
 

 

Resumé: 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí je významným prostředkem preventivní ochrany 

práva životního prostředí. Tento proces je možno nahlížet ze dvou rovin, které tvoří samotné 

způsoby právní úpravy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.  

 První rovinu představuje strategické posuzování (SEA), jehož předmět posuzování 

tvoří dokumenty, plány a jiné koncepční nástroje. Druhou rovinu představuje posuzování 

projektové (EIA), jehož předmětem jsou již konkrétní záměry staveb, technologií a jiných 

projektů s významným dopadem na životní prostředí.  Tématem této diplomové práce je 

obecné i individuální srovnání svébytného procesu posuzování vlivů záměrů (tedy projektové 

posuzování – proces EIA) se správním řádem s cílem zjistit, zda je možné podřídit proces EIA 

správnímu řízení, či alespoň některým ustanovením správního řádu.  

 Jako správní proces, který je veden orgány veřejné správy, podléhá proces EIA 

zároveň také ustanovením právních předpisů, které na činnost veřejné správy dopadají. 

Správní řád je základním právním předpisem, který upravuje správní právo procesní. Tato 

diplomová práce se tedy zabývá vztahem procesu posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí ke správnímu řádu v oblasti platné právní úpravy.  

 V první úvodní kapitole je zhodnocena současná platná právní úprava zákona EIA i 

správního řádu. Tyto právní předpisy jsou zařazeny a vymezeny vzhledem k právním 

odvětvím, jejichž jsou součástí. Nastíněn je také vývoj procesu EIA a jeho vztah 

k mezinárodnímu a evropskému právu. 

 Kapitola druhá se zabývá základními zásadami procesu EIA i základními zásadami 

správního řádu, jakož i jednotlivými principy správního práva vůbec. Již u základních zásad 

jsou patrny nesrovnalosti mezi samotným zněním zákona EIA, který vylučuje v celém 

rozsahu aplikaci správního řádu, a praktickým důsledkem dopadu ustanovení správního řádu 

o použití základních zásad v celém správním právu procesním.  

 Problematice subjektů procesu EIA je věnována samostatná třetí kapitola, neboť právě 

na subjekty dopadají ustanovení obou předpisů. Subjekty a jejich přístupem k na proces EIA 

navazujícím správním řízením a k soudním řízením správním se nejčastěji zabývá judikatura 

českých soudů, ale i instituce evropské a mezinárodní, které spatřují v platném znění zákona 

EIA rozpor s pro Českou republiku závaznými dokumenty. Tato problematika úzce souvisí 

s povahou stanoviska EIA (podrobenou analýze v kapitole páté), jako nezávazného správního 

úkonu, který tvoří podklad pro rozhodnutí vydané v navazujícím správním řízení, které (na 



rozdíl od procesu EIA) podléhá správnímu řádu. 

 Kapitola čtvrtá se zabývá problematikou, která vyplývá z jednotlivých fází obou 

správních procesů. Zejména se zaměřuje na veřejné projednávání a zjišťovací řízení jako 

speciální instituty procesu EIA, jejichž obdobu ve správním řádu nelze nalézt. 

 Dvě poslední kapitoly hodnotí možnost subjektů domoci se ochrany proti nesprávným 

či nezákonným rozhodnutím procesu EIA prostřednictvím přezkumu podle správního řádu a 

podle soudního řádu správního. Dle platného zákona EIA a konstantní judikatury je zejména 

omezen přístup některých subjektů ke správním soudům. 

 Lze shrnout, že na základě analýzy jednotlivých institutů bylo zjištěno, že není možné 

podrobit proces EIA výlučně správnímu řízení, neboť vzhledem k jedinečnosti tohoto procesu 

by tak nebylo možno dosáhnout jeho účelu. De lege ferenda by však bylo vhodné hlouběji 

integrovat proces EIA do navazujících řízení prostřednictvím jednotlivých institutů. Navíc k 

dosažení souladu s evropskou a mezinárodní právní úpravou, je nutná změna ustáleného 

názoru nejvyšších soudních orgánů na postavení veřejnosti v celém procesu posuzování 

(včetně navazujících a soudních řízení). 

 


