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1 Úvod 

 

 Rerum enim copia verborum copiam gignit. 

 

 

 Každý z nás jsme ovlivnění prostředím, v němž žijeme a které zároveň, s větším 

či menším přičiněním, neustále měníme a přetváříme. Jako dominantní živočišný druh 

na planetě Zemi přizpůsobujeme její přirozenou podobu svým potřebám. Takové 

jednání nás zavazuje a nevyhnutelně z něj pro nás plyne odpovědnost. Je na každém 

z nás, jak se k této skutečnosti postaví. Bezpochyby lze konstatovat, že se jedná o 

odpovědnost celospolečenskou, globální, a tudíž i řešení by mělo být uskutečňováno na 

globální úrovni. V oblasti ochrany životního prostředí však platí poučka nalézající i 

v tomto případě své uplatnění: „Mysli globálně, jednej lokálně.“. V jejím duchu 

předkládám čtenáři tuto práci, v níž se snažím upozornit na aktuální problémy spojené 

s aktivní účastí veřejnosti na rozhodování o konkrétních změnách jejího 

bezprostředního okolí, které mohou mít vliv na kvalitu životního prostředí. 

 

 Každý člověk může, přebíraje poměrnou část odpovědnosti za životní prostředí, 

ovlivnit svým jednáním podobu svého okolí. Může tak ovšem činit pouze způsobem a 

v rozsahu, který mu umožňuje právní řád. Každý se tak na ochraně životního prostředí 

může podílet nejrůznějšími dobrovolnými a dalšími právem povolenými činnostmi, 

jakož i svou účastí na právem explicitně upravených rozhodovacích procesech. 

 

 Tato práce je vedena snahou, předložit pozornosti čtenáře zásadní problémy 

spojené zejména s účastí veřejnosti na těchto právem upravených procesech, konkrétně 

na procesech územního a stavebního řízení. 

 

 Základním tématem práce je analýza a komparace práv jednotlivce a občanského 

sdružení v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Při 
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zpracování tohoto tématu si autor klade za cíl zaměřit se mimo jiné na následují dílčí 

problémy: 

 

• Nerovnost procesních práv jednotlivce a občanského sdružení1 ve 

vymezených řízeních. 

• Praktické dopady aktuální právní úpravy se zaměřením na ustálenou 

praxi vyrovnávání absence práv jednotlivce účelovým zakládáním 

občanských sdružení. 

 

 Účast veřejnosti ve správních řízeních za účelem ochrany životního prostředí je 

téma velmi aktuální a neustále se vyvíjející. Je nadějí autora, že i tato práce přispěje ve 

vymezeném rozsahu ke zpřehlednění dané problematiky, zdůraznění nejvýznamnějších 

problémů a ve svém konečném důsledku i k lepšímu zapojení veřejnosti do ochrany 

životního prostředí.  

 

2 Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí 

 

2.1 Ústavní základy práva na příznivé životní prostředí 

 

 „Právo na příznivé životní prostředí patří k základním lidským právům a podle 

své povahy přísluší (stejně jako právo na život a na ochranu zdraví) každé fyzické 

osobě.“ 2 S takovým závěrem nelze než souhlasit. Ústavní zakotvení práva na životní 

prostředí je však komplikovanější. První ústavní zmínku související s tímto právem lze 

najít v preambuli zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“), 

v níž občané České republiky zdůrazňují odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné 

přírodní bohatství.3 V podobném duchu je navázáno v preambuli zákona č. 2/1993 Sb., 

                                                           
1 Ve vymezených řízeních je účastenství podle zvláštních právních předpisů přiznáváno i jiným 
subjektům, nežli jen občanským sdružením. Pro účely této práce, se však autor zabývá pouze postavením 
občanských sdružení, jakožto vedlejších účastníků předmětných řízení. 
2 Srovnej, DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 46. 
3 Srovnej, zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, preambule, odst. 5. 
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Listina základních práva a svobod (dále jen „Listina“), kde je připomínán díl 

odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi.4 Dále se o 

životním prostředí hovoří v článku 7 Ústavy, v němž je zakotven závazek státu dbát o 

šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství a článku 11 odst. 3 

Listiny, který stanoví, že výkon vlastnictví nesmí poškozovat přírodu a životní prostředí 

nad míru stanovenou zákonem. 

 

 Hlavní těžiště úpravy však spočívá v článku 35 Listiny5. První odstavec se nese 

v duchu hmotněprávního zakotvení environmentálních práv, kdy stanoví právo každého 

na příznivé životní prostředí. V následujícím odstavci je akcentován zejména 

procedurální aspekt účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí. Toto ustanovení 

hovoří o právu každého na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a 

přírodních zdrojů. Závěrečný odstavec vymezuje základní limity ochrany životního 

prostředí, když stanoví, že při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani 

poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 

památky nad míru stanovenou zákonem.  

 

 Konečně je třeba zdůraznit i význam článku 41 Listiny. Neboť, hovoříme-li o 

ústavním zakotvení práva na příznivé životní prostředí, vždy je třeba mít toto 

ustanovení na paměti. „Jelikož dle čl. 41 odst. 1 Listiny se lze všech v čl. 35 

vyjmenovaných práv domáhat jen v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí, 

nelze na právo na životní prostředí bez komplikací nazírat ze stejných hledisek jako na 

tradiční, základní (lidská) práva a svobody, tj. jako na subjektivní veřejné, 

bezprostředně vymahatelné právo (součást tzv. core rights), jehož existence je 

stvrzována toliko ústavním pořádkem a zákonodárcem může být pouze (proporcionálně) 

                                                           
4 Srovnej, zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti 
ústavního pořádku České republiky, jak vyplývá ze změny provedené ústavním zákonem č. 162/1998 Sb., 
preambule, odst. 7. 
5 Tamtéž, „čl. 35 odst. 1 Každý má právo na příznivé životní prostředí.; odst. 2 Každý má právo na 
včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.; odst. 3 Při výkonu svých práv 
nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a 
kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“. 



9 

 

omezována. Právo na životní prostředí (v souladu s čl. 41 Listiny) pro své obsahové 

naplnění a konkretizaci naopak vyžaduje aktivní činnost zákonodárce, jemuž je tak 

ponechána vyšší míra volnosti při jeho úpravě, přičemž při jeho realizaci je jednotlivec 

omezen toliko zákony, jež jej provádějí.“ 6 

 

2.2 Význam účasti veřejnosti ve správních řízeních 

 

 „Česká republika má v „participativní environmentální demokracii“ poměrně 

dosti malé a krátkodobé zkušenosti ve srovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy.“7 

V souladu s výše uvedeným, lze i s tímto tvrzením bezpochyby souhlasit. Zároveň je 

nutné zdůraznit vzrůstající význam veřejnosti a jejího zapojování v rámci rozhodování o 

podobě prostředí, v němž žijeme.  

 

 Ochrana životního prostředí, jakožto veřejný zájem, je primárně svěřena do 

rukou orgánů veřejné správy. Tyto jsou povinny v mezích stanovených příslušnými 

zákony dbát na ochranu životního prostředí. Současně je třeba pamatovat na skutečnost, 

že každý člověk má právo na příznivé životní prostředí, jakož i na včasné a úplné 

informace o jeho stavu. A je na každém z nás, nakolik důsledně budeme tato práva 

v mezích zákona uplatňovat. 

 

 Význam účasti veřejnosti můžeme shledávat zejména v přímé účasti každého 

člověka na rozhodování o podobě prostředí, v němž žije. Je třeba jej chápat jako 

seriózní převzetí části odpovědnosti za stav životního prostředí, které je naším odkazem 

pro budoucí generace. Formálně lze aktivní účast veřejnosti chápat jako jeden z nástrojů 

ochrany životního prostředí spočívající v kontrole a dozoru řádného výkonu veřejné 

správy v této oblasti. Systematicky je účast veřejnosti obvykle řazena do kategorie 

nástrojů přímého působení, konkrétně nástrojů kontroly a dozoru. „Neformální kontrolu 

                                                           
6 Srovnej, WÁGNEROVÁ, Eliška., ŠIMÍČEK, Vojtěch., LANGÁŠEK, Tomáš., POSPÍŠIL, Ivo. a kol. 
Listina základních práva a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 712 (s. 931.) 
7 Srovnej, DAMOHORSKÝ, Milan. Účast veřejnosti ve věcech ochrany životního prostředí. in České 
právo životního prostředí č. 4/2004 (14). s. 45. 
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uskutečňuje veřejnost prostřednictvím občanských sdružení zaměřených na ochranu 

životního prostředí.“8 

 

 Tolik obecně k zásadnímu významu účasti veřejnosti při ochraně životního 

prostředí. Závěrem je třeba zdůraznit, že význam účasti veřejnosti při ochraně životního 

prostředí se liší podle jednotlivých forem účasti, jejichž prostřednictvím se veřejnost do 

ochrany životního prostředí aktivně zapojuje. O těchto a praktických důsledcích jejich 

uplatnění pojednává následující kapitola. 

 

2.3 Formy účasti veřejnosti ve správních řízeních 

 

 V úvodu této kapitoly je zapotřebí věnovat prostor objasnění významu pojmu 

veřejnost, jak jej chápeme v souvislosti s její účastí při ochraně životního prostředí. 

„Samotný pojem veřejnosti je velmi těžko definovatelný, ačkoliv v různých předpisech 

pokusy o jeho definici nacházíme. Veřejnost může nabývat nejrůznějších podob a forem 

a hájit v řízeních týkajících se životního prostředí jak zájmy veřejné, tak i skupinové či 

vlastní (individuální).“ 9 Pro účely této práce lze vycházet z definice veřejnosti dle tzv. 

Aarhuská úmluvy, která veřejností rozumí jednu nebo více fyzických nebo právnických 

osob, jejich sdružení, organizace nebo skupiny.10  

 

Veřejnost aktivně se účastnící ochrany životního prostředí vystupuje nejčastěji 

v následujících podobách: 

 

• jednotlivci (jednotlivé fyzické osoby) a právnické osoby; 

• neformální skupiny jednotlivců bez právní subjektivity; 

• formální skupiny osob bez právní subjektivity podle zvláštních právních 

předpisů (petiční výbory, občanské iniciativy); 

                                                           
8 Srovnej, DAMOHORSKÝ, Milan. cit. dílo sub 2, s. 38. 
9 Tamtéž, s. 234. 
10 Srovnej, Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí, čl. 2, odst. 4. 
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• formalizované skupiny s právní subjektivitou podle zvláštních právních 

předpisů (občanská sdružení, politické strany, nadace). 

 

 Nehledě na konkrétní podobu veřejnosti dle výše uvedeného rozdělení, 

z praktického hlediska je zejména významná forma účastenství a v konečném důsledku 

samozřejmě síla přesvědčení a neochvějnost v uplatňování právním řádem přiznaných 

práv. Co do základního rozdělení forem účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí 

rozeznáváme účast veřejnosti v užším slova smyslu (hard participation), spočívající 

zejména v přímé účasti na správních a jiných řízeních týkajících se ochrany životního 

prostředí a účast veřejnosti v širším slova smyslu (soft participation), jejíž projevy 

spočívají zejména ve vyjadřování názorů a stanovisek veřejnosti realizací práva 

shromažďovacího, sdružovacího, petičního a dalších. „Soft participation“ je ve své 

teoreticky čisté podobě přístupná zcela pro každého. Kdokoliv má právo získat 

informace a vyjádřit svoje připomínky. Při „hard participation“ je právo účastnit se 

omezeno pouze na některé osoby, které mají také právo získat informace a vyjádřit svoje 

připomínky, vedle toho je jejich právo rozšířeno i na možnost soudního přezkumu jejich 

účasti. V české právní úpravě byla tato forma účasti dokonce téměř rovnocenná 

ostatním účastníkům řízení.“11 

 

3 Jednotlivec a občanské sdružení jako účastníci ve 

správním řízení 

 

3.1 Účast na základě Správního řádu 

 

 Správní řád, jakožto obecný předpis upravující správní řízení a aplikační postupy 

při výkonu veřejné správy vůči nepodřízeným osobám, stanovuje nejobecnější úpravu 

účastenství ve správních řízeních. Odhlédneme-li od skutečnosti, že v důsledku 

                                                           
11 Srovnej, HUMLÍČKOVÁ, P. Účast veřejnosti na řízeních o ochraně životního prostředí v právní teorii 
a praxi. Praha, 2009, s. 8. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva 
životního prostředí. 
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uplatnění zásady lex specialis derogat legi generali, v tomto případě konkrétně 

upravené v ustanoveních § 1 odst. 2 SpŘ
12 a § 192 odst. 1 StavZ13, se Správní řád pro 

otázky účastenství v územním a stavebním řízení přímo neaplikuje, zásadní význam této 

obecné úpravy je nesporný. Kromě toho, při jakémkoli správním řízení, je třeba mít 

vždy na paměti povinnost všeobecné aplikovatelnosti základních zásad veřejné správy. 

Neboť, „ze zásad veřejné správy je třeba vycházet při všech správních činnostech, jinak 

by nebylo možné mluvit o veřejné správě v právním státě. To se týká všech principů, 

hodnot a idejí, na kterých je budována, tj. nejen na těch výslovně uvedených nebo 

zmíněných v § 2-8 SpŘ.“14 

 

3.2 Vedlejší účastníci ve správním řízení 

 

 „Správní řízení nemůže existovat bez účastníků, podstatou správního řízení je, že 

se rozhoduje vždy o právech a povinnostech konkrétních adresátů, nikoliv, že by se 

rozhodovalo obecně (abstraktně) bez vztahu k těmto osobám.“15 Již ze samotné zákonné 

definice správního řízení16 je zřejmé, že vedle správního orgánu jsou účastníci conditio 

sine qua non pro jeho konání. Toto se vztahuje zejména na tzv. účastníky hlavní, 

neopomenutelné. Obecně jimi rozumíme žadatele, osoby určené správním orgánem, 

případně další subjekty, o jejichž právech a povinnostech je v řízení rozhodováno.  

 

 Pro účely této práce je však zásadní postavení a procesní možnosti tzv. 

vedlejších účastníků. Jedná se o subjekty, o jejichž právech a povinnostech není v řízení 

přímo rozhodováno, a přesto je jim zákonem přiznána účast na řízení. Je tomu tak za 

                                                           
12 Srovnej, § 1 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: „Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení 
se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.“  
13 Srovnej, § 192 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: „Na postupy a řízení se použijí 
ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ 
14 Srovnej, HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 373. 
15 Srovnej, PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1.1.2013. 1. vyd. 
Praha: Leges, 2012, s. 90.  
16 Srovnej, § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: „Správní řízení je postup správního orgánu, jehož 
účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti 
jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má 
nebo nemá.“ 
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účelem ochrany jejich práv, která mohou být daným rozhodnutím přímo dotčena. Mezi 

tato práva bezpochyby spadá i ústavně zakotvené právo na příznivé životní prostředí.  

 

 V duchu zásady vigilantibus iura je proto vedlejším účastníkům dána možnost 

účastnit se řízení, jehož výsledek by mohl zasáhnout do jejich práv a svou účastí, za 

využití zákonem svěřených právních instrumentů, se pokusit tento výsledek ovlivnit. Co 

do práva účastnit se řízení a vlastní činností toto ovlivňovat je mezi vedlejšími 

účastníky zachována rovnost. Problém nastává při bližším zkoumání zákonných 

požadavků, jejichž splnění je nezbytné pro získání kvalifikovaného postavení vedlejšího 

účastníka. V tomto smyslu je totiž právo jednotlivce účastnit se řízení nepřiměřeně 

omezeno v porovnání s právy uměle vytvořeného subjektu, občanského sdružení. 

Zejména v oblasti ochrany životního prostředí je tento nepoměr zcela zřejmý. 

 

3.2.1 Jednotlivec jako vedlejší účastník ve správním řízení 

 

 Má-li jednotlivec úmysl účastnit se správního řízení, jehož výsledkem by dle 

jeho názoru mohlo být zasaženo do jeho práv a povinností, může tak učinit pouze jako 

tzv. vedlejší účastník. Aby se jím z pohledu práva stal, musí zde objektivně existovat 

možnost, že předmětným rozhodnutím budou jeho práva a povinnosti přímo dotčeny. 

Nestačí tedy jeho subjektivní přesvědčení, nýbrž je zapotřebí kladného posouzení 

správního orgánu, že jsou ve prospěch jednotlivce naplněny zákonné předpoklady 

vedlejšího účastenství, tj. jeho práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Shodný 

závěr doktríny a judikatury však dokládá, že posouzení vedlejšího účastenství je velmi 

obtížné a často restriktivní a možnost jednotlivce účastnit se správního řízení tak může 

být mimořádně omezená.17 

                                                           
17 Tamtéž, s. 393. nebo DAMOHORSKÝ, Milan. cit. dílo sub 2, s. 238. nebo rozsudek NSS 2 As 8/2008-
39 ze dne 19. května 2008 nebo rozsudek NSS 5 As 24/2010-97 ze dne 17. února 2011. 
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3.2.2 Občanské sdružení jako účastník ve správním řízení 

 

 „Účastníky správního řízení jako subjekty správního práva, vůči kterým, či 

s nimiž, je správní řízení vedeno, jsou zpravidla občané jakožto fyzické osoby a dále pak 

nejrůznější právnické osoby“ 18.  

 

 Občanské sdružení, jehož práva a povinnosti mohou být rozhodnutím přímo 

dotčena, může být účastníkem správního řízení z pozice tzv. běžného vedlejšího 

účastníka. V takové situaci se občanské sdružení stává účastníkem řízení v totožném 

režimu jako jednotlivec, neboť v jeho prospěch dochází k naplnění právního titulu 

účastenství, tj. podmínky existující možnosti přímého dotčení jeho práv a povinností 

rozhodnutím vzešlým ze správního řízení. 

 

 Kromě výše uvedeného, přiznává zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 

„SpŘ“ nebo „Správní řád“) občanskému sdružení možnost zvláštního režimu 

účastenství, jestliže tak stanoví zvláštní zákon. Základním rozdílem mezi běžným 

režimem vedlejšího účastenství a tímto zvláštním režimem účastenství osob, o kterých 

tak stanoví zvláštní zákon je absence jejich hmotněprávního titulu účastenství. Jinými 

slovy, nejedná se ani o účastníky, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení 

rozhodnuto, ani o účastníky, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím přímo 

dotčena. Jde o osoby, které se účastníky správního řízení stávají pouze z jediného 

důvodu, toto postavení jim přiznává zvláštní zákon. 

 

Důvodová zpráva k návrhu Správního řádu k tomu uvádí: „V souvislosti s pojetím 

účastenství je často diskutována účast veřejnosti a občanských sdružení hájících veřejný 

zájem ve správním řízení. K tomu je třeba zejména uvést, že návrh plně respektuje 

zvláštní typy správních řízení na úseku práva životního prostředí, kde zákonodárce 

zcela správně a v souladu s tzv. Aarhuskou úmluvou připustil plné účastenství těchto 

sdružení. Potřeba plného účastenství občanských sdružení vyplývá právě z povahy 
                                                           
18 Srovnej, PRŮCHA, Petr. cit. dílo sub 12, s. 90.  
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těchto řízení.“19 Občanské sdružení, jakožto uměle vytvořený subjekt, tak získává 

privilegované postavení na úkor jednotlivce, pokud jde o uplatňování práva na příznivé 

životní prostředí, resp. o realizaci tohoto práva ve správní praxi.20 Důvodová zpráva 

takový závěr v zásadě potvrzuje, když dále konstatuje: „Na těch úsecích správního 

práva, které jsou jako určitý ucelený celek upraveny zvláštními předpisy (jedná se 

zejména o právo životního prostředí), se historickým vývojem dospělo k plnému 

účastenství subjektů, jejichž práv a povinností se správní akt nedotýká. To je dáno 

zvláštní povahou veřejného zájmu, který může být v typech řízení upravených těmito 

předpisy zvýšenou měrou dotčen a kde je zájem chráněný těmito předpisy typově shodný 

se zájmem subjektů (zejména občanských sdružení), kterým se účastenství přiznává. 

Návrh správního řádu jakožto obecný procesní předpis nemůže na tento nesporně 

pozitivní fakt reagovat jinak, než konstatací tohoto stavu a potvrzením plného 

účastenství těchto subjektů ve zvláštních typech řízení.“21 Jinými slovy, ve správních 

řízeních, upravených zvláštními předpisy, jejichž výsledek může představovat zásah do 

životního prostředí, je Správním řádem, jakožto obecným předpisem automaticky 

přiznáno účastenství občanským sdružením pověřeným zvláštním zákonem. Důvodová 

zpráva Správního řádu k tomu konstatuje, že se jedná o zvláštní kategorii účastenství, 

neboť správním aktem není bezprostředně zasaženo do práv takových občanských 

sdružení. Jediným předpokladem účastenství je statut občanského sdružení a případné 

splnění dalších podmínek stanovených zvláštním zákonem. 

 

 Vycházeje z důvodové zprávy Správního řádu a existujícího stavu právní úpravy 

lze konstatovat, že žádný zvláštní zákon nepřiznává postavení účastníků správního 

řízení jednotlivcům. Naopak několik zákonů toto privilegium přiznává občanským 

sdružením. Takové procesní vymezení účastníků může mít, a v současné právní úpravě 

z hlediska ochrany životního prostředí jistě má, své klady. Profesor Hendrych k tomu ve 

                                                           
19 Srovnej, důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád. s. 4 
20 Autor je obeznámen s rozhodnutím Ústavního soudu ÚS 287/97 ze dne 6.1.1998 dle kterého nemá 
právnická osoba, tedy ani občanské sdružení, právo na příznivé životní prostředí. Slovní obraty užívané 
v této práci evokující opačné závěry nejsou užívány ve smyslu nerespektování judikatury Ústavního 
soudu, ale pouze za účelem zjednodušení obsahového vyjádření práce. 
21 Tamtéž, s. 18 
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své učebnici správního práva uvádí: „může jít o případy, kdy se procesní cestou 

poskytuje možnost uplatňovat určité zájmy v řízení subjektu, který by jinak účastníkem 

podle obecných pravidel správního řádu nebyl. Jedná se tak o „procesně“ chráněné 

zájmy, kdy zákonodárce považuje za potřebné, aby projednávání mohl v tomto směru 

ovlivňovat vždy též subjekt.22“ Na druhou stranu takový zákonný postup zakotvuje do 

českého právního řádu jasně nerovné procesní postavení účastníků správního řízení. 

 

 I přes výše demonstrovanou nerovnost účastníků, nelze opomíjet kladnou 

stránku této úpravy, spočívající ve vytýčení správného směru pro další vývoj. Příkladné 

srovnání dvou zcela rozdílných přístupů při řešení této otázky nabízejí důvodové zprávy 

Správního řádu a novely Stavebního zákona provedené zákonem č. 350/2012 Sb., 

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (dále jen 

„Novela“). Zatímco v důvodové zprávě Správního řádu se uvádí: „V souvislosti 

s pojetím účastenství je často diskutována účast veřejnosti a občanských sdružení 

hájících veřejný zájem ve správním řízení. […] To je dáno zvláštní povahou veřejného 

zájmu, který může být v typech řízení upravených těmito předpisy zvýšenou měrou 

dotčen a kde je zájem chráněný těmito předpisy typově shodný se zájmem subjektů 

(zejména občanských sdružení), kterým se účastenství přiznává. Návrh správního řádu 

jakožto obecný procesní předpis nemůže na tento nesporně pozitivní fakt reagovat jinak, 

než konstatací tohoto stavu a potvrzením plného účastenství těchto subjektů ve 

zvláštních typech řízení.“23. Správní řád jakožto obecný předpis tedy respektuje kladný 

trend začleňování veřejnosti do rozhodování veřejné správy a tento přístup podporuje 

tomu odpovídající právní úpravou. 

 

 V důvodové zprávě k Novele je otázka procesní nerovnosti nejširší veřejnosti a 

privilegovaných občanských sdružení nahlížena zcela odlišným způsobem. „Přitom 

účast nejširší veřejnosti v těchto následných probíhajících řízeních není umožněna 

                                                           
22 Srovnej, HENDRYCH, Dušan. cit. dílo sub 14, s. 393. 
23 Srovnej, důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád. s. 4 a 18. 
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právě s odkazem na to, že její zájmy jsou hájeny prostřednictvím občanských sdružení, 

které za tímto účelem jsou zakládána. Občan, který se může domnívat, že rozhodnutím o 

umístění záměru může být porušeno jeho právo na životní prostředí tak za stávající 

situace nemá možnost své připomínky vznést jinak, než-li prostřednictvím některého z 

občanských sdružení. Tento stav působí nerovné postavení veřejnosti a občanských 

sdružení v rámci řízení vedeném správním orgánem. Toto nerovné postavení 

občanských sdružení a nejširší veřejnosti je v současné době kritizováno Evropskou 

komisí. Z těchto důvodů zůstane zapojení občanských sdružení jako účastníků do 

správních řízení nesystémové.“24 V rámci navrhovaných variant byla dokonce 

představena myšlenka prosazující změnu současného stavu ve prospěch zrovnoprávnění 

účastníků. „Navrženými úpravami by mělo dojít k omezení postavení občanských 

sdružení jako účastníků řízení. Současně by měla být zabezpečena účast veškeré 

„dotčené veřejnosti“ ve smyslu Aarhuské úmluvy.“25 Tato varianta však nebyla vybrána 

a v následujícím legislativním řešení této otázky se Novela vydává zcela opačným 

směrem, nežli je přesvědčení autora a zčásti i směřování důvodové zprávy Správního 

řádu, tj. směrem pouhého ponechání stávajícího stavu oproti rozšíření možnosti účasti 

nejširší veřejnosti ve správních řízeních. 

 

4 Založení občanského sdružení 

 

 Pro naplnění jednoho z cílů této práce, tedy pro srovnání možností účasti 

občanských sdružení a jednotlivců v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany 

životního prostředí, je důležité alespoň stručně shrnout problematiku právní stránky 

založení občanských sdružení. Neboť i bez pronášení předčasných závěrů, vycházeje 

pouze z informací dosud uvedených v této práci, věřím, že se lze ztotožnit s tvrzením, 

že „možnosti pro účast jednotlivých občanů a občanských sdružení jsou odlišné. Zákon 

o ochraně přírody a krajiny spolu s dalšími zákony totiž dává právě občanským 

                                                           
24 Srovnej, Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon. s. 39. 
25 Tamtéž, s. 40. 
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sdružením, a nikoliv jednotlivým fyzickým osobám, možnost aktivně se účastnit řízení, 

v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Nejen z těchto důvodů je 

v některých případech výhodnější založit si vlastní občanské sdružení.“ 26  

 

 Pakliže jednotlivec chce mít možnost účinně ovlivňovat vybraná správní řízení, 

je založení vlastního občanského sdružení nejen mimořádně výhodné, ale při zohlednění 

zásadních rozdílů v procesní síle sdružení a jednotlivce, je to i překvapivě jednoduché. 

 

4.1 Založení občanského sdružení dle právní úpravy účinné do 

1.1.2014 

 

 Obecně aplikovatelné právo každého založit občanské sdružení je zakotveno 

v článku 20 Listiny27. Detailní právní úpravu samotného procesu registrace a vzniku 

sdružení obsahuje samostatný zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen 

„ZoSO“ nebo „Zákon o sdružování občanů“). Naopak, otázku založení sdružení, 

jakožto soustavu soukromoprávních úkonů předcházejících samotné registraci Zákon o 

sdružování občanů neřeší. Pro účely této práce je její řešení taktéž nadbytečné a lze se 

tak pouze omezit na akcentování této problematiky, odkázání na tuto otázku neřešící 

zavedenou praxi Ministerstva vnitra28 a pro akademické účely konstatování, že „celý 

uvedený postup je proto právně přijatelný jen tehdy, jestliže vyjdeme z předpokladu 

nevyvratitelné zákonné domněnky (legální prezumpce) uzavření neformální dohody 

přinejmenším mezi členy přípravného výbory, jíž se zakládá spolek v právní formě podle 

čit. Zák. 83/1990 Sb. Zákonná domněnka ovšem není cit. zák. č. 83/1990 Sb. stanovena 

                                                           
26 Srovnej, HUMLÍČKOVÁ, Petra. Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny: 
metodická příručka. Vlašim: ČSOP Vlašim, 2008, s. 16. 
27 Srovnej, čl. 20 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb., Listina: „Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý 
má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.“ 
28 Srovnej, MVČR. Registrace občanského sdružení [online, cit. 29. 8. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D nebo 
ŠPLÍCHAL, Josef. Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb 
Desatero pro občany. Manuál MVČR. 
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výslovně, nýbrž je pouze předpokládána, což vyplývá jen z povahy a podstaty 

soukromoprávního vztahu samého.“ 29  

 

 Občanské sdružení mohou založit alespoň tři fyzické osoby, z nichž alespoň 

jedna musí být starší osmnácti let. Tyto tvoří tzv. přípravný výbor, jehož hlavním 

úkolem je zpracovat, podepsat a podat návrh na registraci Ministerstvu vnitra České 

republiky (dále jen „Ministerstvo“) a sepsat stanovy, které jsou ve dvojím vyhotovení 

povinnou přílohou návrhu na registraci. Na případné vady návrhu je Ministerstvo 

povinno upozornit přípravný výbor do pěti dnů od doručení návrhu. Je-li návrh bez vad 

a neexistuje-li zákonný důvod k odmítnutí návrhu, je řízení o registraci zahájeno dnem 

jeho doručení. Do deseti dnů od zahájení řízení provede Ministerstvo registraci sdružení 

a zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov. Nové občanské 

sdružení vzniká okamžikem registrace a stává se právnickou osobou s vlastní právní 

subjektivitou dle českého právního řádu. Nejpozději vznikne nové občanské sdružení 

uplynutím lhůty čtyřiceti dnů od zahájení řízení, a to za předpokladu, že zmocněnci 

přípravného výboru nebylo doručeno ani rozhodnutí Ministerstva o odmítnutí 

registrace, ani jedno vyhotovení stanov ve výše uvedené lhůtě deseti dnů30. 

 

Výše uvedené lze pro snadnější orientaci shrnout do několika bodů: 

 

• Občanské sdružení mohou založit alespoň tři fyzické osoby, z nichž jedna je 

starší osmnácti let. Tyto utváří tzv. přípravný výbor. 

• Přípravný výbor zpracuje návrh na registraci, připojí dvě vyhotovení návrhu 

stanov a vše doručí na podatelnu Ministerstva, toho času na adresu nám. Hrdinů 

3, 140 21, Praha 4. 

• Stanovy musí obsahovat: i) název a sídlo sdružení; ii) cíl činnosti sdružení; iii) 

orgány sdružení, způsob jejich ustanovování, určení orgánů a funkcionářů 

                                                           
29 Srovnej, TELEC, Ivo. Spolkové právo. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 1998, s. 111. 
30 Srovnej, § 6 až § 9, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
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oprávněných jednat jménem sdružení; iv) ustanovení o org. jednotkách (pokud 

budou zřízeny a budou jednat svým jménem); a v) zásady hospodaření. 

o Při návrhu stanov je vhodné důkladně zvážit úpravu procesu přijímání 

nových členů sdružení, rozhodování uvnitř sdružení a jednání vůči třetím 

osobám. „Není vhodné aby každý, kdo podá přihlášku, se automaticky 

stal členem — v případě, že byste úspěšně bránili stavbě dálnice přes 

vaši obec, nebylo by nic jednoduššího, než nařídit všem zaměstnancům 

stavební firmy, aby se stali členy — odpor sdružení by tak byl zcela 

zlomen.“ 31 

• Nové občanské sdružení vzniká registrací, kterou je Ministerstvo povinno 

provést do deseti dnů od doručení bezvadného návrhu.  

• Neshledá-li Ministerstvo níže uvedené důvody pro odmítnutí registrace a přesto 

neprovede registraci dle předchozího bodu, uplatní se legislativní pojistka a nové 

občanské sdružení vzniká nejpozději do čtyřiceti dnů od zahájení řízení o 

registraci. 

• Odmítnout registraci sdružení může Ministerstvo jen z mimořádných důvodů, 

jako například: 

o návrh se obsahově netýká registrace občanského sdružení, ale politické 

strany, hnutí, církve nebo náboženské společnosti; 

o k členství ve sdružení je jednotlivec nucen; 

o cíle sdružení jsou zákonem zakázané (např. omezování osobních, 

politických a jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, 

atd.). 

                                                           
31 Srovnej, ČERNOHOUS, Pavel. Jak založit občanské sdružení: separát vydaný v rámci projektu právní 
podpory občanských sdružení finančně podpořeného nadací Open Society Fund, Praha a Ministerstvem 
životního prostředí. Praha, 2002, s. 4. 
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4.2 Založení občanského sdružení dle právní úpravy účinné od 

1.1.2014 

 

 Počínaje účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“ 

nebo „Nový občanský zákoník“), tj. nejpravděpodobněji dnem 1. ledna 2014, bude 

dosavadní právní úprava občanských sdružení dle Zákona o sdružování občanů 

nahrazena ustanoveními Nového občanského zákoníku regulujícími založení, vznik a 

fungování spolků. Sdružení vzniklá a existující podle Zákona o sdružování občanů se 

účinností Nového občanského zákoníku mění v právním smyslu na spolky, přičemž je 

zákonem poskytnuta tříletá lhůta pro přizpůsobení základních dokumentů sdružení nové 

úpravě. Právní úprava Nového občanského zákoníku se aplikuje bezvýhradně 

s výjimkou ustanovení regulujících vznik spolku. Až do účinnosti zákona o veřejném 

rejstříku, do nějž se spolky nově zapisují, vzniká spolek na základě registrace 

Ministerstva, jak stanoví Zákon o sdružování občanů. 

 

 Na rozdíl od kompletní změny co do pramene právní úpravy, v samotném 

procesu založení, ve smyslu jeho jednoduchosti, k žádným zásadním změnám nedošlo. 

Spolek mohou založit alespoň tři osoby, tzv. zakladatelé. K založení spolku může nově 

dojít dvěma způsoby. Spolek je buď založen tehdy, shodnou-li se zakladatelé na obsahu 

stanov nebo dojde-li k přijetí stanov v rámci usnesení ustavující schůze. Co do formy 

stanov, postačí za účelem zachování jednoduchosti procesu prostá písemná forma. 

Vznik spolku je nově vázán na zápis do příslušného veřejného rejstříku. Spolek, jako 

právnická osoba, vzniká na základě zakladateli podaného návrhu dnem zápisu do 

veřejného rejstříku, nejpozději však třicátým dnem od podání návrhu, není-li v této 

lhůtě vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu. Jak bylo uvedeno výše, do účinnosti 

příslušného rejstříkového zákona bude registrace spolků probíhat v gesci Ministerstva 

dle Zákona o sdružování občanů.32  

 

                                                           
32 Srovnej, § 214 až § 226 a § 3048, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Stejně jako v předchozí kapitole, níže je uvedeno zjednodušené bodové shrnutí celého 

procesu: 

 

• Spolek mohou založit alespoň tři osoby, tzv. zakladatelé. 

• Zakladatelé založí spolek sepsáním dohodnutého obsahu stanov, případně 

schválením stanov v rámci usnesení ustavující schůze. 

o Stanovy musí obsahovat: i) název a sídlo spolku; ii) účel spolku; iii) 

práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim 

budou práva a povinnosti vznikat; a v) určení statutárního orgánu. 

• Nový spolek vzniká dnem zápisu do příslušného veřejného rejstříku. Zápis je 

proveden na základě zakladateli podaného návrhu nejpozději do třiceti dnů od 

podání návrhu, nebylo-li v této lhůtě vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu. 

• Do účinnosti příslušného rejstříkového zákona zůstává registrace spolků 

v pravomoci Ministerstva dle dosavadní úpravy Zákona o sdružování občanů. 

• V otázce odmítnutí zápisu spolku není nová úprava zcela jednoznačná. 

Důvodová zpráva Nového občanského zákoníku zdůrazňuje individuální přístup 

k jednotlivým případům. V každém konkrétním případě bude muset být vždy 

posouzeno, zda došlo k porušení zákonného zákazu, či nikoli a jaký právní 

následek případné porušení má.33 

 

 Vycházeje z popsaných postupů, lze konstatovat, že k mnoha zásadním změnám 

při rekodifikaci úpravy sdružovacího práva nedošlo. Mezi nejvýznamnější změny tak 

řadíme změnu právní terminologie, tj. upuštění od pojmu sdružení ve prospěch 

tradičního soukromoprávního výrazu spolek a taktéž explicitní zakotvení dvoufázovosti 

vzniku spolku, tj. úpravu samostatné fáze založení spolku a následnou speciální úpravu 

fáze vzniku spolku. Důvodová zpráva k Novému občanskému zákoníku k první 

uvedené změně uvádí: „Zároveň se osnova vrací k tradičnímu pojmosloví a ve shodě 

s doktrinární kritikou (např. Telec, I., Spolkové právo, C. H. Beck, Praha 1998, str. 9) 

                                                           
33 Srovnej, důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [online, cit. 31. 8. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 



23 

 

opouští dosavadní umělý a zcela nevhodný zákonný termín „občanské sdružení“ a 

nahrazuje je klasickým „spolek“.“34 V obou případech se však nejedná o nikterak 

zásadní změny, jako spíše o precizování stávající úpravy v konečném důsledku 

odstraňující doktrinární rozpor týkající se založení občanského sdružení, jak je stručně 

popsaný v předchozí kapitole.  

 

5 Územní řízení 

 

5.1 Pojem a charakteristika územního řízení 

 

 Prvním z právem regulovaných a pro tuto práci relevantních okamžiků, kdy 

může veřejnost v konkrétních případech ovlivnit podobu prostředí, v němž žije, je 

proces územního řízení. V systematice zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „StavZ“ nebo „Stavební zákon“) je územní 

řízení řazeno do části třetí, územní plánování, kde v návaznosti na úpravu územně 

plánovací dokumentace a procesů s touto souvisejících, reprezentuje první z 

navazujících správních řízení. „Územní řízení představuje fázi aplikace územně 

plánovací dokumentace [S výjimkou politiky územního rozvoje vydávané ve formě 

opatření obecné povahy. Politika územního rozvoje je pak vydávána ve formě usnesení 

Vlády České republiky] ve správním řízení, v němž se rozhoduje o konkrétních 

podmínkách využívání územní v jednotlivých správních případech.“ 35 

 

5.2 Účast jednotlivce a občanského sdružení v územním řízení 

 

 Územní řízení, jakožto správní řízení v konkrétní věci, je v zásadě kompletně 

upraveno ve Stavebním zákoně. Kromě jiného, obsahuje Stavební zákon speciální 

úpravu okruhu účastníků řízení. Úpravu speciální a odlišnou ve vztahu k obecné 

                                                           
34 Tamtéž nebo TELEC, Ivo. cit. dílo sub 29, s. 9. 
35 Srovnej, PLOS, Jiří. Nový stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 69. 
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regulaci účastenství podle Správního řádu. Takový výčet účastníků, jako speciální 

k obecné úpravě a taxativní ve své formě, chápeme jako konečný a neměnný. 

 

 Systematické členění zákonné úpravy účastenství dává napovědět o kategorizaci 

jednotlivých účastníků řízení. Obecným kritériem pro toto členění je hmotněprávní titul 

účastníků, neboli jejich hmotněprávní vztah k předmětu řízení.  

 

 V první kategorii, tj. v prvním odstavci legislativního znění, jsou vymezeni tzv. 

účastníci hlavní, esenciální. Tedy účastníci s nejsilnějším hmotněprávním titulem. Jde o 

okruh subjektů, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení přímo rozhodováno.  

 

 Druhou kategorii, zařazenou v následujícím odstavci, tvoří tzv. účastníci 

vedlejší. Ti jsou dále děleni do tří samostatných podkategorií. Pro účely této práce 

budou zejména relevantní poslední dvě podkategorie. V první z nich zákon reguluje 

postavení osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být rozhodnutím v řízení přímo 

dotčeno. Ve druhé a zároveň poslední podkategorii tohoto odstavce, zakotvuje zákon 

účastenství osob, o kterých tak stanoví zvláštní předpis. Tedy osob, které nemají přímý 

hmotněprávní vztah k věci, neboť výsledkem řízení nejsou přímo dotčeni ve svých 

právech a povinnostech. O těchto účastnících jsme v této práci již hovořili jako o 

procesních účastnících a stejně jako v úpravě Správního řádu i v úpravě Stavebního 

zákona se bude jednat zejména o občanská sdružení zmocněná podle zvláštního zákona. 

 

 Poslední, třetí kategorii, popsanou v posledním odstavci zákonného znění, tvoří 

osoby, které jsou jako účastníci definování negativně. Jinými slovy se jedná o osoby, 

které zákon z účastenství na řízení explicitně vylučuje a stejně tak nejsou nikterak 

zásadní ani pro tuto práci. Pro smysluplné zakončení tohoto odstavce lze uvést, že se 

jedná o nájemce bytů, nebytových prostor a pozemků. 
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5.2.1 Účast jednotlivce v územním řízení dle Stavebního zákona 

 

 Obdobně jako v kapitole účastenství jednotlivců na základě Správního řádu i 

v případě účastenství na základě Stavebního zákona se tato práce zaměřuje zejména na 

tzv. vedlejší účastníky. Účelem práce je poukázat na rozdíl v procesních právech 

vedlejších účastníků územního řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Ve smyslu 

takového vymezení považuji z důvodů přehlednosti a komplexnosti za dostatečnou 

úvodní zmínku o hlavních účastnících v rámci kategorizace účastníků. Podrobnější 

popis jejich procesních práv je však nad rámec této práce. 

 

 Při zohlednění výše uvedeného, lze konstatovat, že jednotlivec může svým 

jednáním ovlivnit průběh a výsledek územního řízení v zásadě třemi způsoby. Za prvé, 

bude-li mu svědčit hmotněprávní titul, může tak činit z pozice vedlejšího účastníka 

řízení. Za druhé, může pro účely územního řízení relevantním způsobem vyjádřit svůj 

názor ve formě připomínek obecné veřejnosti. Za třetí, se může pokusit sám nebo ve 

spojení s dalšími občany příslušné obce oslovit obecní zastupitele s žádostí o hájení 

zájmů občanů prostřednictvím námitek obce uplatněných v řízení. Poslední možnost je 

v tomto výčtu uvedena spíše pro doplnění, neboť její nepřímé a reálně nevynutitelné 

uplatnění ji řadí spíše do roviny teoretické, nežli kategorie běžné praxe.  

 

Účast jednotlivce na základě hmotněprávního titulu účastenství 
 

 V duchu kategorizace účastníků provedené v kapitole 5.2, bude v této části 

věnována pozornost těm vedlejším účastníkům, jejichž hmotněprávní titul je založen na 

možnosti přímého dotčení vlastnického nebo jiného věcného práva k jejich stavbám, či 

pozemkům, které sousedí s pozemky či stavbami na kterých má být předmětný záměr 

uskutečněn. 
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 I v tomto případě se nelze než ztotožnit s názorem prof. Hendrycha, totiž že: 

„Vymezení účastníků řízení je jedním z nejsložitějších institutů zákona.“36 Kromě 

zřejmých podmínek tohoto režimu účastenství, tj. existence vlastnického nebo věcného 

práva k pozemkům a stavbám musí být simultánně naplněny další interpretačně 

mnohem obtížnější podmínky. A totiž, vlastnické nebo jiné věcné právo musí existovat 

ve vztahu k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a toto právo musí být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno.  

 

 Ve výkladu pojmů sousední stavba a sousední pozemek znamenal zásadní 

přelom ve prospěch vedlejších účastníků nález Ústavního soudu publikovaný pod 

číslem 96/2000 Sb.37 Tímto Ústavní soud zrušil ustanovení § 139 písm. c) zákona č. 

50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které do té doby 

definovalo sousední pozemky jako „pozemky, které mají společnou hranici 

s pozemkem, který je předmětem správního řízení vedeného podle tohoto zákona a 

stavby na těchto pozemcích“38. Ústavní soud v této věci uvedl: „Je evidentní, že 

důvodem zařazení předmětné legální definice do stavebního zákona bylo posílení 

principu rychlosti a hospodárnosti příslušných řízení podle stavebního zákona, a to 

pevným uzavřením okruhu těch osob, které se účastenství domáhají s odkazem na 

vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich. Jakkoli lze 

tomuto záměru rozumět, nelze z pohledu Ústavního soudu pominout, že uzavřená legální 

definice, absolutně vylučující možnost pojmout za účastníky řízení i vlastníky jiných 

sousedních pozemků než pozemků majících společnou hranici s pozemkem, který je 

předmětem řízení (tedy i vlastníky pozemků "za potokem", "za cestou", "za zjevně 

bagatelním co do výměry vklíněným pozemkem ve vlastnictví jiné osoby"), jejichž práva 

mohou být v řízeních dotčena, omezuje prostor pro správní uvážení správních orgánů 

                                                           
36 Srovnej, HENDRYCH, Dušan. cit. dílo sub 14, s. 370. 
37 Srovnej, rozhodnutí ÚS 19/99 ze dne 22. března 2000. 
38 Srovnej, § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 
„Pokud se v tomto zákoně používá pojmu „sousední pozemky a stavby na nich“, rozumí se tím pozemky, 
které mají společnou hranici s pozemkem, který je předmětem správního řízení vedeného podle tohoto 
zákona, a stavby na těchto pozemcích“ 
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tam, kde je zjevné, že i přes neexistenci společné hranice mohou být práva 

"nemezujícího" souseda dotčena.  

 

 Napadené ustanovení tím, že vymezuje pojem "soused" přímo v zákoně, bere tak 

správnímu orgánu možnost, aby jako s účastníkem řízení zacházel též s osobou, která 

očividně může být rozhodnutím vydávaným ve stavebním řízení dotčena ve svých 

právech, a to i v právech ústavně chráněných jako je právo na pokojné užívání majetku, 

případně právo vlastnické. […]  

 

 Ústavní soud si je vědom možných interpretačních problémů v tom směru "až 

kam" - do jaké šíře či vzdálenosti - mohou tzv. sousední pozemky, pokud nebude platit 

podmínka společné hranice, sahat. Nezbývá však než konstatovat, že posouzení této 

otázky bude vždy věcí individuálních případů (zřejmě s přihlédnutím k povaze 

zamyšlených staveb a z ní plynoucích možných nežádoucích dopadů), a to jak na úrovni 

rozhodovací praxe stavebních úřadů, tak na úrovni rozhodování o přezkoumávání 

těchto rozhodnutí v rámci správního soudnictví. Samotná náročnost takového 

posuzování nemůže však být dostatečným důvodem pro postup opačný, který by spočíval 

(a tak tomu de lege lata je) v koncipování legální definice, která nebude sice činit žádné 

interpretační problémy, nicméně její existence, jak již shora uvedeno, může zužovat 

prostor pro ochranu ústavně zaručených práv.“ 39  

 

 Své stanovisko Ústavní soud ještě upravil v dalším ze svých rozhodnutí, kde 

doplnil: „Ústavní soud „mezujícího souseda“ rozhodně nemínil z okruhu účastníků 

správního řízení vyloučit“40 

 

 Tímto bylo upuštěno od dosavadního chápání sousedních pozemků pouze jako 

pozemků majících s předmětným pozemkem bezprostřední hranici, přičemž byl výklad 

tohoto pojmu ponechán na konkrétním uvážení správního orgánu v každém 

                                                           
39 Srovnej, rozhodnutí ÚS 19/99 ze dne 22. března 2000. 
40 Srovnej, rozhodnutí ÚS 609/04 ze dne 7. dubna 2005. 
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individuálním případě. Ústavní soud v nálezu zohlednil možné interpretační problémy, 

které tak bylo možné očekávat při určení, do jaké šíře či vzdálenosti sahají sousední 

pozemky. I přesto se přiklonil k výše uvedenému závěru. Aktuální literatura k tomu 

v podání komentovaného znění zákona uvádí: „Za souseda byl podle Ústavním soudem 

zrušené definice do té doby považován pouze vlastník pozemku, který měl s pozemkem, 

na němž měla být stavba umístěna, společnou hranici, tj. pouze tzv. přímý („mezující“) 

soused a vlastník stavby umístěné jen na takovém pozemku. Toto velmi úzké vymezení 

pojmu „soused“, resp. „sousední pozemek“ a „sousední stavba“, shledal Ústavní soud 

neústavním (viz. odůvodnění citovaného nálezu), a proto jej svým nálezem k uvedenému 

dni zrušil. Tímto rozhodnutím se obsah pojmu „soused“ zásadně změnil tak, že dnes 

tento pojem vlastně nemá žádný obsah, neboť sousedem může být v řízeních podle 

stavebního zákona (teoreticky) kdokoliv, i „velmi vzdálený soused“ jako vlastník velmi 

vzdáleného pozemku nebo stavby ve vztahu ke stavebnímu pozemku.“ 41 

 

 V otázce dotčení účastníkových práv je třeba rozlišovat, zda se jedná o dotčení 

přímé či dotčení nepřímé. V této věci zaujal Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) 

interpretační stanovisko, s nímž nadále pracují i jednotlivá komentovaná znění zákona. 

Rozhodnutím ze dne 19. června 2009 se NSS vyjádřil k pojmům přímého a nepřímého 

dotčení následujícím způsobem: „Přímým dotčením lze nepochybně rozumět především 

dotčení stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem 

apod., […] Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být např. jejich dotčení 

zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu. Naproti tomu není 

zcela zřejmé, zda lze za přímé dotčení sousední nemovitosti považovat např. výrazné 

zhoršení nebo úplné odejmutí stávajícího výhledu ze sousedního pozemku nebo stavby 

nově umisťovanou stavbou, byť by odstupové vzdálenosti staveb stanovené prováděcí 

vyhláškou ke stavebnímu zákonu byly dodrženy. Takto lze otázku položit zjevně i v 

případě stěžovatelem tvrzeného dotčení v důsledku snížení tržní hodnoty nemovitosti 

nebo změny krajinného rázu (ve výhledu). Svým charakterem je takové „dotčení“ 

                                                           

41 Srovnej MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2013, s. 154. 
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nepochybně odlišné od předchozí řady případů shora uvedených, kdy jde nesporně vždy 

o přímé dotčení.“ 42 

 

 Komentovaná znění zákona se k výše uvedenému stanovisku NSS staví s různou 

mírou ztotožnění a respektu. Zejména v otázce nepřímého dotčení lze v literatuře 

dohledat rozdílné názory. „Aby se „soused“ stal účastníkem územního řízení, musí 

stavební úřad dojít k závěru, že jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo 

stavbě může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Toto stavební úřad posuzuje 

především s ohledem na umístění stavby na pozemku, s ohledem na velikost pozemku, 

technické parametry stavby, odstupové vzdálenosti atd. Je na správním uvážení 

stavebního úřadu, jak posoudí přímou dotčenost a co vezme jako přímé dotčení. Přímo 

dotčen předmětným záměrem bude soused nepochybně v případě stínění, hluku, vibrací, 

zvýšení dopravy v případě realizace záměru, zhoršení výhledu apod. Stavební úřad vždy 

musí posoudit, zda je soused daným záměrem dotčen přímo, či nepřímo.“  43  

 

 V dalším z respektovaných komentovaných znění Stavebního zákona se k dané 

problematice uvádí: „Přímým dotčením lze nepochybně rozumět především dotčení 

stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem, apod., […] 

Naproti tomu není zcela zřejmé (není dosud všeobecná shoda), zda lze za přímé dotčení 

sousení nemovitosti považovat např. výrazné zhoršení nebo úplné odejmutí stávajícího 

výhledu ze sousedního pozemku nebo stavby nově umisťovanou stavbou nebo 

„obtěžování souseda pohledem“ (výhledem). […] Lze však vyslovit názor, že jak 

omezení (odejmutí) výhledu, tak i nepřiměřené narušování soukromí pohledem na 

sousední nemovitost (jak stavbu, resp do stavby, tak na pozemek) je třeba považovat 

spíše za přímé dotčení souseda než dotčení pouze nepřímé. Jediným relevantním 

příkladem nepřímého dotčení souseda umisťovanou stavbou by mohly být výhrady 

pouze „estetického“ charakteru (sousedovi se nově navrhovaná stavba prostě jen 

                                                           
42 Srovnej, rozhodnutí NSS 5 As 67/2008-111 ze dne 19. června 2009. 
43 Srovnej, HEGENBART, Miroslav., SAKAŘ, Bedřich. a kol. Stavební zákon: komentář. 1. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2008, s. 208. 
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„nebude líbit“, např. pro způsob úpravy, členění, zejména pak barevné řešení fasády 

přilehající k jeho hranici, popřípadě jiné své pohledové „vlastnosti“, apod.).“44  

 

 S přihlédnutím k výše uvedenému, nelze než konstatovat, že určení vedlejších 

účastníků řízení může v každém jednotlivém případě představovat pro příslušný 

stavební úřad náročný úkol. Toho si je vědom i NSS, přesto se ve svém výše uvedeném 

rozhodnutí vyjádřil v následujícím smyslu: „Jakkoli Nejvyšší správní soud chápe úvahu 

žalovaného i krajského soudu o nutnosti stanovení určitého limitu pro vymezení okruhu 

účastníků v případě stavby, která může mít vliv na široké okolí, nelze takové kritérium 

měřit pouze hlediskem hospodárnosti a okruh účastníků limitovat stanovením odstupové 

hranice bez přihlédnutí k ostatním vlivům.[…]. Samotná náročnost takového posuzování 

nemůže však být dostatečným ospravedlněním pro vyloučení osob z okruhu možných 

účastníků řízení a nemůže obstát zásada „hospodárnosti“ či procesní ekonomie. 

Poměřuje-li stavební úřad práva dotčených osob a administrativní náročnost řízení, 

nemůže se přiklonit k variantě druhé. Lze–li možné přímé dotčení na právech shledat u 

širokého okruhu osob, nutno zvolit i tomu odpovídající formu vedení takového řízení, 

nemůže však být zužován prostor pro ochranu ústavně zaručených práv.“ 45 

 

Účast jednotlivce formou připomínek obecné veřejnosti 
 

 V důsledku veřejnosti územního řízení, má každý, tj. jednotlivec či právnická 

osoba, možnost zasáhnout do řízení prostřednictvím tzv. připomínek veřejnosti. Pakliže 

jsou tyto řádně podány a splňují zákonné náležitosti, je stavební úřad povinen se s nimi 

vypořádat a vyhodnotit v odůvodnění územního rozhodnutí. Tento způsob účasti 

jednotlivce má však dvě zásadní omezení. Zaprvé, připomínky veřejnosti mohou být 

uplatněny pouze při ústním, či veřejném ústním jednání. Dojde-li k upuštění od ústního 

jednání, dojde též ke ztrátě možnosti jednotlivce podílet se na řízení formou těchto 

připomínek. A zadruhé: „Jelikož veřejnost není účastníkem řízení, neexistuje právní 

                                                           
44 Srovnej, MALÝ, Stanislav. cit. dílo sub 41 s. 154. 
45 Srovnej, rozhodnutí NSS 5 As 67/2008-111 ze dne 19. června 2009. 
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nárok, na přezkoumání nebo zrušení rozhodnutí v případě nevypořádání se 

s připomínkami.“46  

 

5.2.2 Účast občanského sdružení v územním řízení dle Stavebního 

zákona 

 

 Obecně lze konstatovat, že co do režimů účastenství, je úprava Stavebního 

zákona obdobná té ve Správním řádu. Stejně jako v obecné úpravě správního řízení, ani 

zde nelze vyloučit, že by občanské sdružení naplnilo podmínky hmotněprávního titulu 

pro účastenství v režimu osoby přímo dotčené na svých právech. V takové situaci by 

pro něj platilo totéž, co pro takovou situaci bylo uvedeno v případě účasti jednotlivce. 

Ovšem, totožně jako v obecné úpravě správního řízení, i v tomto případě je pro účely 

této práce mnohem významnější režim procesního účastenství občanského sdružení 

založeného zvláštním právním předpisem. 

 

 Stavební zákon hovoří o samostatné kategorii účastníků tvořené osobami, o 

kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Dle aktuálního stavu českého právního řádu 

jsou těmito osobami zejména občanská sdružení. Zvláštní předpisy, které při splnění 

určitých podmínek přiznávají občanským sdružením privilegované postavení 

procesního účastenství, jsou obecně tři, z toho dva jsou relevantní pro tuto práci. Jsou 

jimi zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Zákon o ochraně 

přírody a krajiny“ nebo „ZOPK“), zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) (dále jen „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ nebo 

„EIAZ“) a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 

(dále jen „Vodní zákon“). Význam posledně jmenovaného pro tuto práci končí jeho 

uvedením v předchozím výčtu, neboť tento sice taktéž přiznává občanskému sdružení 

zvláštní postavení účastníka řízení, ovšem pouze v řízeních vedených podle daného 

                                                           
46 Srovnej, PRŮCHOVÁ, Ivana. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2011, s. 222. 
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zákona. Naopak dvěma prvně jmenovaným se budeme pro jejich nesporný význam 

v ochraně životního prostředí věnovat v následujících samostatných kapitolách. 

 

5.3 Účast na základě Zákona o ochraně přírody a krajiny 

 

 Rozhoduje se o zásadní změně Vašeho okolí a Vy se k tomu nemůžete skutečně 

vyjádřit, neboť prý nejste účastníky řízení? Založte si občanské sdružení na ochranu 

přírody krajiny. Nějak takto by mohlo znít shrnutí mimořádné procesní nerovnosti 

jednotlivce a občanského sdružení v územním řízení z hlediska ochrany životního 

prostředí. A je nutno podotknout, že obdobných návodů a na toto téma zaměřených 

článků je na internetu nepřeberné množství47. 

 

5.3.1 Podmínky účastenství dle § 70 Zákona o ochraně přírody a krajiny  

 

 Vedle obecné podmínky pověření zvláštním zákonem, jak ji pro účast 

občanského sdružení v územním řízení stanoví Stavební zákon, musí být pro řádné 

účastenství občanského sdružení v relevantním územním řízení splněny i zvláštní 

požadavky § 70 ZOPK. Těmi jsou následující: 

                                                           
47 Srovnej, HUMLÍČKOVÁ, Petra. Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny: 
metodická příručka. Vlašim: ČSOP Vlašim, 2008 nebo OBČANSKÁ SPOLEČNOST – NÁVOD K 
POUŽITÍ. Založení občanského sdružení - Jak na to [online, cit. 6. 9. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554 nebo FADMÝ, Martin. Založení občanského sdružení 
[online, cit. 6. 9. 2013]. Dostupné z WWW: http://www.veronica.cz/?id=102 nebo EKOLOGICKÝ 
PRÁVNÍ SERVIS. Jak správně založit občanské sdružení [online, cit. 6. 9. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-
zalozit-obcanske-sdr nebo EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Účast o.s. v řízeních [online, cit. 6. 9. 
2013]. Dostupné z WWW: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-
cinnost/rada/ucast-v-rizenich-podle-zvlastnic nebo KAŠPAR, Jakub. Neziskovky a ochrana přírody 
[online, cit. 6. 9. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/011/001505.pdf?seek= . 
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a) Ochrana přírody a krajiny jako cíl činnosti sdružení 

 

 První podmínkou je požadavek, aby předmětem činnosti dle stanov 

sdružení byla ochrana přírody a krajiny. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

hovoří doslovně o hlavním poslání podle stanov48. Vycházeje z účinného 

znění Zákon o sdružování občanů, lze dovodit, že se jedná o cíl činnosti 

sdružení jako jednu z obligatorních náležitostí stanov49. 

 

b) Právní subjektivita sdružení 

 

 Občanské sdružení může nabýt privilegované postavení účastníka 

v územním řízení dle Zákona o ochraně přírody a krajiny pouze za 

předpokladu, že má právní subjektivitu. Tato podmínka je dle aktuálně 

účinné právní úpravy automaticky splněna při vzniku občanského 

sdružení50. Nejinak tomu bude od 1. ledna 2014 v případě vzniku spolku 

jako právnické osoby, jež má právní osobnost od svého vzniku do okamžiku 

svého zániku.51 

 

c) Podání generální žádosti o poskytování relevantních informací 

 

 Zákon na ochranu přírody a krajiny v §70 odst. 2 zakotvuje právo 

občanského sdružení s právní subjektivitou, jehož hlavním posláním podle 

stanov je ochrana přírody a krajiny požadovat u příslušných orgánů statní 

správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a 

zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy 

                                                           
48 Srovnej, § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: „Občanské sdružení nebo 
jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen 
„občanské sdružení“)“. 
49 Srovnej, §6 odst. 1 a 2 zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů: „Sdružení vzniká registrací. […] 
K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny: […] c) cíl jeho činnosti.” 
50 Srovnej, § 2 odst. 3 zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů: „Sdružení jsou právnickými osobami. 
Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.“ 
51 Srovnej, § 210 odst. 1 a § 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 



34 

 

ochrany přírody a krajiny chráněné podle předmětného zákona. Taková 

žádost musí být věcně a místně specifikována, je platná jeden rok a lze ji 

podávat opakovaně. 

 

 Systematika a znění daného ustanovení vzbuzuje otázku, zda se jedná 

výlučně o samostatné právo sdružení požadovat informace související 

s ochranou životního prostředí, či zda se zároveň jedná o další podmínku 

účasti občanského sdružení v řízení.  

 

 V prospěch prvního výkladu lze uvést názor prezentovaný v jednom 

z komentovaných znění Zákona o ochraně přírody a krajiny. „Vyskytly se též 

pochybnosti o tom, zda se může do řízení přihlásit občanské sdružení, které 

nepodalo žádost o poskytování informací o daném řízení podle odstavce 2. 

Podle našeho názoru ano, protože v odstavci 2 a 3 se jedná o dvě 

samostatná práva – v odstavci 2 je zakotveno právo na informace o 

správních řízeních a v odstavci 3 právo se řízení účastnit. Nevyužití práva 

na informace podle odstavce 2 nemá za následek zánik práva podle 

odstavce 3. Slova „za podmínek“ v odstavci 3 interpretujeme tak, že 

občanské sdružení (resp. jeho organizační jednotka) musí splňovat 

podmínky stanovené v odstavci 2, tj. musí mít právní subjektivitu (viz 

komentář k odstavci 2) a jako hlavní poslání podle stanov ochranu přírody 

a krajiny. Lhůta pro přihlášení do správního řízení se v takovém případě 

počítá ode dne zahájení řízení, tj. v případě řízení návrhového 

(zahajovaného na základě žádosti) ode dne doručení žádosti příslušnému 

správnímu úřadu.“ 52.  

 

 Argumenty pro podporu druhého názoru pak lze najít taktéž 

v komentovaném znění zákona. Tentokrát ovšem v komentáři Stavebního 

                                                           
52 Srovnej, MIKO, Ladislav., BOROVIČKOVÁ, Hana. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny: 
komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 278. 
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zákona. „Zákona o ochr. přír. a kraj. stanoví rovněž čtyři podmínky, které 

musí občanské sdružení splnit, aby bylo účastníkem řízení. […] Třetí 

podmínkou je, že občanské sdružení podá generální žádost o podávání 

informací o zahajování všech správních řízení, při nichž mohou být dotčeny 

zájmy ochrany přírody a krajiny.“ 53 a taktéž v četné judikatuře NSS. 

 

 Primárně za pozornost jistě stojí rozhodnutí NSS ze dne 18. srpna 2011, 

ve kterém soud dospěl poprvé k závěru, že podání generální žádosti o 

informace je jednou ze zákonných podmínek účasti občanského sdružení 

v řízení. „[…] ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 

hovoří o oprávnění nikoli povinnosti občanského sdružení požadovat, aby 

bylo předem informováno; nicméně při výkladu ustanovení § 70 uvedeného 

zákona nelze vycházet izolovaně pouze z gramatické dikce odstavce 2, ale je 

třeba posuzovat celé ustanovení jako jeden významový celek, který od 

úvodní proklamace v odst. 1 o účasti občanů (veřejnosti) přechází dále ke 

konkrétním podmínkám této účasti v odst. 2 a 3, při jejichž splnění má 

občanské sdružení ex lege postavení účastníka řízení. Nelze tedy souhlasit se 

závěrem stěžovatele, dle kterého ustanovení § 70 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny nemá v hypotéze podání žádosti podle odst. 2 tohoto 

zákona. Naopak odstavec 3 má parametry právní normy odkazující na další 

ustanovení, v daném případě na odstavec 2 uvedeného ustanovení a v něm 

stanovená pravidla pro možné účastenství občanských sdružení ve 

správních řízeních.“54.  

 

 Další judikaturní úpravu si v této věci vyžádala otázka, zda je žádost o 

informace nutné podat před zahájením řízení, či zda postačí podání pozdější. 

K tomu zaujal NSS názor v rozhodnutí ze dne 16. listopadu 2011: „Z 

doslovného znění zákona tedy nevyplývá, že žádost o informace o 

                                                           
53 Srovnej, MALÝ, Stanislav. cit. dílo sub 41 s. 157. 
54 Srovnej, rozhodnutí NSS 9 As 40/2012-51 ze dne 18.8.2011. 
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zahajovaných správních řízeních by musela být nutně podána ještě před 

zahájením řízení. Dikci „… aby byla předem informována…“ je třeba 

vykládat v souladu s účelem zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým je 

podle jeho § 1 přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k 

ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému 

hospodaření s přírodními zdroji, přičemž § 70 zaručuje přímou účast 

veřejnosti, prostřednictvím občanských sdružení a dobrovolných sborů či 

aktivů při orgánech ochrany přírody. Smyslem toho, že mají být občanská 

sdružení informována o zahajovaných řízeních předem, není omezení účasti 

občanských sdružení v přístupu do správních řízení, při nichž mohou být 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, ale v zajištění možnosti efektivní 

účasti těchto občanských sdružení na celém správním řízení již od jeho 

počátku. Ostatně kupříkladu u řízení zahajovaných na žádost není z povahy 

věci ani reálné, ab y informace o zahájení řízení byla dána občanskému 

řízení předem, tj. ještě před zahájením řízení. Hlavním smyslem žádostí o 

informace o zahajovaných správních řízeních ve smyslu ust. § 70 odst. 2 

zákona o ochraně přírody a krajiny je zajistit, ab y občanská sdružení byla 

nejprve za stanovených podmínek stanovených zákonem informována 

správními orgány o řízeních, ve kterých mohou hájit zájmy ochrany přírody 

a krajiny, a pak se mohla na základě obdržení této informace přihlásit 

písemným oznámením své účasti podle § 70 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny, což teprve založí jejich případné účastenství v uvedených 

správních řízeních. Bylo by tedy v rozporu s účelem právní úpravy, kdyby 

bylo předmětné ustanovení vykládáno tak, že podmínky pro účast 

občanského sdružení ve správním řízení mohou být splněny pouze tehdy, 

když žádost o informace předchází zahájení správního řízení, ve kterém 

mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.“55 

                                                           
55 Srovnej, rozhodnutí NSS 6 As 19/2011 – 728 ze dne 16. listopadu 2011.  
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 Následně se NSS vyjádřil také k otázce tzv. ad hoc občanských sdružení. 

V této záležitosti soud rozhodoval, zda se řízení mohou účastnit i sdružení 

založená až po jeho zahájení. „Je-li občanské sdružení založeno teprve po 

zahájení správního řízení a podá-li žádost podle § 70 odst. 2 zákona 

o ochraně přírody a krajiny, pak je třeba jej informovat o již zahájených 

řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, 

a umožnit mu účast v nich, lze-li toho ještě dosáhnout bez neúnosného 

prodloužení řízení. Tento postup není v rozporu s § 2 odst. 2 správního 

řádu a ani s Listinou základních práv a svobod, jak dovozuje stěžovatel. 

Povinnost poskytnout informaci podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny odpovídá subjektivnímu veřejnému právu občanského 

sdružení takovou informaci požadovat. Nejedná se ani o prolomení 

koncentrační zásady stanovené v § 89 odst. 1 stavebního zákona z roku 

2006, podle kterého musí být námitky účastníků řízení uplatněny nejpozději 

při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Občanské sdružení, 

které existuje v době, kdy je oznámeno nařízení veřejného ústního jednání, 

se již nemůže po konání tohoto jednání stát účastníkem řízení a tedy ani 

uplatňovat námitky, neboť mu postupem správního orgánu bylo svým 

způsobem oznámeno, že řízení probíhá. Vyhlášení veřejného ústního jednání 

na úřední desce lze totiž považovat za úkon v tomto ohledu svým účelem 

rovnocenný oznámení správního řízení podle § 70 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny.“ 56 

 

 Závěrem, vše výše uvedené NSS shrnuje, akceptuje a dále rozvádí 

v rozhodnutí ze dne 28. června 2012: „podmínky pro účastenství v řízení 

splňuje i občanské sdružení, které po zahájení řízení (a případně i po 

zveřejnění sdělení o zahájení řízení) zašle správnímu orgánu současně 

řádnou žádost dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny i 

oznámení dle § 70 odst. 3 tohoto zákona, pokud tak učiní před uplynutím zde 

                                                           
56 Srovnej, rozhodnutí NSS 7 As 25/2012 – 21 ze dne 27. dubna 2012. 
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stanovené osmidenní lhůty.[…] Možnost dalších občanských sdružení, která 

žádost o informace před zahájením správního řízení nepodala, např. proto, 

že před zahájením správního řízení ještě neexistovala, přihlásit se jako 

účastník do určitého okamžiku po zahájení předmětného správního řízení, je 

proto nutno mít za legitimní omezení právní jistoty dalších účastníků řízení, 

resp. správního orgánu.“57 

 

 Při zohlednění výše uvedeného, zejména ustálené judikatury NSS, nelze 

než se přiklonit k tomu výkladu daného ustanovení, jenž považuje podání 

generální žádosti o informace za další nezbytnou podmínku účasti 

občanského sdružení v řízení.  

 

 Konečně ještě několik slov k samotné žádosti. Tato musí být dle zákona 

věcně a místně specifikována. „Je to formulace dosti obecná a je nutno ji 

vykládat v souladu s Aarhuskou úmluvou. Přípustné jsou i generální žádosti 

týkající se všech zamýšlených zásahů a zahajovaných správních řízení 

v územní a věcné působnosti žádaného orgánu.“58 Žádost se podává 

k příslušnému správnímu orgánu, v jehož obvodu občanské sdružení působí, 

přičemž územní působnost občanského sdružení je dána stanovami nebo 

jiným vnitřním předpisem. 

 

d) Dodržení osmidenní lhůty pro písemné přihlášení do řízení 

 

 Občanské sdružení musí uplatnit své právo být účastníkem řízení, jímž 

mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle Zákona o 

ochraně přírody a krajiny, tj. oznámit písemně svou účast, do osmi dnů od 

okamžiku, kdy mu bylo zahájení řízení oznámeno. K takovému oznámení 

může dle zákona a jeho komentovaného znění dojít dvojím způsobem. Buď 
                                                           
57 Srovnej, rozhodnutí NSS 7As 72/2012-43 ze dne 28. června 2012.  
58 Srovnej, PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s 
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 212. 
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doručením písemného vyhotovení usnesení o zahájení řízení anebo 

zveřejněním na úřední desce správního orgánu a současně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. „Pokud tedy příslušný správní orgán zveřejní 

informaci o zahájení řízení na své úřední desce a na internetu, zbavuje se 

tím povinnosti obesílat jednotlivě všechna občanská sdružení, která u něj 

podala žádost podle odstavce 2 ve vztahu k danému řízení.“59  

 

 Pozdější judikatura NSS se k takovému výkladu staví s nepochopením, 

když soud ve svém rozhodnutí ze dne 18. srpna 2011, stanoví: „Případné 

účastenství občanského sdružení ve správním řízení se odvíjí od jeho 

oznámení, které je limitováno osmidenní lhůtou, jejíž běh počíná dnem, kdy 

bylo občanskému sdružení zahájení daného řízení ze strany příslušného 

správního orgánu oznámeno. Tato oznamovací povinnost správního 

orgánu není dána en bloc, takový výklad by byl zjevně absurdní, ale je 

zjevně adresná. Oznamovací povinnost správního orgánu se odvíjí od 

znalosti toho, vůči komu má být uplatněna, tj. komu má být zahájení řízení 

oznámeno. Adresátem této oznamovací povinnosti je pouze takové občanské 

sdružení, které si o příslušné oznámení platně požádalo a avizovalo tím 

svoji vůli a připravenost hájit zájmy ochrany přírody a krajiny v každém 

jednotlivém správním řízení, které se jich může dotýkat.“ 60 

 

5.3.2 Právní důsledky účasti dle § 70 ZOPK 

 

 Při splnění podmínek detailně popsaných v předchozí kapitole se občanské 

sdružení stává účastníkem příslušného územního řízení. Tohoto se účastní v postavení 

vedlejšího účastníka, a byť jeho práva a právem chráněné zájmy rozhodnutím 

v předmětném řízení nemohou být přímo dotčeny, vyplývá pro něj z tohoto postavení 

řada procesních práv. Mezi ta nejdůležitější patří: 

                                                           
59 Srovnej, MIKO, Ladislav., BOROVIČKOVÁ, Hana. a kol. cit. dílo sub 52, s. 278. 
60 Srovnej, rozhodnutí NSS 9 As 40/2011 – 51 ze dne 18. srpna 2011. 
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a) Právo na informace o zahájení řízení. 

 

 Občanské sdružení musí být stavebním úřadem adresně informováno o 

zahájení územního řízení. To neplatí v případě řízení s velkým počtem 

účastníků. Dojde-li k zahájení územního řízení, o němž bylo občanské 

sdružení předem informováno a do kterého se sdružení při splnění ostatních 

zákonných podmínek do osmi dnů od oznámení řádně přihlásilo jako 

účastník, má stavební úřad povinnost doručit občanskému sdružení, jakožto 

účastníku řízení, oznámení o zahájení územního řízení.  

 

b) Právo účastnit se ústního jednání 

 

 Občanské sdružení může jako vedlejší účastník být aktivně přítomno 

ústního jednání nařízeného ve věci stavebním úřadem. Toto oprávnění 

nabývá ještě většího významu od 1. ledna 2013, tj. po účinnosti Novely. 

 

 Zásadní změnu, jež novela do Stavebního zákona přinesla, nalézáme 

v možnostech postupu stavebního úřadu při zahájení územního řízení. Dle 

bezprostředně předcházející právní úpravy měl stavební úřad povinnost 

vždy pro řízení nařídit veřejné ústní jednání, kterého se mohla účastnit 

nejširší veřejnost. Nově tomu tak není, přičemž stavební úřad má tři 

zákonné možnosti, jak postupovat. Úřad buď nařídí ústní jednání, od konání 

ústního jednání zcela upustí nebo nařídí veřejné ústní jednání.  

 

 Upustit od ústního jednání může stavební úřad tehdy, jsou-li mu dobře 

známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení záměru.  

 

 Veřejné ústní jednání nařídí příslušný stavební úřad tehdy, je-li pro to 

dán některý ze tří zákonných důvodů, to znamená, půjde-li o: a) záměr 
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posuzovaný ve zjišťovacím řízení; b) záměr, pro který bylo vydáno 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; anebo 

c) o případ záměrů umísťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní 

plán. Oproti dosavadní úpravě, kdy úřad obligatorně nařídil veřejné ústní 

jednání vždy, se možnosti nejširší veřejnosti účastnit se řízení omezily 

pouze na výše uvedené tři zákonné důvody, neboť: „K pojmu „veřejné ústní 

jednání“ je možno uvést, že tato formulace znamená, že se jednání může 

zúčastnit každý, kdo se o jednání dozví (tj. veřejnost), zatímco u neveřejného 

jednání mohou být kromě pracovníků správního orgánu a zástupců 

dotčených orgánů jen účastníci řízení a případně další subjekty, jejichž 

účast je pro zajištění účelu jednání nezbytná, jako např. svědci, znalci, 

apod.“61 

 

 Prosté ústní jednání se bude z rozhodnutí stavebního úřadu konat ve 

všech zbývajících případech.  

 

 Novela tak výrazně omezuje možnosti veřejnosti zasahovat do řízení. 

Nově stanoví pouze tři výlučné důvody pro konání veřejného ústního 

jednání a umožňuje stavebnímu úřadu od ústního jednání zcela upustit, čímž 

je široká veřejnost z jednání automaticky vyloučena. V neposlední řadě 

stanoví prosté ústní jednání jako obecnou formu jednání v územním řízení, 

ze kterého je však veřejnost taktéž vyloučena. „Ústní jednání je opět, tak 

jako podle právní úpravy platné do 31. 12. 2006, neveřejné […], když 

veřejné ústní jednání je opět již pouze výjimkou ze zásady neveřejnosti, když 

se koná v případech výslovně zákonem stanovených […].“62 Pozice 

občanských sdružení, jakožto vedlejších účastníků řízení, jimž svědčí právo 

účastnit se prostého ústního řízení, případně podávat námitky v situaci, kdy 

bylo od ústního jednání upuštěno, tak nabývá mimořádného významu. 

                                                           

61 Srovnej, MALÝ, Stanislav. cit. dílo sub 41, s. 157. 
62 Tamtéž, s. 171. 
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c) Právo uplatnit námitky proti projednávanému záměru 

 

 Jak vyplývá z předchozí části, občanské sdružení je při splnění 

zákonných podmínek účastníkem územního řízení. To znamená, že může 

aktivně ovlivňovat řízení ve všech třech jeho formách. Zákon mu za tímto 

účelem svěřuje speciální právní instrument, tzv. námitky proti 

projednávanému záměru. „Námitky představují kvalifikovanou formu 

vyjádření, kterou uplatňují účastníci územního řízení.“ 63 

 

 Bude-li konáno prosté ústní jednání, je občanské sdružení oprávněno 

uplatnit své námitky proti záměru nejpozději při samotném ústním jednání, 

resp. do okamžiku ukončení tohoto jednání. Totéž platí v případě konání 

veřejného ústního jednání. Zvláštní postup je stanoven pro případy, kdy je 

od ústního jednání stavebním úřadem upuštěno. V takové situaci musí úřad 

stanovit lhůtu, ve které mohou účastníci podávat své námitky. Tato nesmí 

být kratší 15 dnů. 

 

 Námitky uplatněné ve všech formách řízení musí být vždy odůvodněné. 

To znamená, že v námitce musí účastník uvést, jednak skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, jednak důvody pro podání 

konkrétní námitky. Při absenci některé z požadovaných skutečností se 

námitkou nebude stavební úřad zabývat. 

 

 Uplatňuje-li námitky občanské sdružení, jehož hlavním posláním je 

ochrana přírody a krajiny, může tak činit pouze v rozsahu, v jakém je 

projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

Zákona o ochraně přírody a krajiny zabývá. V opačném případě je Novelou 

explicitně zakotvena povinnost stavebního úřadu k námitkám nepřihlížet. 

                                                           
63 Srovnej, PRŮCHOVÁ, Ivana. cit. dílo sub 46, s. 222. 
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 Podstatnou změnu prodělala právní úprava, na jejímž základě je stavební 

úřad povinen se s námitkami vypořádat. Do 1. ledna 2013 byl příslušný 

stavební úřad povinen tyto řešit v rámci výroku svého rozhodnutí, tj byl o 

řádných námitkách povinen rozhodnout. „Povinným obsahem územního 

rozhodnutí tzn. součástí výroku, je rozhodnutí o námitkách účastníků řízení, 

což je odchylka od obecné úpravy podle § 68 odst. 3 SpŘ.“64 V takovém 

postupu mimo jiné spočíval i významný procesní rozdíl mezi námitkami a 

připomínkami. Zatímco o řádných námitkách stavební úřad rozhodoval ve 

výroku územního rozhodnutí, připomínkami se zabýval pouze v jeho 

odůvodnění. „V odůvodnění územního rozhodnutí musí být vyhodnoceny 

připomínky veřejnosti. Z toho vyplývá, že o připomínkách veřejnosti 

stavební úřad nerozhoduje.“ 65 Novelou byla tato povinnost stavebního 

úřadu ze Stavebního zákona vypuštěna. Vycházeje z mlčení důvodové 

zprávy, nelze než předpokládat, že nadále se stavební úřad bude 

s námitkami účastníků zabývat pouze v rámci odůvodnění územního 

rozhodnutí, jak subsidiárně stanoví obecná úprava Správního řádu 

v ustanovení § 68 odst. 3.66 

 

d) Možnost ovlivňování účastníků 

 

 Díky svému mimořádnému postavení a procesním instrumentům má 

občanské sdružení velmi dobrou pozici pro zásadní účelové ovlivňování jak 

ostatních účastníků řízení, tak jeho samotného průběhu. Bylo by pošetilé si 

namlouvat, že se tak v každodenní praxi neděje a ochrana životního 

prostředí není často ani tak hlavním důvodem, jako spíš užitečným 

nástrojem k prosazení zcela odlišných partikulárních zájmů sdružení či 

                                                           
64 Srovnej, HEGENBART, Miroslav., SAKAŘ, Bedřich. a kol. cit. dílo sub 43, s. 233. 
65 Tamtéž, s. 233. 
66 Srovnej, § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád: „V odůvodnění se uvedou důvody výroku 
[…] a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 
vyjádřením k podkladům rozhodnutí.“ 
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jejich členů a zakladatelů. Této skutečnosti si povšiml i NSS, který se 

k dané věci vyjádřil následujícím způsobem: „Smyslem a účelem účasti 

občanských sdružení podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, 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.“ 67 Je 

jedním z cílů této práce na tuto skutečnost upozornit, jakož i zamyslet se 

nad jejími praktickými dopady. 

 

5.4 Účast na základě Zákona o posuzování vlivu na životní prostředí 

 

 V pořadí druhým zvláštním zákonem, na jehož základě se může občanské 

sdružení stát účastníkem územního řízení, je Zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Vycházeje ze skutečnosti, že tento byl zařazen mezi relevantní speciální 

zákony umožňující občanskému sdružení stát se účastníkem, lze usuzovat, že první 

podmínka účastenství, jak ji stanoví Stavební zákon, tj. pověření zvláštním právním 

předpisem, je splněna. I v tomto případě však existují další zákonné podmínky, kterým 

se v následující části práce ve stručnosti věnuje. 

 

5.4.1 Podmínky účastenství dle § 23 odst. 9 EIAZ 

 

 Na základě tohoto ustanovení se mohou účastníkem územního řízení stát kromě 

občanského sdružení i obecně prospěšné společnosti anebo obce dotčené 

projednávaným záměrem. Ve srovnání s postupem podle Zákona o ochraně přírody a 

krajiny je však tento postup pro účast občanských sdružení v předmětných řízeních 

mnohem méně využíván. 

                                                           
67 Srovnej, rozhodnutí NSS 7 As 2/2011-52 ze dne 4. května 2011. 
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Podmínky účastenství občanského sdružení v územním řízení dle § 23 odst. 9 EIAZ 

jsou následující: 

 

a) Ochrana veřejných zájmů jako předmět činnosti sdružení 

 

 Stejně jako v případě Zákona o ochraně přírody a krajiny i v tomto 

případě je prvním požadavkem zakotvení ochrany veřejných zájmů, jakožto 

předmětu činnosti sdružení. I v tomto případě se jedná o odkaz na cíl 

činnosti sdružení jakožto jednu z obligatorních náležitostí stanov podle 

Zákona o sdružování občanů. 68 

 

b) Dodržení lhůt pro podání písemného vyjádření k oznámení, dokumentaci 

nebo posudku. 

 

 Další podmínkou je aktivní účast sdružení spočívající v podání vyjádření 

v písemné formě, při zachování zákonem stanovených lhůt. Tyto zákon 

stanoví pro každou situaci rozdílně. V případě vyjádření podávaného ve 

vztahu k oznámení, činí lhůta 20 dnů ode dne zveřejnění informace o 

oznámení. Týká-li se vyjádření dokumentace dle § 8 EIAZ, poskytuje zákon 

lhůtu 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. Konečně, podává-li se 

vyjádření k posudku, musí tak být učiněno ve lhůtě 30 dnů ode dne 

zveřejnění informace o něm, případně se k němu lze vyjádřit při veřejném 

projednání, jsou-li pro konání tohoto splněny zákonné podmínky.69  

                                                           
68 Srovnej, § 6 odst. 1 a § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů: „Sdružení vzniká 
registrací. […] K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny: […] c) cíl jeho 
činnosti […].“  
69 Srovnej, § 9 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: „P říslušný úřad 
může upustit od konání veřejného projednání dokumentace a posudku podle § 17, neobdržel-li žádné 
odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.“ 
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c) Zahrnutí předchozího vyjádření ve stanovisku úřadu 

 

 I při splnění předchozích dvou podmínek se občanské sdružení dle 

Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stále nestává účastníkem 

územního řízení. K tomu je dále zapotřebí, aby příslušný úřad,70 do svého 

stanoviska zcela nebo zčásti zahrnul vyjádření občanského sdružení popsané 

v předchozím bodě. V tomto bodu procesu je tedy, na rozdíl od postupu 

podle Zákona o ochraně přírody a krajiny, další účast občanského sdružení 

v územním řízení závislá na uvážení úřadu státní správy. 

 

d) Rozhodnutí stavebního úřadu. 

 

 Poslední podmínkou je rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Na jeho 

posouzení totiž v konečném důsledku závisí, zda na základě Zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí nabude občanské sdružení postavení 

vedlejšího účastníka územního řízení. Pakliže stavební úřad dojde k závěru, 

že veřejné zájmy, jež občanské sdružení hájí, nejsou v územním řízení 

dotčeny, sdružení se i při splnění všech ostatních podmínek účastníkem 

nestane. 

                                                           
70 Srovnej, § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: „Pro účely 
tohoto zákona se rozumí příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v 
přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní 
obvod je zpracovávána koncepce (§ 22).“ 
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5.5 Komparace práv jednotlivce a občanského sdružení v územním 

řízení 

 

5.5.1 Účast jednotlivce v územním řízení 

 

 Jednotlivec se územního řízení může účastnit pouze tehdy, svědčí-li mu některý 

z právních titulů účastenství, tak jak je vymezuje Stavební zákon v ustanovení § 8571. 

Pakliže jednotlivec nesplňuje tyto podmínky účastenství, může se na řízení podílet buď 

prostřednictvím tzv. připomínek veřejnosti, či formou aktivního oslovení zastupitelů 

dané obce. Tyto formy účasti jsou ovšem spíše teoretické a jejich praktické uplatnění 

s relevantními důsledky velmi omezené. 

 

 Kromě způsobů uvedených ve výčtu předchozího odstavce, existuje ještě jedna 

možnost, jak může jednotlivec reálně ovlivňovat průběh a výsledek územního řízení. 

Tuto možnost představuje účast jednotlivce na územním řízení prostřednictvím 

občanského sdružení, které splňuje podmínky pro účast na daném řízení. 

 

5.5.2 Účast občanského sdružení v územním řízení 

 

 Na účast občanského sdružení v územním řízení lze nahlížet dvojím způsobem. 

Primárně jako na účast sdružení naplňující smysl zákona, resp. vůli zákonodárce. 

V tomto případě se občanské sdružení řízení účastní za účelem ochrany zájmů 

chráněných zvláštními zákony (Zákon o ochraně přírody a krajiny a Zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí). Sekundárně je možné nahlížet na účast 

                                                           
71 Srovnej, §85 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon:  „Ú častníky územního řízení jsou a) žadatel, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.  Účastníky územního řízení dále jsou 
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 
(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.“  
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občanských sdružení v územním řízení jako na prostředek k prosazení zájmů jiných, 

nežli těch, na jejichž ochranu bylo předmětné ustanovení do zákona zakotveno. Není 

totiž vyloučeno, že v územním řízení budou projednávány takové záměry, jež mohou 

mít dopad na konkrétní jednotlivce, byť tito nejsou k účasti na řízení připuštěni pro 

nedostatek právního titulu účastenství podle ustanovení § 85 StavZ. V takovém případě 

dává těmto jednotlivcům právní řád možnost založit si občanské sdružení způsobilé 

účastnit se daného řízení a jeho prostřednictvím se tohoto řízení, do kterého jako 

jednotlivci nemají přístup, účastnit. Oproti účasti v režimu běžného vedlejšího 

účastenství poskytuje takový postup jednotlivcům řadu zvýhodnění. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří následující: 

 

a) Relativně snadné založení občanského sdružení 

 

 Proces založení občanského sdružení je dle aktuálně účinné i platné 

právní úpravy relativně jednoduchý, bez možnosti účinného omezení vzniku 

sdružení chránících ve stanovách deklarované zájmy pouze pro forma, de 

facto však prosazující partikulární zájmy jednotlivců, či právnických osob. 

 

 Relativní jednoduchost je vždy potřeba posuzovat vzhledem 

k individuálním subjektům a jejich možnostem. Zatímco právnické osoby 

mohou této cesty snadno využít a občanské sdružení za účelem prosazení 

vlastních zájmů velmi rychle založit, pro některé jednotlivce tento proces 

může představovat velmi složitou, až nepřekonatelnou překážku k jedinému 

možnému způsobu uplatnění jejich práv. 

 

b) Široké informační oprávnění 

 

 Na základě podané generální žádosti musí být občanské sdružení předem 

adresně informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných 

správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a 
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krajiny chráněné podle Zákona o ochraně přírody a krajiny. Občanské 

sdružení a jeho prostřednictvím i všichni jeho členové se tak vždy dozví o 

všech relevantních řízeních bez potřeby vynaložit za tímto účelem zvláštní 

úsilí. Jedná se o na první pohled nikterak výrazné, přesto velmi zásadní 

zvýhodnění občanských sdružení oproti ostatním účastníkům řízení, 

nemluvě o široké veřejnosti, či samotnému jednotlivci. 

 

c) Vstup do zahájeného řízení 

 

 Občanské sdružení může vstoupit do již zahájeného územního řízení. 

Může tak učinit sdružení již existující v době zahájení řízení, i takzvané ad 

hoc sdružení, tedy sdružení, které v době zahájení řízení ještě ani právně 

neexistovalo a bylo založeno výlučně za účelem účasti v daném konkrétním 

řízení. Toto mimořádně silné oprávnění má v souladu se smyslem zákona 

zcela racionální zdůvodnění, zároveň je tím ovšem jednotlivcům dán 

jedinečný prostředek k prosazení jejich zájmů v řízení, pakliže nebyli do 

tohoto přizvání jako účastníci s hmotněprávním titulem účastenství. 

V takovém případě si tito stále mohou založit občanské sdružení a 

prosazovat své zájmy v řízení jeho prostřednictvím. 

 

d) Právo účasti na jednání 

 

 Prostřednictvím občanského sdružení se jednotlivci dostane práva být 

účasten nejen na veřejném ústním jednání, ale i na tzv. prostém ústním 

jednání, tj. jednání, na kterém mohou být přítomni pouze pracovníci 

příslušného správního orgánu, zástupci dotčených orgánů a účastníci řízení. 

Nikoliv však široká veřejnost. Při současném znění zákona, kdy Novelou 

bylo výrazně upuštěno od konání obou forem ústních jednání, může být 

založení občanského sdružení jedinou možností jednotlivce, jak v územním 

řízení nadále uplatnit své názory a stanoviska. 
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e) Právo podávat námitky 

 

 Občanské sdružení a jeho prostřednictvím tedy i každý jednotlivec, má 

právo podávat v řízení námitky proti projednávanému záměru. Před 

účinností Novely představovalo toto právo jednu z hlavních odlišností mezi 

účastníky řízení a obecnou veřejností, která byla a nadále zůstává oprávněna 

podávat pouze tzv. připomínky. Vzhledem k Novelou pozměněnému 

procesu vypořádání námitek ze strany stavebního úřadu, je otázkou, nakolik 

je toto právo stále relevantní výhodou. 

 

 Z výše uvedeného jasně vyplývá, že práva jednotlivce a občanských sdružení 

v řízení nejsou totožná. Občanská sdružení jsou oproti jednotlivcům výrazně 

zvýhodněna, kdy tato se mohou účastnit řízení vždy, stanoví-li tak zvláštní právní 

předpis, zatímco jednotlivec má možnost do řízení zasahovat pouze tehdy, naplní-li 

některou ze striktních definic účastenství stanovených Stavebním zákonem. Zároveň je 

nutno poznamenat, že jednotlivec může tohoto silného procesního postavení 

občanského sdružení vzhledem k relativní jednoduchosti jeho založení snadno využít. 

 

6 Stavební řízení 

 

6.1 Pojem a charakteristika stavebního řízení 

 

 Na územní řízení navazujícím správním řízením, v němž se rozhoduje o realizaci 

stavby, jež by mohla mít vliv na životní prostředí, je stavební řízení. Zatímco 

v územním řízení se při aplikaci územně plánovací dokumentace rozhoduje o umístění 

potenciální stavby na konkrétním pozemku, stavební řízení se zaměřuje na skutečnosti 

rozhodné pro řádné provedení stavby samotné.  „Stavební řízení nabývá, ve shodě 

s převažujícím odborným názorem, povahy „technologické“ – rozumí se tím, že v tomto 

řízení, které je neveřejné a jehož okruh účastníků je užší, již nejsou posuzovány 
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skutečnosti týkající se vlivu stavby na okolí, důsledků budoucí existence a provozu 

stavby v území a podobně, nýbrž se pozornost soustředí na posuzování těch parametrů 

projektové dokumentace, které jsou rozhodující pro kvalitu a řádné provedení stavby.“72 

 

 Z výše uvedené citace plyne i další zásadní rozdíl mezi stavebním a územním 

řízení, a sice neveřejnost tohoto druhu řízení. Na rozdíl od územního řízení v tomto 

případě zákon vůbec nepočítá s variantou účasti široké veřejnosti prostřednictvím 

veřejného ústního jednání, O to větší význam má postavení občanských sdružení, 

jakožto zákonných účastníků řízení, sloužících tak do jisté míry jako jediný relevantní 

prostředek veřejnosti pro prezentaci a uplatnění svých názorů v řízení. K tomu je opět 

třeba zdůraznit Novelu, která nově účastenství občanských sdružení ve stavebním 

řízení, byť s určitým interpretačním omezením, zakotvila. 

 

 Stavební řízení upravuje postup pro projednání realizace staveb, v jejichž 

případě nebylo možno využít některého ze zjednodušených postupů, které Stavební 

zákon nabízí, např. ohlášení stavby, tzv. zkráceného stavebního řízení, či uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. Obdobně jako v kapitole věnované územnímu řízení se i v této 

části budeme zabývat pouze účastí veřejnosti při tzv. plném stavebním řízení, tedy 

řízení nejkomplexnějšímu s vlastní, speciální úpravou účastníků řízení.  

 

6.2 Účast jednotlivce a občanského sdružení ve stavebním řízení 

 

 V případě zájmu účastnit se stavebního řízení, měl jednotlivec až donedávna tuto 

možnost pouze v případě, že mu svědčil právní titul účasti, tak jak je zakotvoval 

Stavební zákon. Jinými slovy, Stavební zákon obsahuje v zásadě ucelenou úpravu 

správního procesu označovaného jako stavební řízení. V rámci této úpravy Stavební 

zákon taxativně vymezuje okruh účastníků oprávněných k účasti na tomto řízení. 

Pakliže se někdo chtěl stavebního řízení účastnit a nespadal do tohoto okruhu účastníků, 

byla mu možnost účasti bez dalšího odepřena. Tak tomu bylo až do 31. prosince 2012, 
                                                           
72 Srovnej, PLOS, Jiří. cit. dílo sub 35, s. 99. 
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kdy Novelou byla do taxativního výčtu účastníků přidána nová kategorie zahrnující 

osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, tedy zejm. občanská sdružení. Má-

li tedy nově jednotlivec zájem účastnit se stavebního řízení a nesvědčí mu žádný 

z ostatních právních titulů, nabízí se mu stále možnost, účastnit se daného řízení 

prostřednictvím občanského sdružení. 

 

 Lze tedy shrnout, že stavební řízení je obecně chápáno jako ve své podstatě 

neveřejné správní řízení se striktně taxativním vymezením účastníků řízení. Při 

zohlednění praktických dopadů zmiňované Novely však toto tvrzení bez dalšího neplatí, 

ani co do neveřejnosti, ani co do uzavřenosti okruhu účastníků řízení. Důvodová zpráva 

k Novele k tomu uvádí: „V § 109 jsou vymezeni účastníci stavebního řízení. To znamená 

pouze toho správního řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost o vydání stavebního 

povolení dojde stavebnímu úřadu. Ve stavebním řízení se neřeší věci, o kterých bylo 

pravomocně rozhodnuto v územním řízení (popř. v uzavřené a účinné veřejnoprávní 

smlouvě upravující umístění stavby, v regulačním plánu nahrazujícím územní 

rozhodnutí, popřípadě v územním souhlasu). Umístění stavby na pozemku, její odstupy 

od hranic pozemku, od dalších staveb – navrhovaných či stávajících a v souvislosti s tím 

i umístění oken, orientace stavby vzhledem ke světovým stranám, výška stavby, tvar 

střechy – tím i zastínění sousedních staveb nebo pozemků, přístup ke stavbě, zajištění 

parkovacích stání pro vozidla a v neposlední řadě účel, kterému má stavba sloužit, jsou 

při podání žádosti o vydání stavebního povolení již vyřešené. Tomu odpovídá vymezení 

okruhu účastníků stavebního řízení. Budou jimi osoby, jejichž vlastnické právo či právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, může být přímo dotčeno 

prováděním stavby. Upřesňuje se, že účastníkem stavebního řízení se stává také osoba, 

o které tak stanoví zvláštní právní předpis. Nejčastěji se jedná o občanské sdružení, 

kterým toto postavení za určitých podmínek přiznává § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny a § 23 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Podmínkou účastenství podle stavebního zákona je dotčení veřejných zájmů 



53 

 

podle zvláštních právních předpisů, pokud nebylo o dotčení v plném rozsahu 

rozhodnuto v územním rozhodnutí.“73 

 

 V citaci je nejprve zdůrazněna speciální úprava účastníků stavebního řízení 

nacházející se ve zmiňovaném ustanovení § 109 StavZ74. Tato je odůvodněna zejména 

účelem tohoto řízení, který je charakterizován především svým vymezením vůči účelu 

řízení územního. Dle důvodové zprávy je taxativní určení vedlejších účastníků 

nastaveno tak, aby se na řízení dále podílely pouze takové osoby, jejichž vlastnické 

právo, či právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, může být 

prováděním stavby přímo dotčeno, případně osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní 

předpis.  

 

 Účastníky stavebního řízení lze rozdělit do dvou, resp. tří kategorií. První 

kategorii účastníků tvoří stavebník a vlastník stavby, na níž má být provedena změna, 

není-li stavebníkem. Stavebník je účastníkem stavebního řízení vždy. Je to on, kdo 

podává žádost o stavební povolení, tedy podnět, na jehož základě je řízení zahájeno. 

Dalším esenciálním účastníkem je vlastník stavby, na níž má být provedena změna. 

Jedná-li se o osobu odlišnou od stavebníka, je taktéž bez dalšího vždy účastníkem 

řízení. Kromě toho, že zástupci této kategorie musí být za výše uvedených podmínek 

účastníky řízení vždy, jejich postavení je specifické i dalšími zákonnými privilegii, 

které ostatní účastníci řízení nemají, „např. musejí být uvedeni ve výroku rozhodnutí 

                                                           
73 Srovnej, důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon. s. 107. 
74 Srovnej, § 109 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon: „Ú častníkem stavebního řízení je pouze a) 
stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, 
na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku 
prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a 
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich 
práva prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být 
jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, g) osoba, o 
které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy 
chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním 
rozhodnutí.“ 
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(§68 odst. 2 SpŘ), rozhodnutí nemůže nabýt právní moci, pokud jim není oznámeno (a to 

ani uplynutím roční lhůty podle § 84 odst. 1 SpŘ), apod.“75 

 

 Druhou kategorii tvoří: i) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna 

není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby 

přímo dotčeno; ii) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a 

ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, 

mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; iii) vlastník sousedního 

pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby 

přímo dotčeno; a iv) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému 

břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Lze shrnout, že 

v této kategorii se nacházejí ti účastníci, jejichž právní titul k účastenství na řízení 

spočívá v možnosti, že jejich relevantní věcná práva budou prováděním stavby přímo 

dotčena.  

 

 Pro účely této práce bude ovšem nejdůležitější poslední kategorie tohoto výčtu, a 

sice, kategorie tvořená osobami, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud 

mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních 

právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Těmito 

osobami jsou zejména občanská sdružení zmocněná k účasti na stavebním řízení 

Zákonem o ochraně přírody a krajiny a Zákonem o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Jak již bylo uvedeno, jedná se o kategorii, která byla do okruhu účastníků 

stavebního řízení explicitně zařazena až Novelou. Ovšem i předtím jí bylo v rámci 

odborných diskuzí i rozhodovací činnosti soudů účastenství spíše přiznáváno, nežli 

naopak. Je však nutno poznamenat, že se našli i zastánci opačných názorů a to jak mezi 

odbornou veřejností, tak v senátech nejvyšších soudů.76 O existenci názorové nejednoty 

                                                           
75 Srovnej, POTĚŠIL, Lukáš., ROZTOČIL, Aleš., HRŮŠOVÁ, Klára., LACHMANN, Martin. Stavební 
zákon – online komentář, 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2/2013. 
76 Srovnej, KINDL. Jiří, Jak je to s účastí ekologů ve stavebním řízení [online, cit. 15. 9. 2013]. Dostupné 
z WWW: http://jinepravo.blogspot.cz/2010/06/jak-je-to-s-ucasti-ekologu-ve-stavebnim_23.html nebo 
rozsudek NSS 2 As 7/2001-274 ze dne 14. 1. 2013. 
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a déletrvajících odborných diskuzích na toto téma svědčí i výše uvedená citace 

důvodové zprávy k Novele. Gramatickou interpretací Novely, lze dovodit, že se zřejmě 

nejedná o zcela novou skupinu účastníků, ovšem ani o skupinu již dříve zákonem 

explicitně definovanou. Důvodová zpráva užívá obratu „Upřesňuje se, že účastníkem 

stavebního řízení se stává také osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis.“77 

Toto slovní spojení odkazuje na kontinuální odbornou diskuzi týkající se účasti 

občanských sdružení ve stavebním řízení. Důvodová zpráva společně s textem Novely 

jasně deklarují názor zákonodárce, který se jejich prostřednictvím zcela jednoznačně 

přihlásil k té skupině diskutujících, kteří i přes jejich opomenutí ve výčtu účastníků, 

považovali možnost účasti občanských sdružení ve stavebním řízení za legální a 

legitimní. 

 

6.2.1 Účast jednotlivce ve stavebním řízení dle Stavebního zákona 

 

 Primárně se jednotlivec na stavebním řízení může podílet z pozice stavebníka, či 

vlastníka stavby, na níž má být prováděna změna, tj. z pozice účastníka tzv. první 

kategorie, jak jsme si tuto skupinu vymezili v předchozí kapitole. Jak bylo uvedeno, 

členové této skupiny mají ve stavebním řízení oproti ostatním účastníkům privilegované 

postavení propůjčující jim zvláštní práva. V této práci tomu bude naopak, když ve 

smyslu jejího zaměření se v popisu této kategorie omezíme pouze na výše uvedené a 

v dalších odstavcích se již budeme věnovat v předchozí kapitole vymezené druhé 

kategorii účastníků, jejímž prostřednictvím se jednotlivec může podílet na stavebním 

řízení. 

 

 Kromě vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, tvoří tuto 

kategorii četná skupina účastníků, které lze souhrnně označit jako osoby s věčným 

právem k sousední nemovitosti. Obdobně jako v režimu územního řízení, i v případě 

stavebního řízení je pro určení zástupců této kategorie klíčový výklad pojmů „soused“ 

                                                           
77 Srovnej, důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon. s. 107. 
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či „sousední“. Zásadní rolí Ústavního soudu při interpretaci výše uvedených pojmů se 

tato práce detailně zabývá v části věnované územnímu řízení. Pro účely stručného 

shrnutí lze uvést, že dnes jsou pojmy „soused“ a „sousední“ v předmětných řízeních 

v zásadě obsahově vyprázdněny a vždy záleží na individuálním posouzení příslušného 

stavebního úřadu, zda konkrétní subjekt bude účastníkem řízení z titulu přímého dotčení 

jeho věcných práv k relevantním nemovitostem, či nikoliv. 

 

 Jednotlivec se tedy může stavebního řízení účastnit v režimu některé z výše 

popsaných skupin účastenství, svědčí-li mu požadovaný právní titul. Pakliže tomu tak 

není, může se nově řízení účastnit prostřednictvím svého členství v občanském 

sdružení, případně jako člen sdružení jím účelově založeného. To je však jeho poslední 

možnost, neboť v tomto řízení již není účast veřejnosti připuštěna.  

 

6.2.2 Účast občanského sdružení ve stavebním řízení dle Stavebního 

zákona 

 

 Obdobně jako v územním řízení, i v případě řízení stavebního nepochybně platí, 

že se na tomto může občanské sdružení podílet z pozice vedlejšího účastníka, jehož 

relevantní věcné právo je vystaveno přímému ovlivnění z důvodu realizace stavby. 

Občanské sdružení se tak podílí na řízení ve stejném režimu účastenství jako, 

jednotlivec, jehož právní titul účastenství je založen existencí reálné možnosti přímého 

dotčení jeho relevantního věcného práva.  

 

 Pro účely této práce a kapitoly týkající se účasti občanských sdružení ve 

stavebním řízení zvláště, je ovšem mnohem významnější možnost účasti občanského 

sdružení na řízení na základě zvláštního zákonného titulu účastenství, tj. jakožto osoby, 

o které tak stanoví zvláštní právní předpis. Nově je tato kategorie účastenství pozitivně 

upravena slovy zákona a v tom smyslu ji lze poprvé relevantně porovnat s obdobným 

zvláštním zmocněním k účasti na řízení, jak jej stanoví Stavební zákon pro případ řízení 

územního.
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 V obou případech zákonodárce hovoří o zvláštní skupině osob, o kterých tak 

stanoví zvláštní právní předpis. Potud jsou obě legální „definice“ totožné. V případě 

územního řízení tím ovšem zákonné vymezení této kategorie účastníků končí, zatímco 

v případě stavebního řízení, zákonodárce dále pokračuje, když za čárkou uvádí: „pokud 

mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních 

právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení.“ 78  

 

 Co do první části pokračování, tj. „pokud mohou být stavebním povolením 

dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních přepisů“, obdobné omezení 

lze zaznamenat i v případě územního řízení, byť zde je k jeho rozpoznání zapotřebí znát 

aktuální judikaturu. Není zapotřebí zde vést právně-teoretických sporů o významu 

judikatury jakožto pramenu práva v České republice. I přesto, že rozhodnutí soudů není 

v našem právním systému všeobecně závazné, nelze mu upřít mimořádný význam pro 

aplikaci právních norem. V tomto případě pak lze předpokládat, že se zákonodárce při 

novelizaci zákona nechal inspirovat právě aktuální judikaturou a omezení do té doby 

vyplývající pouze z rozhodování soudů inkorporoval jakožto novou podmínku přímo do 

zákonného znění. Hovoříme-li tedy o první části pokračování definice účastníků 

stavebního řízení, docházíme k závěru, že se nejedná o žádnou novinku, spíše o 

zpřesnění a konsolidování dosavadních právních závěrů. Na druhou stranu se jedná o 

v zákoně definovanou podmínku, která má nepochybně větší právní relevanci nežli 

podmínka judikaturní, přičemž je nutné mít na vědomí, že určité právní následky jsou 

imanentní její samotné existenci. „Splnění této podmínky tak musí posoudit stavební 

úřad v rámci správního uvážení, když vymezuje v první fázi stavebního řízení okruh jeho 

účastníků. Obecnou formulaci „veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních 

předpisů“ např. zák. o ochr. přír. a kraj. v § 70 odst. 3 konkretizuje tak, že stanoví že 

občanské sdružení je účastníkem řízení jen v případě těch správních řízeních (tj. i 

v případě stavebního řízení), kdy „mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 

podle tohoto zákona. (Pozn: rozumí se podle zák. o ochr. přír. a kraj.) Oba předpisy se 

tak vzájemně doplňují, resp. zák. o ochr. přír. a kraj. ve shora cit. ustanovení 

                                                           
78 Srovnej, 109 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
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konkretizuje stavební zákon a stavební úřad tak musí ve stavebním řízení vždy posoudit, 

zda shora uvedená podmínka stanovená zvláštním právním předpisem, jejímž splněním 

je účastenství občanského sdružení ve stavebním řízením podmíněno, je v daném 

případě splněna, tj. zda v konkrétním případě mohou být skutečně prováděním stavby 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle cit. zák.“79 Současně se nabízí otázka, 

nakolik je stavební úřad prakticky schopný takové dotčení veřejných zájmů odůvodněně 

vyloučit.80  

 

 Co se týče druhé části pokračování, tj. „o těchto věcech nebylo rozhodnuto 

v územním rozhodnutí“, tuto lze chápat jako opětovné zdůraznění významu stavebního 

řízení, jakožto speciálního správního řízení, navazujícího na řízení územní, v němž má 

být rozhodováno o specifické a odlišné agendě, nežli té již řešené v rámci územního 

řízení. Stejně jako v předchozím případě, i s touto podmínkou se bude stavební úřad 

nucen vypořádat pro každý konkrétní případ. „Dojde-li stavební úřad k závěru, že 

vylučující podmínka je splněna, nemá občanské sdružení postavení účastníka 

stavebního řízení a není dána povinnost stavebního úřadu informovat občanské 

sdružení o zahájení stavebního řízení k možnému přihlášení do řízení.“81 

 

 Kromě výše analyzovaných odlišných částí zákonného vymezení účastenství 

občanských sdružení stále zůstává aktuální část společná pro územní i stavební řízení. 

Část v sobě obsahující podmínku nejdůležitější, a sice zmocnění zvláštním právním 

předpisem k účasti na relevantním správním řízení. Stejně jako gramatické znění této 

podmínky je pro obě řízení obdobné, platí pro obě řízení v zásadě totéž, co již bylo 

uvedeno pro řízení územní. Hlavními právními předpisy, které, při splnění výše v této 

práci popsaných podmínek, přiznávají občanským sdružením speciální postavení 

účastníka řízení, jsou Zákon o ochraně přírody a krajiny, Zákon o posuzování vlivů na 

                                                           

79 Srovnej, MALÝ, Stanislav. cit. dílo sub 41, s. 293.  
80 Srovnej, rozhodnutí NSS 7 As 2/2011 – 59 ze dne 4. května 2011. 
81 Srovnej, MAREČEK, Jan., DOLEŽAL, Jiří., SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra., SKLENÁŘ, Tomáš., 
TUNKA, Martin., VOBRÁTILOVÁ. Zdeňka. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 278. 
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životní prostředí a Vodní zákon, přičemž skutečně relevantními jsou pouze první dva 

zmiňované.  

 

6.3 Vývoj účasti občanských sdružení ve stavebním řízení dle StavZ 

 

 Stavební zákon dnes již nepřímo hovoří o občanských sdruženích, jako o 

samostatné kategorii účastníků stavebního řízení. Ovšem, nebylo tomu tak vždy, což 

dávalo vzniknout mnoha sporům, jejichž řešení se snažila předkládat, jak odborná 

veřejnost skrze svou publikační činnost, tak soudy České republiky prostřednictvím 

svých rozhodnutí. 

 

Řešení předkládaná odbornou veřejností 
 

 Předmět sporu představovala otázka, zda jsou občanská sdružení oprávněná 

účastnit se stavebního řízení, i přesto, že nejsou explicitně uvedena mezi účastníky 

tohoto řízení v jejich taxativním výčtu § 109 StavZ v příslušném znění.82 Při jejím 

zodpovězení se odborná veřejnost rozdělila na dva tábory zastávající zcela protichůdná 

stanoviska.83  

 

 První skupina nabízela na výše uvedenou otázku zápornou odpověď, tj. 

občanská sdružení nejsou oprávněna účastnit se stavebního řízení, neboť nejsou 

uvedena v taxativním výčtu § 109 StavZ. Podporu tohoto názoru lze nalézt i v 

komentovaném znění zákona, které v této věci uvádí: „Okruh účastníků řízení je 

podstatně omezen. Nejedná se o řízení veřejné a účastenství v řízení není vzhledem 

                                                           
82 Srovnej, § 109 první věta zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění účinném do 31. prosince 
2012: „Účastníkem stavebního řízení je“. Do aktuálně účinného znění, tj. znění po účinnosti zákona č. 
350/2012 Sb., zákonodárce přidal na konec této věty slovo „pouze“. V důsledku této drobné leč velmi 
významné změny je následující výčet účastníků zcela nepochybně taxativně uzavřený. 
83 Srovnej, 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) s. 18 nebo 
PRŮCHOVÁ, Ivana. cit. dílo sub 46, s. 239  
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k charakteru řízení přiznáno občanským sdružením podle zvláštních právních 

předpisů.“84  

 

 Druhý tábor odborné veřejnosti v této věci nabízel naopak odpověď kladnou, 

tedy že občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se stavebního řízení, i přesto, že 

nejsou výslovně uvedena ve výčtu § 109 StavZ. I tato skupina nacházela zastání v textu 

komentovaného znění zákona, které v tomto případě uvádělo: „Na rozdíl od úpravy 

účastníků územního řízení v § 85 odst. 2 nejsou v § 109 výslovně uvedeny osoby, které 

jsou účastníky řízení, pokud jim to zvláštní předpis přiznává. Mají se tím na mysli 

občanská sdružení, která se stávají účastníky řízení za podmínek zvláštního zákona. 

Účastenství těchto osob v řízení není založeno stavebním zákonem, ale zákonem 

zvláštním.“ A přestože tento výklad je bezpochyby interpretačně náročnější, těšil se ve 

své době poměrně širokému zastání z řad odborné veřejnosti85 „ je možné konstatovat, že 

i za stávající právní úpravy (resp. úpravy platné v době průběhu předmětného 

stavebního řízení) se občanská sdružení, splňující podmínky podle ust. § 70 zákona č. 

114/1992 Sb., mohou stát účastníky stavebních řízení, jestliže v těchto řízeních mohou 

být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.“86 

 

Řešení předkládaná soudní judikaturou 
 

 Diskutované problematice se taktéž dlouhodobě věnuje i soudní judikatura. 

Bohužel nelze konstatovat, že její vývoj je zcela konstantní a jakkoliv ulehčující řešení 

výše vznesené otázky. 

 

 Jako první je třeba upozornit na rozhodnutí NSS ze dne 27. května 2010. 

V tomto rozhodnutí NSS došel k závěru, že „zákonné ustanovení, které doplňuje okruh 

účastníků řízení o osoby, jimž takové právo zakládá zvláštní zákon, není totiž ničím 

                                                           
84 Srovnej, PLOS, Jiří. cit. dílo sub 35, s. 98.  
85 Srovnej, STEJSKAL, Vojtěch. cit. dílo sub 83, s. 18 
86 Srovnej, ČERNÝ, Pavel. K účastenství nevládních organizací ve stavebním řízení podle nového 
stavebního zákona. Praha: Ekologický právní servis, 2010, s 6. 
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jiným než explicitním odkazem na zvláštní právní úpravu, jíž je však třeba v každém 

případě použít před právní úpravou obecnou. Zákonodárce může takový odkaz do 

zákonné definice okruhu účastníků řízení zařadit ve snaze vymezit okruh účastníků co 

nejúplněji a nejpřesněji, s cílem poskytnout vodítko pro budoucí aplikaci takového 

ustanovení. Absence výslovného odkazu však nemůže nic změnit na skutečnosti, že 

pokud existuje zvláštní právní norma, která má užší vymezení, ať už věcné či osobní, 

bude muset být podle pravidla lex specialis derogat legi generáli aplikována před 

úpravou obecnou, tzn. že ji buď zcela nahradí, nebo ji alespoň dílčím způsobem 

modifikuje.“ 87 Zmiňovanou speciální normou NSS rozumí Zákon o ochraně přírody a 

krajiny, konkrétně jeho ustanovení § 70. Dle jeho závěrů je toto ustanovení 

aplikovatelné na všechna správní řízení dle Stavebního zákona, pokud při nich mohou 

být dotčeny zákonem chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny. 

 

 Na výše uvedené navazuje NSS ve svém rozhodnutí ze dne 4. srpna 2010 

v němž uvádí: „nelze bez dalšího vyloučit účast občanského sdružení ve zkráceném 

stavebním řízení s odkazem na taxativní výčet účastníků stavebního řízení v ust. § 109 

stavebního zákona, jak to v projednávané věci učinil městský soud, ale je nezbytné 

vycházet z pravidla lex specialis derogat generali, kdy ust. § 70 zákona o ochraně 

přírody a krajiny představuje ve vztahu k ust. § 109 stavebního zákona zvláštní právní 

úpravu účastenství ve stavebním řízení. V návaznosti na shora uvedené je potom třeba 

zkoumat, zda mohou být v takovém řízení dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a zda 

jsou v daném případě splněny další požadavky stanovené ust. § 70 odst. 2 a 3 zákona o 

ochraně přírody a krajiny.“88 

 

 Konstantní ve svých názorech zůstává NSS i v dalším rozhodnutí věnovanému 

této problematice, když dne 4. května 2011 stanoví: „k pozitivním podmínkám aplikace 

§ 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy existenci takového řízení, při němž 

mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné tímto zákonem, a zároveň 

                                                           
87 Srovnej, rozhodnutí NSS 5 As 41/2009-91 ze dne 27. května 2010.  
88 Srovnej, rozhodnutí NSS 9 As 63/2010 – 111 ze dne 4. srpna 2010.  
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existenci a aktivitě občanského sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je 

ochrana přírody a krajiny za plnění dalších náležitostí, se přidává podmínka negativní, 

nevyloučení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny  pravou účastenství ve zvláštním 

právním předpisu. Tak je tomu v případě § 14 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 

některých zákonů […] Pouze právní normy konstruované jako restriktivní, výslovně 

uzavřené dopadu jiných norem stejné síly a speciality, tedy vylučují užití zvláštních 

norem zákona o ochraně přírody a krajiny. Ustanovení § 109 stavebního zákona 

takovou povahu nemá.“89 

 

 S předchozí judikaturou se NSS ztotožnil také v rozhodnutí ze dne 1. června 

2011 v němž se mimo jiné podrobně vyjádřil ke vztahu ustanovení § 70 ZOPK a § 109 

StavZ. V této věci NSS nejprve konstatoval, že: „§ 109 odst. 1 stavebního zákona 

používá z hlediska legislativní techniky uzavřený (tzv. taxativní) výčet účastníků řízení 

[…]. Použití techniky uzavřeného výčtu má za následek, že při určování okruhu 

účastníků stavebního řízení nelze postupovat dle normy obecné, kterou je § 27 

správního řádu […]. Pokud by § pracoval s výčtem demonstrativním, nevedla by takto 

formulovaná norma k vyloučení aplikace obecné definice účastníků správního řízení, 

pouze by ji doplnila. Nelze proto přijmout tezi městského soudu, žalovaného a osoby 

zúčastněné na řízení, že taxativní výčet účastníků stavebního řízení vede k vyloučení 

speciálních norem. Ve skutečnosti totiž směřuje k vyloučení norem obecných (§ 27 

správního řádu).“ Výše uvedené lze interpretovat jako jasný závěr NSS, že znění § 109 

StavZ nemůže vést k vyloučení speciální zákonné úpravy. Že za takovou speciální 

úpravu lze považovat právě § 70 ZOPK dovodil NSS v tomtéž rozhodnutí, když uvádí: 

„Za speciální je nutno považovat tu normu, jež má užší vymezení, ať už věcné, či osobní. 

Pravidlo obsažené v § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny dopadá na 

všechna jednotlivá řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny. Tato 

norma je tedy věcně obecnější než § 109 stavebního zákona, který se týká toliko 

stavebního řízení. Její osobní rozsah je ovšem vymezen velice úzce, vztahuje se pouze na 

                                                           
89 Srovnej, rozhodnutí NSS 7 As 2/2011-52 ze dne 4. května 2011.  
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občanská sdružení a jejich organizační jednotky, jejichž hlavním posláním podle stanov 

je ochrana přírody a krajiny. Ustanovení § 109 stavebního zákona má naproti tomu 

šířeji koncipovanou osobní působnost. V případě souběžné aplikace, respektive střetu 

takových dvou norem, nelze proto jednoduše určit, která z nich je obecná a musí 

„ustoupit“ normě speciální. Je proto třeba je aplikovat současně tam, kde je to možné, 

popřípadě využít jiná výkladová pravidla tam, kde souběžná aplikace možná není.“ 90 

 

 Potud lze názory NSS označit za konstantní a vyvodit z nich jasný závěr, jak 

danou problematiku interpretovat. Totéž ostatně konstatoval i sám NSS ve svém 

usnesení ze dne 30. dubna 2013, když uvádí: „Z výše citovaných rozsudků Nejvyššího 

správního soudu tedy plyne, že i přes taxativní vymezení účastníků stavebního řízení v § 

109 stavebního zákona lze ve stavebním řízení připustit účastenství občanských sdružení 

podle § 70 zákona o ochraně přírodě a krajiny, neboť posléze uvedené ustanovení 

obsahuje zvláštní právní úpravu účastenství ve stavebním řízení.“ 91 

 

 Z řady výše zmíněných konzistentních názorů NSS pak zcela vybočuje poslední 

rozhodnutí jeho druhého senátu, které se danou problematikou zabývá. Kromě faktu, že 

toto rozhodnutí je zcela v rozporu s předchozí veskrze konstantní rozhodovací činností 

NSS, se lze pozastavit i nad samotným datem rozhodnutí. Právo jako takové nemůže 

existovat jakožto izolovaný systém závazných norem chování, naopak je potřeba jej 

vždy zařadit do příslušného sociálního kontextu. V tomto případě můžeme kontextem 

rozumět na jedné straně v zásadě ustálenou judikaturu a konzistentní názory různých 

senátů NSS v dané věci, na straně druhé pak okamžik, kdy bylo ono rozporuplné 

rozhodnutí přijato a z tohoto plynoucí konsekvence. Bylo tomu totiž 14. ledna 2013, 

tedy 13 dní po účinnosti nové právní úpravy, která s konečnou platností zakotvila mezi 

taxativní výčet účastníků stavebního řízení i občanská sdružení. I přesto došel druhý 

senát NSS dne 14. ledna 2013 k následujícím závěrům: „Zákon o ochraně přírody a 

krajiny i zákon o posuzování vlivů na životní prostředí sice zakládají občanským 

                                                           
90 Srovnej, rozhodnutí NSS 1 As 6/2011-347 ze dne 1. června 2011.  
91 Srovnej, rozhodnutí NSS 1 As 176/2012 ze dne 30. dubna 2013.  
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sdružením hájícím zájmy na ochraně životního prostředí, krajiny, zdravých životních 

podmínek, apod., právo účastnit se v (navazujících) řízeních, v nichž mohou být tyto 

zájmy dotčeny (tedy i v řízeních vedených v režimu stavebního zákona), nekonkretizují 

ovšem, o která řízení má jít; nelze přitom ignorovat úpravu účastníků řízení, jak je pro 

jednotlivé případy zakotvena ve stavebním zákoně. 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).“ 92 Lze se 

domnívat, že první senát NSS se výše uvedenými závěry druhého senátu nesouhlasí, 

kdy ve svém usnesení ze dne 30. dubna 2013 k tomuto závěru druhého senátu uvádí: 

„Druhý senát v citovaném rozsudku nezohlednil aktuální judikaturu zdejšího soudu 

týkající se účastenství občanských sdružení podle § 109 nového stavebního zákona, 

která se s neaplikovatelností judikatury citované městským soudem (a následně i 

druhým senátem) v dané věci podrobně vypořádala, nýbrž vycházel z dřívější judikatury 

vztahující se ke starému stavebnímu zákonu a tehdejšímu způsobu vymezení účastníků 

kolaudačního řízení.“ 93 

 

 S přihlédnutím k výše uvedenému je nutno konstatovat, že odpověď na v úvodu 

předestřenou otázku účastenství občanských sdružení ve stavebním řízení podle 

Stavebního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2012, zůstává stále nejasná. Sami 

soudci NSS shrnuli danou problematiku následovně „První senát Nejvyššího správního 

soudu má za to, že oba výše citované závěry jsou v rozporu. Buďto platí názor pátého 

senátu, že § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny obsahuje speciální ustanovení k § 

109 stavebního zákona a že tedy občanské sdružení, jehož hlavním posláním podle 

stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněno účastnit se stavebního řízení 

vedeného podle § 109 a násl. stavebního zákona za splnění podmínek uvedených v § 70 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Anebo platí závěr druhého senátu, že zákon o 

                                                           
92 Srovnej, rozhodnutí NSS 2 As 7/2011-274 ze dne 14. ledna 2013. 
93 Srovnej, rozhodnutí NSS 1 As 176/2012 ze dne 30. dubna 2013.  
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ochraně přírody a krajiny nemůže založit účastenství občanských sdružení ve stavebním 

řízení, neboť úprava obsažená v § 109 stavebního zákona to výslovně neumožňuje.“94 

 

 Definitivní odpověď v této věci snad přinese rozhodnutí rozšířeného senátu, 

kterému byla věc postoupena 30. dubna 2013. V usnesení č. j. 1 As 176/2012 se na něj 

obrátil první senát NSS s žádostí, aby zodpověděl následující otázku: „Je občanské 

sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, oprávněno 

účastnit se stavebního řízení vedeného podle § 109 a násl. stavebního zákona (ve znění 

účinném do 31. 12. 2012) při splnění podmínek stanovených v § 70 zákona o ochraně 

přírody a krajiny?“95 Autor této práce by tak rád využil naskytnuté příležitosti a před 

konečným rozhodnutím tohoto sporu, by se rád zařadil po bok zastánců výkladu 

umožňujícího účast občanských sdružení na stavebním řízení i dle stavebního zákona ve 

znění do 31. prosince 2012. 

 

6.4 Účast na základě zvláštních právních předpisů 

 

 Účastenství občanských sdružení ve stavebním řízení je podmíněno splněním 

několika zákonných podmínek. Tyto lze dělit do dvou skupin, přičemž pro vznik 

právního titulu účastenství je zapotřebí kumulativní splnění relevantních podmínek 

z obou těchto skupin. První skupinu tvoří podmínky explicitně zakotvené Stavebním 

zákonem. Druhou pak požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

 

 Hovoříme-li o podmínkách, které pro účast občanských sdružení ve stavebním 

řízení stanoví Stavební zákon, je řeč o třech požadavcích obsažených v ustanovení § 

109 písm. g), jejichž kumulativní splnění je nezbytným předpokladem pro vznik 

předmětného právního titulu účastenství. Těmito jsou: i) zmocnění zvláštním právním 

předpisem; ii) možnost dotčení veřejných zájmů chráněných zvláštními právními 

                                                           
94 Srovnej, rozhodnutí NSS 1 As 176/2012 ze dne 30. dubna 2013.  
95 Srovnej, rozhodnutí NSS 1 As 176/2012 ze dne 30. dubna 2013. 
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předpisy vydáním stavebního povolení; a iii) neexistence rozhodnutí o dané věci 

v územním řízení.96  

 

 Co do podmínek účasti občanských sdružení ve stavebním řízení stanovených 

zvláštními právními předpisy, tj zejm. Zákonem o ochraně přírody a krajiny a Zákonem 

o posuzování vlivů na životní prostředí, lze předpokládat, že bude platit v zásadě totéž, 

co bylo v této souvislosti uvedeno v kapitolách pojednávajících o dané problematice 

v kapitolách věnovaných územnímu řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že účast 

občanských sdružení ve stavebním řízení byla s odkazem na zvláštní právní předpisy 

explicitně zakotvena ve Stavebním zákoně až od 1. ledna 2013, nelze pro tyto případy 

vycházet z žádné aktuální a bez dalšího relevantní judikatury. Na druhou stranu, 

s přihlédnutím k totožnosti úpravy pro územní i stavební řízení, se autor domnívá, že je 

možné vycházet z existující judikatury upravující tyto situace v územním řízení. 

 

6.4.1 Právní důsledky účasti dle zvláštních právních předpisů 

 

 Jsou-li naplněny výše popsané podmínky, stává se občanské sdružení 

účastníkem stavebního řízení. Tedy řízení neveřejného, jehož se účastní pouze velmi 

omezený počet subjektů. Níže popsaná procesní práva a povinnosti, která z účasti na 

řízení pro občanská sdružení plynou je potřeba posuzovat vždy ze dvou úhlů pohledu. 

Primárně, co do obsahu a důsledků konkrétního oprávnění či povinnosti. Sekundárně 

však vždy i s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o jedinou, byť zprostředkovanou, 

příležitost široké veřejnosti, aktivně uplatnit své názory a stanoviska ve stavebním 

řízení. Mezi nejdůležitější procesní práva občanských sdružení ve stavebním řízení 

náleží: 

                                                           
96 Srovnej, § 109 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: „Ú častníkem stavebního řízení je 
pouze osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny 
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto 
v územním řízení.“ 
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a) Právo na informace o zahájení řízení 

 

 V tomto případě je jedná o obdobné právo, jaké občanským sdružením 

svědčí i v řízení územním. Občanské sdružení musí být i v případě 

stavebního řízení stavebním úřadem adresně informováno o zahájení řízení. 

To neplatí v případě řízení s velkým počtem účastníků. 

 

b) Právo účastnit se ústního jednání 

 

 Kromě svého primárního významu, nabývá toto oprávnění zcela 

mimořádné důležitosti při jeho posuzování optikou neveřejnosti stavebního 

řízení. Na rozdíl od řízení územního se ve stavebním řízení nekoná, ani 

veřejné ústní jednání, ani nejsou zákonem připuštěny veřejností podávané 

připomínky. V takové situaci je účast na stavebním řízení prostřednictvím 

občanských sdružení jedinou možností, jak se na tomto může široká 

veřejnost podílet. „Obecná veřejnost nemá žádná procesní práva ve 

stavebním řízení. Má právo podávat stížnosti, psát petice a případně 

podávat podněty k přezkumu (ne)zákonnosti povolení stavby. Aby se 

veřejnost mohla účinněji zapojit, je potřeba založit občanské sdružení a 

účastnit se těchto procesů jeho prostřednictvím.“ 97 K otázce v citaci 

zmíněného „účinného zapojení“ obecné veřejnosti a nejasnostem s touto 

spojeným více v následujícím bodě týkajícím se práva podávat námitky. 

 

c) Právo uplatnit námitky v řízení. 

 

 Právo uplatnit námitky v řízení je jedním z nejdůležitějších procesních 

práv jeho účastníků. Jeho realizací se účastník může na řízení skutečně 

aktivně podílet a ovlivňovat je dle svého přesvědčení. Při analýze tohoto 

                                                           
97  Srovnej, ČERNOHOUS, Pavel., ŠIKOLA, Luděk. Od územního plánování po stavební povolení: kdy a 
jak se účastnit. Praha: Zelený kruh, 2007, s. 22. 
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práva svědčícího občanskému sdružení je nutno se zabývat dvěma 

zásadními otázkami. Prvně otázkou, zda je občanské sdružení vůbec 

oprávněno námitky podávat. Dále pak otázkou, jakým způsobem je 

příslušný stavební úřad povinen se s případnými námitkami vyrovnat. 

 

 Pro zodpovězení první otázky je primárně zapotřebí vycházet ze znění 

Stavebního zákona. Ten v této věci stanoví: „Účastník řízení může uplatnit 

námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby 

nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 

opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 

stavbě.“ 98 Zákon tedy stanoví, jaký okruh námitek může účastník podat a 

podmínku, jejíž splnění je pro zákonné podání nezbytné. Co do okruhu, 

jedná se o námitky i) proti projektové dokumentaci; ii) proti způsobu 

provádění a užívání stavby; a iii) proti požadavkům dotčených orgánů. 

Může tak ovšem učinit pouze za předpokladu, že je těmito přímo dotčeno 

jeho vlastnické právo, právo založené smlouvou provést stavbu, opatření 

nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

Budeme-li vycházet z doslovného znění zákona, vylučuje tato poslední 

podmínka možnost občanských sdružení účastnících se na základě § 109 

písm. g) Stavebního zákona podávat ve stavebním řízení jakékoliv námitky, 

neboť jeho hmotná práva tímto být přímo dotčena nemohou. Je otázkou, 

nakolik je nesoulad mezi ustanovením § 109 StavZ, zakotvující novou 

skupinu účastníků v řízení a ustanovením § 114 odst. 1 StavZ, tuto změnu 

zcela nereflektujícím, pouze legislativním opomenutím, či zcela záměrným 

krokem zákonodárce, který by tak Novelou pro forma vyhověl převažujícím 

názorům odborné veřejnosti a NSS a de facto znemožnil těmto novým 

                                                           
98 Srovnej, § 114 odst. 1, první věta zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: „Ú častník řízení může 
uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.“  
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účastníkům do řízení jakkoliv aktivně zasahovat. Jejich účastenství by tak 

zůstalo pouze formálním a obsahově vyprázdněným titulem. Lze jen doufat, 

že tato otázka bude ku prospěchu občanských sdružení co nejdříve vyřešena, 

ať legislativní úpravou, či extenzivní judikaturou NSS. Pro úplnost je však 

třeba uvést, že současná literatura o této problematice, buď mlčí, nebo 

zastává názor doslovného výkladu zákona. „Výjimku tvoří účastníci podle 

písmene g) [občanská sdružení], kteří nehájí v řízení svá vlastnická práva 

nebo práva vyplývající z věcného břemene a nemohou proto uplatňovat 

námitky podle § 114 odst. 1 zákona.“ 99  

 

 Při zodpovězení otázky druhé, je s drobnými obměnami možné 

zopakovat, co již k tomuto tématu zaznělo v úpravě územního řízení. I 

v tomto případě došlo prostřednictvím Novely k podstatné změně v postupu 

stavebního úřadu při vypořádání se s námitkami účastníků řízení. „Novela 

provedená zákonem č. 350/2012 Sb. opustila princip, že o podaných 

námitkách rozhoduje stavební úřad v rámci stavebního řízení a stavebního 

povolení. S účinností od 1. 1. 2013 se námitky nestávají předmětem 

samostatného rozhodování. To ovšem neznamená, že by se jimi stavební 

úřad nemusel zabývat. I nadále je tak stavební úřad povinen podané 

námitky patřičným způsobem zohlednit a musí se s nimi vypořádat 

v odůvodnění svého rozhodnutí, jak ostatně vyplývá již z § 68 odst. 3 

SpŘ.“100 Stejně jako v územním řízení i nyní nelze než vycházet z textu 

zákona a konstatovat, že nadále se stavební úřad bude s námitkami 

účastníků zabývat pouze v rámci odůvodnění stavebního povolení dle 

obecné úpravy Správního řádu. Opět zůstává otázkou, zda se jedná pouze o 

legislativní omyl, či o záměr zákonodárce, jehož smysl však autorovi této 

                                                           
99 Srovnej, Srovnej, MAREČEK, Jan., DOLEŽAL, Jiří., SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra., SKLENÁŘ, 
Tomáš., TUNKA, Martin., VOBRÁTILOVÁ. Zdeňka. cit. dílo sub 81, s. 277. 
100 Srovnej, POTĚŠIL, Lukáš., ROZTOČIL, Aleš., HRŮŠOVÁ, Klára., LACHMANN, Martin. Stavební 
zákon – online komentář, 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2/2013. 
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práce není zcela zřejmý. K jeho osvětlení pak nepřispívá ani důvodová 

zpráva Novely, která tuto změnu nikterak nekomentuje.  

 

d) Možnost ovlivňování účastníků 

 

 S přihlédnutím k výše uvedenému je otázkou, nakolik je toto téma 

v případě stavebního řízení aktuální. Občanská sdružení sice Novelou 

získala explicitní právo být účastníkem řízení, je však nasnadě ptát se, zda 

společně s ním získala i právo toto řízení aktivně ovlivňovat, či zda se jedná 

pouze o formální postavení s prázdným obsahem. V takovém případě by 

jakákoliv diskuze k tomuto bodu byla zcela irelevantní. 

 

6.5 Komparace práv jednotlivce a občanského sdružení ve stavebním 

řízení 

 

6.5.1 Účast jednotlivce ve stavebním řízení 

 

 Hovoříme-li o účastenství ve stavebním řízení, je nutné vždy důkladně 

rozlišovat, zda je debata vedena o období před Novelou, či o období po Novele. 

Obdobím před Novelou autor rozumí dobu do 31. prosince 2012, tj. do účinnosti zákona 

č. 350/2012 Sb., kterým bylo zásadně změněno vymezení účastníků stavebního řízení. 

Do tohoto okamžiku velmi úzké omezení účastníků řízení pouze na ty s relevantním 

hmotněprávním titulem k účastenství, bylo rozšířeno o kategorii osob zmocněných 

k účasti zvláštním právním předpisem, tj. o tzv. procesní účastníky, zejména občanská 

sdružení. 

 

 V období před Novelou se vzhledem k jeho neveřejnosti, mohl jednotlivec 

účastnit stavebního řízení pouze v tom případě, že naplnil podmínky účastenství některé 

z kategorie účastníků taxativně vymezené Stavebním zákonem. Široká veřejnost, či 
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subjekty nedisponující hmotněprávním titulem účastenství byli ze stavebního řízení dle 

dikce Stavebního zákona vyloučeni. 

 

 V období po Novele výše uvedené již zcela neplatí. Stavební řízení sice zůstává 

ve své podstatě stále neveřejné, kdy kromě účastníků řízení se na něm nemůže nikdo 

jiný podílet, ovšem účastníkem řízení se nově může prostřednictvím občanského 

sdružení stát prakticky kdokoliv. 

 

6.5.2 Účast občanského sdružení v územním řízení 

 

 Jestliže jsme v předchozí kapitole hovořili o nutnosti rozlišovat období před a po 

Novele, v této kapitole nelze toto rozdělení více akcentovat. Zatímco možnosti 

jednotlivce se po 31. prosinci 2012 pouze rozšířily, pro občanská sdružení toto datum 

znamená jejich vůbec první skutečné zařazení mezi účastníky stavebního řízení.  

 

 Vedle nesporného významu Novely pro občanská sdružení, tato měla zcela 

mimořádný vliv i na „otevření“ stavebního řízení široké veřejnosti. Stejně jako 

v územním řízení i zde totiž může jednotlivec, který původně nebyl k účasti oprávněn 

pro nedostatečný hmotněprávní titul, založit občanské sdružení formálně vyhovující 

požadavkům zákona a jeho prostřednictvím se na řízení podílet. Nutno podotknout, že 

takové jednání je výhodné nejen pro původně vyloučeného „účastníka“, ale též pro 

jednotlivce, který je jinak řádným vedlejším účastníkem, neboť občanská sdružení mají 

v řízení takové postavení a práva, která jednotlivec nikdy nezíská. Mezi největší 

zvýhodnění občanských sdružení patří: 

 

a) Relativně snadné založení občanského sdružení 

 

 Stejně jako bylo konstatováno v komparaci věnované územnímu řízení, 

relativní jednoduchost založení občanského sdružení, spolu s absencí 

jakýchkoliv kontrolních nástrojů jeho činnosti jsou dvěma hlavními 
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argumenty pro účast ve stavebním řízení prostřednictvím ad hoc 

založených sdružení. 

 

b) Široké informační oprávnění 

 

 Toto oprávnění je opět obdobou informačních privilegií občanských 

sdružení v územním řízení, neboť je založeno stejným zvláštním 

předpisem, tj. Zákonem na ochranu přírody a krajiny. Dle tohoto platí, 

nehledě na konkrétní správní řízení, že občanské sdružení musí být 

příslušným orgánem státní správy předem informováno o všech 

zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou 

být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle příslušného 

zákona. I zde platí, že občanské sdružení a jeho prostřednictvím i všichni 

jeho členové se tak vždy dozví o všech relevantních řízeních bez potřeby 

vynaložit za tímto účelem zvláštní úsilí, což může představovat výraznou 

výhodu zejména pro jednotlivce a širokou veřejnost, nemající v stavebním 

řízení obecně žádná práva. 

 

c) Vstup do zahájeného řízení 

 

 Vycházeje ze skutečnosti, že právní úprava zakotvující účastenství 

občanských sdružení je ve stavebním řízení relativně nová, lze toto 

oprávnění s ohledem na judikaturu územního řízení pouze predikovat. 

Vzhledem k prakticky obdobné právní úpravě a právem regulovaným 

skutečnostem ve vztahu k územnímu řízení, se však lze s velkou 

pravděpodobností domnívat, že i v případě stavebního řízení budou mít 

občanská sdružení právo do tohoto vstoupit i po jeho zahájení. Totéž bude 

zřejmě platit i pro tzv. ad hoc sdružení založená až po samotném zahájení 

předmětného řízení. Lze předpokládat, že tohoto oprávnění budou využívat 

zejména jednotlivci, kteří nebyli k řízení jako vedlejší účastníci připuštěni, 
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případně další veřejnost, která se o řízení dozví až po jeho zahájení a bude 

jej chtít přesto ovlivnit. 

 

d) Právo účasti na jednání 

 

 Z pohledu jednotlivce vyloučeného ze stavebního řízení a široké 

veřejnosti, nabývá toto oprávnění mimořádného významu. Stavební řízení 

je ve své podstatě neveřejné a tak kromě taxativně vymezených účastníků 

není nikomu umožněno se na tomto účastnit, či jej aktivně ovlivňovat. 

V teoretické rovině toto platí i nadále, ovšem v praktických důsledcích 

umožnila Novela podílet se prostřednictvím občanských sdružení na řízení 

v zásadě každému. Pro futuro bude zájemcům stačit založit občanské 

sdružení splňující požadavky stanovené příslušnými zákony a jeho 

prostřednictvím se stavebního řízení aktivně účastnit. Opět je však třeba 

upozornit, že co do aktivní účasti Novela taktéž znamenala velký zlom, 

když pozměnila proces vypořádávání námitek účastníků řízení. Více o této 

problematice v následujícím bodě.  

 

e) Právo podávat námitky 

 

 Obecně platí, že účastníkům řízení je spolu s právem účasti na řízení 

přiznáno též právo řízení aktivně ovlivňovat prostřednictvím podaných 

námitek. Nakolik právo podávat námitky v řízení svědčí i občanským 

sdružením a zda případné námitky budou mít zásadní vliv na jeho průběh, 

zůstává ovšem v tomto případě otázkou. Zatímco v prvním případě autor 

věří, že spory týkající se práva podávat námitky budou v budoucnu 

judikatorně vyřešeny ve prospěch sdružení, řešení reálného významu 

námitek pro ovlivnění průběhu a výsledku řízení je nejisté. 
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 Stejně jako v územním řízení, i v řízení stavebním jsou práva jednotlivců a 

občanských sdružení ve značné nerovnováze. Stejně jako v územním řízení, i zde této 

skutečnosti mohou jednotlivci a veřejnost využít a podílet se na řízení prostřednictvím 

těchto privilegovaných subjektů. Na rozdíl od územního řízení zde má tato skutečnost 

vzhledem k rigidní uzavřenosti stavebního řízení mnohem větší význam. Stavební řízení 

tak zůstává neveřejné pouze v teoretické rovině, zatímco v běžném životě se jej 

veřejnost účastnit může a zákon jí, byť nepřímo, přiznává velmi silná práva.  

 

7 Stručné zhodnocení platné právní úpravy 

 

7.1 Zhodnocení právní úpravy územního řízení 

 

 Právní úprava územního řízení obsažená ve Stavebním zákoně nabízí několik 

možností účasti veřejnosti na tomto řízení. 

 

 De iure se jednotlivec, naplní-li nezbytné zákonné podmínky, může řízení 

účastnit v režimu vedlejšího účastenství, prostřednictvím řádně uplatněných připomínek 

a teoreticky též oslovováním zastupitelů a peticemi. Organizovaná veřejnost bez právní 

subjektivity pak může k účasti na řízení využít institutu připomínek veřejnosti, či již 

zmiňovaného oslovení zastupitelů a petic. Třetím, zvláště upraveným, způsobem účasti, 

je režim účasti organizované veřejnosti s právní subjektivitou, zejm. občanských 

sdružení.  

 

 De facto jsou výše uvedené možnosti účasti veřejnosti v řízení rozšířeny o 

možnost účastnit se prostřednictvím účelově založeného občanského sdružení. Takový 

způsob účasti pravděpodobně neodpovídá úmyslu zákonodárce, přesto je legálně možný 

a hojně využívaný, o čemž svědčí i bohatá judikatura NSS týkající se účasti ad hoc 

založených sdružení na územním řízení.  
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 Obecně lze konstatovat, že všechny uvedené možnosti účasti jsou nedostatečné. 

Možnosti de iure svým velmi striktním a úzkým vymezením právních titulů účastenství, 

možnosti de facto, byť zákonné možnosti rozšiřují, svou přílišnou složitostí. Ve svém 

důsledku sice druhá skupina možností, tj. faktických možností účasti, umožňuje účast 

na řízení v zásadě komukoliv, ovšem skutečné využití najde tento způsob zpravidla 

pouze u odborně vybavených, zejména podnikatelských subjektů, nikoliv u průměrných 

jednotlivců upřímně přesvědčených o potřebě chránit životní prostředí. 

 

7.2 Zhodnocení úpravy pro stavební řízení 

 

 Na rozdíl od v předchozí kapitole uvedeného, úprava stavebního řízení formálně 

žádné možnosti účasti veřejnosti nenabízí. Exkluzivita účasti pouze pro úzce vymezené 

subjekty a zásadní neveřejnost jsou dvěma z hlavních znaků tohoto řízení. 

 

De iure se tak řízení mohou účastnit pouze jednotlivci, resp. právnické osoby v 

obdobném režimu, kterým svědčí některý z velmi striktně vymezených právních titulů 

účastenství. Veřejnost je z řízení obecně vyloučena. Nově, s účinností od 1. ledna 2013, 

se řízení mohou účastnit i zvláštními předpisy zmocněná občanská sdružení. 

 

 De facto, s účinností od 1. ledna 2013, se může stavebního řízení účastnit 

kdokoli, kdo za tímto účelem včas iniciuje vznik občanského sdružení. Prosté založení 

občanského sdružení je relativně jednoduché. Založení občanského sdružení, které bude 

splňovat zvláštním zákonem stanovené podmínky pro účast na stavebním řízení, není o 

mnoho složitější a jeho prostřednictvím se tak stavebního řízení může účastnit v zásadě 

kdokoliv. Zákon mu za tím účelem poskytuje poměrně silné procesní instrumenty. 

 

 Uváděná neveřejnost řízení a tomu odpovídající pozitivní právní úprava striktně 

vymezených vedlejších účastníků řízení je v konečném důsledku zcela zbytečná a 

nereflektující skutečný stav právní praxe. 
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8 Návrh právní úpravy de lege ferenda 

 

 Při důkladném zvážení výše uvedeného, autor této práce zastává názor, že by 

územní a stavební řízení měla být otevřena všem osobám, které relevantním způsobem 

prokážou svůj právní zájem na této účasti a výsledku řízení. Tedy těm osobám, jež 

budou zákonem stanoveným způsobem schopné doložit dotčení svého práva na příznivé 

životní prostředí, práva vlastnického, jakož i dalších ústavních a jiných zákonných práv. 

Neboť samotný zájem být účastníkem řízení a s tímto spojená nezbytná aktivita 

jednotlivce pro jeho reálnou účast na řízení jsou pro autora dostatečnými důvody pro 

umožnění takové účastni.  

 

 Autor se domnívá, že stávající situace zakládá velkou nerovnost v přístupu 

k právu a nerovnost před zákonem, neboť právnické osoby, zejm. podnikatelské 

subjekty, mající dostatečný administrativní aparát, finanční prostředky a další možnosti 

k účelovému založení občanských sdružení a hájení svých zájmů prostřednictvím těchto 

subjektů, se předmětných řízení účastní v hojné míře i za stávající právní úpravy. 

Naopak jednotlivce s upřímným zájmem o životní prostředí a dění v jejich okolí může 

složitost legislativní úpravy, jakož i nutnost založení vlastního občanského sdružení od 

jejich původního a zcela správného záměru aktivně se přičinit o podobu a ochranu 

svého bezprostředního okolí oprávněně odradit. 

 

 Autor se kloní k závěru, že odstranění překážek k účastenství na předmětných 

řízeních nepovede k neúnosnému nárůstu účastníků a tudíž určitému zablokování řízení. 

Skutečně a zejména ekonomicky motivované subjekty mají možnost účasti a 

prodlužování řízení již nyní. Naopak, autor je přesvědčen, že takový postup v konečném 

důsledku povede k účasti skutečně zaujatých subjektů, tj jednotlivců, nejrůzněji 

organizované veřejnosti i právnických osob, a ke zkvalitnění řízení jako takového a 

v neposlední řadě též k aktivizaci občanské společnosti v otázkách ochrany životního 

prostředí a podoby prostředí, v němž žijeme. 
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 Navrhované řešení by nepochybně kladlo velké odborné požadavky na příslušné 

správní úřady, které by zejména jednotlivcům při uplatnění jejich práv musely 

poskytnout základní právní pomoc, ovšem v souladu s dosud prezentovanými názory 

NSS je autor přesvědčen, že toto nesmí být argumentem na újmu tohoto řešení.  

 

 Autor práce věří, že pozitivní zakotvení všeobecné účasti na předmětných 

řízeních s jasně nastavenými procesními právy relevantních subjektů je správným 

řešením problematiky, kterou se tato práce zabývá. Bude-li někdo chtít v předmětných 

řízeních hájit svá práva, právo by mu k tomu mělo poskytnout přiměřené procesní 

instrumenty. 

 

9 Závěry 

 

 Finis coronat opus. 

 

 Cílem této práce bylo upozornit na aktuální problémy spojené s možnostmi 

aktivní účasti veřejnosti na vybraných rozhodovacích procesech, jejichž výsledky 

mohou významným způsobem ovlivnit vzhled a vlastnosti prostředí, v němž žijeme.  

 

 Za tímto účelem byla práce vedena takovým způsobem, aby čtenáři poskytla 

ucelenou analýzu dané problematiky, ve smyslu jejího vymezení v úvodu práce. 

Závěrem, na základě informací v práci uvedených, předkládá autor čtenáři doporučená 

řešení v úvodu pojmenovaných problémů, jakož i odpovědi na otázky vzniklé v průběhu 

práce. 

 

 Za účelem komplexního představení problematiky nerovnosti procesních práv 

jednotlivců a občanských sdružení v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany 

životního prostředí, se autor v úvodu práce zabývá mimo jiné tématem založení 

občanských sdružení. Autor věří, že zahrnutí stručné, přesto důkladné analýzy tohoto 

procesu je pro naplnění účelu práce nezbytné. V dané části práce je prostor věnován 
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procesu založení občanského sdružení, jak podle aktuálně účinné, tak dle nové právní 

úpravy, účinné od 1. ledna 2014. Po důkladném zvážení všech skutečností uvedených 

v této kapitole, dochází autor k závěru, že založení občanského sdružení je díky minimu 

zákonných požadavků a omezení relativně jednoduché a otevřené. To umožňuje 

nejrůzněji motivovaným jedincům a skupinám zakládat tzv. ad hoc sdružení jejichž 

prostřednictvím se lze účastnit obou analyzovaných správních řízení a tyto za 

nejrůznějším účelem, ne vždy odpovídajícím smyslu zákona, ovlivňovat. 

 

 V prvním ze zkoumaných správních řízení, tj. v řízení územním, se práce 

zaměřuje zejména na otázku vymezení účastníků tohoto řízení a analýzu jejich práv 

z hlediska reálného významu pro účinnou ochranu životního prostředí. Zvláštní 

pozornost je věnována tzv. vedlejším účastníkům řízení, taxativně definovaným 

Stavebním zákonem. Těžiště této kapitoly spočívá v porovnání procesních práv 

jednotlivce a občanských sdružení v územním řízení. Pro objektivní a ucelené 

porovnání těchto dvou subjektů a jejich práv je zcela zásadní zákonná úprava toho, za 

jakých podmínek se řízení mohou účastnit. Zatímco jednotlivci se řízení mohou účastnit 

pouze při splnění zákonem striktně stanovené podmínky dotčení jejich vyjmenovaných 

věčných práv, občanská sdružení se mohou řízení účastnit vždy, stanoví-li tak zvláštní 

právní předpis. V konečném důsledku se občanská sdružení mohou řízení účastnit téměř 

vždy, mají-li jejich členové na této účasti dostatečný zájem. Tento názor potvrzuje i 

judikatura NSS kontinuálně rozšiřující procesní práva občanských sdružení, zejména 

rozšiřováním možností jejich vstupu do řízení. Závěrem této kapitoly jsou shrnuty 

nejvýznamnější zvýhodnění občanských sdružení vůči jednotlivcům v jejich procesních 

možnostech. V souladu s širším účelem této práce, je účelem této kapitoly i následné 

komparace práv jednotlivce a občanských sdružení upozornit na silně diferencované 

úpravy práv jednotlivce a občanských sdružení. 

 

 Autor se domnívá, že takové dělení je ve skrze negativní, přičemž tuto 

problematiku je nutno nahlížet ze dvou stran. Na jednu stranu autor hodnotí skutečnost, 

že zde takto široké možnosti občanských sdružení jsou, pozitivně, neboť umožňují 
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jednotlivcům původně z řízení vyloučeným, se daného řízení účastnit a dokonce 

silnějšími prostředky, než jaké by jim zákon v podobně běžných vedlejších účastníků 

přiznával, toto řízení ovlivňovat. Na druhou stranu vidí autor nebezpečí ve skutečnosti, 

že tohoto účelového zakládání občanských sdružení budou využívat zejména 

podnikatelské a jiné ekonomicky silné subjekty s odborným aparátem, k prosazení 

zájmů jiných než těch pro ochranu životního prostředí a skutečně předsvědčení 

jednotlivci a skupiny se zájmem o ochranu přírody a krajiny se danou legislativní 

složitostí nechají od účasti v řízení a hájení svých práv odradit. 

 

 V druhém z analyzovaných správních řízení, tj. v řízení stavebním, je uplatněn 

stejný systematický postup jako v kapitole věnující se řízení územnímu, s případnými 

odchylkami plynoucími z odlišností obou řízení. Po úvodní charakteristice je věnována 

značná pozornost odlišnostem relevantní právní úpravy účastenství před Novelou a po 

její účinnosti. Významnou změnou, kterou tato přinesla, bylo zakotvení občanského 

sdružení mezi taxativně vymezené účastníky řízení a tím de facto otevření stavebního 

řízení široké veřejnosti.  

 

 Explicitní zakotvení účasti občanských sdružení ve stavebním řízení provedené 

Novelou hodnotí autor velmi kladně. Na druhou stranu se pozastavuje nad další 

z Novelou provedených změn, spočívající v úpravě postupu pro vypořádání námitek 

účastníků ze strany příslušného stavebního úřadu. V této věci došlo k technicky drobné, 

co do významu však velmi významné změně, která v důsledku znamená setření 

obsahových rozdílů mezi právním institutem námitek a připomínek, uplatňovaných v 

obou zkoumaných řízeních. Dle autorova přesvědčení odporuje tato změna smyslu 

Novely, která na jednu stranu rozšiřuje okruh účastníků stavebního řízení, na druhou 

stranu však podstatně zhoršuje procesní práva všech vedlejších účastníků, jak 

stavebního, tak územního řízení, když v zásadě obsahově vyprazdňuje institut 

procesních námitek. Autor věří, že se jedná pouze o legislativní opomenutí, které bude 

bezprostředně opraveno a do té doby odpovídajícím způsobem vykládáno judikaturou 

soudů. 
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 V rámci uvedených komparací a dále závěrečných odstavcích práce autor 

opakovaně poukazuje, na jedné straně na stále převládající legální zakotvení nerovnosti 

komparovaných subjektů, a na straně druhé na praktické vyvažování této nerovnosti 

prostřednictvím účelového využívání občanských sdružení. Je přesvědčením autora, že 

legální uzavření obou správních řízení je nesprávné, neefektivní a ve svém důsledku 

omezující pouze tu nejméně žádoucí skupinu relevantních subjektů. Autor de lege 

ferenda navrhuje úplné otevření předmětných správních řízení všem, kdo relevantním 

způsobem prokážou svůj oprávněný zájem na výsledku řízení.  

 

 Autor této práce věří, že i přes počáteční obtíže, je odstranění rigidních překážek 

účasti veřejnosti na předmětných řízeních správným krokem, vedoucím k aktivní a 

kultivované občanské společnosti, kde právo je skutečně pouhým prostředkem ultima 

ratio. 
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Seznam zkratek 

 

EIAZ - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Listina - Listina základních práv a svobod (č. 2/1993Sb.) 

Ministerstvo - Ministerstvo vnitra České republiky 

Novela - zákon č. 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SpŘ - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

StavZ - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Ústava - Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) 

ZOPK - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ZoSO - zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

 

 

Ostatní zkratky 

 

např. - například 

resp. - respektive 

tj. - tj. 

tzn. - to znamená 

zejm. - zejména 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 63/2010 – 111 ze dne 4.8.2010 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 6/2011 – 347 ze dne 1.6.2011 
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Právní předpisy 

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního 

prostředí č 124/2004 Sb.m.s. 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 

ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práva a svobod 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění do 1.1.2013 

zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 

zákon č. 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Účast veřejnosti ve vybraných řízeních dle stavebního zákona týkajících se 

životního prostředí 

 

Shrnutí 

 

 Cílem této práce je poukázat na problematiku nerovnosti práv jednotlivce a 

občanských sdružení v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany životního 

prostředí. Výsledná rozhodnutí předmětných správních řízení mohou významným 

způsobem ovlivnit podobu a kvalitu prostředí v němž žijeme. Účast veřejnosti na těchto 

řízeních a participace na rozhodovacím procesu patří k nejvýznamnějším způsobům, jak 

může veřejnost ovlivnit podobu svého okolí z hlediska ochrany životního prostředí. 

Přesto není její účast v předmětných řízeních právem vždy výslovně dovolena. 

 

 Tuto práci lze rozdělit do čtyř hlavních obsahových částí, které jsou dále členěny 

na kapitoly a další podkapitoly. V první části skládající se ze tří hlavních kapitol se 

autor věnuje vymezení zkoumané problematiky, obecné úpravě relevantních správních 

řízení, otázce občanských sdružení a způsobu jejich založení dle účinné a platné právní 

úpravy. 

 

 Druhá část analyzuje jedno ze základních témat této práce, tj. možnosti účasti 

veřejnosti v územním řízení. Práce se individuálně zabývá možnostmi účasti jednotlivce 

v daném řízení a možnostmi, které zákon přiznává občanským sdružením, jejichž účast 

v územním řízení je stanovena zvláštními právními předpisy. V závěru této části jsou 

procesní práva jednotlivce a relevantních občanských sdružení komparována z hlediska 

jejich praktických dopadů na řízení a zásady rovnosti účastníků řízení. 

 

 Třetí část práce navazuje na předchozí v analýze stěžejních témat práce 

zkoumáním možností účasti veřejnosti ve stavebním řízení. Systematika této části je 

obdobná části předchozí s obměnami vyplývajícími z případných odlišností obou řízení. 
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Navíc je v této části poukázáno na nedávnou novelu stavebního zákona přinášející 

několik zásadních změn i do zkoumané problematiky. 

 

 Čtvrtá část představuje logické vyústění celé práce spočívající ve stručném 

zhodnocení platné právní úpravy obou předmětných správních řízení, několik návrhů 

možného řešení analyzovaných problémů při úpravě de lege ferenda a několik slov 

autora závěrem. 
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Klí čová slova 

 

Práva jednotlivců a občanských sdružení ve správních řízeních 

Ochrana životního prostředí 

Občanská sdružení 
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Abstrakt 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou procesních práv veřejnosti 

v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Hlavní těžiště 

práce spočívá v popisu, analýze a následném porovnání procesních práv jednotlivce a 

občanských sdružení v předmětných řízeních, jakož i v popisu a analýze zákonných 

možností těchto subjektů se předmětných řízení vůbec účastnit.  
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Public participation in selected procedures according to Building Act relating to 

the environment 

 

Summary 

 

The object of the thesis is to point out to the issue of inequality of rights of individual 

and rights of civil associations in planning and building procedure relating to the 

environment. The decisions resulting from the relevant administrative procedures could 

significantly affect visual aspects and quality of our environment therefore the public 

participation in these proceedings and decision-making process is one of the most 

important means for the public to influence their surroundings in terms of 

environmental protection. Yet the participation in relevant proceedings is not always 

expressly permitted by the law.  

 

 The thesis could be categorized into four main content parts that are 

subsequently divided into separate sections and subsections. In the first part consisting 

of three main sections the thesis is focused on definition of the analyzed topic, general 

regulation of the relevant administrative procedures, the issue of civil associations and 

the process of its incorporation according to effective and adopted laws. 

 

 The second part analyzes one of the fundamental topics of the thesis, i.e. the 

possibility of public participation in planning procedure. The thesis separately concerns 

with the possibilities of participation of the individual in the relevant procedure and 

participation possibilities that are granted to civil associations for the purposes of their 

participation in planning procedure by special laws. At the end of this part the 

procedural rights of individuals and relevant civil associations are compared in terms of 

their practical impacts to the proceedings and in terms of the principle of equality of the 

parties. 
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 The third part of the thesis continues in previous analysis of major topics of the 

thesis by examining of participation possibilities in building procedure. The systematic 

of this part is similar to the previous one with modifications arising out of potential 

differences between the two relevant proceedings. In addition, the recent amendment to 

the Building Act and its influence to the topic of the thesis is pointed out in this part. 

 

 The fourth part represents a logical resolution of the thesis. It consist of brief 

evaluation of the current legislation of both relevant administrative procedures, several 

suggestions of possible solution of analyzed issues in terms of future legislation and few 

words of the author in conclusion of the thesis.  
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Keywords 

 

Rights of individuals and civil associations in administrative procedures 

Environmental protection 

Civil associations 
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Abstract 

 

 The topic of the thesis is the issue of procedural rights of the public in the 

planning and building procedures relating to the environment. The core of the thesis 

represents a description, analysis and subsequent comparison of the procedural rights of 

the individual and civil association in relevant proceedings as well as in description and 

analysis of legal possibilities of these two subjects to participate in the relevant 

proceedings at all.  


