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1. Úvod 
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí 

představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojů ochrany životního prostředí. Přes svoji 

nespornou významnost se v právních řádech jednotlivých států i v právu mezinárodním 

jako cílený instrument začala objevovat relativně nedávno, její rozsah i forma jsou stále 

v procesu intenzivního vývoje a co víc, její samotná existence v právních řádech je 

daleko od bytí samozřejmostí.  

Jako nástroj ochrany životního prostředí byla zavedena i do českého právního 

řádu. Tak ale jako v jiných státech její podoba není stále ideální a obsahuje mnoho 

nedostatků, které brání skutečně efektivní účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech 

a tím i omezují její vliv v boji za ochranu životního prostředí.  

Cílem této práce je zhodnotit současný stav právní úpravy účasti veřejnosti 

v České republice, upozornit na hlavní nedostatky této úpravy a pokud možno naznačit 

možný směr dalšího vývoje, který by Českou republiku posunul dál na cestě 

k zakotvení skutečně efektivní účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci 

ochrany životního prostředí a dosažení všech benefitů s ní spojených. 

Účast veřejnosti je ovšem institutem, který zatím nemá v mezinárodní ani české 

úpravě příliš silnou historii. Ačkoliv je v rámci jeho vývoje možné pozorovat silné 

pokroky oproti situaci i jen o deset let zpátky, jedná se o institut, který je stále ve vývoji 

a stále si hledá cestu do právních řádů, které byly doposud po celou dobu své existence 

veřejnosti v zásadě uzavřené. Z tohoto důvodu se úprava účasti veřejnosti stále potýká 

s celou řadou menších či větších nedostatků, a není tedy možné se v rámci této práce 

podrobně věnovat všem. Práce se proto v rámci výkladu účasti veřejnosti zaměřuje 

na vybrané nedostatky, které autorka v současné době považuje za nejpalčivější 

a v zájmu umožnění dalšího posunu ve vývoji tohoto institutu nejaktuálnější. Těmito 

vybranými nedostatky je především omezený okruh osob, kterým je dosud umožněno 

účastnit se rozhodovacích procesů, a efektivita přiznaných forem účasti.  

Ohledně samotné struktury práce, následující kapitola je věnována pojmu účasti 

veřejnosti a jejímu významu v rámci ochrany životního prostředí. Další kapitoly této 

práce se již věnují právní úpravě účasti veřejnosti.  

Jelikož právní úprava České republiky vychází z mezinárodní úpravy, zejména 

Aarhuské úmluvy, a práva EU, které stanovují základní požadavky na její podobu, je 
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před samotným rozborem české úpravy krátce pojednáno též o těchto pramenech práva. 

Vzhledem k omezenému rozsahu ovšem tato práce nemůže obsáhnout podrobnou 

analýzu obou těchto pramenů. S ohledem na skutečnost, že právo EU v mnohém 

přejímá požadavky Aarhuské úmluvy, se proto práce zaměřuje spíše na Aarhuskou 

úmluvu a její ustanovení. Na promítnutí nebo naopak nenaplnění požadavků Aarhuské 

úmluvy a práva EU je pak poukázáno v rámci kapitoly věnované české úpravě. 

Těžiště celé práce spočívá v rozboru a hodnocení české úpravy účasti veřejnosti. 

Jelikož je ovšem česká úprava značně roztříštěná a jednotlivá řízení zpravidla disponují 

svými vlastními úpravami účasti veřejnosti, které se liší formou i okruhem oprávněných 

osob, je nutné se těmto řízením (nebo alespoň vybraným řízením) věnovat samostatně. 

Přes uvedenou roztříštěnost je ovšem možné tato jednotlivá řízení uspořádat do skupin 

podle jejich charakteru a společných znaků. Po úvodu do české úpravy účasti veřejnosti 

jsou tak pro přehlednost jednotlivá řízení rozdělena do dvou skupin: správní řízení 

a řízení, která nemají povahu správních řízení. V rámci skupiny správních řízení jsou 

jednotlivé právní předpisy seřazeny podle rozsahu jejich aplikovatelnosti na jednotlivá 

řízení.1 V rámci druhé skupiny jsou nejdříve rozebrány procesy posuzování vlivů, 

jelikož se vztahují jak na posuzování záměrů, které jsou přijímány v řízeních 

obsažených v první skupině, tak na posuzování koncepcí a tvoří tak logický předěl mezi 

těmito skupinami. Následně se práce zabývá procesy územního plánování, v rámci 

nichž jsou přijímány jedny z nejvýznamnějších koncepcí z hlediska ochrany životního 

prostředí.  

Předposlední kapitola se zaměřuje na vyzdvižení již zmíněných hlavních 

nedostatků objevujících se v rámci celé úpravy a pokouší se navrhnout možnou cestu 

dalšího vývoje. Závěrečná kapitola pak nabízí shrnutí celé práce. 

 

 

  

                                                
1 Výjimku z tohoto řazení představuje vodní zákon, který je z důvodu podobnosti jeho úpravy se 
zákonem na ochranu přírody a krajiny zařazen hned za tento zákon. 
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2. Východiska a pojem účasti veřejnosti 
Životní prostředí je zdrojem všeho, co lidé mají, a neodmyslitelnou podmínkou 

jejich života na zemi. Jako zdroj lidem sloužilo po celou dobu existence lidstva. 

Uvědomění si své existenční závislosti na životním prostředí a důsledků jeho 

neomezeného užívání je ovšem fenoménem relativně nedávným.2 S nárůstem škod 

a nevratných změn, které se začaly na životním prostředí projevovat zejména 

v posledních stoletích, se čím dál jasněji formovalo i poznání, že cesta nijak 

neomezeného a neregulovaného využívání životního prostředí není dlouhodobě 

udržitelná a je třeba, aby každý jednotlivec převzal odpovědnost za své jednání 

s ohledem na skutečnost, že životní prostředí ovlivňuje životy všech a není přípustné, 

aby bezohledné jednání jednoho ohrozilo kvalitu života všech ostatních.  

V souvislosti s těmito úvahami se na počátku 70. let minulého století vyrýsoval 

i koncept práva na příznivé životní prostředí, který se postupně začal objevovat 

v různých mezinárodních instrumentech jako je Stockholmská deklarace (1972), 

Africká charta lidských práv (1981), Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji 

(1992), Agenda 21 (1992) a další, ale i v národních ústavách jako například ve Francii, 

Belgii, Portugalsku, Španělsku.3 V České republice je zakotveno v čl. 35 Listiny. Právo 

na příznivé životní prostředí není ovšem samo o sobě přímo vymahatelné.4 V zásadě 

není možné nikoho žalovat pouze pro skutečnost, že daná osoba žije v nepříznivém 

životním prostředí, aniž by došlo k jiným porušením. Význam institutu účasti veřejnosti 

tak spočívá v tom, že dává veřejnosti možnost toto své právo bránit a zároveň se aktivně 

chopit morální povinnosti každého jednotlivce podílet se na ochraně životního 

prostředí. 

Podmínkou toho, aby tento institut mohl skutečně sloužit vytyčeným cílům, je 

přijetí odpovídající právní úpravy, která oprávněným osobám poskytne možnost 

efektivní účasti na řízeních a tím i možnost podílet se na rozhodování, která mohou mít 

významný vliv na životní prostředí a kvalitu jejich vlastních životů. Efektivita úpravy je 

                                                
2 MENG, T; YAN, W. Resolutions of Modern Environmental Issues: Public Participation 
in Environmental Affairs. Canadian Social Science. 2003, 9, s. 63. 
3 ANTON, D. K.; SHELTON, D. L. Environmental Protection and Human Rights. Cambridge: 
Cambridge University Press 2011, s. 381, 520. 
4 VERSCHUUREM J., Public Participation regarding the Elaboration and Approval of Projects in the EU 
after the Aarhus Convention. In: ETTY T.F.M., SOMSEN H. (ed.), Yearbook of European 
Environmental Law. Oxford University Press. 2004, 4, s. 29-30. 
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ovšem v současné době problémem, s kterým se potýká většina států zavádějících účast 

veřejnosti do svých právních řádů. Reálným rizikem neefektivní úpravy je, že se tato 

omezí na pouhé formální následování procesních pravidel bez toho, aby dotčené osoby 

měly skutečnou možnost ovlivnit environmentální rozhodování. Tím se pak nejenom 

ztrácí význam tohoto institutu, ale snižuje se i pravděpodobnost, že dotčené osoby se 

budou skutečně účastnit řízení.5 Jen velmi málo osob je ochotno bojovat v bojích, 

o nichž mají pocit, že jejich účast na nich nemůže nic změnit. 

Jak bylo řečeno výše, účast veřejnosti je jedním z mála nástrojů, kterým mohou 

osoby hájit své právo na příznivé životní prostředí. Proto je velmi důležité, aby účast 

byla přiznána všem osobám, jejichž práva a zájmy mohou být environmentálním 

rozhodováním dotčeny, a to v souladu s principem, že každému by měla být dána rovná 

možnost hájit svá práva. Jak bude ukázáno níže, česká právní úprava dosud nenaplňuje 

ani tento požadavek. 

Před samotným rozborem institutu účasti veřejnosti a jeho podoby v českém 

právním řádu je namístě ovšem krátce vysvětlit, co tento pojem vůbec znamená.  

Veřejnost jako samostatný pojem je poměrně složité definovat, což představuje 

jeden z nejvýznamnějších původů problémů s úpravou účasti veřejnosti. Veřejnost 

může nabývat mnoha forem. Mezi hlavní se řadí: jednotlivé fyzické a právnické osoby, 

neformální skupiny fyzických osob bez právní subjektivity, formální skupiny osob 

bez právní subjektivity založené podle zvláštních právních předpisů (petiční výbor) 

a formalizované skupiny osob s právní subjektivitou (spolky).6 Různé právní předpisy 

mohou obsahovat různé definice či vymezení pojmu veřejnosti. Daleko větší rozdíly je 

však možné pozorovat mezi jednotlivými vymezeními té veřejnosti, které je umožněno 

účastnit se na rozhodovacích procesech. Přesné znění některých z nich je rozebráno 

níže v této práci. 

Pojem účasti veřejnosti je možné chápat v širším a užším smyslu. Do účasti 

veřejnosti v širším smyslu se řadí výkon politických práv jako práva sdružovacího, 

shromažďovacího, petičního, uskutečňování práva podílet se na správě věcí veřejných, 

a to buď přímo nebo prostřednictvím volených zástupců (aktivní i pasivní volební právo 

                                                
5 BRISMAN, A. The violence of silence: some reflections on access to information, public participation 
in decision-making, and access to justice in matters concerning the environment. Crime, Law and Social 
Change. 2013, 59, s. 291-303. 
6 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3.vydání.  Praha: C.H. Beck, 2010, s. 246. 
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do zastupitelských a samosprávných orgánů všech stupňů, účast v referendu), 

uskutečňování práva na informace, podávání podnětů a stížností, účast na řízeních, 

která nejsou správními řízeními a ve správních řízeních, účast v občanskoprávních 

řízeních, účast institucializované povahy (výkon funkce veřejných stráží), výkon 

vlastnického práva a uzavírání dohod a ostatní formy spolupráce s orgány veřejné 

správy. Užší forma účasti se pak omezuje na účast ve správních, popřípadě jiných 

řízeních.7 Tato práce se zaměřuje na zmíněnou užší formu. 

Účast veřejnosti je dále možno dělit na účast konzultativní a tzv. plnoprávnou 

či pravou. Při konzultativní účasti je, jak už vyplývá z názvu, veřejnost pouze 

„konzultována“, tedy je oprávněna v rámci rozhodování podávat pouze připomínky 

bez větší možnosti ovlivnit finální rozhodnutí. Při plnoprávné účasti má již veřejnost 

možnost účastnit se řízení jako účastník a je nositelem s tím spojených oprávnění 

v rámci tohoto řízení a má tedy i větší možnost ovlivnit výsledek rozhodování. 

Jednotlivé formy jsou blíže popsány níže v rámci rozboru české právní úpravy. 

Jak již bylo zmíněno, účast veřejnosti v rozhodovacích procesech bývá chápána 

jako nástroj poskytnutý k ochraně práva každého jednotlivce na příznivé životní 

prostředí. Sama o sobě by ovšem příliš účinným nástrojem nebyla. Proto se zpravidla 

vyskytuje v trojici s dvěma dalšími právy, právem na informace o životním prostředí 

a právem na soudní nebo jinou ochranu. Možnost účasti v rozhodovacím řízení by 

nebyla příslušníkům veřejnosti příliš platná, pokud by neměli přístup k informacím 

o rozhodované věci a nemohli se tak rozhodování účastnit jako znalostně rovnocenní 

partneři. To samé platí i pro právo na soudní ochranu. Žádné právo není možné 

považovat za příliš silné, pokud jeho nositeli není zároveň dána možnost se ho domáhat 

a hájit ho před nezávislými a nestrannými soudy. 

 

 

  

                                                
7 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3.vydání.  Praha: C.H. Beck 2010, 3.vydání, 
s. 246-253. 
DAMOHORSKÝ, M. Účast veřejnosti ve věcech ochrany životního prostředí. České právo životního 
prostředí. 2004, 4, s. 45-48. 
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3. Aarhuská úmluva 
Bezpochyby nejvýznamnější mezinárodní úmluvou v oblasti účasti veřejnosti, 

která v současné době obsahuje těžiště právní úpravy tohoto institutu, je Úmluva 

Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí 

(Aarhuská úmluva).  

Aarhuská úmluva byla sjednána a následně podepsána na 4. ministerské 

konferenci Evropské hospodářské komise OSN8 v dánském městě Aarhus 25. června 

1998. Účinnosti nabyla 30. října 2001. Česká republika smlouvu ratifikovala 

6. července 2011. V platnost v ČR pak úmluva vstoupila 4. října 2004.9  

Aarhuská úmluva vychází z principu, že každý jedinec má právo žít v prostředí 

zajišťujícím jeho zdraví a životní pohodu a že má povinnost, jako jednotlivec i spolu 

s ostatními, chránit a zlepšovat životní prostředí ve prospěch současných i budoucích 

generací.10 Aby ovšem občané mohli uplatňovat toto právo a zároveň dostát této 

povinnosti, musí k tomu mít tři předpoklady: musí mít přístup k informacím o životním 

prostředí, musí být oprávněni podílet se na rozhodování týkajícím se životního prostředí 

a musí mít přístup k soudní či jiné ochraně v záležitostech životního prostředí.11 Tyto tři 

zmíněné předpoklady tvoří tzv. tři pilíře Aarhuské úmluvy. 

Aarhuská úmluva neobsahuje úpravu jednotlivých procesů, na kterých by měla 

být zajištěna účast veřejnosti (to by ostatně bylo vzhledem k různým právním řádům 

jednotlivých států krajně nepraktické), dokonce ani nepožaduje, aby takové povolovací 

či licenční procesy byly zavedeny. Úmluva pouze stanovuje minimální principy, které 

v případě existence daných řízení v  právním řádu musí být v jejich rámci naplněny.  

3.1. Veřejnost a dotčená veřejnost 

Pro účely této práce má stěžejní význam, jak je v Aarhuské úmluvě definována 

veřejnost, a to zejména veřejnost, které má být umožněno účastnit se na rozhodovacích 

procesech. 

                                                
8 Aarhuská úmluva je ovšem otevřena i přístupu zemí, které nejsou členy Evropské hospodářské komise. 
9 Vyhlášena byla v Sbírce mezinárodních smluv, částka 53/2004, pod č. 124/2004 Sb.m.s. 
10 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí Aarhus, Dánsko, 25. 06. 1998 č. 124/2004 Sb. m. s., Preambule. 
11 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí Aarhus, Dánsko, 25. 06. 1998 č. 124/2004 Sb. m. s., Preambule. 
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Veřejnost je v Aarhuské úmluvě definována velmi široce a zahrnuje prakticky 

jakoukoliv osobu. Článek 2 odst. 4 stanovuje, že veřejnost znamená „jednu nebo více 

fyzických nebo právnických osob a - v souladu s vnitrostátní právní úpravou nebo praxí 

- jejich sdružení, organizace nebo skupiny“.12 

Z této prakticky neomezené množiny je však v následujícím odstavci učiněna 

podmnožina definicí „dotčené veřejnosti“, tedy veřejnosti, která „je - nebo může být - 

ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování 

určitý zájem“.13 To znamená, že zatímco některá práva zakotvená v úmluvě jsou 

přiřknuta všem osobám, jiná jsou omezena pouze na osoby, které mají na rozhodování 

zájem nebo jím mohou být ovlivněny. Je tedy potřeba pečlivě rozlišovat, která ‘forma 

veřejnosti‘ je u jednotlivých ustanovení zakotvena. Bez ohledu na toto omezení je 

ale i pojem „dotčená veřejnost“ definován velmi široce. Oproti klasickému českému 

pojetí dotčení na právech zahrnuje také osoby, které mohou mít na rozhodování jen 

určitý zájem, a to nejen zájem právní, ale i faktický. Tím je toto pojetí širší i než 

v zahraničí často užívaný test dostatečného zájmu a poskytuje tak širokou možnost 

zapojení.14 Samotná aplikace ovšem do značné míry záleží také na národní úpravě. 

Co se rozumí dotčenými právy, se tak může v jednotlivých státech lišit. Tradičně budou 

zahrnuta práva majetková, ale může se jednat rovněž o práva sociální jako například 

právo na příznivé životní prostředí. 

Pojem veřejnost je užíván zejména v rámci úpravy práva na přístup 

k environmentálním informacím, které musí být přístupné všem osobám bez jakékoliv 

povinnosti prokazovat zájem. Objevuje se ale též v úpravě účasti na rozhodovacích 

procesech jako například v čl. 6 odst. 7, který přiznává právo předkládat připomínky, 

informace, rozbory nebo stanoviska v rámci řízení o specifických činnostech všem 

příslušníkům veřejnosti.  

                                                
12 Za povšimnutí stojí především druhá část definice, která vedle běžného konceptu jedné či více 
fyzických nebo právnických osob, který se objevuje v ostatních smlouvách Evropské hospodářské 
komise OSN (Například Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice 
států 1991, čl.1písm.x), umožňuje za veřejnost označit i seskupení bez právní subjektivity, za podmínky, 
že je toto pojetí v souladu s vnitrostátní úpravou nebo praxí. 
13 Aarhuská úmluva čl. 2 odst. 5. 
14 The Aarhus Convention an Implementation Guide [online]. Evropská Hospodářská Komise OSN., 
2014, s. 57 [cit. 24. 9. 2014]. Dostupné z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aar
hus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf. 
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Pojem „dotčená veřejnost“ je naopak typický právě pro účast na rozhodovacích 

procesech a možnost dosažení soudního přezkumu. Na základě Aarhuské úmluvy je 

dotčená veřejnost v ní definovaná oprávněna vykonávat práva obsažená v čl. 6 (účast 

veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech) a za splnění stanovených 

dodatečných požadavků i v čl. 9 odst. 2 (možnost přezkumu rozhodnutí, aktů 

nebo nečinností podle ustanovení článku 6). Osoby oprávněné na základě článků 7 a 8 

jsou již ale definovány jinak.15 

Je zřejmé, že rozsah oprávnění dotčené veřejnosti je podstatně širší než rozsah 

oprávnění veřejnosti běžné a přiznání postavení příslušníka dotčené veřejnosti má tedy 

z hlediska možnosti zapojení do procesů velký význam. Z tohoto důvodu je velmi 

důležité privilegované postavení nevládních organizací podporujících ochranu 

životního prostředí. Druhá věta čl. 2 odst. 5, definujícího dotčenou veřejnost, stanoví, 

že „pro účely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu životního 

prostředí a splňujících požadavky vnitrostátních právních předpisů předpokládá, 

že mají na environmentálním rozhodování zájem.“ 

3.2. Účast veřejnosti v ustanoveních Aarhuské úmluvy 

Aarhuské úmluva rozděluje procesy, jichž se může veřejnost účastnit, do třech 

skupin, které upravuje v samostatných článcích. Jedná se o účast veřejnosti 

na rozhodování o specifických činnostech (článek 6), účast veřejnost při tvorbě plánů, 

programů a politik týkajících se životního prostředí (článek 7) a účast veřejnosti 

na přípravě prováděcích předpisů a obecně použitelných právně závazných 

normativních nástrojů (článek 8). Dělícím kritériem je tak druh řízení a jeho obecnost, 

liší se pak zejména formou a úrovní účasti. Vzhledem k omezenému rozsahu a zaměření 

se ovšem tato práce zabývá pouze prvními dvěma skupinami. 

3.2.1. Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech 

Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech je upravena v čl. 6 

Aarhuské úmluvy. Rozsah činností, které spadají do jeho režimu, je zakotven v jeho 

prvním odstavci ve spojení s přílohou I. Další odstavce článku pak upravují principy 

                                                
15 The Aarhus Convention an Implementation Guide [online]. Evropská Hospodářská Komise OSN, 2014, 
s. 57 [cit. 24. 9. 2014]. Dostupné z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_I
mplementation_Guide_interactive_eng.pdf. 
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a minimální požadavky na účast veřejnosti na vymezených procesech, které dohromady 

vytváří rámec, kterým má být veřejnosti zajištěna skutečná a efektivní účast na řízeních. 

Prvním takovým principem je požadavek, aby zainteresovaná veřejnost byla 

přiměřeně, včas a účinně informována v dostatečně rané fázi procedury 

environmentálního rozhodování, a to buď veřejným oznámením, nebo individuálně. 

Tento požadavek má zajistit efektivní účast veřejnosti, pro kterou je nutné, 

aby veřejnost měla včas všechny potřebné a relevantní informace a dostatek času se 

na jejich základě připravit na svoji následující účast v rámci rozhodovacích procesů.  

Dalším požadavkem je nutnost zahrnout do postupů účasti veřejnosti rozumné 

lhůty pro jednotlivé fáze, které poskytnou dostatek času pro informování veřejnosti 

a taktéž dostatek času k přípravě veřejnosti a její účinné účasti na rozhodování.  

Jedním z nejvýznamnějších požadavků v rámci účasti veřejnosti je pak zajištění 

účasti v počátečním stadiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru 

a alternativy otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná. Dle implementačního 

průvodce k Aarhuské úmluvě toto nebrání orgánům veřejné správy zaujmout předběžné 

stanovisko, musí však zůstat otevřeny argumentům veřejnosti a být ochotny změnit svůj 

postoj.16 S ohledem na běžnou praxi rozhodovacích orgánů a jejich častou neochotu 

měnit rozhodnutí, ke kterým se uchýlily, by se zdálo ovšem účinnějším vést orgány 

k tomu, aby se neuchylovaly ani k předběžným rozhodnutím a rozhodování ponechaly 

až na dobu, kdy budou seznámeny s pohledem na věc všech zúčastněných osob.  

Jak již bylo řečeno výše, komplexní rozhodovací procesy mohou zahrnovat více 

fází, v kterých jsou činěna rozhodnutí, která mohou mít významný vliv na životní 

prostředí a od kterých se pak odvíjí rozhodování v dalších fázích. Je proto důležité, 

aby se veřejnost účastnila v první možné fázi, v níž může být přijato rozhodnutí, které 

může mít vliv na životní prostředí, byť i tím, že ač jeho vliv není tolik dosud tolik 

zřejmý, podmíní jiné významné rozhodnutí, nyní již se zřejmými důsledky pro životní 

prostředí. Účast veřejnosti v počátečních fázích má právě předcházet situacím, kdy už 

bylo v rámci řízení něco rozhodnuto a orgány veřejné správy již nejsou ochotny se 

ve svém rozhodování vrátit zpátky kvůli zájmu, který si dříve díky neúčasti účastníků 

chránících tento zájem neuvědomily. Brzká účast osob hájících různé zájmy v rámci 

                                                
16 The Aarhus Convention an Implementation Guide [online]. Evropská Hospodářská Komise OSN, 2014, 
s. 144 [cit. 24. 9. 2014]. Dostupné z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_
Implementation_Guide_interactive_eng.pdf. 
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řízení umožňuje dřívější odhalení střetů těchto zájmů a tím šetří čas a náklady 

a umožňuje přijetí rozhodnutí, která nejvíce šetří všechny přítomné zájmy, jelikož jsou 

dosud všechny varianty otevřeny a nedošlo k uzavření některých cest rozhodnutími. 

Odstavec 7 daného článku požaduje, aby bylo veřejnosti umožněno předkládat 

písemně nebo - v případě vhodnosti – na veřejném jednání nebo veřejném průzkumu 

s žadatelem, jakékoliv připomínky, informace, rozbory nebo stanoviska, které veřejnost 

považuje za relevantní ve vztahu k navrhované činnosti. Při rozboru tohoto odstavce 

je důležité si povšimnout, že se oprávnění v něm obsažené vztahuje na celou veřejnost, 

nikoliv jen na veřejnost dotčenou, jak je tomu u ostatních odstavců článku. Orgán 

veřejné správy tak nemůže odmítnout žádné z těchto podání z důvodu, že osoba, která 

je podala, nepatří k dotčené veřejnosti. Tato skutečnost má velký význam zejména 

ve spojení s článkem 9 odst. 2, který zakotvuje možnost vymožení celého článku 6. 

Jelikož se článek 9 vztahuje pouze na dotčenou veřejnost, zdá se, že úmyslem úmluvy 

bylo, aby každý, kdo se účastní rozhodovacích procesů podáním připomínek, tím získal 

i postavení dotčené veřejnosti. Orgán veřejné zprávy musí přijmout všechny 

připomínky, při čemž posouzení relevantnosti je necháno na podateli. Způsob 

vypořádání již samozřejmě závisí na objektivní relevanci připomínky. 

Aby účast veřejnosti byla skutečně smysluplným institutem a nikoliv jen 

prázdným procesním postupem, jsou strany povinny zajistit, aby byl v následném 

rozhodnutí náležitě brán v úvahu výsledek účasti veřejnosti (čl. 6 odst. 8). Tento 

požadavek je v rámci celé účasti veřejnosti skutečně stěžejním, a je proto velmi 

důležité, jak strany přistoupí k jeho naplnění. Ve většině zemí je s tímto požadavkem 

spojována povinnost rozhodnutí odůvodnit včetně informace o tom, jak byly výsledky 

účasti veřejnosti hodnoceny a zohledněny. Některé země navíc požadují, aby se 

rozhodující orgány výslovně zabývaly hmotnými základy jednotlivých připomínek, 

jejichž vypořádání pak musí zahrnout do písemných odůvodnění svých rozhodnutí.17 

Je důležité si uvědomit, že ačkoliv Aarhuská úmluva obecně požaduje vysokou 

míru zohlednění výsledků účasti veřejnosti, nejedná se o povinnost přijmout tento 

výsledek a shodně s ním rozhodnout. Samotné rozhodnutí stále přísluší orgánu veřejné 

správy, který je povinen zohlednit všechny informace, získané od veřejnosti i jinak, 

                                                
17 The Aarhus Convention an Implementation Guide [online]. Evropská Hospodářská Komise OSN, 2014, 
s. 156 [cit. 24. 9. 2014]. Dostupné z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_
Implementation_Guide_interactive_eng.pdf. 
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a všechny přítomné zájmy a na základě nich učinit rozhodnutí, které bude nejlépe 

odpovídat dané situaci. Měl by být ovšem schopný odůvodnit proč připomínky, 

v jejichž souladu nerozhodl, odmítl. 

3.2.2. Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního 

prostředí 

Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního 

prostředí je upravena v čl. 7 Aarhuské úmluvy. Ve srovnání s výše popsaným čl. 6 je 

tato úprava méně konkrétní s méně přesně určenými povinnostmi orgánů veřejné správy 

a poskytuje tak smluvním stranám více prostoru k vlastnímu řešení úpravy účasti 

veřejnosti v této kategorii rozhodování. Článek 7 rozlišuje mezi úpravou přípravy plánů 

a programů na jedné straně a politik na straně druhé.  

V rámci úpravy účasti veřejnosti při tvorbě plánů a programů se uplatňují 

následující principy: povinnost zahrnout rozumné lhůty pro jednotlivé fáze (článek 6 

odst. 3, který s sebou zároveň přináší i odst. 2 - přiměřené, včasné a účinné informování 

veřejnosti)18, povinnost zajistit účast veřejnosti v počáteční fázi rozhodování 

a povinnosti náležitě brát v úvahu výsledek účasti veřejnosti. Tyto principy jsou 

do úpravy vneseny odkazem na příslušné odstavce článku 6 a musí se uplatnit 

v transparentním a spravedlivém rámci 

Článek 7 ponechává určení okruhu veřejnosti oprávněné se účastnit na přípravě 

plánů a programů na příslušných orgánech veřejné správy tím, že jim ukládá vymezit 

veřejnost, která se může účastnit, přičemž ovšem musí brát v úvahu cíle této úmluvy.  

Úpravě účasti veřejnosti při tvorbě politik týkajících se životního prostředí je 

v odstavci 7 věnována jediná věta: „Strany budou usilovat o to, aby veřejnosti byla 

poskytnuta v přiměřeném rozsahu příležitost pro její účast při tvorbě politik týkajících 

se životního prostředí.“  

3.3. Přístup k právní ochraně 

Přístup k právní a jiné ochraně je oprávněně chápán jako podmínka efektivnosti 

účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech. Právo, kterého není možné se domoci 

                                                
18 The Aarhus Convention an Implementation Guide [online]. Evropská Hospodářská Komise OSN, 2014, 
s. 178 [cit. 24. 9. 2014]. Dostupné z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_
Implementation_Guide_interactive_eng.pdf. 
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v řízení před nezávislými a nestrannými soudy, lze totiž jen těžko označit za efektivní. 

Z tohoto důvodu tedy není možné se zabývat účastí veřejnosti na rozhodovacích 

procesech, aniž by byl alespoň krátce posouzen přístup k soudní či jiné ochraně 

související s tímto oprávněním. 

Článek 9 odst. 2 zakotvuje možnost dosáhnout přezkumu soudem nebo jiným 

nezávislým a nestranným orgánem zřízeným zákonem jakýchkoliv rozhodnutí, aktů 

nebo nečinností podle ustanovení článku 6 (účast veřejnosti na rozhodování 

o specifických činnostech), a v případech, kdy je tak stanoveno vnitrostátním právem, 

i podle dalších relevantních ustanovení této úmluvy. Oprávněné osoby tedy mohou 

dosáhnout přezkumu rozhodnutí přijatých ve všech řízeních spadajících pod článek 6. 

Další dvě kategorie rozhodovacích procesů, na kterých se má taktéž účastnit veřejnost, 

tedy tvorba plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí (čl. 7) a příprava 

prováděcích předpisů a obecně použitelných právně závazných normativních nástrojů 

(čl. 8), takovýmto přímým zakotvením možnosti soudního či jiného přezkumu 

v Aarhuské úmluvě nedisponují. Smluvní strany se však mohou rozhodnout tento 

přezkum zavést.  

Článek 9 odst. 2 vymezuje vlastní okruh osob oprávněných dosáhnout přezkumu 

na základě tohoto odstavce. Jedná se o osoby z řad dotčené veřejnosti mající dostatečný 

důvod (čl. 9 odst. 2 písm. a), nebo u nichž trvá porušení práva v případech, kdy to 

procesní správní předpis strany požaduje jako předběžnou podmínku (čl. 9 odst. 2 

písm. b). Nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí mají opět 

privilegované postavení a dochází tak k automatickému předpokladu, že mají 

dostatečný důvod nebo právo, které může být řízením porušeno. 

3.4. Aarhuská úmluva v právním řádu České republiky 

Postavení Aarhuské úmluvy v českém právním řádu upravuje čl. 10 Ústavy České 

republiky: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas 

a jimiž je Česká republika vázaná, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní 

smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“  

Přijetí Aarhuské úmluvy a její vstup v platnost byly vítány zastánci účasti 

veřejnosti v České republice s velkým nadšením. Mnozí autoři se domnívali, že její 

přijetí bude znamenat okamžité posílení oprávnění veřejnosti účastnit se 
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v rozhodovacích procesech, a to vzhledem k aplikační přednosti úmluvy před úpravou 

obsaženou v českých zákonech.19 Jak se ale později ukázalo, situace nebyla zdaleka tak 

jednoduchá. 

Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 24. 1. 2007 č. j. 3 Ao 2/2007 - 42 

prohlásil za podmínku pro aplikační přednost ustanovení mezinárodní smlouvy jejich 

přímou aplikovatelnost, přičemž aby byla mezinárodní smlouva přímo aplikovatelná 

(self-executing), je potřeba, aby její ustanovení byla konstruována natolik určitě a jasně, 

že z nich lze vyvodit práva a povinnosti vnitrostátních subjektů, aniž by bylo třeba 

nějakých vnitrostátních opatření.20 Na základě tvrzení, že z ustanovení Aarhuské 

úmluvy nevyplývají konkrétní práva pro přesně vymezené osoby, pak dovodil, že 

Aarhuská úmluva není přímo aplikovatelnou mezinárodní smlouvou a tudíž nelze 

uplatnit pravidlo čl. 10 Ústavy o aplikační přednosti Úmluvy před zákonem. 

Na tomto názoru Nejvyšší správní soud již setrval a dosud tak nebyla uznána 

přímá aplikovatelnost žádného z ustanovení Aarhuské úmluvy.21 Nejvyšší správní soud 

pouze doplnil svoji judikaturu o povinnost výkladu konformního s Aarhuskou 

úmluvou.22 Uvedená judikatura byla následně uznána i Ústavním soudem.23 

Je zřejmé, že řada ustanovení Aarhuské úmluvy výslovně předpokládá přijetí 

vnitrostátní úpravy k jejich provedení a soudy tedy nemohou přistoupit k jejich realizaci 

bez existence této úpravy. Na druhou stranu ovšem Aarhuská úmluva obsahuje i mnoho 

relativně přesných požadavků. Jak bude ukázáno v kapitole věnující se úpravě účasti 

veřejnosti v České republice, česká úprava zdaleka nenaplňuje všechny požadavky 

Aarhuské úmluvy a bylo by tedy velmi prospěšné, kdyby se osoby mohly domáhat 

svých práv přímo na základě odkazu na ustanovení Aarhuské úmluvy. Lze tak pouze 

doufat, že až se tato otázka opět stane předmětem soudního řízení, budou soudy 

přiznání přímého účinku ustanovení Aarhuské úmluvy otevřenější. S ohledem 

na současný vývoj české judikatury se zdá, že současná doba je tomuto zvratu daleko 

nakloněnější, než tomu bylo dříve. K tomuto vývoji české judikatury je pojednáno níže.  

                                                
19 Ještě v roce 2007 byl v časopise Planeta vydávaném Ministerstvem životního prostředí vyjádřen autory 
Mgr. Radkem Motzke a Mgr. Sandrou Podskalskou názor, že většina článků Aarhuské úmluvy splňuje 
požadavky na přímou aplikovatelnost. Viz MOTZKE, R. a PODSKALSKÁ S. Aarhuská úmluva ve 
správní a soudní praxi. Planeta. 2007, 6, s. 6. 
20 Rozsudek NSS 5 As 19/2006 - 65 ze dne 19. 6. 2007. 
21 Rozsudek NSS ze dne 3. 3. 2011č. j. 1 As 7/2011 - 397. 
22 Rozsudek NSS ze dne 29. 3. 2007 č. j. 2 As 12/2006 -111. 
23 Nález ÚS ze dne 17. 3. 2009 IV.ÚS 2239/0723, usnesení ÚS ze dne 2. 9. 2010, sp. zn. I.ÚS 2660/08. 
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 4. Úprava účasti veřejnosti v právu EU 
Dalším významným pramenem práva upravujícím účast veřejnosti 

na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí je právo EU.  

Evropská unie je smluvní stranou Aarhuské úmluvy, kterou podepsala (tehdy jako 

Evropské společenství) již v roce 1998 v dánském Aarhusu, a to 25. června, a následně 

ji schválila rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy 

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

v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 124, 

s. 1). Aarhuská úmluva se tak stala součástí práva EU jako tzv. vnější smlouva. 

Aarhuská úmluva tedy není pro Českou republiku závazná pouze jako mezinárodní 

úmluva, ale i jako součást unijního práva, které je pro Českou republiku jako člena 

Evropské unie rovněž závazné, a to včetně výkladu úmluvy Evropským soudním 

dvorem. Česká republika se tak nachází ve zvláštním postavení dvojí vázanosti 

Aarhuskou úmluvou. 

Evropská unie, respektive v té době Evropské společenství, disponovala ještě 

před přijetím Aarhuské úmluvy úpravou zakotvující účast veřejnosti. Tato úprava však 

nesplňovala všechny požadavky Aarhuské úmluvy a Evropské společenství tak muselo 

přijmout, případně novelizovat několik svých směrnic k zajištění jejich souladu 

s Aarhuskou úmluvou. 

Hlavními právními předpisy upravujícími na úrovni Evropské unie účast 

veřejnosti jsou v současné době Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2003/4/ES 

ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, 

zakotvující 1. pilíř Aarhuské úmluvy, a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých 

plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 

85/337/EHS a 96/61/ES zabývající se oblastí 2. pilíře. K zakotvení 3. pilíře Aarhuské 

úmluvy, tedy přístupu ke spravedlnosti, dosud nebyla přijata orgány Evropské Unie 

žádná úprava. Evropská komise připravila návrh směrnice o přístupu 

ke spravedlnosti COM (2003) 624 ještě před oficiálním schválením Aarhuské úmluvy 

Evropskou unií, tedy přibližně ve stejnou dobu jako předchozí směrnice. Návrh ovšem 

zatím prošel pouze úvodními diskuzemi členských států, které se zatím neshodly, zda 

přijetí této úpravy je nutné, což svědčí o jejich neochotě být danou úpravou vázáni.  
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Dalšími předpisy významnými z hlediska účasti veřejnosti jsou směrnice EIA,24 

SEA,25 IPPC,26 rámcová směrnice o vodě,27 směrnice o GMO28 a směrnice 

o odpovědnosti za škodu na životním prostředí.29 Zvláštní postavení má pak nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006, které zakotvuje 

povinnosti orgánů a institucí EU s ohledem na účast veřejnosti. 

Úprava Evropské unie do značné míry přejímá požadavky Aarhuské úmluvy 

a v některých ohledech jde i nad její rámec. Některé požadavky jsou v rámci práva 

Evropské unie naopak opomíjeny.30 Definice veřejnosti a dotčené veřejnosti obsažená 

v právu EU je ovšem v zásadě shodná s definicí Aarshuské úmluvy, stejně jako hlavní 

principy, které mají zajistit efektivitu tohoto institutu. 

Jak je patrné z předchozích odstavců, úprava účasti veřejnosti na rozhodovacích 

procesech v rámci ochrany životního prostředí se nachází v celé řadě směrnic. Účelem 

této práce ovšem není podrobně rozebírat evropskou právní úpravu tohoto institutu, 

která by se ostatně sama o sobě mohla stát tématem diplomové práce. Na potřebná 

ustanovení proto bude odkázáno přímo v samotném rozboru české úpravy. 

 

  

                                                
24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 
25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů 
některých plánů a programů na životní prostředí. 
26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových 
emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). 
27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 
28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování 
geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS. 
29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti 
s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. 
30 Příkladem úpravy, která nenaplňuje požadavky Arhuské úmluvy, je omezení okruhu osob, které mohou 
podávat v rámci řízení připomínky, na dotčenou veřejnost. 



 
 

16 

5. Česká právní úprava účasti veřejnosti 
Úprava účasti veřejnosti v rámci českého právního řádu je velmi roztříštěná 

a variabilní. Český právní řád neobsahuje právní předpis, který by jednotně upravoval 

účast veřejnosti ve všech rozhodovacích procesech, které mohou mít vliv na životní 

prostředí, nebo alespoň stanovoval základní zásady této účasti,31 jako je tomu u úpravy 

přístupu k informacím.32 Ustanovení vztahující se k účasti veřejnosti jsou obsažena 

v mnoha právních předpisech, přičemž každé může konkrétní způsob účasti a okruh 

oprávněných osob vymezit jinak. To následně velmi stěžuje orientaci v dané 

problematice. Tato situace nemá negativní vliv pouze na přehlednost úpravy a právní 

jistotu, ale je spojena i s řadou dalších negativních aspektů. Česká právní úprava tak 

například neobsahuje obecnou definici dotčené veřejnosti, což ve svém konečném 

důsledku způsobuje, že okruh možných účastníků je v řadě řízení užší, než jak ho 

požaduje Aarhuská úmluva. 

Účast veřejnosti v českém právním řádu je možné rozdělit několika způsoby. 

Základní dělením je dělení na účast konzultativní a tzv. plnoprávnou. Konzultativní 

účast sestává zejména z práva informovat se o řízení, účastnit se veřejných projednání 

a práva podávat připomínky nebo vyjádření, ovšem bez záruky reálného vlivu nebo 

dopadu na řízení.  Tato forma účasti bývá proto často kritizována jako neefektivní. 

Plnoprávná účast již přináší možnost zapojení se do rozhodovacího procesu v postavení 

účastníka se všemi oprávněními, které z tohoto postavení vyplývají, jako například 

právem podat proti rozhodnutí odvolání. Plnoprávná účast bývá v České republice 

zásadně přiznávána pouze spolkům zabývajícím se ochranou životního prostředí, 

a to ještě za stanovených podmínek. Jednotlivcům bývá zásadně přiznána pouze účast 

konzultativní.33  

Dalším možným dělením je dělení na účast na správních řízeních a účast 

na řízeních, která nejsou správními řízeními. Účast v řízeních, které nejsou správními 

řízeními, je velmi různorodá a může nabývat podoby vznášení výhrad, námitek nebo 

                                                
31 Úprava obecně použitelná na velkou část rozhodujících procesů, které mohou mít významný vliv na 
životní prostředí, je obsažena v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů. Ten se ovšem zabývá pouze jednou specifickou fází v rámci 
rozhodovacích procesů. 
32 Souhrnná úprava přístupu k informacím o životním prostředí je obsažena v zákoně č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace o životním prostředí. 
33 Za předpokladu, že osoby k účasti neopravňuje jejich zvláštní vztah k projednávané věci jako například 
vlastnické právo. 
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podnětů či může mít podobu konzultací. Příkladem takových řízení je posuzování vlivů 

na životní prostředí, účast na projednávání a schvalování územně plánovací 

dokumentace, účast na přípravě a projednávání bezpečnostních dokumentů podle 

zákona o prevenci závažných havárií nebo vyhlašování zvláště chráněných území podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny.34 Účast na správních řízeních poskytuje nejširší 

a nejformalizovanější možnost účasti veřejnosti. Postavení účastníka je ovšem zpravidla 

přiznáváno pouze velmi omezenému okruhu osob. Pokud daná osoba nemá konkrétní 

vazby k předmětu řízení (například vlastnické právo k pozemku, jehož se řízení týká), 

bývá obvykle přiznáváno pouze spolkům zabývajícím se ochranou životního prostředí. 

5.1. Účast veřejnosti ve správních řízeních 

Velké množství rozhodovacích procesů, které mohou mít významný vliv 

na životní prostředí, má podobu správního řízení.35 Účast veřejnosti v těchto řízeních je 

zpravidla upravena ve formě účastenství. Některé právní předpisy ale upravují i účast 

konzultativní. Z některých druhů řízení naopak může být veřejnost i zcela vyloučena. 

Právním předpisem obsahujícím obecnou úpravu účastenství 

na správních řízeních je správní řád. Tato obecná úprava je ale mnohdy modifikována, 

popřípadě zcela vyloučena,36 speciálními právními předpisy, a není tedy možné se 

ve všech případech řídit ustanoveními správního řádu. Nejvýznamnějšími speciálními 

právními předpisy obsahujícími úpravu účasti veřejnosti na správních řízeních jsou: 

zákon o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon, zákon o integrované prevenci 

a omezování znečištění a zákon o ekologické újmě. Jiné speciální předpisy ovšem 

s účastí veřejnosti nepočítají a jejich speciální úprava účastníků, tak zcela vylučuje 

jakoukoliv možnost účasti veřejnosti. To je případ například atomového zákona, 

horního zákona a zákona o hornické činnosti nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Správní řád je dále subsidiárně použitelný i na stavební zákon obsahující úpravu 

územního a stavebního řízení. 

                                                
34 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí, Praha: C.H. Beck 2010, 3. vydání, s. 249. 
35 Správní řízení je definováno v §9 správního řádu jako „postup správního orgánu, jehož účelem je 
vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě 
určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo 
nemá.” 
36 I v případě výslovného vyloučení působnosti správního řádu speciálním zákonem se užijí jeho zásady. 



 
 

18 

5.1.1. Správní řád 

Obecná úprava účasti veřejnosti ve správních řízeních je obsažena ve správním 

řádu.37 Správní řád je procesním právním předpisem veřejného práva, který upravuje 

postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů 

a právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné 

správy.38 Správní řád sám předpokládá svoje subsidiární použití, když v § 1 odst. 2 

stanovuje, že jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný 

postup. 

Jak již bylo řečeno výše, vlastní vnitrostátní úprava účasti veřejnosti České 

republiky nezná pojem dotčená veřejnost. S pojmem proto neoperuje ani správní řád, 

který namísto něho užívá pojmy účastníci a dotčené osoby39, které taktéž řadí mezi 

účastníky, ovšem účastníky vedlejší.  

Úprava účastníků řízení (a dotčených osob) je obsažena v § 27 SŘ: „(1) 

Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené 

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

rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má 

rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo 

nebo povinnost mají anebo nemají. (2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud 

mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. (3) 

Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní 

zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí 

založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo 

nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle 

odstavce 1.“ Pro účely účasti veřejnosti mají význam zejména druhý a třetí odstavec 

citovaného článku.  

Správní řád rozlišuje mezi účastníky hlavními (účastníci podle odstavce 1) 

a vedlejšími (účastníci podle odstavce 2), přičemž hlavním účastníkům přiznává 

v jistých případech více práv. V řízeních významných z hlediska životního prostředí 

                                                
37 Zákon č. 150/2004 Sb., správní řád, nabyl účinnosti dne 1.1.2006.  
38 Zákon č. 150/2004 Sb., správní řád, § 1, odst.1. 
39 Pojem dotčené osoby není možné zaměňovat s pojmem dotčená veřejnost. 



 
 

19 

bude obvykle v postavení hlavního účastníka žadatel, kdežto dotčené veřejnosti bude 

přiznáno postavení vedlejšího účastníka.40 

Při stanovování konkrétního okruhu účastníků je třeba mít na paměti, že správní 

řád obsahuje úpravu pouze subsidiární. V praxi tak mohou nastat tři situace. V případě, 

že k předmětnému řízení neexistuje speciální úprava účastníků, uplatní se pouze 

ustanovení správního řádu.41 Pokud existuje speciální úprava účastníků, která 

nevylučuje užití správního řádu, budou účastníky řízení osoby podle obou právních 

předpisů.42 Pokud speciální úprava vylučuje užití správního řádu, uplatní se pouze tato 

speciální úprava. V rámci této kategorie nejsou ojedinělým jevem i řízení, kdy speciální 

zákon stanoví, že řízení má pouze jednoho účastníka, stanoveného v tomto zákoně.43 

Zapojení veřejnosti do správního řízení je možné na základě druhého a třetího 

odstavce. Druhý odstavec přiznává postavení účastníků osobám, které mohou být 

rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Dotčení na právech 

nebo povinnostech není nikde ve správním řádu blíže definováno. Jedná se o pojem 

poměrně široký, který má i vysoký potenciál k zapojení široké veřejnosti do správních 

řízení. Za účastníky by tak mohly být považovány i osoby, u kterých existuje možnost 

dotčení na právu na příznivé životné prostředí. Obvykle se ovšem jedná o dotčené 

vlastníky jako například vlastníka pozemku sousedícího s pozemkem, na němž se má 

uskutečnit určitý záměr. Patrným nedostatkem ovšem je, že dané ustanovení hovoří 

o dotčení na právech, kdežto Aarhuská úmluva podmiňuje možnost účasti dotčením 

zájmů, a to nejen těch právních. Vymezení oprávněných osob je tak o něco užší, než jak 

ho požaduje Aarhuská úmluva.44 Přesto se v rámci správních řízení v zásadě jedná 

o nejširší vymezení dotčené veřejnosti. Jak je toto ustanovení uplatňováno v praxi, 

ale ve velké míře záleží na výkladu soudů. 

Nejvyšší správní soud formulaci „dotčení na právech nebo povinnostech“ označil 

za neurčitý právní pojem.45 Neurčité právní pojmy nejsou obsahově jednoznačně 

                                                
40 Za předpokladu, že jim bude toto postavení přiznáno. 
41 Příkladem může být řízení podle zákona o ovzduší. 
42 Příkladem může být § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, na základě kterého se spolky zabývající 
se ochranou životního prostředí mohou stát účastníky řízení vedle účastníků podle § 27 správního řádu. 
43 Řízení o jednom účastníku je obsaženo hned v několika zákonech - zákon o ochraně veřejného zdraví, 
horní zákon, atomový zákon. Předmětná ustanovení patří v současné době mezi jedna 
z nejdiskutovanějších tvrzených porušení Aarhuské úmluvy. 
44 Daný odstavec je samozřejmě doplněn i dalšími odstavci, které okruh účastníků správního řízení dále 
doplňují. Daný nedostatek ovšem alespoň s ohledem na jednotlivce neodstraní. 
45 Rozsudek NSS č. j. ze dne 3. 4. 2014 9 As 120/2013 - 19. 
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a objektivně vymezeny a úkolem správního orgánu je proto posoudit, zda konkrétní 

situace spadá do rozsahu předmětného právního pojmu. Své rozhodnutí musí následně 

i odůvodnit. Úkolem správních soudů je pak posoudit, zda závěr správního orgánu 

odpovídá zásadám logiky, co se týče právního posouzení, a zda je dostatečně podložen 

skutkovými zjištěními.46 Nejvyšší správní soud tedy nepřistoupil k obsahovému 

vymezení pojmu, ale zaměřil se pouze na postup, který má být při aplikaci tohoto 

ustanovení použit. 

K oprávnění k účastenství podle § 27 odst. 2 SŘ stačí pouhá potence dotčení 

práva. K dotčení práva osoby tedy nemusí dojít reálným zásahem do jejích práv. Postačí 

možnost, že k takovému dotčení může dojít rozhodnutím vydaným v předmětném 

správním řízení.47 Správní orgán proto v rámci posuzování oprávnění k účasti na řízení 

na základě § 27 odst. 2 SŘ hodnotí výhradně potenci dotčení, tedy zda osoba 

domáhající se účastenství může být dotčena na svých právech či nikoliv. K hodnocení 

reálného zásahu nedochází při posuzování oprávnění k účasti na řízení, ale až 

při meritorním posuzování věci.48  

Na druhou stranu se ovšem musí jednat o situaci, kdy právo může být dotčeno 

objektivně, přímo a bezprostředně. Přímé dotčení je možné charakterizovat následovně: 

„za přímé dotčení práv a povinností předmětným rozhodnutím se považuje jakákoliv 

objektivně reálně existující změna majetkového či jiného statutu předmětné osoby, která 

je vyvolána účinky předmětného rozhodnutí.“49 

Odstavec 3 SŘ mezi účastníky dále zahrnuje i osoby, o kterých tak stanoví 

zvláštní zákon. V kontextu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci 

ochrany životního prostředí je takovým zákonem například zákon o ochraně přírody 

a krajiny nebo vodní zákon. Konkrétní podoba zapojení veřejnosti podle těchto zákonů 

bude popsána níže. V zásadě se ovšem jedná o rozšíření o spolky zabývající se 

ochranou životního prostředí. 

Přes výše zmíněné nedostatky tak správní řád zakotvuje s ohledem na současnou 

českou úpravu a její principy potencionálně velmi širokou definici účastníků řízení, 

                                                
46 Rozsudek NSS č. j. ze dne 3. 4. 2014 9 As 120/2013 - 19. 
47 Rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2008 1 As 80/2008 - 67. 
48 Rozsudek NSS č.j. ze dne 3.4.2014 9 As 120/2013 - 19. 
49 ONDRUŠ, R. Správní řád – nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha: Linde, 2005. s.12. 
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která je při správném výkladu způsobilá zajistit účast velké části dotčené veřejnosti 

Aarhuské úmluvy. 

S ohledem na účastníky řízení je potřeba si povšimnout i § 35 SŘ, který správním 

orgánům v případech, kdy v řízeních uplatňuje stejný zájem více účastníků, umožňuje 

k usnadnění průběhu řízení vyzvat tyto účastníky, aby si zvolili společného zmocněnce. 

Pokud tak účastníci neučiní a lze v souvislosti s tím očekávat průtahy v řízení, může jím 

správní orgán ustanovit sám někoho z těchto účastníků. Tento institut může být 

na jednu stranu velmi přínosný, a to zejména s ohledem na rychlost a efektivnost řízení, 

ale může být i velmi nebezpečný. Společného zmocněnce je možné ustanovit i proti vůli 

účastníků, přičemž v řízeních je obvykle velmi složité rozhodnout, které osoby 

uplatňují stejný zájem. Do doby než je společný zástupce ustanoven může navíc správní 

orgán doručovat písemnosti uložením u správního orgánu. Na to ovšem musí být 

účastníci upozorněni ve výzvě k volbě společného zástupce. 

Jedním z nejvýznamnějších oprávnění s ohledem na účast veřejnosti je právo 

podávat připomínky. Právo podávat připomínky je ve správním řádu upraveno jako 

možnost vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům řízení a právo 

navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a to po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí 

s výjimkou případu, kdy orgán určí lhůtu, do kdy je možné činit návrhy.50 Toto právo je 

však přiznáno pouze účastníkům, na rozdíl od Aarhuské úmluvy, která ho v čl. 6 odst. 7 

přiznává celé veřejnosti. Jedná se tady o významné omezení okruhu oprávněných osob. 

Dalším významným oprávněním účastníků řízení je právo podávat opravné 

prostředky.51  

5.1.2. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Pravděpodobně nejvýznamnějším a také nejvíce užívaným právním předpisem 

z hlediska účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního 

prostředí je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to konkrétně § 70. 

Jeho význam spočívá zejména ve skutečnosti, že vymezené osoby opravňuje k účasti 

na všech správních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody 

a krajiny chráněné podle tohoto zákona, bez ohledu na to, zda jsou vedeny podle tohoto 

                                                
50 Správní řád § 36. 
51 Odvolání § 82 a násl. správního řádu, přezkumné řízení § 94 a násl. správního řádu (pouze podnět), 
obnova řízení § 100 a násl. správního řádu. 
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zákona či nikoliv. Neomezuje tedy účast jen na svoji působnost, ale rozšiřuje ji 

i na řízení podle jiných právních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny. Na druhou stranu se však toto oprávnění týká pouze spolků 

zabývajících se ochranou životního prostředí, nikoliv například jednotlivců. Toto 

omezení působnosti je patrné již z prvního odstavce § 70 ZOPK, který stanovuje, 

že „ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, 

prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů.” Ačkoliv 

zákon na tomto místě hovoří i o neformalizovaných sdruženích, zvláštní oprávnění 

obsažená v dalších odstavcích se vztahují jen na spolky nebo jejich organizační 

jednotky, které splňují stanovené požadavky. 

Účast spolků je v paragrafu zavedena ve dvou krocích. Prvním krokem je 

oprávnění k informování o řízeních, druhým pak samotná účast na řízeních.  

Právo na informace o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních 

řízeních 

Spolky (nebo jejich organizační jednotky)52 splňující stanovené podmínky jsou 

oprávněny požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byly předem informovány 

o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle ZOPK.  

Spolky, které si přejí podat předmětnou žádost a být na jejím základě 

informovány, musí splňovat podmínky stanovené v § 70 odst. 2 ZOPK. Musí se tedy 

jednat o spolek nebo jeho organizační jednotku, jehož hlavním posláním je podle stanov 

ochrana přírody a krajiny. Musí mít právní osobnost a musí podat řádnou žádost. Pokud 

spolek splní tato kritéria, je příslušný orgán povinen ho informovat o vymezených 

řízeních. Toto právo je v případě nesplnění vymahatelné soudní cestou. Informační 

povinnost správního orgánu je ovšem naplněna, i pokud je informace o zahájení řízení 

zveřejněna na úřední desce příslušného správního orgánu a současně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Příslušným orgánem nemusí být pouze orgán ochrany přírody, ale může se jednat 

i o jiný orgán statní správy, který vede řízení, v němž mohou být dotčeny zájmy 

                                                
52 Původně zákon obsahoval pouze pojem místně příslušná organizační jednotka občanského sdružení. 
Právní teorií a praxí bylo ovšem dovozeno, že se ustanovení vztahuje i na celá občanská sdružení, pokud 
nejsou členěna na organizační jednotky s právní subjektivitou(dnes právní osobnost). Pojem občanské 
sdružení (nyní s ohledem na nový občanský zákoník spolek) byl zaveden až novelou č. 186/2006 Sb. 
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ochrany přírody a krajiny. V praxi se nejčastěji vzhledem k rozdělení kompetencí jedná 

o obecní úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, krajské úřady a správy 

národních parků a chráněných krajinných oblastí. 

Platnost žádosti dle § 70 odst. 2 ZOPK byla omezena na jeden rok.53 Je ji ovšem 

možno podávat opakovaně. Žádost musí být věcně a místně specifikována. Není tedy 

možné podávat zcela generální žádosti. Jako věcné vymezení by mělo stačit označení 

řízení, na kterých se chce daný spolek účastnit. Místní specifikací může být území obce 

či chráněné krajinné oblasti, je ovšem přípustné ji vymezit i jako celý obvod místní 

příslušnosti daného správního orgánu.  

Zákon nevymezuje formální náležitosti žádosti, jak ostatně dovodil i Nejvyšší 

správní soud.54 Součástí žádosti proto nemusí být kopie stanov, která by prokazovala 

právní osobnost spolku či jeho organizační jednotky a hlavní poslání spolku. Ty si musí 

vyhodnotit v rámci zahajování konkrétního správního řízení příslušný správní orgán 

sám a na základě toho pak dovodit, zda je povinován o zahajovaném řízení spolek 

informovat. V pochybnostech může spolku zaslat výzvu k doložení stanov. 

Účast na řízeních 

Oprávnění k samotné účasti na řízení je obsaženo v § 70 odst. 3 ZOPK. Spolek je 

oprávněn se účastnit správního řízení za podmínek a v případech podle odstavce 2, 

pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným 

správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Dnem sdělení informace je den, kdy 

došlo k doručení písemného vyhotovení, nebo první den zveřejnění na úřední desce 

správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.55  

Lhůta osmi dnů se zdá být poměrně krátká, a to zejména pokud orgán zvolí jako 

způsob informování vyvěšení na úřední desce ve spojení se zveřejněním umožňujícím 

dálkový přístup. Spolky jsou pak nuceny pravidelně kontrolovat úřední desky, což na ně 

klade velké nároky, a je otázkou, zda je tato situace v souladu s Aarhuskou úmluvou, 

a to zejména článkem 6 odst. 2, který požaduje přiměřené, včasné a účinné 

informování.56 V souvislosti se zveřejněním na úřední desce je poměrně zajímavé i 

                                                
53 Časové omezení bylo zavedeno novelou zákona, a to zákonem č. 218/2004 Sb. 
54 Rozsudek NSS ze dne 16. 11. 2011, č. j. 6 As 19/2011 – 728. 
55 Zákon o ochraně přírody a krajiny § 70 odst. 3. Výkladové problémy, které doprovázely dřívější znění 
tohoto ustanovení, byly odstraněny novelou zákona, a to zákonem č. 186/2006 Sb. 
56 S ohledem na současnou úroveň techniky by pro správní orgány jistě nebylo příliš velkou zátěží 
vytvořit si elektronický seznam spolků, které zažádaly o poskytování informací. V případě zahájení řízení 
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srovnání s § 25 SŘ. Zveřejnění na úřední desce je ve své podstatě doručení veřejnou 

vyhláškou, u které se písemnost považuje za doručenou až 15. dnem po vyvěšení.  

Spornou otázkou zůstává, zda spolek splňující podmínky pro podání žádosti 

o informování, který ovšem tuto žádost nepodal, je oprávněn stát se účastníkem řízení 

na základě odstavce 3 ZOPK. Odborná literatura se kloní k názoru, že se jedná o dvě 

samostatná práva (právo na informace a právo na účast na řízení), pročež i spolky, které 

si nepodaly žádost podle odstavce 2, se mohou řízení účastnit na základě odstavce 3.57 

Podmínky odstavce 2 (jejichž splnění požaduje odstavec 3 ke své aplikaci) se pak 

údajně vztahují na požadavek právní osobnosti a požadovaného poslání spolků. Odlišný 

názor ovšem vyslovil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 18. 8. 2011, 

č. j. 9 As 40/2011-51, ve kterém prohlásil, že odstavec 3 navazuje na odstavec 2, a účast 

občanského sdružení (nyní spolku) se tak odvíjí od písemného oznámení sdružení 

doručeného správnímu orgánu do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním 

orgánem zahájení řízení oznámeno. Z uvedeného soud vyvodil, že podání žádosti je 

jednou ze zákonných podmínek účasti na řízení podle odstavce 3. Na obhajobu 

předmětného do jisté míry až formalistického přístupu dále uvedl: „v požadavku určité 

předběžné aktivity občanských sdružení spočívající v platném podání žádosti podle § 70 

odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nelze spatřovat nadbytečnou podmínku, 

která vyšla z užívání či která občanská sdružení nad únosnou míru zatěžuje. Ve své 

podstatě se jedná o minimalistickou podmínku administrativního typu, která vyplývá 

z výše uvedené interpretace § 70 odst. 2 ve spojení s odst. 3 zákona o ochraně přírody 

a krajiny a která odpovídá smyslu a účelu uvedeného ustanovení; tím je možnost 

veřejnosti se přímo podílet na ochraně přírody a krajiny, avšak za zákonem 

stanovených podmínek, které mají zajistit také určitou racionalitu této účasti.”58 

Racionalita zmíněné podmínky je přinejmenším velmi sporná, stejně tak jako účel, 

kterému má sloužit.  

                                                                                                                                         
by pak orgány mohly jednoduše poslat hromadnou elektronickou zprávu celé skupině. K takovémuto 
způsobu řešení ovšem zatím není vůle. Skutečnost, že za splnění informační povinnosti se považuje i 
doručení veřejnou vyhláškou, navíc zpochybňuje význam této úpravy, neboť, co se týče informování, 
nejsou spolky, které si podaly žádost v zásadě nijak zvýhodněny oproti ostatním osobám, pokud orgány 
nepřistoupí k jejich osobnímu informování. S ohledem na níže popsaný názor soudů, že podání žádosti je 
jednou ze zákonných podmínek účasti na řízení podle odstavce 3, se pak nabízí i názor, že žádost 
o informování je ve skutečnosti spíše žádosti o možnost účasti na řízeních. 
57 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 277-279. 
58 Rozsudek NSS ze dne 18. 8. 2011, č. j. 9 As 40/2011 - 51. 
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Slovní spojení „za podmínek a v případech podle odstavce 2“ je formulováno 

opravdu velmi nešťastně. Podmínky podle odstavce 2 by měly odpovídat podmínkám 

pro podání žádosti a není tedy nutné do nich zahrnovat i okolnost, zda samotná žádost 

byla podána, či ne. Tento výklad je navíc v souladu s povinností vykládat ustanovení 

tak, aby byla zajištěna co nejširší účast veřejnosti, jakož i s povinností dostát závazkům 

Aarhuské úmluvy obecně. Aarhuská úmluva spolkům zabývajícím se ochranou 

životního prostředí přiznává privilegované postavení a rozhodně okruh dotčené 

veřejnosti účastnící se na řízení neomezuje předchozím podáním žádostí. Pokud je tedy 

možno vyložit ustanovení tak, aby spolky, které žádost nepodaly, se řízení přesto mohly 

účastnit, měly by se rozhodující orgány přiklonit k tomuto výkladu. Problém ovšem 

působí druhá část spojení. Není totiž zcela jasné, co pojem ‘v případech‘ v daném 

ustanovení znamená a je tedy možné ho vyložit i jako ‘v případech, v kterých dochází 

k aplikaci ustanovení‘, tedy v případech, kdy žádost byla podána.  

S ohledem na výše popsané těžkosti by pravděpodobně bylo zapotřebí úpravy 

daného ustanovení ze strany zákonodárné moci, tak jak se u předmětného paragrafu 

stalo již u jiných jeho ustanovení, o jejichž výkladu nepanovala shoda.59 Do té doby lze 

spolkům zabývajícím se ochranou přírody a krajiny doporučit, aby předmětné žádosti 

raději vždy podávaly a zcela se tak vyhnuly popsaným výkladovým problémům. 

Dle judikatury NSS je navíc dostatečné, pokud byla žádost o informování 

o zahajovaných správních řízeních podána i po zahájení konkrétního řízení, na němž se 

chce spolek účastnit.60 Soud při řešení dané otázky vyšel z účelu zákona: „Smyslem 

toho, že mají být občanská sdružení informována o zahajovaných řízeních předem, není 

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

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

občanských sdružení na celém správním řízení již od jeho počátku.”61 Soud tak dospěl 

k závěru, že slovo ‘předem‘ má být vykládáno ve prospěch účasti spolků, a to tak, že 

má zajistit, aby se spolky účastnily co nejdříve a, kde je tak možno, před zahájením 

daného řízení, nikoliv tak, že by spolky byly oprávněny k účasti pouze, pokud podaly 

žádost předem. K tomuto závěru soud navíc dodal, že z doslovného znění zákona 

                                                
59 Například již zmiňované zavedení pojmu občanské sdružení (nyní s ohledem na nový občanský 
zákoník spolek) novelou č. 186/2006 Sb. 
60 Rozsudek NSS ze dne 16. 11. 2011, č. j. 6 As 19/2011 – 728. 
61 Rozsudek NSS ze dne 16. 11. 2011, č. j. 6 As 19/2011 – 728. 
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nevyplývá, že by žádost o informace o zahajovaných správních řízeních musela být 

nutně podána ještě před zahájením řízení.  

Nejvyšší správní soud u daného názoru setrval též v dalších svých rozsudcích62 

a dále ho podpořil i dalšími argumenty. Například v rozsudku ze dne 28. června 2012, 

č. j. 7 As 72/2012 – 49 prohlásil, že spolky (tehdy občanská sdružení) lze rozdělit 

do dvou základních skupin: spolky trvalejšího charakteru a spolky založené ad hoc 

za účelem účasti v jednom konkrétním řízení nebo obrany proti jednomu konkrétnímu 

zásahu. Opačný přístup k dané otázce by tak druhou skupinu spolků zcela zbavil 

možnosti účasti na řízeních, jelikož tyto spolky zpravidla vznikají až jako reakce 

na zahájené správního řízení. 

Z výše uvedené judikatury tak vyplývá, že podmínky pro účastenství v řízení 

splňuje i spolek, který po zahájení řízení, popřípadě i po zveřejnění sdělení o zahájení 

řízení, zašle správnímu orgánu současně řádnou žádost dle § 70 odst. 2 ZOPK 

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

stanovené osmidenní lhůty.  

Omezení použitelnosti zákona a účasti veřejnosti jím založené 

Význam zákona o ochraně přírody a krajiny je značně omezován restriktivním 

výkladem rozhodujících orgánů, ale i právními předpisy upravujícími řízení, jichž se 

spolky mohou na základě ZOPK účastnit. K tomuto omezení dochází hned dvěma 

způsoby, odkazem na zájmy chráněné zákonem a odkazem na zájmy, jejichž ochranou 

se zabývají konkrétní spolky. 

NSS ve svém rozsudku ze dne 7. 12. 2005, č. j. 3 As 8/2005 - 11863 prohlásil, že 

účast na základě § 70 ZOPK je možná jen v takovém správním řízení, jež je způsobilé 

zasáhnout zájmy vymezené v § 2 odst. 1 tohoto zákona. Dle názoru soudu nelze účast 

spolků na správních řízeních podle § 70 tohoto zákona vykládat natolik široce, že by se 

vztahovala na řízení, jež mohou zasáhnout jakoukoliv složku životního prostředí, nýbrž 

                                                
62 Dalším příkladem může být i rozsudek NSS ze dne 27. 4. 2012 7 As 25/2012 - 21 nebo rozsudek NSS 
ze dne 14. 5. 2013, č. j. 9 As 156/2012 – 30. 
63 Rozsudek NSS ze dne 7. 12. 2005, č. j. 3 As 8/2005 – 118 se zabýval novou výrobnou 
nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic v prostoru zrušené výrobny kyseliny sírové v areálu určeném 
k využití pro průmyslové objekty. Nedošlo k změně vnějšího půdorysu ani výškového uspořádání a 
změna vyráběného produktu tak dle názoru soudu nemohla vést k dotčení zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody a krajiny. 
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toliko složky životního prostředí, které jsou chráněny tímto zákonem.64 Zda se o takové 

řízení jedná, je na uvážení daného správního orgánu.  

S ohledem na daný rozsudek je tedy účast spolků na řízeních možná pouze 

v případech, kdy v těchto řízeních mohou být dotčeny zájmy vymezené v úvodních 

ustanoveních zákona, tedy v řízeních, kdy mohou být dotčeny zájmy ochrany volně 

žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a jejich společenstev, nerostů, hornin, 

paleontologických nálezů a geologických celků, a dále zájmy ochrany a péče 

o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.65 

Toto rozhodnutí není příliš překvapivé. Zákon o ochraně přírody a krajiny byl 

od počátku pojímán jako zákon zajišťující ochranu pouze jednoho úseku životního 

prostředí – přírody a krajiny. Na tom nic nemění ani skutečnost, že opravňuje k účasti 

i na řízeních podle jiných právních předpisů, jelikož se vždy musí jednat o řízení, 

v nichž musí být tyto zájmy dotčeny. Omezení působnosti výčtem obsaženým v § 2 

ZOPK by taktéž nemuselo nutně činit problémy, jelikož poskytnutá definice je 

dostatečně široká. Problematický je ovšem přístup rozhodujících orgánů a soudů, které 

zájmy ochrany přírody a krajiny a řízení, v nichž mohou být dotčeny, mnohdy pojímají 

příliš restriktivně. 

Jako dobrým ilustrační příklad může sloužit nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 

2006, sp. zn. IV ÚS 208/04, v kterém soud došel k závěru, že rozhodnutí Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost ve správním řízení o stanovení zóny havarijního plánování 

nemá takový charakter, aby jím mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. 

V odůvodnění se ztotožnil s názorem Nejvyššího správního soudu a svůj závěr dále 

zdůvodnil tvrzením, že dané rozhodnutí upravuje pouze oblast opatření na ochranu 

obyvatelstva. Tento závěr je samozřejmě naprosto nesmyslný. Pokud v řízení 

o stanovení zóny havarijního plánování dochází k posuzování pouze zájmu ochrany 

obyvatelstva, jedná se o vadu úpravy a není možné s ní argumentovat za účelem 

vyloučení účasti veřejnosti. V rámci havarijního plánování může být dotčena celá řada 

zájmů ochrany přírody a krajiny a bylo by velmi potřebné jejich ochranu v rámci těchto 
                                                

64 Soud v daném případě uznal, že by povolovaná stavba mohla mít teoreticky vliv na složky životního 
prostředí chráněné dalšími zákony, jako jsou ovzduší, vody, hluk; tyto zájmy ale dle názoru soudu nehájí 
občanská sdružení, nýbrž orgány státní správy, jež se ke stavbě vyslovily kladně. 
65 Podrobnější přehled činností, v rámci kterých mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, viz § 
2 odst. 2 tohoto zákona. Skutečnost, že se řízení týká některé z těchto činností, ovšem sama o sobě dle 
názoru Nejvyššího správního soudu neznamená, že v tomto řízení mohou být dotčeny vymezené zájmy, 
a je tak třeba jednotlivá řízení posuzovat případ od případu. 
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řízení zajistit a ne toto pochybení ještě využít k vyloučení účasti osob, které o jejich 

ochranu usilují. 

Judikatura týkající se dané oblasti samozřejmě neobsahuje pouze negativní 

rozhodnutí. Nejvyšší správní soud například v rozsudku ze dne 18. 8. 2006, č. j. 7 A 

166/2002 -71, uznal možnost dotčení zájmu na ochraně přírody a krajiny v řízení podle 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. V rozsudku ze dne 27. 5. 2010, č. j. 5 As 41/2009 - 

91, pak přiznal účastenství spolku na základě ZOPK ve stavebním řízení. Problémy 

v dané oblasti ovšem samozřejmě působí negativní rozsudky, a proto je jim věnováno i 

více pozornosti. 

Výše uvedené omezení působnosti ZOPK je v kruzích zabývajících se účastí 

veřejnosti velmi diskutováno. Hlavní problém úpravy ale pravděpodobně nespočívá 

v konstrukci ustanovení a výkladu daného zákona, ale v celkové úpravě institutu účasti 

veřejnosti v právním řádu České republiky. Zákon o ochraně přírody a krajiny je vedle 

zákona o posuzování vlivů v zásadě jediným právním předpisem jednoznačně 

zakotvujícím oprávnění spolků účastnit se správních řízení, jehož úprava se neomezuje 

pouze na určitá konkrétní řízení (jako například vodní zákon), ale je použitelný na celou 

řadu různých řízení. Proto v případech neexistence speciální úpravy umožňující účast 

spolků ve speciálních zákonech se spolky snaží svou účast opřít o ustanovení tohoto 

zákona. Problémem je, že zákon upravuje pouze určitý výsek oblasti ochrany životního 

prostředí. Jak již bylo řečeno výše, česká právní úprava nedisponuje zákonem, který by 

upravoval účast veřejnosti obecně ve všech řízeních, která mohou mít významný vliv 

na životní prostředí, nýbrž je tato úprava rozkouskována v různých právních 

předpisech. Hlavní problém tak neleží v zákoně o ochraně přírody a krajiny, ale v oněch 

dalších předpisech upravujících ostatní úseky ochrany životního prostředí, které účast 

veřejnosti upravují nedostatečně, popřípadě její úpravu zcela vynechávají.  

Druhé omezení vztahující se k účasti spolků je spojeno s jejich posláním 

deklarovaným ve stanovách. Dle stávající judikatury mohou spolky v řízeních hájit jen 

ty zájmy, které souvisí s jejich posláním. NSS se k té otázce vyjádřil v rozhodnutí č. j. 7 

As 2/2009 - 80 ze dne 4. 2. 2010, když prohlásil, že „v územním řízení sice může každý 

účastník uplatnit jakékoliv námitky a správní orgán je povinen se s nimi vypořádat 

(§ 39 Stavebního zákona), avšak rozsah přezkumu námitek účastníků není neomezený 

a závisí nejen od věcného obsahu, ale i od postavení každého konkrétního účastníka 
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řízení. Námitky ekologických občanských sdružení je vždy nutno posuzovat právě 

s přihlédnutím k zájmům, které toto sdružení v řízení hájí. (…) Hodnotí-li tedy správní 

orgán námitky ekologických občanských sdružení, musí se nejprve zabývat tím, zda se 

tyto týkají zájmů, které toto sdružení hájí a které lze podřadit pod zájmy upravené 

zákonem o ochraně přírody a krajiny, případně pod jiný zákon, který rovněž 

občanských sdružením přiznává privilegované postavení (zákon o posuzování vlivů). 

(…) V této souvislosti je nutno zdůraznit, že zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje 

dotčené zájmy velmi široce a to, zda argumentace ekologických občanských sdružení 

souvisí se zájmy vymezenými citovaným zákonem, je třeba vykládat extenzivně.“66 

Přes požadovaný extenzivní výklad daný přístup představuje silné omezení možnosti 

účasti veřejnosti. Novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. však bohužel došlo ještě 

k jeho posílení, viz část věnující se stavebnímu zákonu. 

Současná tendence omezovat účast osob na základě zájmů, které v řízení hájí, je 

v rozporu s cíli Aarhuské úmluvy, která požaduje co nejširší zapojení veřejnosti, 

a představuje tak vývoj opačným směrem, než Aarhuská úmluva předvídá a požaduje. 

Bohužel se jedná o tendenci, kterou je možné pozorovat na více místech úpravy účasti 

veřejnosti. Blíže je k tomuto problému pojednáno v části zabývající se stavebním 

zákonem a kapitole věnované hlavním nedostatkům české právní úpravy účasti 

veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí.  

Zákon o ochraně přírody a krajiny přináší spolkům širokou možnost zapojení 

do celé řady správních řízení a přes výše zmíněné snahy o omezení jeho využitelnosti 

stále představuje velký přínos v rámci úpravy účasti veřejnosti na rozhodovacích 

procesech. Je však nutné mít na paměti, že jeho působnost je omezena zájmy ochrany 

přírody a krajiny. Existence tohoto předpisu tedy zdaleka neřeší celkovou 

nedostatečnost úpravy daného institutu. Samotný předpis má ovšem ještě jednu stinnou 

stránku, a to skutečnost, že k účasti na řízeních, kterými mohou být dotčeny zájmy 

ochrany přírody a krajiny, opravňuje pouze spolky. Účast v daných řízeních je tak 

umožněna pouze části, respektive určité formě, dotčené veřejnosti, zatímco ostatní 

příslušníci jako například dotčení jednotlivci v zásadě zůstávají bez možnosti 

plnoprávné účasti na daných řízeních. 

                                                
66 Rozsudek NSS ze dne 4.2.2010 č. j. 7 As 2/2009 - 80 ze dne 4.2.2010. 



 
 

30 

5.1.3. Vodní zákon 

Velmi podobnou úpravou účasti veřejnosti na správních řízeních, jako je 

zakotvena v § 70 ZOPK, disponuje i zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma úpravami je, že na rozdíl 

od úpravy obsažené v ZOPK se úprava obsažená ve vodním zákoně vztahuje pouze na 

řízení vedená na základě tohoto zákona. Účast na řízeních podle vodního zákona je opět 

upravena ve dvou krocích (oprávnění k informování o řízeních a samotná účast 

na řízeních) a opět se vztahuje pouze na účast spolků.  

Ustanovení § 115 odst. 6 VZ stanovuje, že: „občanské sdružení, jehož cílem je 

podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno 

o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto 

informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou stavebních řízení vedených podle §1567; 

žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována. Tato žádost je platná 

jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně.“ 

Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že ačkoliv jeho koncepce je velmi podobná 

§ 70 odst. 2 ZOPK, jsou zde obsaženy i jisté odchylky. Hlavním rozdílem je 

samozřejmě okruh správních řízení, na která se úprava vztahuje. Úprava vodního 

zákona se vztahuje pouze na řízení vedená podle tohoto zákona (s výjimkou stavebních 

řízení vedených podle § 15). Okruh řízení je tedy mnohem užší (a materiálně jiný). 

Dalším rozdílem je rozsah poslání spolku, kdy vodní zákon požadovaný cíl vymezuje 

šířeji a zahrnuje celou ochranu životního prostředí. Užší vymezení by ostatně vzhledem 

k omezenému okruhu řízení ani nebylo potřeba. Vodní zákon rovněž vynechává 

výslovný požadavek právní osobnosti, který je ovšem vzhledem ke skutečnosti, 

že spolek je právnickou osobou a musí tedy mít právní osobnost, pravděpodobně 

nadbytečný. Posledním rozdílem je, že ZOPK obsahuje rovněž povinnost informovat 

o zahajovaných zásazích, vodní zákon hovoří pouze o zahajovaných správních řízeních. 

Samotná účast na vodoprávních řízeních je obsažena v § 115 odst. 7 VZ. 

„Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, 

s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15, jestliže písemně požádá o postavení 

účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6. Dnem sdělení 

                                                
67 Možnost účastnit se stavebního řízení o povolení vodního díla byla spolkům odebrána novelou 
stavebního zákona č. 350/2012 Sb. 



 
 

31 

informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo 

první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“ Vodní zákon tak vynechává formulaci „za podmínek 

a v případech“ obsaženou v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Soudy však 

pravděpodobně budou zastávat stejný názor ohledně otázky, zda podání žádosti 

o informování představuje podmínku účasti spolku na řízení, jako u zákona o ochraně 

přírody a krajiny, a to s ohledem na navázání odstavce 7 na odstavec 6 VZ. 

Na tomto místě je třeba podotknout, že účast spolků na vodoprávních řízeních 

není umožněna u všech řízení vedených podle vodního zákona, jelikož ji tento zákon 

sám v některých případech vylučuje. Krom již zmíněného řízení o stavebním povolení 

k vodním dílům se jedná o řízení o určení správce drobného vodního toku.68 Účastníky 

řízení o povolení k odběru podzemní vody pro změnu zákon omezuje na žadatele, 

vymezené obce a spolky podle odstavce 7 VZ. Nejsou tedy zahrnuty další osoby, které 

by mohly být přímo dotčeny na právech.  

5.1.4 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí upravený v zákoně č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, sám 

o sobě není správním řízením. Ustanovení tohoto zákona ovšem opravňují část 

veřejnosti k účasti na správních řízeních navazujících. V zájmu dodržení systematiky 

této práce je proto vybraná část ustanovení rozebrána již zde. Účasti na samotném 

procesu posuzování se ovšem tato práce věnuje až v částech následujících. 

Úprava účasti veřejnosti v navazujících řízeních podle zvláštních právních 

předpisů je v zákoně o posuzování vlivů upravena v § 23 odst. 9 EIAZ. Úprava se opět 

týká pouze organizované veřejnosti.69 Vedle spolků je ovšem okruh oprávněných osob 

rozšířen i o obecně prospěšné společnosti.70  

Odstavec 9 pro účast na navazujících řízeních zakotvuje několik podmínek. Musí 

se jednat o místně příslušnou jednotku spolku nebo obecně prospěšné společnosti, 

                                                
68  Vodní zákon §115 odst. 15. 
69 Vedle uvedených forem veřejnosti se úprava vztahuje i na obce dotčené záměrem. 
70 Zákon o obecně prospěšných společnostech byl zrušen novým občanským zákoníkem. Od účinnosti 
nového občanského zákoníku proto již nemohou vznikat nové obecně prospěšné společnosti. Předpoklad 
je, že právnické osoby daného typu budou dále vznikat ve formě nadace, nadačního fondu či ústavu. 
Nadační fondy vzniklé před zrušením tohoto zákona se mohou rozhodnout změnit svojí právní formu 
nebo si ji ponechat. V druhém případě se na ně bude zrušený zákon dále vztahovat. 
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jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů71 chráněných podle zvláštních 

právních předpisů (dále jen spolek). Musí se jednat o spolek, který podal ve lhůtách 

stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo 

posudku. Příslušný úřad musí ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 EIAZ uvést, 

že toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, a správní úřad 

rozhodující v navazujícím řízení nesmí rozhodnout, že veřejné zájmy, které spolek hájí, 

nejsou v navazujícím řízení dotčeny. 

Požadavek místní příslušnosti nepůsobí v praxi ani teorii žádné problémy, stejně 

tak jako požadavek podání vyjádření. Místní příslušnost představuje jeden ze způsobů, 

jak vymezit dotčení veřejnosti, která je oprávněna účastnit se na řízení. Lze totiž 

předpokládat, že osoby, které mohou být rozhodováním ovlivněny, nebo které na něm 

mohou mít zájem, budou provázány s daným místem (v případě spolků prostřednictvím 

místní příslušnosti). Podání vyjádření je zase možné chápat jako znamení zájmu 

ze strany spolku a je tak nejen v souladu s definicí dotčené veřejnosti Aarhuské úmluvy, 

ale i s širokým pojetím této definice obsaženým v implementačním průvodci, který 

uvádí, že veřejnost by měla být považována za dotčenou, pokud svou aktivitou 

(zpravidla podáním připomínek) projeví zájem na rozhodování. 

Více problematické jsou ovšem další zmíněné podmínky, tedy požadavek 

zahrnutí vyjádření spolku do stanoviska vydaného příslušným orgánem a skutečnost, 

že správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které 

spolek hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny. Tyto požadavky totiž nezávisí 

na jednání spolků, ale na uvážení rozhodujícího orgánu. Mnoho autorů se domnívá, 

že prostřednictvím daných podmínek je orgánům veřejné správy poskytnuto neúměrně 

velké oprávnění rozhodovat o tom, zda a který spolek se bude účastnit navazujících 

řízení, a o tom, jaké veřejné zájmy má spolek ve vztahu k danému řízení hájit. 

„Zákonná možnost správního úřadu rozhodnout o tom, že občanské sdružení nehájí 

v řízení veřejné zájmy (resp. že zájmy jim hájené nejsou v konkrétním řízení dotčeny) 

a tím mu odejmout postavení účastníka řízení v tomto řízení je však podle našeho 

názoru v rozporu s definicí ‘dotčené veřejnosti‘ ve směrnici a Aarhuské úmluvě.“72  

                                                
71 Nikoliv tedy pouze zájmů ochrany životního prostředí. 
72 TICHÁ T., DVOŘÁK L. Účast veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí. Ekologie a právo. 2006, 6, s. 8. 
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Správní orgány jsou příslušné k posouzení, zda spolky hájí zájmy, které mohou 

být v jednotlivých řízeních dotčeny i na základě jiných úprav (jako například na základě 

již probraného zákona o ochraně přírody a krajiny a související judikatury). V daném 

případě však orgán není povinován řídit se stanovami daného spolku či jinou objektivně 

uchopitelnou skutečností a má tak o poznání větší prostor pro vlastní uvážení.  

Ještě větší potencionální nebezpečí je ovšem spojeno s možností orgánu 

rozhodnout, zda vyjádření spolku zahrne do svého stanoviska či nikoliv. Pro toto 

rozhodnutí orgánu rovněž nejsou zákonem stanoveny konkrétní požadavky. V daném 

případě se ovšem zdá irelevantní i skutečnost, zda spolek hájí zájmy, které mohou být 

v řízení dotčeny. K danému ustanovení navíc neexistují, na rozdíl od předchozího 

případu, úpravy podobné, které by mohly sloužit jako vodítko pro rozhodování orgánů.  

S ohledem na výše uvedené se zdá, že účast veřejnosti v navazujících řízeních by 

v extrémních případech mohla záviset na libovůli rozhodujících orgánů, jelikož zákon 

neobsahuje v dané věci žádné konkrétní postupy nebo požadavky na jejich rozhodování 

a orgány tak nejsou kromě obecných principů ničím konkrétním omezovány.73 

Jak ukazují poznatky z praxe, možná nebezpečí spojená s výše uvedenými 

požadavky zůstávají pouze v teoretické rovině. Odborná literatura o nich tak 

v některých případech hovoří jako o formálních záležitostech, které na skutečnou 

podobu rozhodovacích procesů nemají vliv, jelikož příslušné orgány ve svých 

stanoviscích standardně uvádějí všechny spolky, které se v průběhu procesu posuzování 

vlivů vyjádřily, a k vyloučení spolků na základě §23 odst. 9 písm. c EIAZ taktéž 

nedochází.74 Skutečnost, že příslušné orgány daná ustanovení využívají způsobem, 

který nevylučuje zapojení spolků, ovšem neznamená, že by měla být v zákoně 

obsažena. Nejvhodnějším způsobem k odstranění možných negativních důsledků 

daných ustanovení by tak bylo je ze zákona zcela vypustit.75 

I v souvislosti se zákonem o posuzování vlivů je potřeba zdůraznit opakovaně se 

objevující nedostatek české úpravy účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech 
                                                

73 V mnohých případech budou mít spolky možnost účasti na navazujících řízeních i na základě jiných 
právních předpisů (např. zákon o ochraně přírody a krajiny). Tato skutečnost ovšem nic nemění na 
nedostatcích dané úpravy. 
74 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. 2010, 
1, s. 94-98. 
75 Daná ustanovení se stala terčem kritiky Evropské komise i v rámci řízení před Evropským soudním 
dvorem C-378/09. Reakce českého zákonodárného sboru však byla pouhou proklamací neochoty zajistit 
soulad české právní úpravy účasti veřejnosti s mezinárodními závazky. Viz níže v této práci. 
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v rámci ochrany životního prostředí, a to skutečnost, že výše zmíněná oprávnění se opět 

vztahují pouze na část potencionálně dotčené veřejnosti - spolky a v tomto případě 

i obecně prospěšné společnosti.76 Vzhledem k absenci podobné úpravy ve prospěch 

jednotlivců nebo jiných neorganizovaných forem veřejnosti tak opět nedochází 

k naplnění požadavků Aarhuské úmluvy. 

5.1.5. Zákon o integrované prevenci 

Řízení o vydání integrovaného povolení (IPPC) patří mezi správní řízení 

s potencionálně největším dopadem na životní prostředí. Jeho úprava je obsažena 

v zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a vztahuje se na řízení o vybraných 

záměrech a zařízeních s nejvýznamnějším vlivem na životní prostředí jako například 

na velké průmyslové podniky a další.77 

V minulosti musely velké průmyslové podniky (a další záměry s významným 

vlivem na životní prostředí) před zahájením své činnosti obdržet celou řadu povolení 

od různých orgánů v rámci ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Tento 

postup neznamenal pouze velkou administrativní zátěž, ale vedl i k situaci, kdy 

na životní prostředí nebylo pohlíženo komplexně, ale pouze v rámci jednotlivých 

složkových předpisů, a neřešila se tak například problematika přenosu znečištění 

z jedné složky životního prostředí do druhé. Zákon o integrované prevenci zajišťuje 

koordinaci mezi příslušnými úřady při povolovacím řízení. Řízení o vydání 

integrovaného povolení tak v sobě integruje rozhodování na základě jednotlivých 

složkových předpisů a zároveň i koncentruje všechny potřebná povolení, stanoviska 

a souhlasy78 do jediného povolení, ve kterém jsou pak obsaženy závazné podmínky 

provozu zařízení odpovídající ochraně všech složek životního prostředí. 

Zákon o integrované prevenci upravuje obě formy účasti veřejnosti 

na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí - účast plnoprávnou 

i účast konzultativní. Zatímco konzultativní forma účasti je přístupná celé veřejnosti 

                                                
76 V jistém smyslu je za způsob zajištění účasti veřejnosti možné považovat i účast obcí, na něž se dané 
ustanovení rovněž vztahují. 
77 Seznam činností, které podléhají integrovanému povolování, je upraven v příloze I zákona. Oproti 
Aarhuské úmluvě zde není obsaženo nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo 
problematika radioaktivních látek, které jsou upraveny v samostatných předpisech, které ovšem 
nevyhovují požadavkům Aarhuské úmluvy. 
78 Nahrazuje například souhlasy a vyjádření vydávané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 
o vodách, lesích, ovzduší, a dalších zákonů. 
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(ve smyslu kohokoliv), plnoprávná účast je opět omezena jen na určité formy dotčené 

veřejnosti.  

Účastenství na řízení 

Ustanovení § 7 odst. 1 tohoto zákona přiznává postavení účastníka mimo jiné79 

spolkům, obecně prospěšným společnostem, zaměstnavatelským svazům 

nebo hospodářským komorám, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana 

profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, pokud se 

jako účastníci písemně přihlásily úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění stručného 

shrnutí údajů ze žádosti podle § 8.80 

V souladu s uplatněným principem subsidiarity jsou dále na základě § 7 odst. 2 

IPPCZ za účastníky považovány i osoby, které by jimi byly podle zvláštních právních 

předpisů, nejsou-li zahrnuty již v odstavci 1. 

Koncept na základě, kterého se stávají vymezené osoby účastníky, pokud 

o to ve stanovené lhůtě písemně požádají, je shodný s úpravou obsaženou v zákoně 

o ochraně přírody a krajiny. Účast zde ovšem není podmíněna předchozím podáním 

žádosti o informování o zahajovaných řízeních a poslání osob je vymezeno o poznání 

šířeji. Na druhou stranu se úprava vztahuje pouze na řízení na základě tohoto zákona.81 

Lhůta osmi dnů je i v tomto případě velmi krátká82 a je tedy otázkou, zda naplňuje 

požadavek Aarhuské úmluvy na přiměřené, včasné a účinné informování a v návaznosti 

i požadavek na poskytnutí možnosti účinné a efektivní účasti. 

Účastenství se opět týká pouze organizované veřejnosti. Kromě spolků ovšem 

zahrnuje i účast jiných právnických osob hájících jiné zájmy než ochranu životního 

prostředí. Daná úprava by měla vést ke zkvalitnění výsledného rozhodnutí, jelikož by 

v řízení mělo dojít k zohlednění různých zájmů. Rozsah okruhu osob, kterým je 

                                                
79 Dalšími účastníky jsou provozovatel zařízení, vlastník zařízení, není-li provozovatelem zařízení, obec, 
na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno. 
Dále jsou mezi účastníky řazeny i obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní 
prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásily úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění stručného 
shrnutí údajů ze žádosti podle § 8. 
80 Úřad do sedmi dnů ode dne, kdy žádost shledá úplnou, prostřednictvím informačního systému 
integrované prevence na své úřední desce a na úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení 
umístěno, zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) a informaci o tom, kdy 
a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie. (§ 8 zákona). 
81 Včetně řízení o změně integrovaného povolení (§ 19a zákona). 
82 Do novely zákonem č. 222/2006 Sb. měla tato lhůta délku 30 dnů. 
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přiznáno účastenství, ovšem zdaleka není dostatečně široký a neodpovídá pojetí dotčené 

veřejnosti, jak je zakotveno v Aarhuské úmluvě.  

Zřejmým nedostatkem úpravy je opomenutí vlastníků sousedních pozemků 

a dalších osob, jejichž zájmy by vydaným povolením mohly být přímo dotčeny. 

Dle názoru mnohých nevládních organizací zabývajících se ochranou životního 

prostředí je možné tento nedostatek odstranit vhodným výkladem ustanovení § 7 odst. 2 

IPPCZ, které účastenství přiznává i osobám, které by byly účastníky podle zvláštních 

právních předpisů. Na základě tohoto ustanovení je dle jejich názoru možné aplikovat i 

§27 odst. 2 správního řádu, který přiznává postavení účastníka řízení také osobám, které 

mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech a povinnostech.83  

Tento názor byl ovšem odmítnut Nejvyšším správním soudem, který v rozsudku 

č. j. 1 As 43/2011 - 53 ze dne 4. 5. 2011 prohlásil, že „z dikce ustanovení § 7 tohoto 

zákona vyplývá, že vymezuje pro účely řízení o vydání integrovaného povolení speciální 

okruh účastníků tohoto řízení, a tím vylučuje aplikaci obecné definice účastníků řízení 

dle § 27 správního řádu.“ Ohledně samotného druhého odstavce se vyjádřil způsobem, 

že zvláštními právními předpisy ve smyslu tohoto ustanovení je nutno rozumět 

tzv. složkové právní předpisy chránící jednotlivé složky životního prostředí (např. vodní 

zákon, zákon o lesích, zákon o ovzduší apod.), nikoliv správní řád, neboť ten je vůči 

zákonu o integrované prevenci v postavení lex generalis a použije se tedy 

až subsidiárně v případě, že speciální zákon neobsahuje příslušnou úpravu sám. 

„Opačný výklad, podaný stěžovatelkou, by naopak vedl ke zcela absurdním závěrům, 

jež by popíraly nutnost jakékoli právní úpravy speciálního okruhu účastníků 

ve zvláštních předpisech, jelikož by bylo vždy možno odkázat na obecnou úpravu 

ve správním řádu.“84  

Samotná dikce druhého odstavce prohlašující za účastníka také toho, kdo by jím 

byl podle zvláštních právních předpisů, zřejmě nasvědčuje názoru správního soudu.85 

                                                
83Účast spolků v řízeních [online]. Ekologický právní servis [cit. 24. 8. 2014]. Dostupné z: 
http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/ucast-v-rizenic
h-podle-zvlastnic. 
84 Rozsudek NSS ze dne 4. 5. 2011 č. j. 1 As 43/2011 - 53  
85 K jinému názoru by bylo možné dojít, pokud by ustanovení odstavce 2 za účastníka prohlašovalo také 
toho, kdo jím byl v řízeních konaných podle zvláštních právních předpisů. Pak by zřejmě bylo možné 
nalézt řízení, které se odehrávalo podle zvláštního předpisu, který nevylučoval užití správního řádu, 
a účastníky v daném řízení tak mohly být i osoby, které k tomu opravňovala ustanovení správního řádu. 
Formulace „byl podle zvláštních právních předpisů“ ovšem zřejmě zahrnuje pouze osoby výslovně 
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Závěrečnému odůvodnění však přisvědčit nelze. Vymezený okruh účastníku 

neodpovídá okruhu dotčené veřejnosti Aarhuské úmluvy.86 Nejvyšší správní soud již 

v několika případech judikoval (jak bylo uvedeno výše) povinnost výkladu 

konformního s Aarhuskou úmluvou. Pokud tedy v daném případě existuje výklad, který 

by rozšířil okruh účastníků o osoby oprávněné na základě Aarhuské úmluvy, měl by 

soud zvolit tento výklad. Zákon o integrované prevenci v žádném z ustanovení 

nevylučuje užití správního řádu, který ve vztahu k danému zákonu obsahuje úpravu 

subsidiární. Užití této subsidiární úpravy rozhodně nepopírá smysluplnost speciální 

úpravy účastníků. Úkolem speciální úpravy účastníků může být rozšířit okruh účastníků 

oprávněných na základě obecné úpravy o další účastníky, kteří se mají účastnit pouze 

v daném speciálním řízení, nebo naopak výslovným vyloučením některé účastníky 

možnosti účasti v daném řízení zbavit. Pokud ovšem speciální úprava užití obecné 

úpravy přímo nevylučuje a není s touto úpravou neslučitelná, mělo by v zájmu zajištění 

široké účasti veřejnosti dojít k spojení okruhů účastníků oprávněných na základě úpravy 

zvláštní i obecné.87  

V daném případě tedy stěžovatelce, která bydlela nedaleko předmětného zařízení 

s potencionálně velkým vlivem na životní prostředí, nebylo přiznáno účastenství 

na řízení, ačkoliv je nepochybné, že daným provozem mohla být zasažena celá řada 

jejích zájmů. 

Ohledně postavení účastníků je nutné zmínit minimálně následující. Úřad 

účastníkům zasílá žádost o vydání integrovaného povolení do sedmi dnů ode dne, kdy ji 

shledá úplnou. Ti k ní pak mohou zaslat svá vyjádření do 30 dnů od obdržení. 

K vyjádřením zaslaným později se nepřihlíží. K  zohlednění vyjádření dochází 

na základě ustanovení § 13 odst. 5 IPPCZ , který za součást odůvodnění integrovaného 

povolení prohlašuje i vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních 

podaných podle § 8 až 11 IPPCZ, a to v plném rozsahu. Účastníci řízení se mohou dále 

                                                                                                                                         
uvedené v těchto zvláštních předpisech, nikoliv osoby zahrnuté obecnými předpisy, které se účastnily 
řízení, jelikož aplikace obecného právního předpisu nebyla vyloučena. 
86 Důvody proč je potřeba, aby veřejnost byla zahrnuta mezi účastníky a nebyla jí udělena pouze možnost 
účastnit se na konzultativní úrovni, budou vysvětleny v části věnované nedostatkům české právní úpravy. 
87 Tento výklad ovšem neodpovídá současnému převažujícímu výkladu, který se uplatňuje v rámci celého 
institutu účasti veřejnosti a na základě kterého dochází k vyloučení účastníků oprávněných na základě 
obecného právního předpisu (zpravidla správního řádu), pokud se na řízení aplikuje právní předpis 
speciální, ačkoliv tento užití obecné úpravy výslovně nepožaduje. 
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účastnit i ústního jednání. Konání ústního jednání není povinné. Úřad je ovšem nařídí 

vždy, požádá-li o to účastník řízení. 

Konzultativní účast 

Ustanovení § 8 odst. 2 IPPCZ ukládá rozhodujícímu úřadu povinnost zveřejnit 

stručné shrnutí vymezených údajů ohledně žádosti o udělení integrovaného povolení 

a informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, 

popřípadě kopie. Tyto informace musí úřad i obec vyvěsit po dobu 30 dnů, v rámci 

kterých má každý právo zaslat úřadu své vyjádření k žádosti.  

Ke zveřejnění požadovaných informací musí dojít do sedmi dnů ode dne, kdy 

úřad shledal žádost úplnou a je tak plně dodržen požadavek včasného informování 

veřejnosti. Lhůta 30 dnů k zaslání vyjádření se taktéž zdá být dostatečnou. 

Jak je patrné z výše uvedeného, pojem připomínek byl zákonem nahrazen 

pojmem vyjádření, tedy stejným pojmem, jaký je použit i v případě účastníků. 

K zohlednění připomínek dochází (stejně jako u účastníků) na základě ustanovení § 13 

odst. 5 IPPCZ, který za součást odůvodnění integrovaného povolení prohlašuje 

i vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 11 

IPPCZ, a to v plném rozsahu. Zákon tak výslovně nezakotvuje povinnost brát náležitě 

v úvahu výsledky účasti veřejnosti (v tomto případě vyjádření), upravuje ovšem její 

praktické provedení. Vypořádání se s připomínkami je totiž jedním ze způsobu 

provedení této povinnosti. K naplnění tohoto požadavku tak zřejmě dochází, i když na 

nižší úrovni. Zajímavé je, že v daném ustanovení zákon klade na roveň vyjádření 

veřejnosti, účastníků, příslušných správních úřadů, dotčeného státu a odborně způsobilé 

osoby.88 

Zákon o integrované prevenci nepočítá s možností konání veřejných ústních 

jednání. 

Postavení široké veřejnosti je o poznání slabší než postavení účastníků řízení 

(není jim například zasláno znění žádosti a nemohou se účastnit ústního projednání 

žádosti). Aarhuská úmluva ovšem nepožaduje, aby bylo veřejnosti poskytnuto naprosto 

totožné postavení jako ostatním subjektům. Samotná (izolovaná) úprava účasti 

                                                
88 Z hlediska ochrany životního prostředí je významný i požadavek zahrnout do integrovaného povolení 
požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí 
nebo v závěru zjišťovacího řízení podle zvláštního právního předpisu, nebo v integrovaném povolení 
uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. 
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veřejnosti tak v zásadě (a s ohledem na současný stupeň vývoje institutu účasti 

veřejnosti) naplňuje požadavky89 Aarhuské úmluvy a v jistých ohledech i přesahuje 

rámec směrnice IPPC.90  

Přes výše uvedené ovšem nelze dojít k závěru, že by tato úprava byla dostatečná 

a zcela dosahovala úrovně požadované Aarhuskou úmluvou. Problémem je především 

skutečnost, že význam celé úpravy je značně omezen postavením veřejnosti v rámci 

řízení, kdy příslušníkům veřejnosti jsou poskytnuta jistá práva, ale není jim již dána 

možnost se těchto práv domáhat. Právo podávat opravné prostředky či iniciovat 

přezkum rozhodnutí ve správním soudnictví je v plné míře přiznán pouze účastníkům 

řízení91 a příslušníci veřejnosti tak v zásadě nemají možnost se svých práv domoci. 

Nezahrnutím celé dotčené veřejnosti mezi osoby, které se mohou stát účastníky řízení, 

dochází, zjednodušeně řečeno, k situaci, kdy část příslušníků dotčené veřejnosti je co 

do úrovně účasti v jistých aspektech ponížena na úroveň přiznanou veřejnosti široké. 

Aby byla dotčené veřejnosti poskytnuta možnost opravdové a účinné účasti na řízeních, 

bylo by proto potřeba rozšířit okruh osob oprávněných k účastenství na řízení o všechny 

osoby spadající do definice dotčené veřejnosti Aarhuské úmluvy92, nebo alternativně 

posílit postavení dotčené veřejnosti v rámci řízení tak, aby skutečně odpovídalo 

požadavkům na efektivní a účinnou účast. 

5.1.6. Stavební zákon 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

obsahuje zvláštní úpravu účasti veřejnosti pro územní plánování, územní řízení 

i stavební řízení.93 Na tomto místě se však tato práce zabývá pouze územním 

a stavebním řízením, jelikož pouze ty je možné podřadit pod správní řízení.94 

                                                
89 Je naplněn požadavek přiměřeného, účinného a včasného informování v dostatečně rané fázi 
procedury, zahrnutí rozumných lhůt, možnosti podávat připomínky. Požadavek brát náležitě v úvahu 
výsledky účasti veřejnosti je taktéž v zásadě naplněn (ačkoliv o této otázce nepanuje úplná shoda). 
Požadavků Aarhuské úmluvy a směrnice IPPC ovšem pravděpodobně nedosáhne oblast informování. 
90 Směrnice IPPC přiznává právo podávat připomínky pouze dotčené veřejnosti (čl. 24 směrnice IPPC). 
91 Úprava přístupu k soudní či jiné ochraně v rámci řízení IPPC neodpovídá požadavkům Aarhuské 
úmluvy ani směrnice IPPC, neboť se vztahuje na příliš omezený okruh osob. 
92 Jak již bylo ukázáno výše, okruh účastníků řízení zdaleka neodpovídá definici dotčené veřejnosti 
obsažené, jak v Aarhuské úmluvě, tak ve směrnici IPPC. 
93 Úprava byla poměrně nedávno novelizována zákonem č. 350/2012 Sb., s účinnosti od 1. 1. 2013. 
94 V rámci kolaudačního řízení není možnost veřejnosti účastnit se tohoto řízení upravena vůbec.  
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Územní řízení 

Územní řízení je základním postupem pro umisťování staveb a jako takové může 

mít významný vliv na životní prostředí. Jedná se o řízení správní a je možné na něj 

subsidiárně použít ustanovení správního řádu, pokud stavební zákon nestanoví jinak.95 

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí, které je jedním z realizačních 

nástrojů územního plánování.  

Účast veřejnosti na územním řízení je opět možné rozdělit na účast plnoprávnou, 

přiznanou pouze omezenému okruhu osob, a účast konzultativní. 

Účastenství na územním řízení 

Stavební zákon rozděluje účastníky územního řízení do dvou skupin, přičemž toto 

rozdělení má podobný charakter jako rozdělení na účastníky hlavní a vedlejší 

podle správního řádu. Mezi hlavní účastníky se tak řadí žadatel a obec, na jejímž území 

má být daný záměr uskutečněn. Vedlejšími účastníky jsou pak vlastník pozemku 

nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, a osoby, 

o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

Účast veřejnosti je zajištěna naposled zmíněným odkazem na zvláštní právní 

předpis. S ohledem na ochranu životního prostředí se tak účastníkem mohou stát spolky 

oprávněné k účasti zejména na základě zákona o ochraně přírody a krajiny,96 popřípadě 

spolky a obecně prospěšné společnosti oprávněné na základě zákona o posuzování 

vlivů. Z okruhu účastníků jsou výslovně vyňati nájemci bytů, nebytových prostor nebo 

pozemků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že plnoprávná účast je opět přiznána pouze části 

dotčené veřejnosti vymezené v Aarhuské úmluvě. Vedle spolků (a při použití zákona 

o posuzování vlivů i obecně prospěšných společností) jsou ovšem na rozdíl od zákona 

o integrované prevenci zahrnuti mezi účastníky i vlastníci sousedních pozemků, jejichž 

zájmy mohou být v řízení dotčeny. Postavení účastníků opět není přiznáno dotčeným 
                                                

95 Stavební zákon, § 192 odst. 1 
96 Speciálnost zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k stavebnímu zákonu již byla potvrzena 
řadou judikátů. Příkladem může být rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2010, č. j. 5 As 
41/2009 – 91, rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 6/2011 – 347, nebo rozsudek NSS ze dne 1. 6. 
2011, č. j. 1 As 18/2011 – 145. 
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jednotlivcům (vyjma zmíněných vlastníků sousedních pozemků). Velmi kontroverzním 

ustanovením je § 85 odst. 3 StavZ, které vylučuje nájemce bytů, nebytových prostor 

a pozemků. Nájemci mohou v pronajatých prostorách žít řadu let, někdy i podstatnou 

část života, a mohou tak být významně ovlivněni územním řízením. Patří tedy taktéž 

mezi nositele práv, která by mohla být v řízeních dotčena, a měla by jim být dána 

možnost účastnit se řízení. V tomto směru se ostatně vyjádřil i Výbor pro dodržování 

Aarhuské úmluvy.97 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že postavení účastníka je opět přiznáno 

příliš omezenému okruhu osob a dochází tak k situaci, kdy osoby považované 

Aarhuskou úmluvou za dotčenou veřejnost jsou z účastenství na řízení vyloučeny. 

S postavením účastníka je spojena celá řada oprávnění. Pro účely účasti veřejnosti 

má však největší význam právo účastníků podávat námitky. Právo účastníků podávat 

námitky je ovšem v rámci územního řízení velmi omezeno. Účastníci jsou ve svých 

námitkách povinni uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků 

řízení, a důvody podání námitek. Námitky pak mohou podávat v rozsahu, v jakém je 

jejich právo přímo dotčeno, přičemž spolky (a obecně prospěšné společnosti) mohou v 

územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu,98 v jakém je projednávaným 

záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 

zabývají.99 K námitkám, které překračují takto stanovený rozsah, se nepřihlíží. To pak 

v praxi znamená, že například spolek zabývající se ochranou krajiny, nemůže podat 

námitku ohledně hlukového znečištění či kvality vody.  

Tendence přesného vymezování a tím i omezování způsobu účasti veřejnosti je, 

jak již bylo řečeno výše, vývoj opačným směrem, než by se měla účast veřejnosti 

ubírat. Cílem sledovaným uvedenými omezeními je zřejmě ulehčení veřejné správě 

a omezení počtu a rozsahu vyjádření, kterými se musí příslušné orgány zabývat.100 

Ačkoliv je tato snaha pochopitelná, jejím prosazováním se ztrácí benefity spojené 

s účastí veřejnosti. Problematičnost úpravy v daném případě je navíc zdůrazněna 
                                                

97 Vyloučení nájemců se stalo terčem kritiky Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy. Výbor 
pro dodržování Aarhuské úmluvy. Findings and recommendations with regard to communication 
ACCC/C/2010/50 concerning compliance by the Czech Republic. 29.června 2012. 
98 Slovní spojení „pouze v rozsahu“ bylo zavedeno až novelou č. 350/2012 Sb., s účinnosti od 1. 1. 2013. 
99 Stavební zákon, § 89 odst. 4. 
100 Ze zavedených opatření na snížení počtu a rozsahu námitek, kterými se musí orgány zabývat, je 
zřejmé, že námitky účastníků jsou stále spíše chápány jako zátěž, než jako podklady vedoucí ke 
kvalitnějším rozhodnutím. V takovémto klimatu je pak vytvoření systému, který by umožnil skutečně 
efektivní účast veřejnosti, značně problematické. 
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i srovnáním s vlastní úpravou Aarhuské úmluvy, která právo podávat připomínky 

přiznává celé veřejnosti, nikoliv jen veřejnosti dotčené. V situaci, kdy by toto právo 

mělo být přiznáno celé veřejnosti, není na místě posuzovat zájmy, které jednotlivé 

osoby hají, jelikož by tato skutečnost neměla mít na jejich oprávnění podávat 

připomínky žádný vliv. Aarhuská úmluva navíc výslovně hovoří o právu podávat 

jakékoliv připomínky.101 Věcné omezení připomínek tak nejenom jde zcela proti 

smyslu a cílům Aarhuské úmluvy, ale upírá veřejnosti i práva, která by jí měla být 

na základě Aarhuské úmluvy přiznána. 

V rámci územního řízení se uplatňuje zásada koncentrace. Námitky tak musí být 

uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se 

k nim nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám, o kterých již bylo rozhodnuto 

při vydání územního nebo regulačního plánu. 

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí 

na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě 

rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka 

nepřesahuje rozsah jeho působnosti.102 

Novela stavebního zákona (účinnost 1. 1. 2013) zavedla novou a podrobnější 

úpravu možnosti spojit vybraná řízení podle stavebního zákona, mezi nimi i územní 

řízení,103 s posuzováním vlivů na životní prostředí (proces EIA). V rámci této úpravy 

bylo rovněž vloženo nové ustanovení, které vedle účastníků řízení podle § 85 odst. 1 a 2 

StavZ za účastníky územního řízení spojeného s posuzováním vlivů prohlašuje i spolky 

nebo obecně prospěšné společnosti, jejichž předmětem je ochrana životního prostředí, 

veřejného zdraví nebo kulturních památek.104 Na základě tohoto ustanovení jsou 

příslušné spolky zahrnuty do dotčené veřejnosti Aarhuské úmluvy a automaticky 

nabývají postavení účastníka. Cílem novely bylo zřejmě odstranit nerovnost 

ve stanovení okruhu účastníků v případech, kdy proces EIA probíhal před územním 

řízením, a v případech, kdy došlo k spojení těchto řízení. Konkrétní formulací ovšem 

nedošlo k srovnání možností účasti veřejnosti. Účast na spojeném řízení, na rozdíl 

                                                
101 Aarhuská úmluva, čl. 6 odst. 7. 
102 Stavební zákon, § 89 odst. 6. 
103 Stavební zákon, § 91. 
104 Stavební zákon, § 91 odst. 7. 
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od účasti na běžném územním řízení, nezakotvuje pro vymezené spolky prakticky 

žádné podmínky a možnost zapojení je tak podstatně širší.  

Zmíněná benevolentnější úprava ovšem v praxi nebude pravděpodobně mít 

přílišný význam, neboť uvedené propojení je možné pouze u velmi omezeného okruhu 

záměrů, a to fakultativních záměrů (příloha I, kategorie II) k jejichž posouzení je 

příslušný krajský úřad, přičemž toto řízení nesmí být vyloučeno v závěru zjišťovacího 

řízení. Daná kritéria budou pravděpodobně naplněna jen ve velmi malém počtu případů 

a navíc se vztahují pouze na záměry s potencionálně menším dopadem na životní 

prostředí. Popsaná volnější úprava tak v praxi pravděpodobně nenajde příliš velké 

uplatnění.105 

Konzultativní účast na územním řízení 

Konzultativní forma účasti na územním řízení je opět přiznána celé veřejnosti. Je 

ovšem možná pouze u vymezených územních řízení. 

Na základě § 87 odst. 2 StavZ má stavební úřad v případech záměrů 

posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, anebo záměrů umisťovaných 

v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, povinnost nařídit k projednání žádosti 

veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti 

veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu 

musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Žadatel je navíc povinen zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost 

o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení 

územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním 

úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání.  

Výše uvedené omezení veřejného ústního jednání pouze na vymezená řízení bylo 

zavedeno novelou stavebního zákona s účinnosti od 1. 1. 2013. Dle právní úpravy 

účinné do nabytí účinnosti této novely byla všechna územní řízení otevřena široké 

veřejnosti a veřejnost o jejich konání byla informována veřejnou vyhláškou. V současné 

době je tedy účast veřejnosti zajištěna pouze v rámci vymezených řízení. 

                                                
105 FRANKOVÁ, M. The Aarhus Convention and the Czech Building Act: Public Participation in Spatial 
Planning and Subsequent Procedures. In:  MÜLLEROVÁ, H. a další. Public Participation 
in Environmental Decision-making: Implementation of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva 
AV, 2013, s.188. 
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Při rozhodování o jiných než uvedených záměrech nemá široká veřejnost do řízení 

přístup, jelikož se o věci koná neveřejné ústní jednání. Veřejnost se navíc o těchto 

řízeních ani nemusí dozvědět, protože je doručováno v zásadě jednotlivě a žadatel není 

povinován informace o své žádosti vyvěšovat.  

Právo podávat připomínky je opět přiznáno celé veřejnosti. Tyto připomínky musí 

být uplatněny nejpozději na veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

Stavební úřad musí v odůvodnění rozhodnutí vždy připomínky veřejnosti vyhodnotit.106 

Opět tedy není zakotvena výslovná povinnost orgánu vzít připomínky veřejnosti 

v úvahu při rozhodování. Orgán je povinován je pouze vyhodnotit. Touto povinností je 

nicméně alespoň zajištěno, že orgán se bude připomínkami zabývat. 

Stejně jako v ostatních úpravách konzultativní účasti, i zde není veřejnosti dána 

možnost domáhat se svých práv. Skutečná efektivita popsané účasti je tak přinejmenším 

sporná, jelikož neexistuje prakticky žádná záruka, že připomínky veřejnosti budou 

brány v úvahu. To je ovšem problém celého konceptu konzultativní účasti v českém 

právním řádu. 

Možnost skutečně efektivní účasti je tak navzdory požadavkům Aarhuské úmluvy 

opět dána pouze části dotčené veřejnosti. 

Stavební řízení 

Novela stavebního zákona přesunula těžiště rozhodovacího procesu do územního 

řízení. To ovšem neznamená, že by stavební řízení ztrácelo na významu. Ve stavebním 

řízení je stále rozhodována řada otázek, které mohou mít významný vliv na životní 

prostředí. Některé otázky jsou navíc v územním řízení rozhodnuty pouze formálně tak, 

že se „do územního rozhodnutí včlení podmínky, jimiž se zpravidla uloží žadateli, 

aby pro navazující povolovací řízení předložil podrobnější dokumentaci (event. 

odsouhlasenou příslušným dotčeným orgánem), studie, posudky apod. Konkrétní 

vyústění námitky se tedy z územního řízení přenáší až do řízení stavebního.“107 Je tedy 

nutné zajistit účast veřejnosti i v tomto řízení. 

Účast veřejnosti na stavebním řízení je stejně jako v územním řízení zajištěna 

skrze odkaz na speciální úpravu, a to ustanovením § 109 písm. g StavZ, které stanovuje, 

že účastníkem řízení je: „osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud 
                                                

106 Stavební zákon § 92 odst. 1. 
107 Rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 6/2011 – 347. Rozsudek byl přijat ještě před velkou 
novelou stavebního zákona. Zmíněné prohlášení je ovšem stále platné. 
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mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních 

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

K začlenění zmíněného ustanovení došlo teprve již vícekrát zmiňovanou novelou 

č. 350/2012 Sb. Tím byl již definitivně vyřešen dlouholetý spor ohledně otázky, zda se 

účastníky řízení mohou stát i osoby oprávněné na základě speciálních předpisů (zákona 

o ochraně přírody a krajiny), ačkoliv ustanovení § 109 tohoto zákona (na rozdíl od § 85 

upravujícího účastníky územního řízení) neobsahovalo výslovný odkaz na zvláštní 

právní předpisy. Nejvyšší správní soud ohledně této otázky vytvořil jednotnou 

judikaturu,108 když ve svých rozsudcích opakovaně konstatoval, že absence výslovného 

odkazu „nemůže nic změnit na skutečnosti, že pokud existuje zvláštní právní norma, 

která má užší vymezení, ať už věcné či osobní, bude muset být podle pravidla lex 

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

nahradí, nebo ji alespoň dílčím způsobem modifikuje.“109 Přes to, že zmíněná otázka 

byla tedy nakonec vyřešena pomocí soudního výkladu, je nezbytné hodnotit pozitivně 

snahu upřesnit samotnou úpravu i legislativní cestou. S novým odstavcem byla však 

do úpravy vnesena i jistá omezení, takže výsledek tohoto legislativního zásahu je 

poměrně sporný. 

Účast na základě § 109 písm. g StavZ je totiž možná pouze, pokud mohou být 

stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních 

předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Stavební zákon 

totiž předpokládá, že většina otázek spojených s ochranou veřejných zájmů bude 

vyřešena již v územním řízení a účast osob hájících tyto zájmy tak nebude ve stavebním 

řízení nutná. Je tu tak poměrně velké riziko, že rozhodující orgány se budou v zájmu 

zjednodušení stavebních řízení stavět k možnosti dotčení zájmů restriktivně a osoby 

hájící veřejné zájmy vylučovat pod záminkou, že o všech příslušných věcech již bylo 

rozhodnuto v územním řízení. 

Daleko větším problémem ale je, že nedošlo k odpovídající úpravě již existujícího 

omezení práva podávat námitky, ale naopak došlo k jeho dalšímu upřesnění a tím 

i posílení. Na základě § 114 odst. 1 může účastník řízení „uplatnit námitky proti 

projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 

                                                
108 Rozsudek NSS ze dne 27. 5. 2010, č.j. 5 As 41/2009 – 91, rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 
6/2011 – 347, nebo rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 18/2011 – 145. 
109  Rozsudek NSS ze dne 27. 5. 2010 č. j. 5 As 41/2009 - 91. 
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dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 

založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 

břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 

námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.“  

K námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, 

při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 

anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.110 

S ohledem na výše uvedené není možné v rámci stavebního řízení uplatňovat 

námitky týkající se čistě ochrany životního prostředí, čímž je ochrana tohoto zájmu 

zcela ponechána na příslušných orgánech. Je navíc velmi málo pravděpodobné, že by 

spolky hájící zájmy životního prostředí byly nositeli vlastnických nebo jiných 

zmíněných práv. Na základě dané úpravy tedy nebudou oprávněny podávat jakékoliv 

námitky a jejich účast tak naprosto ztrácí na významu.111 

S ohledem na výslovné přiznání účastenství osobám, o kterých tak stanoví 

zvláštní právní předpis, by bylo logické těmto osobám přiznat, stejně jako v jiných 

řízeních, alespoň právo podávat námitky ohledně zájmů, které tyto osoby v řízení 

hájí.112 Novelou naopak ale došlo ještě k dalšímu posílení předmětného omezení. 

Poslední věta citovaného odstavce byla totiž zavedena až zmiňovanou novelou. 

Možnost konzultativní účasti na stavebním řízení není zavedena. Veřejnosti 

v jejím širokém pojetí, ale i příslušníkům dotčené veřejnosti, kteří opět nebyli zahrnuti 

mezi účastníky, tak není dána žádná možnost účasti. O to více je ovšem potřeba, 

aby spolky hájící zájmy ochrany životního prostředí nerezignovaly na účast a přes výše 

zmíněná omezení se účastnily stavebních řízení a alespoň dohlížely na jejich průběh. 

Novelou stavebního zákona sice došlo k definitivnímu odstranění pochybností 

ohledně oprávnění spolků zabývajících se ochranou životního prostředí (zejména 

přírody a krajiny) k účasti na stavebním řízení, zároveň jim ale nebyla přiznána 

                                                
110 Stavební zákon § 114 odst. 2. 
111 Ostatní procesní práva jim samozřejmě zůstávají zachována. 
112 Takovéto řešení by, jak bylo řečeno výše, stále neodpovídalo požadavkům Aarhuské úmluvy, i tak by 
ale spolkům přiznávalo širší práva, než jak je tomu nyní. 
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možnost se na těchto řízeních reálně účastnit. Jejich postavení v rámci řízení je tím 

v zásadě redukováno na pouhé tiché pozorovatele.113 

Ačkoliv stavební řízení pravděpodobně nemůže mít takový vliv na životní 

prostředí ve srovnání s jinými správními řízeními (např. řízení o integrované prevenci), 

stále se jedná o řízení, které může mít významný dopad na životní prostředí a daná 

úprava tak představuje hrubé porušení Aarhuské úmluvy. 

5.1.7. Horní zákon a zákon o hornické činnosti 

Horní zákon114 a zákon o hornické činnosti115 upravují celou řadu řízení 

souvisejících s těžbou nerostů, a to od vyhledávání ložisek až po likvidaci důlních děl. 

Ochrana životního prostředí v rámci těchto řízení tak spočívá zejména ve snaze 

o minimalizaci dopadu těchto činností a o šetrné využívání přírodních zdrojů. 

Řízení podle horního zákona a zákona o hornické činnosti disponuje jednou 

z nejproblematičtějších úprav. Účast veřejnosti je v těchto řízeních možné dovodit 

pouze ze speciálních zákonů, na které ovšem neexistuje přímý odkaz. V jednom 

specifickém řízení je účast veřejnosti i zcela vyloučena. 

Řízením, v rámci kterého dochází k vyloučení účasti veřejnosti, je řízení 

o stanovení chráněného ložiskového území. Ustanovení § 17 odst. 3 horního zákona 

stanovuje: „Účastníkem řízení o stanovení chráněného ložiskového území je pouze 

navrhovatel.“ Užití slova „pouze“ v daném ustanovení v zásadě vylučuje jakékoliv 

úvahy o užití speciálních či obecných právních předpisů.116  

Stanovení ložiskového území slouží k ochraně vybraných nalezišť. Na takto 

vymezeném území jsou omezeny určité činnosti včetně umisťování staveb, aby se tak 

zamezilo možnému ztížení nebo vyloučení využití území pro hornickou činnost. 

Stanovením ložiskového území tak ještě nevzniká nárok na těžbu v dané lokalitě. 

Na řízení navazují další řízení (řízení o stanovení dobývacího prostoru a o povolení 

hornické činnosti), u kterých je okruh účastníků již širší. V těchto řízeních však 

navrhovatel může argumentovat již vydaným pravomocným rozhodnutím, které mu 

může poskytnout argumentační výhodu. Je proto problematické, že toto rozhodnutí je 
                                                

113 Dá se předpokládat, že při daném nastavení systému se budou spolky domlouvat s vlastníky dotčených 
pozemků a v jejich zastoupení se pak nepřímo snažit dosáhnout i ochrany životního prostředí.  
114 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. 
115 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 
116 K dané otázce bude blíže pojednáno v části věnované atomovému zákonu, kde bude řešena situace 
analogická, ke které je ovšem k dispozici bohatší judikatura. 
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vydáno v řízení, jehož cílem je spíše ochrana ekonomických zájmů, než životního 

prostředí, jehož se navíc nemůže účastnit nikdo, kdo by v něm tyto zájmy chránil. 

Navíc není možné prohlásit, že by daným řízením nemohlo dojít k zásahu do práv. 

Stanovením ložiskového území může být zasaženo do vlastnických (např. omezení 

možnosti umisťování staveb), ale i jiných práv, včetně práva na ochranu příznivého 

životního prostředí. Okruh účastníků řízení by proto měl být rozšířen.  

V dalších řízeních již je okruh účastníků širší a neobsahuje výslovné vyloučení 

účastníků jiných. Příkladem může být řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacích 

prostor. Za jeho účastníky zákon označuje navrhovatele, fyzické a právnické osoby, 

jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám mohou být 

rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru přímo dotčena, a obce, v jejímž územním 

obvodu se dobývací prostor nachází.117 Zákon neobsahuje výslovný odkaz na zvláštní 

právní předpisy, jak tomu je u stavebního zákona. Jejich použití je ovšem možné 

dovodit z argumentace NSS z doby, kdy toto ustanovení nebylo obsaženo v rámci 

úpravy stavebního řízení, stejně jako skutečnost, že zákon o ochraně přírody a krajiny je 

tímto zvláštním právním předpisem. Opačný výklad by znamenal vyloučení možnosti 

účasti veřejnosti a s tím i porušení Aarhuské úmluvy, která požaduje zapojení veřejnosti 

v počátečním stádiu rozhodování, když jsou ještě všechny možnosti otevřeny. 

Jak již bylo zmíněno výše, Nejvyšší správní soud se v souvislosti se stavební 

řízením vyjádřil, že absence výslovného odkazu na účastníky zahrnuté zvláštními 

právními předpisy nemůže nic změnit na skutečnosti, že pokud existuje zvláštní právní 

norma, aplikuje se před úpravou obecnou. Tu buď zcela nahradí, nebo ji částečně 

modifikuje.118 Taxativní výčet účastníků dle názoru NSS vede k vyloučení užití norem 

obecných, nikoliv speciálních. 

Otázkou tedy je, zda ustanovení zákona ochraně přírody a krajiny je ve vztahu 

speciality k ustanovením horního zákona. Na tuto otázku existovala jasná odpověď 

do nabytí účinnosti zákona č. 349/2009 Sb., který zákon o ochraně přírody a krajiny 

novelizoval. Ustanovení § 90 odst. 4 ZOPK totiž do té doby stanovovalo, že zákon 

o ochraně přírody a krajiny je zvláštní ve vztahu k předpisům o ochraně nerostného 

bohatství. Tento odstavec však byl zmíněnou novelou k 1. 12. 2009 zrušen a vyřešení 

této otázky je tak ponecháno na soudním výkladu. I zde je však pravděpodobně možné 
                                                

117 Horní zákon, § 28 odst. 2. 
118 Rozsudek NSS ze dne 27. 5. 2010, č. j. 5 As 41/2009 – 91. 
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najít oporu v analogickém použití výše zmíněné judikatury NSS:  „Pravidlo obsažené 

v § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny dopadá na všechna jednotlivá 

řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny. Tato norma je tedy věcně 

obecnější než § 109 stavebního zákona, který se týká toliko stavebního řízení. Její 

osobní rozsah je ovšem vymezen velice úzce, vztahuje se pouze na občanská sdružení 

a jejich organizační jednotky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody 

a krajiny. Ustanovení § 109 stavebního zákona má naproti tomu šířeji koncipovanou 

osobní působnost. V případě souběžné aplikace, respektive střetu takových dvou norem, 

nelze proto jednoduše určit, která z nich je obecná a musí „ustoupit“ normě speciální. 

Je proto třeba je aplikovat současně tam, kde je to možné, popřípadě využít jiná 

výkladová pravidla tam, kde souběžná aplikace možná není.“119  

I pro horní zákon (a rovněž zákon o hornické činnosti) platí, že ačkoliv jeho věcná 

působnost je užší než u zákona o ochraně přírody a krajiny, u osobní působnosti je tomu 

naopak. Normy je proto potřeba aplikovat současně. V citovaném rozsudku se sice 

Nejvyšší správní soud zdržel výslovného prohlášení speciality ZOPK, je ovšem zřejmé, 

že alespoň v jistých aspektech mu ji přiznal, a to zejména s ohledem na ustanovení 

vymezují okruh účastníků, jelikož, jak dále judikoval, specialita by se neměla posuzovat 

s ohledem na celé zákony, ale na jejich jednotlivé normy. Je tedy možné uzavřít, že 

úprava vymezující účastníky v zákoně o ochraně přírody a krajiny je speciální 

vzhledem k úpravě obsažené v horním zákona (a zákoně o hornické činnosti) a spolky 

se tak na jejím základě mohou účastnit vymezených řízení.  

Podobný přístup je možné aplikovat i v dalších řízení podle horního zákona 

a zákona o hornické činnosti jako například u řízení o povolení hornické činnosti. 

Vymezení účastníků u tohoto řízení je ještě o poznání širší než u předchozích řízení. 

Svým rozsahem se blíží definici účastníků podle správního řádu. Účastníky jsou podle 

§ 18 odstavce 1 zákona o hornické činnosti žadatel, investor, vlastník důlního díla 

a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být 

povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost 

vykonávána. Ustanovení opět neobsahuje výslovný odkaz na účastníky podle zvláštních 

právních předpisů, pravděpodobně je však možné je stejně jako u předchozího řízení 

zahrnout s odkazem na specialitu příslušných ustanovení zákona o ochraně přírody 

                                                
119 Rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 6/2011 – 347. 
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a krajiny. Předmětné ustanovení zákona o hornické činnosti je dostatečně široké 

a při správném výkladu má díky zahrnutí osob, jejichž právem chráněné zájmy mohou 

být povolením dotčeny, jako jedno z mála potenciál k dosažení úrovně definice dotčené 

veřejnosti Aarhuské úmluvy. Skutečná aplikace však do značné míry závisí na soudním 

výkladu. 

Námitky nejsou v horním zákoně ani zákoně o hornické činnosti (na rozdíl 

od stavebního zákona) obsahově omezeny. V zásadě pro všechna řízení platí, 

že účastníci mohou svá stanoviska a námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, 

jinak se k nim nepřihlíží. Lhůty mezi oznámením a konáním ústního jednání jsou však 

často příliš krátké na to, aby mohly naplnit požadavek na poskytnutí rozumných lhůt. 

5.1.8. Atomový zákon 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

patří, co se týče účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany 

životního prostředí, mezi další problematické úpravy.  

Seznam činností, k nimž je potřeba povolení Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost, je obsažen v § 9 odst. 1 AtomZ. Řadí se sem například povolení k umístění 

jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů a další činnosti spočívající 

a související s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření. Ohledně řízení 

k vydání povolení k těmto činnostem atomový zákon stanovuje, že: „úřad postupuje ve 

správním řízení nezávisle na řízení jiného správního úřadu. Žadatel je jediným 

účastníkem řízení.“120 

Vyloučení účasti veřejnosti (a dalších osob) na řízeních o činnostech s tak velkým 

dopadem na životní prostředí, jako je využívání jaderné energie, se logicky stalo 

předmětem soudních řízení. Spolky se snažily odvodit svoji účast od ustanovení zákona 

o ochraně přírody a krajiny, který prohlašovaly za zákon speciální k atomovému 

zákonu.121 Soudy ovšem jejich argumentace odmítají. Spor se tak v rámci těchto řízení 

koncentruje na otázku, která ze zmíněných norem má povahu normy speciální a která 

obecné. 
                                                

120 Atomový zákon § 14 odst. 1. 
121 V rozsudku NSS soudu ze dne 9. 10. 2007, č. j. 2 As 13/2006 - 110 spolky argumentovaly skutečností, 
že jak správní řád, tak jednotlivé zákony upravující různé věcné problematiky vymezují vždy účastníky 
každého správního řízení v celé dané věcné oblasti, zatímco předmětné ustanovení zákona o ochraně 
přírody a krajiny doplňuje specializovaného účastníka pouze do řízení, kde navíc hrozí také dotčení 
zákonem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny. 
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Touto otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud mimo jiné v rozsudku ze dne 29. 

3. 2007, č. j. 2 As 12/2006 - 111. Soud nejdříve připomněl, že při posuzování speciality 

a obecnosti se nejedná o vztah mezi jednotlivými právními předpisy, ale konkrétními 

normami. V posuzovaném případě však dle jeho názoru nelze žádnou z norem prohlásit 

za speciální, jelikož zatímco předmětná norma atomového zákona má užší věcnou 

působnost, norma zákona o ochraně přírody a krajiny má užší působnost osobní. 

S ohledem na tento závěr soud zopakoval názor, který vyslovil ve svém již zmíněném 

rozsudku ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 6/2011 – 347, o potřebě současné aplikace obou 

norem tam, kde je to možné, popřípadě využití jiného výkladového pravidla tam, kde 

souběžná aplikace možná není.  

V daném případě soud dospěl k závěru, že souběžná aplikace možná není, jelikož 

není možné, aby jedna norma přiznávala účastenství výslovně jedinému účastníku 

a souběžně s ní byla aplikována jiná norma, která je přiznává někomu dalšímu. Z tohoto 

důvodu soud konstatoval potřebu použití jiného druhu výkladu (zejména výkladu 

jazykového, systematického a teleologického). Na základě jazykového výkladu soud 

dospěl k závěru, že normu atomového zákona je třeba vykládat tak, že jediným 

účastníkem je žadatel. Tento závěr následně potvrdil výkladem teleologickým: 

„Teleologický výklad vede v daném případě k závěru, že pokud by zákonodárce měl 

v úmyslu nastavit vztah mezi stávající normou obsaženou v § 70 zákona o ochraně 

přírody a krajiny a novou normou upravující okruh účastníků v řízení o povolení 

provozu atomového zařízení tak, aby se obě tyto normy mohly uplatnit souběžně, mohl 

by to učinit prostým vypuštěním slova jediným. Pokud to tak neučinil, nelze to chápat 

jako formulační rozmar zákonodárce, nýbrž je třeba respektovat, že jeho úmyslem 

v daném případě bylo tuto novou normu konstruovat jako restriktivní, uzavřenou 

normativnímu dopadu jiných norem stejné právní síly a speciality, jež by potenciálně 

mohly vymezení okruhu účastníků v tomto typu řízení rozšířit.“122  

Na obranu zajištění účasti veřejnosti v daném řízení soud dále dodal, že k uvedení 

předmětné jaderné elektrárny do provozu musela být provedena celá řada správních 

řízení, zejména dle stavebního zákona, či zákona o posuzování vlivů. Tato řízení jsou 

již, dle tvrzení soudu, otevřena subjektům oprávněným na základě zákona o ochraně 

přírody a krajiny a mají zde tedy dostatečný prostor k tomu, aby hájily zájmy ochrany 

                                                
122 Rozsudek NSS ze dne 29. 3. 2007, č. j. 2 As 12/2006-111. 
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životního prostředí a uplatňovaly námitky ohledně případného negativního vlivu 

jaderné elektrárny na něj.  

Výše uvedený výklad navíc dle názoru soudu neprotiřečí článku 6 Aarhuské 

úmluvy, a to z důvodu, že k uvedení jaderné elektrárny do provozu je zapotřebí 

podstoupit několik nezávislých správních řízení. Soud se domnívá, že „nelze z článku 6 

Aarhuské úmluvy dovodit, že by veřejnost, respektive dotčená veřejnost ve smyslu 

článku 2 odst. 4 a 5 této úmluvy, musela mít nutně přístup do všech těchto jednotlivých 

řízení. Naopak je zdejší soud názoru, že pokud je účast veřejnosti zajištěna v těch 

řízeních, v nichž je přímo zvažován vliv tohoto provozu na životní prostředí (což je 

z definice v prvé řadě řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, jež u jaderné elektrárny jako záměru zařazeného v příloze I. zákona 

v kategorii 3.2, musí proběhnout vždy), dostačuje to k naplnění závazku z Aarhuské 

úmluvy plynoucího.“123 

Jiná situace by dle Nejvyššího správního soudu nastala, pokud by k uvedení 

jaderné elektrárny do provozu postačovalo jediné správní řízení. Pak by bylo v zájmu 

zachování výkladu vnitrostátního práva v konformitě s mezinárodněprávními závazky 

ČR, ale i v zájmu naplnění ústavních kautel zakotvených v Listině základních práv 

a svobod, potřeba přistoupit k výkladu odlišnému a povolit účast spolků zabývajících se 

ochranou životního prostředí na základě zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Tato argumentace je ovšem v přímém rozporu s nálezem Výboru pro dodržování 

Aarhuské úmluvy, který z článku 6 odst. 3 Aarhuské úmluvy vyvodil povinnost 

členských států umožnit účast veřejnosti v každé fázi environmentálního rozhodování 

a dále prohlásil, že environmentální rozhodování se neomezuje pouze na procesy 

posuzování vlivů na životní prostředí. 124 K této argumentaci bude blíže pojednáno níže. 

Argumentaci NSS využilo v té době občanské sdružení Jihočeské matky v rámci 

řízení o povolení prodloužení provozu jaderného zařízení (3. bloku Jaderné elektrárny 

Dukovany), a to na základě skutečnosti, že v posuzované věci bylo řízení podle 

atomového zákona jediným řízením. NSS ovšem v rozsudku ze dne 19. 5. 2011, č. j. 2 

As 9/2011-154, konstatoval, že se nejedná o nový záměr, o nové zařízení, které by 

potenciálně mohlo zhoršit stav životního prostředí oproti nynější úrovni, a tedy ani 

                                                
123 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, č. j. 2 As 12/2006-111. 
124Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy.  Findings and recommendations with regard to 
communication ACCC/C/2010/50 concerning compliance by the Czech Republic. 29. června 2012.  
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o řízení, v němž by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Předmětné 

řízení má dle názoru soudu za cíl zjistit, zda je zařízení stále bezpečné. Jedná se tedy 

o krajně technické řízení, v němž účast veřejnosti není potřebná.125 

Nejvyšší správní soud i nadále setrvává na svém názoru vyjádřeném ve výše 

zmíněných rozsudcích. V případě, že nedojde ke změně této judikatury, která ovšem 

vzhledem k striktní formulaci zákona není moc pravděpodobná, je jedinou možnou 

cestou k nápravě popsané situace legislativní změna ustanovení. K té ovšem již 

dlouhodobě chybí politická vůle.126  

Přiznání možnosti účastnit se předmětného řízení pouze žadateli, tedy osobě 

sledující v této oblasti pouze své soukromé zájmy, představuje (navzdory názoru 

Nejvyššího správního soudu) významné porušení Aarhuské úmluvy,127 a to zejména 

požadavku na zajištění účasti veřejnosti v počátečním stádiu rozhodování, kdy jsou 

ještě všechny možnosti otevřené, a účasti na všech fázích environmentálního 

rozhodování.128 Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v tomto řízení 

představuje nejvýznamnější podklad pro vydání povolení podle stavebního zákona 

a hrozí tak reálné riziko, že v mnoha otázkách úřady rozhodující podle stavebního 

zákona pouze odkáží na toto již vydané rozhodnutí. Jedná se zároveň o řízení, 

ve kterém jsou řešeny nejpodstatnější otázky jaderné bezpečnosti a v kterém může dojít 

k zásahu do práv širokého okruhu osob. Veřejnost má možnost ovlivnit průběh řízení 

                                                
125 Tato argumentace je v souladu s Aarhuskou úmluvou. Článek 6 odst. 10 úmluvy požaduje zapojení 
účasti veřejnosti, pokud orgány veřejné správy přehodnotí nebo zaktualizují provozní podmínky, pokud 
je to vhodné. Článek 22 přílohy I se pak vztahuje jen na vymezené změny nebo rozšíření. Na danou 
situaci se tedy ani jedno ze zmíněných ustanovení neaplikuje. 
126 Dne 10. 8. 2005 byl například Poslanecké sněmovně předložen senátní návrh, který rozšiřoval okruh 
účastníků ve správních řízeních o povolení k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních 
odpadů o obce a kraj, na jejichž územích jsou činnosti povolovány. Tento návrh nebyl přijat. Zajímavé je 
nicméně nesouhlasné stanovisko vlády k tomuto návrhu: „návrh na rozšíření okruhu účastníků řízení 
o povolení k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů (bod 1 návrhu novely 
zákona) považuje vláda za nadbytečný a nesystémový, neboť by způsobil prodloužení příslušného 
územního řízení vedeného podle stavebního zákona, mezi jehož účastníky náleží příslušná obec vždy; 
přitom řízení o povolení k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů podle platné 
právní úpravy je především jen technickým řízením k prokázání naplnění bezpečnostních požadavků 
Úřadu pro jadernou bezpečnost.“ Stanovisko vlády k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1083) [online]. Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České republiky [cit. 24. 8. 2014]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sq
w?o=4&T=1083. 
127 Předmětná řízení spadají do přílohy I Aarhuské úmluvy. 
128 Aarhuská úmluva čl. 6 odst. 3 a 5 
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pouze nepřímo, a to v rámci procesu posuzování vlivů.129 Tento způsob je však 

vzhledem k nezávaznosti výsledného stanoviska sám o sobě nedostatečný. 

5.1.9. Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se potýká prakticky se 

stejným problémem jako atomový zákon. 

Ustanovení § 31 odst. 1 tohoto zákona stanovuje, že „pokud při používání, 

popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů 

hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen 

na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným orgánem ochrany 

veřejného zdraví.“130 Na to navazuje ustanovení § 94 odst. 2, které ve výčtu řízení, 

jehož účastníkem je pouze navrhovatel, obsahuje odkaz i na tento odstavec 1(§ 31).131 

V rámci řízení o povolování nadlimitního zdroje hluku může být dotčena celá 

řada práv a zájmů náležících osobám odlišným od navrhovatele. Typickým příkladem 

zdroje hluku, o kterém musí být vedeno toto řízení, jsou pozemní komunikace. V jejich 

případě není příliš obtížné si představit celou řadu potencionálních zásahů. Jejich 

povolením například nepochybně dochází k zásahu do vlastnických práv majitelů 

pozemků sousedících se zdrojem hluku, ale i k zásahu do práv jiných, jako například 

do práva na ochranu zdraví nebo práva na příznivé životní prostředí. Přesto nemá 

veřejnost v daných věcech žádnou možnost zapojit se do těchto řízení a ovlivnit tak čas 

a trvání nadlimitního zdroje hluku, jakož i technické řešení a přijatá opatření sloužící 

k minimalizaci hluku a jeho dopadu. 

Omezení účasti na řízení o povolování nadlimitního zdroje hluku pouze na osobu 

navrhovatele a vyloučení účasti jakékoliv jiné osoby je významným porušením článku 6 

Aarhuské úmluvy. Snahy o změnu dané úpravy132 se však již dlouhodobě potýkají 

s neochotou ze strany zákonodárného sboru a nezdá se tedy pravděpodobné, že by se 

tato úprava dočkala v blízké době jakékoliv změny. 

                                                
129 Atomový zákon, § 13 odst. 4 
130 Toto povolení se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného 
povolení podle zákona o integrované prevenci. 
131 Odkaz na § 31odst. 1 byl vložen až novelizací zákona o ochraně veřejného zdraví zákonem 
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, 
ve znění pozdějších předpisů. Veřejný ochránce práv ve své Souhrnné zprávě o činnosti za rok 2008 
Poslanecké sněmovně doporučil opětovné vypuštění tohoto odstavce z § 94 odst. 2, ovšem bezvýsledně. 
132Viz například Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. [online]. Ekologický právní 
servis [cit. 3. 9. 2014]. Dostupné z: http://hluk.eps.cz/hluk/files/2010/03/Navrh-novelizace-zakona.pdf. 
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5.1.10. Další zákony 

Dalšími zákony upravujícími řízení významná z hlediska ochrany životního 

prostředí, které obsahují svoji vlastní úpravu účasti veřejnosti, jsou zákon č. 78/2004 

Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, zákon 

č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií. S ohledem na omezený rozsah práce ovšem není možné se jimi zde 

podrobně zabývat. 

5.2. Řízení, která nemají povahu správních řízení 

5.2.1. Proces posuzování vlivů na životní prostředí 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí, upravený v zákoně č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivů a o změně některých souvisejících zákonů, představuje jeden 

z nejvýznamnějších procesů z hlediska ochrany životního prostředí a také jednu 

z nejširších možností zapojení veřejnosti. Je založen na principu prevence a směřuje 

k zjištění a vyhodnocení předpokládaných vlivů připravovaných záměrů a koncepcí na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Jedná se o průřezový nástroj, jelikož usiluje 

o ochranu životního prostředí jako celku, nikoliv jeho jednotlivých složek. Jeho cílem je 

získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle 

zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.133 

Stanovisko vydané v procesu posuzování vlivů tak není správním rozhodnutím, ale 

odborným podkladem navazujících řízení, který není hmotněprávně závazný ani 

samostatně soudně přezkoumatelný. 

Přesto, že proces posuzování vlivů bývá často navázán na správní řízení 

(předchází mu), sám správním řízením není. Jedná se o správní postup sui generis.134 

Účast veřejnosti v rámci tohoto procesu je pouze konzultativní. Jak již ale bylo uvedeno 

výše, části veřejnosti (spolkům a obecně prospěšným společnostem) je za splnění 

předepsaných podmínek umožněna účast na navazujících správních řízeních, která již je 

účastí plnoprávnou. 

                                                
133 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, § 1 odst. 3. 
134 Na řízení podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak. (§ 23 
odst. 14 zákona o posuzování vlivů). 
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Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí upravuje jak posuzování vlivů 

záměru na životní prostředí (proces EIA), tak posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí (proces SEA). Zákon dále upravuje i posuzování vlivů přesahujících hranice 

států. 

Proces EIA 

Proces EIA je ve většině135 případů samostatným procesem. Není tedy spojen 

s procesem, ve kterém dochází k samotnému rozhodnutí o povolení záměru. Výsledek 

procesu EIA je jedním z podkladů136, které má žadatel povinnost předložit v žádosti 

o rozhodnutí v navazujícím správním řízení.137  

V rámci procesu EIA dochází k posuzování záměrů, které mohou mít významný 

vliv na životní prostředí. Záměrem se pro účely tohoto zákona rozumí stavby, činnosti 

a technologie uvedené v příloze I k tomuto zákonu.138 Příloha I je rozdělena do dvou 

kategorií. V kategorii I jsou obsaženy záměry, u kterých musí vždy proběhnout proces 

posuzování. V kategorii II jsou obsaženy záměry, které podléhají posuzování, pokud je 

tak stanoveno v zjišťovacím řízení. Vláda nebo příslušný úřad mohou ovšem 

ve stanovených případech rozhodnout, že záměr, který by na základě tohoto zákona měl 

podléhat posuzování vlivů, z tohoto procesu vylučují.139 O tomto rozhodnutí musí 

informovat veřejnost a zvážit možnost jiného posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí za účasti veřejnosti a o výsledcích tohoto posouzení veřejnost rovněž 

informovat. O rozhodnutí musí dále informovat i Evropskou komisi, včetně důvodů 

vyloučení záměru z posuzování vlivů. 

Jak již bylo řečeno výše, účast veřejnosti v procesu EIA je pouze konzultativní. 

Zato je ale poskytnuta celé veřejnosti bez toho, aby některá její část byla privilegovaná. 

Na základě příslušných ustanovení140 má každý právo zaslat příslušnému úřadu své 

písemné vyjádření k záměru (do 20 dní ode dne zveřejnění informace o oznámení 

záměru), dokumentaci (do 30 dní ode dne zveřejnění informace o dokumentaci) 

a posudku zpracovaném autorizovanou osobou (do 30 dní ode dne zveřejnění informace 

                                                
135 Stavební zákon umožňuje spojení pořizování regulačního plánu nebo územního řízení s procesem 
EIA. 
136 Stanovisko nebo případně závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude posuzován. 
137 Nejčastěji se jedná o územní řízení podle stavebního zákona. 
138 Zákon o posuzování vlivů, § 3 odst. 1. 
139 Zákon o posuzování vlivů, § 4 odst. 2 a § 23 odst. 7. 
140 Právo podávat připomínky je upraveno v ustanoveních § 6 odst. 7, § 8 odst. 3 a § 9 odst. 8 zákona o 
posuzování vlivů. 
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o posudku), za předpokladu, že proces EIA neskončí již v zjišťovacím řízení. Z výše 

uvedeného vyplývá, že proces EIA umožňuje veřejnosti podávat připomínky hned 

od počátku řízení. Dochází tak k naplnění povinnosti zajistit včasnou účast v době, když 

jsou ještě všechny možnosti otevřeny. 

Výhodou dané úpravy je, že místo striktní formulace stanovující, že k podáním 

veřejnosti učiněným po stanovené lhůtě se nepřihlíží (např. stavební zákon, 

konzultativní účast v územním řízení), se zákon o posuzování vlivů omezuje 

na stanovení, že k vyjádřením podaným po lhůtě nemusí příslušný úřad přihlížet. 

Nedochází tedy k striktnímu dodržování principu koncentrace. Posouzení, zda 

k opožděným vyjádřením přihlédne, či nikoliv, je tak ponecháno na vůli příslušného 

úřadu.  

Veřejnost má dále zpravidla možnost vyjádřit se i na veřejném projednání 

záměru. Na základě ustanovení § 9 odst. 9 EIAZ může ovšem příslušný úřad upustit od 

konání veřejného projednání dokumentace a posudku podle § 17 EIAZ, neobdržel-li 

žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci. Veřejné projednání se musí 

konat nejpozději pět dnů po uplynutí lhůty k vyjádření k posudku. Příslušný úřad je 

povinen zveřejnit informaci o veřejném projednání nejméně pět dnů před jeho 

konáním.141 To představuje poměrně krátkou lhůtu k informování veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že proces EIA se skládá z většího množství fází, jsou 

i příslušné osoby povinovány přihlédnout k vyjádřením veřejnosti vícekrát v rámci 

procesu. Správní úřad musí přihlédnout k vyjádřením veřejnosti již ve zjišťovacím 

řízení.142 Oznamovatel je povinen zohlednit dosud podaná vyjádření veřejnosti 

při zpracování dokumentace. Zpracovatel posudku je povinen zpracovat posudek mimo 

jiné na základě vyjádření veřejnosti a dále je povinen vypořádat obdržená písemná 

vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě popřípadě 

upravit návrh stanoviska. Příslušný správní úřad pak na závěr musí vydat stanovisko 

k posouzení vlivů provedení záměru na základě kromě jiného i vyjádření veřejnosti. 

Součástí stanoviska musí být vedle dalšího i informace o veřejném projednání (místo, 

datum konání), celkovém hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

a seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. 

                                                
141 Zákon o posuzování vlivů, § 17 odst. 1 a 2. 
142 Pokud úřad v této fázi neobdržel žádné nesouhlasné odůvodněné vyjádření, může stanovit, 
že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci (§7 odst. 4). 
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Popsané postupné přihlížení k vyjádření veřejnosti v průběhu procesu EIA dává 

veřejnosti příležitost ovlivnit samotný průběh procesu a podílet se na formování 

stanoviska. Zároveň, alespoň v rámci daného postupu, představuje precizní naplnění 

požadavku na účast veřejnosti ve všech fázích významných z hlediska ochrany 

životního prostředí a požadavku na včasnou účast veřejnosti v době, když jsou ještě 

všechny možnosti otevřené. Problémem je, že neexistuje žádná záruka, že příslušný 

orgán (a další výše zmíněné osoby) přijatá vyjádření skutečně zohlední. Veřejnosti není 

dána v zásadě žádná možnost domáhat se nápravy v případě, že rozhodující orgán 

k vyjádření veřejnosti nepřihlédne, nebo nepřihlédne dostatečně. Efektivita účasti 

veřejnosti tak v zásadě záleží na přístupu daného úřadu. 

Význam a efektivita účasti veřejnosti v procesu EIA 

Jak již bylo řečeno výše, stanovisko vydané v procesu EIA je pouze odborným 

podkladem pro vydání rozhodnutí. Bez vydaného stanoviska nelze vydat rozhodnutí 

nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo 

v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů. Samotné stanovisko ovšem není 

pro orgán rozhodující v navazujícím řízení hmotně závazné a orgán má možnost 

přijmout rozhodnutí, které je v rozporu s vydaným stanoviskem. Tím dochází 

k výraznému omezení významu a efektivity účasti veřejnosti na procesu EIA. 

Správní orgán rozhodující v navazujícím řízení má povinnost při svém 

rozhodování vždy vzít v úvahu obsah stanoviska. Nemá ovšem již povinnost se jím 

řídit. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního 

prostředí, měl by je zahrnout do svého rozhodnutí. Od tohoto požadavku se ovšem 

může odchýlit za splnění podmínky, že uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil 

jen částečně.143 Správní orgán rozhodující v navazujícím řízení tak není vydaným 

stanoviskem vázán a není v zásadě ani povinován respektovat požadavky na ochranu 

životního prostředí stanoviskem doporučené. Jedinou zárukou, že se daný orgán bude 

stanoviskem a s ním i vyjádřeními veřejnosti zabývat, je tak povinnost odůvodnění 

přijatého rozhodnutí. 

Možnost veřejnosti účastnit se v rámci procesu EIA a navazujících řízení byla 

relativně nedávno posuzována Výborem pro dodržování Aarhuské úmluvy (compliance 

committee), a to na základě podání (communication) Ekologického právního servisu 
                                                

143 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, §10 odst. 4. 
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ze dne 14.června 2009. Absence skutečné a právně vymahatelné povinnosti náležitě 

zvážit výsledky účasti veřejnosti v procesu EIA a nezávaznost stanoviska EIA (jako 

výsledku jediného řízení, kterého se může účastnit celá veřejnost) ve spojení 

s vyloučením podstatné části dotčené veřejnosti z řízení navazujících byly Výborem 

shledány v rozporu s článkem 6 Aarhuské úmluvy, a to zejména odstavcem 8, který 

požaduje, aby strany úmluvy zajistily, že v rozhodnutí bude náležitě brán v úvahu 

výsledek účasti veřejnosti.144 

Dalším velmi často kritizovaným nedostatkem české úpravy účasti veřejnosti 

v rámci procesu EIA je vyloučení možnosti samostatného soudního přezkumu 

stanoviska EIA, a to s ohledem na již několikrát konstatovanou skutečnost, že účast 

na řízeních nemůže být skutečně efektivní, pokud veřejnosti není zároveň dána možnost 

domáhat se svých práv.  

Daná otázka byla předmětem již řady soudních řízení, ve kterých se povětšinou 

spolky zabývající se ochranou životního prostředí (ale i obce nebo jednotlivci) snažily 

zvrátit již dlouhodobě ustálenou judikaturu NSS argumentací, že povahu stanoviska je 

potřeba posuzovat po stránce materiální, nikoliv pouze formální. Tvrzení, že stanovisko 

je třeba považovat za rozhodnutí, se pak ve většině případů snažily podpořit odkazy 

na různá práva, která stanovisko údajně zakládá. Například v řízení č.j. 1 As 39/2006-

55 příslušný spolek tvrdil, že stanovisko na základě ustanovení § 23 odst. 9 zákona 

o posuzování vlivů zakládá právo spolků (tehdy občanských sdružení) a obcí účastnit se 

navazujících řízení. O podobné tvrzení opřel svoji žalobu i žalobce ve věci č.j. 1 As 

13/2007 - 63, který navíc dodával, že napadené stanovisko ukládá žadateli opatření 

a požadavky k ochraně životního prostředí, které mají v praxi povahu povinností. 

Na základě těchto tvrzených práv údajně založených stanoviskem pak spolky (a další 

osoby) tvrdily, že je proto nutné stanoviska vydaná v procesech EIA považovat 

za rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu správního.145  

Nejvyšší správní soud tento výklad soustavně odmítá. Opírá se přitom mimo jiné 

o nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 1999, sp. zn. IV. ÚS 158/99, kde ÚS uvedl: 

„posudky, stanoviska či vyjádření vykonavatelů veřejné správy, jejichž účelem je 

uplatnění hledisek ochrany zájmů, které tito vykonavatelé reprezentují, nejsou praxí 

                                                
144 Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy.  Findings and recommendations with regard to 
communication ACCC/C/2010/50 concerning compliance by the Czech Republic. 29. června 2012. 
145 Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní. 
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ani teorií považovány za rozhodnutí. Teorie je řadí mezi tzv. jiné správní úkony, které 

nezakládají, nemění, neruší ani autoritativně nepotvrzují konkrétní právní vztahy.“ 

Stejně tak NSS dosud odmítl všechny příklady práv a povinností, jejichž založení 

se spolky snažily se stanoviskem EIA spojit. Ohledně výše uvedených konkrétních 

případů práv, které by měly být dle tvrzení spolků stanoviskem založeny, NSS 

v souvislosti s prvním případem uvedl, že z dikce zákona nevyplývá, že by samo 

stanovisko zakládalo právo na účast v navazujícím řízení. Podmínkou účasti je dle NSS 

naopak aktivita příslušného spolku v tom smyslu, že k takovému stanovisku podá 

vyjádření. „Právo na další účast v následujících správních řízeních se odvíjí 

od právního úkonu občanského sdružení nikoliv od vydání stanoviska k posouzení vlivů 

na životní prostředí správním úřadem.“146 V rozhodnutí se NSS ovšem nevypořádává 

s okolností, že podmínkou účasti na navazujících řízení je mimo jiné skutečnost, 

že příslušný úřad ve svém stanovisku uvedl, že vyjádření daných osob v rámci procesu 

EIA zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul. Naplnění podmínek tak do značné 

míry skutečně závisí na stanovisku a otázka, zda stanovisko EIA může založit 

předmětné právo, tak zůstává diskutabilní. Jinak je tomu ovšem v druhém zmiňovaném 

případě, tedy tvrzení, že opatření a požadavky obsažené ve stanovisku mají povahu 

právních povinností. Ohledně tohoto tvrzení je nutné souhlasit s NSS, že vzhledem 

k okolnosti, že stanovisko EIA je nezávazné, není ani způsobilé zakládat povinnosti. 

Ohledně samotné možnosti přezkumu NSS uvádí, že „Primárním smyslem 

správního soudnictví je ochrana veřejných subjektivních práv, přezkum úkonů 

správních úřadů soudem je proto na místě tehdy, pokud takovými úkony může dojít 

k zásahu do práv fyzických a právnických osob. Předmětné stanovisko správního 

orgánu ještě samo osobě takovýto zásah představovat nemůže, jelikož není 

rozhodnutím, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti 

stěžovatelů ani jiného subjektu. Toto stanovisko je pouze odborným podkladem 

pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení, popř. pro opatření a postup podle 

zvláštních právních předpisů. Tedy až vydáním navazujícího rozhodnutí, případně 

opatření podle zvláštních právních předpisů, budou založena a závazně určena 

či dotčena veřejná subjektivní práva.“147 K uvedenému výkladu NSS na okraj 

podotýká, že předmětné stanovisko může být soudem meritorně přezkoumáno, avšak 
                                                

146 Rozsudek NSS ze dne 14. června 2007 č. j. 1 As 39/2006 - 55. 
147 Rozsudek NSS ze dne 22. 2. 2008, č. j. 6 As 52/2006 - 155. 
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teprve tehdy, když dojde k reálnému zásahu do právní sféry žalobce správním 

rozhodnutím, jehož podkladem bude právě toto stanovisko.148 

K námitce vyloučení možnosti přezkumu stanoviska NSS odkazuje na ustanovení 

§ 75 odst. 2 soudního řádu správního149, které umožňuje dosáhnout přezkumu 

stanoviska EIA v rámci přezkumu navazujícího rozhodnutí.150  K tomu v dalších 

ze svých rozsudků prohlašuje, že správní řád je v tomto ohledu v souladu s Aarhuskou 

úmluvou, jelikož umožňuje přezkum jakýchkoliv správních rozhodnutí. „Ustanovení 

čl. 9 úmluvy není možné vykládat pouze tak, že by vyžadovalo samostatný soudní 

přezkum jakéhokoli rozhodnutí, aktu nebo nečinnosti v rámci povolování záměrů dle čl. 

6 úmluvy v samostatném řízení. Úmluvě dostačuje i ten výklad, který sice neumožňuje 

jednotlivé dílčí úkony v rámci povolování záměrů přezkoumat samostatnou správní 

žalobou, ale umožňuje jejich přezkoumání v rámci přezkumu konečného povolení. (...) 

Smluvní strany si tedy mohou volně stanovit způsob a proces přezkumu rozhodnutí, aktů 

a nečinností. V souladu s úmluvou je však i postup, kdy stanoviska týkající se 

posuzování vlivu záměru na životní prostředí jsou podrobena soudnímu přezkumu 

až v situaci vydání konečného povolení; k přezkumu předmětného stanoviska totiž může 

dojít, avšak v pozdějším stádiu správního řízení.“151 NSS dále tvrdí i soulad se Směrnicí 

EIA, která členským státům ukládá stanovit fázi, v jaké mohou být rozhodnutí 

napadena.152 Možnost přezkumu stanoviska až v rámci přezkumu rozhodnutí samého 

není tak dle názoru NSS ničím jiným, než určením této fáze. 

Výše popsaná judikatura Nejvyššího správního soudu byla uznána i Ústavním 

soudem.153 

Nevýhodou daného řešení je, že odkladem možnosti napadení stanoviska dochází 

i k oddálení řešení problémů, které by bylo třeba řešit ještě před tím, než příslušný 

orgán přistoupí k rozhodování o záměru samém. Tím dochází mimo jiné k porušení 

                                                
148 Rozsudek NSS ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006 - 55. 
149Ustanovení § 75 odst. 2 soudního řádu správního stanovuje, že byl-li závazným podkladem 
přezkoumávaného rozhodnutí jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce také jeho 
zákonnost, není-li jím sám vázán a neumožňuje-li tento zákon žalobci napadnout takový úkon 
samostatnou žalobou ve správním soudnictví. 
150 Rozsudek NSS ze dne 14. 6. 2006, č. j. 2 As 59/2005 - 136. 
151 Rozsudek NSS ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006 - 55. 
152 Nyní ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování 
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, čl. 11. 
153 Usnesení ÚS ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 2738/07 - 1, a usnesení ÚS ze dne 17. 9. 2008, 
sp. zn. I. ÚS 1324/08-1. 
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požadavku na zajištění přiměřené, účinné a včasné nápravy.154 Přezkum samotného 

rozhodnutí navíc není umožněn celé veřejnosti (ani celé dotčené veřejnosti), 

ale v zásadě pouze osobám, kterým je přiznáno účastenství v navazujících řízeních. 155 

Otázka možnosti přezkumu stanoviska EIA v českém právním řádu se stala 

terčem kritiky Evropské komise, která ve svém odůvodněném stanovisku ze dne 

27. 6. 2007 uvádí, že vnitrostátní úprava České republiky obsahuje několik prvků, které 

samy o sobě sice nepředstavují porušení směrnice EIA, v důsledku jejich vzájemné 

kombinace již ovšem dochází k situacím, které v rozporu s danou směrnicí jsou. Těmito 

prvky, jsou (1) vydělení procesu EIA z řízení, ve kterých je rozhodováno o záměrech, 

(2) nemožnost samostatného soudního přezkumu stanoviska EIA a (3) skutečnost, že ne 

všem příslušníkům dotčené veřejnosti je přiznáno postavení účastníků v rámci 

rozhodování o samotném záměru. „Pokud situaci shrneme, omezená účast účastníků 

řízení o posuzování vlivů v následném odděleném řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. 

ve spojení s faktem, že stanovisko k posouzení vlivů není soudně přezkoumatelné, vede 

k tomu, že většina dotčené veřejnosti, která má možnost vyjádřit své připomínky 

a stanoviska v řízení o posuzování vlivů, a to v některých případech včetně nevládních 

organizací, které splňují požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2 směrnice o EIA, nebude mít 

možnost dosáhnout soudního přezkumu zákonnosti jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo 

nečinnosti učiněných během řízení o posuzování vlivů. Takováto legislativní konstrukce 

tedy není v souladu s ustanovením čl. 10a odst. 1, 2 a 3 směrnice o EIA.“156 

Uvedeným stanoviskem Komise se krátce v jednom ze svých rozsudků zabýval 

i NSS, který ovšem došel k závěru, že na jím právě rozhodovaný případ se popsaná 

situace nevztahovala, jelikož příslušný žalobce byl v dané věci oprávněn účastnit se 

navazujících řízení a následně i podat žalobu proti rozhodnutí.157 V následujících 

řízeních, kdy mezi žalobci figurovali i jednotlivci bez možnosti účasti v navazujících 

řízeních, se však k této otázce již nevrátil a pokračoval ve své ustálené judikatuře. 

Přes výzvu Komise a zmíněné odůvodněné stanovisko Česká republika 

nezjednala nápravu stavu a Komise tedy podala proti České republice žalobu 

k Evropskému soudnímu dvoru, který ve svém rozsudku ze dne 10. června 2010 ve věci 

                                                
154 Aarhuská úmluva, čl. 9 odst. 4 a Směrnice EIA, čl. 11odst. 4 
155 Výjimka je založena ustanovením § 23 odst. 9 zákona o posuzování vlivů. 
156 Evropská Komise. Odůvodněné stanovisko Komise Evropských společenství, vydané dle čl. 226 SES 
ze dne 27. 6. 2007, č. j. 2006/2271, (2007)2927. 
157 Rozsudek NSS ze dne 29. 8. 2007, č. j. 1 As 13/2007 - 63. 
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C-378/09 rozhodl, že Česká republika tím, že ve stanovené lhůtě nepřijala právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 10a odst. 1 až 3 v dané době 

platné směrnice Rady 85/337/EHS, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této 

směrnice. 

Pro přesnost je třeba zmínit, že Česká republika se snažila předejít podání 

zmíněné žaloby novelizací zákona o posuzování vlivů. Novely byly ale přijaty příliš 

pozdě na to, aby mohly ovlivnit rozhodnutí Evropského soudního dvora.158 

K odlišnému rozhodnutí by ale pravděpodobně nevedlo ani jejich včasné přijetí. 

Český legislativní sbor přijal k zajištění souladu se směrnicí EIA celkem dvě 

novely, první nabyla účinnosti krátce po podání žaloby Evropskou Komisí (zákon 

č. 436/2009 Sb.), druhá až po vyhlášení rozsudku (zákon č. 38/2012 Sb.). Obě novely 

ovšem ve svém důsledku nejsou ničím jiným než ilustrací neochoty českého 

legislativního sboru k zajištění skutečně efektivní účasti veřejnosti. 

Hlavní změnou obsaženou v zákoně č. 436/2009 Sb. je vložení nového odstavce 

do § 23 EIAZ, odstavce 10, který přiznává spolkům nebo obecně prospěšným 

společnostem, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného 

zdraví nebo kulturních památek, nebo obcím dotčeným záměrem, pokud podaly 

ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo 

posudku, možnost domáhat se žalobou z důvodu porušení tohoto zákona zrušení 

navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů, 

postupem podle soudního řádu správního.  

Novela se snažila reagovat na kritiku Komise, která považovala podmínky účasti 

spolků obsažené v ustanovení § 23 odst. 9 písm. b) a c) EIAZ za příliš restriktivní. Na 

místo poměrně logického řešení spočívajícího v odstranění daných podmínek ale novela 

vkládá nový odstavec, na základě kterého se spolky mohou domáhat zrušení rozhodnutí 

vydaného v navazujícím řízení, aniž by musely splnit požadavky obsažené v odstavci 9. 

Úprava tak vede k situaci, kdy se spolky a další vymezené osoby mohou domáhat 

                                                
158 Podle ustálené judikatury Evropského soudního dvora se existence nesplnění povinnosti posuzuje 
vzhledem ke stavu, v němž se členský stát nacházel v době, kdy uplynula lhůta stanovená 
v odůvodněném stanovisku. Změny, ke kterým došlo následně, tedy nemohou být Soudním dvorem brány 
v úvahu. (rozsudky ze dne 27. října 2005, Komise v. Lucembursko, C-23/05, Sb. rozh. s. I-9535, bod 9, 
a ze dne 4. prosince 2008, Komise v. Spojené království, C-247/07, bod 5). 
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zrušení rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení, jehož se nemohly účastnit. Toto řešení je 

značně nekoncepční a zároveň v rozporu se smyslem směrnice EIA.159 

Velmi problematická je taktéž poslední věta nového odstavce, která vylučuje 

odkladný účinek žaloby podané podle tohoto odstavce.160 Vyloučení odkladného účinku 

značně omezuje účinnost soudní ochrany a lze tak předpokládat, že spolky budou 

i nadále využívat možnost účasti na základě § 23 odst. 9 EIAZ.161 Někteří autoři se 

ostatně domnívají, že odstavec 10 nepřináší žádné zlepšení oproti odstavci 9, jelikož 

podmínky obsažené v § 23 odst. 9 písm. b) a c) tohoto zákona v praxi nepředstavovaly 

žádnou překážku účasti spolků na navazujících řízení a následně i možnosti napadnout 

vydané rozhodnutí a spolky se tak mohly domoci přezkumu již na základě tohoto 

odstavce. Přijetí odstavce 10 a s ním i vyloučení odkladného účinku žalob podaných 

podle tohoto odstavce tak dle jejich názoru naopak představuje zhoršení úpravy.162 

Hlavním problémem ovšem je, že novela nikterak neřeší zmíněnou skutečnost, 

že možnost napadnout navazující rozhodnutí a s ním i stanovisko EIA je přiznána pouze 

omezenému okruhu osob, který neodpovídá okruhu dotčené veřejnosti požadovanému 

Aarhuskou úmluvou a Směrnicí EIA,163 ale naopak přiznává toto právo osobám, které je 

měly již na základě dřívější úpravy. Tomuto problému, který byl těžištěm kritiky 

Evropské komise a tím hlavním, co mělo být v úpravě změněno, se zákonodárce 

při novelizaci zákona zcela vyhnul a situace tak v tomto ohledu zůstává nezměněná. 

                                                
159 PAVELKA I. Nešťastná změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. České právo životního 
prostředí. 2010, 1, s. 98. 
160 Problematika odkladného účinku představuje další z velkých témat týkajících se efektivity účasti 
veřejnosti a ochrany životního prostředí obecně a mohla by tak vydat na samostatnou diplomovou práci. 
Není tedy možné se jí v této práci podrobněji zabývat. Podstatou problému ovšem je, že vyloučení 
odkladného účinku žalob podstatně redukuje jejich účinnost a smysluplnost, neboť může často vést 
k situacím, že záměr, jehož povolení bylo v soudním řízení zrušeno, již byl před vydáním takového 
rozsudku uskutečněn, a rozsudek je tak pouhou proklamací jeho závadnosti bez reálné šance na daném 
záměru cokoliv změnit. 
161 Spolky (a další vymezené osoby) se stávají za splnění podmínek obsažených v ustanovení § 23 odst. 9 
účastníky navazujících řízení a následně jsou oprávněny podat žalobu proti rozhodnutí podle § 65 
soudního řádu správního. 
162 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. 2010, 
1, s. 94. 
163 Směrnice EIA Článek 11 odst. 1: „Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými předpisy 
vnitrostátního práva příslušníci dotčené veřejnosti, kteří: a) mají dostatečný zájem; nebo b) namítají 
porušování práva v případech, kdy to správní řád členského státu požaduje jako podmínku, měli možnost 
dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným zákonem 
a mohli tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti 
podléhajících ustanovením o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici.“ 
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Zákon č. 436/2009 Sb. vyvolal vzhledem k výše uvedenému vysokou vlnu kritiky 

v  řadách odborné veřejnosti. Ani to ovšem nepřesvědčilo zákonodárný sbor k změně 

přístupu. Na začátku roku 2012 tak bylo přistoupeno k další novelizaci zákonem 

č. 38/2012, který navazoval na zákon č. 436/2009 Sb., způsobem že do § 23 EIAZ 

přidal další odstavec (odst. 11) stanovující, že žalobu podle odst. 10 je možné podat 

i v případě, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno před 11. 12. 2009. 

Zákonodárný sbor tak ani necelé dva roky po rozsudku Evropského soudního dvora 

nenašel vůli k zjednání nápravy a pokračuje v přijímání úprav, které nikterak neřeší 

současné problémy české právní úpravy daného institutu, pokud naopak nevedou 

i k omezování možnosti účasti veřejnosti. 

Omezený přístup k soudní ochraně byl posuzován i Výborem pro dodržování 

Aarhuské úmluvy na základě již zmíněného podání Ekologického právního servisu 

ze dne 14. 6. 2009. Výbor se nad rámec výše popsaného řízení před Evropským 

soudním dvorem zabýval i otázkou možnosti přezkumu závěru zjišťovacího řízení, 

ve kterém příslušný orgán dojde k rozhodnutí, že není třeba provést posuzování vlivů 

na životní prostředí daného záměru. V případě, že proces EIA skončí již v zjišťovacím 

řízení, nemohou být naplněny podmínky ustanovení § 23 odst. 9 EIAZ a osoby 

oprávněné na základě tohoto ustanovení se tak nemohou účastnit navazujících řízení 

ani je následně napadnout. Stejná situace je i v případě § 23 odst. 10 EIAZ. Jelikož 

nedochází k zpracování dokumentace ani posudku, nemohou se k ní vymezené osoby 

vyjádřit a nejsou tak oprávněny k napadení rozhodnutí. Výsledkem dané úpravy je, že 

veřejnost (včetně spolků a jiných osob běžně privilegovaných) je zcela zbavena 

možnosti napadnout závěr zjišťovacího řízení, ve kterém příslušný orgán rozhodl, že 

není třeba přistoupit k posuzování vlivů daného záměru, jelikož dle názoru NSS závěr 

zjišťovacího řízení podléhá soudnímu přezkumu jen v rámci žaloby proti následnému 

povolovacímu rozhodnutí pro daný záměr. Dle názoru Výboru ovšem i toto rozhodnutí 

spadá do rozsahu čl. 6 Aarhuské úmluvy a dotčená veřejnost by tak měla mít možnost 

dosáhnout přezkumu tohoto rozhodnutí. Daná úprava byla proto shledána v rozporu 

s mezinárodními závazky i v tomto aspektu.164 

Z výše uvedeného vyplývá, že úprava procesu EIA je v českém právním řádu 

spojena s celou řadou nedostatků, které brání skutečně efektivní účasti veřejnosti 
                                                

164 Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy.  Findings and recommendations with regard 
to communication ACCC/C/2010/50 concerning compliance by the Czech Republic. 29. června 2012. 
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na tomto procesu. Nedostatečnost české úpravy byla shledána jak Evropským soudním 

dvorem, tak Výborem pro dodržování Aarhuské úmluvy. Ani to ale nic nezměnilo 

na přístupu českého legislativního sboru a jeho evidentní neochotě přijmout úpravu, 

která by vedla k zajištění skutečně efektivní účasti veřejnosti na procesu EIA. Uvedená 

řízení s Českou republikou ovšem v tomto případě nezměnila ani přístup českých 

soudů, jak je zřejmé z rozsudku NSS ze dne 4. 6. 2013,  č. j.2 As 37/2013 - 85, který 

opět potvrdil výše popsanou judikaturu. 

O nedostatečnosti české úpravy a neadekvátnosti reakcí českého zákonodárného 

sboru svědčí i skutečnost, že v březnu 2013 došlo k zahájení nového řízení 

před Evropskou komisí. Předpokládaným důvodem tohoto řízení je opět výtka, 

že Česká republika umožňuje podávat připomínky dostatečnému okruhu osob pouze 

v rámci procesu posuzování vlivů, nikoliv již v navazujících řízeních. Bližší informace 

ovšem bohužel stále nejsou k dispozici.165 

Proces SEA 

Proces posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) patří mezi 

další významné postupy ochrany životního prostředí, pokud ne mezi ty zcela 

nejvýznamnější. V rámci procesu SEA totiž dochází k posuzování koncepcí, které jsou 

následně podkladem dalších, již konkrétnějších, koncepcí nebo záměrů a mají tak velký 

vliv na další environmentální rozhodování. Přesto je účast veřejnosti v rámci těchto 

postupů stále značně opomíjená a ze strany rozhodujících orgánů, ale i mnohých 

příslušníků veřejnosti, nedoceněná. 

Koncepcí se dle § 3 písm. b EIAZ rozumí strategie, politiky, plány nebo 

programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem 

veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Nejedná se tedy o koncepce 

či strategie soukromých osob.166 

                                                
165 MÜLLEROVÁ, H. The Czech Republic Present Implementation, Future Perspectives. In:  
MÜLLEROVÁ, H. a další. Public Participation in Environmental Decision-making: Implementation 
of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva AV, 2013, s. 65 a WEIKERT P. Chaos, jenž může 
ožebračit stát. Euro E15 [online] Mladá fronta a.s. 2014 [citované dne 12. 9. 2014]. Dostupné z : 
http://euro.e15.cz/archiv/chaos-jenz-muze-ozebracit-stat-1021248. 
166 Jako příklad koncepcí, které podléhají procesu SEA, je možné uvést politiku územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentaci (ty ovšem podléhají zvláštnímu režimu, viz § 10i tohoto zákona), 
koncepce protipovodňové ochrany, plán odpadového hospodářství České republiky, strategie 
udržitelného rozvoje a další. 
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Koncepce, které jsou předmětem procesu SEA, je možné rozdělit do tří skupin: 

(1) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze I 

zákona o posuzování vlivů (tedy záměrů posuzovaných v procesu EIA), (2) koncepce, 

u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá 

ze zvláštního právního předpisu, a dále (3) koncepce spolufinancované z prostředků 

fondů Evropských společenství.167 

Z posuzování jsou opět vyňaty koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany 

státu, koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází 

k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo 

majetku osob, a finanční a rozpočtové koncepce.168 

I v rámci úpravy procesu SEA dochází k dělení koncepcí na ty, které podléhají 

posuzování vlivů vždy (pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více 

než jedné obce) a ty, které podléhají posuzování vlivů, pokud je tak stanoveno 

ve zjišťovacím řízení (koncepce, u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem 

pouze jedné obce). Posuzování změny vymezených koncepcí je taktéž podmíněno 

skutečností, že je tak stanoveno v zjišťovacím řízení. 

Úprava účasti veřejnosti v procesu SEA je velmi podobná úpravě v procesu EIA. 

Jedná se opět pouze o účast konzultativní, která je ovšem přiznána celé veřejnosti. 

Každý má tak právo podat písemné vyjádření k oznámení koncepce169 (ve lhůtě 20 dnů 

ode dne zveřejnění) a k návrhu koncepce (do pěti dnů ode dne konání veřejného 

projednání návrhu koncepce). Na rozdíl od procesu EIA je ovšem použita striktní 

formulace stanovující, že k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

Dále má každý možnost ústně se vyjádřit i v rámci veřejného projednání. 

Povinnost zohlednit vyjádření veřejnosti je opět zakotvena v několika stádiích 

procesu, a to ve zjišťovacím řízení a při vydávání stanoviska.170 Předpoklad, 

že k vyjádřením veřejnosti přihlédne i posuzovatel, je možné vyvodit z povinnosti 

předkladatele mu předávat vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu koncepce 

a ze skutečnosti, že povinnou součástí vyhodnocení je souhrnné vypořádání vyjádření 
                                                

167 Zákon o posuzování vlivů, § 10a odst. 1 písm. a. 
168 Zákon o posuzování vlivů, §10 a odst. 2. 
169 Možností podat vyjádření již po oznámení koncepce je opět plně naplněn požadavek na účast 
veřejnosti již v počátečních stádiích. 
170 Zákon o posuzování vlivů § 10g „příslušný úřad vydá na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu 
podaných a veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví“ 
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obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Opět tak 

dochází k obsahovému omezení připomínek veřejnosti. 171 

Stanovisko SEA opět není hmotně závazné. Jeho vydání (popřípadě rozhodnutí 

v zjišťovacím řízení, že koncepce posuzování vlivů nepodléhá) ale představuje procesní 

podmínku, bez které nemůže být koncepce schválena. Orgán schvalující samotnou 

koncepci je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska 

ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje 

a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán 

povinen svůj postup odůvodnit.172  

Z výše uvedeného je zřejmé, že koncepce účasti veřejnosti na procesu SEA je 

velmi podobná účasti veřejnosti na procesu EIA, a to včetně jejích výhod 

i nedostatků.173 Není tedy nutné se jí dále v této práci podrobněji zabývat. 

5.2.2. Územní plánování 

Územní plánování je hlavním nástrojem k zajištění účelného využití 

a prostorového uspořádání území a jako takové má velký vliv v rámci snahy o ochranu 

životního prostředí. Jeho význam je dán především jeho pozicí na počátku řady řízení 

vedoucích až k realizaci konečného způsobu využití území, což mu dává velký 

potenciál k zapojení veřejnosti v počátečních fázích rozhodovacího procesu, kdy jsou 

všechny (respektive větší část s ohledem na stupeň územního plánování) možnosti ještě 

otevřeny. Úprava územního plánování je obsažena v stavebním zákoně části třetí.  

Nástroje územního plánování je možné rozdělit na nástroje koncepční (územně 

plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace174) 

a realizační (územní rozhodnutí, územní opatření). Na tomto místě se ovšem s ohledem 

na zvolenou systematiku tato práce zabývá pouze některými nástroji koncepčními.  

Každý z nástrojů disponuje svojí vlastní úpravou účasti veřejnosti, přesto je 

ovšem možné najít jisté aspekty úpravy či instituty, které jsou společné všem 

probíraným nástrojům.  

                                                
171 Zákon o posuzování vlivů, příloha 9, bod 14. 
172 Zákon o posuzování vlivů, § 10g odst. 4. 
173 Například nemožnost samostatného přezkumu viz rozsudek NSS ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 
- 644.  
174 Mezi územně plánovací dokumentaci se řadí zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán. 
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Pravděpodobně nejdůležitějším společným znakem (s výjimkou politiky 

územního rozvoje) je zakotvení dvou možných úrovní účasti. Účast veřejnosti je tak 

možné rozdělit na účast širší, která je přiznána celé veřejnosti, a účast privilegovanou, 

která je přiznána jen omezenému okruhu osob, přičemž tyto okruhy se u jednotlivých 

nástrojů liší. V rámci širší účasti je příslušníkům veřejnosti umožněno podávat 

připomínky, s kterými ovšem není spojena žádná povinnost bližšího vypořádání 

ze strany příslušného orgánu, s výjimkou povinnosti vyhodnocení připomínek. 

Privilegovanému okruhu osob je naopak přiznána možnost podávat námitky, o kterých 

již musí příslušný orgán rozhodnout a své rozhodnutí odůvodnit. 

Součástí projednávání nástrojů územního plánování je i veřejné projednání,175 

které nařizuje pořizovatel a které je přístupné celé veřejnosti.176 V rámci veřejného 

projednání musí být zajištěn výklad územně plánovací dokumentace, a to ve spolupráci 

s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti 

ve výstavbě. Námitky a připomínky se uplatňují písemně177 a musí být opatřeny 

identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Pořizovatel je povinen 

o průběhu veřejného projednání vést písemný záznam. Podané námitky a připomínky 

musí být k tomuto záznamu připojeny.178 

Při projednávání jednotlivých nástrojů je taktéž ve všech případech zakotvena 

zásada koncentrace, což znamená, že námitky a připomínky je možné uplatnit pouze 

do stanoveného časového okamžiku, jinak se k nim nepřihlíží. Rovněž není možné 

uplatnit námitky nebo připomínky, o kterých bylo rozhodnuto pří vydání nadřízeného 

nástroje územního plánování.  
                                                

175 Dřívější úprava stavebního zákona neobsahovala povinnost vést veřejné projednání při pořizování 
politiky územního rozvoje. Tato úprava byla ovšem často kritizována. Upozorňováno bylo zejména 
na nesrozumitelnost návrhu pro neodbornou veřejnost (zejména s ohledem na odbornost, celkovou 
složitost a rozsah příslušných materiálů a poměrně krátkou dobu poskytnutou veřejnosti k jejich 
prostudování) a celkovou nedostatečnost zajištění účasti veřejnosti. Viz Požadavky na účast veřejnosti 
při projednávání Politiky územního rozvoje [online]. Ekologický právní servis [cit. 4. 9. 2014]. Dostupné 
z: http://pur.eps.cz/ files/pozadavky_na_ucast_verejnosti.pdf. Pro přesnost je ale třeba podotknout, že 
ačkoliv konání veřejného projednání při pořizování politiky územního rozvoje nebylo povinné, jeho 
konání rovněž nebylo vyloučeno, o čemž svědčí nařízené veřejné projednání Politiky územního rozvoje 
v roce 2008. Viz Informace o průběhu pořizování návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008 [online]. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [cit. 12. 9. 2014]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-
bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti/Archiv/Proces-porizovani-Politiky
-uzemniho-rozvoje-CR-200. 
176 Je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného území, nařídí pořizovatel více veřejných projednání 
na jím určených místech. (§ 22 odst.1 stavebního zákona). 
177 K uplatňování námitek na veřejném projednání viz rozsudek NSS ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 
7/2011-526. 
178 Stavební zákon §22 odst. 3. 
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Dalším společným institutem (s výjimkou politiky územního rozvoje) je institut 

zástupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti je fyzická nebo právnická osoba zmocněná 

předepsaným počtem osob uplatňujících věcně shodnou připomínku k návrhu územně 

plánovací dokumentace.179 V praxi jako zástupci veřejnosti často vystupují spolky 

zabývající se ochranou životního prostředí. Institut zástupce veřejnosti mimo jiné 

napomáhá k naplnění požadavku rychlosti a hospodárnosti řízení, neboť v případě 

zmocnění zástupce dochází ke koncentraci věcně shodných připomínek, čímž dochází 

i k výraznému usnadnění práce příslušného orgánu, který se nemusí opakovaně zabývat 

stejnými připomínkami. Hlavním přínosem zástupce veřejnosti z hlediska účasti 

veřejnosti je ovšem jeho oprávnění podávat námitky, čímž dochází k posílení postavení 

osob, jejichž zájmy zástupce hájí. Příslušný orgán má tak povinnost rozhodnout 

o námitce předložené zástupcem veřejnosti a toto rozhodnutí odůvodnit.  

Nejvyšší správní soud ovšem zaujal poměrně restriktivní postoj ve vztahu 

k oprávnění zástupce veřejnosti. Dle dosavadní judikatury NSS může sice zástupce 

veřejnosti podat žalobu proti rozhodnutí o námitkách podle § 65 SŘS, není již 

ale oprávněn podat návrh na zrušení samotné územně plánovací dokumentace jako 

opatření obecné povahy na základě ustanovení § 101a SŘS, jelikož tímto rozhodnutím 

nemůže dojít k zásahu do jeho hmotných práv. K založení aktivní legitimace k podání 

návrhu na zrušení OOP dle § 101a SŘS musí dle ustálené judikatury NSS navrhovatel 

tvrdit, že byl na svých právech zkrácen přímo napadeným OOP, nikoli toliko (na rozdíl 

od žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. SŘS.) řízením, které 

vydání OOP předcházelo.180 NSS je ovšem názoru, že zástupce veřejnosti a osoby, které 

ho zmocnily, nemohou v řízení o návrhu na zrušení OOP tvrdit ani prokázat dotčení 

na svých právech, neboť právě patří ke skupině osob, které dotčeny nejsou. „Zákon 

(tedy) důsledně rozlišuje osoby, jejichž práva a povinnosti jsou návrhem územního 

plánu přímo dotčeny, a ostatní, přičemž první skupině osob přiznává v řízení o územním 

plánu privilegované procesní postavení. Ostatní zájemci o účast na řízení o územním 

plánu, kteří na svých právech přímo dotčení nejsou, ovšem mohou společně vytvořit 

dostatečně početnou skupinu dle § 23 stavebního zákona a zvolit si ze svého středu 

svého zástupce, tedy zástupce veřejnosti, který potom bude mít v řízení o územním plánu 

shodné postavení jako dotčené osoby a s jehož námitkami, které představují společné 
                                                

179 Stavební zákon § 23 odst.2.  
180 Usnesení NSS ze dne 25. 6. 2008, č. j. 5 Ao 3/2008 - 27. 
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připomínky všech jím zastupovaných osob, musí být zacházeno stejně jako s námitkami 

dotčených osob.“181 Z výše citovaného judikátu vyplývá, že dle názoru NSS je cílem 

institutu zástupce veřejnosti přiznat osobám, jejichž zájmy nemohou být v řízení 

dotčeny182 a které uplatňují věcně shodnou připomínku, privilegované procesní 

postavení v rámci řízení spočívající v možnosti uplatnit námitku, o které bude muset 

příslušný orgán rozhodnout a toto rozhodnutí odůvodnit. Z tohoto důvodu se ovšem 

zástupce veřejnosti může domáhat ochrany pouze těchto svých procesních práv, což 

ovšem v případě ustanovení § 101a SŘS není možné. 

Na základě této argumentace NSS následně omezil i právo zástupce veřejnosti 

podat žalobu proti rozhodnutí o jím podané námitce. Dle názoru NSS a s odkazem 

na výše uvedené se rozhodnutí o námitce nemůže dotknout subjektivních veřejných 

práv zástupce veřejnosti, nýbrž pouze jeho práv procesních. Proto i případnou žalobu 

proti rozhodnutí o námitce je možné založit pouze na tvrzeném zkrácení procesních 

oprávnění. Aktivní žalobní legitimace zástupce veřejnosti k podání žaloby proti 

rozhodnutí o námitkách na základě ustanovení § 65 odst. 1 SŘS je tedy dle názoru 

soudu vyloučena. Zástupce veřejnosti je tak dle názoru NSS oprávněn podat žalobu 

proti rozhodnutí o námitkách pouze na základě ustanovení § 65 odst. 2 tohoto 

zákona.183 Zjednodušeně řečeno tedy může zástupce veřejnosti napadat v zásadě pouze 

způsob vypořádání jím podané námitky.184 

V současné době je možné spekulovat nad možností změny výše rozebrané 

judikatury s ohledem na nedávný nález ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, 

a to minimálně v situacích, kdy k zmocnění zástupce veřejnosti přistoupí osoby, jejichž 

zájmy mohou být vydáním územně plánovací dokumentace dotčeny a jsou tedy 

samostatně oprávněné k podání návrhu na její zrušení dle ustanovení § 101a SŘS. 

V nálezu obsažené prohlášení, že „skutečnost, že občan dá přednost prosazování svého 

zájmu formou sdružení se s jinými občany, nelze přičítat k jeho tíži,“ je teoreticky 
                                                

181 Usnesení NSS ze dne 25. 6. 2008, č. j. 5 Ao 3/2008 - 27. 
182 K zmocnění zástupce veřejnosti jsou ovšem oprávněny i osoby oprávněné podávat námitky 
samostatně. Okruh osob oprávněných podávat připomínky navíc nezahrnuje všechny osoby, které by 
mohly být územně plánovací dokumentací dotčeny, jak bude ukázáno níže. 
183 Usnesení NSS ze dne 27. 10. 2010, č. j. 2 Ao 5/2010 - 24. 
184 K omezení žalobní legitimace může ale pravděpodobně docházet i u jiných osob oprávněných podávat 
námitky. Dle usnesení NSS ze dne 27. 10. 2010, č. j. 2 Ao 5/2010 - 24 je totiž vždy „nutno posuzovat, 
zda k tomuto dotčení došlo již samotným rozhodnutím o námitkách, nebo až územním plánem, tedy 
následným schválením opatření obecné povahy.” Je tedy možné, že soud bude odmítat i žaloby jiných 
osob založené na zkrácení jiných něž procesních práv, a to na základě tvrzení, že tato práva mohou být 
dotčena až vydáním samotné územně plánovací dokumentace. 
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možné analogicky aplikovat i v případě zmocnění zástupce veřejnosti osobami 

oprávněnými podat návrh na zrušení OOP. Na druhou stranu je možné, že soud bude 

argumentovat výše zmíněným účelem institutu zástupce veřejnosti spočívajícím 

v privilegovaném procesním postavení v rámci přijímání územně plánovací 

dokumentace a skutečností, že zmíněné osoby mohou podat návrh na zrušení OOP 

samostatně.185 

Na závěr společného výkladu nástrojů územního plánování je vhodné dodat, že 

pro všechny nástroje platí povinnost příslušného správního orgánu zajistit veřejnosti 

a dotčeným orgánům možnost seznámit se s návrhy zadání územně plánovací 

dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje je celostátním nástrojem územního plánování, který 

určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování 

v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech a který tak stanovuje 

strategie a limity pro všechny na ni navazující nástroje, jejichž tvorbu koordinuje. 

Politiku pořizuje ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) a schvaluje ji 

vláda. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 

Mezi hlavní nedostatky úpravy účasti veřejnosti při pořizování politiky územního 

rozvoje je její začlenění až na závěr procesu. Veřejnost má totiž možnost uplatnit 

své připomínky až k vypracovanému návrhu politiky. Tento problém je ještě umocněn 

vyloučením veřejnosti z procesu přípravy vyhodnocení vlivů. Vyhodnocení vlivů 

politiky je z velké části vyňato z působnosti zákona o posuzování vlivů186, přičemž 

speciální proces posuzování je stanoven přímo ve stavebním zákoně. Na základě této 

speciální úpravy není veřejnost zapojena do vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj 

území,187 který se odehrává v počátečních fázích řízení. Veřejnost se tak může, stejně 

jako u návrhu politiky, účastnit až ve fázi, kdy je hotové vyhodnocení vlivů 

                                                
185 Viz argumentace NSS obsažená v rozsudku ze dne 21. 6. 2012 č. j. 1 Ao 7/2011 - 526. 
186 Zákon o posuzování vlivů § 10i odst. 1. 
187 Udržitelný rozvoj území dle ustanovení § 18 odst. 1 spočívá ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Součástí vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivů na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast. (§ 19 odst. 2 stavebního zákona). 
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na udržitelný rozvoj území. Připomínky veřejnosti následně slouží jako podklad 

pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g EIAZ Ministerstvem životního 

prostředí ČR. To je však vydáváno až na úplném konci procesu. Popsaná úprava je 

v rozporu s požadavkem na včasné zapojení veřejnosti v době, kdy jsou všechny 

možnosti ještě otevřeny. Ministerstvo pro místní rozvoj je sice povinováno zohlednit 

stanoviska a připomínky veřejnosti a upravit návrh politiky, v praxi však nelze očekávat 

přílišnou ochotu ke skutečnému zohlednění připomínek a odpovídající úpravě návrhu 

v době, kdy už je návrh prakticky hotov a jeho přepracování by znamenalo značné 

dodatečné náklady a bylo by navíc i časově náročné. 

Na základě ustanovení § 33 odst. 4 StavZ má ministerstvo povinnost zveřejnit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh politiky územního rozvoje včetně 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámit místo a dobu konání veřejného 

projednání, a to nejméně 30 dnů předem. Ministerstvo zároveň stanoví lhůtu pro podání 

písemných připomínek obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 60 dnů ode dne 

veřejného projednání. K podávání připomínek je tak ve stanovené době oprávněna celá 

veřejnost. 

Ministerstvo je následně, jak již bylo zmíněno výše, povinováno zaslat kopie 

stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací Ministerstvu životního 

prostředí ČR jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g EIAZ. 

Stanovisko ministerstva životního prostředí je vyňato z režimu ustanovení § 4 odst. 2 

StavZ, který zakotvuje stanoviska závazná pro politiku územního rozvoje. Je tedy 

s ohledem na skutečnost, že se jedná o stanovisko podle § 10g EIAZ, nezávazným 

podkladem dalšího rozhodování. Nejedná se ovšem ani o striktní procesní podmínku 

nezbytnou k vydání politiky územního rozvoje. Pokud ministerstvo životního prostředí 

stanovisko neuplatní ve lhůtě 30-ti dní po obdržení podkladů, popřípadě ani 

v prodloužené lhůtě (nejdéle o dalších 30 dní), je možné politiku územního rozvoje 

schválit i bez jeho stanoviska. 

Ministerstvo má následně povinnost zohlednit výsledky vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území, stanoviska, připomínky obcí a veřejnosti a případná 

vyjádření sousedních států a výsledky konzultací a upravit návrh politiky územního 
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rozvoje.188 Ministerstvo ovšem nemá povinnost připomínky nijak blíže vypořádávat.189 

Veřejnosti tak není dána žádná obrana proti tomu, jak byly připomínky zohledněny. 

Na závěr dochází k předání návrhu politiku územního rozvoje vládě. Spolu 

s návrhem se předává i zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje 

obsahující vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů 

a krajů, připomínek obcí a veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a výsledků 

konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování. Dále musí být spolu s návrhem 

předloženy i výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně sdělení, jak 

bylo zohledněno, a s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení, a stanovisko 

Ministerstva životního prostředí ČR k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se 

sdělením, jak bylo zohledněno. 

V rámci projednávání politiky územního rozvoje není nikomu přiznáno právo 

podávat námitky. Stejně tak není upravena možnost využít zástupce veřejnosti. 

Veřejnosti je přiznáno právo podávat připomínky i k návrhu zprávy o uplatňování 

politiky územního rozvoje.190 

Zásady územního rozvoje 

 Zásady územního rozvoje jsou nejobecnějším nástrojem ze skupiny nástrojů 

územně plánovací dokumentace. Stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné 

uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu 

a stanovují požadavky na jejich využití.191 Vydávány jsou (stejně jako ostatní nástroje 

územně plánovací dokumentace) formou opatření obecné povahy podle správního řádu. 

Jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů 

a pro rozhodování v území. Současně s návrhem zásad územního rozvoje se zpracovává 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Účast veřejnosti na přijímání zásad územního rozvoje je opět zajištěna v relativně 

pozdní fázi. Veřejnost má poprvé možnost podávat připomínky až k vypracovanému 

návrhu zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, a to do 30 

                                                
188 Stavební zákon, § 33 odst. 8. 
189 Jako jistou kontrolu, zda skutečně došlo k zohlednění připomínek, je možno chápat povinnost 
ministerstva předat spolu s návrhem politiky a zprávou o jejím projednání i vyhodnocení připomínek 
veřejnosti vládě. 
190 Stavební zákon, § 35 odst. 3. 
191 Stavební zákon, § 36 odst.1. 
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dní ode dne jejich doručení veřejnou vyhláškou.192 Na počátečním zpracovávání těchto 

dokumentů se tedy veřejnost nepodílí. To se týká i zástupce veřejnosti, kterému rovněž 

není umožněno účastnit se počáteční přípravy těchto dokumentů, ačkoliv je jeho účast 

mnohými odborníky doporučována již v této fázi.193 

Návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací jsou i zde zasílány 

Ministerstvu životního prostředí ČR jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu 

koncepce podle § 10g EIAZ.194 Vydání tohoto stanoviska je tedy v případě zásad 

územního rozvoje zařazeno do dřívější fáze. Zbylé platí stejně jako u politiky územního 

rozvoje. 

Na základě výsledků projednání, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

a schválení nejvhodnější varianty krajský úřad zajistí upravení návrhu. Nedostatkem 

této úpravy je, že mezi podklady, na základě kterých dochází k úpravě návrhu, nejsou 

zmíněny připomínky veřejnosti. 

O upraveném a posouzeném návrhu a vyhodnocení o posouzení vlivů se následně 

koná veřejné projednání. Oznámení o jeho konání se doručuje veřejnou vyhláškou. 

Veřejné projednání se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení.  

S veřejným projednáním je spojena další možnost k vyjádření veřejnosti k návrhu 

a vyhodnocení. Zákon na tomto místě, jak bylo avizováno dříve, rozlišuje mezi 

námitkami a připomínkami. K podání námitek jsou oprávněni dotčené obce, vlastník, 

správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury 

(„oprávněný investor") a zástupce veřejnosti. Námitky musí být odůvodněny a musí být 

vymezeno území dotčené námitkou. Námitky lze uplatnit do sedmi dnů ode dne 

veřejného projednání. K podání připomínek je na druhou stranu i zde oprávněn každý. 

Musí být podány ve stejné lhůtě jako námitky.  

Jak již bylo řečeno výše, námitky a připomínky se liší zejména způsobem jejich 

vypořádání. Zatímco k připomínkám má příslušný orgán povinnost vyhotovit pouze 

vyhodnocení, o námitkách již musí být rozhodnuto a toto rozhodnutí musí být opatřeno 

                                                
192 K později uplatněným připomínkám se opět nepřihlíží. 
193 Například ČERNÝ P. Účast veřejnosti na vydávání územně plánovací dokumentace a žalobní 
legitimace k jejímu soudnímu přezkumu - vybrané otázky. Stavební právo. 2011, 3, s. 50 
nebo PRŮCHOVÁ I. a kol. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. Brno: Masarykova Univerzita 
Právnická fakulta, 2011, s. 48 
194 Stavební zákon, § 37 odst. 7. 
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odůvodněním.195 Rozhodnutí o námitkách je vnímáno jako samostatné rozhodnutí,196 

které lze napadnout správní žalobou.197 Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí 

o námitkách, je kraj povinen uvést zásady územního rozvoje do souladu s tímto 

rozhodnutím. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí zásad 

územního rozvoje, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí 

o námitkách.198 Na druhou stranu příslušníci veřejnosti, kteří jsou oprávněni pouze 

k podání připomínek, nemají v zásadě žádnou možnost obrany proti způsobu, jakým 

byly jejich připomínky zohledněny a vypořádány. Pokud zároveň nepatří mezi osoby 

oprávněné k podání návrhu na zrušení zásad územního rozvoje dle ustanovení § 101a 

SŘS, mohou pouze podat podmět k zahájení přezkumného řízení, na jehož zahájení 

ovšem není ze zákona nárok. 

K zajištění řádného vypořádání s výše uvedenými podáními je krajský úřad 

povinen návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručit 

dotčeným orgánům a ministerstvu s výzvou, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení 

uplatnily svá stanoviska.199 

V případě, že dojde k podstatné úpravě návrhu zásad územního rozvoje, musí si 

krajský úřad vyžádat nová stanoviska a veřejné projednání opakovat. V tomto případě 

lze námitky a připomínky uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném projednání. 

Na závěr krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání zásad 

územního rozvoje s jejich odůvodněním.200 

Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco osobám oprávněným k podávání námitek 

je poskytnuta možnost poměrně účinné účasti na přípravě zásad územního rozvoje, 

                                                
195 Rozsudek NSS ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 - 644. „Obecnost ZÚR je faktorem, který 
do značné míry ovlivňuje charakter námitek a předurčuje nároky na obsahovou kvalitu jejich vypořádání. 
Vždy je však třeba trvat na přezkoumatelnosti odůvodnění. (...) Přestože lze tedy připustit poměrně 
obecné odůvodnění vypořádání námitky, musí z něj být patrné, jak byla konkrétní námitka vypořádána. 
V opačném případě je opatření obecné povahy zatíženo vadou nepřezkoumatelnosti.” Dále 
např. rozsudek NSS ze dne 16. 12. 2008, č.j. 1 Ao 3/2008 - 136. 
196 A to přestože rozhodnutí o námitkách je součástí odůvodnění zásad územního rozvoje, které jsou 
opatřením obecné povahy. Viz rozsudek NSS ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 2/2008 - 62, a usnesení NSS ze 
dne 27. 10. 2010, č.j. 2 Ao 5/2010 - 24. Dle názoru soudu je ovšem vždy však nutno posuzovat, zda 
k dotčení na právech došlo již samotným rozhodnutím o námitkách, nebo až následným schválením 
opatření obecné povahy. 
197 Podání žaloby proti rozhodnutí o námitkách není podmínkou, která by musela být splněna, 
před podáním návrhu na zrušení opatření obecné povahy viz rozsudek NSS ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 
7/2011-526. Proti rozhodnutí o námitkách není možné se odvolat nebo podat rozklad. 
198  Stavební zákon, § 41 odst. 3 
199 Stavební zákon § 39 odst. 4. 
200 Náležitosti odůvodnění viz rozsudek NSS ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 - 644. 
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osoby, které jsou oprávněny pouze k připomínkám, již takové postavení nemají. 

Skutečně efektivní účast je tedy poskytnuta pouze první skupině osob.201 Z tohoto 

důvodu ovšem není možné považovat okruh osob oprávněných k podávání námitek 

jako dostačující. Aarhuská úmluva v článku 8 sice výslovně nehovoří o oprávnění 

dotčené veřejnosti, nýbrž nechává vymezení veřejnosti, která se může procesu účastnit, 

na příslušných orgánech veřejné správy. Zároveň ale zakotvuje povinnost při tomto 

stanovení brát v úvahu cíle této úmluvy. S ohledem na cíle Aarhuské úmluvy, 

ale i úpravu Evropské unie by proto bylo vhodné zahrnout mezi osoby oprávněné 

k podávání námitek i vlastníky dotčených pozemků a další osoby, jejichž práva mohou 

být zásadami územního rozvoje dotčena. Jak ostatně prohlásil NSS: „zásady územního 

rozvoje mohou znamenat zásadní zásah do práv dotčených osob, protože vlastní 

umístění liniové stavby, respektující zásady územního rozvoje, nemůže v navazujících 

řízeních doznat významnějších změn. Míra dotčení se bude samozřejmě vždy lišit podle 

míry obecnosti zásad. Přesto však nelze v této fázi rezignovat na efektivní poskytování 

ochrany veřejným subjektivním právům dotčených osob. Tvrzení, že míra obecnosti 

zásad územního rozvoje vylučuje konkrétní zásah do práv dotčených osob, je 

nepřijatelné.“202  

Hlavním problémem celé úpravy účasti na přijímání zásad územního rozvoje je 

tak příliš omezený okruh osob oprávněných k zmíněné skutečně efektivní účasti 

na řízení. Jak bylo uvedeno ve výše citovaném rozsudku, obecnost zásad územního 

rozvoje neznamená, že rozhodnutí203 v nich učiněná nemohou znamenat zásah do práv 

dotčených osob. V rámci zásad jsou činěna rozhodnutí, která jsou následně závazná 

pro územně plánovací dokumentace na ně navazující. Pokud je tedy skutečná účast 

dotčeným osobám přiznána až v navazujících fázích územního plánování, může dojít 

k situaci, že námitky (a případně připomínky) dotčených osob mohou být odmítnuty 

z důvodu, že se otázka, k níž se vztahují, již řešila v nadřazené územně plánovací 

dokumentaci, a s odkazem na zásadu koncentrace. 

                                                
201 Zejména s ohledem na požadavek náležitého vzetí v úvahu výsledků účasti veřejnosti v rozhodnutí 
(Aarhuské úmluva čl. 7 ve spojení s čl. 6 odst. 8). 
202 Rozsudek NSS ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 - 644. V daném řízení se jednalo o zrušení zásad 
územního rozvoje. K dané prohlášení je ovšem možné přihlédnout i v tomto případě. Jak již totiž bylo 
řečeno výše, není příliš logické, aby osobám, které mají právo napadnout výsledek určitého procesu, 
nebylo zároveň přiznáno právo účastnit se tohoto procesu. 
203 Na tomto místě se pojmem rozhodnutí nemyslí správní rozhodnutí ve smyslu § 67 správního řádu. 
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Zajímavým rysem současné úpravy je, že okruh osob oprávněných k podávání 

námitek v rámci procesu přijímání zásad územního rozvoje, je v jistém ohledu užší, 

než okruh osob, které je následně mohou napadnout návrhem na zrušení opatření 

obecné povahy.204 Na základě ustanovení § 101a SŘS je návrh na zrušení OOP nebo 

jeho částí oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech vydaným OOP 

zkrácen. Toto ustanovení bylo českými soudy vykládáno poměrně restriktivně. České 

soudy totiž okruh osob oprávněných k podání návrhu na zrušení OOP omezovaly 

v zásadě pouze na osoby s určitými věcnými205 právy k dotčeným nemovitostem 

nacházejícím se na území regulovaném územním plánem, popřípadě k nemovitostem 

sousedícím s regulovaným územím či situovaným v jeho blízkosti.206 Dále i zastávaly 

názor, že spolky zabývající se ochranou životního prostředí nemají taková hmotná 

práva,207 která by mohla být dotčena přijatou územně plánovací dokumentací.208 I tento 

restriktivní výklad ovšem opravňoval k podání návrhu na zrušení OOP osoby, které 

nejsou oprávněny k podávání námitek podle stavebního zákona. Mezi osoby oprávněné 

napadnout zásady územního rozvoje tak byli (a jsou) řazeni například i vlastníci 

dotčených pozemků. 

 Ve světle nedávného nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 

59/14, lze ovšem očekávat, že okruh osob oprávněných k podání návrhu na zrušení 

zásad územního rozvoje jako OOP se ještě rozšíří, neboť ačkoliv se samotný nález 

zabýval oprávněním k napadení územního plánu, jeho závěry je možné užít i v případě 

zásad územního rozvoje. Ve zmíněném nálezu ÚS zejména odmítl restriktivní výklad 

NSS, který ve svých mnohých judikátech redukoval zkrácení na právech opravňující 

k podání návrhu na zrušení OOP na případný zásah do práv vlastníků nemovitostí 

                                                
204 Na druhou stranu zástupci veřejnosti (a tedy spolkům vystupujícím jako zástupce veřejnosti) toto 
oprávnění dle dosavadní judikatury nenáleží. Viz usnesení NSS ze dne 25. 6. 2008, č. j. 5 Ao 3/2008 - 27. 
Změnu výkladu pravděpodobně nebude znamenat ani nález ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, 
viz obecný výklad nástrojů územního plánování výše v této práci. 
205 Soudy upíraly oprávnění podat návrh na zrušení opatření obecné povahy například i nájemcům 
dotčených pozemků, jelikož jejich práva k pozemku nejsou povahy absolutní, nýbrž relativní. 
Viz usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1 2009 - 120. 
206 Například usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1 2009 - 120. 
207 Tento názor byl soudy opírán o tvrzení, že spolky jsou právnickou osobou, která je samostatným 
nositelem hmotných i procesních práv, odlišných od práv fyzických osob, které jsou jejími členy, 
související s donedávna ustálenou judikaturou, která umožňovala spolkům namítat nezákonnost 
rozhodnutí jen potud, tvrdily-li, že v řízení byla zkrácena jejich procesní práva. Viz Rozsudek NSS ze 
dne 24. 10. 2013, č. j. 5 Aos 3/2012 - 36, zrušený nálezem ÚS ze dne 30.5.2014, sp. zn. I. ÚS 59/14. 
208 Rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2013, č. j. 5 Aos 3/2012 - 36, zrušený nálezem ÚS ze dne 30. 5. 2014, 
sp. zn. I. ÚS 59/14. 
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či jinak řečeno imise zahrnující nebo ohrožující vlastníky nemovitostí (nositele práv 

k nim) ležících v dosahu regulace OOP (v tomto případě územním plánem). „Práva 

komunity mohou být dotčena šířeji: vady územního plánu jsou v negativním smyslu 

způsobilé dotknout se oprávněných zájmů občanů žijících na příslušném území, mohou 

významně ztížit naplnění koncepce územním plánem zamýšlené a ohrozit tak jeho 

společenskou funkci. Pro tento případ je žádoucí, aby prostor k soudní ochraně dostali 

nejen jednotlivci samotní, ale též právní subjekty, do nichž se sdružují.“209  

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud připustil, že spolek (a to nejen spolek 

zabývající se ochranou životního prostředí) má aktivní žalobní legitimaci podat návrh 

na zrušení OOP (v daném případě územní plán) podle ustanovení § 101a SŘS. Svůj 

závěr Ústavní soud podložil již zmiňovanou argumentací, že „skutečnost, že občan dá 

přednost prosazování svého zájmu formou sdružení se s jinými občany, nelze přičítat 

k jeho tíži.“210 Podmínku tohoto oprávnění je ovšem dotčení na jeho subjektivních 

právech OOP. Nepostačuje tedy, pokud by spolek tvrdil, že OOP či procedura vedoucí 

k jeho vydání byly nezákonné bez toho, aby současně tvrdil, že se dotýká jeho právní 

sféry. Dále ÚS vznesl požadavek místního vztahu navrhovatele k lokalitě regulované 

územně plánovací dokumentací. 

S ohledem na již zmíněný rozsudek NSS ze dne 20. 5. 2010 č.j. 8 Ao 2/2010 - 644 

lze očekávat, že citovaný nález ÚS a v něm obsažené odmítnutí redukce práv 

významných pro založení oprávnění k podání návrhu na zrušení OOP na práva věcná, 

povede i k rozšíření okruhu osob oprávněných podat návrh na zrušení zásad územního 

rozvoje.  

Z výše uvedeného je patrné, že v rámci úpravy zásad územního rozvoje 

(a přijímání územně plánovací dokumentace obecně) dochází k situaci, kdy osobám 

oprávněným napadnout tento nástroj v soudním řízení211 není poskytnuta skutečně 

efektivní možnost účasti při jeho přijímání. Tento stav je nutné označit za nekoncepční 

a v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení.212 Z hlediska koncepce účasti veřejnost by 

                                                
209 Nález ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14. 
210 Nález ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14. 
211 Česká právní úprava jde v této věci do jisté míry i nad rámec práva EU, které neobsahuje výslovnou 
povinnost zajistit veřejnosti možnost iniciovat přezkum koncepcí.  
212 Někteří autoři se dokonce vyjadřují ve smyslu, že „platná úprava vede k tomu, že tuto kvalifikovanou 
ochranu (práv dotčených osob) poskytuje namísto orgánů územního plánování Nejvyšší správní soud, 
a to formou rušení nezákonně vydaných opatření obecné povahy.“ ČERNÝ P. Účast veřejnosti 
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jistě bylo logičtější, kdyby osobám oprávněným podat návrh na zrušení tohoto OOP 

byla poskytnuta možnost efektivní účasti již v průběhu přijímání zásad, než se následně 

potýkat s jejich výhradami v řízení soudním. Daný stav může vést k  zbytečným 

průtahům a dalším nákladům, kterým by bylo možno (alespoň v části případů) předejít 

zajištěním řádné účasti již v průběhu přijímání zásad. 

Územní plán 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce a jeho plošného 

a prostorového uspořádání. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory.213 Pořizuje 

se a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města Prahy, popřípadě pro 

celé území vojenského újezdu. Může být ovšem pořízen i pro vymezenou část území 

hlavního města Prahy. Vydává se formou opatření obecné povahy podle správního řádu 

a je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu a pro rozhodování v území. 

V rámci přijímání územního plánu je zvláštní postavení přiznáno občanům obce, 

fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva 

k pozemku nebo stavbě na území obce, a oprávněnému investorovi. Tyto osoby mají 

vedle orgánů veřejné správy možnost podat návrh na pořízení územního plánu. 

O pořízení územního plánu může rozhodnout zastupitelstvo obce i z vlastní iniciativity. 

Ostatní osoby mohou podat pouze podnět. 

Možnost podávat připomínky je v rámci procesu přijímání územního plánu 

zakotvena ve třech fázích tohoto procesu,214 čímž je veřejnosti dána významná šance 

ovlivňovat konečnou podobu územního plánu již v průběhu jeho tvorby. Na rozdíl 

od předchozích nástrojů je tak veřejnosti umožněna účast již v počátečních fázích 

procesu. Veřejnost má totiž možnost uplatnit své písemné připomínky již k návrhu 

zadání územního plánu, kdy se teprve stanovují hlavní požadavky a cíle zpracování, 

a to ve lhůtě 15 dní215 od jeho doručení veřejnou vyhláškou. K připomínkám 

uplatněným později se nepřihlíží. O návrhu zadání územního plánu se nekoná veřejné 

projednání. 

                                                                                                                                         
na vydávání územně plánovací dokumentace a žalobní legitimace k jejímu soudnímu přezkumu - vybrané 
otázky. Stavební právo. 2011, 3, s. 50. 
213 Stavební zákon, § 43 odst. 1 
214 Veřejnost má možnost podávat připomínky k návrhu zadání územního plánu, k návrhu územního 
plánu a v rámci veřejného projednání o upraveném návrhu územního plánu. 
215 Na základě dřívější úpravy byla veřejnosti poskytnuta k uplatnění připomínek lhůta 30 dní. Tato 
úprava lépe odpovídala článku 6 odst. 3 Aarhuské úmluvy, který požaduje poskytnutí rozumných lhůt pro 
jednotlivé fáze, které poskytnou dostatek času pro informování veřejnosti, její přípravu a účinnou účast. 
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Veřejnost ovšem nemá možnost účastnit se rozhodovacího procesu ohledně 

otázky, zda má být návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Toto 

rozhodnutí přísluší krajskému úřadu, který ve svém stanovisku k návrhu zadání uvede, 

zda má být návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví 

podrobnější požadavky podle § 10i EIAZ.216 Pokud má být návrh posuzován, doplní 

pořizovatel do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území.217 Úprava posuzování vlivů je v ostatním velmi podobná té vztahující se 

k zásadám územního rozvoje, a to včetně jejích nedostatků,218 a není tedy nutné se jí 

zde blíže zabývat. 

Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 

upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení. Zákon tak opět výslovně nehovoří 

o úpravě na základě připomínek veřejnosti. Povinnost jejich zohlednění je ovšem 

možné vyvodit z účelu úpravy. V opačném případě by totiž podávání připomínek 

postrádalo smysl. 

Na základě upraveného a schváleného zadání územního plánu dochází k pořízení 

návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (pokud se 

zpracovává), ke kterým má následně veřejnost opět možnost uplatnit písemné 

připomínky, a to do 30 dnů ode dne jejich doručení veřejnou vyhláškou. 

Na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů 

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (pokud se zpracovává) je následně 

zajištěno upravení návrhu. O upraveném a posouzeném návrhu a vyhodnocení se pak 

koná veřejné projednání, a to nejdříve 15 dní od doručení oznámení o jeho konání 

veřejnou vyhláškou. 

V této fázi je opět vedle připomínek, k jejichž uplatnění je oprávněna celá 

veřejnost, možné podávat i námitky.219 Mezi osoby oprávněné podávat námitky se řadí 

vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 

veřejnosti. Okruh oprávněných osob je tedy s ohledem na přijímání územního plánu 

                                                
216 Zjišťovací řízení a veřejné projednání se na základě ustanovení § 10i odst. 1 zákona o posuzování 
vlivů postupem podle tohoto zákona neprovádí. 
217 Stejnou povinnost má, i pokud příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 
218 Viz stavební zákon, § 50 odst. 5 
219  V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezení území dotčeného námitkou. 
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rozšířen o dotčené vlastníky, naopak jsou ale vyňaty dotčené obce.220 Rozšíření okruhu 

o dotčené vlastníky je jistě nutno chápat pozitivně.221 Okruh osob ovšem stále není 

(vzhledem k omezenému vlivu připomínek a restriktivnímu výkladu oprávnění zástupce 

veřejnosti) dostačující a bylo by tak vhodné k jejich podání oprávnit i další dotčené 

osoby, jako například nájemce222 a další.  

Koncept námitek proti návrhu územního plánu je shodný s předchozí úpravou, 

a to včetně možnosti napadnout rozhodnutí o námitkách správní žalobou a povinnosti 

uvést územní plán do souladu s rozhodnutím o námitkách. Stejně je tomu 

i u připomínek, jejichž nezohlednění se opět v podstatě nelze bránit s výjimkou 

možnosti podání podnětu k přezkumnému řízení ohledně územního plánu. Námitky 

a připomínky je nutné uplatnit do sedmi dnů ode dne veřejného projednání, jinak se 

k nim nepřihlíží.223 

Zohlednění podání veřejnosti má být (stejně jako u zásad územního rozvoje) 

zajištěno povinností pořizovatele ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotit 

výsledky projednání a zpracovat s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí 

o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. 

K zajištění řádného vypořádání se tyto návrhy i zde zasílají dotčeným orgánům 

a krajskému úřadu k uplatnění stanovisek. 

Upravený návrh224 pořizovatel na závěr předloží spolu s odůvodněním 

zastupitelstvu obce, které je příslušné k jeho vydání.  

Vydaný územní plán je opět možné jako OOP napadnout u správního soudu. Jak 

již bylo uvedeno výše, okruh osob oprávněných k podání návrhu na zrušení OOP byl 

podstatně rozšířen nálezem ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, který se zabýval 
                                                

220 S těmi ovšem byl návrh projednáván již v předchozích fázích, viz například § 50 odst. 2 stavebního 
zákona. Sousední obce se mohou účastnit veřejného projednání. 
221 Dřívější úprava přiznávala privilegované postavení pouze vlastníkům pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. K novele 
došlo zákonem č. 350/2012 Sb. 
222 Jak již bylo řečeno výše, nájemci mohou v pronajatých prostorách žít i řadu let a mohou být tak 
významně ovlivněny územně plánovací dokumentací. Argumentace, že práva těchto osob mají být 
chráněna zprostředkovaně skrz majitele (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 
ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1 2009-120), neodpovídá realitě a bylo by tedy vhodné těmto osobám 
přiznat stejná práva (s ohledem na účast na daném procesu) jako dotčeným vlastníkům. 
223 Tato lhůta byla zavedena až zákonem č. 350/2012 Sb. Do nabytí jeho účinnosti bylo možné uplatnit 
námitky a připomínky nejpozději při veřejném projednání. Došlo tak k významnému zlepšení úpravy, 
jelikož byla veřejnosti dána možnost upravit svá podání na základě informací, které byly poskytnuty 
v rámci veřejného projednání. 
224 Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, je nutné konat 
opakovaná veřejné projednání. 
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možností napadení právě územního plánu a který toto právo výslovně přiznal 

i spolkům. Rozbor tohoto nálezu poskytnutý výše v této práci v části věnované zásadám 

územního rozvoje je tedy možné použít i zde.   

Postavení zástupce veřejnosti je rovněž shodné jako u předchozích nástrojů, 

a proto není nutné ho zde podrobně rozebírat. 

Regulační plán 

Regulační plán představuje nejpodrobnější nástroj ze skupiny územně plánovací 

dokumentace. Ačkoliv se stále jedná o nástroj koncepční, svým charakterem již spíše 

odpovídá nástrojům realizačním, jelikož již stanovuje podrobné podmínky pro využití 

pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb a lze jím dokonce nahradit 

územní rozhodnutí. V odůvodněných případech je naopak jeho pořízení možné spojit 

s pořízením územního plánu. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území.225  

Regulační plán je v rámci nástrojů územního plánování specifický ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem je, že vedle podnětu je možné regulační plán vydat 

i na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo 

územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu. Druhým důvodem je 

rozdílná úprava posuzování vlivů na životní prostředí. 

Na rozdíl od předchozích nástrojů nedochází k částečnému vynětí posuzování 

vlivů regulačního plánu z působnosti EIAZ na základě ustanovení §10i odst. 1 tohoto 

zákona a veřejnost se tak v zásadě může účastnit těchto procesů způsobem v něm 

stanoveným. Regulační plán, který nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby, se v tomto 

rozsahu posuzuje jako záměr podle EIAZ.226 Zvláštní úprava je ve stavebním zákoně 

obsažena pro regulační plán, který nahradí rozhodnutí o umístění záměru, pokud se 

jedná o záměr uvedený v příloze I kategorii II zákona o posuzování vlivů, u kterého je 

příslušným úřadem krajský úřad a u kterého proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 EIAZ. 

Při splnění těchto podmínek dochází k spojení postupů posuzování vlivů na životní 

prostředí a pořizování regulačního plánu, pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího 

řízení spojení těchto postupů nevyloučil. V těchto případech se posudek o vlivech 

záměru na životní prostředí nezpracovává. Pokud naopak regulační plán nenahrazuje 

                                                
225 Regulační plán vydaný krajem je závazný i pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. 
226 Zákon o posuzování vlivů, § 10i odst. 2. 
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územní rozhodnutí pro záměr uvedený výše, zvláštní ustanovení stavebního zákona 

upravující posuzování vlivů regulačního plánu na životní prostředí se nepoužijí. 

Postup pořizování regulačního plánu z podnětu227 je velmi podobný pořizování 

územního plánu a rovněž zajišťuje účast veřejnosti v již počátečních fázích procesu. 

Pokud není zadání regulačního plánu součástí územního plánu nebo zásad územního 

rozvoje, zpracuje pořizovatel návrh zadání a doručí jej veřejnou vyhláškou. Každý má 

následně možnost uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení své písemné požadavky 

na obsah zadání, případně vyjádření k oznámení záměru. 

Uplatněná vyjádření jsou jedním z podkladů pro úpravu návrhu zadání 

regulačního plánu, který je předkládán k schválení příslušnému zastupitelstvu. Spolu 

s návrhem zadání musí být předloženo i vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky 

a další podklady do návrhu zapracovány.228 

Na základě schváleného zadání pořizovatel zajistí zpracování návrhu regulačního 

plánu a posouzení vlivů na životní prostředí podle EIAZ, pokud k němu dochází. Návrh 

regulačního plánu a posouzení vlivů se doručuje veřejnou vyhláškou a každý má 

možnost uplatnit písemně své připomínky k návrhu regulačního plánu a vyjádření 

k dokumentaci vlivů, a to do 15 dnů ode dne doručení. Na základě výsledků projednání 

následně dochází k úpravě návrhu regulačního plánu. 

O upraveném a posouzeném návrhu regulačního plánu a dokumentaci vlivů se 

koná veřejné projednání, a to nejdříve 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky, kterou je 

veřejnost o jeho konání informována. Připomínky a námitky je možné uplatnit 

nejpozději sedm dní ode dne veřejného projednání.  

Okruh osob oprávněných k podávání námitek je vymezen odkazem na ustanovení 

§85 odst. 1 a 2,229 které vymezují účastníky územního řízení. Poprvé je tak v rámci 

nástrojů územního plánovaní přiznáno privilegované postavení spolkům zabývajícím se 

ochranou životního prostředí, tak jak bylo uvedeno v části věnující se územnímu řízení. 

                                                
227 Stavební zákon, § 64 a násl. 
228 Poměrně zajímavou nesrovnalostí stavebního zákona je, že § 64 odst. 5 za podklady úpravy návrhu 
označuje vyjádření, stanovisko a závěr zjišťovacího řízení, kdežto u vyhodnocení hovoří o zapracování 
uplatněných požadavků, stanoviska a závěru zjišťovacího řízení. Logicky by přitom mělo být pracováno 
s oběma kategoriemi v obou případech. 
229 Účastníky územního řízení jsou žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, 
a dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno, a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 
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Přes rozšíření okruhu osob o spolky ovšem ani v případě regulačního plánu není tento 

okruh dostatečný, jelikož nejsou zařazeni nájemci a další osoby, které by mohly být 

regulačním plánem dotčeny. Právo podávat námitky navíc není poskytnuto ani zástupci 

veřejnosti. 

V ostatním platí pro námitky a připomínky to, co již o nich bylo řečeno 

u předchozích nástrojů územního plánování, a to včetně povinnosti uvést regulační plán 

do souladu s rozhodnutím o námitkách v případě jeho změny nebo zrušení. 

Po uskutečnění veřejného projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným 

zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy 

návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy se 

i v případě regulačního plánu doručují dotčeným orgánům, aby k nim uplatnily 

stanoviska.  

V souladu s výsledky projednání pořizovatel zajistí úpravu návrhu regulačního 

plánu. Ten pak spolu s odůvodněním předkládá zastupitelstvu obce nebo kraje, které je 

příslušné k jeho vydání. 

Z výše uvedeného je patrné, že stejně jako u přijímání územního plánu, i v rámci 

procesu přijímání regulačního plánu (z podnětu) je zajištěna účast veřejnosti 

v počátečních fázích řízení. Jinak tomu ovšem je, pokud se regulační plán pořizuje 

na žádost. Součástí žádosti je totiž rovnou i upravený návrh regulačního plánu. 

Veřejnost má tak poprvé možnost účastnit se v rámci veřejného projednání, jehož 

úprava (včetně možnosti podávat námitky a připomínky) již je shodná s úpravou 

přijímání regulačního plánu z podnětu. 

Zhodnocení nástrojů územního plánování 

Z výše uvedeného rozboru nástrojů územního plánování je zřejmé, že 

nedostatkem provázejícím ve větší či menší míře všechny tyto nástroje je omezený 

okruh osob, kterým je umožněno podávat námitky jako jediný skutečně efektivní 

nástroj účasti veřejnosti v rámci územního plánování. 

Důvodem tohoto omezení je pravděpodobně snaha předejít zahlcení příslušných 

orgánů námitkami, o kterých všech následně musí rozhodnout a opatřit je 

odůvodněním, což vede k prodloužení řízení, ale i zvýšení nákladů. Jak bylo ovšem 

ukázáno v části věnované zásadám územního rozvoje, uvedeným omezením dochází 

pouze k přenosu zátěže na soudy (s výjimkou politiky územního rozvoje), jelikož 
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k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy jsou oprávněny všechny osoby, 

kterým bylo vydáním nástroje zasaženo do práv.230 

Předně je ale potřeba si uvědomit, že účast veřejnosti není možné vnímat pouze 

jako zátěž na rozhodující orgány. Nástroje územního plánování jsou velmi významné 

dokumenty, které mají velký potenciál k zasažení zájmů celé řady osob. Je proto 

potřeba, aby těmto osobám byla zajištěna efektivní možnost účasti na jejich přijímání, 

tak aby jejich zájmy byly skutečně vzaty v potaz a bylo vybráno řešení, které odpovídá 

všem přítomným zájmům. Složitost procesu tedy nemůže být omluvou pro vyloučení 

těchto osob z rozhodování.  

Problematické je dále i omezení okruhu osob oprávněných podávat námitky 

u vyšších nástrojů územního plánování ve spojení se zásadou koncentrace. Spojením 

těchto dvou omezení totiž může dojít k situacím, kdy osobám, jejichž účast (ve smyslu 

oprávnění podat námitky) je umožněna až u nástrojů nižších, je zabráněno uplatnit 

pro jejich zájmy důležité námitky, jelikož o nich již bylo rozhodnuto ve fázích, jichž se 

nemohly efektivně účastnit. 

Dalším problémem úpravy je, že v rámci některých nástrojů je účast veřejnosti 

umožněna příliš pozdě, a to v době, kdy už byla učiněna určitá rozhodnutí a jsou 

připraveny návrhy nástrojů, a je tedy velmi málo pravděpodobné, že se orgány přes 

svoji povinnost upravit návrhy dokumentů na základě projednání budou skutečně 

zabývat alternativními variantami, které by více vyhovovaly zájmům všech dotčených 

osob, včetně těch, které se na počátku procesu nemohly vyjádřit. Bylo by tedy vhodné 

zavést alespoň možnost podávat připomínky i k návrhům zadání vyšších nástrojů 

územního plánování. 

Posledním nedostatkem, který je na tomto místě potřeba zdůraznit, je zmíněná 

zvláštní úprava posuzování vlivů, která vede k vyloučení veřejnosti z přípravy 

stanovisek. Posuzování vlivů je významným nástrojem ochrany životního prostředí 

a má velkou váhu v rámci následného rozhodování. Bylo by tedy vhodné, kdyby již při 

přípravě stanovisek byla konzultována veřejnost, což by následně zvyšovalo 

pravděpodobnost, že připravené stanovisko bude co nejvíce odpovídat skutečné situaci. 

 

  
                                                

230 Konkrétní vymezení okruhu těchto osob bude záležet na způsobu, jakým soudy přistoupí k výkladu 
zmiňovaného nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014. 
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6. Vybrané nedostatky české úpravy účasti veřejnosti na 
rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí 
a možnost nápravy 

Z rozboru jednotlivých právních předpisů obsahujících úpravu účasti veřejnosti 

na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí je zřejmé, že jsou tyto 

předpisy zatíženy celou řadou různých vad a nedostatků. V některých případech se 

jedná pouze o ojedinělé drobné nedostatky vyskytující se pouze u některých druhů 

procesů, které nemohou ohrozit celkovou efektivitu tohoto institutu. Při srovnání 

jednotlivých úprav je ovšem možné objevit i mnohem vážnější nedostatky, které se 

objevují na více místech úpravy a svědčí tak o celkově nesprávném přístupu k některým 

otázkám v rámci tohoto institutu.  

6.1. Restriktivní pojetí dotčené veřejnosti 

Jak je zřejmé z předchozích částí této práce, hlavním nedostatkem české úpravy 

účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí je 

omezený okruh osob, kterým je přiznáno postavení dotčené veřejnosti a s tím spojená 

oprávnění. Definice dotčené veřejnosti obsažená v Aarhuské úmluvě je užší než 

definice veřejnosti jako takové, přes to je tato definice stále velmi široká. Český právní 

řád ovšem nedisponuje jednotnou definicí dotčené veřejnosti. Většina právních předpisů 

obsahujících úpravu rozhodovacích procesů, které mohou mít významný vliv na životní 

prostředí, disponuje svým vlastním okruhem oprávněných osob. Ty ovšem, jak bylo 

ukázáno v předchozích částech této práce, ve většině případů nedosahují úrovně 

požadované Aarhuskou úmluvou. Je tak možné říci, že obecné pojetí dotčené veřejnosti 

obsažené v českém právním řádu je nepřijatelně restriktivní. 

Celá řada rozhodovacích procesů s významným vlivem na životní prostředí má 

podobu správního řízení. Účast na těchto řízeních je s výjimkou některých případů 

zakotvení konzultativní formy účasti231 umožněna pouze účastníkům řízení. Zmíněné 

formy konzultativní účasti navíc nepředstavují skutečně efektivní účast na řízeních. Je 

proto možné prohlásit, že jedinou skutečně efektivní formou účasti na správních 
                                                

231 Příkladem může být možnost konat veřejné ústní jednání v rámci stavebního řízení nebo možnost 
podávat vyjádření v rámci řízení o vydání integrovaného povolení. Na tomto místě je vhodné 
připomenout, že oprávnění podávat připomínky je dle článku 6 odst. 7 Aarhuské úmluvy přiznáno celé 
veřejnosti. Z toho je možné dovodit, že samotné podávání připomínek bez zajištění dalších oprávnění 
nemůže představovat úroveň účasti požadovanou Aarhuskou úmluvou pro dotčenou veřejnost. 
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řízeních je účast v postavení účastníka řízení.232 K problémům konzultativní účasti bude 

pojednáno v samostatné části této kapitoly. 

Obecná definice účastníků řízení obsažená v § 27 SŘ představuje velmi širokou 

definici, která umožňuje výklad přiznávající postavení účastníka širokému okruhu osob, 

který (až na nezahrnutí možnosti dotčení zájmů) je způsobilý naplnit požadavky 

Aarhuské úmluvy. Problémem ovšem je, že celá řada řízení disponuje svojí vlastní 

úpravou včetně vlastního vymezení účastníků, která dle názoru NSS vylučuje užití 

obecné právní úpravy účastenství, a to i v případech, kdy předmětná speciální úprava 

užití obecné úpravy výslovně nevylučuje.233 V řadě řízení je tak postavení účastníka 

řízení přiznáno pouze omezenému okruhu osob, který neodpovídá definici dotčené 

veřejnosti Aarhuské úmluvy. Většinou se jedná o osoby, jejichž vlastnická práva 

nebo jiná věcná práva k nemovitostem mohou být v rámci rozhodovacího procesu 

dotčena, a spolky či obecně prospěšné společnosti zabývající se ochranou životního 

prostředí (např. územní řízení)234. V některých řízeních však může dojít i k vyloučení 

dotčených vlastníků (např. IPPC)235. Extrémními případy jsou pak řízení, v kterých je 

okruh účastníků omezen pouze na žadatele (např. atomový zákon)236. 

Restriktivní pojetí dotčené veřejnosti se projevuje hned dvěma způsoby. Prvním 

je tendence k omezování práv, jejichž potencionální dotčení může založit účast 

na správních řízeních, na vlastnická či jiné věcná práva. Druhým je pak omezení 

veřejnosti, která se může účastnit i na základě možného dotčení jiných zájmů, 

na organizovanou veřejnost (tedy spolky a případně i obecně prospěšné společnosti 

zabývající se ochranou životního prostředí), a to navíc pouze v některých řízeních. 

Zcela nejslabší postavení je přiznáno jednotlivcům. Těm je totiž účast 

na správních řízení přiznána pouze, hrozí-li dotčení jejich vlastnických nebo jiných 

věcných práv. Jednotlivci, kteří nemají věcná práva k dotčeným nemovitostem, 

ale mohou být rozhodnutím jinak dotčeni, jsou z rozhodování v rámci správních řízení 

zcela vyloučeni, stejně jako jejich účast čistě za účelem ochrany životního prostředí. 

                                                
232 ČERNÝ P. Nedostatky implementace článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice [online]. 
Ekologický právní servis, 2010[cit.13.9.2014]. Dostupné z: http://www.eps.cz/sites/default/files/publikac
e/nedostatky_implementace_cl9_aarhuske_umluvy.pdf. 
233 Viz například rozsudek NSS ze dne 4. 5. 2011, č.j. 1 As 43/2011 – 53, nebo rozsudek NSS ze dne 27. 
5. 2010, č.j. 5 As 41/2009 – 91. 
234 Stavební zákon, § 85. 
235 Zákon o integrované prevenci, § 7 odst. 1. 
236 Atomový zákon, § 14 odst. 1. 
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Tato situace představuje nepřípustné omezení okruhu osob oprávněných k účasti 

na řízení. Nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí mají sice 

privilegované postavení v rámci úpravy obsažené v Aarhuské úmluvě, toto 

privilegované postavení ovšem spočívá především v tom, že nemusí prokazovat zájem 

na rozhodování, jelikož je tento zájem v jejich případě předpokládán. Není možné 

danou úpravu vykládat způsobem, že by účast na řízeních k ochraně jiných než 

vlastnických a jiných věcných práv měla být přiznávána pouze nevládním organizacím 

zabývajícím se ochranou životního prostředí. Účast na environmentálních řízeních 

k ochraně zájmů životního prostředí, ale i jiných zájmů, je potřeba přiznat celé dotčené 

veřejnosti. Jediným rozdílem mezi předmětnými dvěma formami dotčené veřejnosti by 

v ideálním případě mělo být, že jednotlivci mohou být povinování svůj zájem doložit. 

Omezování práv, jejichž potencionální dotčení může založit oprávnění k účasti 

jednotlivců na řízení, na právo vlastnické a jiná věcná práva, je v rozporu s Aarhuskou 

úmluvou. Aarhuská úmluva požaduje, aby účast na řízeních byla přiznána všem 

osobám, které mohou být environmentálním rozhodováním dotčeny, nebo které mohou 

mít na tomto rozhodování zájem, přičemž tento zájem v žádném ze svých ustanovení 

neomezuje na pouze některé vybrané zájmy. Jak již bylo v této práci na více místech 

zmíněno, vnitrostátní úprava přijímaná členskými státy k naplnění požadavků Aarhuské 

úmluvy by měla směřovat k zajištění široké účasti veřejnosti. Omezování potencionálně 

dotčených práv na práva věcná je tak v přímém rozporu s tímto požadavkem. 

Úprava účasti spolků zabývajících se ochranou životního prostředí ovšem taktéž 

není dostačující. Spolky se mohou správních řízení účastnit na základě zákona 

o ochraně přírody a krajiny, zákona o posuzování vlivů, vodního zákona a zákona 

o integrované prevenci. Tyto zákony přes svůj široký rozsah ovšem nepokrývají 

všechna řízení, která mohou mít významný vliv na životní prostředí. Požadavky účasti 

veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí proto nejsou 

naplněny ani v případě spolků. Řízení, na nichž se nemůže účastnit dotčená veřejnost 

v žádné z jejích forem, pak představují hrubé porušení požadavků Aarhuské úmluvy. 

Dostatečně široká možnost účasti je zajištěna v procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí, v kterém je každému umožněno podávat jakékoliv připomínky. 

Přiznaná forma účasti ovšem není příliš efektivní, jelikož veřejnosti není dána žádná 

možnost, jak se domoci svých práv a řádného zohlednění svých připomínek, a to jak 
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v rámci samotného procesu posuzování vlivů, tak i v řízeních následujících. Význam 

celé úpravy je navíc silně zpochybněn i vydělením procesu posuzování z vlivů 

ze samotného správního řízení a nezávaznou povahou vydaného stanoviska. Účast 

veřejnosti v rámci těchto procesů proto nemůže být považována za efektivní.237 

Jak navíc prohlásil Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy ve svém rozhodnutí 

ze dne 29. června 2012, environmentální rozhodování se neomezuje pouze na procesy 

posuzování vlivů na životní prostředí, ale řadí se sem i další rozhodovací procesy, 

pokud mohou mít významný vliv na životní prostředí.238 Skutečnost, že v rámci procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí je umožněna široká účast veřejnosti, nic nemění 

na tom, že omezení osob oprávněných k účasti na navazujících řízeních na osoby, 

jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být dotčena, a za stanovených 

podmínek (které jsou dle Výboru taktéž příliš restriktivní) na nevládní organizace 

zabývající se ochranou životního prostředí, je v rozporu s požadavky Aarhuské úmluvy. 

Článek 6 odst. 3 Aarhuské úmluvy upravující požadavek poskytnutí rozumných 

lhůt pro jednotlivé fáze rozhodování dle názoru Výboru svědčí o předpokladu Úmluvy, 

že v případě vícestupňového rozhodování, kam se řadí i procesy obsažené v českém 

právním řádu (v tomto případě procesu EIA a následujících), bude poskytnuta možnost 

pro účast veřejnosti v každé z těchto fází.239 Tím, že český právní řád nezajišťuje 

efektivní účast celé dotčené veřejnosti v průběhu všech fází rozhodovacího procesu, 

dochází dle názoru Výboru k porušení článku 6 odst. 3 Aarhuské úmluvy. 

Vzhledem k výše uvedenému lze uzavřít, že okruh osob, kterým je umožněna 

efektivní účast na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí, je 

nedostatečný a nedochází tak k naplnění požadavků Aarhuské úmluvy. 

6.2. Omezení vyjádření veřejnosti 

S restriktivním pojetím dotčené veřejnosti je spojen i další nedostatek české 

úpravy účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech, kterým je omezování přípustného 

obsahového rozsahu námitek s ohledem na zájmy, které v daném řízení daná osoba hájí. 
                                                

237MÜLLEROVÁ, H. The Czech Republic Present Implementation, Future Perspectives. In:  
MÜLLEROVÁ, H. a další. Public Participation in Environmental Decision-making: Implementation 
of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva AV, 2013, s. 54. 
238 Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy.  Findings and recommendations with regard 
to communication ACCC/C/2010/50 concerning compliance by the Czech Republic. 29.června 2012. 
239 Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy.  Findings and recommendations with regard 
to communication ACCC/C/2010/50 concerning compliance by the Czech Republic. 29.června 2012. 
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Toto omezení není obsaženo ve všech právních předpisech obsahujících úpravu 

veřejnosti. Nejvýrazněji se projevuje v rámci územního a stavebního řízení. Bohužel se 

ale zdá, že se jedná o tendenci, která je v současné době na vzestupu. 

Důsledkem těchto omezení je, že osoby účastnící se na řízení, v rámci kterého 

může potencionálně dojít k zásahu do celé řady zájmů, mohou v tomto řízení uplatňovat 

pouze námitky vztahující se k omezenému okruhu zájmů, které ony samy v daném 

řízení hájí. To je případ i již zmiňovaného územního řízení. Pokud se tohoto řízení 

účastní spolek na základě zákona o ochraně přírody a krajiny, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém mohou být dotčeny tyto zájmy. Nemůže ovšem uplatnit 

už námitky vztahující se ke kvalitě vody či vzduchu, či hlukovému znečištění.240 Zcela 

absurdním příkladem je pak stavební řízení, v němž formulace obsahového omezení 

námitek vede prakticky k vyloučení možnosti podání námitek ze strany spolků. 

Obsahové omezování námitek je v rozporu článkem 6 odst. 7 Aarhuské úmluvy, 

který veřejnosti přiznává právo podávat jakékoliv připomínky. V tomto smyslu se 

ostatně vyjádřil i v již několikrát zmiňovaném nálezu Výbor pro dodržování Aarhuské 

úmluvy, když prohlásil, že účast veřejnosti nemůže být limitována na pouhé posouzení 

případných vlivů na životní prostředí, ale opravňuje veřejnost k podání jakýchkoliv 

připomínek, informací, analýz a názorů, které považuje za relevantní.  

Důsledkem omezování námitek ovšem není jen omezení osob účastnících se 

primárně za účelem ochrany některé z oblastí životního prostředí k hájení pouze této 

oblasti. Dochází i k omezení možnosti environmentálně prospěšné účasti osob, jejichž 

účast je založena na jiném základě, které pak mohou podávat námitky pouze v rozsahu, 

v jakém jsou dotčena jejich práva. Vlastníci dotčených pozemků tak například 

v územním řízení nemohou podávat námitky týkající se životního prostředí, pokud 

zároveň není zasaženo do jejich práv. Nebudou tak moci namítat například ohrožení 

výskytu chráněných živočichů, jelikož je těžko představitelné, že by toto mohlo 

zasáhnout jejich vlastní práva.  

                                                
240 Toto omezení se dá v některých případech překonat. V rozsudku ze dne 3.března 2011, č.j. 1 As 
7/2011 - 397, sice Nejvyšší správní soud konstatoval, že žalobce nebyl nadán žalobní legitimací 
k podávání námitek v oblasti ochrany před hlukem na základě § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
jeho legitimace ovšem byla založena na základě zákona o posuzování vlivů, jež rozšiřuje rozsah ochrany 
z oblasti chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny na další složky životního prostředí, mezi jinými 
i na obyvatelstvo a životní prostředí v obcích a městech. 
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V situaci, kdy již samotná účast na řízeních je přiznána pouze omezenému okruh 

osob, je omezování i rozsahu možných námitek těchto osob nutné vnímat velmi 

negativně. Dochází tak k dalšímu omezování účasti veřejnosti, tentokrát v rozměru 

věcném. Bohužel se v současné době jedná spíše o narůstající tendenci, o čemž svědčí 

i skutečnost, že některá z těchto omezení byla do právních předpisů uvedena relativně 

nedávno.241 Nezbývá tedy než doufat, že zákonodárný sbor nebude v tomto směru 

pokračovat a zavádět tato omezení i do dalších řízení. 

6.3. Efektivita účasti jednotlivců 

Z rozboru jednotlivých řízení, který byl obsažen v dřívějších částech této práce, 

vyplývá, že jednotlivcům, kteří nemají vlastnická či jiná věcná práva k dotčeným 

nemovitostem, je umožněna v zásadě pouze konzultativní forma účasti, a to pouze 

v některých řízeních.242 

Úprava účasti veřejnosti je tak v případě jednotlivců stižena hned dvěma vadami. 

První vadou je omezený okruh řízení, na nichž se mohou jednotlivci alespoň v nějaké 

formě účastnit. K této vadě bylo již pojednáno v rámci části věnované restriktivnímu 

pojetí dotčené veřejnosti. Druhou vadou je pak efektivita účasti jednotlivců na řízeních, 

na nichž jim je účast umožněna. 

Jak již bylo řečeno výše, jednotlivcům, kteří nemají věcná práva k dotčeným 

nemovitostem, je přiznána pouze možnost konzultativní účasti na některých řízeních, 

a to bez ohledu na skutečnost, zda může dojít k dotčení jejich jiných práv nebo zájmů. 

Při zobecnění jednotlivých úprav zakotvujících konzultativní účast popsaných výše 

v této práci je možné dojít k závěru, že konzultativní účast se zpravidla skládá 

z možnosti seznámit se s probíhajícím řízením a plánovaným záměrem či koncepcí 

a možnosti k nim pak uplatnit ve stanovené lhůtě připomínky u příslušného orgánu. 

Vypořádání podaných připomínek se pak zpravidla omezuje na povinnost jejich 

vyhodnocení v odůvodnění přijatého rozhodnutí. 

                                                
241 Například omezení možnosti spolků podávat námitky v územním řízení na „pouze v rozsahu, 
v jakém“ je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývají, bylo zavedeno až zákonem č.350/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2013. Stejným 
zákonem byla doplněna do tohoto odstavce i věta: „K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží.“ 
242 V řízeních, která nejsou řízeními správními, tedy v územním plánování a v procesu posuzování vlivů, 
je účast jednotlivců ve větší či menší míře vždy zajištěna. Problematická jsou ovšem řízení správní, jichž 
se jednotlivci až na výjimky účastnit nemohou.  
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Tato forma účasti nemůže být považována za efektivní, jelikož v zásadě 

neexistuje žádná záruka, že příslušný orgán připomínky skutečně náležitě zhodnotí. 

Jednotlivcům jsou totiž pouze přiznána popsaná práva, aniž by jim byly dány jakékoliv 

nástroje k jejich vymožení. 

Skutečnost, že samotná možnost podání připomínek bez přiznání jiných práv 

nemůže dosáhnout úrovně účasti veřejnosti požadované Aarhuskou úmluvou 

pro dotčenou veřejnost, je možné odvodit i ze skutečnosti, že článek 6 odst. 7 Aarhuské 

úmluvy přiznává právo podávat připomínky celé veřejnosti, nejedná se o výsadu 

veřejnosti dotčené. K zajištění úrovně účasti požadované pro dotčenou veřejnost je 

proto třeba příslušným osobám poskytnout i další oprávnění obsažená v Aarhuské 

úmluvě, samotná možnost podávat připomínky nestačí. Tím, že jednotlivcům, kteří 

mohou být environmentálním rozhodováním ovlivněni, nebo kteří na tomto 

rozhodování mají určitý zájem (vyjma věcných práv k nemovitostem), je přiznáno 

pouze právo podávat připomínky, je tato část dotčené veřejnosti de facto ponížena 

do postavení veřejnosti široké. 

Efektivita konzultativní účasti jednotlivců je velmi omezena i skutečností, že 

osoby k ní oprávněné v zásadě nemají možnost domoci se přezkumu vydaného 

rozhodnutí. K odvolání proti rozhodnutí vydanému v správním řízení jsou oprávněni dle 

ustanovení § 81 odst. 1 SŘ pouze účastníci řízení. Stejně je tomu v zásadě i s možností 

soudního přezkumu. Bez ohledu na důvodovou zprávu k SŘS, která zdůrazňuje, že 

došlo k odstranění vazby žalobní legitimace na účastenství v řízení, z něhož napadené 

rozhodnutí vzešlo a není tedy rozhodné, zda žalobce byl nebo nebyl účastníkem 

správního řízení,243 v praxi je přístup k soudnímu přezkumu244 většinou podmíněn 

předchozí účastí v příslušném správním řízení.245 Výjimku tvoří již zmiňované 

ustanovení § 23 odst. 10 EIAZ. 

Nemožnost dosáhnout přezkumu rozhodnutí není problematická pouze s ohledem 

na skutečnost, že daným osobám je upřeno právo bránit se proti vadnému rozhodnutí. 

                                                
243 Důvodová zpráva k soudnímu řádu správnímu, § 65. Codexis. [cit.22.9.2014].  
244 Soudní řád správní § 65 
245 ČERNÝ P. Nedostatky implementace článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice [online]. 
Ekologický právní servis, 2010[cit.13.9.2014]. Dostupné z: http://www.eps.cz/sites/default/files/publikac
e/nedostatky_implementace_cl9_aarhuske_umluvy.pdf. nebo MÜLLEROVÁ, H. The Czech Republic 
Present Implementation, Future Perspectives. In:  MÜLLEROVÁ, H. a další. Public Participation in 
Environmental Decision-making: Implementation of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva 
AV, 2013, s. 60. 
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Dle některých autorů může situace, kdy je možnost dosáhnout přezkumu přiznána 

pouze některým osobám, nepřímo ovlivnit i samotné rozhodování orgánů statní správy. 

Základem tohoto tvrzení je, že rozhodující orgány mohou mít tendenci vyhovět spíše 

osobám, které mají možnost domáhat se přezkumu pro ně nepříznivého rozhodnutí, 

na úkor osob, které tuto možnost nemají, ve snaze vyhnout se nutnosti toto rozhodnutí 

hájit.246 Jedná se samozřejmě pouze o teorii založenou navíc na selhání lidského 

faktoru, ke kterému by při řádném průběhu rozhodovacího procesu nemělo dojít. Přesto 

není možné tuto obavu prohlásit za zcela neopodstatněnou, a to zejména v situaci, kdy 

stále mnoho osob považuje účast veřejnosti za zbytečné protahování rozhodovacích 

procesů.  

S ohledem na výše uvedené je možné uzavřít, že konzultativní forma účasti 

(alespoň v její současné podobě v rámci českého právního řádu) nepředstavuje 

dostatečně efektivní způsob účasti na rozhodovacích řízeních. Tento závěr neznamená, 

že by měl český právní řád od dané formy zcela upustit. Konzultativní forma stále 

přináší mnoho benefitů běžně spojovaných s účastí veřejnosti, jako například zvyšování 

povědomí veřejnosti ohledně ochrany životního prostředí a poskytování informací 

rozhodujícímu orgánu, který následně může učinit kvalitní informované rozhodnutí. 

Bylo by ovšem vhodné tuto formu užívat jen, co se týče široké veřejnosti. Omezením 

účasti jednotlivců, kteří zároveň náleží k dotčené veřejnosti, na pouhou konzultativní 

účast je těmto osobám upřena možnost skutečné účasti na rozhodování, které je může 

ovlivnit a zasáhnout do jejich zájmů. Tím jsou jim upřena i práva, která jim 

dle Aarhuské úmluvy náleží. 

6.4. Celkové zhodnocení a možnost změny 

Z celkového pohledu na českou úpravu účasti veřejnosti na rozhodovacích 

procesech v rámci ochrany životního prostředí je zřejmé, že je tato úprava stižena celou 

řadou nedostatků a na mnoha místech neodpovídá požadavkům Aarhuské úmluvy 

a práva EU. Určitou míru méně závažných nedostatků je stále možné přičíst relativní 

novosti institutu a skutečnosti, že je stále ve vývoji a teprve si hledá své místo v rámci 

                                                
246 GREEN BALANCE, LEIGH DAY & Co SOLICITORS, POPHAM J, PURDUE M. Third Party 
Rights of Appeal in Planning [online]. CPRE, ELF, FOE, RSPB, TCPA, WWF-UK, 2002, 9 
[cit.13.9.2014]. Dostupné z: http://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/third_party_rights_summ
ary.pdf. 
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českého právního řádu. Výše popsané nedostatky ovšem svědčí o vážných koncepčních 

porušeních principů účasti veřejnosti, které závažným způsobem brání osobám, které 

mohou být v rámci rozhodovacích procesů dotčeny na svých právech a zájmech, se 

na těchto procesech účastnit, a které by se 10 let po nabytí účinnosti Aarhuské úmluvy 

v České republice již vyskytovat neměly. Vybrané tři problémy zdůrazněné 

v předchozích částech této práce navíc nejsou jedinými problémy, s kterými se české 

úprava potýká. Další nedostatky souvisí například s nemožností dosáhnout přezkumu 

nečinnosti správního orgánu nebo restriktivními podmínkami pro přiznání odkladného 

účinku.247  

Otázkou zůstává, jak dosáhnout nápravy současného stavu. K tomu se logicky 

nabízejí dvě varianty: změna právní úpravy nebo změna výkladu dané úpravy. Hlavní 

cestou nápravy by samozřejmě měla být cesta změny nevyhovující právní úpravy tak, 

aby odpovídala požadavkům účasti veřejnosti. S ohledem na výše uvedené problémy by 

bylo zejména potřeba, aby novelou stávajících zákonů došlo k rozšíření okruhu osob, 

které se mohou účastnit environmentálně významných řízení, o všechny osoby, jejichž 

práva a právem chráněné zájmy jimi mohou být dotčeny. Těmto osobám by mělo být 

přiznáno právo domáhat se nápravy, pokud jejich vyjádření nebyla náležitě vzata 

v úvahu. Dále by mělo být upuštěno od obsahového omezování možnosti podat 

námitky. Samozřejmě nejideálnějším, ale také mírně utopistickým řešením by pak bylo 

přijmout právní předpis speciální k právním předpisům upravujícím jednotlivá řízení 

významná z hlediska ochrany životního prostředí,248  který by jednotně a náležitě 

upravoval účast dotčené veřejnosti na těchto řízeních. Přijetím takového předpisu by 

nejenom bylo dosaženo zajištění efektivní účasti veřejnosti na všech environmentálně 

významných řízeních, ale došlo by i k odstranění současné roztříštěnosti úpravy a tím 

i nastolení právní jistoty. Z činnosti českého legislativního sboru je již ovšem 

dlouhodobě možné vyčíst neochotu k posílení postavení veřejnosti v rámci 

rozhodovacích procesů, ba dokonce spíš snahu tento institut omezit.249 Proto je velmi 

                                                
247 Blíže viz ČERNÝ P. Nedostatky implementace článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice [online]. 
Ekologický právní servis, 2010[cit.13.9.2014].Dostupné z: http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace
/nedostatky_implementace_cl9_aarhuske_umluvy.pdf. 
248 V tomto případě by se novelizace zákonů upravujících jednotlivá řízení mohla omezit na přiznání 
účasti osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 
249 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. 2010, 
1, s. 94-98. 
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nepravděpodobné, že by legislativní sbor přistoupil k přijetí takového zákona. Dle 

některých autorů je navíc v současné době lepší předpisy upravující účast veřejnosti 

raději legislativním změnám neotvírat, jelikož je tu silné riziko, že novelizace zákonů 

naopak povedou k dalšímu omezení účasti veřejnosti.250 

S ohledem na současnou politickou situaci se proto zdá být bezpečnější, ale 

i pravděpodobnější, cesta změny soudního výkladu. A to alespoň v úpravách, které to 

umožňují. České soudy rovněž dlouhodobě zastávají spíše restriktivní výklad účasti 

veřejnosti. Bývají dokonce označovány za jedny z nejvíce restriktivních národních 

soudů, co se týče implementace Aarhuské úmluvy.251 Některé z poměrně nedávných 

rozhodnutí ovšem dokazují, že i ty nejzakotvenější právní názory a nejvíce ustálené 

soudní výklady mohou být změněny, a že tedy náprava cestou soudního výkladu není 

zcela uzavřená.  

Příkladem radikální změny soudní judikatury je otázka aktivní legitimace spolků 

zabývajících ochranou životního prostředí k podání návrhu na zrušení opatření obecné 

povahy. Efektivita účasti spolků byla donedávna podstatně omezena dlouhodobou 

judikaturou českých soudů, podle které ekologické iniciativity nebyly nositeli hmotných 

práv, zejména práva na příznivé životní prostředí, a mohly tak úspěšně namítat 

nezákonnost rozhodnutí, jen pokud tvrdily, že v řízení byla zkrácena jejich procesní 

práva. Jejich aktivní žalobní legitimace v řízení o žalobě proti rozhodnutím správních 

orgánů se proto mohla opírat pouze o ustanovení § 65 odst. 2 SŘS.252 K návrhu na 

zrušení OOP pak nebyly oprávněny vůbec. Jak již bylo řečeno výše, k založení aktivní 

legitimace k podání návrhu na zrušení OOP dle § 101a SŘS musí dle ustálené 

judikatury NSS navrhovatel tvrdit, že byl na svých právech zkrácen přímo napadeným 

OOP, nikoli toliko (na rozdíl od žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 

a násl. SŘS) řízením, které vydání OOP předcházelo. Spolky zabývající se ochranou 

životní prostředí tak dle názoru NSS nebyly nositeli práv, jejichž potencionální dotčení 

by mohlo založit aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení OOP.  

                                                
250 MÜLLEROVÁ, H. The Czech Republic Present Implementation, Future Perspectives. In:  
MÜLLEROVÁ, H. a další. Public Participation in Environmental Decision-making: Implementation 
of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva AV, 2013, s. 66. 
251 MÜLLEROVÁ, H. The Czech Republic Present Implementation, Future Perspectives. In:  
MÜLLEROVÁ, H. a další. Public Participation in Environmental Decision-making: Implementation 
of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva AV, 2013, s. 59. 
252  Rozsudek NSS ze dne 29.7.2004 č. j. 7 A 139/2001 - 67 nebo Usnesení NSS ze dne 24.1.2007 č. j. 3 
Ao 2/2007. 
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Základem názoru, že spolky nejsou v předmětných řízeních nositeli hmotných 

práv, byl nález ÚS ze dne 10. 7. 1997 sp. zn. III.ÚS 70/97, ve kterém ÚS prohlásil, že 

„práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se 

jedná o biologické organismy, které - na rozdíl od právnických osob - podléhají 

eventuálním negativním vlivům životního prostředí.“ Na ten navázal NSS tvrzením, že 

spolek je právnickou osobou, která je samostatným nositelem hmotných i procesních 

práv, odlišných od práv fyzických osob, které jsou jejími členy.253 Na základě tohoto 

tvrzení pak odmítal aktivní legitimaci spolků opírající se o hmotná práva jejich členů.  

Uvedená judikatura značně omezovala postavení spolků zabývajících se ochranou 

životního prostředí v rámci environmentálního rozhodování a byla i vytýkána Výborem 

pro dodržování Aarhuské úmluvy.254  

Prvním náznakem, že by mohlo dojít ke změně přístupu soudů, byl rozsudek NSS 

ze dne 13.10.2010, č.j. 6 Ao 5/2010 - 43, ve kterém tento soud přiznal aktivní legitimaci 

tehdy občanskému sdružení k podání návrhu na zrušení OPP (Návštěvní řád Národního 

parku Šumava) na základě přímého účinku čl.10a v tu dobu účinné směrnice EIA. 

Důvodem přiznání legitimace byla skutečnost, že návštěvní řád byl vydán v jediném 

správním řízení, jehož výsledek mohl být podroben soudnímu přezkumu v jediném typu 

soudního řízení, a nebylo tedy možné užít v této práci již zmiňovanou argumentaci 

o možnosti určení fáze přezkumu. „Je tedy zřejmé, že v této věci se uvážení svěřené 

České republice, resp. jejímu zákonodárci, nemohlo vůbec uplatnit; je-li možno vést 

pouze jediné soudní řízení, není prostor pro určení „fáze“, v níž lze návštěvní řád 

soudně přezkoumat. V takovém případě je třeba naplnit cíl daného ustanovení 

a umožnit „dotčené veřejnosti“ přístup k soudu.“255 Uvedený rozsudek ovšem nebyl, 

s výjimkou dalších případů jediného řízení,256 pro svou specifičnost následován. 

Opravdový zlom v předmětné judikatuře tak nastal již několikrát zmiňovaným 

nálezem ÚS ze dne 30.5.2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, ve kterém ÚS připustil, že spolky 

mají aktivní žalobní legitimaci k podání návrhu na zrušení OOP, a dále prohlásil, 

                                                
253 Rozsudek NSS ze dne 24.10.2013, č. j. 5 Aos 3/2012-36, zrušený nálezem ÚS ze dne 30.5.2014, 
sp. zn. I. ÚS 59/14. 
254 Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy.  Findings and recommendations with regard 
to communication ACCC/C/2010/50 concerning compliance by the Czech Republic. 29.června 2012. 
255 Rozsudek NSS ze dne 13.10.2010 č.j. 6 Ao 5/2010-43 
256 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31.5. 2013 č.j. 10 A 119/2012-64. V tomto 
rozsudku byla tehdy občanskému sdružení přiznána aktivní žalobní legitimace podle § 65 odst.1 soudního 
řádu správního ve vtahu k rozhodnutí o udělení výjimky podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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že občanům nelze přičítat k tíži skutečnost, že dali přednost prosazování svého zájmu 

formou sdružení se s jinými občany. Ústavní soud tak výslovně neprohlásil, že by 

spolky byly nositeli práva na příznivé životní prostředí. Připustil ovšem jejich žalobní 

legitimaci založenou na zásahu do tohoto práva náležícího jeho členům. 

Tuto argumentaci bude dozajista možné použít i v případě žalobní legitimace 

k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. 

Předmětný nález proto představuje velký přelom v úpravě daného institutu a významné 

posílení postavení spolků v rámci účasti na řízení.257 Zároveň je důkazem toho, 

že skutečnost, že určitá judikatura je silně ustálená a nemění se po dobu delší než 10 let, 

neznamená, že by nemohlo dojít k její změně. 

Jedním z podnětů k uvedené změně judikatury byla pravděpodobně i zmiňovaná 

dvě řízení před Výborem pro dodržování Aarhuské úmluvy a Evropským soudním 

dvorem. Ačkoliv postoj českého zákonodárného sboru se jeví být neměnným. Zdá se, 

že české soudy zareagovaly na tato řízení a není tedy vyloučeno, aby přistoupily 

i k dalším změnám své doposud příliš restriktivní judikatury. Změnou směrem 

k dalšímu rozšíření účasti veřejnosti a k nápravě stavu vytýkaného oběma orgány, 

by tak například mohl být výklad ohledně možnosti užít obecnou úpravu účastenství 

v řízeních podle zvláštních zákonů zakotvujících svoji vlastní úpravu účastenství, 

pokud tyto zákony tuto obecnou úpravu výslovně nevylučují a jejich ustanovení jsou 

s ní slučitelná. Takovýto výklad by byl způsobilý zajistit účast v zásadě celé dotčené 

veřejnosti v řízeních, jejichž zvláštní úprava by ho umožňovala. 

Soudní výklad ovšem samozřejmě má své meze a nemůže dojít do fáze, kdy by 

soudy začaly plnit úkoly moci zákonodárné. Soudy musí při výkladu vždy respektovat 

vykládané předpisy a není tedy možné předpokládat, že soudní výklad může zhojit 

všechny nedostatky úpravy. V rámci současné úpravy je však stále možné nalézt řadu 

příležitostí pro zvýšení úrovně účasti veřejnosti prostřednictvím vhodného soudního 

výkladu. 

  
                                                

257 Uvedeným nálezem rovněž dochází k nápravě poněkud schizofrenní situace, kdy účast na řízeních 
byla v zásadě přiznávána pouze spolkům, ale nebyla jim přiznána možnost domáhat se ochrany 
proti zásahu do práva na příznivé životní prostředí v soudním řízení, kdežto jednotlivcům bylo přiznáno 
právo na příznivé životní prostředí, ale nebyla jim v zásadě umožněna účast na řízeních, v kterých mohlo 
být zasaženo. Jedinou šancí jednotlivců, jak získat možnost účasti na řízeních, tak bylo založit spolek 
nebo se stát členem již existujícího, čímž se ovšem de facto vzdali práva bránit se proti zásahu do jejich 
práva na příznivé životní prostředí. 
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7. Závěr 
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech hraje nepominutelnou roli v rámci 

ochrany životního prostředí. Doba, kdy důsledky lidské činnosti byly natolik 

nevýznamné, že nedosahovaly úrovně, s kterou by samoregulační systém životního 

prostředí nebyl schopen se vypořádat, jsou dávno minulostí. Je tedy odpovědností 

každého zasadit se o to, aby důsledky jeho jednání a tím i jednání celého lidstva 

nevedly k další degradaci životního prostředí. Orgány veřejné správy již nejsou 

jedinými subjekty odpovědnými za stav a vývoj životního prostředí, a je proto potřeba 

umožnit zapojení i ostatních subjektů. Účast veřejnosti ovšem není pouze o umožnění 

plnění povinností. Právo na příznivé životní prostředí je zakotveno již v řadě 

mezinárodních lidsko-právních dokumentů a jako ústavní právo je uznáno i Listinou 

základních práv a svobod České republiky (článek 35). Účast na řízeních v současné 

době představuje v zásadě jediný nástroj, kterým osoby mohou toto své právo hájit. 

Těžiště mezinárodní úpravy je obsaženo v Aarhuské úmluvě, která zakotvuje 

základní požadavky na úpravu tohoto institutu v rámci právních řádů jednotlivých 

členských států. Její celistvá úprava a vzájemná provázanost práva na informace, 

na účast na řízení a přístup k soudní nebo jiné ochraně vytváří jednoduchý, ale efektivní 

rámec, který zajišťuje vysokou úroveň účasti veřejnosti. Úmluva zároveň ale respektuje 

rozdílnost jednotlivých právních řádů, proto neupravuje samotné postupy, ale pouze 

minimální požadavky, které musí být v rámci právních řádů jednotlivých členských 

států naplněny. Hlavní výhodou Aarhuské úmluvy je její široké pojetí jak veřejnosti, tak 

i dotčené veřejnosti, které zahrnuje všechny osoby, které mohou být environmentálním 

rozhodování ovlivněny, nebo které na něm mají určitý zájem, a přiznává privilegované 

postavení nevládním organizacím zabývajícím se ochranou životního prostředí, které 

jsou za dotčenou veřejnost považovány vždy. 

Aarhuská úmluva je na základě čl. 10 Ústavy součástí českého právního řádu 

a jako mezinárodní smlouva by měla mít aplikační přednost před zákony. České soudy 

ovšem aplikační přednost Aarhuské úmluvy podmiňují možností přímého účinku jejích 

ustanovení, který doposud nepřiznaly žádnému z nich. Nedostatky české úpravy proto 

(zatím) není možné zhojit přímo odkazem na ustanovení Aarhuské úmluvy. Soudy jsou 

ovšem povinny, kde je to možné, právní předpisy vykládat v souladu s Aarhuskou 

úmluvou. 
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Smluvní stranou Aarhuské úmluvy se stala i Evropská unie, čímž se Aarhuská 

úmluva stala součástí jejího práva. Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech je 

v současné době obsažena ve větším množství směrnic a jednom nařízení.  

Z rozboru jednotlivých zákonů obsahujících úpravu účasti veřejnosti 

na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí je zřejmé, že úroveň 

a forma účasti veřejnosti se v jednotlivých oblastech úpravy a procesech podstatně liší, 

a je tedy velmi obtížné nabídnou generální závěry o její dostatečnosti.  

Rozhodovací procesy, v rámci kterých může dojít k dotčení zájmů ochrany 

životního prostředí, je možné rozdělit na správní řízení a řízení, která nemají povahu 

správních řízení. Formu účasti je pak možné rozdělit na plnoprávnou (účastenství 

na řízení) a konzultativní. 

Zákonem obsahujícím obecnou úpravu správního řízení je správní řád. Obecná 

úprava účastníků obsažená ve správním řádu je (až na nezahrnutí možnosti účasti 

na základě dotčení jiných než právních zájmů) potencionálně dostatečně široká na to, 

aby mohla být vykládána v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy a práva EU. Tato 

úprava je však ve většině řízení nahrazena zvláštními úpravami účastníků obsaženými 

ve zvláštních zákonech, které již tolik široké nejsou. 

V rámci účasti veřejnosti na správních řízeních jsou významné především zákon 

o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon, zákon o posuzování vlivů a zákon 

o integrované prevenci. Tyto zákony přiznávají za splnění stanovených podmínek 

postavení účastníka spolkům zabývajícím se ochranou životního prostředí v řízeních, 

které spadají do jejich působnosti. Konkrétní postavení spolků je ovšem silně ovlivněno 

i zákony, podle kterých jsou tato řízení vedena. Z tohoto důvodu, ačkoliv postavení 

účastníka řízení obecně v mnohém překonává požadavky Aarhuské úmluvy, řízení 

podle těchto zákonů často nenaplňují všechny požadavky Aarhuské úmluvy. Jde 

například o obsahové omezování námitek na základě zájmů hájených danými osobami 

v řízeních podle stavebního zákona. Hlavním nedostatkem uvedených zákonů ovšem je, 

že postavení účastníků přiznávají pouze spolkům, nikoliv jednotlivcům, jejichž zájmy 

mohou být řízením dotčeny a kterým by dle ustanovení Aarhuské úmluvy mělo rovněž 

být přiznáno postavení dotčené veřejnosti. Tyto osoby se mohou účastnit pouze 

některých ze zmíněných řízení, a to pouze formou konzultativní. Možnost konzultativní 
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účasti na správních řízeních přiznává v rámci územního řízení stavební zákon a dále 

zákon o integrované prevenci. 

Nejvíce problematická jsou ovšem řízení, která jsou dle názoru soudů vyloučena 

z působnosti zmíněných zákonů a jejichž zvláštní úprava přiznává postavení účastníků 

pouze žadateli, aniž by připustila alespoň konzultativní účast jiných osob. Takovými 

řízeními jsou řízení podle atomového zákona, některá řízení podle horního zákona 

a zákona o hornické činnosti a řízení o povolování nadlimitního zdroje hluku podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Mezi nejvýznamnější řízení, která nemají povahu správních řízení, patří proces 

posuzování vlivů na životní prostředí a územní plánování. Účast na obou těchto 

řízeních je umožněna pouze ve formě konzultativní. To je ovšem způsobeno 

i charakterem těchto řízení. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí umožňuje zapojení široké veřejnosti 

od počátku řízení a sám o sobě tak alespoň v tomto směru naplňuje požadavky 

Aarhuské úmluvy a práva EU. Problémem je opět chybějící záruka, že připomínky 

veřejnosti budou skutečně vzaty v úvahu. Význam postupu je značně omezen 

i nezávaznou povahou stanovisek. Stanovisko o posouzení vlivů je pouhou procesní 

podmínkou vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Po hmotné stránce jím ovšem 

orgány nejsou vázány, a mohou tak rozhodnout i v rozporu s tímto stanoviskem. Dalším 

nedostatkem úpravy posuzování vlivů je nemožnost dosáhnout samostatného přezkumu 

stanoviska. Z těchto důvodů nemůže být účast na tomto procesu efektivní a nenaplňuje 

tak požadavky Aarhuské úmluvy a práva EU. 

V rámci územního plánování je příslušníkům veřejnosti umožněno účastnit se 

těchto řízení prostřednictvím podávání námitek a připomínek a účasti na veřejném 

projednání. Možnost podávat námitky jako jediný efektivní prostředek účasti je však 

přiznána pouze omezenému okruhu osob, který neodpovídá požadavkům Aarhuské 

úmluvy, a proto ani tato úprava není dostatečná. Její soulad s Aarhuskou úmluvou 

je navíc narušen i příliš pozdní možností účasti veřejnosti. 

Jako hlavní nedostatky úpravy účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech byly 

touto prací označeny omezený okruh osob, které se mohou procesů účastnit, 

a nedostatečná efektivita některých přiznaných forem účasti. Na tyto nedostatky bylo 
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upozorňováno v průběhu výkladu jednotlivých právních předpisů, zobecnění pak bylo 

nabídnuto v samostatné kapitole zařazené na konec práce. 

Příliš omezený okruh osob, které se mohou účastnit rozhodovacích procesů, 

představuje vážné porušení Aarhuské úmluvy a práva EU, jakož i obecného principu, 

že osobám, jejichž zájmy mohou být v řízeních dotčeny, by mělo být umožněno 

účastnit se těchto řízení.  

Současná podoba konzultativní formy účasti veřejnosti, na níž je omezena účast 

části dotčené veřejnosti, zejména jednotlivců, byla v práci shledána neefektivní, 

a to zejména z důvodu nemožnosti domoci se práv přiznaných touto formou účasti. 

 Nedostatkem dotýkajícím se obou těchto problematik je pak současná tendence 

k omezování možnosti uplatnit v řízení námitky na základě zájmů, které osoby v daném 

řízení hájí. Toto omezení ještě zhoršuje situaci, kdy účast je přiznána pouze omezenému 

okruhu osob, neboť dochází i k omezení možnosti účasti těchto osob. To se pak 

nevyhnutelně odráží i na efektivitě této účasti. 

Z rozboru mezinárodní úpravy účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech 

a z jejího srovnání s českou úpravou vyplynulo, že česká úprava není v úplném souladu 

s Aarhuskou úmluvou a právem EU a že je stále zatížena řadou nedostatků, které bude 

potřeba v dalším vývoji tohoto institutu odstranit. Prvním krokem v tomto směru by 

mělo být rozšíření okruhu osob, jimž je umožněna skutečně efektivní účast na řízení. 

Nápravy by primárně mělo být dosaženo novelizací stávající nevyhovující 

úpravy, a to zejména ustanovení upravujících okruh osob oprávněných k účastni 

na řízeních. Ten by měl být rozšířen o všechny osoby, které mohou být 

environmentálním rozhodováním dotčeny. V rámci všech rozhodovacích procesů by 

navíc mělo být celé dotčené veřejnosti umožněno domoci se nápravy v případě, 

že rozhodující orgán náležitě nezohlednil podaná vyjádření. Dále by mělo být upuštěno 

od obsahového omezování možnosti podat námitky. Nejvhodnějším způsobem zjednání 

nápravy by pak bylo přijetí zvláštního zákona, který by jednotně upravil účast 

veřejnosti na všech environmentálně významných řízeních. Vzhledem k tomu, že český 

legislativní sbor dosud neprojevil přílišnou ochotu zjednat nápravu popsaného stavu 

a některé jeho legislativní zásahy dokonce vedly k dalšímu omezení účasti veřejnosti, 

se ovšem zdá, že reálnější cestou k posílení tohoto institutu je alespoň prozatím cesta 

příznivého soudního výkladu. Ačkoliv české soudy doposud rovněž zastávaly spíše 
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restriktivní postoj k účasti veřejnosti, nedávné judikáty naznačují, že cesta nápravy 

prostřednictvím soudního výkladu není zcela uzavřená. České soudy by tak mohly 

pokračovat v tomto nově nastoleném kurzu a v zájmu zajištění souladu s požadavky 

Aarhuské úmluvy a práva EU například připustit souběžné užití obecné úpravy 

účastenství v těch řízeních, kde to jejich zvláštní úprava zcela nevylučuje.  
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Summary 
This diploma thesis deals with public participation in environmental decision-

making. The objective of the thesis is to analyse the possibilities of public participation 

in environmental decision-making within the Czech legal system and how the Czech 

law reflects the requirements prescribed by international and EU law and to determine 

the deficiencies of the Czech legal regulation. Given the extent of possible deficiencies 

of legal regulation, the thesis focuses particularly on two questions. Firstly, whether all 

the persons who should be granted the possibility to participate in environmental 

decision-making under the Aarhus Convention are given this possibility 

under the Czech law. And secondly, whether the given possibility of participation is 

truly effective. 

The work is divided into seven chapters. After the introduction to the topic 

contained in the first chapter, the second chapter explains reasons why it is necessary 

to provide public and especially public concerned with effective means of public 

participation. 

The third chapter is devoted to the Aarhus Convention. It describes the main 

requirements of public participation in environmental decision-making demanded 

by the Convention and examines the possibility of direct application of its provisions 

within the Czech legal system. The fourth chapter briefly mentions the relevant EU law. 

The fifth chapter examines the Czech legal regulation of public participation 

itself. Due to the large number of legislation dealing with the regulation of specific 

proceedings, the proceedings are divided into two groups, administrative proceedings 

and proceedings which do not have the character of administrative proceedings. While 

analysing the specific acts, the author of the thesis draws attention to the deficiencies 

of the regulation as well as to the relevant case law.  

The sixth chapter provides a summary of the most serious and current deficiencies 

Those are determined as too limited group of persons who are entitled to participate in 

environmental decision making, the current tendency to limit the possibility of public 

to make submissions and the lack of effectiveness of the forms of public participation 

provided to individuals. In conclusion the author expresses her belief that the redress 

of the current state of regulation could be achieved through a favourable judicial 

interpretation of given acts.  
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Abstrakt 
Tématem práce je účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany 

životního prostředí. Jejím cílem je analyzovat současnou právní úpravu tohoto institutu 

v rámci právního řádu České republiky a poukázat na její hlavní nedostatky. Česká 

republika jako smluvní strana Aarhuské úmluvy a člen EU má povinnost zajistit, aby 

česká právní úprava byla v souladu s úpravou účasti veřejnosti obsaženou v Aarhuské 

úmluvě a právu EU. Z tohoto důvodu je část této práce věnována analýze těchto úprav. 

Hlavní důraz je ale kladen na českou právní úpravu. Práce obsahuje rozbor 

nejdůležitějších právních předpisů obsahujících úpravu účasti veřejnosti, přičemž 

upozorňuje na její nedostatky, ale i relevantní judikaturu. V rámci analýzy jednotlivých 

zákonů a jejich nedostatků se zaměřuje na dvě hlavní otázky. První otázkou je, jestli 

všem osobám, kterým by měla být umožněna účast na environmentálním rozhodování 

na základě Aarhuské úmluvy, tato účast byla poskytnuta na základě české právní 

úpravy. Druhou otázkou je, zda poskytnutá možnost účasti je skutečně efektivní. 

Na závěr se práce zabývá možností nápravy nevyhovující právní úpravy cestou 

novelizace současné právní úpravy nebo změnou soudního výkladu. 

Abstract 
The theme of the thesis is public participation in environmental decision-making. 

Its main aim is to analyse its current legal regulation in the Czech Republic and its 

deficiencies. The Czech Republic as a party to the Aarhus Convention and a member 

of the EU is obliged to ensure that the Czech legal regulation complies with 

the regulation of public participation contained in the Aarhus convention and the EU 

law. Therefore a small part of this thesis is devoted to analyse those regulation. Main 

focus, however, lies with the Czech regulation. The thesis examines the most important 

acts containing the regulation of public participation and draws attention to its 

deficiencies as well as to the relevant case law. While analysing the specific acts and 

their deficiencies the thesis focuses on two questions. Firstly, whether all the persons 

who should be granted the possibility to participate in environmental decision-making 

under the Aarhus Convention are given this possibility under the Czech law. And 

secondly, whether the given possibility is truly effective. Finally, the thesis deals with 

the possibility to redress the inadequate legal regulation by amending the current 

legislation or by changes in the judicial interpretation.  


