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týkajících se životního prostředí“ 
 
 

Diplomová práce Jana Jaroše na téma „Účast veřejnosti ve vybraných řízeních dle 
stavebního zákona týkajících se životního prostředí“ má celkem 94 stran, z toho 76 stran 
vlastního textu a skládá se z devíti kapitol včetně číslovaného úvodu a závěru, seznamu 
zkratek, seznamu literatury, anglicky a česky psaného shrnutí a abstraktu a seznamu 
klíčových slov. Byla odevzdána 4. listopadu 2013. 

 
Aktuálnost tématu. Zvolené téma práce je nepochybně velmi aktuální. Stavební zákon 

doznal v minulém roce s účinností od 1.1.2013 podstatných změn, které se značně dotkly též 
otázek účasti veřejnosti v řízeních a jiných postupech podle stavebního zákona. Právní úprava 
účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí má celou řadu problémových otázek. Plnění 
závazků plynoucích z tzv. Aarhuské úmluvy (Úmluvy o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 
úmluvy) je v České republice předmětem polemik a diskusí mezi odbornou i laickou 
veřejností. K aktuálnosti tématu přispívá též rozhodnutí Výboru pro dodržování Aarhuské 
úmluvy) ohledně stížnosti podané na Českou republiku (ACCC/C/2010/50) z června 
minulého roku, ve kterém Výbor konstatoval neplnění některých závazků plynoucích pro 
Českou republiku z Aarhuské úmluvy, mimo jiné i závazků v oblasti účasti veřejnosti na 
řízeních podle stavebního zákona. 

 
Náročnost tématu.  Téma práce hodnotím jako spíše obtížné. Jedná se sice o poměrně 

úzké téma nicméně s přesahem do širšího okruhu právních předpisů zejména z oblasti 
veřejného práva (správní právo, právo životního prostředí). Téma práce v sobě zahrnuje řadu 
problémových otázek aplikační teorie i praxe, o čemž svědčí rozsáhlá soudní judikatura 
související s tématem. Oporu zpracování tématu poskytuje značné množství literatury. 
Diplomant zvolil obtížnější způsob zpracování tématu, který reflektuje problémové otázky a 
snaží se o jejich kritickou analýzu.  

 
Hodnocení práce. Diplomová práce je velmi podrobně členěna do 9 kapitol (včetně 

úvodu a závěru). Autor se v nich postupně zabývá obecnými otázkami účastenství, zejména 
pak účastí veřejnosti a jejich formami ve správních řízeních, občanskými sdruženími včetně 
poněkud nad rámec zvoleného tématu zařazenou otázkou vzniku občanských sdružení, 
účastenstvím osob a občanských sdružení v územním řízení a toutéž otázkou ve stavebním 
řízení. Závěrečné kapitoly 7 – 9 pak zhodnocují právní úpravu včetně návrhů de le ferenda. 
Z hlediska systematiky by možná bylo na místě rozčlenění do méně částí – např. do 5 
základních částí: úvod, obecné otázky účastenství a účasti veřejnosti, územní řízení, stavební 
řízení, závěr obsahující zhodnocení právní úpravy a návrhy de lege ferenda.  

Autor se v těchto kapitolách věnuje podstatným aspektům tématu, nad rámec nicméně 
logicky pak zařazuje otázku založení občanského sdružení jak podle stávající právní úpravy, 
tak po účinnosti Nového občanského zákoníku. Z hlediska komplexnosti mohlo být v práci 
věnováno více prostoru požadavkům na účast veřejnosti plynoucím z tzv. Arhuské úmluvy 
(Aarhuská úmluva je v práci pouze místy zmiňována) včetně zhodnocení slučitelnosti právní 
úpravy účasti veřejnosti ve stavebním zákoně s touto úmluvou a dále postrádám alespoň 
stručnou zmínku o možnostech účasti veřejnosti při přezkumu územního a stavebního 
rozhodnutí resp. povolení, neboť tuto fázi lze chápat jako integrální součást rozhodování a 



rozhodně ji nelze striktně oddělovat, zejména pokud je smyslem práce hodnotit možnosti 
účasti veřejnosti v územním a stavebním řízení a porovnat postavení různých subjektů z řad 
veřejnosti.  

Rozbor možnosti účasti veřejnosti resp. občanských sdružení v řízeních podle stavebního 
zákona na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je příliš 
stručný a popisný, tento jeho charakter vyniká zejména při srovnání s naopak výbornou a 
detailní analýzou podmínek účasti občanského sdružení podle zákona č. 114/1992 Sb.  

Jednoznačnými klady práce je autorům tvůrčí, samostatný a kritický přístup k tématu 
založený především na výborné práci se soudní judikaturou. Vedle určitých výhrad z hlediska 
komplexnosti tématu uvedených výše mám určité výhrady k některým argumentům a 
stanoviskům autora. Předně autor na více místech v práci dovozuje, že práva jednotlivce jsou 
oproti právům občanských sdružení v silné nerovnováze, resp., že jednotlivci jsou 
„znevýhodněni“. Přičemž však autor zároveň dodává, že jednotlivec může občanské sdružení 
snadno zneužít k prosazení vlastních zájmů. V této souvislosti postrádám argumentační 
dotažení těchto tvrzení (zejména reflektování požadavků Aarhuské úmluvy, rozlišení více 
„postavení“ jednotlivce, řešení otázky právní úpravy podmínek účasti občanských sdružení 
včetně možných pojistných mechanismů proti možnému zneužit, oddělení otázky právní 
úpravy vzniku založení občanského sdružení a právní úpravy podmínek jeho účasti na řízení 
jako dvou zcela odlišných otázek, porovnání práv jednotlivce a občanského sdružení i 
s ohledem na možnost soudního přezkumu, které nelze od práva účasti striktně oddělit).  

 
Celkově práce dosahuje v mnoha aspektech výborné úrovně a skrývá v sobě velký 

potenciál, nicméně na druhou stranu nejsou některá tvrzení autora argumentačně „dotažena“ a 
některé důležité aspekty tématu (otázky slučitelnosti s Aarhuskou úmluvou, soudní ochrana 
práva účastnit se, která nejde striktně oddělit od práva účasti na rozhodování) zmíněny nejsou.  

Práce se soudní judikaturou a literaturou je na výborné úrovni, malou výhradu mám pouze 
k ne zcela reprezentativnímu výběru literatury. Grafické a jazykové zpracování práce je na 
standardní úrovni. 

 
  
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 

Jana Jaroše jako velmi dobrou místy až výbornou a jako takovou ji doporučuji k  ústní 
obhajobě. 

 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Jakým způsobem de lege ferenda by bylo možné řešit otázku možného zneužití 
práva účastnit se správních řízení občanským sdružením?   

2. Jaké jsou závěry Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy ohledně stížnosti 
podané na Českou republiku  - ACCC/C/2010/50 týkající se účastenství v řízeních 
podle stavebního zákona. Zhodnoťte z hlediska těchto závěrů novelu stavebního 
zákona – zákon č. 350/2012 Sb. 

 
 
 

V Praze dne 22. listopadu 2013    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 
 
 


