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Úvod 

Předmětem práva životního prostředí je především ochrana tohoto prostředí před 

poškozením a znečištěním. K poškozování a znečišťování přírody dochází také 

v důsledku přírodních procesů. Největším znečišťovatelem, před kterým je životní 

prostředí v současné době třeba chránit, je však člověk.  

K ochraně životního prostředí před lidskou činností slouží mnoho právních 

nástrojů, více či méně efektivních. K nejvýznamnějším prostředkům v této oblasti 

nepochybně patří ty, které zaručí ochranu před poškozením ještě dříve, než k němu 

dojde, neboť obnova původního stavu životního prostředí je nejen složitým procesem, 

ale často i procesem nemožným. Proces posuzování vlivů na životní prostředí (známý 

především jako proces EIA z anglického Environmental Impact Assessment) 

představuje právě takový právní nástroj, který by měl posoudit lidské činnosti 

s významným dopadem na životní prostředí ještě dříve, než se uskuteční. Dvě roviny 

tohoto prevenčního nástroje – strategické (koncepční) posuzování realizace některých 

dokumentů a posuzování konkrétních záměrů (projektové) – představuje účelnou 

ochranu životního prostředí. Tato diplomová práce se zabývá pouze posuzováním vlivů 

záměrů na životní prostředí (např. staveb).  

Ačkoliv proces EIA patří k institutům práva životního prostředí, jeho vztah ke 

správnímu právu je neopomenutelný. Proces posuzování představuje především 

prostředek k ochraně veřejného zájmu, neboť životní prostředí takovým veřejným 

zájmem nepochybně je. Z toho důvodu patří rozhodování o povolování záměrů 

s významným dopadem na životní prostředí do působnosti veřejné správy, která se řídí 

správním právem.  

Vzhledem k současnému znění zákona EIA je však proces posuzování 

samostatným procesem, který není dostatečně včleněn do jiných správních procesů 

patřících do působnosti veřejné správy, ačkoliv s nimi úzce souvisí. Zákonem EIA je 

výslovně vyloučeno subsidiární použití správního řádu jako obecného správního 

předpisu, což vytváří legislativně složitou situaci s dopadem na efektivitu procesu EIA. 

Ačkoliv proces posuzování představuje nástroj práva životního prostředí plně 

podléhajícímu zásadám tohoto právního odvětví, je také významnou činností veřejné 

správy, která by naopak z logického hlediska měla podléhat zásadám správního práva. 

Cílem této diplomové práce je především objasnit právní vztah procesu EIA ke 
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správnímu řádu v obecné rovině. Primární snahou je zjistit zda jsou dány důvody, pro 

které je explicitně stanoveno vyloučení použití správního řádu, a důsledky tohoto 

právního režimu vytvářejícího samostatný od správního řízení funkčně i věcně oddělený 

proces EIA.  

V konkrétní rovině si tato práce klade za cíl porovnat některé instituty správního 

řízení (resp. jiné postupy orgánů veřejné správy podle správního řádu) s instituty 

procesu EIA. Důraz je kladen především na základní zásady práva životního prostředí a 

práva správního, jakožto obecných postulátů, na kterých stojí ochrana životního 

prostředí i veřejná správa.  

V první řadě si tato práce klade otázku, zda je možné vyloučit použití správního 

řádu i v oblasti základních zásad jím stanovených, ačkoliv proces EIA je činností 

orgánů veřejné správy. Dále se tato práce snaží zjistit, které základní zásady je možné 

(či nutné) v oblasti posuzování vlivů aplikovat a které naopak aplikovat možné není. 

Tato diplomová práce si dále klade za cíl zjistit právní důsledky povahy 

stanoviska EIA, které nelze považovat za správní rozhodnutí, neboť není výsledkem 

správního řízení podle správního řádu, zejména s ohledem na důsledky navazujících 

správních řízení, pro které je stanovisko EIA podkladem. 

Z hlediska subjektů procesu EIA se tato práce pokusí vypořádat s otázkou jejich 

účasti na procesu EIA, jakož i jejich účasti na navazujících správních, popř. též 

soudních řízeních a s důsledky plynoucími z povahy procesu posuzování vylučujícím 

ustanovení správního řádu. 

Zásadní otázka, kterou se tato práce zabývá napříč celého textu, tedy je, zda je 

důvodné a opodstatněné vyjmutí procesu EIA z působnosti správního řádu a to 

s ohledem na obligatorní subjekty procesu EIA, jeho jednotlivé fáze, navazující řízení a 

postavení subjektů v těchto navazujících řízení.  

Zejména je snahou této práce zjistit, zda je možné proces EIA podřídit 

působnosti správního řádu a jaké by tento postup měl praktické důsledky s ohledem na 

účel procesu EIA, kterým je ochrana životního prostředí včasným a úplným zásahem 

předcházejícímu možné škodě. V případě, že by na základě zjištění bylo možné proces 

EIA podřídit správnímu řádu, zůstává povinnost zodpovědět otázku, v jakém rozsahu, 

tedy zda je možné učinit z procesu EIA klasické správní řízení podléhající části druhé a 

třetí správního řádu, či jen prohloubit integraci některých institutů prostřednictvím 
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subsidiarity správního řádu. 

Nejčastěji v práci používanými metodami jsou metoda komparativní, metoda 

analytická a syntetická, díky kterým je možno analyzovat jednotlivé instituty procesu 

posuzování a objasnit tak jejich smysl, popřípadě konstatovat jejich absenci, či dokonce 

výslovný rozpor zákonného ustanovení s jejich účelem a cílem. Dalšími v práci 

použitými metodami jsou metoda jazyková a logická.  

V závěrech jednotlivých kapitol jsou uváděny průběžná shrnutí se snahou o 

nástin možných řešení, popř. s doporučeními právní úpravy de lege ferenda.  

Z hlediska pramenů práva vychází tato práce především z pramenů formálních a 

názorů nauky práva životního prostředí a správního práva. Tyto prameny jsou doplněny, 

zejména v oblasti účasti veřejnosti, neustále se vyvíjející judikaturou správních soudů, 

případně ústavního soudu. Česká platná právní úprava je u některých institutů 

konfrontována s prameny evropského (resp. mezinárodního) práva.  
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1. Zákon EIA 

1.1. Pojem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

Posuzování vlivů upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí (dále též jako „zákon EIA“ či „EIAZ“) jako samostatný proces, jehož cílem je 

zhodnotit budoucí dopady určitých záměrů a koncepcí na životní prostředí před 

započetím s jejich realizací. Jedná se o zvláštní právní předpis práva životního prostředí, 

který poskytuje ochranu životnímu prostředí jako celku, nikoliv jen jeho jednotlivým 

složkám. Z tohoto důvodu se řadí právní úprava posuzování vlivů k průřezovým 

nástrojům1 a naukou je mezi těmito nástroji považován za klíčový.2 

V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jak již bylo řečeno v úvodu, je 

možno rozlišit dvě hlavní oblasti, ve kterých je zákon uplatňován. Jedná se o oblast 

koncepční, v jejímž rámci jsou posuzovány realizace koncepčních plánů, dokumentů 

apod. Druhou oblast představuje posuzování jednotlivých konkrétních záměrů. 

 Předmětem posuzování vlivů záměrů podle EIAZ jsou zatím neuskutečněné 

stavby, činnosti a technologie, které by svou realizací nebo změnou mohly závažně 

negativně ovlivnit životní prostředí. 

1.2. Historie a mezinárodněprávní kontext 

V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí lze na mezinárodněprávní úrovni 

poukázat na závazné i nezávazné dokumenty,3 které více či méně určují rámec české 

právní úpravy, avšak stěžejní východisko pro zákon EIA představuje právní úprava 

Evropské unie. Prvním evropským právním předpisem v této oblasti byla Směrnice 

Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

                                                             
1 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. Kapitola 
VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 218. ISBN 978-80-7400-338-7. L. Dvořák nazývá tento 
nástroj horizontálním. Pojem je však obsahově stejný. Srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2005, s. 7. ISBN 80-869-
0501-2. 
2 Srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF - 
nakladatelství ARCH, 2005, s. 7. ISBN 80-869-0501-2. Dále také DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo 
životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. Kapitola VI, Posuzování vlivů na životní 
prostředí, s. 217. ISBN 978-80-7400-338-7. 
3 Takovými nezávaznými mezinárodními dokumenty jsou např. Deklarace z Ria z r. 1992 nebo Agenda 
21. Závazným mezinárodním dokumentem je např. Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí 
přesahujících hranice států z r. 1991. 
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životní prostředí, která byla později doplněna dalšími významnými směrnicemi.4 

Zmíněná evropská úprava se zabývá pouze posuzováním záměrů. Evropská unie se však 

později začala zabývat také posuzováním plánů a programů, což vyústilo v přijetí 

směrnice o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.5 

Obě tyto směrnice jsou v současnosti transponovány do českého právního řádu 

především zákonem č. 100/2001 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2002. Před přijetím 

tohoto zákona se institut EIA v rámcovém rozsahu nacházel v zákoně č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí, který nahradil podrobnější zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí.  

Dnes je tedy problematika posuzování vlivů koncepcí (strategické posuzování) i 

posuzování vlivů záměrů (projektové posuzování) upraveno jediným zákonem 

vycházejícím z evropské právní úpravy. Stále významnější vliv získává také požadavek 

úpravy standardů účasti veřejnosti na procesu posuzování vyplývající z Úmluvy o 

přístupu k informacím, účasti veřejnosti při rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v záležitostech životního prostředí.6 

1.3. Vztah EIAZ k právu životního prostředí a ke správnímu 

právu 

Právo životního prostředí je relativně mladým odvětvím veřejného práva, které 

se v České republice počalo postupně vyvíjet od 70. let 20. století. Jako samostatné 

právní odvětví s vlastním předmětem úpravy, systémem a nástroji ochrany na straně 

jedné, a jako součást veřejného práva na straně druhé, představuje relativně širokou 

možnost zkoumání vztahu jednotlivých subsystémů práva životního prostředí k jiným 

odvětvím práva veřejného, zejména k právu správnímu. 

Správním právem je „soubor veřejnoprávních norem, které upravují organizaci 

a činnost veřejné správy.“7 Za tuto organizaci a činnost veřejné správy je možné 

nepochybně považovat i ochranu životního prostředí, kterou zajišťuje stát 

prostřednictvím svých orgánů a úřadů. Ačkoliv je právo životního prostředí 

                                                             
4 Viz Směrnice Rady 97/11/ES, Směrnice 2003/35/ES, Směrnice 2009/31/ES. 
5 Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, kterou měly členské státy provést do r. 
2004. 
6 Tzv. Aarhuská úmluva z r. 1998. 
7 Srov. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické 
učebnice (C.H. Beck). Kapitola II. Správní právo, s. 18. ISBN 978-807-4000-492. 
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samostatným právním odvětvím zahrnující hmotnou i procesní právní úpravu, v mnoha 

případech se při ochraně životního prostředí uplatňují v různém právním vztahu právní 

předpisy správního práva. Důvodem pro aplikaci předpisů správního práva je, že 

ochranu životního prostředí, které primárně představuje předmět práva životního 

prostředí, lze nepochybně považovat za veřejný zájem, který je chráněn orgány veřejné 

správy,8 na jejichž činnost se vztahují mimo jiné právě předpisy správního práva, 

především správního práva procesního. 

1.3.1. Správní právo procesní 

Správní právo procesní je relativně samostatnou součástí správního práva. Je 

subsystémem správního práva, který upravuje jak správní řízení, tak další činnosti 

a postupy ve veřejné správě. Správní právo procesní je tvořeno rozhodovacími procesy, 

jejichž výsledkem je zejména vydání individuálního správního aktu. Správní procesy lze 

tedy chápat ve dvojím smyslu. Prvním pojetím je správní proces jako prostředek 

k vydání individuálního správního aktu, ve druhém pojetí představuje správní proces 

prostředek k dosažení spravedlivého procesu ve veřejné správě.9 Právo na spravedlivý 

proces představuje ústavně zaručené právo, které náleží všem subjektům. Zakotvením a 

důsledným dodržováním pravidel správního procesu by tato zásada měla být naplněna. 

Základním právním předpisem dopadajícím na postup a činnosti ve veřejné správě je z. 

č. 500/ 2004 Sb., správní řád (dále též jen jako „SŘ“). 

1.3.2.  Správní řád a správní řízení 

Předmětem správního řádu je právní úprava postupu orgánů veřejné správy, 

které správní řád definuje a pro které zavádí legislativní zkratku „správní orgán“.10 Pro 

značné množství činností těchto orgánů, za které lze považovat i správní úřady 

rozhodující v oblasti ochrany životního prostředí, je nesnadné postihnout všechny 

postupy a činnosti podrobně. Z toho důvodu je snahou správního řádu být obecnou a 

univerzální normou správního práva procesního, která sjednocuje jednotlivé postupy 

                                                             
8 Srov. Filipová J., Göttinger V., in Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2010. Kapitola 2, Pojem správního práva procesního, s. 30. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
9 Srov. Filipová J., Göttinger V., in Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2010. Kapitola 2, Pojem správního práva procesního, s. 30 - 31. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
10 Viz §1 odst. 1 SŘ. 
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orgánů veřejné správy. Také proto je základním znakem správního řádu vztah legis 

generalis k jiným předpisům upravujícím postupy správních orgánů, a to bez ohledu na 

předmět jejich rozhodování, kterým může být právě i ochrana životního prostředí v 

procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. 

Z hlediska procesu EIA je zejména důležité, že správní řád neupravuje pouze 

správní řízení, tedy postup správních orgánů při vydání rozhodnutí, ale i jiné postupy 

těchto orgánů, jejichž výsledkem je vydání jiného individuálního správního aktu než 

rozhodnutí, kterým je i stanovisko EIA.11 K povaze stanoviska EIA srov. kapitolu 5. 

1.3.3. Procesní povaha EIAZ 

Proces posuzování řídí a organizuje orgán veřejné správy. V tomto ohledu se 

jedná o státem organizovanou činnost, která spadá pod předmět úpravy správního řádu, 

neboť EIAZ upravuje postup správních orgánů, jak jej definuje § 1 odst. 1 SŘ.12 Zákon 

EIA však výslovně stanoví, že se v oblasti posuzování vlivů podle správního řádu 

postupovat nebude.13 Z § 1 odst. 1 EIAZ14 je zřejmé, že obsahuje vlastní právní úpravu 

nejen z hlediska hmotného práva (zákon upravuje posuzování vlivů na životní 

prostředí), ale také z hlediska práva procesního (zákon samostatně upravuje postup 

subjektů zúčastněných na procesu posuzování, tzn. včetně postupu správních orgánů, 

resp. správních úřadů).15 

Ačkoliv je proces posuzování postupem orgánů veřejné správy, na které se 

obecně vztahují ustanovení správního řádu, EIAZ tento postup výslovně vylučuje, 

neboť si klade za cíl být svébytným procesem, obsahujícím vlastní procesní úpravu. 

Explicitní vyloučení subsidiárního použití správního řádu zvláštním zákonem způsobuje 

vznik složitého právního vztahu mezi těmito právními předpisy, který je pro plné 

pochopení nutno podrobit analýze jednotlivých institutů. 
                                                             
11 K tomu srov. např. Filipová J. Göttinger V., in Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2010. Kapitola 2, Pojem správního práva procesního, s. 38. Spisy 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
12 Viz § 1 odst. 1 SŘ: „Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních 
samosprávných celků  a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v 
oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán").“ 
13 Viz § 23 odst. 14 EIAZ. 
14 Viz § 1 odst. 1 EIAZ: „Zákon v souladu s právem Evropských společenství1)upravuje posuzování vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických 
osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto 
posuzování.“ 
15 K tomu srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: 
ABF - nakladatelství ARCH, 2005. s. 19. ISBN 80-869-0501-2. 
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Podle L. Dvořáka již původní zákon č. 244/1992 Sb.: „založil specifickou 

konstrukci vztahu procesu EIA a následného správního řízení, podle níž je EIA 

samostatným procesem, který není součástí povolovacího řízení a neřídí se správním 

řádem. Tuto konstrukci, kterou lze v rámci zemí EU považovat za ojedinělou, převzala i 

platná právní úprava.“16 

1.4. Vztah EIAZ ke správnímu řádu 

1.4.1. Vztah správního řádu ke zvláštním předpisům 

Obecně lze říci, že s ohledem na ustanovení § 1 odst. 2 SŘ, podle kterého se 

použijí ustanovení správního řádu, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup, je hlavní 

zásadou ovládající použití správního řádu subsidiarita. V praxi však zvláštní předpisy 

upravují i další možnosti vztahu ke správnímu řádu. První možnost, vedle subsidiarity, 

spočívá v podrobné úpravě určitých institutů v samotném zvláštním zákoně a 

implicitním vyloučení správního řádu. Druhou možností je výslovné vyloučení pouze 

některých ustanovení správního řádu. Třetí způsob představuje explicitní vyloučení 

správního řádu v celém rozsahu. 

1.4.2. Vyloučení správního řádu zákonem EIA a jeho důsledky 

Zákon EIA výslovně vylučuje použití správního řádu,17 přičemž důsledek tohoto 

ustanovení by spočíval v eliminaci zásady subsidiarity. V procesu posuzování by tedy 

nebylo možné použít žádná ustanovení ze správního řádu s výjimkou rozhodnutí o 

udělení a odejmutí autorizace – v tomto případě se podle znění zákona EIA koná 

správní řízení podle SŘ.18  

Správní řád však ani s ohledem na ustanovení § 23 odst. 14 EIAZ není vyloučen 

v plné míře, neboť základní zásady správního řízení uvedené ve správním řádu19 je 

nutno použít vždy, i v případě, kdy zvláštní předpis vyloučí SŘ, avšak vlastní úpravu 

zásad výkonu veřejné správy neupravuje.20 Důsledkem tohoto pojetí je zajištění řízení 

před správními orgány rozhodujícími v procesu EIA dle zásad, na kterých spočívá 
                                                             
16 Srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF - 
nakladatelství ARCH, 2005, s. 9. ISBN 80-869-0501-2. 
17 Viz § 23 odst. 14 EIAZ: „Na řízení podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád,  pokud tento zákon 
nestanoví jinak.“ 
18 Viz § 19 odst. 10 ve spojení s § 23 odst. 14 EIAZ. 
19 Viz § 2 – 8 SŘ. 
20 Viz § 177 odst. 1 SŘ. 



11 
 

veřejná správa, což naplňuje ústavně zakotvenou zásadu vázanosti veřejné moci 

zákonem21 a znemožňuje libovůli při rozhodování správních orgánů.22 K tomu se 

obdobně vyslovil také P. Černý: „Z ústavní zásady, která stanoví, že orgány veřejné 

moci postupují při rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob 

pouze způsobem, který stanoví zákon, vyplývá, že správní orgány mohou rozhodovat 

pouze způsobem upraveným předpisy procesního práva správního.“23  

Proces EIA je tak navzdory svému složitému vztahu k SŘ nepochybně ovládán 

nejen zásadami práva životního prostředí, ale i některými zásadami správního práva. Do 

jisté míry je tak naplněna povaha správního procesu jako prostředku k dosažení 

spravedlivého procesu, který je právě také jedním z pojetí správního procesu largo 

senzu, jak bylo uvedeno v kapitole 1.3.1. Ačkoliv je proces EIA samostatným řízením, 

je nutné i zde dodržet nároky stanovené právem na spravedlivý proces. Podle některých 

autorů spočívá i v tomto subsidiarita správního řádu,24  proto ji nelze zcela vyloučit ani 

v oblasti posuzování vlivů, které uskutečňují orgány veřejné správy jako jinou činnost, 

na kterou by jinak ustanovení SŘ dopadala.  

1.5.  Shrnutí 

Charakter procesu EIA jako samostatného procesu v oblasti ochrany životního 

prostředí je nutné vždy nahlížet z pohledu práva životního prostředí, jehož je formální 

součástí, na druhou stranu však není možné opomenout aplikaci správního práva, 

ačkoliv samotný zákon EIA jeho základní obecný předpis z aplikace vylučuje. 

Důvodem pro subsumpci procesu pod ustanovení správního práva je skutečnost, že 

proces EIA je součástí veřejného práva, je činností orgánů veřejné správy 

uskutečňované ve veřejném zájmu, a to na základě zásad, na kterých spočívá správní 

právo. Proces EIA je tak možno charakterizovat jako jinou činnost veřejné správy. 

 Právě charakter procesu EIA jako tzv. jiné činnosti veřejné správy ovlivňuje 

možnost aplikace ustanovení správního řádu také v jiných otázkách. Vedle základních 

zásad je tak nutné podrobit analýze rozdíly mezi správním řízením jako postupem 

                                                             
21 Viz čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny.  
22 K tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 14/1996. 
23 Srov. ČERNÝ, Pavel a kolektiv. Budeme je žalovat?: právní možnosti ochrany životního prostředí a 
lidských práv. 2. vyd. Brno: Ekologický právní servis, 2000, s. 46. ISBN 80-902-5707-0.  
24 K tomu srov. např. Filipová J., Göttinger V. in Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2010. Kapitola 2, Pojem správního práva procesního, s. 42. Spisy 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
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správních orgánů, jehož výsledkem je vydání správního rozhodnutí na straně jedné a 

procesem posuzování vlivů na životní prostředí jako jiným postupem orgánů státní 

správy, jehož výsledkem je vydání stanoviska jako odborného podkladu pro takové 

správní rozhodnutí, na straně druhé. Tyto postupy nelze z mnoha důvodů izolovat, proto 

je nutné stanovit hlediska, podle kterých bude možné podrobně zkoumat důsledky 

vyloučení SŘ samotným zákonem EIA.  

Hlediska pro srovnání obou procesů mohou představovat jednotlivé právní 

instituty, např. správní úkon jako výsledek postupu orgánů veřejné správy (rozhodnutí, 

závazné stanovisko nebo stanovisko), dále subjekty oprávněné ke správnímu úkonu 

(správní orgány nebo pouze orgány státní správy) a subjekty oprávněné se postupů 

zúčastnit (účastníci řízení, veřejnost, dotčené orgány atd.), nebo srovnání jednotlivých 

fází postupů z hlediska účasti subjektů na řízení (písemné nebo ústní řízení a jeho 

důsledky) a z hlediska jejich práv a povinností v jednotlivých fázích řízení.  

Vedle těchto kritérií je však nutné za významné hledisko považovat také 

základní principy jakožto obecné postuláty vytvářející právní rámec pro oba postupy 

veřejné správy. Charakter těchto principů jako výchozích myšlenek pro vytváření a 

fungování dalších právních institutů předurčuje jejich vliv na tyto výše uvedené 

instituty. 
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2. Základní zásady procesu posuzování vlivů záměrů 

na životní prostředí 

2.1. Základní zásady obecně 

Za základní zásady doktrína tradičně považuje obecné postuláty, které se 

právními principy stávají v okamžiku svého zakotvení v existujícím platném právu. 

Jejich funkce spočívá v pomocné roli nejprve při tvorbě právních předpisů, a poté při 

jejich interpretaci a aplikaci. Právní principy jsou také důležitým faktorem při 

sjednocování práva, což ve vztahu  procesu posuzování ke správnímu řádu představuje 

jeden z nejvýznamnějších prvků. 

Obecně lze říci, že některé základní zásady se uplatňují v celém právním řádu, 

jiné zásady jsou v určitých právních odvětvích modifikovány nebo se uplatní výlučně 

v jediném právním odvětví.25 V tomto ohledu není systém základních zásad procesu 

posuzování takto jednoduše definovatelný. Vzhledem k povaze procesu posuzování 

jako řízení před orgánem veřejné správy (hledisko zásad správního práva) a zároveň 

jako prostředku ochrany životního prostředí (hledisko zásad práva životního prostředí) 

je nutné pečlivě zkoumat vztah základních zásad správního práva, které bude možno 

uplatnit při aplikaci a interpretaci jednotlivých institutů stanovených zákonem EIA a 

které nikoliv. 

2.2. Zásady procesu EIA ve vztahu k zásadám správního práva 

Právo životního prostředí a v jeho rámci proces posuzování vlivů na životní 

prostředí obsahuje vlastní zásady typické pro toto právní odvětví. V zákoně EIA však 

základní zásady výslovně upraveny nejsou. Z účelu a cíle, které zákon sleduje, lze 

dovodit, že proces posuzování je ovládán zásadou prevence, předběžné opatrnosti, 

odbornosti a především principem účasti veřejnosti a principem informovanosti,26 které 

v procesu EIA zaujímají nezastupitelné místo zejména s ohledem na právo na 

spravedlivý proces zajištěný účastí některých subjektů v navazujících řízeních.  
Mimo tyto principy se však do procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

                                                             
25 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 
Kapitola II, Právo životního prostředí, s. 49 - 50. ISBN 978-80-7400-338-7. 
26 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 
Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 231. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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dostávají i základní zásady správního práva, jak již bylo uvedeno v kapitole 1. 

2.2.1. Vztah procesu EIA k zásadám § 2 – 8 SŘ 

Správní řád jako obecný předpis správního práva, „jehož hlavním cílem bylo 

postihnout postupy v celé šíři správních působností“27 výslovně uvádí některé ze zásad 

správního práva,28 které se neuplatní pouze ve správním řízení, ale i v případě dalších 

činností orgánů veřejné správy, kterým je i proces EIA. Podle V. Vopálky zákon29 

zdůraznil úlohu základních zásad i ve společných ustanoveních, když v § 177 odst. 1 SŘ 

stanovil, že se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon 

stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám 

neobsahuje.30 Obdobně se vyjádřil také M. Holík: „(…) zákon EIA výslovně stanovuje, 

že na posuzování vlivů na životní prostředí se SŘ nepoužije. Nicméně stanovisko je 

správním aktem a samotné stanovisko a proces jeho přijetí je projevem činnosti orgánu 

státní správy, a proto je na něj nutno aplikovat alespoň základní zásady obsažené ve 

SŘ(…).“31 

2.2.2. Vztah procesu EIA k dalším zásadám správního práva 

neuvedených v SŘ 

Vedle základních zásad upravených správním řádem výslovně v ustanoveních 

§ 2 - 8 SŘ, kterými jsou zásada zákonnosti, zásada zákazu zneužívání pravomoci, 

zásada ochrany práv osob nabytých v dobré víře a jejich oprávněných zájmů, zásada 

proporcionality rozhodnutí, souladu s veřejným zájmem a s okolnostmi daného případu, 

řešení skutkově podobných případů tak, aby nevznikaly neodůvodněné rozdíly 

při rozhodování, zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a zásada 

součinnosti s dotčenými osobami,32 se subjekty procesu posuzování (především 

příslušný správní úřad) řídí i dalšími principy typickými pro správní právo obecné.  

                                                             
27 Srov. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické 
učebnice (C. H. Beck). Kapitola XVII. Správní řád, s. 371. ISBN 978-807-4000-492. 
28 Zásady jsou upraveny v § 2 - 8 SŘ. 
29 Jedná se o zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. 
30 Srov. Vopálka V. in HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2012. Právnické učebnice (C. H. Beck). Kapitola XVII. Správní řád, s. 372. ISBN 978-807-4000-492. 
31 Srov. Holík M. in Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2010. Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 216. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
32 Srov. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické 
učebnice (C. H. Beck). Kapitola XVII. Správní řád, s. 377. ISBN 978-807-4000-492. 
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Výše uvedené je možné dovodit především z teze, že základní zásady správního 

práva se neuplatňují jen ve správním řízení, které je typické tím, že jeho výsledkem je 

vydání správního rozhodnutí, ale i v jiných postupech správních orgánů, při kterých je 

vydáno osvědčení, vyjádření nebo jiný obdobný úkon, a kterým je i proces posuzování 

vlivů záměrů na životní prostředí.33 Jinými slovy, přestože výsledkem procesu 

posuzování není rozhodnutí podle správního řádu a nelze aplikovat ani ustanovení 

správního řádu o správním řízení,34 je vydání stanoviska EIA jiným úkonem správního 

úřadu, na který se vztahují základní zásady správního práva. Již zmíněné ustanovení § 

177 odst. 1 SŘ lze tedy podle Vopálky vykládat tak, že:„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 těch výslovně uvedených nebo zmíněných v § 2 - 8 SŘ.“35  

V případě, že by správní řád neobsahoval ustanovení § 177 odst. 1 SŘ, na 

základě kterého se jakákoliv činnost veřejné správy (a tedy i proces posuzování) řídí 

vždy principy, na kterých veřejná správa stojí, a zvláštní zákon by zároveň vyloučil 

použití správního řádu, aniž by sám upravil tyto základní zásady (jako je tomu v zákoně 

EIA), došlo by k porušení principu legality, který ve svém nálezu vyloučil i Ústavní 

soud.36 

2.2.3. Právní úprava de lege ferenda 

Vzhledem k výše uvedenému je především nutné vzít do úvahy vztah 

doslovného znění § 177 odst. 1 SŘ a zákona EIA, který se jeví problematickým. Toto 

ustanovení na jednu stranu zaručuje aplikaci základních zásad správního práva také 

v procesu EIA, na druhou stranu aplikaci těchto zásad omezuje pouze na principy 

uvedené v § 2 - 8 SŘ. Nejen, že tato situace nevystihuje skutečnost, když logickým 

                                                             
33 Srov. rozsah správního řádu, jak jej vymezuje V. Vopálka. Viz V. Vopálka in HENDRYCH, D. 
Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické učebnice (C. H. Beck). Kapitola 
XVII. Správní řád, s. 373. ISBN 978-807-4000-492. 
34 Ustanovení § 23 odst. 14, podle kterého se nepoužije správní řád, je však nutno posuzovat v kontextu 
jiných ustanovení, komentářů a odborných názorů, což je cílem této diplomové práce. 
35 K tomu srov. Vopálka V. in HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2012. Právnické učebnice (C. H. Beck). Kapitola XVII. Správní řád, s. 372. ISBN 978-807-4000-
492. 
36 Viz shledání porušení legality nálezem Ústavního soudu II. ÚS 2095/07, ve kterém ÚS uvedl: „Pokud 
správní i soudní orgány postupují způsobem, který ve svých důsledcích nevede k vydání rozhodnutí na 
základě objektivně zjištěného stavu, dojde k porušení principu legality a spravedlivého procesu podle čl. 
36 Listiny.“ 
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výkladem argumentum a contrario z procesu EIA vylučuje aplikaci dalších základních 

zásad správního práva neuvedených ve správním řádu, ale navíc umožňuje situaci, ve 

které by mohl být v budoucnu porušen princip legality. V případě, že by de lege ferenda 

nebyly základní zásady správního práva výslovně zakotveny ve správním řádu, jak 

tomu ostatně běžně bývalo v minulosti,37 došlo by k situaci, kdy základní zásady 

uplatňující se v procesu posuzování nejsou právně zakotveny ani v jednom 

z aplikovatelných právních předpisů. Tato situace by v minulosti nečinila problém 

z důvodu povahy základních zásad, které jsou aplikovatelné bez ohledu na výslovné 

právní zakotvení v platném předpisu. Jejich aplikaci zajišťují soudy. Avšak vzhledem 

k platnému ustanovení § 177 odst. 1 SŘ není situace jednoznačná. 

Řešením by mohlo být nové ustanovení zákona EIA odvolávající se obecně na 

použití základních principů správního práva, které by neodporovaly účelu procesu 

posuzování a obecným zásadám práva životního prostředí, nebo (a to především), prosté 

subsidiární použití SŘ. Jejich použití by však mělo být možné bez ohledu na výslovné 

zakotvení v některém procesněsprávním předpisu, na rozdíl od současného právního 

stavu. Definování konkrétních základních zásad pro proces posuzování by nadále bylo 

předmětem judikatury soudů. Takovéto řešení by mohlo vést především ke zlepšení 

postavení veřejnosti (v souladu se základní zásadou procesu EIA - zásadou účasti 

veřejnosti), jíž by bylo umožněno dovolat se přímo některých zásad správního práva na 

základě ustanovení zákona EIA. Dále by široké veřejnosti bylo zejména zřejmé, že i 

v procesu EIA mají práva totožná s právy účastníků ve správním řízení, např. na 

zdvořilé chování ze strany správních úřadů38 či na zjištění stavu věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti.39  

 

2.3. Princip účasti veřejnosti 

V procesu EIA však není možné aplikovat obligatorně veškeré správní zásady, 

neboť některé jsou v přímém rozporu se zásadami práva životního prostředí i samotného 

procesu EIA, jako je tomu především u zásady neveřejnosti (správní řízení) a principu 
                                                             
37 Podle V. Vopálky byly tyto zásady do procesního předpisu výslovně začleněny poprvé, neboť se právní 
principy dosud aplikovaly přímo a čerpalo se hlavně z judikatury. Srov. Vopálka V. in HENDRYCH, 
Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické učebnice (C. H. Beck). 
Kapitola XVII. Správní řád, s. 381. ISBN 978-807-4000-492. 
38 Viz § 4 odst. 1 SŘ. 
39 Více viz § 3 SŘ. 
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účasti veřejnosti (proces posuzování).  
Princip účasti veřejnosti je příkladem obecného postulátu, který se uplatní jako 

specifický princip v daném právním odvětví. Správní právo je na rozdíl od práva 

životního prostředí ovládáno především zásadou písemnosti a tudíž neveřejnosti. Pro 

právo životního prostředí je naopak princip účasti veřejnosti jedním ze základních 

principů, bez kterého by ochrana životního prostředí nebyla kompletní. 

2.3.1. Formy účasti veřejnosti 

Formy účasti veřejnosti jsou různorodé. Obecně je možno rozlišit účast 

veřejnosti v užším slova smyslu, která zahrnuje účast ve správních a jiných řízeních a 

účast v širším slova smyslu zahrnující další formy účasti, například vyjadřování 

stanovisek nebo účast na řízeních, která nejsou správními řízeními. Právě účast 

v řízeních, která nejsou řízeními správními podle zvláštních právních předpisů, 

umožňuje podílet se na ochraně životního prostředí širokému okruhu osob. Mezi tyto 

důležité procesy řadí M. Damohorský na jedno z prvních míst právě proces posuzování 

podle zákona EIA.40 Díky účasti v procesu posuzování mají některé subjekty právo stát 

se účastníky také navazujících správních řízení, popřípadě soudního řízení správního a 

podílet se tak na ochraně životního prostředí do závěrečného stadia uskutečnění záměru.  

Toto právo je však vzhledem k současnému znění zákona EIA velice omezené, 

jak bude uvedeno dále, a ve svém důsledku vede k faktickému porušení zásady účasti 

veřejnosti a přiblížení se zásady neveřejnosti ovládající správní řízení, která by se 

v právu životního prostředí neměla uplatňovat. Ačkoliv se procesu posuzování na 

základě zákona EIA jako subjekt (v souladu se zásadou účasti veřejnosti) účastní právě 

široká veřejnost, je pojetí procesu EIA jako řízení nesprávního příčinou nemožnosti 

účasti některých subjektů v navazujících správních řízeních (popř. soudních). 

2.3.2. Souvztažnost účasti veřejnosti a principu informovanosti 

Proces posuzování je postaven na principu účasti veřejnosti a z toho důvodu je 

jedním z obligatorních subjektů procesu právě veřejnost, která je zároveň adresátem 

veškerých informací, které lze v procesu EIA poskytnout.41 Z uvedeného vyplývá již 

                                                             
40 Srov. Damohorský, M. in DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 249. ISBN 978-80-7400-338-7. 
41 Dle § 16 odst. 5 EIAZ se ze zveřejňovaných informací vypouštějí údaje, které nelze zveřejňovat podle 
zvláštních právních předpisů. 
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zmíněná souvztažnost principů účasti veřejnosti a principu informovanosti, jakožto 

vedoucích principů ovládajících proces EIA, které významně ovlivňují charakter tohoto 

procesu prostřednictvím jednotlivých institutů od subjektů, přes náležitosti oznámení 

(shrnutí netechnického charakteru) a zveřejňování dokumentů až po veřejné zasedání. 

Ze vzájemného propojení těchto dvou principů vychází nejen obecné právo 

životního prostředí, ale také zákon EIA, který obsahuje mnoho institutů vyjadřujících 

důležitost informované veřejnosti.42 Podle J. Drobníka vychází:„princip informovanosti 

a účasti veřejnosti z předpokladu, že je-li ochrana životního prostředí veřejným zájmem 

a má-li každý právo na příznivé životní prostředí, musí mu být právními normami 

zajištěna možnost se na této ochraně podílet. Účast veřejnosti je zajišťována 

prostřednictvím přístupu k informacím o životním prostředí (…).“43 

2.4. Princip informovanosti 

2.4.1. Právo na informace o životním prostředí 

Právo veřejnosti na poskytnutí informací týkajících se stavu životního prostředí 

je zakotveno v čl. 35 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že každý má 

právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí. Poskytování informací 

státními orgány, orgány územní samosprávy a dalšími osobami je zásadním 

předpokladem k uplatnění práv občanů, která jsou jim zaručena jednotlivými zvláštními 

předpisy. Bez informací, které by nebyly podány takovým způsobem, který by umožnil 

uplatnit všechna práva ve stanovené lhůtě (tedy včas), nebo které by neposkytovaly 

komplexní informace (tedy úplné), by občané neměli možnost efektivního uplatnění 

svých práv a účelné kontroly orgánů vykonávajících pravomoc v oblasti práva životního 

prostředí.44 Podrobnou úpravu tohoto práva obsahuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí.  Tento zákon především stanoví, za jakých podmínek 

má veřejnost právo na přístup k informacím,45 a dále, že se takovými informacemi 

                                                             
42 Např. podle § 17 odst. 1 EIAZ se informace o veřejném projednání zveřejňují nejméně 5 dní před jeho  
 konáním. Aby se veřejnost mohla veřejného projednání účastnit, musí o něm být informována a musí jí 
být  
dán prostor pro přípravu. Jistý problém ovšem spočívá v délce lhůty k přípravě, která bývá předmětem 
kritiky. 
43 Srov. Drobník J. in DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. Kapitola II, Právo životního prostředí, s. 53. ISBN 978-80-7400-338-7. 
44 K tomu srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 241 - 242. ISBN 978-80-7400-338-7. 
45 Viz § 1 odst. 1 zák. č. 123/1998 Sb. 
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rozumí mimo jiné také informace o vlivech staveb, činností a technologií na životní 

prostředí46 a informace o správních řízeních ve věcech životního prostředí.47 

2.4.2. Právo na informace podle EIAZ 

Zákon EIA v současnosti obsahuje několik speciálních institutů o poskytování 

informací o probíhajícím procesu,48 ve snaze poskytnout všem subjektům včetně 

veřejnosti dostatečné informace, aby mohly uplatnit svá práva v souladu s ústavně 

zaručeným právem na informace o životním prostředí. V oblasti posuzování vlivů na 

životní prostředí se poskytování informací uplatňuje ve třech rovinách.  

V první rovině se jedná o samotné poskytnutí informací prostřednictvím 

oznámení o zamýšleném záměru příslušnému úřadu. Oznámení v procesu posuzování 

vlivů záměrů na životní prostředí musí obsahovat celou řadu údajů,49 například o 

oznamovateli, o záměru, o stavu životního prostředí v dotčeném území, o vlivech 

záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí, porovnání variant řešení a především 

všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru. Právě srozumitelné shrnutí je 

předpokladem pro poskytnutí informací o zamýšleném záměru laické veřejnosti, která 

není vybavena potřebnou odbornou znalostí, avšak s ohledem na ústavně zaručené 

právo na informace o životním prostředí a v souladu se zásadou účasti veřejnosti, jí 

výkon takového práva musí být umožněn.  

Povinnost oznámit daný záměr příslušnému úřadu je úzce spjat s poskytováním 

informací široké veřejnosti představující druhou rovinu principu informovanosti, neboť 

účast veřejnosti na procesu posuzování vlivů je podmíněna zpřístupněním informací o 

jeho konání a průběhu. Tomuto právu potom odpovídá povinnost správního úřadu 

zveřejňovat stanoveným způsobem určitý okruh informací, které jsou pro smysluplnou 

účast nezbytné.50  

Třetí rovinu představuje zasílání všech dokumentů dotčeným orgánům, které 

jsou tímto způsobem informovány o probíhajícím procesu posuzování vlivů a při hájení 

veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů z poskytnutých dokumentů 

                                                             
46 Právě tyto vlivy tvoří předmět posuzování vlivů záměrů podle zákona EIA § 1 odst. 2 ve spojení s § 3 
písm. a) a § 4 odst. 1 tohoto zákona. 
47 Viz § 2 písm. a) bod 5. a bod 6. zák. č. 123/1998 Sb.  
48 Např. podle § 6 odst. 6, § 16 nebo § 17 odst. 1 EIAZ. 
49 Viz § 6 odst. 4 a 5 EIAZ, podle kterého náležitosti oznámení stanoví přílohy zákona. 
50 K tomu srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 226 - 227. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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vycházejí.51   

Zákon o právu na informace o životním prostředí je obecným předpisem ve 

vztahu ke zvláštním zákonům práva životního prostředí. Pro současné platné a účinné 

znění zákona č. 100/2001 Sb., se plně vychází ze zásad derogačních, kdy zákon pozdější 

ruší zákon předcházející a pozdější zákon speciální ruší obecný zákon dřívější. Podle 

ustanovení zákona EIA o poskytování informací se bude postupovat v případě, že tento 

zákon vymezí rozsah poskytovaných informací úžeji nebo zavede nové důvody pro 

odepření informace, než jak je upraveno v obecném zákoně č. 123/1998 Sb., 52 tedy než 

je minimální možný standard pro zachování principu informovanosti a s ním 

souvisejícího principu účasti veřejnosti. 

V některých případech odkazuje zákon EIA výslovně53 na ustanovení zákona č. 

123/1998 Sb. a sám na vlastní úpravu rezignuje. Domnívám se, že zákon EIA, který 

upravuje proces, jehož významným prvkem je účast veřejnosti, která musí být o 

takovém procesu především precizně informována (ať už se jedná o jeho zahájení či 

jeho jednotlivé fáze), by měl pouze výjimečně odkazovat na obecnou úpravu přístupu k 

informacím poskytující pouze určitý standard. Sám by měl upravit naprostou většinu 

institutů umožňujících veřejnosti přístup k informacím s ohledem na zvláštnosti procesu 

posuzování, aby byla poskytnuta nejvyšší možná záruka přístupu k informacím nad 

standardní úpravu v zákoně č. 123/1998 Sb. 

Jakkoliv zákon EIA působí na první pohled komplexně, domnívám se, že 

zejména veřejnost v oblasti poskytování informací dostatečně informována není. 54 Ze 

                                                             
51 Dotčeným orgánům podle § 136 SŘ přiznává správní řád právo a zároveň ukládá povinnost shodně se 
zásadou souladu vzájemného postupu a souladu přijatého řešení s veřejným zájmem spolupracovat se 
správním orgánem příslušným vést řízení. Dotčené orgány jsou správnímu orgánu především povinny 
poskytovat všechny informace důležité pro řízení, nebude-li tím porušena povinnost podle zvláštního 
zákona, jsou oprávněny nahlížet do spisu a činit se správním orgánem společné úkony, s výjimkou vydání 
rozhodnutí. De lege ferenda by po vzoru úpravy ve správním řádu bylo vhodné zavést výslovně povinnost 
správních úřadů, které se procesu EIA zúčastnily, poskytovat veškeré rozhodné informace a postupovat 
v souladu s příslušným úřadem, aby byla naplněna zásada rychlosti a hospodárnosti řízení a zásada 
souladného postupu správních orgánů, což by vedlo k větší efektivitě procesu EIA, který je zejména 
s ohledem na rychlost postupu tomuto procesu vytýkán. 
52 Srov. KUŽVART, Petr, PAZDERKA Stanislav. Právo na informace o životním prostředí. 2., rozš. vyd. 
Brno: Ekologický právní servis, 2000. s. 123 - 124. Paragrafy pro přírodu. ISBN 80-902-5704-6.  
53 Např. v § 15 nebo v § 23 odst. 1 EIAZ. 
54 Především při představě běžné reality se jeví nedostatečným např. § 16 odst. 3 EIAZ. Aby se běžný 
občan mohl seznámit s informacemi o daném záměru, musel by pravidelně kontrolovat úřední desky obcí, 
či krajů, navštěvovat pravidelně jejich příslušné webové stránky nebo by musel být přítomen v obci 
v okamžiku hlášení místního rozhlasu, které se zpravidla uskutečňuje v pracovní době a tedy 
nepřítomnosti většiny osob. Dostatečně informovat dotčenou veřejnost by měl příslušný úřad alespoň o 
zahájení celého procesu jednotlivě, jako je tomu u zahájení stavebního řízení podle § 112 StZ, kdy 
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znění zákona EIA lze dovodit některé příklady. Inspirací pro případnou právní úpravu 

de lege ferenda by mohl být např. stavební zákon. 55 

2.5. Princip neveřejnosti a informovanosti ve správním řízení 

Ve správním řízení ovládané zásadou neveřejnosti, se informace o probíhajícím 

řízení poskytují pouze účastníkům řízení. Vyloučení veřejnosti ze správního řízení je 

dáno především písemností celého řízení. Informace o probíhajícím správním řízení lze 

získat pouze ze spisu. Právě na institutu nahlížení do spisu je možné ilustrovat povahu 

správního řízení jako řízení neveřejného, neboť získat informace o správním řízení 

nahlédnutím do spisu mohou pouze účastníci řízení a jejich zástupci.56 Jiným osobám 

umožní správní orgán nahlédnout do spisu jen, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný 

důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších 

dotčených osob anebo veřejný zájem.57 

Veřejnost je vyloučena ze všech fází správního řízení, a to nejen v možnosti 

získat o řízení informace, ale především samotnou účastí. Veřejnost není zvláštním 

subjektem správního řízení, nejsou ji tedy přiznány žádné povinnosti, avšak především 

jí nejsou přiznána žádná práva. 

2.6. Shrnutí 

 Přestože zákon EIA explicitně vyloučil použití správního řádu a to 

v celém jeho rozsahu, samotný správní řád na tuto situaci pamatuje, když v ustanovení § 

177 odst. 1 SŘ zakotví povinnost aplikovat alespoň základní zásady správního řádu. 
                                                                                                                                                                                   
stavební úřad vyrozumí všechny účastníky řízení jednotlivě (zde by však nebylo možné a ani účelné 
použít obecnou subsidiární úpravu správního řádu, podle které by se více jak 30 účastníků vyrozumívalo 
veřejnou vyhláškou). Okruh dotčené veřejnosti je možné alespoň předpokládat, zřejmě se bude jednat o 
osoby mající trvalé bydliště v dotčeném území nebo osoby zde sídlící, občanská sdružení zabývající se 
v tomto území ochranou životního prostředí apod. Vhodným řešením by bylo také oznámení v místě 
záměru po vzoru stavebního zákona. Také § 17 odst. 1 zák. EIA, podle kterého je příslušný úřad povinen 
zveřejnit informaci o veřejném projednání v relativně krátké lhůtě nejméně 5 dnů před jeho konáním, 
neposkytuje dostatečnou ochranu právu na informace, resp. právu veřejnosti účastnit se procesu. 
Obzvláště v kontextu s § 15 zák. EIA, který pří žádosti oznamovatele o poskytnutí informací o stavu 
životního prostředí odkazuje na zák. č.  123/1998 Sb., který naopak stanoví lhůty pro poskytnutí 
informací relativně dlouhé, působí 5 dní na přípravu veřejnosti na veřejné projednání poněkud 
nespravedlivě, a to především ve světle argumentace ze strany investorů, kteří proces posuzování vnímají 
paradoxně jako zdlouhavý. 
55  Např. dle § 87 StavZ odst. 2: „Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o 
vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na 
místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na 
nichž se má záměr uskutečnit.“ 
56 Viz § 38 odst. 1 SŘ 
57 Viz § 38 odst. 2 SŘ. 
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Takovéto legislativní pojetí je zcela nepřehledné a nejednoznačné.  

 Aplikace zásad v ustanovení § 2 – 8 SŘ v souvislosti s § 177 odst. 1 SŘ 

vyvolává mylnou domněnku, že jsou na proces EIA obligatorně aplikovatelné pouze 

zásady v SŘ, a to navíc bez ohledu na to, zda jsou schopné obstát vedle speciálních 

zásad procesu EIA, především principu účasti veřejnosti a informovanosti. V tomto 

ohledu je zvláštní úprava zákona EIA zcela opodstatněná a bezvýjimečná aplikace 

ustanovení správního řádu by omezovala podstatu procesu posuzování v rozporu se 

základními zásadami ochrany životního prostředí i v rozporu s evropskou a mezinárodní 

právní úpravou.58  

 Z hlediska základních zásad je tedy podřízení procesu EIA platnému 

správnímu řádu přinejmenším diskutabilní. Zrušením ustanovení o vyloučení použití 

správního řádu by na jednu stranu došlo i k vyloučení aplikace sporného § 177 odst. 1 

SŘ. Vztah mezi principy procesu EIA a principy správního práva by však poté musel 

vycházet ze zásady lex specialis derogat legi generali, což je v oblasti českého práva, 

které základní principy zpravidla výslovně nezakotvuje, ale ponechává jejich „nalézání“ 

soudům problematické.  

 Avšak domnívám se, že ani zákon EIA není oprávněn vyloučit použití 

obecných principů správního práva (nikoliv explicitních zásad správního řádu v § 2 – 8, 

nýbrž veškerých principů), a to bez ohledu na jejich výslovné zakotvení v platném 

právním předpisu. Ačkoliv chyba nespočívá jen v zákoně EIA, nýbrž i v pojetí 

správního řádu, je zřejmé, že zákon EIA by se mohl a měl explicitně přihlásit k 

základním zásadám správního práva bez ohledu na zakotvení těchto zásad ve správním 

řádu, stejně jako zásad, na kterých spočívá samotný proces EIA (avšak obecně, nikoliv 

ke konkrétním zásadám, to je ponecháno soudní praxi). 

 Proces EIA není možné z hlediska základních principů podřídit 

bezvýjimečně všem zásadám správního práva, integrace procesu do navazujících 

správních řízení (prostřednictvím subsidiarity správního řádu) by však v konečném 

důsledku vedlo především k důslednějšímu uplatnění zásady účasti veřejnosti na 

procesu posouzení vlivů záměrů v širokém slova smyslu. Problematice účasti veřejnosti 

v povolovacích řízeních a v řízeních soudních jsou věnovány samostatné kapitoly. Viz 

kapitola 3 a 7. 

                                                             
58 Viz směrnice EIA, Aarhuská úmluva. 
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3. Subjekty 

Jak již bylo uvedeno výše, proces posuzování lze vzhledem k aplikaci správního 

řádu podrobit analytickému rozboru z několika hledisek. Jedním z těchto hledisek jsou 

také subjekty jednotlivých procesů, které lze považovat za významné kritérium 

vzhledem ke skutečnosti, že jsou adresáty správních aktů a zároveň vykonavatelé jejich 

obsahu. Přesné vymezení okruhu adresátů daného procesu je důležité z hlediska 

možnosti uplatnění jejich práv a povinností, které tvoří obsah stanoviska EIA, popř. 

správního rozhodnutí vydaného v navazujícím správním řízení. 

3.1. Subjekty správního řízení 

Správní řád rozlišuje dvě skupiny subjektů. První skupinu tvoří tzv. subjekty 

hlavní, druhou skupinu tvoří subjekty vedlejší. Činnost subjektů hlavních má na správní 

řízení rozhodující vliv, proto v každém správním řízení musí být přítomen alespoň jeden 

správní orgán a jeden účastník. Správní orgán i účastník jsou subjekty obligatorními.  

Pojem účastníků správního řízení je ve správním řádu upraven obecně z důvodu 

jeho subsidiárního použití pro další procesní předpisy, které vlastní úpravu neobsahují 

vůbec nebo jen částečně. Podle ustanovení § 27 SŘ je účastníkem řízení ten, o jehož 

právech nebo povinnostech má být v řízení rozhodnuto, dále ten, jehož práva nebo 

povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem podle ustanovení 

§ 27 odst. 3 SŘ je i ten, komu zvláštní právní předpis postavení účastníka přizná. 

V oblasti procesu posuzování nelze použít ani jednu z těchto definic účastníků. Zákon 

EIA vylučuje subsidiární užití správního řádu také v této oblasti. Definice účastníka 

podle ustanovení § 27 odst. 3 SŘ však představuje důležitý právní institut pro správní 

řízení navazující na proces posuzování, jak je uvedeno níže. Právě souvislost ustanovení 

§ 27 odst. 3 SŘ a § 23 odst. 9 EIAZ je klíčovou pro účast subjektů procesu EIA 

v povolovacích řízeních. Více viz kapitola 3.3. 

Správní řád používá pojem správní orgán jako legislativní zkratku pro jednotlivé 

subjekty, které jsou oprávněny vést správní řízení. Správní orgán vede řízení na základě 

své pravomoci vydávat v konkrétní věci závazné rozhodnutí - individuální správní 

akty - dotýkající se práv a povinností účastníka řízení.59 Správním orgánem jsou podle 

                                                             
59 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické učebnice 
(C.H. Beck). Kapitola XVIII. Základní instituty správního řízení, s. 387 - 395. ISBN 978-807-4000-492. 
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správního řádu orgány moci výkonné, orgány územní samosprávy, jiné orgány 

a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.  

Druhou skupinu subjektů tvoří zvláštní (nebo též další subjekty řízení), které 

v řízení vystupují k prosazení a ochraně různorodých zájmů na základě speciálních 

zákonů. Zvláštní zákony tyto osoby a správní orgány nazývají různě a netvoří ucelenou 

skupinu jako správní orgány nebo účastníci. Těmito zvláštními subjekty jsou podle 

V. Vopálky například dotčený orgán, nadřízený orgán apod.60 

3.2. Subjekty procesu EIA  

Zákon EIA nepracuje s pojmem správní orgán nebo pojmem účastník řízení jako 

správní řád. Tento zákon stanoví konkrétní subjekty a jejich procesní postavení. Okruh 

subjektů v procesu EIA je upraven zákonem o posuzování bez možnosti subsidiárního 

použití SŘ.  

Důvodem pro podrobnou úpravu subjektů ve zvláštním zákoně61 je především 

specifický postup při hodnocení vlivů na životní prostředí daný např. nutností 

odborných znalostí autorizované osoby nebo účasti veřejnosti a dotčených orgánů 

na jednotlivých fázích tohoto procesu. Subjekty v procesu posuzování jsou 

oznamovatel, příslušný úřad, dotčené úřady, dotčené územně samosprávné celky, 

zpracovatelé dokumentace a posudku a veřejnost.62  

V procesu posuzování vlivu na životní prostředí tak vystupuje mnoho stran, 

hájící vlastní nebo veřejné zájmy: příslušný správní úřad63 a dotčené správní úřady 

reprezentující státní moc, oznamovatel, který je iniciátorem celého procesu, a veřejnost, 

tedy každá fyzická i právnická osoba, jejíž účast není v procesu EIA limitována či 

privilegována.64  

                                                             
60 Vopálka V. in HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 
Právnické učebnice (C.H. Beck). Kapitola XVIII. Základní instituty správního řízení, s. 387 - 388. ISBN 
978-807-4000-492. 
61 Viz např. § 3, § 6, §20-22 EIAZ. 
62 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 209. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
63 K tomu M. Sobotka uvádí, že posuzování vlivů na životní prostředí je státem organizovaná a řízená 
činnost a že každý proces posuzování probíhá před příslušným správním úřadem, kterým může být 
Ministerstvo životního prostředí nebo příslušný krajský úřad. Srov. Sobotka M. in DAMOHORSKÝ, M. 
a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany 
životního prostředí, s. 225. ISBN 978-80-7400-338-7.                                                                                                                                              
64 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 
Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 225 - 226. ISBN 978-80-7400-338-7. K tomu více 
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3.3. Vztah účastníků správního řízení a subjektů procesu EIA 

Procesu posuzování je oprávněn účastnit se každý, tedy každá fyzická i 

právnická osoba, aniž by mezi těmito subjekty činil zákon rozdíl. Určité privilegované 

postavení je však zákonem EIA přiznáno některým občanským sdružením, obecně 

prospěšným společnostem a dotčeným obcím. Podle M. Sobotky nabývají tyto subjekty 

za splnění určitých podmínek postavení účastníků řízení v navazujících správních 

řízeních. Touto podmínkou je aktivní účast na procesu posuzování, která spočívá 

zejména v podání alespoň jednoho písemného vyjádření, částečným či úplným 

zahrnutím tohoto vyjádření do stanoviska a v dotčení se právem chráněného veřejného 

zájmu, který těmto subjektům přiznává zvláštní právní předpis.  Za těchto podmínek 

se jakýkoliv subjekt zúčastněný na procesu posuzování stává účastníkem povolovacího 

řízení ze zákona a z takového postavení mu plynou příslušná práva a povinnosti dle 

zvláštních právních předpisů.65  

3.3.1. Oznamovatel 

Zákonem EIA je stanovena povinnost podat oznámení oznamovatelem, přičemž 

legislativní zkratkou „oznamovatel“ se rozumí ten, kdo hodlá provést záměr.66 

Oznamovatelem je tedy osoba, která podáním oznámení o plánovaném záměru, zahajuje 

proces posuzování vlivu na životní prostředí před příslušným úřadem. K tomu M. Holík 

uvádí, že:„Je to právě on, na jehož rozhodnutí z největší míry závisí, v jakém rozsahu se 

bude záměr provádět. V rámci procesu EIA oznamovatel působí jako obhájce záměru, 

jehož cílem je, aby celý proces byl ukončen co možná nejrychleji, pokud možno bez 

negativní medializace a s kladným výsledkem.“67 Oznamovatelem může být každá 

fyzická či právnická osoba, která v praxi bývá označována jako investor záměru.  

Vedle osob soukromých jsou zákonem EIA za oznamovatele považovány také 

veřejnoprávní korporace, a to včetně územně samosprávného celku a státu, 

                                                                                                                                                                                   
též Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Kapitola 8, 
Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 209. Spisy Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625.                                                                                                                               
65 Srov. Sobotka M. in DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 226. ISBN 978-80-7400-338-7. 
66 Viz § 6 odst. 1 EIAZ. 
67 K tomu srov. Holík M. in Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2010. Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 209. Spisy 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
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zastoupeného příslušným správním úřadem.68 V takovém případě se správní úřad nebo 

územně samosprávný celek nacházejí v postavení oznamovatele, který nereprezentuje 

stát, nýbrž který hájí vlastní zájmy, byť se jedná o zájmy veřejné. Postavení těchto 

subjektů jako oznamovatelů je nutno důsledně odlišovat od jejich postavení jako 

subjektů oprávněných proces posuzování vést, či jejich postavení jako dotčených 

orgánů. 

Z uvedeného vyplývá, že z pohledu správního řádu je oznamovatel nepochybně 

osobou, která odpovídá definici § 27 odst. 1, popř. odst. 2 SŘ. Důkazem je i to, že 

oznamovatel je zásadně účastníkem povolovacího řízení, zvláštní úprava v zákoně EIA 

je tudíž z pohledu SŘ nepotřebná a oznamovatele by bylo možno i v procesu EIA 

považovat za účastníka řízení podle správního řádu.  

3.3.2. Příslušné správní úřady 

Zatímco působnost správního řádu je dána okruhem subjektů, které lze 

subsumovat pod pojem správní orgán, jehož legislativní zkratku zavedl správní řád,69 

není klíčovým pojmem v oblasti posuzování vlivů správní orgán, nýbrž správní úřad. 

„Pojem správní orgán (jinými slovy „orgán veřejné správy“) je (alespoň podle platné 

právní úpravy) širší než pojem správní úřad (správním úřadem jsou ve smyslu čl. 79 

odst. 1 Ústavy pouze orgány moci výkonné, tedy orgány státu, jimž je svěřen výkon 

státní správy).“70  

V oblasti veřejné správy a procesu posuzování vlivů na životní prostředí je tedy 

především nutné rozlišit mezi vzájemným poměrem pojmu správního úřadu (tedy 

příslušného úřadu podle zákona EIA) a správního orgánu podle správního řádu. Nutno 

podotknout, že „jde o otázku, která v nauce správního práva není řešena jednoznačně a 

ponechává možnosti různého výkladu.“ D. Hendrych také uvádí, že jsou správní úřady 

součástí moci výkonné, nástrojem, jehož prostřednictvím stát přímo plní své úkoly a 

                                                             
68 Srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF - 
nakladatelství ARCH, 2005, s. 28. ISBN 80-869-0501-2. K tomu srov. také: PETRŽÍLEK, P. Předpisy o 
posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1. Praha: ABF, 2002, s. 40. ISBN 80-861-6542-
6.  
69 Viz § 1 odst. 1 SŘ. 
70 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012. s 19. ISBN 978-807-2731-664.  
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funkce.71 

Za správní úřad ve smyslu správního práva lze podle zákona EIA považovat tzv. 

příslušný úřad, který je oprávněn řízení vést a zajišťovat.72 Pojetí správního úřadu jako 

vykonavatele veřejné správy reprezentujícího stát a veřejný zájem nachází tedy 

uplatnění také v zákoně EIA. Příslušnými úřady, které vedou proces posuzování a plní 

tak jednu z mnoho funkcí státu, jsou ministerstvo a orgán kraje. Tyto příslušné úřady 

vykonávají v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí správu státní.73  

Zákon EIA stanoví přesná pravidla pro rozdělení kompetencí mezi ministerstvo 

a orgány kraje.74 V odůvodněných případech je však ministerstvo oprávněno převzít 

proces posuzování a vést proces v dané věci namísto orgánů kraje nebo naopak po 

dohodě s příslušnými orgány kraje pověřit procesem posuzování, který by jinak bylo 

oprávněno vést ministerstvo, kraj za předpokladu, že proces vedený orgány kraje bude 

rychlejší a hospodárnější.75 

Zatímco zákon EIA stanoví jen rámcově podmínky pro převzetí nebo delegování 

příslušnosti ministerstvem především pojmem „odůvodněné případy,“ obsahuje správní 

řád přesné podmínky pro převzetí věci nadřízeným orgánem nebo pro pověření 

k projednání věci jiným místně příslušným podřízeným orgánem.76 O odůvodněné 

případy podle zákona EIA půjde zřejmě tehdy, když:„u konkrétního případu bude 

zvýšený zájem na jeho posouzení ministerstvem jako orgánem s ústřední působností.“77 

Podle L. Dvořáka by k atrakci mělo docházet výjimečně, právě jen v odůvodněných 

případech.78 

Pro předání procesu posuzování orgánům kraje ministerstvem je navíc nutno 

splnit podmínky:1. dohody s orgány kraje a 2. přispění k rychlosti a hospodárnosti 

posouzení. Princip rychlosti a hospodárnosti je dle mého názoru jasný a opodstatněný. 

                                                             
71 Srov. Hendrych D. in HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 
Právnické učebnice (C.H. Beck). Kapitola V. Právní základy organizace, s. 104 - 106. ISBN 978-807-
4000-492. 
72 Srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF - 
nakladatelství ARCH, 2005, s. 23. ISBN 80-869-0501-2. 
73 Viz § 20 EIAZ. 
74 Viz § 21 a § 22 EIAZ. 
75 Viz § 23 odst. 4 EIAZ. 
76 Viz § 131 SŘ. 
77 Srov. PETRŽÍLEK, P. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1. Praha: 
ABF, 2002, s. 90. ISBN 80-861-6542-6. 
78 Srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF - 
nakladatelství ARCH, 2005, s. 100. ISBN 80-869-0501-2. 
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Otázkou zůstává, jaké jednání může být považováno za dohodu. Zákon EIA ve svém 

původním znění před novelou v roce 2004 obsahoval pouze možnost atrakce 

ministerstvem a to v případě, že orgány kraje s převzetím procesu posouzení souhlasily. 

K tomu se vyjádřil P. Petržílek: „Poněkud nejasně zní věta, podle které tak může 

ministerstvo učinit pouze se souhlasem orgánu kraje, uvážíme-li, že orgán kraje 

zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti, a tudíž se zde uplatní zákon 

hierarchie - vztah podřízenosti a nadřízenosti.“79 Nové znění zákona EIA, podle 

kterého ke změně věcné příslušnosti nadále není nutný souhlas orgánu kraje, ale dohoda 

s ním, mnoho nevyjasnil. Proto se kloním k subsidiaritě správního řádu, který  přesněji 

vymezuje podmínky pro možnost převzetí nebo předání věci ministerstvem orgánu 

kraje. V případě zákonem jednoznačně daných předpokladů bude možné vypustit vágní 

pojmy, které neobsahuje ani správní řád,80 a docílit tak vyšší právní jistoty a zásady 

legality, která je pro státní orgány klíčovou. 

Vedle oprávnění řízení vést náleží příslušnému úřadu také povinnost vykonávat 

v procesu posuzování vlivu na životní prostředí dozor.81 Vrchní státní dozor je v oblasti 

posuzování vlivů vykonáván Ministerstvem životního prostředí. Správní dozor 

zpravidla spočívá v pozorování chování a jednání konkrétního subjektu a hodnocení, 

zda toto počínání probíhá v souladu s právními předpisy.82 

Ve správním právu je dozor nad státními orgány zpravidla vykonáván 

nadřízeným subjektem odlišným od subjektu dozorovaného. MŽP jako subjekt dozoru, 

který zároveň v některých případech rozhoduje o povolení záměrů a který je oprávněn 

k atrakci rozhodování o povolení záměrů (jak je uvedeno výše), by spolu s absencí 

víceinstanční kontroly nad vydáním stanoviska EIA nemusel zaručit potřebnou 

objektivitu. Tato problematika je podrobněji analyzována v kapitole 6. 

Lze shrnout, že příslušný správní úřad je možné a účelné de lege ferenda 

podřídit ustanovením správního řádu, neboť pojem správní úřad je užší než pojem 

správní orgán a tudíž není vyloučena možnost jej zahrnout pod definici správního 

                                                             
79 Srov. PETRŽÍLEK, P. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1. Praha: 
ABF, 2002, s. 90. ISBN 80-861-6542-6. 
80 Viz § 131 SŘ. 
81 Viz § 21 písm. b) EIAZ. 
82 K tomu srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: 
ABF - nakladatelství ARCH, 2005, s. 96. ISBN 80-869-0501-2 nebo také HENDRYCH, D. Správní 
právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické učebnice (C.H. Beck). Kapitola XIII. 
Správní dozor, s. 299. ISBN 978-807-4000-492. 
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orgánu dle SŘ. Aplikaci správního řádu lze také doporučit zejména z hlediska 

podrobnější a efektivnější úpravy v oblasti delegace a atrakce nadřízeným orgánem a 

z hlediska správního dozoru.    

3.3.3. Dotčené správní úřady a dotčené územně samosprávné 

celky 

Skupinu subjektů, které v procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

reprezentují zájmy státu, tvoří vedle příslušného správního úřadu také dotčené správní 

úřady. Úkolem těchto subjektů je hájit veřejné zájmy podle zvláštních právních 

předpisů.83 Zákon EIA tyto subjekty charakterizuje jednak obecně, vymezením jak 

věcným, tak územním hlediskem, jednak konkrétně. Obecně stanovené dotčené správní 

úřady hájící zájmy v dotčeném území vymezuje v konkrétním případě příslušný správní 

úřad. Výjimečně jsou stanoveny dotčené správní úřady přímo zákonem a stávají se tak 

subjekty procesu posuzování přímo ex lege. Výslovně zákon EIA přiznává postavení 

dotčeného správního úřadu České inspekci životního prostředí.84 

Dalším subjektem, který již nehájí zájmy státu, ale zájmy vlastní, je dotčený 

územně samosprávný celek. „Pojem územní samosprávný celek je zde použit ve smyslu 

čl. 100 Ústavy, tj. obec jako základní územní samosprávný celek a kraj jako vyšší 

územní samosprávný celek. Obce a kraje jako územní samosprávné jednotky hrají 

v procesu posuzování vlivů na životní prostředí svou nezastupitelnou roli a jsou nositeli 

některých oprávnění (vyjádření k oznámení, dokumentaci apod.) i povinností 

(zveřejňování některých dokumentů).“85 

Z výše uvedeného zejména vyplývá, že postavení kraje je v procesu posuzování 

vlivů dvojí. Především vystupuje jako příslušný správní úřad. V takovém případě plní 

úkoly stanovené zákonem v působnosti přenesené. „Proces posuzování vlivů je svěřen 

do kompetence orgánů státní správy, a to orgánu kraje v přenesené působnosti (výkon 

státní správy) a Ministerstvu životního prostředí. Pouze tyto orgány mohou vystupovat 

v roli příslušného úřadu, který celý proces posuzování vlivů na životní prostředí vede. 

V konkrétním případě je pro stanovení příslušnosti rozhodující, o jaký druh záměru se 

                                                             
83 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 
Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 225. ISBN 978-80-7400-338-7. 
84 Viz § 3 písm. e) EIAZ. 
85 Srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF - 
nakladatelství ARCH, 2005, s. 22. ISBN 80-869-0501-2. 
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jedná.“86  

Orgány kraje mohou také vystupovat jako dotčené územní samosprávné celky 

v případě, že připravovaný záměr zasahuje do jejich územního obvodu. V takovém 

případě hájí své vlastní zájmy v samostatné působnosti. Nejedná se již o výkon státní 

správy v přenesené působnosti, ale o výkon práva na samosprávu.87 K tomu Petržílek 

dodává, že: „se statusem dotčeného územně samosprávného celku podle zákona jsou 

spojena významná oprávnění, zejména v podobě práva na zasílání všech dokumentů 

k vyjádření. Tím je mimo jiné zajištěno, že se záměrem v dotčených územích budou vždy 

zabývat alespoň zvolení zástupci občanů, kteří by měli mít na zřeteli jejich zájmy a 

odpovídajícím způsobem je prosazovali a hájili.“88 

Správní řád upravuje samostatný pojem dotčených orgánů. Těmito dotčenými 

orgány jsou mimo jiné ty orgány, o kterých to stanoví zákon, správní orgány a jiné 

orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska anebo právě vyjádření, 

které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.89  

Z terminologického hlediska tedy dochází u pojmu dotčený orgán k určité shodě 

mezi SŘ a EIAZ. Z hlediska věcného je však nutné tyto pojmy důsledně odlišit. Správní 

řád za dotčený orgán považuje v navazujícím správním řízení ty správní orgány, které 

vydaly v předchozích procesech stanovisko (či závazné stanovisko). V navazujícím 

správním řízení se tedy dotčeným orgánem stává příslušný správní úřad, který vydal 

stanovisko EIA. Zatímco v procesu EIA byl tento příslušný úřad oprávněn proces vést, 

řídit a vykonávat jeho kontrolu, v navazujícím správním řízení se stává zvláštním 

subjektem, který má ve správním řízení pouze omezenou pravomoc. Dotčený orgán 

podle správního řádu tedy není možné ztotožnit s dotčenými orgány podle zákona EIA.  

Je nutné především dodat, že rozdíl mezi dotčeným orgánem podle SŘ a 

dotčeným úřadem podle EIAZ spočívá v jejich právu zúčastnit se dalšího správního 

řízení. Zatímco příslušný správní úřad, který v procesu posuzování vydal stanovisko, je 

účastníkem navazujícího správního řízení na základě samotného správního řádu, a stává 

se dotčeným orgánem ve správním řízení, dotčenému úřadu dle EIAZ takové právo 
                                                             
86 Srov. PETRŽÍLEK, P. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1. Praha: 
ABF, 2002, s. 85. ISBN 80-861-6542-6. 
87 Srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF - 
nakladatelství ARCH, 2005, s. 23. ISBN 80-869-0501-2. 
88 Srov. PETRŽÍLEK, P. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1. Praha: 
ABF, 2002, s. 32. ISBN 80-861-6542-6. 
89 Viz § 136 odst. 1 písm. b) SŘ. 
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nepřísluší, neboť nespadá ani do kategorie ustanovení § 136 SŘ, ani § 23 odst. 9 EIAZ 

(potažmo § 23 odst. 10).  

3.3.4. Veřejnost 

Ve správním řízení není veřejnost považována za samostatný zvláštní subjekt 

správního řízení, kterému by správní řád přiznával práva a stanovil povinnosti. 

Jednotliví členové veřejnosti se mohou správního řízení účastnit, jestliže zároveň 

naplňují definici účastníka řízení. Správní řád vychází z principu písemnosti, a tudíž 

neveřejnosti, správního řízení se tak zúčastní jen správní orgán a účastníci řízení.90 

Naproti tomu účast veřejnosti na ochraně životního prostředí je jednou ze 

základních zásad práva životního prostředí a významným principem procesu EIA. 

Veřejnost je vedle oznamovatele a příslušného úřadu nejvýznamnějším subjektem 

procesu EIA. Na rozdíl od dotčeného správního úřadu nebo dotčeného územně 

samosprávního celku však zákon EIA nezná pojem dotčená veřejnost, jak ji stanoví 

evropské právo,91 tudíž se veřejností rozumí každá fyzická nebo právnická osoba.92 

Absence přesného vymezení pojmu má však dopad zejména na právní subjektivitu 

veřejnosti v navazujících správních řízeních. 

Ačkoliv procesní subjektivitu neboli způsobilost být účastníkem řízení ve 

správním řízení, má dle definice každý, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti, tj. 

kdo je subjektem podle hmotného práva (subjektivita dle hmotného práva), a dále i ten, 

komu ji zákon výslovně přizná93 (procesní subjektivita), není všem subjektům procesu 

EIA umožněn přístup k navazujícím řízením.  

Právě nedostatečné zákonné objasnění právní subjektivity veřejnosti jako 

                                                             
90 Viz § 15 odst. 1 a § 49 odst. 2 SŘ. 
91 K tomu je nutno podotknout, že čl. 1 odst. 2 směrnice EIA stanoví definici pojmu „dotčená veřejnost“. 
Směrnice EIA jí rozumí: „veřejnost, která by mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními pro oblast 
životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, nebo která má na těchto řízeních určitý zájem; pro účely této 
definice se předpokládá, že nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí a splňující 
požadavky vnitrostátních právních předpisů mají na rozhodování ve věcech životního prostředí zájem.“ 
Takové pojetí vyvolává problém v otázce přístupu dotčené veřejnosti k soudům podle platného českého 
práva, jak je uvedeno v kapitole 7 této diplomové práce. 
92 K tomu srov. shodně DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 226. ISBN 978-80-7400-338-7 a 
Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Kapitola 8, 
Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 211. Spisy Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
93 Srov. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. Právnické 
učebnice (C.H. Beck). Kapitola XVIII. Základní instituty správního řízení, s. 391. ISBN 978-807-4000-
492. 
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subjektu procesu EIA představuje významný problém ve vztahu procesu EIA ke 

správnímu řádu, který zásadně upravuje (alespoň subsidiárně) na proces EIA navazující 

správní řízení.  

Především druhá polovina uvedené definice subjektivity (procesní) je významná 

z pohledu zákona EIA. Z uvedeného totiž vyplývá, že zatímco podle zákona EIA je 

veřejnost subjektem procesu posuzování s právní subjektivitou přiznanou hmotným 

právem, což plně odpovídá principu účasti veřejnosti, může být účastníkem 

navazujících správních řízení pouze ta část veřejnosti, která za zákonem94 stanovených 

podmínek naplní definici účastníka řízení podle § 27 odst. 3 SŘ. Z takového pojetí 

plyne, že účastníkem správního řízení se může stát pouze ta část veřejnosti, které 

zvláštní zákon přiznává postavení účastníka ve správním řízení, tedy pouze ty subjekty, 

kterým ze zvláštního zákona plyne procesní subjektivita. 

Ačkoliv ze zvláštních právních předpisů veřejnosti vyplývá procesní 

subjektivita, je zákonem EIA zároveň významně omezena ve vztahu k navazujícím 

správním řízení, když v ustanovení § 23 odst. 9 stanoví přísné podmínky, které 

z veřejnosti vyčleňují jen úzký okruh subjektů, kterým je umožněno stát se účastníkem 

řízení.95 

Toto pojetí je zejména v rozporu s Aarhuskou úmluvou (ale také se směrnicí 

EIA), jak je podrobněji uvedeno v následující kapitole. Významným způsobem dochází 

k porušení zásady účasti veřejnosti na procesu posuzování, neboť je subjektům 

podstatně snížena možnost účastnit se všech řízení s posuzováním vlivů záměrů 

spojených (správních i soudních). 

Veřejnosti jako obligatornímu subjektu procesu EIA je vedle možnosti účasti na 

navazujících řízeních ustálenou judikaturou upírán také přístup k soudům - domnívám 

se, že v rozporu s ústavní zásadou práva na spravedlivý proces, která je pilířem 

procesního správního práva. Ačkoliv je podle J. Drobníka veřejnost stavem nebo zásahy 

                                                             
94 Viz § 23 odst. 9 EIAZ ve spojení s § 27 odst. 3 SŘ. 
95 Dle § 23 odst. 9 EIAZ se stává účastníkem navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů 
pouze místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž 
předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů, nebo 
obec dotčená záměrem pokud podala ve lhůtách písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo 
posudku, za předpokladu, že příslušný úřad ve svém stanovisku uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti 
do svého stanoviska zahrnul, a dále že, správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že 
veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny. 
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do životního prostředí vždy (přímo či nepřímo) dotčena,96 nedomnívá se ÚS ani NSS,97 

že by např. občanská sdružení, která jsou typickým představitelem veřejnosti a jedním 

ze subjektů dotčené veřejnosti podle směrnice EIA, byla subjektem legitimovaným 

domáhat se v oblasti ochrany životního prostředí soudní ochrany hmotných práv. Soudy 

je přiznána pouze procesní subjektivita, tedy možnost domáhat se ochrany v případě 

zásahu do procesních práv, nikoliv přímého zásahu do práv hmotných, která důležitým 

subjektům veřejnosti ÚS nepřiznává.  

O jistý posun se v současnosti pokusil NSS a pod vlivem Evropské komise i 

samotný zákon EIA. Podrobněji je tato složitá problematika rozvedena v samostatné 

 kapitole. Viz kapitola 7. 

3.3.5. Veřejnost ve světle Aarhuské úmluvy 

Význam Aarhuské úmluvy ve vztahu k procesu posuzování spočívá především 

v zakotvení a uplatnění práva každého na příznivé životní prostředí.98 Pro přezkoumání 

dodržování ustanovení úmluvy byl zřízen Výbor pro kontrolu dodržování Úmluvy, ke 

kterému může být veřejností podáno tzv. sdělení se stížností na porušování úmluvy.  

Občanské sdružení Ekologický právní servis zabývající se ochranou životního 

prostředí podalo takové sdělení99 na porušování úmluvy v několika oblastech. Ve 

vztahu k procesu posuzování se Výbor zabýval několika otázkami. Předně byla 

vytknuta povaha tohoto procesu jako samostatného postupu, který není integrální 

součástí následných povolovacích procesů. S tímto úzce souvisí otázka přístupu 

veřejnosti k navazujícím řízením, možností podání opravného prostředku a omezení 

aktivní legitimace neziskových organizací k podání žaloby. K těmto otázkám srov. 

kapitolu 3.3.4. 

Na tyto problémy bylo ve sdělení poukázáno právě s ohledem na závaznost  

Aarhuské úmluvy jako součásti českého i unijního práva. 

Výbor se ke sdělení vyjádřil svými závěry a doporučeními v červnu roku 2012. 

                                                             
96 Srov. Drobník J. in DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. Kapitola II, Právo životního prostředí, s. 48. ISBN 978-80-7400-338-7. 
97 K tomu srov. kapitolu 7 této diplomové práce. 
98 Aarhuská úmluva vznikla na půdě OSN a Českou republikou byla podepsána již v roce 1998, 
k ratifikaci došlo v roce 2004. Úmluva je mezinárodní smlouvou ve smyslu čl. 10 Ústavy a jako taková je 
nedílnou součástí českého právního řádu a v případě odlišného znění zákona by měla mít přednost před 
zákonem. Stranou této úmluvy je i samotná Evropská unie. Současně je tedy úmluva pro ČR závazná také 
jako součást unijního práva, kterým je ČR vázána jako člen Evropské unie. 
99 Jedná se o sdělení č. ACCC/C/2010/50. 
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Výbor došel k závěru, že ustanoveními zákona EIA dochází k porušování Aarhuské 

úmluvy zejména ve vztahu možnosti účasti veřejnosti na kontrole zákonnosti stanoviska 

EIA a jemu předcházejícímu procesu. Ze závěrů Výboru vyplývá zejména porušení 

článků umožňujících přístup neziskovým organizacím a dalším subjektům dotčené 

veřejnosti k navazujícím řízením, ve kterém je vydáno rozhodnutí zasahující do práv a 

povinností adresátů, když stanovisko EIA je pouhým podkladem. Omezený přístup 

veřejnosti spatřuje Výbor také v koncepci zjišťovacího řízení (viz kapitola 4. 2.) 100 a ve 

stanovení podmínek pro účast v povolovacích řízeních. 

Na základě zjištění stanovil Výbor doporučení, která spočívají v umožnění 

veškeré veřejnosti účastnit se navazujících správních procesů, jakož i procesů soudních. 

Za dotčenou veřejnost je podle Výboru nutno považovat veškeré osoby naplňující 

ustanovení smlouvy včetně nezávislých organizací. Navíc Výbor doporučuje v rozporu 

s ustálenou českou judikaturou považovat tuto veřejnost nikoliv pouze za osoby dotčené 

na svých procesních, ale především také na svých hmotných právech. 

3.4. Shrnutí 

Z hlediska subjektů procesu EIA je možné a také vhodné podřídit úpravu 

správnímu řádu s výjimkou veřejnosti.  

Jak bylo uvedeno výše, osoba oznamovatele v tomto ohledu problematická není. 

Naproti tomu činí situaci složitou dvojitá právní úprava dotčených orgánů 

v navazujících správních řízeních. Zatímco jeden subjekt procesu EIA (příslušný 

správní úřad) se stává subjektem správního řízení na základě SŘ, pro druhý subjekt 

(dotčený správní úřad) je možnost účastnit se navazujícího řízení na základě správního 

řádu vyloučena. Třetímu subjektu (dotčené územně samosprávné celky) přiznává účast 

na povolovacím řízení samotný zákon EIA, tento však stanoví velice omezující 

podmínky.  

Situaci navíc komplikuje teoretické hledisko hlavních a vedlejších subjektů 

podle SŘ. Zatímco dotčený územně samosprávný celek se stává na základě zvláštních 

právních předpisů (podle EIAZ jen na základě splnění podmínek zde uvedených) 

účastníkem řízení dle § 27 odst. 3 SŘ, a tedy subjektem hlavním, příslušný úřad se 

dostává do správního řízení pouze jako dotčený orgán dle § 136  SŘ, a tudíž je 
                                                             
100 Za nedostatečnou je Ekologickým právním servisem považována také povaha stanoviska EIA jako 
nezávazného podkladu bez charakteru rozhodnutí, k povaze stanoviska EIA srov. kapitolu 5. 
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subjektem vedlejším. Toto postavení má praktický dopad na  jejich práva a povinnosti 

ve správním řízení.  

Subjektům EIA by bylo de lege ferenda vhodné již zákonem o posuzování vlivů 

přiznat právo účastníků dle § 27 odst. 3 SŘ, pakliže by nebyly přímo podřízeny 

správnímu řádu jako účastníci dle § 27 odst. 2. Zvláštní úpravu však vyžaduje veřejnost. 

Ačkoliv je pro proces EIA typickým subjektem veřejnost, což vyplývá z obecné 

zásady práva životního prostředí účasti veřejnosti (zakotvené nejen českým právním 

řádem, ale především právem evropským a mezinárodním), není doslovným zněním 

samotného zákona EIA účast veřejnosti na procesu posuzování komplexně umožněna.  

Aplikace správního řádu však pro tento subjekt není vhodná, neboť správní řád 

je postaven na bezvýjimečné zásadě neveřejnosti. Vhodným řešením by proto nebylo 

podrobit proces EIA pravidlům správního řízení, de lege ferenda se pro důsledné 

naplnění zásady účasti veřejnosti naopak jeví vhodným považovat veřejnost za 

účastníka řízení dle § 27 odst. 2 SŘ.  V takovém případě by však bylo nutné veřejnost 

považovat za nositele hmotných práv a povinností, které mohou být rozhodnutím přímo 

dotčeny. Domnívám se, že tato úprava by se mohla více přiblížit především 

požadavkům evropského práva (resp. mezinárodního). Speciálnímu účastenství byla 

věnována kapitola 3.3.4.  Aktivní žalobní legitimaci je pro její rozsáhlost a složitost 

věnována samostatná kapitola 7. 
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4. Fáze procesu EIA 

Také z hlediska jednotlivých fází obou procesů je nutné rozlišovat mezi 

správním řízením a procesem posuzování vlivů, neboť tyto postupy se neliší pouze 

okruhem subjektů a formou vydaného správního aktu, ale také určitými fázemi, kterými 

musí každý proces nutně projít. Vedle subjektů a správních úkonů představuje srovnání 

jednotlivých fází postupů další možné hledisko, dle kterého lze jednotlivé aspekty 

správního řízení a procesu EIA analyzovat. 

Podle M. Sobotky101 lze proces posuzování vlivů rozdělit do pěti základních 

fází. Těmito fázemi jsou podání oznámení oznamovatelem záměru, zjišťovací řízení, 

zadání a zpracování dokumentace, zadání a zpracování posudku a vydání stanoviska. 

Podle M. Holíka102 je navíc další fází procesu EIA veřejné projednání. Osobně se 

přikláním k zařazení fáze veřejného projednání do výčtu fází procesu EIA, a to 

s ohledem na důležitost účasti veřejnosti.  

Také správní řízení je rozčleněno do fází. Podle V. Vopálky je správní řízení 

rozčleněno do několika fází tak, aby bylo možno dosáhnout jeho účelu ve věci, o kterou 

se jedná.103 Těmito fázemi jsou zahájení, opatřování podkladů, dokazování, případné 

ústní jednání, hodnocení důkazů, možnost účastníků vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, písemné vyhotovení rozhodnutí a jeho vydání. 

4.1. Podání oznámení 

Správní řízení je možno zahájit dvěma způsoby - z moci úřední nebo na žádost 

účastníka řízení. V případě zahájení řízení na základě zásady oficiality, je správní orgán 

povinen zahájit správní řízení, aniž by byla nutná jakákoliv iniciativa účastníků řízení.  

Oproti tomu v řízení zahájeném na základě zásady dispoziční leží iniciativa plně 

v rukou účastníka řízení, který je jediným oprávněným řízení zahájit. Závisí pouze na 

vůli účastníka, nikoliv správního orgánu, zda a kdy bude zahájeno správní řízení na 

žádost. 

                                                             
101 Srov. Sobotka M. in DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 227. ISBN 978-80-7400-338-7. 
102 Srov. Holík M. in Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2010. Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 213. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
103 Srov. Vopálka V. in HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.vH. Beck, 2009. 
Právnické učebnice (C.H. Beck). Kapitola XVIII. Základní instituty správního řízení, s. 399. ISBN 978-
807-4000-492. 
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Proces posuzování je zahájen podáním oznámení příslušnému úřadu. Proces EIA 

je možno zahájit pouze z iniciativy toho, kdo hodlá záměr provést, tedy oznamovatele 

záměru. V tomto ohledu je možné spatřovat podobnost zahájení řízení s řízením o 

žádosti podle správního řádu, které spočívá v iniciativě účastníků řízení.  

V případě, že by byl ponechán charakter procesu posuzování a podřízen de lege 

ferenda správnímu řádu, jednalo by se o řízení o žádosti se všemi důsledky, především 

pro subjekty procesu EIA. Osoba oznamovatele by tak podléhala definici § 27 odst. 1 a) 

SŘ104 a byla by účastníkem řízení. Otázkou zůstává, koho by bylo možné považovat za 

osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat 

rozhodnutí správního orgánu, resp. zda by toto řešení spolu s přiznáním hmotných práv 

veřejnosti bylo způsobilé vyřešit účast veřejnosti na celém procesu posuzování (včetně 

navazujících a soudních řízení).  

Praktický dopad by tyto úvahy naopak mohly mít v případě, že by bylo právo 

zahájit řízení (a tedy i účastenství) přiznáno veřejnosti, jestliže by se veřejnost 

domnívala, že jsou dány podmínky pro zahájení řízení, avšak oznamovatel tak neučinil. 

V takovém případě by se uvedená definice účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) na 

oznamovatele vztahovala nepochybně. V současné podobě je však veřejnost z aplikace 

správního řádu vyloučena zásadou neveřejnosti správního řízení. De lege ferenda by 

tuto problematiku bylo nutno podrobit hlubším teoretickým úvahám ve vztahu 

k hmotněprávní subjektivitě veřejnosti.   

Naproti tomu oprávnění zahájit proces EIA příslušným správním úřadem z moci 

úřední by bylo nejen nákladné, ale zjevně nesmyslné. Povinnost správního úřadu 

vyhledávat a zjišťovat z vlastní iniciativy připravované záměry by byla svěřena 

veřejnosti, která by vykonávala určitou kontrolu a chránila tak veřejný zájem z pozice 

účastníka správního řízení. 

4.2. Zjišťovací řízení 

Druhou fázi procesu EIA představuje zjišťovací řízení. Sobotka tuto fázi 

považuje v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí za klíčovou.105 

                                                             
104 Viz § 27 odst. 1 písm. a) SŘ, podle kterého jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další 
dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 
správního orgánu. 
105 Srov. Sobotka M., in DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 227. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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Zjišťovací řízení plní dvě funkce, které spočívají jednak v upřesnění údajů poskytnutých 

oznamovatelem v oznámení pro následnou dokumentaci záměru, který obligatorně 

podléhá procesu EIA, jednak v posouzení fakultativních záměrů.  

V případě obligatorních záměrů se ve zjišťovacím řízení upřesňuje rozsah údajů 

pro dokumentaci s ohledem na druh záměru a hlediska životního prostředí uvedená 

v § 2 EIAZ. Účelem této funkce zjišťovacího řízení je vytvoření podkladu ve formě 

přesné dokumentace, která slouží příslušnému úřadu při rozhodování o vydání kladného 

či zamítavého stanoviska EIA.  

Tato fáze procesu EIA je zvláštním institutem, který se ve správním řízení 

nevyskytuje. Například podle Vedrala v případě podání,106 které je obdobou oznámení a 

ve správním řízení také slouží za jeden z podkladů pro vydání rozhodnutí,107 povinnost 

správního orgánu hodnotit podání a zabývat se jím podle obsahu neznamená, že by 

správní orgán měl a mohl bez dalšího podsouvat účastníkovi věci, které podání vůbec 

neobsahuje. Správní orgán nemůže za účastníka řízení domýšlet, co asi chtěl či mohl 

chtít učinit. Je na účastníkovi řízení, aby v podání co možná jednoznačně vyjádřil, co je 

jeho účelem a čeho se po správním orgánu domáhá, a nebude-li v tom mít správní orgán 

jasno, resp. bude-li mít pochybnosti o obsahu a účelu podání, vyzve podatele 

k odstranění vad podání. V případě, že podání obsahuje vady, vyzve správní orgán 

k jejich odstranění s upozorněním, že se podnětem nebude zabývat, pokud tak 

neučiní.108  

Stricto sensu, kdyby zákon EIA neobsahoval vlastní úpravu zjišťovacího řízení a 

řídil se správním řádem, mohlo by dojít k situaci, ve které by byl příslušný úřad 

oprávněn bez dalšího vydat zamítavé stanovisko pro neúplnost a nepřesnost oznámení 

záměru, namísto spolupráce s oznamovatelem spočívající v přípravě podkladů. 

V případě fakultativně posuzovaných záměrů se zjišťuje, zda se jedná o záměry 

podléhající procesu posuzování či nikoliv. Jestliže příslušný úřad dojde ve zjišťovacím 

řízení k závěru, že záměr nepodléhá procesu EIA, nadále se v řízení nepokračuje.109 

                                                             
106 Viz § 37 SŘ. 
107 K tomu srov. § 50 odst. 1 SŘ, který obsahuje demonstrativní výčet. 
108 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012, s 409. ISBN 978-807-2731-664. 
109 K tomu srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010. Kapitola VI, Prostředky ochrany životního prostředí, s. 227 - 228. ISBN 978-80-7400-338-7. 
Shodně též Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 



39 
 

Toto zákonné pojetí má velmi negativní dopad na účast veřejnosti v navazujících 

správních řízeních.  

Vzhledem k ustanovení § 23 odst. 9 EIAZ se občanská sdružení nebo obce 

dotčená záměrem mohou stát účastníkem navazujících řízení podle zvláštních právních 

předpisů pouze za předpokladu, že ve stanovených lhůtách podaly písemné vyjádření a 

příslušný správní úřad toto vyjádření zahrnul do stanoviska EIA. Dojde-li příslušný úřad 

ve zjišťovacím řízení k závěru, že daný záměr nadále nepodléhá procesu EIA, nevydá 

ani stanovisko, čímž znemožní zmíněným subjektům zúčastnit se správních řízení a 

napadnout nejen správní rozhodnutí v tomto řízení vydané, ale i negativní rozhodnutí 

příslušného správního úřadu o ukončení zjišťovacího řízení. Toto rozhodnutí totiž nelze 

považovat za samostatné rozhodnutí podle správního řádu a lze jej přezkoumat pouze 

spolu se správním rozhodnutím ve správním řízení, ke kterému však již určité subjekty 

nebudou mít na základě zákona EIA přístup. 110  

Významným důsledkem takto konstruovaného zjišťovacího řízení je, že 

v případě rozhodnutí o ukončení procesu EIA ve zjišťovacím řízení prakticky nedojde 

k posouzení vlivů zkoumaného záměru na životní prostředí. Dále vzhledem k povaze 

ukončení zjišťovacího řízení bez vydání rozhodnutí či stanoviska, není možné se ani 

bránit před soudem, neboť v důsledku ukončení zjišťovacího řízení nebude vydáno 

správní rozhodnutí, které je způsobilé samostatného soudního přezkumu.   

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že zjišťovací řízení má v procesu 

posuzování obligatorních záměrů své (správním řádem) nezastupitelné místo. Zároveň 

však v případě fakultativně posuzovaných záměrů představuje podstatnou překážku 

naplnění účelu procesu posuzování,111 jejíž řešení nenabízí ani správní řád, nýbrž pouze 

změna pojetí zjišťovacího řízení.    

4.3. Zadání a zpracování dokumentace a posudku 

Ačkoliv je samo stanovisko charakterizováno jako podklad pro vydání 

rozhodnutí popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, ani vyhotovení 

stanoviska se neobejde bez jiných řádných podkladů pro jeho vydání. Zatímco podle 
                                                                                                                                                                                   
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 216. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
110 Jiné subjekty se však navazujících řízení účastní na základě jiných zvláštních právních, což umožňuje 
§ 27 odst. 3 SŘ. 
111 Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.5 Veřejnost ve světle Aarhuské úmluvy, Výbor pro její dodržování 
spatřuje porušování úmluvy také v pojetí zjišťovacího řízení. 
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správního řádu může za podklady k vydání rozhodnutí sloužit cokoliv 

z demonstrativního výčtu v § 50 SŘ, stanoví EIAZ závazné podklady, které je nutné 

před vydáním stanoviska opatřit. Těmito podklady jsou mimo jiné dokumentace a 

posudek.112 Zadávání a zpracování dokumentace a posudku tvoří zároveň jednotlivé 

fáze procesu posuzování. Dokumentaci je povinen opatřit investor záměru. Posudek 

opatřuje příslušný úřad.  

Naproti tomu podklady pro vydání správního rozhodnutí opatřuje podle 

ustanovení § 50 odst. 2 SŘ správní orgán a účastníci jsou mu povinni při opatřování 

podkladů poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Správní řád v tomto ustanovení 

také promítá obecnou zásadu materiální pravdy,113 když stanoví, že správní orgán je 

povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.114  

Tato zásada by se ve vztahu ke stanovisku EIA měla uplatnit také, a to ve dvou 

ohledech. Zaprvé správní orgán nemusí zjišťovat předmětné okolnosti pouze sám, ale i 

prostřednictvím dotčených orgánů a jejich vyjádření, závazných stanovisek i 

stanovisek,115  jakým je právě EIA. Stanovisko EIA je tedy v první řadě prostředkem 

(podnětem) k dosažení zásady materiální pravdy při vydání rozhodnutí v navazujícím 

správním řízení. Za druhé se dle mého názoru uplatní zásada materiální pravdy také ve 

vztahu k samotnému vydání stanoviska EIA. Ačkoliv zákon EIA stanoví, že správní řád 

se při postupu podle zákona o posuzování neužije, vždy bude možno aplikovat alespoň 

základní zásady správního práva, tedy i zásadu materiální pravdy.  

Domnívám se, že právě z tohoto důvodu bude příslušný úřad odpovědný za 

řádné zjištění relevantních skutečností potřebných pro vydání stanoviska i za existence 

platné právní úpravy, podle které příslušný úřad při vydání stanoviska vychází mimo 

jiné z oznámení a dokumentace, jakožto pokladů, které je povinen zajistit investor, 

nikoliv příslušný úřad. O samotných zásadách a jejich úpravě de lege ferenda bylo již 

pojednáno v kapitole 2. 

Z hlediska této fáze je tedy fakticky proces EIA podřízen zásadám správního 

řádu. Subsidiární aplikací správního řádu by de lege ferenda navíc bylo možné použít 

                                                             
112 Dle § 10 odst. 1 EIAZ vydá příslušný úřad stanovisko na základě dokumentace, popřípadě oznámení, 
posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných.  
113 Viz § 3 SŘ. 
114 Viz § 50 odst. 3 SŘ. 
115 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012, s. 517. ISBN 978-807-2731-664. 
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k vydání stanoviska EIA i jiné podklady, než jsou obligatorní posudek a dokumentace, 

jak je uvedeno v § 50 SŘ. 

4.4. Veřejné projednání 

Fáze veřejného projednávání je důsledkem zásady veřejnosti a informovanosti. 

Projednat veřejně oznámení, dokumentaci a posudek je v zásadě obligatorním 

požadavkem. Výjimku tvoří případ, kdy během procesu posuzování nedojdou 

příslušnému úřadu žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.116  

Veřejného projednávání se zásadně účastní všechny strany, ačkoliv obligatorním 

účastníkem je pouze příslušný úřad, který projednání řídí a zapisuje, a z podstaty věci 

také veřejnost. Oznamovatel ani zpracovatelé dokumentace či posudku se veřejného 

projednání účastnit nemusí, na druhou stranu může pro jejich nepřítomnost příslušný 

úřad veřejné projednání ukončit a nahradit je projednáváním novým.117 Z tohoto 

ustanovení lze dovodit nejen naplnění zásady poskytnutí významných informací pro 

zúčastněnou veřejnost,118 ale také zásady audiatur et altera pars, tedy zásady slyšení 

obou stran.  

Otázkou zůstává, zda je zásada informovanosti důsledně dodržena v případě, že 

veřejného zasedání se musí zúčastnit pouze veřejnost v užším slova smyslu a při absenci 

oznamovatele či zpracovatelů dokumentace a posudku má správní úřad pouze možnost 

nikoliv povinnost nahradit projednání novým zasedáním. Jelikož se princip 

informovanosti vztahuje především k veřejnosti, neměla by ji být upírána možnost 

obdržet na veřejném zasedání potřebné informace právě od těch subjektů procesu EIA, 

které jsou iniciátory záměru nebo nositeli odborné způsobilosti k jeho posouzení. 

Ve správním řízení se neuplatňuje zásada slyšení obou stran, nýbrž zásada 

slyšení účastníků.119 Z této zásady především plyne, že účelem správního řízení není 

vyslyšet názory či stanoviska veřejnosti, právo být slyšen je přiznáno pouze účastníkům 
                                                             
116 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 215. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
117 Viz § 17 odst. 3 EIAZ. 
118 Podle P. Petžílka by smyslem tohoto ustanovení mělo být zajištění veškerých relevantních informací a 
„nositelů“ těchto informací, které se zainteresovaná veřejnost chtěla dovědět. Srov. PETRŽÍLEK, P. 
Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1. Praha: ABF, 2002, s. 77. ISBN 
80-861-6542-6. 
119 Srov. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické 
učebnice (C. H. Beck). Kapitola XVIII. Základní instituty správního řízení, s. 397. ISBN 978-807-4000-
492. 
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řízení. Na základě této zásady mají účastníci např. právo vyjádřit své stanovisko 

k podkladům pro rozhodnutí120 nebo k obsahu rozhodnutí.121  

S posledně zmíněným souvisí také právo na informace dle ustanovení 

§ 36 odst. 2 SŘ. Podle J Vedrala může takové právo spočívat právě i v informaci 

týkající se obsahu předpokládaného rozhodnutí, které nelze poznat ze spisu, protože 

předmětné rozhodnutí ještě není vydáno a nemusí existovat ani jako koncept.122 Ačkoliv 

s principem účasti veřejnosti, kterého je veřejné projednání nezbytným důsledkem, úzce 

souvisí zásada informovanosti, domnívám se, že účelem veřejného projednání není 

získání informace o obsahu budoucího stanoviska, nýbrž možnost informovat se blíže o 

záměru oznamovatele a názoru autorizovaných osob na tento záměr a uplatnit své 

námitky. Také následné výstupy z veřejného projednání se stávají podklady pro 

samotné stanovisko,123 veřejné projednání tudíž nemůže tvořit prostor pro získání 

informací o budoucím stanovisku, neboť vytváří prostor pro získání podkladů k jeho 

vydání. Veřejné projednání probíhá ústně za účasti široké veřejnosti. Veřejnost musí být 

o konání veřejného projednání informována s dostatečným časovým předstihem pro 

přípravu na takovou bezprostřední konfrontaci.124 

Kontrastem k ústnímu veřejnému projednání je celé správní řízení, které je 

postaveno na uplatnění obecné zásady správního řízení, zásadě písemnosti. Tato zásada 

se nevztahuje jen na správní řízení, ale i na tzv. jiné správní úkony podle správního 

řádu, kterým je i vydání stanoviska EIA. Zákon EIA však použití správního řádu 

vylučuje a pro účast veřejnosti na procesu posuzování ve fázi veřejného projednání 

stanoví vlastní úpravu spočívající v ústním projednání.  

Ačkoliv zásada písemnosti se podle J. Vedrala125 uplatní jen ve vztahu ke 

správním orgánům, správní řád ani institut veřejného projednání nezná. I v případě, že 

by správním řádem či zvláštním zákonem byla stanovena forma ústního jednání, týkalo 

                                                             
120 Viz § 36 odst. 3 SŘ. 
121 Viz § 36 odst. 2 SŘ. 
122 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012, s. 402. ISBN 978-807-2731-664. 
123 Podle M. Sobotky vydává příslušný úřad stanovisko na základě dokumentace, popřípadě oznámení, 
posudku, jehož součástí návrh stanoviska je, a jeho veřejného projednání. Srov. Sobotka M., in 
DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. Kapitola VI, 
Prostředky ochrany životního prostředí, s. 230. ISBN 978-80-7400-338-7. 
124 Srov. PETRŽÍLEK, P. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1. Praha: 
ABF, 2002, s. 77. ISBN 80-861-6542-6. 
125 Viz VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012, s. 96 a s. 196. ISBN 978-807-2731-664. 
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by se toto oprávnění pouze formy úkonů správního orgánu, nikoliv možnosti veřejnosti 

ústně se v řízení vyjádřit. Veřejnost je ve správním řízení z účasti vyloučena, ať už 

z jeho písemné či ústní formy. Ústního jednání podle ustanovení § 49 SŘ, které je 

výjimkou jinak z obecné zásady písemnosti, se účastní pouze účastníci řízení, nikoliv 

veřejnost.  

Avšak i v takovém ústním řízení musí být účastníci o konání uvědomění 

s dostatečným předstihem. Toto právo účastníků ve správním řízení totiž vychází 

z obecné zásady správního práva, která se uplatní nejen ve správním řízení, ale i 

v procesu EIA.126 Podle ustanovení § 4 odst. 3 SŘ  uvědomí správní orgán dotčené 

osoby s dostatečným předstihem o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich 

práv a neohrozí-li to účel úkonu a podle ustanovení § 4 odst. 4 SŘ umožní dotčeným 

osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.127 Zákon EIA však stanoví 

konkrétní lhůty, které by měly odpovídat účelu procesu. Z hlediska lhůt je proto 

opodstatněná speciální úprava v zákoně EIA. 

4.5. Vydání stanoviska EIA 

Ke stanovisku EIA srov. kapitolu 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
126 I když podle § 23 odst. 14 EIAZ se nepoužije správní řád, užijí se vždy alespoň základní zásady 
správního práva obecného. 
127 Viz VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012, s. 505. ISBN 978-807-2731-664. 
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5. Úkony veřejné správy v procesu posuzování vlivů 

Správní řád jako obecný právní předpis správního práva upravuje postup 

správních orgánů. Podle správního řádu lze za postup správního orgánu považovat jak 

rozhodování ve správním řízení, tak jiné postupy, které za správní řízení považovat 

nelze.  

Účelem správního řízení jako postupu, který je projevem činnosti orgánu státní 

správy nebo územní či jiné samosprávy128 je vydání správního aktu - rozhodnutí. 

Správní řízení je nejvýznamnějším postupem správního orgánu, neboť jeho cílem je 

vydání rozhodnutí o právech a povinnostech jmenovitě určených osob v určité věci. 

Přičemž podle některých ustanovení části druhé a třetí správního řádu, které upravují 

správní řízení, se postupuje i v případě jiných správních úkonů, než je vydání 

rozhodnutí.  

Obecně lze konstatovat, že procesů, které se v oblasti ochrany životního 

prostředí uplatňují prostřednictvím jednotlivých úkonů, je celá řada. Základním dělením 

je dělení na úkony, které jsou postupem správního orgánu podle správního řádu 

nazývaným správním řízením a na úkony, které takovým postupem nejsou. Výsledkem 

úkonů správního orgánu ve správním řízení je vždy rozhodnutí. Naproti tomu výsledky 

jiných postupů veřejné správy v oblasti životního prostředí mají charakter různý. Takto 

je tomu také v případě vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení.129 Tato činnost 

správního orgánu není správním řízením, ale jiným postupem správního orgánu, ve 

kterém je také vydán akt aplikace práva, avšak odlišný od rozhodnutí. K těmto úkonům 

odlišným od rozhodnutí patří i stanovisko EIA.130 

 Na rozdíl od rozhodnutí, stanovisko EIA nezakládá, nemění ani neruší práva a 

povinnosti individuálně určených účastníků řízení, ani závazně neprohlašuje, že tento 

účastník práva a povinnosti má nebo nemá,131 tzn., že stanovisko EIA nenaplňuje 

                                                             
128 K tomu srov. legální definici správního orgánu v § 1 odst. 1 SŘ. 
129 Srov. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické 
učebnice (C.H. Beck). Kapitola XVIII. Základní instituty správního řízení, s. 370 - 373. ISBN 978-807-
4000-492 
130 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 59. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
131 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 87. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
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materiální znaky konstitutivního ani deklaratorního rozhodnutí tak, jak jej charakterizují 

někteří autoři,132 avšak zároveň není možné v navazujícím řízení rozhodnutí vydat, 

jestliže tomuto navazujícímu správnímu řízení nebude předcházet proces posuzování a 

vydání stanoviska EIA.133 

Ačkoliv přímo neurčuje práva a povinnosti jmenovitě určených osob, nepřímo 

do těchto práv a povinností zasahuje, neboť tvoří obligatorní podklad pro rozhodnutí 

v navazujících správních řízeních, bez kterého takové rozhodnutí není možné vydat. 

5.1. Stanovisko EIA 

5.1.1. Vztah stanoviska EIA ke správnímu řádu 

Stanovisko EIA je obdobně jako správní rozhodnutí aktem správním. Stanovisko 

EIA však není rozhodnutím ve smyslu správního řádu, a není proto výsledkem 

správního řízení podle části druhé nebo třetí správního řádu. Zákon EIA výslovně 

stanoví, že se na proces posuzování ustanovení správního řádu nepoužijí.134 Takové 

vyloučení subsidiárního užití obecného právního předpisu správního práva nic nemění 

na tom, že vydání stanoviska EIA je výsledkem postupu orgánu státní správy135 a jako 

takové podléhá nejen aplikaci základních zásad činnosti správních orgánů, ale také 

ustanovení části čtvrté správního řádu upravující postup správních orgánů při vydání 

vyjádření, osvědčení, sdělení.136 Vzhledem k dikci správního řádu, se tak vydání 

stanoviska EIA může dostat také pod některá ustanovení upravující správní řízení, 

neboť podle V. Vopálky: „při vydávání vyjádření, osvědčení a jiných obdobných 

úkonech podle části čtvrté, postupuje správní orgán též obdobně podle těchto 

ustanovení části druhé: §10 – 16, § 19 – 26, § 29 -31, § 33 -35, §37, 40, 62, 63 SŘ a 

                                                             
132 K tomu srov. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 
Právnické učebnice (C.H. Beck). Kapitola XVIII. Základní instituty správního řízení, s. 400. ISBN 978-
807-4000-492, nebo VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana 
Hexnerová - Bova Polygon, 2012, s. 152. ISBN 978-807-2731-664. 
133 Výjimkou je rozhodnutí příslušného úřadu ve zjišťovacím řízení o fakultativních záměrech. Zde sice 
částečně proběhl proces posuzování, avšak stanovisko EIA vydáno není, což nebrání vydání rozhodnutí 
v navazujícím správním řízení. 
134 K tomu srov. § 23 odst. 14 EIAZ. 
135 Je nutné odlišovat pojmy správní orgán ve smyslu správního řádu a pojem orgán státní správy ve 
smyslu EIAZ. 
136 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 216. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 



46 
 

obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, 137, § 142 odst. 1 písm. a) SŘ.“ 137 

5.1.2. Stanovisko EIA jako jiný správní úkon  

Jak vyplývá z výše uvedeného, je také vydání stanoviska EIA jedním z úkonů 

veřejné správy. Podle Ústavního soudu se jedná o tzv. jiný správní úkon, který je 

podkladem pro vydání správního rozhodnutí.138 Rozdíl mezi rozhodnutím a 

stanoviskem EIA spočívá mimo jiné také v jejich závaznosti. Zatímco pro rozhodnutí 

jako správní akt je závaznost typická a tvoří jeden z obligatorních znaků rozhodnutí,139 

je stanovisko EIA pro správní orgán v  navazujícím řízení nezávazné v tom smyslu, že 

je tento orgán nemusí zahrnout do svého rozhodnutí za předpokladu, že takový postup 

řádně odůvodní.140 Lze shrnout, že stanovisko není závazné hmotněprávně, ale pouze 

procesněprávně, neboť v zákonem stanovených případech je obligatorním podkladem 

pro vydání správního rozhodnutí. 

5.1.3. Stanovisko EIA a jeho vztah k závaznému stanovisku 

 Definici závazného stanoviska podává správní řád v § 149 odst. 1 SŘ.  

Podle J. Vedrala je závazným stanoviskem úkon učiněný správním orgánem na základě 

zákona, který není (samostatným) rozhodnutím ve správním řízení ve smyslu 

§ 67 odst. 1 SŘ a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního 

orgánu. J. Vedral dále uvádí, že závazné stanovisko patří mezi podklady rozhodnutí.141 
 Společným znakem úkonů podle části čtvrté tedy je, že nejsou správním 

rozhodnutím. Toto pojetí je platné jak pro stanovisko EIA, tak pro závazné stanovisko. 

Rozdíl však spočívá v tom, že závazné stanovisko, ačkoliv nezakládá, nemění, neruší 

ani nestvrzuje práva a povinnosti, je výslovně upraveno v § 149 SŘ, čímž se dostává do 

té části správního řádu,142 která upravuje správní řízení. Až NSS143 dovodil, že také 

závazné stanovisko je správním úkonem podle části čtvrté a nikoliv třetí, a z toho 

důvodu se na něj stejně jako na stanovisko EIA bude aplikovat § 154 SŘ,144 podle 

kterého se přiměřeně aplikují některá ustanovení o správním řízení.  

Dále je závazné stanovisko, jak ostatně vyplývá nejen ze samotného názvu, ale 

také z definice,145 závazným pro výrokovou část finálního správního aktu. Stanovisko 

EIA v tomto ohledu závazné není, neboť správní orgán v navazujícím správním řízení 

                                                             
137 Srov. Vopálka V. in HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 
Právnické učebnice (C. H. Beck). Kapitola XVII. Správní řád, s. 371 - 373. ISBN 978-807-4000-492. 
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nemusí rozhodnout podle jeho obsahu.146 Pro navazující správní rozhodnutí je závazné 

stanovisko na rozdíl od stanoviska EIA závazné nejen po stránce procesní, ale i věcné.   

5.2. Shrnutí 

Ačkoliv je zjevné, že stanovisko EIA není správním rozhodnutím, neboť nemá 

účinky konstitutivního ani deklaratorního rozhodnutí a nepodléhá tudíž ustanovením 

správního řádu upravujícím správní řízení, není prakticky vyloučeno z působnosti 

správního řádu. Výslovným vyloučením správního řádu samotným zákonem EIA není 

možné vyjmout stanovisko EIA z působnosti právního předpisu, který upravuje vydání 

jiných správních aktů, kterým je i stanovisko EIA. Explicitní vyloučení SŘ tak zakládá 

pouze nejasný právní vztah, který je naukou a judikaturou soudů složitě dotvářen a 

fakticky popírán, neboť některá ustanovení SŘ je nutné vždy použít i na stanovisko 

EIA. 

Navzdory zřetelnému teoretickému rozlišení mezi rozhodnutím a jinými 

správními úkony podle části čtvrté SŘ, kterými jsou i závazné stanovisko a stanovisko 

EIA, přetrvávají určité terminologické nejasnosti.147 NSS vyřešil vztah závazného 

stanoviska a správního rozhodnutí. Vztah mezi závazným stanoviskem a stanoviskem 

EIA však zůstává nejasný. Ačkoliv jsou obě stanoviska správními akty vydanými 

orgány veřejné správy, lze na ně aplikovat ustanovení správního řádu upravující jiné 

správní úkony a obě představují podklad pro vydání správního rozhodnutí, spočívá 

jejich zásadní rozdíl v závaznosti.  
                                                                                                                                                                                   
138 Viz Usnesení ÚS ze dne 25. 5. 1999, sp. zn. IV. ÚS 158/99.  
139 Srov. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Právnické 
učebnice (C. H. Beck). Kapitola IX. Správní akty, s. 206. ISBN 978-807-4000-492. 
140 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 107. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
141 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova 
Polygon, 2012, s. 1138. ISBN 978-807-2731-664. 
142 Viz část třetí SŘ. 
143 Viz rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009 – 150. Dostupný z http://www.nssoud.cz. 
144 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 89. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
145 Viz § 149 odst. 1 SŘ. 
146 Za předpokladu, že řádně zdůvodní, proč rozhodl jiným způsobem, než bylo uvedeno ve stanovisku 
EIA. 
147 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 89. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
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Přestože je stanovisko EIA výsledkem formálně upraveného složitého procesu s 

možností značného dopadu na životní prostředí, nezahrnuje se obligatorně do výroku 

navazujícího rozhodnutí. Toto věcné pojetí stanoviska EIA jako výsledku samostatného 

(od správního řízení zcela odděleného) procesu, které nemá vlastnosti rozhodnutí ani 

hmotně právně závazného správního aktu, má významný dopad na míru integrace 

jednotlivých subjektů do navazujících správních, popř. též soudních řízení, což 

způsobuje značný zásah do některých základních zásad. Tímto právně zakotveným 

charakterem stanoviska EIA dochází nepřímo k omezení účasti veřejnosti na ochraně 

životního prostředí a zásahu do práva na spravedlivý proces.  

Domnívám se, že z výše uvedených důvodů, by mělo ze zákona o posuzování 

vlivů zřetelněji vyplývat, že stanovisko EIA podléhá správnímu řádu, neboť tomu tak 

fakticky je. Úvaha de lege ferenda spočívá zejména v problematickém charakteru 

stanoviska EIA jako ojedinělého správního aktu hmotněprávně nezávazného. Řešením 

by tak mohlo být zejména zakotvení zákonné hmotněprávní závaznosti stanoviska EIA. 

Tímto postupem by bylo dosaženo alespoň lepší možnosti přezkumu stanoviska EIA, 

čímž by bylo důsledněji naplněno především právo na spravedlivý proces, jehož 

částečná absence je v současnosti procesu EIA vytýkán. K dosažení ideálního stavu by 

však stanovisko EIA de lege ferenda bylo nutno považovat spíše za rozhodnutí ve 

smyslu výsledku správního řízení, neboť pouze adresátům správního rozhodnutí jsou 

plně přiznána práva spočívající v možnosti podat odvolání nebo žalobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

6. Přezkum 

6.1. Přezkum stanoviska EIA 

Vzhledem ke skutečnosti, že stanovisko EIA nemůže být považováno za 

rozhodnutí ve smyslu správního řádu, není možné jej ani jako rozhodnutí přezkoumat. 

Proti stanovisku EIA nemůže jeho adresát použít řádné nebo mimořádné opravné či 

dozorčí prostředky, kterými by bylo možno napadnout správní rozhodnutí ve správním 

řízení. Z definice správního řádu, která upravuje předmět správního řízení výkladem 

argumentum a contrario vyplývá, že vydání stanoviska EIA představuje jinou činnost 

správních orgánů.148 

Díky takto postavené definici lze stanovisko EIA považovat za správní akt, který 

je osvědčením, vyjádřením nebo sdělením podle části čtvrté správního řádu. V případě 

rozporu s právními předpisy lze tyto správní akty, kterým je i stanovisko EIA,149 zrušit 

postupem podle ustanovení § 156 SŘ.150 Je-li tedy stanovisko EIA v rozporu s právními 

předpisy a nelze-li jej napravit tak, aniž by vznikla újma některé z dotčených stran, musí 

být příslušným úřadem zrušeno. 

Na postup podle ustanovení § 156 SŘ však neexistuje právní nárok. Přezkumné 

řízení stanoviska EIA nelze zahájit na žádost, avšak každý151 je podle ustanovení § 42 

SŘ oprávněn k zahájení přezkumu podat podnět. Podnět tedy není možno považovat za 

právní úkon, na základě kterého by byl příslušný úřad povinen zahájit přezkumné řízení 

a zrušit stanovisko EIA. I po podání podnětu bude záležet na uvážení správního orgánu, 

zda bude postupovat podle ustanovení § 156 SŘ či nikoliv.152 

Podle ustanovení § 156 SŘ by příslušný úřad nadále postupoval přiměřeně podle 
                                                             
148 Viz § 9 SŘ. 
149 Podle J. Vedrala se § 156 vztahuje na vyjádření, osvědčení nebo sdělení nebo i jiné, tzn. jinak 
označené, úkony správního orgánu, které byly přijaté podle části čtvrté správního řádu. Viz VEDRAL, J. 
Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova Polygon, 2012, s. 1231. 
ISBN 978-807-2731-664. 
150 Podle § 156 SŘ vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními 
předpisy a které nelze opravit, aniž by tím byla způsobena újma některé z dotčených osob, zruší 
usnesením správní orgán, který je vydal nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření 
nebo osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno, nestanoví – li zákon jiný postup. 
151 Podle J. Vedrala je správní orgán povinen přijímat podněty od kohokoliv, jak od fyzických nebo 
právnických osob, tak od jiných správních orgánů a dalších orgánů veřejné moci. Viz VEDRAL, J. 
Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova Polygon, 2012, s. 466. 
ISBN 978-807-2731-664. 
152 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 218. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
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hlavy IX. části druhé o přezkumném řízení o rozhodnutí. Toto přezkumné řízení není 

s postupem podle ustanovení § 156 SŘ totožné. Rozdíl spočívá především v tom, že se 

nezahajuje jako přezkumné řízení o rozhodnutí podle části druhé, ale prvním a jediným 

úkonem je právě vydání usnesení o zrušení stanoviska EIA. Z tohoto důvodu správní 

orgán nevydává v případě, že podnětu nevyhoví, žádné rozhodnutí, ale příslušné osobě 

pouze sdělí, že neshledal důvody pro zrušení stanoviska. Dalším praktickým důsledkem 

je tedy nemožnost podání odvolání proti usnesení o zrušení stanoviska EIA, neboť 

podle J. Vedrala v tomto případě není možné mluvit o účastnících řízení, kterým by 

takové právo náleželo.153 

K případné námitce, že se na proces posuzování vlivů na životní prostředí podle 

ustanovení § 23 odst. 14 EIAZ nevztahuje správní řád, uvádí M. Holík, že v daném 

případě se nejedná o samotný proces EIA, ale o aplikaci správního řádu na nezákonný 

výsledek tohoto řízení, přičemž tento závěr je možno dovodit i z jazykového výkladu 

samotného ustanovení § 23 odst. 14 EIAZ.154 Určitým výkladem se tak jeden z institutů 

procesu EIA dostává do působnosti správního řádu bez zákonného zakotvení. Ačkoliv 

toto řešení nevytváří potřebnou právní jistotu, je přezkum stanoviska EIA jedním 

z možností, jak se domoci spravedlivého správního procesu. Vzhledem k nemožnosti 

podání odvolání však není nástrojem dostačujícím.  

6.2. Přezkum závazného stanoviska 

Jak již bylo uvedeno výše, stanovisko EIA a závazné stanovisko jsou odlišné 

instituty, které spojuje jejich povaha jako správních aktů vydaných podle části čtvrté 

správního řádu a odlišuje jejich závaznost pro správní orgány rozhodující v navazujících 

řízeních. Pro závazné stanovisko jako výsledek činnosti správních orgánů odlišném od 

rozhodnutí i stanoviska „klasického“ stanoví pro přezkum správní řád zvláštní režim v 

ustanovení § 149 SŘ. Nepostupuje se podle ustanovení § 156 SŘ jako u stanoviska EIA, 

neboť ustanovení § 149 SŘ je k tomuto ustanovení ve vztahu speciality.155 Pro přezkum 

závazného stanoviska je správním řádem umožněn dvojí režim podle § 149 odst. 4 SŘ a 

                                                             
153 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012, s. 1233 - 1235. ISBN 978-807-2731-664. 
154 Srov. Holík M. in Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2010. Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 21. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
155 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012, s. 1162. ISBN 978-807-2731-664. 
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§ 149 odst. 5 SŘ. 

V prvé řadě je možno závazné stanovisko přezkoumat spolu s odvoláním proti 

rozhodnutí vydaném v navazujícím správním řízení. Závazné stanovisko nelze, obdobně 

jako stanovisko EIA, přímo napadnout odvoláním, avšak je možné podat odvolání proti 

rozhodnutí v navazujícím řízení. V případě, že některé z důvodů uvedené v odvolání 

směřují proti závaznému stanovisku, je odvolací orgán povinen vyžádat si potvrzení či 

změnu závazného stanoviska u orgánu nadřízeného správnímu orgánu, který závazné 

stanovisko vydal. Jestliže by tento postup podle ustanovení § 149 odst. 4 SŘ nebyl 

dodržen, jednalo by se o vážnou vadu řízení.156 Při přezkumu stanoviska EIA se tento 

zvláštní postup neuplatní, neboť stanovisko EIA není závazným pro správní orgán 

rozhodující v navazujícím, a tudíž ani odvolacím, řízení. 

Druhým případem přezkumu závazného stanoviska je přezkumné řízení podle § 

149 odst. 5 SŘ. Na rozdíl od přezkumu stanoviska EIA podle ustanovení § 156 SŘ zde 

podle Vedrala správní řád připouští „samostatné přezkoumání v přezkumném řízení,157 

tedy prostřednictvím dozorčího prostředku zaměřeného na posuzování zákonnosti 

(především) pravomocných rozhodnutí, tedy toho, zda byla (z hlediska obsahového i 

procesního) vydána v souladu s právními předpisy“, a to i přesto, že závazné stanovisko 

není rozhodnutím.158 K přezkumu závazného stanoviska tedy není příslušný ten úřad, 

který stanovisko vydal jako při postupu podle ustanovení § 156 SŘ. Jedná se o stejné 

instanční pravidlo jako u přezkumného řízení podle ustanovení § 95 odst. 1 SŘ, kdy 

obecně příslušným k rozhodnutí o zákonnosti závazného stanoviska je správní orgán 

nadřízený orgánu, který stanovisko vydal,159 nikoliv příslušný úřad jako je tomu u 

stanoviska EIA. 

Také přezkumné řízení podle ustanovení § 149 SŘ je obdobně jako postup 

uvedený v ustanovení § 156 SŘ řízením bez účastníků. Správní řád sice v obecném 

přezkumném řízení s účastníky počítá,160 jelikož je postup podle ustanovení § 149 SŘ 

                                                             
156 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 91. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
157 Viz § 94 a násl. SŘ. 
158 Viz § 149 odst. 1 SŘ. 
159 Podle J. Vedrala však nelze vyloučit ani to, že příslušným bude podle § 95 odst. 2 SŘ správní orgán, 
který závazné stanovisko vydal. Viz VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 
Ivana Hexnerová- Bova Polygon, 2012, s. 1162. ISBN 978-807-2731-664. 
160 Podle § 95 odst. 4 SŘ jsou účastníky přezkumného řízení účastníci původního řízení, v němž bylo 
vydáno přezkoumávané rozhodnutí, jichž se přezkumné rozhodnutí týká, nebo jejich právní nástupci. 
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přezkumem řízení podle části čtvrté a nikoliv přezkumem správního řízení, probíhá 

přezkumné řízení závazného stanoviska také bez účastníků.161 V tomto ohledu je situace 

totožná s přezkumem stanoviska EIA, neboť důsledkem je nemožnost podání odvolání 

proti usnesení správního orgánu.  

6.3. Shrnutí 

Vzhledem k pojetí stanoviska EIA jako pouhého podkladu k vydání správního 

rozhodnutí je proces přezkoumání zákonnosti tohoto jiného správního aktu 

nepřehledným a nevyhovujícím. Jedinou možností zahájení přezkumu stanoviska je 

podnět, jehož podání však účastníkům nezaručuje ani účast v přezkumném řízení, ani 

kontrolu jeho řádného vyřízení. Veřejnost se tak stává do jisté míry odloučena od 

možnosti jakkoliv aktivně zasáhnout do rozhodování příslušného úřadu.  

Zejména fyzickým osobám není162 v dalších fázích rozhodování o stanovisku 

EIA umožněno vyjádřit se, či jinak zvrátit konečné rozhodnutí ve věci. Postavení 

stanoviska EIA jako jiného správního aktu je navíc na rozdíl od stanoviska závazného 

v horším postavení, neboť i v případě, že přezkumné řízení bude po uvážení správního 

orgánu opravdu zahájeno, rozhoduje o něm tentýž příslušný úřad, který stanovisko EIA 

vydal. Nedochází tedy k instanční kontrole nezúčastněným a odborně vybaveným 

subjektem jako v jiných správních řízeních, a to včetně řízení o přezkumu závazného 

stanoviska.  

Výše uvedené poškozuje především veřejnost, dotčené správní úřady a obce, 

kterým nejsou poskytnuty nástroje k uplatnění ochrany zájmů na ochranu životního 

prostředí. Zde je nutno ovšem zmínit, že takový postup je v souladu s rozhodnutím 

Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu, podle kterého předpisy práva EU 

nevyžadují samostatný přezkum rozhodnutí, aktů, nečinnosti, ale postačuje jejich 

přezkoumání v pozdější fázi, za předpokladu, že je tento přezkum včasný a účinný.163  

Jak vyplývá z výše uvedeného, prosté výslovné podřízení procesu EIA 

působnosti správního řádu by bez změny povahy stanoviska EIA nemělo vliv na 

možnost účinného přezkumu. V této souvislosti je nutné zejména zopakovat, že 
                                                             
161 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová- Bova 
Polygon, 2012, s. 1162 - 1164. ISBN 978-807-2731-664. 
162 Např. dle § 109 StavZ jsou účastníky řízení pouze osoby, které mají k (záměrem) dotčené nemovitosti 
určité vlastnické právo.  
163 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2007 sp. zn. 1 As 39/2006, dostupný z 
http://www.nssoud.cz. 
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možnost subjektů domáhat se svých práv v pozdějších fázích procesu posuzování, které 

jsou navazujícími správními řízeními nebo řízením soudním, je omezeno samotnými 

ustanoveními zákona EIA. 
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7. Soudní přezkum 

Možnost přístupu některých subjektů k přezkumu stanoviska EIA nestranným 

soudem, nebo jiným nezávislým orgánem je v současnosti nejproblematičtější otázkou. 

V tomto ohledu je znevýhodněna především veřejnost, jejíž postavení v samotném 

procesu posuzování není jednoznačné.  

Samotná účast veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí je podle 

V. Stejskala jednou z klíčových otázek obecné části práva životního prostředí a 

v současné společnosti jak v Česku, tak i v mnoha dalších zemích celé Evropy jednou 

z nejcitlivějších. Soudní přezkum stanoviska je nejen předmětem mnoha odborných 

diskuzí, ale i rozhodování některých evropských a mezinárodních orgánů.164  

Podle V. Stejskala souvisí účast veřejnosti také s problematikou Aarhuské 

úmluvy o právu na informace a s účastí veřejnosti na rozhodování a přístupu k soudní 

ochraně ve věcech týkajících se životního prostředí.165 K tomu blíže srov. kapitolu 

3.3.5. 

7.1. Soudní přezkum správního rozhodnutí 

Podle V. Mikuleho poskytují soudy ve správním soudnictví jakožto soudy 

veřejného práva ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob, 

přičemž veřejným subjektivním právem se rozumí možnost subjektu chovat se 

způsobem vyjádřeným a zaručeným normami veřejného práva.166  

V případě, že bude některá z těchto fyzických či právnických osob zkrácena na 

takových veřejných právech přímo nebo v důsledku porušení práv v předcházejícím 

řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho 

práva a povinnosti, může se žalobou podle § 65 SŘS domáhat zrušení takového 

rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti. Správní žalobou proti rozhodnutí 

správního orgánu podle hlavy druhé, dílu prvního SŘS byla zakotvena ochrana jednoho 

ze základních práv stanovených Listinou v čl. 36 odst. 2, a to možnost každého domoci 

                                                             
164 Těmito orgány jsou např. Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy, Evropská Komise) 
165 Srov. STEJSKAL, V. Účast veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí: Rozhodnutí 
SDEU o předběžné otázce ve věci C-263/08, Djurgrden-Lilla Värtans Miljöskyddsförening  proti  
Stockholms kommun. České právo životního prostředí: časopis České společnosti pro právo životního 
prostředí. 2010, roč. 10, 2/2010, s. 109-115. ISSN 1213-5542.  
166 Srov. Mikule V. in HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 
Právnické učebnice (C.H. Beck). Kapitola XXVII. Správní soudnictví, s. 553. ISBN 978-807-4000-492. 
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se soudního přezkumu zákonnosti rozhodnutí vydaného orgánem veřejné správy. 

7.2. Soudní přezkum stanoviska EIA 

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, stanovisko EIA není správním rozhodnutím ve 

výše uvedeném slova smyslu. Toto pojetí představuje komplikaci především pro 

možnost soudního přezkumu. V souladu s ustálenou judikaturou nejsou stanoviska EIA 

jakožto výstupy procesu posuzování odlišného od správního řízení, samostatně soudně 

přezkoumatelná.167 Rozhodnutí senátů Nejvyššího správního soudu na jednu stranu 

potvrzují, že právní předpisy Evropských společenství nevyžadují samostatný přezkum 

rozhodnutí, aktů a nečinností168, na stranu druhou se těžiště rozhodování o zákonnosti 

takových správních aktů přesouvá do navazujících řízení, čímž je celý proces 

posuzování prodlužován.169 

Ačkoliv stanovisko EIA není možno napadnout žalobou ve správním soudnictví 

přímo jako správní rozhodnutí, lze jej v souladu s čl. 9 Aarhuské úmluvy a čl. 10a 

směrnice EIA přezkoumat v rámci konečného správního rozhodnutí, jehož je 

podkladem.170 

Oprávnění k podání žaloby a účast v soudním řízení správním je však ustálenou 

judikaturou a samotným zákonem EIA velice omezen, a to v rozporu s evropskou 

právní úpravou171 a dle mého názoru i právem zaručeným Listinou v čl. 36 odst. 2. 

Na rozdíl od soudního přezkumu správního rozhodnutí ve správním řízení, 

k němuž je oprávněn široký okruh fyzických i právnických osob z předchozího 

správního řízení a které není ovládanou zásadou veřejnosti, je přístup k soudu mnoha 

subjektům z předchozího procesu posuzování odepřen, ačkoliv je tento proces postaven 

právě na principu účasti veřejnosti. 

                                                             
167 Viz judikatura Nejvyššího správního soudu: rozsudek ze dne 14. 6. 2007 č. j. 1 As 39/2006 - 55, nebo 
také rozsudek ze dne 29. 8. 2007 č.j.  1 As 13/2007 – 63, dostupné z http://www.nssoud.cz. 
168 Podle judikatury Nejvyššího správního soudu postačuje přezkum takových aktů v pozdější fázi řízení, 
za předpokladu, že jsou dodrženy zásady spravedlnosti, nestrannosti, včasnosti a finanční dostupnosti 
takového přezkumu. (sp. zn. 1 As 39/2006, sp. zn. 1 As 13/2007, dostupné z http://www.nssoud.cz.) 
169 Srov. SOBOTKA, M., HUMLÍČKOVÁ, P. Rozšíření účasti veřejnosti (?) aneb několik poznámek k 
jedné zbytečné novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. České právo životního prostředí: 
časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2010, roč. 10, 1/2010, s. 94 - 98. ISSN 1213-
5542.  
170 Viz judikatura Nejvyššího správního soudu, rozsudek ze dne 14. 6. 2007 č. j. 1 As 39/2006 - 55, nebo 
také rozsudek ze dne 29. 8. 2007 č.j.  1 As 13/2007 – 63, dostupné z http://www.nssoud.cz. 
171 Srov. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
Kapitola 8, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 218. Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379. ISBN 978-802-1053-625. 
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7.2.1. Účast veřejnosti v soudním řízení správním 

V souvislosti s možností domáhat se soudního přezkumu je nutné zmínit již 

samotné účastenství v povolovacích správních řízeních. Nejen prostřednictvím přímé 

nemožnosti podat žalobu ke správnímu soudu, je veřejnost zkrácena na právu přístupu 

k nezávislému soudnímu nebo jinému orgánu jak požaduje směrnice EIA.172 V případě, 

že by subjekt procesu EIA nenaplnil přímo podmínky pro podání žaloby podle 

ustanovení § 23 odst. 10 EIAZ, mohl by podat žalobu jako účastník navazujícího 

správního řízení, kterým by se stal podle ustanovení § 23 odst. 9 EIAZ.173 Samotný 

zákon EIA však přiznává právo být účastníkem v navazujícím řízení pouze omezenému 

okruhu subjektů, a to za splnění stanovených podmínek.  
Ačkoliv ze směrnice EIA zřetelně vyplývá, že právo na soudní ochranu by mělo 

náležet vedle právnických osob také osobám fyzickým,174 zákon EIA toto právo 

fyzickým osobám upírá, neboť právo být účastníkem navazujících řízení, přiznává 

pouze místní příslušné jednotce občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti a 

obci dotčené záměrem. Navíc mají takto taxativně vymezené právnické osoby právo stát 

se účastníky navazujících správních řízení (a z toho důvodu také aktivně 

legitimovanými k podání správní žaloby) pouze za splnění podmínek uvedených v 

ustanovení § 23 odst. 9 EIAZ. Tyto podmínky představují obstrukci, kterou je právo na 

soudní ochranu značně omezeno.175 V případě, že sice některé subjekty jsou 

považovány za účastníky řízení dle jiných zvláštních předpisů (jako je tomu např. u 

občanských sdružení), není jim přiznána aktivní legitimace k podání žaloby výkladem 

soudů. 

                                                             
172 Viz čl. 10a směrnice EIA, podle které by dotčená veřejnost měla mít možnost dosáhnout přezkoumání 
soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona a mohla tak napadat hmotnou 
nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinností podléhajících ustanovením o účasti 
veřejnosti obsaženým v této směrnici. 
173 Nebo podle jiného právního předpisu, např. StavZ. 
174 Dotčenou veřejností, které má být vnitrostátní legislativou umožněn přístup k soudní ochraně, se podle 
směrnice EIA rozumí kdokoliv, tedy osoby fyzické i právnické. 
175 K tomu srov. ADAMEOVÁ, Z. Účast veřejnosti v procesu EIA - případ České republiky. České právo 
životního prostředí: časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2010, roč. X, 2/2010, s. 7 - 
16. ISSN 1213-5542.  Shodně také SOBOTKA, M, HUMLÍČKOVÁ, P. Rozšíření účasti veřejnosti (?) 
aneb několik poznámek k jedné zbytečné novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. České 
právo životního prostředí: časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2010, roč. 10, 1/2010, 
s. 94 - 98. ISSN 1213-5542.  
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7.2.2. Aktivní legitimace k podání správní žaloby 

Pod vlivem činnosti Evropské komise bylo přijato ustanovení § 23 odst. 10 

EIAZ, které si klade za cíl umožnit subjektům EIA domoci se soudní ochrany 

prostřednictvím podání žaloby ke správnímu soudu. Nedostatek tohoto ustanovení 

spočívá v první řadě v omezeném okruhu osob, které mohou podat žalobu.  

Ačkoliv směrnice EIA výslovně vyžaduje účast široké veřejnosti na procesu 

posuzování,176 umožňuje zákon EIA podání správní žaloby pouze úzkému okruhu 

subjektů.177 Nadto je tento okruh subjektů ještě více omezen v možnosti podat správní 

žalobu ustálenou judikaturou.178 Podle soudů nejsou občanská sdružení, která se účastní 

správních řízení, aby hájila zájem spočívající v ochraně životního prostředí, 

legitimována podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS, neboť nemohou být rozhodnutím 

dotčeni na své vlastní právní sféře.179 Tyto subjekty tak mohou žalobu podat jen 

v případě, že bylo rozhodnutím zasaženo do jejich procesních práv. Za takových 

okolností jsou legitimovány podle ustanovení § 65 odst. 2 SŘS.180 

Otázka, proč správní soudy nepřevzaly myšlenku, že občanská sdružení, jehož 

prostřednictvím hájí své právo na životní prostředí osoby fyzické, nemohou být 

pokládány za medium, které toto právo hájí rovněž ve prospěch ostatních lidí, kterou si 

klade Adameová ve svém článku, zůstává zatím nedořešena. K této problematice by 

však zároveň mělo být zmíněno, že přístup soudů k výkladu porušení práv procesních je 

naopak extenzivní. Podle Nejvyššího správního soudu181 je pod ustanovení § 65 odst. 2 

SŘS nutno zahrnout i taková procesní práva občanského sdružení, která správní orgán 

rozhodující ve správním řízení poruší v případě, že se nedostatečně vypořádá s jejich 

námitkami a odvolacími důvody.182 (Z hlediska odvolacích důvodů je však právo 

                                                             
176 Viz čl. 10a směrnice EIA. 
177 Podle § 23 odst. 10 zák. EIA jsou těmito subjekty pouze občanské sdružení nebo obecně prospěšná 
společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních 
památek, nebo obec dotčená záměrem. 
178 Podle VS, NSS i ÚS nejsou občanská sdružení aktivně legitimována k podání žaloby, neboť nejsou 
nositelem hmotného práva na příznivé životní prostředí. 
179 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 – 42, dostupný z 
http://www.nssoud.cz. 
180 Podle nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97 se právo na příznivé 
prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů nevztahuje na 
právnické osoby, neboť pouze osoby fyzické jako biologické organismy podléhají eventuálním 
negativním vlivům životního prostředí. 
181 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 6 A 25/2002 a usnesení Nejvyššího 
správního soudu ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. 9 As 88/2008, dostupné z http://www.nssoud.cz. 
182 Viz ADAMEOVÁ, Z. Účast veřejnosti v procesu EIA - případ České republiky. České právo životního 
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omezeno vzhledem k nemožnosti podání odvolání proti stanovisku EIA, jak je uvedeno 

v kapitole 6.)  

Ačkoliv jsou podmínky pro podání žaloby zjevně méně přísné než pro účast 

v navazujících správních řízeních, není občanským sdružením možnost účelné účasti na 

soudním řízení zcela zaručena. Druhý nedostatek tohoto ustanovení totiž spočívá ve 

vyloučení odkladného účinku žaloby, což při rozhodování o záměrech s významným 

dopadem na životní prostředí a zdlouhavostí soudních řízení představuje významnou 

překážku prevence v ochraně životního prostředí. Jelikož jsou podmínky pro podání 

žaloby stanoveny mírněji než podmínky pro účast ve správních řízeních, přesouvá se 

možnost některých subjektů domoci se ochrany státních orgánů před nezákonným 

vydáním stanoviska EIA do roviny soudní. Celý proces je tak neefektivní a navíc 

neodpovídá principu prevence, když žalobě nepřiznává odkladný účinek.  
Jistý posun v této oblasti nastínil NSS,183 když ve svém rozhodnutí stanovil, že 

občanská sdružení jsou aktivně legitimována k podání správní žaloby podle ustanovení 

§ 23 odst. 10, aniž by zároveň splnila podmínky pro účastenství v navazujících 

správních řízeních, v případě, že naplní podmínky stanovené zákonem EIA pro podání 

žaloby. NSS sice potvrdil ustálenou rozhodovací praxi soudů,184 když uvedl, že 

občanská sdružení jako právnické osoby nemohou být nositeli hmotných práv, nicméně 

také zdůraznil jejich aktivní legitimitu k podání správní žaloby. 

7.3. Soudní přezkum závazného stanoviska 

Ke komplexnosti pohledu na problematiku soudního přezkumu je nutno podrobit 

analýze také závazné stanovisko. Možnost samotného soudního přezkumu závazného 

stanoviska bylo v nedávné době předmětem posuzování rozšířeného senátu Nevyššího 

správního soudu. Samotný přezkum závazného stanoviska byl judikaturou považován 

spíše za nemožný, neboť se podle NSS nejedná o správní rozhodnutí podle ustanovení 

§ 65 SŘS.185 

                                                                                                                                                                                   
prostředí: časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2010, roč. X, 2/2010, s. 7 - 16. ISSN 
1213-5542.  
183 Viz rozsudek NSS ze dne 3. 3. 2011, sp. zn. 1 As 7/2011, dostupný z http://www.nssoud.cz. 
184 Viz ustálená a jednotná judikatura, např. rozsudek VS v Praze ze dne 12. 4. 2000, sp. zn. 5 A 98/98, 
rozsudky NSS ze dne 22. 12. 2005 sp. zn. 7 As 47/2005; ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 1 AS 72/20009 a 
nález ÚS ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/1997. 
185 Viz rozsudek NSS ze dne 29. 12. 2004, sp. zn. 6 A 172/2002, rozsudek ze dne 26. 10. 2004, sp. zn. 6 
A 73/2002, dostupný z http://www.nssoud.cz. 
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Vzhledem k zaujetí odlišného právního názoru jednotlivými senáty NSS186 

muselo být přikročeno k vydání rozhodnutí rozšířeného senátu, který se přiklonil 

k názoru, že závazné stanovisko není soudně samostatně přezkoumatelné, neboť není 

správním rozhodnutím ve smyslu SŘ ani SŘS. Dle NSS tímto není dotčeno právo na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 2, neboť závazné stanovisko je možné 

přezkoumat společně s rozhodnutím, jehož je součástí a závazným podkladem. NSS se 

přiklonil k nemožnosti samotného soudního přezkumu závazného stanoviska ve 

prospěch zásady ekonomie soudního řízení.187 

7.4. Shrnutí 

Domnívám se, že výše uvedené zakládá především omezený přístup veřejnosti 

k posuzování vlivů, ačkoliv kontrola veřejností je vyžadována evropskými a 

mezinárodními právními předpisy a její účast na procesu EIA poskytuje a zaručuje 

potřebnou ochranu životnímu prostředí. 

Z těchto důvodů musí být proces posuzování veřejnosti plně přístupný. Soudní 

ochrana jako ochrana vrcholná by neměla tvořit výjimku, naopak by především tato 

oblast měla být zpřístupněna široké veřejnosti, která ve vlastním zájmu bude dohlížet na 

záměry investorů, které mohou mít významný negativní dopad na životní prostředí.  

K tomuto úkolu, musí být veřejnost vybavena všemi dostupnými nástroji, včetně 

těch soudních. Tyto nástroje by navíc měly sloužit k ochraně životního prostředí jako 

prevence před jejím poškozením.  

Ačkoliv stanovisko EIA slouží jako „pouhý“ podklad pro vydání rozhodnutí 

v navazujících správních řízeních, je zároveň významným institutem poskytujícím 

ochranu životnímu prostředí. K omezené možnosti přístupu k soudům dotčené 

veřejnosti nepřispívá právě povaha stanoviska EIA jako výsledku samotného řízení, 

které není závazným rozhodnutím.  

Ačkoliv ve vztahu k dotčené veřejnosti se z hlediska „obecného“ přezkumu 

právní úprava závazného stanoviska jeví oproti stanovisku EIA příznivějším, nemá 

v soudním přezkumu z důvodu názoru NSS závazné stanovisko žádnou výhodu. Zde se 

domnívám, že pro možnost účasti každého na soudním přezkumu by pro povahu 
                                                             
186 Viz rozsudek NSS ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. 2 As 34/ 2009 a rozsudek ze dne 13. 8.2009, sp. zn. 7 As 
43/2009, dostupný z http://www.nssoud.cz. 
187 Viz rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 2 As 75/2009, 
dostupný z http://www.nssoud.cz. 
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stanoviska EIA nestačil ani režim závazného stanoviska.  

Právě díky procesu posuzování je umožněno některým subjektům stát se 

účastníky povolovacích řízení188 (byť v omezené míře, jak bylo uvedeno výše) a 

vykonávat tak vliv na správní rozhodnutí vydané správním orgánem. Pouze 

prostřednictvím účasti na procesu povolování je také dána možnost (byť opět omezeně) 

podat žalobu ke správnímu soudu a domoci se tak soudní ochrany před nezákonným 

rozhodnutím nebo nezákonným správním řízením.189 Proces posuzování je tedy úzce 

spjat s navazujícími správními řízeními a z toho důvodu se přikláním k myšlence hlubší 

právní integrace obou procesů, jak k tomu ostatně směřuje legislativa v případě vydání 

integrovaného povolení a územního rozhodnutí. Tato integrace by měla spočívat nejen 

na sblížení a začlenění některých právních institutů,190 ale především na umožnění 

dotčené veřejnosti účastnit se těchto navazujících řízení v souladu s evropskou a 

mezinárodní legislativou191 a poskytnout tak správnímu orgánu potřebné poznatky pro 

vydání spravedlivého rozhodnutí.192 

Jedinou možností je tedy začlenit proces EIA do povolovacích procesů, nebo 

posečkat na příznivější zejména eurokonformní193 vývoj judikatury, která vedle zásady 

ekonomie řízení vezme do úvahy i praktický dopad současné právní úpravy a 

rozhodovací praxe soudů na ústavní právo na spravedlivý proces a na soulad 

(především) s Aarhuskou úmluvou a doporučeními Komise, které považují dotčenou 

veřejnost včetně neziskových organizací za adresáty hmotných nikoliv jen procesních 

pravidel.  

 

 

  
                                                             
188 Tato možnost je dána za podmínek stanovených v § 23 odst. 9 EIAZ 
189 Tato možnost je dána za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 10 EIAZ 
190 Např. při vydání územního rozhodnutí probíhá veřejné projednání podle zákona EIA, kterého se 
zúčastní široká veřejnost. V souladu se zásadou veřejnosti je porušena koncentrační zásada a veřejnosti je 
dána možnost vyjádřit se k podkladům pro územní rozhodnutí. 
191 Viz čl. 10a směrnice EIA, Aarhuská úmluva. 
192 Nejen nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí sdružující specialisty v dané 
oblasti mohou poskytnout potřebné informace. Také fyzická osoba znalá místních poměrů může 
správnímu orgánu pomoci vytvořit si úsudek na realizaci záměru v dané lokalitě. 
193 K eurokonformnímu výkladu se opakovaně vyjádřil ESD, viz rozsudky Evropského soudního dvora 
26/62, Van Gend en Loos, ECR (1963) 1, 6/64, Costa, ECR (1964) 585, 106/77, Simmenthal, ECR 
(1978) 629. 
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Závěr 

Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je významným 

prostředkem, který umožňuje posoudit nepříznivé dopady realizace některých projektů 

na životní prostředí a zajistit tak jeho účinnou preventivní ochranu. 

Postup při posuzování těchto nepříznivých vlivů je upraven v české právní 

úpravě zvláštním zákonem, který tvoří nedílnou součást materie práva životního 

prostředí, jehož předmětem je právě ochrana životního prostředí. Na postup státních 

úřadů, které se významně podílejí na procesu posuzování jako rozhodující i jako 

dotčené úřady, je však nutné pohlížet ve smyslu právní úpravy postupu správních 

orgánů, které tvoří předmět působnosti správního řádu. 

Správní řád je právním předpisem upravujícím obecně postupy správních orgánů 

ve správních procesech, tímto procesem je i proces posuzování vlivů podle zákona EIA. 

Správní řád i zákon EIA upravují některé společné instituty, bez kterých si žádné 

procesní řízení nelze představit.   

Zákon EIA upravuje podrobně instituty, které jsou obsaženy také ve správním 

řádu, neboť samotný zákon EIA subsidiární použití správního řádu výslovně vylučuje. 

Koncepce samotných zákonů upravujících jednotlivé procesy je na místě, jestliže 

bereme v úvahu vztah jednotlivých zájmů. Zatímco pro proces EIA a na ni navazujících 

řízení je typická koordinace soukromých a veřejných zájmů, pro správní řízení podle SŘ 

toto průvodním znakem není. Tato rozdílná charakteristika obou procesů však není 

nejvýznamnějším vodítkem, neboť například v územním či stavebním řízení jsou také 

koordinovány rozdílné zájmy, přestože tato řízení jsou řízeními správními a SŘ 

podléhají. Analogicky by tak bylo možné vztáhnout tuto myšlenku i na proces EIA. 

  Odpověď na základní otázku, která byla v průřezu celého textu této práce 

řešena, je proto nutno hledat v možnosti podřídit proces EIA působnosti správního řádu 

s ohledem i na jiné skutečnosti, než jsou veřejné a soukromé zájmy. Především byla 

zodpovězena otázka, zda je možné transformovat proces EIA do správního řízení, které 

bude plně podléhat ustanovením SŘ (tedy části druhé a třetí) či zda řešení 

problematického zákona EIA spočívá v ponechání samotného procesu EIA a jeho 

částečné integraci pod některá ustanovení správního řádu.   

Osobně se přikláním k částečné integraci procesu EIA do navazujících správních 

procesů prostřednictvím jednotlivých institutů za současného ponechání procesu 
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posuzování povahy samostatného řízení, které nebude správním řízením plně 

podléhajícím ustanovením správního řádu a to především s ohledem na princip účasti 

veřejnosti, který by byl v rozporu se základní zásadou správního řádu - principu 

neveřejnosti. Subsidiární aplikace správního řádu by tedy byla na místě, avšak současně 

s novelizací zákona EIA, která by umožnila právě důsledné uplatnění možnosti všech 

subjektů EIA zúčastnit se jak samotného procesu, tak navazujících řízení, do kterých by 

proces EIA bylo nutno více integrovat.    Integrací procesu EIA by byla odstraněna 

původní úprava převzatá již v roce 1992, která není běžná ani v jiných členských státech 

EU. 

Některé instituty týkající se veřejnosti (veřejné projednání, včasné a úplné 

informování veřejnosti,…) upraveny odchylně od správního řádu jsou proto na místě i 

v případě, že jsou v přímém rozporu se základními zásadami SŘ (zásada neveřejnosti, 

poskytování informací ze spisu pouze účastníkům řízení,…). Především proces EIA 

považuje za subjekt, který se účastní správního procesu, také veřejnost. V současném 

pojetí správního řádu v souvislosti s výkladem soudů by veřejnost v procesu EIA jako 

správním řízení nemohla být přímo účastníkem řízení, neboť jí nejsou přiznána hmotná 

práva. Institut veřejnosti považuji za nejdůležitější argument pro nemožnost 

transformování procesu posuzování do správního řízení. Dokud nebude veřejnost 

považována za nositele hmotných práv, teda za nositele hmotněprávní subjektivity, 

nebude možné podrobit proces EIA správnímu řízení. 

Jestliže je důvodem pro samostatný proces EIA veřejnost, a s tím související 

veřejné projednání, je důvodem také zjišťovací řízení, které správní řád nezná.  

Zjišťovací řízení však v současném pojetí představuje značný problém, neboť v případě 

zastavení procesu již v této fázi řízení neproběhne proces posuzování a subjekty, které 

s tímto závěrem nesouhlasí, nemají možnost účinné obrany.  I v tomto ohledu by byla 

vhodná integrace do správního řádu umožněním přezkumu rozhodnutí o zastavení 

celého procesu již ve zjišťovacím řízení. 

Důvodem pro existenci svébytného procesu EIA je také povaha stanoviska EIA. 

Aby bylo možné proces EIA považovat za správní řízení podle části druhé, resp. třetí 

SŘ, mělo by stanovisko EIA jako výsledek takového řízení povahu správního 

rozhodnutí, nikoliv pouhého podkladu. V tomto směru by bylo zřejmě složité získat 

dostatečnou podporu pro případnou změnu platné právní úpravy. Jestliže by však 
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integrace procesu posuzování do navazujících řízení subsidiárním podřízením 

správnímu řádu nevedlo k dostatečnému naplnění účelu procesu posuzování, bylo by 

nutné přikročit i k takovému opatření. 

Naproti tomu současný platný stav, který vylučuje subsidiární použití SŘ 

považuji za neudržitelný. Zejména z jednotlivých kapitol této práce vyplývá, že 

prakticky není možné SŘ zcela vyloučit. Dále pak jisté závěry ukazují, že ustanovení 

SŘ nabízejí, na rozdíl od zákona EIA, důsledné dodržení práva na spravedlivý správní 

proces. V neposlední řadě by subsidiární aplikace správního řádu mohla přinést větší 

integraci procesu do navazujících řízení, čímž by byla paradoxně posílena pozice 

veřejnosti. Subsidiarita správního řádu by de lege ferenda mohla mít např. tyto 

důsledky:  

První důsledek spočívá v tom, že na základě ustanovení SŘ v souladu s naukou 

správního práva i práva životního prostředí by bylo možno přímo použít základní 

zásady správního práva v procesu posuzování.  Tyto zásady je však nutno použít 

s ohledem na účel procesu EIA a s ohledem na zásady práva životního prostředí. 

Zejména zásada písemnosti a z ní odvezená zásada neveřejnosti vyplývající ze SŘ je 

v přímém rozporu se zásadou účasti veřejnosti a principu informovanosti. Na druhou 

stranu jiné pro správní právo typické zásady by měly být důsledně naplňovány i v 

oblasti posuzování (např. zásada materiální pravdy, zásada součinnosti správních 

orgánů, apod.). Tyto zásady zatím nejsou v procesu EIA dostatečně uplatňovány a není 

jim v literatuře ani judikatuře věnovaná dostatečná pozornost. 

Druhým důsledkem by byla možnost aplikace jednotlivých institutů. Např. 

správní řád podrobně upravuje problematiku atrakce a delegace nadřízeným správním 

orgánem, která se ve srovnání s úpravou EIAZ jeví objektivnější a efektivnější. Správní 

řád neobsahuje vágní pojmy, ale jasná pravidla pro možnost převzetí daného případu 

nadřízeným orgánem. Spolu s možností dozoru tímto orgánem by správní řád zaručil 

spravedlivější správní proces a záruku právní jistoty.   

Jiným institutem je stanovisko EIA. Ačkoliv je tzv. jiným správním úkonem, 

podléhá i některým ustanovením správního řádu o správním řízení bez ohledu na jeho 

výslovné vyloučení. Fakticky se tak uplatní subsidiarita správního řádu, která však není 

schopna vyřešit problematiku spojenou s povahou stanoviska EIA jako hmotněprávně 

nezávazného správního orgánu. Hmotněprávní stránku by bylo de lege ferenda možno 
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vyřešit závazností stanoviska dle § 149 SŘ, která by umožnila zvláštní postup podle 

správního řádu v případě přezkumu. Tento přezkum by řešil nadřízený správní orgán, 

čímž by bylo dosaženo spravedlivějšího rozhodnutí. Na druhou stranu ani závazné 

stanovisko není možné přezkoumat v soudním řízení samostatně bez správního 

rozhodnutí, jemuž bylo podkladem. 

Z hlediska aplikace jednotlivých institutů správního řádu v oblasti posuzování je 

nutno zmínit především subjekty obou procesů. Jakkoliv by bylo vhodné učinit ze 

subjektů procesu EIA účastníky správního řízení dle § 27 odst. 1, popř. 2 SŘ, není to 

vzhledem k platné úpravě možné u veřejnosti, neboť rozhodovací praxe soudů tomuto 

subjektu takové právo v procesu EIA nepřiznává. Některé subjekty se stávají účastníky 

až povolovacích řízení na základě § 27 odst. 3. 

Lze shrnout, že koncepce zákona EIA jako právního předpisu upravujícího 

samostatně správní proces v oblasti ochrany životního prostředí spočívá v tom, že 

proces EIA je samotným procesem, který není integrální součástí navazujících řízení, 

které se v převážné většině správním řádem subsidiárně řídí. Důsledkem takového 

procedurálního odloučení od souvisejících správních procesů je zdlouhavost, 

nedostatečná kontrola ze strany veřejnosti nad zákonností procesu, nemožnost 

některých subjektů důsledně uplatnit svá práva ve všech fázích povolování včetně 

přezkumu a soudního přezkumu. Konečným důsledkem je především porušování zásady 

účasti veřejnosti. 

Takové porušování závazků vyplývajících z mezinárodního i evropského práva 

umožňuje nejen současná platná úprava, ale i na ni navazující konstantní judikatura.  

Také k dosažení větší rychlosti a hospodárnosti procesu EIA by bylo vhodné 

sladit, popřípadě integrovat shodné instituty do řízení, ve kterých je vydáno finální 

rozhodnutí, neboť v procesu EIA jsou zjištěny údaje a informace, které by 

v navazujících řízeních měly být důsledně využity. Určitý posun v této oblasti již 

nalezneme v úpravě územního rozhodnutí. Větší integrací do povolovacích řízení 

zejména v oblasti poskytování informací by bylo možno eliminovat i kritizovanou 

povahu stanoviska EIA jako pouhého nezávazného podkladu.  

O koncepční změnu spíše než o integraci jednotlivých institutů by se 

zákonodárce (popř. soudy svým výkladem) měl v procesu posuzování pokusit v oblasti 

uplatnění práv veřejností. Současné znění zákona EIA je v této problematice v rozporu 
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s mezinárodním i evropským právem, a čelí proto kritice mezinárodních i domácích 

institucí. Koncepční změna by měla být v souladu se závazky vyplývajícími pro Českou 

republiku z čl. 1 Ústavy. Účast veřejnosti je v současné době nejpalčivějším problémem 

procesu EIA. De lege ferenda by měla být veřejnosti přiznána především možnost 

uplatnit přímý přezkum stanoviska EIA, alespoň víceinstančním postupem, příp. též 

přezkum závěru zjišťovacího řízení, což by urychlilo proces i zajistilo větší kontrolu 

zákonnosti. Zákon EIA by měl za dotčenou veřejnost považovat veškeré fyzické i 

právnické osoby v souladu se směrnicí EIA i Aarhuskou úmluvou a umožnit jim aktivní 

účast v povolovacích i soudních řízeních. V souladu s doporučeními Komise by 

občanským sdružením měla být přiznáno postavení hmotněprávně dotčeného subjektu, 

čímž by jim bylo umožněno zasahovat do soudního přezkumu podáním žaloby podle 

ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. 

V souladu s těmito doporučeními budou zachovány základní zásady a proces 

EIA bude plnit svou funkci efektivního preventivního nástroje ochrany životního 

prostředí. 
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SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK 

Právní předpisy 

LZPS (též „Listina“)  Listina základních práv a svobod, vyhlášená  

    předsednictvem ČNR dne 16. prosince 1992 jako součást 

    ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), ve 

    znění pozdějších předpisů. 

 

Ústava    Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České  

    republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

EIAZ (též „zákon EIA“) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

    prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

SŘ     Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

    předpisů. 

 

SŘS    Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 

    pozdějších předpisů. 

 

StavZ    Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění  

    pozdějších předpisů. 

 

Směrnice EIA   Směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů  

    některých veřejných a soukromých záměrů na životní 

    prostředí ze dne 27. června 1985 ve znění Směrnice Rady 

    97/11/ES ze dne 3. března 1997, Směrnice Evropského 

    parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003. 
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Aarhuská úmluva  Úmluva o přístupu k informacím, účasti   

    veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 

    záležitostech životního prostředí č. 124/2004 Sb. m. s., 

    přijata Evropským společenstvím pod č. 2005/370/ES. 

 

Instituce  

VS     Vrchní soud 

NS      Nejvyšší soud  

NSS     Nejvyšší správní soud  

ÚS      Ústavní soud  

MŽP (též „ministerstvo“) Ministerstvo životního prostředí 

OSN    Organizace spojených národů 

EU     Evropská Unie 

 

Instituty 

EIA      Projektové posuzování vlivů na životní prostředí  

    (Environmental Impact Assessment) 

SEA    Strategické posuzování vlivů na životní prostředí 

   (Strategic Environmental Assessment) 
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České právo životního prostředí: časopis České společnosti pro právo životního 

prostředí. 2010, roč. X, 2/2010, 7 - 16. ISSN 1213-5542.  

SOBOTKA, Michal, HUMLÍČKOVÁ, Petra. Rozšíření účasti veřejnosti (?) aneb 

několik poznámek k jedné zbytečné novele zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. České právo životního prostředí: časopis České společnosti pro právo 

životního prostředí. 2010, roč. 10, 1/2010, 94 - 98. ISSN 1213-5542.  

STEJSKAL, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí: 
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 Rozsudek NSS ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. 2 As 34/ 2009  

 Usnesení NSS ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. 9 As 88/2008 

 Rozsudek NSS ze dne 13. 8.2009, sp. zn. 7 As 43/2009 

 Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009 – 150 
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 Rozsudek NSS ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 1 AS 72/20009  

 Rozsudek NSS ze dne 3. 3. 2011, sp. zn. 1 As 7/2011 

 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 2 As 75/2009 

 

B. Ústavní soud České republiky    

 Nález ÚS ČR ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/1997 

 Usnesení ÚS ze dne 25. 5. 1999, sp. zn. IV. ÚS 158 

 

C. Vrchní soudy České republiky          

 Rozsudek VS v Praze ze dne 12. 4. 2000, sp. zn. 5 A 98/98 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY; chronologicky dle data publikace        

 Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění  pozdějších 

předpisů. 

 Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem ČNR dne 16. prosince 

1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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EVROPSKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY  

 Směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí ze dne 27. června 1985 ve znění Směrnice 

Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, Směrnice Evropského  Rady 2003/35/ES ze 

dne 26. května 2003. 

 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k 

právní ochraně v záležitostech životního prostředí č. 124/2004 Sb. m. s., přijata 

Evropským společenstvím pod č. 2005/370/ES (Aarhuská úmluva) 

 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE  

A. automatizované právní informační systémy 

 ASPI 

B. internetové stránky  

 Předpisy Evropského společenství: 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm, http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm 

 COFOLA 2011: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk 

University, 2011, AARHUSKÁ ÚMLUVA-AKTUÁLNÍ OTÁZKY 

JITKA BĚLOHRADOVÁ: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/participace/Belohradova_Jitka_

6005.pdf 

 Závěry Komise pro kontrolu dodržování Úmluvy: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-

50/Findings/C50_CzRepFindings.pdf 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce: 

The meaning of the process of the Environmental Impact Assessment (EIA) in  the 

environment regarding Rules of Administrative Procedure 

 

 

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.  
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 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). 

 
  

Abstract: 

 The process of the environmental impact assessment is an important means of 

the preventive protection of environmental law. This process can be seen from two 

plains that are represented by the distinct means of legislation relating to the 

environmental impact assessment. 

 The first plain is a strategic environmental assessment (SEA), the subject of 

which is constituted by the assessed documents, plans and other conceptual tools. The 

second plain is an assessment of projects (EIA), the subject of which are already 
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particular plans of buildings, technology and other projects with a significant impact on 

the environment. The purpose of this thesis is both general and individual confrontation 

of peculiar process of assessment of projects with the rules of administrative procedure 

to determine whether it is possible to submit the EIA to the administrative proceedings, 

or at least certain provisions of the rules of administrative procedure. 

 As an administrative process that is managed by public administration authority, 

is EIA process subjected to the legal provisions regulating the activities of public 

administration at the same time. The rules of administrative procedure is the basic 

legislation governing the administrative procedural law. This thesis deals with a 

relationship between the process of assessment of projects and the rules of 

administrative procedure regarding the valid legislation. 

 Chapter One is introductory and examines valid and relevant Czech legislation 

regarding EIA Act and the rules of administrative procedure. These laws are classified 

and defined by reference to the legal branch of which being a part of.  This chapter 

provides an outline of the development of the EIA process and its relationship to 

international and European law. 

 Chapter Two investigates the basic principles of the EIA process and the 

fundamental principles of the rules of administrative procedure, as well as individual 

principles of administrative law in general. Already in the basic principles are obvious 

discrepancies between the valid wording of the EIA Act, which excludes the application 

of the provisions of the rules of administrative procedure in its entirety, and the practical 

result of the application of the provisions of the rules of administrative procedure 

concerning the basic principles in the entire administrative procedure. 

 The issue of entities of the EIA process is discussed in a separate Chapter Three, 

since these entities are submitted to the provisions of both laws. These entities and their 

approach to the EIA-following-up administrative procedures and judicial administrative 

procedures is mostly concerned with Czech courts, as well as European and 

international institutions, which behold conflict concerning the Czech Republic binding 

documents and the valid  EIA Act. This issue is closely linked with the nature of the 

environmental impact statement (analyzed in Chapter Five), as a non-binding 

administrative action, which forms the basis for the decision given in the EIA-
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following-up administrative proceedings subjected to the rules of administrative 

procedure (unlike EIA process). 

 Chapter Four concentrates on problems that emerge from the various phases of 

both administrative processes, focused in particular on public consultation and fact-

finding proceedings as special institutes of EIA process, the equivalent of which cannot 

be found in the rules of administrative procedure. 

 The last two chapters evaluate the option of the entities to claim protection 

against improper or unlawful decision of the EIA process through the review under the 

rules of administrative procedure or the rules of judicial administrative procedure. Due 

to valid EIA Act and established practice of the courts the access of certain entities to 

administrative courts is particularly limited. 

 The conclusions of this thesis are as following. Based on the analysis of 

particular institutes, it was investigated that it is impossible to subject the EIA process 

only to administrative procedure, since, due to the uniqueness of this process would not 

be possible to achieve its purpose. According to intended law it would be advisable to 

integrate further the EIA process into related administrative procedures through various 

institutes. In addition, in order to comply with European and international legislation is 

needed to change the established practice of the highest judicial authorities on the status 

of the public throughout the assessment process (including follow-up and judicial 

proceedings). 

 

 

Klíčová slova v českém jazyce: EIA, správní řád, správní řízení 

 

Klíčová slova v anglickém jazyce/ Key words: EIA, rules of administrative procedure, 

administrative procedure 
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