnější přepracování podmínek pro přiznání 

odkladného účinku přinesla poslanecká iniciativa, nicméně tento bod nebyl v rozpravě při 

přijímání zákona nijak komentován; úmysl zákonodárce tak lze těžko vysledovat. Je však 

zřejmá inspirace zněním § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 
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 Dostupné jako tisk 319/0, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=319&CT1=0  
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pozdějších předpisů.
140

 Do budoucna tak bude jistě možné využít „ústavněprávní“ 

argumentaci k výkladu „nepoměrně větší újmy“.
141

 

Obecně lze ovšem konstatovat, že došlo k určitému zmírnění relativně striktně 

nastavených podmínek pro přiznávání odkladného účinku, což je zřejmé i z prostého 

jazykového výkladu. Nehodnotí se tedy již „nenahraditelnost“ újmy, ale je zjevné, že soud 

bude muset nově přistoupit k jakémusi testu proporcionality, tedy zvažovat, zda újma, 

která by napadeným rozhodnutím potenciálně mohla vzniknout, bude nepoměrně větší, než 

by vznikla přiznáním odkladného účinku. Z hlediska práce pak představuje exemplární 

případ tohoto testu usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2012, sp. zn. 

6A 4/2012 - 25-27, dovolím si tedy v tomto případě stručnou rekapitulaci skutkového stavu 

ke dni podání návrhu. Žalobce v uvedeném případě podal žalobu proti rozhodnutí 

o částečném povolení ke kácení dřevin, přičemž žádal o přiznání odkladného účinku 

žaloby, a tvrdil porušení práva na životní prostředí. Předmětné stromy však byly určeny 

k pokácení pro jejich možnou nebezpečnost pro kolemjdoucí a proto byly určeny 

k pokácení. Soud pak daný stav zhodnotil následovně: „Je pravdou, že vykácení stromů 

v rozsahu povoleném v rozhodnutí správního orgánu je nevratné a že tyto mohou být 

vykáceny dříve, než soud napadené rozhodnutí přezkoumá a o žalobě rozhodne. Soud však 

v daném případě zvažoval újmu žalobce na právu na příznivé životní prostředí ve srovnání 

s újmou, která by mohla vzniknout na životě a zdraví lidí, případně na jejich majetku. 

Zejména nebezpečí, že pádem větví či stromů může dojít k ohrožení života a zdraví lidí, 

vedlo soud k závěru, že toto nebezpečí pro život a zdraví představuje takovou možnost újmy 

na právu na ochranu života a zdraví, která je větší než možná újma na právu žalobce 

na příznivé životní prostředí. Žalobce sice tvrdí, že lípy nejsou v takovém stavu, aby hrozilo 
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 Znění předmětného ustanovení je následující:  

(1) Ústavní stížnost nemá odkladný účinek. Návrh podle § 73 odst. 1 proti rozhodnutí o rozpuštění politické 

strany nebo pozastavení její činnosti má odkladný účinek. 

 (2) Ústavní soud může na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude 

v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, 

přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení 

vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám. 

K uvedenému část důvodové zprávy: „ V mimořádných případech se však Ústavnímu soudu umožňuje, aby 

odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí (§ 80 odst. 2), protože jinak by ochrana práv a svobod 

Ústavním soudem mohla v některých případech ztratit praktický význam (např. nebylo by věc po vyhovění 

stížnosti možno uvést do původního stavu).“, blíže viz tisk 276, dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sq

w?O=1&T=276  
141

 K tomu například ze současné doby usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1755/12, 

případně usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2013, sp. zn. III. ÚS 3900/12 či usnesení Ústavního soudu 

ze dne 18.03.2011, sp. zn. III.ÚS 665/11 a další. Z mediálně známých případů Ústavní soud rozhodoval 

o přiznání odkladu vykonatelnosti v případě ústavní stížnosti Tomia Okamury, k tomu viz usnesení 

Ústavního soudu ze dne 4. 1. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 27/12, dostupné na www.nalus.usoud.cz  
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riziko jejich pádu, či pádu větví, avšak naproti tomu stojí důvody uvedené v napadeném 

rozhodnutí, které vychází z podkladů, které správní orgán před vydáním rozhodnutí 

shromáždil. Za této situace má soud za to, že je třeba dát přednost ochraně života a zdraví 

lidí před právem žalobce.“ Soud tak nepřímo konstatoval, že předmětným rozhodnutím 

bude porušeno právo na příznivé životní prostředí žalobce, na základě zmíněného „testu 

proporcionality“, (kdy soud vážil jednotlivá práva a v konkrétním případě rozhodl o jejich 

vzájemném poměru), však rozhodl, že v daném případě je nutné dát přednost ochraně 

života a zdraví. K uvedenému se ostatně vyjádřil i Nejvyšší správní soud ve svém usnesení 

ze dne 5. 12. 2012, sp.zn. 6 As 65/2012 - 89. I ten v odůvodnění předmětného usnesení 

akcentoval vážení mezi újmou, která by potencionálně mohla vzniknout žalobci 

a případnou újmou jiných osob. Nejvyšší správní soud konstatoval, že „na rozdíl 

od předchozí právní úpravy tak již není nutné prokazovat tzv. nenahraditelnou újmu 

žalobce (resp. důvodnou obavu její hrozby), ale nepoměr mezi následkem (tj. „újmou“), 

která by žalobci vznikla nepřiznáním odkladného účinku, a případnou újmou, která by 

mohla vzniknout jiným osobám, pokud by k odložení účinků jinak závazného rozhodnutí 

došlo. Přiznání odkladného účinku nesmí být současně v rozporu s důležitým veřejným 

zájmem.“ Dále je pak třeba podotknout, že jako důležitý veřejný zájem je dle odůvodnění 

citovaného rozhodnutí třeba považovat i zájem na ochraně životního prostředí, který se 

(což je poměrně zajímavé) v nastíněném usnesení stal důvodem pro odmítnutí odkladného 

účinku správní žaloby.
142

 

K intenzitě újmy se již vyjadřovaly správní soudy. Na tomto místě pak lze citovat 

část odůvodnění usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2012, sp. zn. 

62 Af 74/2011-56, ze kterého vyplývá, že „nová právní úprava klade na intenzitu újmy, 

která má žalobci výkonem správního rozhodnutí hrozit, k tomu, aby mohl být jeho žalobě 

přiznán odkladný účinek, výrazně nižší požadavky. Namísto újmy „nenahraditelné“ 

je požadováno, aby se jednalo toliko o újmu „nepoměrně větší, než jaká přiznáním 
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 Viz další část odůvodnění předmětného usnesení: „S ohledem na znění § 73 odst. 2 s. ř. s., účinné od 1. 1. 

2012, je při poměřování újmy, která by mohla navrhovateli vzniknout, třeba přihlédnout k újmě, která by 

mohla vzniknout jiným osobám a veřejnému zájmu. Pokud by osoba zúčastněná na řízení ad 1) použila  

ozhodnutí o přiznání odkladného účinku k tomu, aby získávala další kupce svých bytů, aniž by ve věci bylo 

rozhodnuto definitivně, pak by to mohlo tyto kupce poškozovat. Ochrana životního prostředí a zvláště 

chráněných živočichů je důležitým zákonem chráněným veřejným zájmem, a proto je třeba najisto postavit 

definitivním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, zda žalovaný při této ochraně nepochybil, když vydal 

napadené rozhodnutí o potvrzení udělené výjimky.“ 
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odkladného účinku může vzniknout jiným osobám“. V daném případě 
143

 má soud za to, 

že žalobcovy důvody, které pro přiznání odkladného účinku uvádí, jsou pro přiznání 

odkladného účinku podle nové právní úpravy dostatečné.“ Lze tak konstatovat, 

že konstrukce odkladného účinku ve smyslu podmínek pro jeho přiznání doznala 

podstatných změn zejména ve smyslu tvrzené újmy a stanovení časového horizontu pro 

rozhodnutí, jinak ale koncepce institutu zůstala v zásadě stejná. Žalobce stále musí unést 

břemeno tvrzení a břemeno důkazní ve smyslu označení a prokázání újmy, kterou by mu 

mohlo napadené rozhodnutí způsobit, což ostatně uvedl výše zmíněný soud v jiném svém 

rozhodnutí. Zde konstatoval, že „přestože novelou soudního řádu správního provedenou 

zákonem č. 303/2011 Sb. došlo k rozvolnění podmínek, za jejichž kumulativního naplnění 

soud může odkladný účinek žalobě na návrh žalobce přiznat, ze zákona i nadále vyplývá 

povinnost žalobce v prvé řadě tvrdit a případně též doložit, že mu výkonem či vzhledem 

k jiným právním následkům žalobou napadeného rozhodnutí vznikne újma, včetně 

upřesnění, v čem tato újma spočívá a jaká je její intenzita. Jistě není nutno trvat na tom, 

aby se v návrhu na přiznání odkladného účinku objevoval pojem „újma“; vylíčení 

podstatných skutečností však musí svědčit o tom, že negativní následek, jehož se žalobce 

v souvislosti s napadeným rozhodnutím obává, by pro něj byl něčím závažným.“
144

 Stejně 

tak soudy neopustily výklad předmětného ustanovení jako mimořádného institutu, neboť 

„stále platí, že přiznání odkladného účinku žalobě je institut mimořádný, kterým 

je prolamována vykonatelnost napadeného rozhodnutí předtím, než je podrobeno 

soudnímu přezkumu ve věci samé. Lze jej aplikovat pouze v případech, kdy účastník řízení 

dostatečnými a hodnověrnými důkazy doloží, že by mu neprodleným výkonem hrozila újma 

ve smyslu § 73 odst. 2 s. ř. s. (tj. újma větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může 

vzniknout jiným osobám), ovšem za předpokladu, že přiznání odkladného účinku nebude 

v rozporu s veřejným zájmem.“
145

 

Z hlediska odkladného účinku správních žalob tak došlo v poslední době k zcela 

zásadnímu posunu. Za prvé je možné konstatovat, že při výkladu vnitrostátního práva 

eurokonformně a v souladu s Úmluvou nevládní organizace naplňují podmínky aktivní 

                                                 
143

 Pozn. autora: Žalobci v konkrétním případě byl žalobce povinen zaplatit určitou pokutu do státního 

rozpočtu. V důsledku toho však hrozilo, že bude nucen vrátit dotaci v řádu stovek milionů Kč, na základě 

čehož mohlo dojít mimo jiné i k vypovězení kontokorentního úvěru bankou. Soud v daném případě 

konstatoval, že nezaplacení pokuty je pro žalobce z tohoto hlediska významné, pro stát je však tato suma 

v zásadě zanedbatelná. Navíc, v případě že předmětné správní rozhodnutí obstojí, tato bude stejně zaplacena, 

což dle soudu vylučuje rozpor s veřejným zájmem. 
144

 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. 29 Af 22/2012-75 
145

 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2013, sp. zn. 6 Af 14/2013-227 
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legitimace k podání takového návrhu. Za druhé pak došlo k legislativní proměně 

zákonných podmínek prokázání újmy a čistě teoreticky by mělo být prokázání 

environmentální újmy v konkrétních případech lehčí, byť to v současné době není 

dostatečně projudikováno. Na druhou stranu, současné zákonné podmínky pro přiznání 

odkladného účinku žalobě budou klást vyšší nároky na rozhodovací činnost soudů, 

především z hlediska poměřování konkrétního střetu zájmů v každém jednotlivém případě. 

Osobně jsem však toho názoru, že při chápání životního prostředí jako nejvyšší hodnoty 

měly soudy docházet k závěrům, že přiznání odkladného účinku důvodné je; a to i pro 

nevládní organizace. Ve světle těchto vývodů se skutečně může jevit stížnost EPS 

k Výboru jako nedůvodná – nicméně byla-li by podána zhruba o 3 roky dříve, Výbor by 

dle mého názoru i v tomto bodě konstatoval porušení Úmluvy.  

 

4.4 PROVEDENÉ ŠETŘENÍ DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

K INFORMACÍM 

Vzhledem k tomu, že stížnost EPS byla zamítnuta právě v oblasti odkladného účinku 

správních žalob, který osobně považuji za jeden ze zásadních institutů správního 

soudnictví (a ve vztahu k ochraně životního prostředí zejména), a s ohledem na to, že se 

judikatura správních soudů od podání stížnosti změnila a musela reagovat na novelu 

soudního řádu správního, je v závěru práce věnován odkladnému účinku větší prostor. 

V otázce přístupu k přiznávání odkladného účinku do jisté doby soudy přistupovaly 

k tomuto institutu velmi rezervovaně a teprve zhruba od roku 2007 se předmětná soudní 

praxe mění. V této souvislosti byly osloveny všechny správní soudy s žádostí o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně 

odkladného účinku.
146

 Vzhledem k tomu, že soudy ve většině případů v této věci nevedou 

žádné zvláštní statistiky, bylo možné zjistit pouze dílčí informace a to jen pár let nazpět 

                                                 
146

 Otázky položené krajským soudům byly následující:  

A) Kolik bylo přiznáno/zamítnuto odkladných účinků správní žaloby celkově od účinnosti zákona č. 150/2002 

Sb., soudní řád správní, v jednotlivých letech? Kolik přibližně z těchto bylo přiznáno žalobě na ochranu 

životního prostředí (byť samozřejmě chápu neurčitost tohoto pojmu)? 

B) Kolik z těchto bylo přiznáno žalobám nevládních organizací (založených za účelem ochrany životního 

prostředí), zejména od půlky roku 2007, kdy došlo k posunu judikatury Nejvyššího správního soudu 

(například rozhodnutí NSS sp. zn. 1 As 13/2007-63 ze dne 29. 08. 2007 či 5 As 53/2006-46 ze dne 28. 06. 

2007)? 

C) Změnila se soudní praxe v souvislosti s novelou soudního řádu správního zákonem 303/2011 Sb., kdy 

došlo k rozvolnění podmínek pro přiznávání odkladného účinku správní žalobě, respektive došlo ke zvýšení 

počtu přiznaných odkladných účinků obecně? 
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(v několika případech byly náklady na zpracování statistiky vyčísleny na cca 60 000 Kč 

za zpracování statistiky přiznávání odkladných účinků.
147

 Těžko lze pak vyčítat EPS, 

že ke své stížnosti nedodal „tvrdá data“). 

Ze statistik Krajského soudu v Brně
148

 je možné vyčíst, že se po novele SŘS ke dni 

1. 1. 2012 nápad návrhů na přiznání odkladného účinku správní žalobě přibližně 

zdvojnásobil. Stejně tak se zvýšil počet přiznaných odkladných účinků a počet přiznaných 

odkladných účinků nevládním organizacím (zároveň je však třeba uvést, že Krajský soud 

v Brně je soudem, který řeší žaloby směřující proti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

V žalobách proti finančnímu plnění obecně pak bývá odkladný účinek navrhován 

z podstaty věci). Ze statistik Krajského soudu v Praze
149

 a Krajského soudu v Ostravě
150

 

taktéž vyplynulo, že se nápad návrhů na přiznání odkladného účinku správní žalobě taktéž 

zvýšil. 

Dle vyjádření některých soudů však předmětná legislativní změna nepřinesla 

žádnou výraznou změnu v praxi. Některé soudy, jako například Krajský soud v Ústí nad 

Labem, změnu v praxi nicméně zaznamenaly. Krajský soud v Ústí nad Labem k otázce 

položené pod písmenem C uvedl následující: „Zaznamenali jsme celkem dramatický nárůst 

návrhů i přes nově zavedenou poplatkovou povinnost ve výši 1.000,-Kč za návrh (Položka 

20 Sazebníku soudních poplatků). Vyřizování této agendy správní úsek značně zpomaluje, 

neboť všechna usnesení musí být učiněna do 30 dnů a musí být náležitě zdůvodněna, 

přičemž v důsledku rozvolnění podmínek pro přiznání odkladných účinků se hůře posuzují 

podmínky pro jejich přiznání či nepřiznání.“ 

 Z předmětných grafů však lze vyčíst, že minimálně došlo k navýšení počtu návrhů 

na přiznání odkladného účinku a rozhodně se zvýšil zájem o tento institut. Byť jsem 

od předmětného šetření čekal poněkud odlišné výsledky ve smyslu ucelenějších výstupů, 

minimálně tento závěr lze na základě došlých odpovědí učinit. 
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 Pouze pro představu přikládám rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, viz. Příloha č. 7 
148

 Příloha č. 8 
149

 Příloha č. 9 
150

 Příloha č. 10 
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5 ÚVAHY DE LEGE FERENDA 

Z hlediska mezinárodního, respektive unijního práva považuji osobně za zcela 

zásadní přijetí předmětné směrnice EU o přístupu k soudům v ochraně životního prostředí. 

Jak již bylo výše popsáno, tak Výbor nedisponuje skutečně efektivním sankčním 

mechanismem, který by mohl členské státy tlačit k dodržování Úmluvy. Jak je ale vidno 

z reakce Parlamentu ČR, pod tlakem infridgementu je možné k legislativním změnám 

dospět (byť v konkrétním případě efekt takové legislativní změny a důvody pro její přijetí 

zůstávají odborné veřejnosti skryty). Naděje vkládané do zmíněné směrnice jsou jistě 

velké, neboť by v zásadě převzala ustanovení Aarhuské úmluvy do unijního práva. 

I v případě nedostatečné vůle zákonodárce k transpozici takové směrnice do vnitrostátního 

práva by její efekt byl nesporný. 

 Jak je totiž vidět z judikatury českých soudů, ty začínají postupně reagovat na fakt, 

že Aarhuská úmluva je částečně promítnuta do směrnice EIA a právě na základě její 

nedokonalé transpozice při splnění určitých podmínek byla dovozena aktivní hmotněprávní 

legitimace nevládních organizací k podání žaloby. Tento konstrukt je však poněkud právně 

umělý a přímé zakotvení ve směrnici by dozajista mělo svůj smysl. 

Návrh směrnice v současné podobě definuje v zásadě tři důvody pro přijetí 

předmětné směrnice – jednak je to důvod ekonomický (protože rozdílná úroveň ochrany 

životního prostředí může determinovat vnitrostátní ekonomické výsledky), dále návrh 

směrnice cílí k vyrovnání rozdílné právní úpravy v jednotlivých státech (což by mělo vést 

ke snížení tvrzených právních konfliktů mezi členskými státy) a poté důvod vpravdě 

environmentální. Návrh směrnice jej definuje slovy: „Kromě toho, právo životního 

prostředí je nedostatečně prosazováno příliš často kvůli tomu, že žalobní legitimace je 

omezena na osoby přímo dotčené protiprávním jednáním. Způsob, jakým lze zlepšit 

prosazování práva na ochranu životního prostředí, je tudíž zajistit, aby nevládní 

organizace usilující o ochranu životního prostředí měly přístup ke správním nebo soudním 

řízením v otázkách životního prostředí. Praktické zkušenosti získané při poskytnutí žalobní 

legitimace environmentálním organizacím ukazují, že to může vést ke zlepšení 

implementace práva životního prostředí.“
151

 

                                                 
151

 Blíže k tomu viz: Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k soudní ochraně ve věcech 

životního prostředí, dostupné na http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0624en01.pdf 
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Přestože tedy návrh směrnice přímo hovoří o tom, že je nezbytnost zajištění soudní 

ochrany životního prostředí skrze směrnici je zjevná a navýsost potřebná, nenašla se dosud 

politická vůle k jejímu přijetí. Právně závazný dokument by totiž mohl ohrozit v některých 

státech (Českou republiku nevyjímaje) dosud poměrně pohodlné nerespektování Úmluvy 

v některých zásadních otázkách. 

Mimo zmíněného jsem ovšem toho názoru, že není zcela nezbytné, aby došlo 

k vnitrostátním legislativním změnám, byť by jisté upřesnění a přímé zakotvení některých 

institutů do českého práva bylo dozajista ku prospěchu. Mám tím na mysli skutečnost, že 

možná spíše než zákonodárnou aktivitou by mohlo dojít k podstatnějším změnám 

především změnou soudní praxe, jak bylo částečně ostatně možné vidět i v případě 

odkladného účinku správních žalob.  

Jako nejprogresivnější řešení se jeví přiznat Aarhuské úmluvě přímý vnitrostátní 

účinek ze strany správních soudů a Ústavního soudu, takový trend však nejspíš není na 

pořadu dne. Nicméně dle mého názoru důsledné aplikování imperativu souladného 

výkladu vnitrostátního práva s mezinárodními závazky by bylo možné dojít k obdobným 

závěrům. To by však znamenalo překonat zažitý rigidní způsob uvažování představitelů 

správní justice a zejména sjednocení názorů různých senátů Nejvyššího správního soudu, 

jehož názorová nesoudržnost vyvolává v aplikační praxi oprávněné otázky. V jednu chvíli 

se tak zdá, že Nejvyšší správní soud se vydá ve své judikatuře progresivním směrem, aby 

pak dosah vlastních myšlenek dalším rozhodnutím omezil, a v některých případech tento 

směr dokonce otočil.  

Varianty možného legislativního vývoje vidím osobně následovně. Za prvé by 

dozajista bylo vhodné upravit přímo aktivní hmotěprávní žalobní legitimaci nevládních 

environmentálních organizací, a to jak v žalobě proti rozhodnut správního orgánu, tak i při 

napadání opatření obecné povahy. Taková změna by mohla mít i dalekosáhlejší důsledky 

než jen nárůst žalob a větší zatížení správních soudů. Zjevně by došlo k většímu tlaku na 

rozhodování správních orgánů a postupně snad i k jejich větší profesionalizaci a 

informovanosti o otázkách životního prostředí. Stejně tak by mělo dojít k narovnání vztahu 

mezi nevládními organizacemi a veřejností, která je často chápe s ohledem na argumenty 

používané k dokázání porušení jejich procesních práv jako ty, co zejména brzdí stavbu 

dopravní infrastruktury – a to proto, že nevládní organizace kupř. nemohla nehlédnout 

řádně do spisu. To, že je problém jinde, stojí stranou. Hmotněprávní žalobní legitimace by 
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tak ve výsledku znamenala, že by se nevládní organizace soustředily na podstatu věci, 

přímo na tvrzené porušení práva, a zbavily by se tak pověsti věčných „kverulantů“. 

Mimo tohoto by pak v otázce omezeného či vyloučeného rozsahu přezkumu bylo 

vhodné upravit body vytčené stížností a popsané výše v této práci. Tyto změny by však 

vyžadovaly koncepční zásah zejména do soudního řádu správního a případně i do jiných 

předpisů a zřejmě i změnu nazírání na správní soudnictví vůbec (například v otázce 

nečinnosti soudní správy či přezkumu podkladových stanovisek).  

V otázce odkladného účinku je zřejmě brzy na hodnocení legislativních změn 

a k úvahám de lege ferenda. Jako možný směr legislativního vývoje, který by ovšem 

zřejmě opět znamenal hlubší zásah do koncepce správního soudnictví a správního práva 

vůbec, by bylo zavedení odkladného účinku správní žaloby ex lege, tzn., že by 

suspenzivním efektem disponovala každá podaná žaloba. Tím by se ve výsledku 

eliminovaly problémy plynoucí z výkladových nejasností. Jako nevýhodu ovšem vidím 

skutečnost, že by došlo k prolomení uznávané doktríny presumpce správnosti správního 

aktu a dále skutečnost, že by se rozhodovací pravomoc přenášela na soudy. Jako optimální 

bych do budoucna považoval zakotvení odkladného účinku ex lege  u žalob, kde se 

nevládní organizace účastnila předcházejícího řízení dle § 70 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. V současné době se však jeví jako reálné zachování stávající koncepce ve znění 

od 1. 1. 2012, která se snad do budoucna ukáže jako příznivější pro ochranu životního 

prostředí. 
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6 ZÁVĚR 

 

"Tvrdíme, že nezávislé soudnictví a soudní proces jsou nezbytné pro implementaci, 

vývoj a prosazování environmentálních práv a že soudci, stejně jako ti, kdož přispívají 

k soudnímu procesu na národní, regionální a globální úrovni, jsou klíčovými partnery pro 

podporu dodržování spolu s prováděním a prosazováním mezinárodního a vnitrostátního 

práva na ochranu životního prostředí."
152

  

 

                                                        Global Judges Symposim: Johannesburg 

principles on the role of law and sustainable development, Johannesburg 2002 

 

Stejně jako moje práce začínala citátem, dovoluji si ji i citátem ukončit - a to citátem, 

který dle mého názoru velmi vhodně ilustruje roli soudnictví v ochraně životního prostředí 

a jeho význam. V oblasti životního prostředí totiž hraje jeho soudní ochrana skutečně 

nezastupitelnou roli, neboť právo představuje a bude představovat nejúčinnější nástroj 

regulace společenských vztahů. Aarhuská úmluva jako právní dokument v tomto 

znamenala významný krok směrem k demokratičtějšímu a potencionálně i k životnímu 

prostředí příznivějšímu státu. 

Cílem předložené práce bylo analyzovat a kriticky zhodnotit současnou právní úpravu 

ve světle závazků, které vyplývají České republice z  Úmluvy. Práce se záměrně 

soustředila na praktické aspekty aplikace příslušných ustanovení vnitrostátního právního 

řádu, respektive na určité problematické otázky vyplývající ze současné judikatury 

správních soudů. Téma, limitováno rozsahem práce, bylo zpracováno v určitých 

minimálních mantinelech, byť jsem si vědom, že v mnoha ohledech by práce zasloužila 

rozšířit a některé otázky blíže vysvětlit. S ohledem na to, že byla předmětná stížnost 

v otázce odkladného účinku zamítnuta, bylo v práci tématu odkladného účinku správních 

žalob věnováno více prostoru. 

Závěry, které z práce plynou, jsou poněkud nejednoznačné - i s ohledem 

na nejednoznačnost judikatury. Soudy konstantně setrvávají v určité rozhodovací rovině, 

                                                 
152

 Převzato z:http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?ArticleID=3115&DocumentID=259 

pozn.: překlad autora. 
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na druhou stranu je možné doložit i několik poměrně progresivních rozsudků. Souladným 

výkladem vnitrostátního práva s evropskými, respektive mezinárodněprávními závazky, 

došly soudy v určitých případech k rozchodu s dřívější judikaturou. Stížnostní body EPS 

se však ve většině bodů ukázaly jako důvodné. Nevládní organizace ani fyzické osoby 

(v některých případech) stále nemají přístup do určitých správních řízení a taktéž 

v některých případech není možné dosáhnout na soudní přezkum aktů (či nečinnosti) 

veřejné správy.  

K uvedenému se ostatně vztahují závěry Výboru prezentované v nálezu. Výbor 

po zvážení argumentů obou stran uzavřel, že by měly být přijaty legislativní i jiné změny 

zaručující zejména, že všechny osoby naplňující definici dotčené veřejnosti mohou aktivně 

participovat v rámci územně - plánovacích řízení, k výsledku účasti veřejnosti bude 

přihlíženo, nevládní organizace budou mít hmotněprávní žalobní legitimaci (a to jak dle 

§ 65 soudního řádu správního, tak i dle § 101a soudního řádu správního), stanovisko EIA 

bude přezkoumatelné a dotčená veřejnost bude mít možnost napadat nečinnost státní 

správy.
153

 Stanovisko Ministerstva životního prostředí k nálezu se v současné době, 

tj. po roce od zveřejnění samotného nálezu, pozvolna formuje a jiné informace než 

přiložené nelze v současné době získat.
154

 

Vlastním šetřením bylo dále zjištěno, že se zvýšil nápad návrhů na přiznání 

odkladného účinku, a to s ohledem na novelu účinnou k 1. 1. 2012. Z takto krátkodobé 

statistiky však není možné usuzovat na nějaké obecnější závěry, při jisté dávce optimismu 

však je možné konstatovat, že rozvolnění podmínek pro přiznání odkladného účinku vedlo 

mezi žalobci ke zvýšení zájmu o tento institut. Z hlediska práva životního prostředí a jeho 

soudní ochrany to snad do budoucna představuje pozitivní zprávu. Otázkou otevřenou 

do budoucna pak samozřejmě zůstává, jak na tento posun zareaguje veřejnost a zda bude 

odkladný účinek pravidelněji a účinněji vyžadovat. 

Jak již bylo naznačeno výše, osobně zastávám ten názor, že legislativní změny nejsou 

v současnosti úplně nezbytné, byť by v mnoha případech jisté formulační či právní 

upřesnění jistě bylo ku prospěchu. Jako nejdůležitější však považuji především změnu 

                                                 
153

 Pozn. autora - výběr nejdůležitějších bodů, pro celkový přehled viz. nález Výboru, str. 17-18 
154

 Viz příloha č. 11. Ministerstvu byla položena otázka následujícího znění: „Na základě uvedeného zdvořile 

žádám poskytnutí informace o tom, zda a jakým způsobem bude Ministerstvo na nález Výboru reagovat, tedy 

konkrétně zda budou iniciovány jakékoliv legislativní změny, vydána výkladová příručka pro správní úřady či 

zda vůbec (a případně v jakém časovém horizontu) dojde k plné implementaci Aarhuské úmluvy do 

vnitrostátního práva.“ 
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nazírání na Úmluvu a osobně věřím, že výhledově dojde k výkladové změně. Stížnost EPS 

pak považuji za nesporný přínos do debaty o právní ochraně životního prostředí a jeho 

vymahatelnosti. Je zřejmé, že v poslední době roste poptávka po kontrole státu ze strany 

veřejnosti a stížnost EPS do tohoto trendu zcela přirozeně zapadá.   
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7 PŘÍLOHY 

7.1 PŘÍLOHA Č. 1. 

SMLUVNÍ STRANA PODPIS SMLOUVY VSTUP V PLATNOST 

Albánie 25. 6. 1998 27. 6. 2001 

Arménie 25. 6. 1998 1. 8. 2001 

Rakousko 25. 6. 1998 17. 1. 2005 

Azerbajdžán  23. 3. 2000 

Bělorusko 16. 12. 1998 9. 3. 2000 

Belgie 25. 6. 1998 21. 1. 2003 

Bosna a Hercegovina  1. 10. 2008 

Bulharsko 25. 6. 1998 17. 12. 2003 

Chorvatsko 25. 6. 1998 27. 3. 2007 

Kypr 25. 6. 1998 19. 9. 2003 

Česká republika 25. 6. 1998 6. 7. 2004 

Dánsko 25. 6. 1998 29. 9. 2000 

Estonsko  2. 8. 2001 

Evropská unie 25. 6. 1998 17. 2. 2005 

Finsko 25. 6. 1998 1. 9. 2004 

Francie 25. 6. 1998 8. 7. 2002 

Gruzie 25. 6. 1998 11. 8. 2000 

Německo 21. 12. 1998 15. 1. 2007 

Řecko 25. 6. 1998 27. 1. 2006 

Maďarsko 18. 12. 1998 3. 7. 2001 

Island 25. 6. 1998 20. 10. 2011 

Irsko 25. 6. 1998 20. 6. 2012 

Itálie 25. 6. 1998 13. 6. 2001 

Kazachstán 25. 6. 1998 11. 1. 2001 

Kyrgyzstán  1. 5. 2001 

Lotyšsko 25. 6. 1998 14. 6. 2002 

Lichtenštejnsko 25. 6. 1998  

Litva 25. 6. 1998 28. 1. 2002 

Lucembursko 25. 6. 1998 25. 10. 2005 

Malta 18. 12. 1998 23. 4. 2002 
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Monako 25. 6. 1998  

Černá Hora  2. 11. 2009 

Nizozemsko 25. 6. 1998 29. 12. 2004 

Norsko 25. 6. 1998 2. 5. 2003 

Polsko 25. 6. 1998 15. 2. 2002 

Portugalsko 25. 6. 1998 9. 6. 2003 

Moldávie 25. 6. 1998 9. 8. 1999 

Rumunsko 25. 6. 1998 11. 7. 2000 

Srbsko  31. 7. 2009 

Slovensko  5. 12. 2005 

Slovinsko 25. 6. 1998 29. 7. 2004 

Španělsko 25. 6. 1998 29. 12. 2004 

Švédsko 25. 6. 1998 20. 5. 2005 

Švýcarsko 25. 6. 1998  

Tádžikistán  17. 7. 2001 

Makedonie  22. 7. 1999 

Turkmenistán  25. 6. 1999 

Ukrajina 25. 6. 1998 18. 11. 1999 

Velká Británie 25. 6. 1998 23. 2. 2005 

 

Zdroj: vlastní, zpracováno za použití údajů dostupných na: 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-

13&chapter=27&lang=en#1 
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7.2 PŘÍLOHA Č. 2 

 

 

Zdroj: vlastní, zpracováno za použití údajů dostupných na: 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-

13&chapter=27&lang=en#1 

7.3 PŘÍLOHA Č. 3 

 

 

Zdroj: vlastní, zpracováno za použití údajů dostupných na: 

http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html  
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7.4 PŘÍLOHA Č. 4 

 

 

Zdroj: vlastní, zpracováno za použití údajů dostupných na: 

http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html 

Pozn.: vzhledem k tomu, že stížnost ACCC/C/2012/68 byla vedena proti Evropské 

unii a zároveň proti Velké Británii, objevuje se ve výsledcích shora uvedeného grafu de 

facto dvakrát. 
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7.5 PŘÍLOHA Č. 5 
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7.6 PŘÍLOHA Č. 6 

Nejvyšší státní zastupitelství 
____________________________________________________ 

660 55  Brno, Jezuitská 4 

tel.: +420 542 512 111, fax : +420 542 512 227 

e-mail: podatelna@nsz.brn.justice.cz 

datová schránka: 5smaetu 

 

1 SIN 16/2013 

                                                                                                              Brno 28.3.2013 

Pan 

Štěpán Chejn 

 

Žádost o poskytnutí informace 

 

Vážený pane, 

 

 v odpověď na Vaši žádost z 15. 3. 2013 Vám Nejvyšší státní zastupitelství 

poskytuje předmětnou informaci. 

 

 Podle § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. je nejvyšší státní zástupce oprávněn 

podat žalobu, jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem. Závažný veřejný 

zájem je hodnocen pečlivě, žaloby jsou podávány velmi uvážlivě tak, aby zůstal zachován 

princip mimořádnosti tohoto prostředku, který musí sloužit ke korigování jen těch opravdu 

nejzávažnějších případů nezákonnosti. 

 

 Od počátku účinnosti soudního řádu správního, tedy od 1.1.2003, dosud bylo 

podáno celkem 78 zmíněných žalob, a to: 

 

Rok Počet žalob 

2003 1 

2004 6 

2005 2 

2006 3 

2007 1 

2008 10 

2009 5 

2010 38 

2011 3 

2012 9 

                            2013 (do 26.3.) 0 

 

  Z výše uvedeného celkového počtu věcně souviselo s ochranou životního 

prostředí 5 žalob (po 1 žalobě r. 2003, 2005, 2006, 2007 a 2008). 
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 Přehled těchto žalob ovšem není vyčerpávajícím podkladem pro obecnější závěry, 

například o zákonnosti rozhodování správních orgánů nebo o vývoji reálného využívání 

žalobního oprávnění. Je tomu tak nejen vzhledem k předpokladům žaloby podle § 66 odst. 

2 s.ř.s. zřejmým z dikce tohoto ustanovení, ale v podstatné míře i proto, že podnětem pro 

přezkoumání konkrétního rozhodnutí a případné podání žaloby mohou být jen podání 

doručená státnímu zastupitelství nebo poznatky z jiných úseků výkonu jeho působnosti. 

Právní předpisy neumožňují státnímu zastupitelství iniciativně vyhledávat u správních 

orgánů nezákonná rozhodnutí odůvodňující podání těchto žalob, takže přesněji než o 

„nápadu žalob“ lze hovořit o nápadu poznatků, po jejichž prošetření mohou být shledány 

důvody pro podání žalob. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že na množství těchto 

poznatků nemůže mít státní zastupitelství rozhodující vliv. 

 

 

 S pozdravem                                                    

 

JUDr. Igor Stříž 

                                                                   I. náměstek nejvyššího státního zástupce 
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7.7 PŘÍLOHA Č. 7 

V Hradci Králové dne 2. dubna 2013 

                                                                           Si 155/2013 

 

Vážený pan 

Štěpán Chejn 

Přecechtělova 2394 

155 00 Praha 5 

 

 

Věc: Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb. – odkladný účinek správních žalob 

 

Vážený pane,  

Krajský soud v Hradci Králové obdržel dne 27. 3. 2013 Vaši žádost o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále i InfZ) 

v níž požadujete poskytnutí informací: 

A) o počtu správních žalob, u nichž byl přiznán nebo zamítnut návrh na přiznání 

odkladného účinku žaloby od účinnosti zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, 

B) o počtu rozhodnutí o přiznaném odkladném účinku žalobám nevládních organizací 

založených za účelem ochrany životního prostředí zejména od poloviny roku 2007, 

C) týkající se změny soudní praxe v souvislosti s novelou soudního řádu správního č. 

303/2011 Sb., která měla „rozvolnit“ podmínky pro přiznání odkladného účinku správní 

žalobě, resp. zda došlo ke zvýšení počtu přiznaných odkladných účinků obecně? 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji, že krajské soudy nevedou statistiku o 

požadovaných informacích a tyto informace rovněž nelze v informačním systému 

zdejšího soudu automatizovaným způsobem vyhledat. K bodu C žádosti bylo vydáno 

samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

 

Požadované informace ad A), B) by bylo možné zjistit pouze na základě 

manuálního vyhledávání v jednotlivých spisech. Vzhledem k časové náročnosti by zdejší 

soud v souladu s § 17 odst. 1 InfZ požadoval úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání 

informací. Od roku 2002 je u Krajského soudu v Hradci Králové evidováno celkem 9.049 

správních žalob. Při rychlosti procházení cca 30 spisů za hodinu, by celkový čas 

vynaložený na vyhledání požadovaných informací činil 302 hodin. Podle § 4 Instrukce 

Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se 

stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je výše úhrady za každou 

hodinu vyhledávání jedním pracovníkem 200 Kč. Za vyhledávání v trvání 302 hodin by 

výše úhrady činila 60.400 Korun českých. V případě, že na poskytnutí informací budete za 

uvedených podmínek trvat, sdělte prosím tuto skutečnost soudu do 5 dnů ode dne tohoto 

oznámení. Následně Vám bude zaslána výzva k úhradě uvedené částky spolu s platebními 

podmínkami.  

 

S pozdravem  

Mgr. Jana E. Kliková v. r. 

              asistentka předsedy  

   Krajského soudu v Hradci Králové 
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7.8 PŘÍLOHA Č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní, zpracováno na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.  
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Zdroj: Vlastní, zpracováno na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.  
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7.10  PŘÍLOHA Č. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní, zpracováno na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.  
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7.11 PŘÍLOHA Č. 11 
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9 ABSTRAKT A RESUMÉ 

 

Název práce v anglickém jazyce: Selected issues of access to justice in evironmental 

protection 

 

Abstrakt: 

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit platnou právní úpravu přístupu k soudům v otázkách 

životního prostředí ve světle nálezu Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy. Práce 

nejprve stručně pojednává o teoretických přístupech a obecných otázkách, které jsou pro 

zhodnocení platné právní úpravy nezbytné, a poté popisuje hlavní body stížnosti. V závěru 

se pak věnuje tématu odkladného účinku, jelikož v této části nebyla dle Výboru Úmluva 

porušena. Součástí práce je také autorův vlastní výzkum dle zákona 106/1999 Sb. 

 

Klíčová slova: Soudní ochrana životního prostředí, Aarhuská úmluva, odkladný účinek 

 

Abstract: 

 

The aim of this thesis is to evaluate the legal regulation of access to justice in 

environmental matters in the light of findings of the Compliance Committee of the Aarhus 

Convention. The thesis briefly discusses theoretical approaches and general issues that are 

necessary to evaluate existing legislation, and then describes the main points of the 

complaint. The conclusion is devoted to the topic of suspensive effect, as in this section 

according to the Compliance Committee the Convention was not violated. The thesis also 

includes author´s research pursuant to the Act 106/1999 Coll. 

 

Key words: Access to justice in environmental matters, the Aarhus Convention, suspensive 

effect 
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Resumé: 

The aim of this thesis is to evaluate the legal regulation of access to justice in 

environmental matters in the light of findings of the Compliance Committee of the Aarhus 

Convention. In 2010, a statement of non-compliance with Czech law requirements of the 

Convention was sent to the Compliance Committee, and in 2012 the Committee noted that 

most of the complaint is justified. 

The first part deals with general issues of access to justice and the Aarhus Convention as it 

is the most important international instrument in the field of environmental protection. 

The second part of the thesis deals with complaint sent by Czech NGO Environmental Law 

Service and also with the body of the complaint, especially the three most important 

points: limited standing for NGOs and individuals excluded or limited scope of judicial 

protection and the ineffectiveness of judicial protection. 

The third part focuses on the evaluation of suspensive effect, the only point of the 

complaint, which was not found in breach of international obligations. This chapter briefly 

presents the theoretical foundations of suspensive effect and then shows that the legislative 

changes may cause better protection of the environment. This part also contains author´s 

research pursuant to the Act 106/1999 Coll., which shows increased interest in using the 

suspensive effect after the legislative change. 

The last section provides opinions de lege ferenda and the author's view on possible 

legislative developments and the development of the courts practice. 


