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Seznam použitých zkratek 

 

Aarhuská úmluva 

 

 

Espoo konvence 

 

Novela z roku 2015 

 

 

Proces EIA 

 

SDEU 

Směrnice EIA 

 

 

Stavební zákon 

 

Správní řád  

 

SŘS  

 

Zákon č. 244/1992 Sb. 

 

ZOPK 

 

ZPV  

 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti  

na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí 

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahující státní hranice 

Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

(z anglického Environmental Impact Assessment) 

Soudní dvůr Evropské unie 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU  

ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů
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1. Úvod 

Vývoj práva životního prostředí je úzce spjatý s historicky vzrůstajícím zájmem 

společnosti o stav životního prostředí, včetně rozvoje povědomí o nezbytnosti 

regulace jeho stále intenzivnějšího a extenzivnějšího poškozování a nešetrného 

využívání přírodních zdrojů. V tomto smyslu je možné vznik práva životního 

prostředí charakterizovat jako ex post legislativní reakci na zhoršující se stav 

životního prostředí a zprostředkovaně také kvality života a zdraví člověka. Ostatně  

i první právní předpis, se kterým je spojován vznik a legislativní zakotvení 

konceptu posuzování dopadů na životní prostředí a který bude blíže představen 

v kapitole věnované jeho historickému vývoji, byl přijat v reakci na jeden 

z exemplárních příkladů takovéhoto poškozování životního prostředí, a to konkrétně 

na ropnou havárii v Santa Barbaře a její bezprostřední důsledky.
1
 Celkový význam 

této ekologické katastrofy, především pak ve spojení s její medializací, však nelze 

omezovat pouze ve vztahu ke konceptu posuzování dopadů na životní prostředí,  

ale nepřímo napomohl k přijetí celé řady dalších právních předpisů zaměřených  

na ochranu životního prostředí,
2
 resp. na předcházení a eliminaci nepříznivých 

dopadů antropogenních činností na životní prostředí.  

 

Ačkoli je zřejmé, že vznik práva životního prostředí je ve své podstatě reakčním 

nástrojem boje proti znečišťování a poškozování životního prostředí, tak moderní 

koncepce práva ochrany životního prostředí akcentuje přístup opačný, tj. důraz  

na oblast prevence. Prevenční přístup k ochraně životního prostředí je ze své 

podstaty tím nejefektivnějším způsobem ochrany životního prostředí,  

ať již z pohledu ekonomického, organizačního, časového či technického,  

kdy v ideálním případě žádná nepříznivá změna na životním prostředí  

ani nenastane. Tento aspekt je zvláště významný v případech, kdy je náprava 

nepříznivé změny na životním prostředí nepřiměřeně nákladná, či dokonce zcela 

neuskutečnitelná.  

                                                 
1
 Podrobněji k povaze a důsledkům této havárie viz MAI-DEU Christine. The 1969 Santa Barbara 

oil spill that changed oil and gas exploration forever. In Los Angeles Times [online]. Los Angeles 

Times, 20. 5. 2015 [vid. 4. 4. 2016]. Dostupné na WWW: <http://www.latimes.com/local/lanow/la-

me-ln-santa-barbara-oil-spill-1969-20150520-htmlstory.html>. 
2
 Například lze uvést zákony: US Environmental Protection Agency (1970) a Clean Water Act 

(1972), či ve státě Kalifornie přijatý zákon: California Environmental Quality Act (1970) a další. 

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-santa-barbara-oil-spill-1969-20150520-htmlstory.html
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-santa-barbara-oil-spill-1969-20150520-htmlstory.html
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Jedním z klíčových nástrojů práva životního prostředí, který je primárně založený 

právě na principu prevence, je koncept posuzování dopadů na životní prostředí. 

Podstata tohoto konceptu spočívá v zajištění dostatečné úrovně informovanosti 

příslušných orgánů v záležitostech environmentálního rozhodování, tj. rozhodování 

o záměrech, jejichž realizace by mohla mít nepříznivé dopady na životní prostředí.  

  

Současná legislativa zná dva základní právní instituty, které vycházejí z konceptu 

posuzování dopadů na životní prostředí. Jedná se o posuzování vlivů koncepcí 

(„proces SEA“) a o posuzování vlivů záměrů („proces EIA“) na životní prostředí. 

Přičemž je to právě právní úprava procesu EIA, která je, jakožto v praxi nepoměrně 

častěji využívaný institut,
3
 předmětem zájmu této diplomové práce. 

 

Nicméně, jak by se případně mohlo zdát, tak stát a jeho správní aparát není jediným 

aktérem v oblasti práva ochrany životního prostředí, ale svou nezastupitelnou roli 

zde sehrává také veřejnost, která také má, a to především s ohledem na biologický, 

ale také i společenský vztah člověka k životnímu prostředí, eminentní zájem na jeho 

ochraně. Ačkoliv účelem práva životního prostředí je ochrana životního prostředí 

jako takového, tak z pragmatického hlediska je neméně významný, a pro mnohé 

obyvatele i daleko významnější, dílčí a zprostředkovaný cíl ochrany zdraví  

a životního prostředí člověka. Navzdory určité míře odcizení je člověk stále součástí 

přírody a je po fyziologické stránce závislý na příznivém stavu životního prostředí. 

Přičemž poškození životního prostředí s sebou nezbytně nese také neblahé 

zdravotní důsledky i pro člověka samotného. Z tohoto důvodu je to také veřejnost, 

ať již jde o veřejnost organizovanou či neorganizovanou, která sehrává zcela 

zásadní roli při zajišťování ochrany životního prostředí a kontroly veřejné moci  

při naplňování tohoto cíle, oblast procesu EIA nevyjímaje. 

  

                                                 
3
 Srov. počet oznámených záměrů a koncepcí za rok 2014 (viz příloha této diplomové práce). 
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1.1. Cíl a rozsah diplomové práce 

Účelem této diplomové práce je v prvé řadě představit základní charakteristiku 

procesu EIA, včetně jeho legislativního vývoje v mezinárodním, evropském  

i vnitrostátním právním kontextu. Po tomto do značné míry obligatorním úvodu 

bude blíže pojednáno o právním předpise, který v současné době právně zakotvuje 

proces EIA v právním řádu České republiky. Tímto klíčovým právním předpisem  

je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále pouze jako „ZPV“). 

 

V části textu věnovaném účinné právní úpravě procesu EIA budou představeny  

jeho základní definiční prvky spolu se schematickým přehledem průběhu procesu 

EIA a jeho jednotlivých fází. V návaznosti na tento přehled bude následovat 

analytická část klíčových a problematických aspektů procesu EIA, a to v kontextu 

v nedávné době přijaté novely č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

(„novela z roku 2015“), a nedostatků předešlé, před touto novelou účinné, právní 

úpravy.  

 

Je to právě výše zmíněná analytická část, která představuje základní příspěvek této 

diplomové práce. Účelem této části je především zhodnocení novelou přijatých 

změn a míry jejich úspěšnosti ve vztahu k nedostatkům předešlé právní úpravy, 

která se stala předmětem kritiky jak ze strany Evropské komise,
4
 tak Výboru  

pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy.
5
 Zvláštní pozornost bude věnována 

aktuální problematice platnosti a použitelnosti stanovisek EIA přijatých  

před novelou z roku 2015. 

 

                                                 
4
 Evropská komise jako tzv. strážkyně smluv a jeden z vrcholných orgánů Evropské unie je nadána 

rozsáhlými pravomocemi v oblasti kontroly implementace právních předpisů Evropské unie.  

Viz blíže čl. 17 SEU (upravující základní úlohu Evropské komise) a články 258 a 260 SFEU 

(zakotvující pravomoc Evropské komise v souvislosti se zahájením řízení pro nesplnění povinnosti 

členského státu u SDEU). 
5
 Orgán ustavený v návaznosti na čl. 15 Aarhuské úmluvy, jehož úkolem je kontrola plnění 

převzatých závazků ze strany signatářů této úmluvy. 
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Další klíčovou oblastí zájmu této diplomové práce je problematika účasti veřejnosti. 

Po teoretickém úvodu budou blíže přiblíženy a zhodnoceny konkrétní možnosti 

participace veřejnosti v rámci procesu EIA a navazujících řízení. Tento výklad bude 

dále doplněn o relevantní příklady z národní i evropské judikatury. 

 

Pro úplnost je vhodné zdůraznit, že tato diplomová práce je zaměřena  

na problematiku právní úpravy procesu EIA pro účely posuzování vlivů záměrů  

na životní prostředí v České republice. Oblasti právní úpravy procesu SEA  

a posuzování přeshraničních vlivů na životní prostředí (SEA a EIA) zůstanou 

s ohledem na limity této diplomové práce vně jejího věcného rozsahu. 

 

1.2. Charakteristika procesu EIA 

Proces EIA je odbornou literaturou charakterizován jako „klíčový nástroj  

pro hodnocení dopadů lidské činnosti a jejich důsledky pro životní prostředí“.
6
   

Pro tento nástroj je příznačné, že z hlediska poskytované ochrany se neomezuje 

pouze na ochranu určité izolované složky životního prostředí, ale poskytuje ochranu 

životnímu prostředí jako celku.
7
 Z tohoto důvodu je proces EIA zařazován mezi  

tzv. průřezové nástroje ochrany životního prostředí. Stojící v opozici k tzv. složkové 

ochraně životního prostředí, která se uplatňuje toliko v rámci ochrany jednotlivých 

složek životního prostředí.
8
 

 

Pro účely úvodu do dané problematiky je příhodné proces EIA a jeho legislativní 

provedení v našem právním řádu charakterizovat v kontextu hlavních principů,  

na kterých je proces EIA založen. 

 

                                                 
6
 Viz blíže DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 32. 
7
 Nicméně je třeba zdůraznit, že ochrana poskytovaná prostřednictvím zákona ZPV se neomezuje 

pouze na ochranu životního prostředí samotného, ale také na ochranu veřejného zdraví (viz blíže 

kapitola 3.2.). 
8
 Typicky je lze nalézt ve složkových předpisech ochrany životního prostředí, např. v zákonu  

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; či zákonu č. 254/2001 Sb., vodní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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Na prvém místě nelze jinak, než uvést pro proces EIA příznačný až definiční 

princip prevence. Tento princip je založený na předcházení znečišťování  

a poškozování životního prostředí, či alespoň minimalizaci takovýchto nepříznivých 

změn.
9
 Již ze samotné podstaty procesu EIA vyplývá, že ke každému povolování 

záměru jako conditio sine qua non přistupuje dostatečně informované zhodnocení 

vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí, které má předejít povolení záměrů 

s významným nepříznivým dopadem na životní prostředí.  

 

V procesu EIA je také možné identifikovat princip předběžné opatrnosti,  

který velice úzce navazuje na výše zmíněný princip prevence. Pro princip 

předběžné opatrnosti je charakteristická přítomnost určitého prvku nejistoty ohledně 

eventuálních negativních dopadů na životní prostředí, které však dle tohoto principu 

nemohou být důvodem pro odklad opatření, jež mohou případnému poškození  

či ohrožení životního prostředí předejít.
10

 V procesu EIA je princip předběžné 

opatrnosti zřetelný ve způsobu vyhodnocování případných nepříznivých dopadů 

záměrů na životní prostředí, v jehož rámci je vždy nutné pracovat s určitou mírou 

nejistoty a pravděpodobnosti.
11

 

 

Na třetím místě lze jmenovat princip informovanosti a účasti veřejnosti,  

který je zcela klíčovým principem pro zajištění veřejné kontroly procesu EIA  

a účinné participace veřejnosti. Konkrétní provedení tohoto principu bude 

ilustrováno v páté kapitole této diplomové práce. 

 

V určitém smyslu by do tohoto výčtu bylo možné zahrnout také princip zásahu  

u zdroje.
12

 Ačkoliv za situace, kdy na základě negativního stanoviska EIA 

k povolení a realizaci životní prostředí poškozujícího záměru ani nedojde,  

                                                 
9
 Srov. například § 17 a § 18 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
10

 Srov. § 13 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
11

 Srov. § 1 odst. 2 ZPV („posuzování vlivů…podléhají…záměry, jejichž provedení by mohlo 

závažně ovlivnit životní prostředí“); či § 5 odst. 3 ZPV (kdy se posuzuje i možnost vzniku 

eventuální havárie). 
12

 Srov. § 17 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů;  

či čl. 191 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
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se fakticky jedná o odstranění zdroje samotného.
13

 Z tohoto důvodu bude 

přiléhavější ilustrovat tento princip na požadavku výběru té nejvhodnější varianty 

záměru, tj. takové, která představuje nejmenší zátěž pro životní prostředí. V tomto 

kontextu má daný princip zřejmou úzkou návaznost na princip prevence,  

který se však svým rozsahem neomezuje pouze na vztah ke zdroji případného 

znečištění.  

 

Dále je vhodné vyzdvihnout princip udržitelného rozvoje, pro který je 

charakteristický komplexní přístup a koordinace ochrany životního prostředí 

s požadavky a nároky fungování moderní společnosti. Cílem tohoto principu je,  

jak samotný název napovídá, zajištění udržitelného rozvoje společnosti, a to při 

současném zabezpečení úrovně rozmanitosti životního prostředí, účinného  

a udržitelného využívání zdrojů a zajištění funkcí a kvality životního prostředí  

pro nynější i budoucí generace.
14

 V rámci procesu EIA lze tento princip spatřovat 

v přístupu, který necílí a nepředpokládá plošný zákaz jakýchkoliv záměrů, které by 

mohly i jen vzdáleně představovat určitý negativní dopad na životní prostředí,  

ale přístup směřující k nalezení takového řešení, které na jedné straně nebrání 

realizaci nového záměru (v přeneseném slova smyslu rozvoji společnosti),  

ale na druhé straně minimalizuje rozsah jeho negativních dopadů na životní 

prostředí, a to prostřednictvím volby nejméně pro životní prostředí zatěžující 

varianty.
15

 

 

Závěrem, nikoliv však díky menšímu významu, lze uvést pro proces EIA 

charakteristický princip komplexní a integrované ochrany. Podstatou tohoto 

principu je nahlížení na životní prostředí jako na propojený systém, kdy zásah  

do jedné složky životního prostředí se může zprostředkovaně projevit ve složkách 

                                                 
13

 V přeneseném slova smyslu spíše zásahu „do“ zdroje, nežli zásahu „u“ zdroje. 
14

 Srov. kupříkladu definice zakotvená v § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů: „rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 

přirozené funkce ekosystémů“. 
15

 Srov. § 1 odst. 3 ZPV: „účelem je…získat objektivní odborný podklad … a přispět k udržitelnému 

rozvoji společnosti“. 
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jiných.
16

 Tento přístup lze ilustrovat na rozsahu posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí, které se neomezuje pouze na určitý úsek (složku) životního prostředí,  

a na skutečnosti, že k posuzování vlivů dochází v rámci jednoho procesu. 

 

  

                                                 
16

 Tento princip je „výrazem poznání, že ohrožování a poškozování jedné složky přechází do složek 

jiných“ (DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,  

s. 52).  
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2. Historický vývoj posuzování vlivů na životní prostředí 

2.1. Vznik  a vývoj konceptu EIA v mezinárodním kontextu 

Historie konceptu procesu EIA sahá až do druhé poloviny 20. století, kdy byl v roce 

1969 ve Spojených státech amerických přijat již zmíněný National Environmental 

Policy Act, kterým byl proces EIA poprvé uveden do oblasti legislativy. Přijetí 

tohoto zákona je zcela zásadním milníkem ve vývoji procesu EIA, potažmo práva 

životního prostředí jako takového, což může být ilustrováno na skutečnosti, že tento 

zákon bývá v četných zdrojích označován jako tzv. „Environmental Magna 

Charta”.
17

 Význam tohoto právního předpisu spočívá především v implementaci 

mechanismu využívajícího komplexní a interdisciplinární přístup k identifikaci, 

popisu, řádnému posouzení a vyhodnocení případných negativních dopadů 

vybraných projektů na životní prostředí.  

 

Zásluhou implementace tohoto institutu měly příslušné úřady k dispozici dostatečné 

informace o životním prostředí, na základě kterých mohly činit informovaná 

rozhodnutí ve vztahu k povolení a navazující realizaci posuzovaných projektů. 

Následná zkušenost z aplikační praxe a její prokazatelný pozitivní vliv na životní 

prostředí přispěly k rozšíření konceptu posuzování dopadů na životní prostředí  

napříč státy celého světa.
18

 Nicméně je třeba zdůraznit, že ačkoliv základní principy 

charakterizující posuzování dopadů na životní prostředí zůstávají zachovány,  

tak jednotlivé způsoby provedení v různých národních právních řádech  

se do značné míry liší. Především je možné poukázat na značné rozdíly v rozsahu 

působnosti a referenčních hlediscích posuzování vlivů či v otázce závaznosti 

konečného stanoviska pro účely vydání povolení k realizaci posuzovaných 

záměrů.
19

 

                                                 
17

 K tomuto blíže viz BROUSSARD S., WHITAKER B. The Magna Charta of Environmental 

Legislation: A historical look at 30 years of NEPA. In Forest Policy and Economics [online]. Březen 

2015, Volume 11, Issue 2, s. 134-140  [vid. 4. 4. 2016]. Dostupné na WWW: < http://www.science 

direct.com/science/article/pii/S1389934108001081>. 
18

  Ať již do právních systémů rozvinutých, moderních států: Kanada (1973), Austrálie (1974), 

Nizozemí (1981), Japonsko (1984), ES (1985)), tak i států rozvojových: např. Kolumbie (1974),  

či Filipíny (1977). 
19

 K tomu blíže WOOD, Christopher. Environmental impact assessment: a comparative review.  

New York, NY: Wiley, 1995, kapitola č. 20 a závěr.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934108001081
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934108001081
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V kontextu dalšího vývoje je vhodné vyzdvihnout především 90. léta minulého 

století. Toto období je výrazem překotných politických změn, které s sebou  

mj. nesou i rozšíření procesu EIA do států střední a východní Evropy. Pro toto 

období je také příznačné konání řady úspěšných mezinárodních konferencí 

s významným dopadem na oblast práva životního prostředí. V prvé řadě je možné 

zmínit konferenci, která se uskutečnila ve finském městě Espoo v roce 1991 v rámci 

platformy Evropské hospodářské komise OSN, jejímž primárním výstupem  

se stala Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice 

(jinak nazývána také jako Espoo konvence).  

 

Espoo konvence byla sjednána 25. února 1991 a následně vstoupila v platnost  

o celých šest let později, tj. 10. září 1997. V rámci této úmluvy se signatářské 

státy
20

 zavázaly k vytvoření právního rámce k předcházení, snižování a omezování 

negativních vlivů činností přesahujících hranice států na životní prostředí. Lze také 

poukázat na čl. 8 úmluvy, který zakotvuje a vyzdvihuje možnost využití nových  

či současných bilaterální a multilaterální smluv za účelem implementace závazků  

v úmluvě obecně vytčeného rámce. Nicméně je třeba dodat, že Česká republika 

žádnou takovou smlouvu dosud neuzavřela.
21

 Závěrem je vhodné zdůraznit,  

že konvence se ve svém originálním znění z roku 1991 dotýká toliko problematiky 

posuzování přeshraničních vlivů záměrů na životní prostředí, nikoliv však 

posuzování vlivů koncepcí. V tomto ohledu došlo k jejímu doplnění v rámci  

tzv. SEA protokolu, který byl uzavřen v roce 2003 v Kyjevě. 

 

Svého rozšíření se proces EIA dočkal také v rámci nadnárodních celků. Primárně  

je tím míněno tehdejší Evropské společenství, které v roce 1985 přijalo směrnici 

zakotvující proces EIA do právního řádu společenství. O této směrnici a dalším 

legislativním vývoji procesu EIA na úrovni Evropské unie bude pojednáno 

v následující podkapitole. Dále je kupříkladu možné zmínit Světovou banku,  

která v roce 1989 zakotvila principy procesu EIA do svých zásad pro hodnocení  

                                                 
20

 Dle aktuálních informací dostupných na oficiálních stránkách úmluvy je touto úmluvou vázáno 45 

států. Česká republika ratifikovala úmluvu v roce 2001. (srov. UNECE [online]. United Nations 

Economic Commission for Europe. [vid. 1. 3. 2016]. Dostupné na WWW:  <http://www.unece.org/ 

env/eia/eia.html>). 
21

 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010,  

s. 219. 

http://www.unece.org/env/eia/eia.html
http://www.unece.org/env/eia/eia.html


16 

 

a výběr subvencovaných projektů, které musejí být mj. vyhodnoceny také 

z hlediska svého fyzikálního, biologického, socioekonomického a kulturního 

dopadu.
22

  

 

Zcela zásadním milníkem pro oblast ochrany životního prostředí se stal rok 1992, 

ve kterém se konala Mezinárodní konference OSN o životním prostředí a jeho 

rozvoji v Riu de Janeiru. Tato mezinárodní konference, nazývaná také jako  

Rio de Janeiro Earth Summit, vyústila v přijetí několika z environmentálního 

hlediska významných mezinárodněprávních dokumentů. S ohledem na téma této 

diplomové práce je nutné vyzdvihnout především Deklaraci o životním prostředí  

a rozvoji. Tato deklarace je významná z hlediska zakotvení požadavku celostátní 

aplikace procesu EIA na činnosti, které by s největší pravděpodobností mohly mít 

negativní dopad na životní prostředí.
23

 Dále je vhodné zmínit mezinárodněprávní 

dokument s názvem Agenda 21. Jedná se o strategický plán světového společenství, 

který definuje základní kroky k zajištění udržitelného rozvoje a v rámci kterého je 

možné v rozličných formách dohledat odkazy právě na problematiku posuzování 

vlivů na životní prostředí.
24

 Nicméně lze shrnout, že díky právní nezávaznosti 

těchto dokumentů je jejich konečný dopad do značné míry relativizován. Ostatně 

ani v současnosti, ačkoliv je již význam procesu EIA všeobecně přijímán,  

tak nenalezneme žádný celosvětový, mezinárodněprávně závazný dokument,  

který by proces EIA a jeho zavedení do národních právních řádů bezpodmínečně 

vyžadoval. 

 

V rámci následující podkapitoly bude blíže pojednáno o tzv. Aarhuské úmluvě, 

které je s ohledem na zvolené téma diplomové práce třeba věnovat zvláštní 

pozornost. 

  

                                                 
22

 Podrobněji k této otázce viz oficiální webové stránky Světové banky (The World Bank. 

Environmental Assessment [online]. The World Bank Group © 2016 [vid. 4. 4. 2016]. Dostupné  

na WWW: <http://go.worldbank.org/K7F3DCUDD0>).  
23

 Srov. zásada č 17, Deklarace o životním prostředí a rozvoji. 
24

 Srov. například čl. 8.4, či 8.5 Agendy 21.  

http://go.worldbank.org/K7F3DCUDD0
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2.1.1. Aarhuská úmluva 

Aarhuská úmluva, neboli také celým názvem Úmluva o přístupu k informacím, 

účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí, byla přijata 25. června 1998 v dánském městě Aarhus  

na tzv. čtvrté ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) 

v rámci procesu „Životní prostředí pro Evropu“ a vstoupila v účinnost v říjnu roku 

2001. Tato úmluva je charakteristická svou koncepcí, která propojuje oblast 

procesních environmentálních práv a témat životního prostředí a lidských práv.  

 

Aarhuská úmluva má k dnešnímu datu 47 signatářů. Přičemž ve vztahu k České 

republice se dle jejího čl. 20 stala platnou a účinnou k 4. říjnu 2004.
25

 Zajímavostí 

je skutečnost, že jednou ze smluvních stran úmluvy je mj. také Evropská unie,  

která v rámci své legislativní pravomoci provedla převzaté smluvní 

mezinárodněprávní závazky do práva Evropské unie.
26

 Z tohoto důvodu jsou 

ustanovení Aarhuské úmluvy pro Českou republiku závazná jak z pohledu 

mezinárodní práva, tak práva Evropské unie.  

 

Z hlediska právní kvalifikace jde o závaznou mezinárodní smlouvu, která, jakožto 

vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je 

Česká republika vázána, je součástí právního řádu České republiky, kdy v případě 

„stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva“.
27

 Nicméně k tomu, aby se případní stěžovatelé mohli, bez ohledu 

na případnou absenci řádného provedení mezinárodních závazků do vnitrostátního 

právního řádu, dovolávat konkrétních ustanovení a práv určité mezinárodní úmluvy, 

                                                 
25

 V návaznosti na její ratifikaci Parlamentem ČR 6. července 2004 a vyhlášení sdělením 

Ministerstva zahraničních věcí pod č. 124/2004 Sb. m. s. 
26

 V tomto ohledu lze zmínit především směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES  

o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS; 

druhou revizní směrnici původní směrnice EIA: směrnici 2003/35/EC o účasti veřejnosti  

na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnice 

Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně; či nařízení 

1367/2006 ze dne 6. září 2006, které blíže upravilo návaznost a použití úmluvy vůči orgánům  

a subjektům společenství. (srov. The EU & the Aarhus Convention: in the EU Member States,  

in the Community Institutions and Bodies [online]. European Commission. Naposledy aktualizováno 

11. 11. 2015 [vid. 4. 4. 2016]. Dostupné na WWW: <http://ec.europa.eu/environment/aarhus/ 

legislation.htm>). 
27

 Ústavní zakotvení zásady aplikační přednosti (srov. čl. 10, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů). 

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm
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je třeba naplnit zvláštní podmínku odvislou od povahy dovolávaných ustanovení 

úmluvy. Tato podmínka spočívá ve způsobu a konkrétnosti formulací ustanovení 

mezinárodní úmluvy, resp. na skutečnosti, zdali je úmluva přímo aplikovatelná  

(tzv. self-executing). Jde o vlastnost, bez které, ačkoliv je úmluva formálně součástí 

právního řádu, ji nelze přímo aplikovat, což je významné především v situaci 

nesprávné či zcela absentující implementace mezinárodní úmluvy do vnitrostátního 

právního řádu.  

 

Takto ilustrovaná situace je naneštěstí přiléhavá právě pro otázku přímé aplikace 

Aarhuské úmluvy. V judikatuře najdeme četné případy, kdy se různí stěžovatelé 

domáhali přímé aplikace ustanovení Aarhuské úmluvy, která nedosáhla svého 

řádného naplnění ve vnitrostátních předpisech, či jim dokonce přímo odporovala.
28

 

Nicméně, jak české soudy opakovaně judikovaly, vzhledem k tomu, že ustanovení 

Aarhuské úmluvy nejsou konstruována „natolik určitě a jasně, že z nich lze vyvodit 

právo a povinnosti vnitrostátních subjektů, aniž by bylo třeba nějakých 

vnitrostátních opatření“,
29

 nelze Aarhuské úmluvě přiznat přímý účinek. 

K obdobnému závěru (konkrétně v případě intepretace čl. 9 odst. 3 Aarhuské 

úmluvy) dospěl také Soudní dvůr Evropské unie (dále také jako „SDEU“).
30

  

 

V případě Aarhuské úmluvy a v ní obsažených práv je tedy v zásadě možné 

připustit toliko její nepřímý účinek, který je odvislý od imperativu souladného 

výkladu národního práva s mezinárodněprávními závazky České republiky,  

tj. pokud je možné výklad vnitrostátního práva „vnímat vícero způsoby,  

pak přednost má dostat ten výklad, který naplňuje požadavky Úmluvy.“
31

 

K obdobnému závěru lze dojít také na základě dogmatiky práva Evropské unie, 

kterého je Aarhuská úmluva součástí v režimu tzv. smíšených smluv. Tato 

skutečnost pak zakládá povinnost členského státu k souladnému výkladu 

                                                 
28

 Srov. nález Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy ACCC/C/2010/50. 
29

 Viz blíže rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ao 1/2008-34 ze dne 18. 9. 2009; 

obdobně rozhodnutí č. j. 3 As 48/2006-52 ze dne 9. 1. 2008, či rozhodnutí Ústavního soudu  

sp. zn. I ÚS 2660/08 ze dne 2. 9. 2010 a sp. zn. III. ÚS 3118/07 ze dne 10. 7. 2008. 
30

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-240/09 ze dne 8. 3. 2011. 
31

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Ao 1/2006-74 ze dne 18. 7. 2006. 
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příslušných právních norem s mezinárodněprávním závazkem společenství.
32

 

Mimoto je nutné mít na zřeteli, že značné množství práv obsažených v Aarhuské 

úmluvě bylo provedeno do sekundární legislativy práva Evropské unie. 

 

Z hlediska svého obsahu je Aarhuská úmluva tradičně členěna do tří základních 

okruhů, tzv. pilířů. První pilíř (čl. 4-5) se dotýká problematiky zveřejňování 

informací o životním prostředí. Na tento pilíř náš právní řád navazuje jak na ústavní 

úrovni články 17 a 35 Listiny základních práv a svobod,
33

 tak na úrovni zákonné. 

Konkrétně se jedná o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace  

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který byl zakotven do našeho 

právního řádu v rámci transpozice příslušných předpisů práva Evropské unie.
34

 

V otázce vzájemného vztahu těchto dvou právních předpisů je třeba chápat zákon  

o právu na informace o životním prostředí jako lex specialis se všemi 

interpretačními a aplikačními důsledky, které jsou s tímto spojeny. 

 

Druhý pilíř (články 6, 7 a 8) pak zaručuje minimální úroveň účinné participace 

veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí. Tento pilíř 

je dále možné členit na: (i) účast na rozhodování o specifických činnostech,  

(ii) účast při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí  

a (iii) účast při přípravě právních předpisů. Provedení této právní úpravy lze nalézt 

v širokém počtu, a to především složkových (vertikálních) právních předpisů.
35

   

 

Třetí pilíř (článek 9) je pak zcela klíčový pro naplňování ustanovení pilířů 

předcházejících, když upravuje právo přístupu ke spravedlnosti ve věcech týkajících 

se životního prostředí. Zvláštní postavení má ustanovení opravňující namítat 

                                                 
32

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci: C-53/96, bod 35; a spojené věci C-300/98 a C-392/98, body 47-8. 
33

 Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské 

Federativní Republiky, republikovaná usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,  

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,  

ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
34

 Konkrétně se jedná směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, 

která byla přijata mj. za účelem zajištění souladu příslušné právní úpravy práva EU s požadavky 

Aarhuské úmluvy. 
35

 Srov. např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;  

či zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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porušování norem práva životního prostředí obecně. Ačkoli toto ustanovení  

na první pohled vzbuzuje dojem požadavku na zakotvení institutu actio popularis, 

tak Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy tento výklad vylučuje.
36

 Problematika 

interpretace čl. 9 odst. 3 úmluvy by si bezesporu zasloužila větší pozornost, 

nicméně pro účely této práce postačí uvést, že jde o v právním slova smyslu jedno 

z nejširších, ale také o jedno z nejnejasnějších a nejrozporuplnějších ustanovení 

úmluvy. 

  

Navzdory progresivnímu obsahu a neoddiskutovatelnému významu Aarhuské 

úmluvy nebyla její četná ustanovení v mnohých státech řádně naplněna, což má 

nepochybně své kořeny v neurčitosti a nejasnosti formulací takovýchto ustanovení. 

Tato okolnost byla a stále je do určité míry příčinou nejednotné a v mnohých 

případech nedostatečné úrovně implementace úmluvy v právních řádech 

signatářských států. Zejména posledně zmiňovaný III. pilíř, reprezentovaný 

článkem 9, je z hlediska implementace jedním z nejproblematičtějších, zvláště  

pak s ohledem na skutečnost, že veškerá výše zmíněná legislativa EU se výhradně 

soustředila na oblast I. a II. pilíře Aarhuské úmluvy.
37

  

 

Závěrem je vhodné poukázat na skutečnost, že především v důsledku nesprávné 

implementace závazků vyplývajících z Aarhuské úmluvy byla vůči České republice 

vedena řízení ze strany jak Evropské unie,
38

 tak ze strany kontrolního orgánu 

Aarhuské úmluvy, Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy.
39

 Konkrétní 

výtky budou přiblíženy v příslušných kapitolách tohoto textu. 

  

                                                 
36

 Viz blíže EBBERSSON, J., GAUGITSCH. H. Aarhuská úmluva: příručka k implementaci [online 

překlad]. 2. Vydání. Praha MŽP 2013. Str. 159. [vid. 4. 4. 2016]. Dostupné na WWW:  

<http://www.mzp.cz/cz/prirucka_implementace_aarhuske_umluvy>. 
37

 Srov. MÜLLEROVÁ, H., HUMLÍČKOVÁ P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v 

ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014, s. 5-6 a s. 11. 
38

 Viz formální upozornění ze dne 25. 4. 2013, čj. C(2013) 2228 pro nesplnění povinnosti řádné 

implementace směrnice EIA. 
39

 Viz nález Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy ACCC/C/2010/50. 

http://www.mzp.cz/cz/prirucka_implementace_aarhuske_umluvy
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2.1.2. Vztah Aarhuské úmluvy a procesu EIA 

Aarhuská úmluva je základním obsahovým a inspiračním zdrojem pro právní 

úpravu záruk účinné participace veřejnosti na procesu EIA. Avšak je nutné mít  

na paměti, že rozsah věcné působnosti úmluvy pokrývá celkem tři věcné oblasti, 

které korespondující s jejím členěním na jednotlivé pilíře, resp. je mnohem širší než 

rozsah úpravy procesu EIA, která je účelově orientována pouze ve vztahu 

k určitému záměru a jeho posouzení pro účely vydání povolení. 

 

Vztah těchto dvou právních oblastí je možné ilustrovat na rozsahu aplikace čl. 6 

Aarhuské úmluvy, který upravuje oblast účasti veřejnosti na rozhodování  

o specifických činnostech. Na základě tohoto článku a konkrétního vymezení 

činností v příloze I. (především pak s ohledem na bod 20.) dojdeme k závěru,  

že úmluva vyžaduje aplikaci tohoto článku pro všechny případy, kdy požadavek 

účasti veřejnosti vyplývá z vnitrostátní úpravy procesu EIA. V tomto ohledu musí 

zákonná úprava procesu EIA vycházet z požadavků úmluvy na participaci 

veřejnosti. Tyto požadavky jsou pak převzaty a blíže konkretizovány také v rámci 

relevantní evropské legislativy. Z tohoto důvodu porušení závazků z Aarhuské 

úmluvy zpravidla zakládá také porušení práva Evropské unie. 

 

Nicméně je nutné zdůraznit, že rozsah aplikace článku 6 nelze omezovat pouze  

na úpravu a provádění procesu EIA. Hlavním materiálním předpokladem aplikace 

tohoto článku je potenciální riziko významného dopadu na životní prostředí, nikoliv 

vedení procesu EIA. Jak zdůraznil Výbor pro dodržování úmluvy v jednom  

ze svých nálezů:
40

„úmluva nečiní EIA povinnou součástí účasti veřejnosti; jedná se 

pouze o požadavek, že v případě, kdy je v rámci postupu EIA stanovena účast 

veřejnosti v souladu s vnitrostátní právní úpravou (odst. 20 přílohy I úmluvy), musí 

taková účast veřejnosti aplikovat ustanovení čl. 6. Podle úmluvy je tedy účast 

veřejnosti povinnou součástí EIA, nicméně EIA není nezbytně součástí veřejné 

účasti“.
41

 

                                                 
40

 Viz blíže nález ke sdělení ACCC/C/2008/24 Španělsko. 
41

 Viz blíže EBBERSSON, J., GAUGITSCH. H. Aarhuská úmluva: příručka k implementaci [online 

překlad]. 2. Vydání. Praha MŽP 2013. Str. 97. [vid. 4. 4. 2016]. Dostupné na WWW:  

< http://www.mzp.cz/cz/prirucka_implementace_aarhuske_umluvy >. 

http://www.mzp.cz/cz/prirucka_implementace_aarhuske_umluvy
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2.2. Evropské právo a proces EIA 

Na úrovni práva Evropské unie je pro proces EIA zcela klíčový rok 1985, kdy byla 

tehdejším Evropským společenstvím dne 27. června 1985 přijata směrnice Rady  

č. 85/337/EHS, o hodnocení vlivů veřejných a soukromých projektů na životní 

prostředí. Na základě této směrnice byla členským státům uložena povinnost 

implementovat do svých právních řádů proces EIA, a to především za účelem 

ochrany životního prostředí, koordinace a zavedení obecných zásad pro posuzování 

vlivů na životní prostředí,  

 

Roku 1997 došlo k první revizi výše zmíněné směrnice EIA z roku 1985.
42

 

V pozadí přijetí této revize stála především okolnost přistoupení Evropské unie  

k již zmiňované Espoo konvenci a snaha zajistit soulad práva Evropské unie s touto 

závaznou mezinárodní smlouvou. V důsledku přijetí této revize došlo k rozšíření 

působnosti směrnice ve smyslu širšího okruhu záměrů, na které daná směrnice 

dopadá, včetně okruhu záměrů vyžadujících obligatorní posouzení jejich vlivů  

na životní prostředí (záměry vyjmenované v příloze I.). Z výčtu přijatých změn je 

dále možné jmenovat zakotvení nových minimálních pravidel pro zajišťování 

informovanosti a modifikaci mechanismu tzv. screeningu, tj. postupu, jehož účelem 

je určit, zdali konkrétní záměry odpovídající záměrům vypočteným v příloze II. 

budou podléhat posouzení procesem EIA, a to za použití a aplikace směrnicí 

zakotvených hraničních kritérií v příloze III. 

 

V pořadí druhá revizní směrnice si s ohledem na její účel a pozadí jejího přijetí 

zasluhuje zvláštní pozornost. Východiskem pro přijetí této směrnice
43

 se stalo 

přistoupení Evropské unie k Aarhuské úmluvě a následný požadavek promítnutí 

z této úmluvy přejatých závazků do oblasti sekundárního práva Evropské unie. 

Z okruhu těch nejzásadnějších změn, které tato revize přinesla, je vhodné zmínit 

zakotvení nové definice veřejnosti a dotčené veřejnosti a změny upravující 

povinnost poskytování informací. Je nanejvýše vhodné také vyzdvihnout nově 

                                                 
42

 Viz přijetí směrnice Rady č. 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 

85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 
43

 Viz blíže směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/35/ES ze dne 26. května 2003, o účasti 

veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně 

směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES pokud jde o účast veřejnosti a přístup k soudní ochraně. 
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zakotvený čl. 10a, který obsahově navazuje na čl. 9 Aarhuské úmluvy a jež  

za daných podmínek upravuje povinnost členských států umožnit příslušníkům 

dotčené veřejnosti „dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým  

a nestranným orgánem zřízeným ze zákona a mohli tak napadat hmotnou nebo 

procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podléhajících 

ustanovením o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici”.  

  

K třetí revizi došlo v souvislosti s přijetím tzv. směrnice o zachytávání a ukládání 

uhlíku,
44

 která upravuje právní rámec přispívající k boji proti změně klimatu 

prostřednictvím bezpečného ukládání CO2 a která ve svém důsledku mj. vedla  

k dalšímu rozšíření okruhu záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní 

prostředí o záměry týkající se dopravy, zachytávání a úschovy oxidu uhličitého. 

 

Lze shrnout, že od roku poloviny 80. let, kdy byla přijata první směrnice EIA, došlo 

k etablování institutu procesu EIA jako standardního nástroje ochrany životního 

prostředí. Jak bylo ilustrováno výše, tak pro právní vývoj tohoto institutu je typické 

postupné rozšiřování okruhu posuzovaných záměrů a implementace efektivnějších 

nástrojů participace veřejnosti.  

 

Následujícím milníkem v rámci vývoje evropské legislativy procesu EIA se stal rok 

2011, kdy byla přijata do současné doby stále platná a účinná směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 (dále pouze jako 

„směrnice EIA“¨), která aktualizuje a nahrazuje předchozí směrnice. Směrnice EIA 

prozatím prošla pouze jednou revizí, a to v rámci přijetí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014. 

 

Tato posledně jmenovaná revizní směrnice si klade za cíl identifikovat a napravit 

současné problémy právní úpravy procesu EIA. V obecné rovině je jedním ze 

základních úkolů nové právní úpravy zjednodušení procesních pravidel, snížení 

                                                 
44

 Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009,  

o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) 

č. 1013/2006. 
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celkových administrativních nároků a zvýšení efektivity procesu EIA v souladu 

s požadavky tzv. smart regulation. Transpoziční lhůta k provedení této směrnice 

uplyne v roce 2017. 

 

2.3. Vývoj procesu EIA na našem území 

V rámci vývoje práva ochrany životního prostředí na našem území je jasně zřetelný 

předěl mezi obdobím minulého režimu a obdobím po roce 1989. V období 

centrálního plánování a požadavku plnění hospodářského plánu existovala 

minimální legislativní vůle podrobit případnou investiční výstavbu procesu EIA, 

který by ve svém důsledku mohl představovat překážku v maximalizaci 

hospodářských výsledků. Ke změně výše zmíněného přístupu došlo s rozvojem 

environmentálního uvědomění na našem území po roce 1989. Výrazem těchto změn 

v přístupu k ochraně životního prostředí bylo mimo jiné zakotvení procesu EIA  

do našeho právního řádu.  

 

První kroky na této cestě je možné vysledovat již v rámci přijetí zákona  

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, který ve svém § 17 zakotvil povinnost 

zhodnocení vlivů na životní prostředí. Nicméně dané ustanovení je nutné chápat 

toliko jako deklaratorní prohlášení zákona,
45

 kdy k samotnému přijetí právní úpravy 

zakotvující obligatorní posuzování vlivů vybraných záměrů na životní prostředí 

došlo až spolu s přijetím zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Na základě § 20-22 tohoto zákona byla v mezidobí do přijetí ZPV, který 

je platný dodnes, vydávána první stanoviska EIA v České republice, o nichž bude 

v kontextu posouzení jejich platnosti a podmínek použitelnosti pojednáno níže. 

  

                                                 
45

 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010,  

s. 34. 
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3. Zákon č. 100/2001 Sb. 

V této kapitole bude blíže popsán proces EIA tak, jak je zakotven v platném  

a účinném znění ZPV. Tento právní předpis v sobě zakotvuje právní úpravu hned 

několika odvětví konceptu posuzování dopadů na životní prostředí. Konkrétně se 

jedná o posuzování vlivů záměrů (EIA) a posuzování vlivů koncepcí (SEA)  

na životní prostředí v České republice a obdobně o problematiku posuzování 

přeshraničních vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, která je zakotvena 

v hlavě II. tohoto zákona. 

 

Z pohledu právní teorie ZPV představuje předpis obsahující nejen hmotněprávní, 

ale i procesněprávní úpravu, když mj. upravuje postup jednotlivých subjektů 

zúčastněných na provádění a realizaci procesu EIA. Mezi takovéto subjekty 

primárně řadíme příslušné úřady pro provádění hodnocení vlivů na životní 

prostředí, kterými jsou krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí.
46

 Dále lze 

do tohoto výčtu zařadit jak subjekty stojící vně veřejné správy, mezi které patří 

zástupci veřejnosti a dotčené veřejnosti, tak i subjekty, které jsou institucionálně její 

součástí. Do této posledně jmenované skupiny lze řadit tzv. dotčené správní úřady  

a dotčené územně samosprávné celky. Specifickou skupinu tvoří tzv. autorizované 

osoby.  

 

Jednou z klíčových interpretačních otázek je vztah ZPV k zákonu č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze jako „správní řád“).  

Do přijetí novely z roku 2015 byl proces EIA podle dnes již derogovaného 

ustanovení § 23 odst. 14 ZPV samostatným procesem, správním postupem  

sui generis. Nicméně s vypuštěním tohoto ustanovení je nasnadě vyřešit otázku 

vztahu těchto dvou právních předpisů. 

 

Slovy důvodové zprávy: „k žádným změnám nedochází, neboť posuzování vlivů  

na životní prostředí není správním řízením (jedná se o postup vedoucí k vydání 

závazného stanoviska dle § 149 správních řádu). Faktický dopad zrušení tohoto 

                                                 
46

 K určení věcné příslušnosti slouží sloupce „A“ a „B“ u jednotlivých typů záměrů vypočtených 

v příloze ZPV (ve spojení s § 21 a § 22 ZPV). 
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ustanoveni je proto minimální“.
47

 Z matérie upravené správním řádem je tedy 

obecně vyloučeno užití částí druhé a třetí, která upravují správní řízení.  

Toto prohlášení však nelze chápat bezvýhradně. Především lze poukázat na závěr 

zjišťovacího řízení o tom, že záměr nebude posuzován procesem EIA, u kterého  

§ 7 odst. 6 ZPV výslovně stanoví, že jde o rozhodnutí, které je prvním úkonem 

v řízení (blíže v kapitole 3.3.3 věnované zjišťovacímu řízení a jejím závěrům).  

V tomto směru lze dále upozornit na možnost uplatnění základních zásad činnosti 

správních orgánů či užití řady dalších ustanovení správního řádu, která například 

upravují otázku podjatosti úředních osob, doručování či procesní způsobilost 

účastníků a další.
48

 Obecně je možné shrnout, že aplikace správního řádu není 

vyloučena, ale je vždy nutné brát zřetel na cíle a specifika procesu EIA. 

 

3.1. Předmět posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

Pro naplnění účelu zákona a cílů procesu EIA není nezbytné, dokonce ani vhodné, 

aby byly posuzovány všechny záměry, při jejichž realizaci by eventuálně mohlo 

dojít k jakémukoliv nepříznivému zásahu do životního prostředí, ale pouze ty,  

u kterých by takový zásah byl, nebo se dá předpokládat, že by byl dostatečně 

významný. Samotný předmět procesu EIA je pak konkretizován v § 4 ZPV,  

který lze systematicky členit na záměry obligatorně (ex lege) posuzované a záměry 

posuzované fakultativně (ex actu), pokud je tak určeno ve zjišťovacím řízení. 

Z procesního hlediska je mezi těmito dvěma skupinami zřetelný rozdíl, kdy 

fakultativně posuzované záměry podléhají tzv. sreeningu v rámci zjišťovacího 

řízení, ve kterém se rozhoduje, zdali bude od dalšího posuzování upuštěno  

a posuzování vlivů touto fází skončí, či bude pokračováno ve fázi tzv. scopingu  

a dalších navazujících fází procesu EIA. Naopak v případě záměrů posuzovaných  

ex lege není nutné provádět šetření, zdali záměr představuje nebezpečí 

významnějšího vlivu na životní prostředí (screening), jelikož povinnost k provedení 

procesu EIA vyplývá již přímo ze zákona a příslušné úřady procesu EIA provádí 

                                                 
47

 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015, o změně zákona o posuzování, komentář zvláštní 

části k bodu 19 (§23). 
48

 Viz blíže BAHÝĽOVÁ, Lenka. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Vydání 

první. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře, s. 42. 
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pouze tzv. scoping. Jednotlivé fáze celého procesu budou blíže analyzovány 

v následujících částech této diplomové práce. 

3.1.1. Záměry posuzované ex lege 

Tato kategorie je tvořena záměry uvedenými v příloze č. 1, kategorii I ZPV a dále 

těch, které spočívají v jejich změnách, pokud takováto změna „vlastní kapacitou 

nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena“.
49

 Obecně se jedná 

o záměry a jejich kvalifikované změny, které zákonodárce chápe jako natolik 

významné, že se jejich případný významný vliv na životní prostředí a priori 

předpokládá. Konkrétně jde o záměry především z oblasti těžebního, chemického  

a energetického průmyslu či dopravy.  

3.1.2. Záměry posuzované ex actu 

Druhou skupinou jsou záměry posuzované fakultativně (ex actu), tj. pokud 

příslušný úřad procesu EIA dojde k závěru, že u posuzovaného záměru existuje 

reálné nebezpečí významnějšího vlivu na životní prostředí.  

 

Do této kategorie řadíme záměry navazující na ty obligatorně posuzované,  

a to ve smyslu jejich změn, „které by mohlo mít významný negativní vliv na životní 

prostředí“.
50

 Avšak v opozici ke změnám podléhajícím obligatornímu 

posouzení zde není rozhodná kapacita nebo rozsah ve vztahu k případným limitním 

hodnotám (kvantitativní hledisko), ale existence nebezpečí negativního vlivu  

na životní prostředí (kvalitativní hledisko).
 51

 Dále jde o záměry uvedené v příloze 

č. 1, kategorii II a změny těchto záměrů z kvalitativního i kvantitativního hlediska, 

tj. změny, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosahují limitních hodnot a které 

by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí.
52

 V neposlední řadě lze 

do této skupiny řadit tzv. podlimitní záměry. Pod tuto kategorii spadají všechny 

                                                 
49

 Srov. § 4 odst. 1 písm. a) ZPV; toto hledisko bylo doplněno v návaznosti na implementaci 

směrnice 2003/35/ES. 
50

 Srov. § 4 odst. 1 písm. b) ZPV. 
51

 Viz blíže § 4 odst. 1 b) ZPV, který demonstrativně uvádí případy relevantních změn: „pokud má 

být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení 

provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a).“ 
52

 Srov. § 4 odst. 1 písm. c) ZPV. 
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záměry uvedené v příloze č. 1 (kategorie I a II), které však nedosahují příslušných 

limitních hodnot, pokud jsou zde uvedeny.
53

 

Do jisté míry specifickou skupinou fakultativně posuzovaných záměrů jsou záměry, 

které poskytující ochranu součástem soustavy NATURA 2000, tj. těch, které 

představující nebezpečí významného vlivu na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti. Tato skupina záměrů má svůj hmotněprávní základ v § 45h až 45i zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

(dále pouze jako „ZOPK“), který tímto provádí příslušnou evropskou legislativu.
54

 

Tato kategorie si zaslouží zvláštní pozornost, a to nejen s ohledem na svůj 

hmotněprávní základ zakotvený mimo samotný ZPV, ale také v návaznosti na svá 

procesní specifika. Proces posuzování vlivů na součásti soustavy NATURA 2000  

se v zásadě rozpadá do dvou relativně autonomních procesních rovin,  

a to na tzv. naturové hodnocení ve smyslu § 45j a 45i ZOPK a na „obecné“ 

posuzování vlivů záměrů ve smyslu ZPV.
55

 V případě naturového hodnocení je 

určitý záměr posuzován a hodnocen orgánem ochrany přírody z hlediska 

případného významného vlivu na předmět ochrany nebo celistvosti evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. V případě pozitivního zjištění,  

resp. nevyloučení takovéhoto významné vlivu, je záměr ve smyslu §45i odst. 1 

ZOPK podroben posouzení vlivů dle ZPV. Takovéto posouzení však vykazuje vůči 

ostatním posuzovaným záměrům ve smyslu § 4 odst. 1 ZPV určitá specifika. 

Primárně jde o odchylku v předmětu posouzení, kdy se dle zákonné dikce neuplatní 

vymezení okruhu záměrů toliko na stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze 

č. 1 ve smyslu legislativní zkratky dle § 3 písm. a) ZPV, ale věcná působnost 

posouzení se vztahuje na všechny „stavby, činnosti a technologie, které podle 

stanoviska orgánu ochrany přírody (…) mohou samostatně nebo ve spojení s jinými 

ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“.
56

 Jinak řečeno okruh 

záměrů s eventuálním vlivem na součásti soustavy NATURA 2000 nelze omezit 

toliko na záměry ve smyslu § 3 písm. a) ZPV. Opačný závěr by vedl  

                                                 
53

 Srov. § 4 odst. 1 písm. d) ZPV. 
54

 Viz blíže směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů  

a planě rostoucích rostlin a směrnice Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků. 
55

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 66/2011-98 ze dne 4. 3. 2013. 
56

 Srov. § 4 písm. e) ZPV, ve kterém zákon nepožívá legislativní zkratky „záměr“, a to na rozdíl  

od ostatních písmen daného paragrafu.  
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k restriktivnímu chápání ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí  

a byl by v rozporu se závěry jazykové, logické a teleologické intepretace.  

Ke stejnému interpretačnímu výsledku dospívá i odborná literatura, která 

zdůrazňuje, že rozhodujícím hlediskem pro interpretaci pojmů koncepce a záměr, 

které jsou obsaženy v § 45h ZOPK, je právě znění tohoto ustanovení, tj. záměry  

a koncepce, které mohou samostatně nebo ve spojení s jinými ovlivnit území 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Přičemž odkaz v poznámce  

pod čarou předmětného ustanovení na ZPV je nutno interpretovat a aplikovat toliko 

z procesního hlediska.
57

  

Další rozdíl spočívá v otázce rozsahu posuzovaných vlivů takovýchto záměrů. 

V tomto ohledu interpretační přístupy oscilují mezi omezením posuzování vlivů 

toliko na soustavu NATURA 2000 na jedné straně a mezi rozsahem obecného 

posouzení ve smyslu § 2 a § 5 ZPV. Na tuto otázku nám relevantní ustanovení 

zákonů nepodávají zcela jednoznačnou odpověď, když § 45i odst. 1 ZOPK pouze 

uvádí, že daný záměr musí být předmětem posouzení podle ustanovení tohoto 

zákona (myšleno ZOPK) a ZPV. Nicméně teleologickým výkladem lze dospět 

k závěru, že „vyhodnocení vlivů na zmíněná území nezahrnuje vlivy na ostatní části 

životního prostředí (pokud záměr současně nespadá do přílohy č. 1)“.
58

 Obdobný 

závěr lze také vyvodit z judikatury Nejvyššího správního soudu, který stanoví,  

že je nutné „důsledně odlišovat obecné posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí (případně jemu předcházející zjišťovací řízení) podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí od speciálního posuzování vlivů záměrů na evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti (…) na tom nic nemění ani skutečnost,  

že i naturové hodnocení procesně probíhá, až na odchylky stanovené (…) v zákoně 

o ochraně přírody a krajiny, podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

(…) má však jiný (specificky zaměřený) obsah než obecný proces EIA,“  

a to na rozdíl od „posouzení záměrů z hlediska obecných vlivů.“ 
59

 Odchylky právní 

úpravy procesu EIA ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZPV tak působí poněkud 

                                                 
57

 K tomu viz blíže MIKO, L. BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody 

a krajiny. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 217-8. 
58

 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,  

s. 224. 
59

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 66/2011-98 ze dne 14. 3. 2013. 
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ambivalentně, když na jedné straně spočívají v rozšíření
60

 možného okruhu 

předmětu prováděného posouzení, za současného zúžení rozsahu posuzovaných 

vlivů. 

Poslední skupinou záměrů vypočtenou v § 4 odst. 1 ZPV je kategorie navazující  

na nový institut zakotvený novelou z roku 2015, tzv. coherence stamp, který bude 

blíže rozebrán v následujících kapitolách této práce. Na úvod lze předeslat, že jde  

o institut zajišťující aktuálnost a obsahový soulad záměru, pro který bylo vydáno 

stanovisko EIA, a záměru předloženého v rámci navazujících řízení. V zásadě jde  

o dodatečnou kontrolu spočívající v ověření, zdali v mezidobí od vydání stanoviska 

EIA nedošlo k podstatným změnám relativizujících závěry provedeného hodnocení 

vlivů, což by ve svém důsledku vedlo k vydání nesouhlasného závazného 

stanoviska ve smyslu § 9a odst. 4 ZPV a potřeby získání stanoviska EIA nového. 

3.1.3. „Salámová“ metoda 

V tomto případě nejde o zvláštní kategorii ve smyslu předmětu procesu EIA,  

ale o metodu vymezení záměrů. Tato metoda spočívá v předložení pouze určitých, 

méně problematických částí celkového záměru, a to za účelem vyhnutí se 

povinnosti podrobit předkládaný záměr posouzení procesem EIA. Ačkoliv nelze 

investorům direktivně uložit povinnost předkládat pouze kompletní a finální 

záměry, tak účelovou snahu, která spočívá ve fragmentaci záměrů směřující  

k obcházení zákona, je nutné kvalifikovat jako nelegální a zákonu odporující.
61

 

Jako jednu z legislativních pojistek proti této technice obcházení zákona lze 

jmenovat již výše zmíněný institut coherence stamp, který je však podle účinného 

znění zákona určen toliko k vyhodnocení souladu předkládaného záměru v rámci 

navazujícího řízení se záměrem, který byl předmětem posouzení pro vydání 

stanoviska EIA, nikoliv však se závěrem zjišťovacího řízení.  

                                                 
60

 Skutečný okruh posuzovaných staveb, činností a technologií v daném případě je odvislý od 

stanoviska orgánu ochrany přírody, který má v tomto případě úlohu materiálního korektivu okruhu 

posuzovaných záměrů.   
61

 K tomu podrobněji viz relevantní judikaturu SDEU, např. rozhodnutí ve věci C-392/96 (body 76  

a 82); C-142/07; či C-275/09 (bod 36). 
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3.1.4. Negativní vymezení 

Závěrem je třeba dodat, že ZPV ve svém § 4 odst. 2 poskytuje také negativní 

vymezení předmětu procesu EIA, dle kterého procesu EIA nepodléhají například 

záměry spojené s mimořádnými opatřeními v případě vyhlášení nouzového stavu, 

stavu ohrožení, válečného stavu, z naléhavých důvodů obrany či plnění 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. 

 

3.2. Rozsah posuzování 

Rozsah posuzování je s ohledem na funkci procesu EIA, jako průřezového nástroje 

ochrany životního prostředí, vymezen velice široce, když zahrnuje posuzování vlivů 

záměrů na životní prostředí jako celek, veřejné zdraví a na jejich vzájemné 

působení a souvislosti. Konkrétně je rozsah ochrany životního prostředí 

poskytovaný v rámci procesu EIA vymezen v § 2 ZPV jako ochrana  

před negativními vlivy „na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, hornické 

prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu a přírodní zdroje, hmotný majetek  

a kulturní památky“. Na první pohled lze tedy dojít k závěru, že po obsahové 

stránce ZPV zastává poměrně extenzivní pojetí pojmu životního prostředí,
62

 když 

pod ochranu před vlivy na životní prostředí zahrnuje také ochranu před vlivy  

na lidské statky (hmotný majetek a kulturní památky), které by při užití jazykové 

interpretace jinak zůstaly vně okruhu subsumovatelných částí či složek životního 

prostředí. 

 

Dále je třeba zdůraznit, že rozsah ochrany, jak by se mohlo z názvu předmětného 

právního předpisu jevit, není omezen pouze na ochranu před vlivy na životní 

prostředí, ale zahrnuje také posuzování a ochranu před vlivy na veřejné zdraví. 

Okruh vlivů na veřejné zdraví však není, na rozdíl od vlivů na životní prostředí, 

v zákoně blíže rozveden či definován. Z tohoto důvodu je nutné daný pojem 

                                                 
62

 Například ve srovnání s definicí životního prostředí dle § 2 zákon č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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interpretovat za pomoci zvláštních zákonů operujících s pojmem veřejného zdraví.
63

 

Samotný zákon pak používá spojení „posuzování vlivů na životní prostředí“ jako 

legislativní zkratku zahrnující jak posuzování vlivů na životní prostředí, tak i vlivů 

na veřejné zdraví. Stejně je postupováno i v rámci této diplomové práce. 

 

Podstatou metodologie procesu EIA, jak je vymezena v § 5 ZPV, je zjištění  

a popis případných vlivů na životní prostředí, které je následně třeba posoudit  

a vyhodnotit. V rámci tohoto postupu je nutné brát v úvahu všechny přímé, 

nepřímé, kumulativní a synergické,
64

 či pozitivní i negativní vlivy, které by mohly 

v případě realizace i nerealizace (tzv. nulové varianty) posuzovaného záměru,  

či jeho jednotlivých vývojových fází
65

 nastat. Přičemž součástí posuzovaného 

záměru je mj. také návrh preventivních a kompenzačních opatření. Je zjevné,  

že zákonná úprava způsobu provádění posuzování vlivů směřuje k předcházení 

jakéhokoliv zkratkovitého přístupu. Naopak je nutné vycházet z určité míry 

kauzality a pravděpodobnosti, kterou je třeba pro účely přezkoumatelnosti náležitě 

odůvodnit a podložit. Jen takovýto přístup může být dostatečnou zárukou  

pro vypracování skutečně objektivního odborného podkladu pro účely navazujících 

řízení, tedy pro naplnění cíle procesu EIA. 

 

S ohledem na proměnlivost životního prostředí je pro potřeby provedení procesu 

EIA zcela nezbytné určení referenčního časového a místního bodu. Takovýmto 

referenčním bodem či hlediskem je dle § 5 odst. 2 ZPV stav dotčeného území  

k okamžiku oznámení záměru. Nicméně tuto skutečnost nelze chápat jako procesní 

koncentraci a vědomě ignorovat jakékoliv novější poznatky, které se vztahují 

k předmětu posuzování. Tento závěr lze dovodit systematickým výkladem ve vazbě 

na hledisko procesní ekonomie. 

 

                                                 
63

 V tomto ohledu půjde především o interpretaci za pomoci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

(srov. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Vydání první. 

V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 8). 
64

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-404/09 (bod 62-3) ze dne 24. 11. 2009. 
65

 Přípravná, realizační, provozní fáze či následná fáze ukončení a likvidační. Dále je dle dikce 

zákona třeba posoudit eventualitu případné havárie a její vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 

(srov. § 5 odst. 3 ZPV). 
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V kontextu výše zmíněného referenčního ukotvení procesu EIA lze identifikovat 

procesní nástroj, který mj. slouží k potírání výše zmíněné techniky obcházení 

zákona (známé jako „salámová metoda“). Konkrétně se jedná o ustanovení 

 § 5 odst. 3 ZPV, dle kterého se jednotlivé fáze dlouhodobých záměrů posuzují 

samostatně, avšak vždy v kontextu vlivů záměru jako celku. Nadto lze zmínit také 

ustanovení přílohy č. 2 k ZPV obsahující zásady pro zjišťovací řízení, kde je možné 

dohledat zásadu posuzování parametrů záměru s ohledem na „kumulaci jeho vlivů 

 s vlivy jiných záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných)“. Mimoto má 

oznamovatel záměru dle přílohy č. 3, bodu I. /4 zákonnou povinnost poskytnout 

údaje o charakteru záměru a možnosti kumulace s jinými záměry, ze kterých 

příslušný úřad procesu EIA následně vychází.  

 

3.3. Jednotlivé fáze procesu EIA dle ZPV 

V této podkapitole budou stručně představeny jednotlivé klíčové momenty a fáze 

procesu EIA. Je vhodné zdůraznit, že tato podkapitola se nečiní nároky podat 

zevrubný rozbor jednotlivých fází procesu EIA, ale je ji nutné chápat spíše jako 

úvod a nezbytný předpoklad pro bližší analýzu procesu EIA v kontextu přijatých 

změn s účinností novely z roku 2015 a možností účinné participace veřejnosti. 

3.3.1. Předběžné projednání 

Na prvním místě je vhodné zmínit tzv. předběžné projednání, které je možné 

charakterizovat jako určitý předstupeň procesu EIA. V rámci předběžného 

projednání je potencionálnímu oznamovateli poskytnuta možnost konzultovat svůj 

záměr s příslušnými úřady procesu EIA, dotčenými správními úřady, případně  

i dalšími subjekty,
66

 a to za účelem vyjasnění si určitých sporných otázek, které by 

v pozdějších fázích řízení mohly vést k průtahům a ve svém důsledku zvýšit 

celkovou procesní náročnost a náklady na realizaci procesu EIA. S ohledem  

na případnou časovou a finanční úsporu je nanejvýše vhodné využití tohoto institutu 

potenciálním oznamovatelům doporučit. Avšak je třeba mít na zřeteli, že věcná 

                                                 
66

 Nicméně pouze správní úřady procesu EIA a dotčené správní úřady jsou povinny poskytnout 

součinnost v rámci předběžného projednání. Jiné, v § 15 ZPV uvedené subjekty, tuto povinnost 

nemají. 
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analýza záměru je v rámci předběžného projednání značně omezená a získané 

poznatky nelze pro budoucí účastníky řízení považovat za závazné. 

3.3.2. Oznámení 

Oznámení záměru je možné označit za počátek procesu EIA. Tato fáze spočívá  

v předložení žádosti o provedení procesu EIA ze strany oznamovatele vůči věcně  

a místně příslušnému úřadu procesu EIA. Oznámení ve své základní formě směřuje 

především k nezbytné kvalifikaci překládaného záměru za účelem jeho subsumpce 

pod relevantní ustanovení zákona a určení dalšího procesního postupu. 

 

V případě posuzování změn záměrů ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) je oznámení 

nahrazeno negativním závazným stanoviskem ve spojení s dokumentací 

zpracovanou pro navazující řízení.
67

 Další specifika nastávají v případě oznámení 

podlimitních záměrů
68

 a v případě využití zvláštních ustanovení, jejichž účelem je 

zkrácení celého procesu a které budou přiblíženy níže ve shrnutí této podkapitoly. 

3.3.3. Zjišťovací řízení 

Po oznámení záměru následuje v základní formě průběhu procesu EIA  

tzv. zjišťovací fáze. Tuto etapu procesu EIA lze v závislosti na kvalifikaci 

oznámeného záměru členit do dvou částí.  

 

V případě fakultativně posuzovaných záměrů je v prvé řadě nutné provést  

tzv. screening, který, vycházeje především z § 7 odst. 3 ZPV a přílohy č. 2, spočívá 

v posouzení a vyhodnocení oznámeného záměru, zdali může představovat 

významný vliv na životní prostředí. Pokud příslušný úřad procesu EIA dojde 

k pozitivnímu závěru, pak následuje část zjišťovacího řízení označovaná jako  

tzv. scoping. Tato část zjišťovacího řízení je společná jak pro fakultativně 

posuzované záměry s potenciálně významným dopadem na životní prostředí,  

tak pro všechny obligatorně posuzované záměry. Podstatou této druhé části je,  

jak ilustruje její anglické pojmenování, určení a upřesnění informací, které je 

                                                 
67

 Srov. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Vydání 

první. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 44. 
68

 Viz blíže postup dle § 6 odst. 2 a 3 ZPV, který je svou podstatou určitou variací  

„před-zjišťovacího“ řízení. 
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vhodné doplnit pro účely dalších fází procesu EIA. Charakter takovýchto informací 

je vždy třeba vymezit ad hoc, tj. s ohledem na specifika každého jednotlivého 

záměru. 

 

Pokud příslušný úřad procesu EIA dojde k závěru, že posuzovaný záměr 

nepředstavuje riziko významného vlivu na životní prostředí, vydá o tom rozhodnutí, 

které je prvním úkonem v řízení. Proti takovémuto rozhodnutí lze procesně brojit 

v rámci instančního i soudního přezkumu. V opačném případě příslušný úřad 

procesu EIA vydá odůvodněný písemný závěr,
69

 který není rozhodnutím a je 

závazný toliko z procesního hlediska. Takovýto odůvodněný písemný závěr není 

dle ustálené judikatury samostatně přezkoumatelný.
 70

 

3.3.4. Dokumentace 

Dokumentace,
71

 resp. její zpracování a následné předložení oznamovatelem, 

představuje další fázi procesu EIA. Dokumentace, pro niž je charakteristická její 

relativně vysoká odborná úroveň zpracování,
72

 je stěžejním podkladem pro zjištění, 

popis, posouzení a vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí.   

3.3.5. Posudek 

Posudek, který opět zpracovává autorizovaná osoba je ze své povahy analytickou 

zprávou a odbornou oponenturou vůči oznamovatelem předložené dokumentaci  

a dalším podáním. Na rozdíl od dokumentace je posudek zadáván příslušným 

úřadem procesu EIA, nikoliv oznamovatelem, a to vždy osobě odlišné  

od zpracovatele dokumentace, čímž zákon sleduje zajištění jeho nestranného 

zpracování. 

  

                                                 
69

 Na tomto místě je vhodné poukázat na nízkou legislativně-technickou úroveň novely z roku 2015, 

kdy zákon vůbec nestanovuje, jakým způsobem je zakončeno zjišťovací řízení ohledně záměrů  

dle § 4 odst. 1 písm. a) ZPV (srov. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 56). 
70

 Viz blíže kupříkladu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Aps 1/2008-77 ze dne 15. 5. 

2008. 
71

 Obsahové a formální náležitosti dokumentace jsou obsaženy především v § 8 a v příloze  

č. 4 k ZPV, dále je třeba vycházet z podkladů a závěrů předcházejících fází procesu EIA,  

na které dokumentace navazuje. 
72

 Požadavku odbornosti zpracování dokumentace odpovídá i požadavek na odbornost osoby jejího 

zpracovatele (viz blíže institut tzv. autorizované osoby ve smyslu § 19 ZPV). 
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3.3.6. Veřejné projednání 

Veřejné projednání je významné především svou charakteristikou otevřeného fóra, 

které představuje jedinečnou příležitost pro dotčené strany, aby samy a v reakci  

na ostatní vyjádřily své názory a výhrady k posuzovanému záměru a k předloženým 

podkladům (především pak k dokumentaci a posudku). Veřejné projednání 

představuje poslední příležitosti veřejnosti se k předloženému záměru vyjádřit. 

 

V rámci veřejného projednání nelze aktivitu jednotlivých stran nikterak vynucovat, 

nicméně je nanejvýše vhodné, aby tato fáze a její průběh vedl ke konstruktivním 

závěrům, nikoliv aby byl ze strany zúčastněných subjektů chápán jako pouhá 

formalita. Konstruktivní debata a na ni navazující závěr mají potenciál předejít 

případným sporům a obstrukcím v rámci navazujících procesů. Závěr veřejného 

projednání je představován zápisem, který musí být v rámci veřejného projednání 

vypracován a který může mít významný dopad na finální verzi posudku a také  

na obsah závazného stanoviska EIA. 

 

Zákon upravuje možnost upuštění od konání veřejného projednání,  

a to za předpokladu absence jakéhokoliv negativního odůvodněného vyjádření 

k dokumentaci. Tuto skutečnost lze hodnotit veskrze pozitivně, kdy v případě 

nekontroverzních záměrů je za účelem procesní ekonomie možné volit cestu menší 

administrativní a časové zátěže. 

3.3.7. Závazné stanovisko EIA 

Závazné stanovisko EIA je konečným výstupem procesu EIA, který by měl 

představovat naplnění účelu celého procesu, tj. poskytnout objektivní odborný 

podklad pro účely navazujících řízení. Po formální stránce má závazné stanovisko 

EIA povahu závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu.
73

 Přičemž  

v otázce formálních a obsahových předpokladů je v prvé řadě nutné vyhovět 

zákonným požadavkům vymezených v příloze č. 6 ZPV. Konkrétní věcný obsah 

závazného stanoviska EIA pak vychází především z dokumentace, posudku  

a vznesených připomínek a vyjádření od ostatních zúčastněných subjektů. 

                                                 
73

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 21/2009-150 ze dne 29. 11. 2012. 
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3.3.8. Navazující řízení 

Navazující řízení je dle nově zakotvené definice charakterizováno jako řízení,  

„ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních předpisů, které povoluje umístění 

nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona“[ZPV].
74

 V praxi půjde 

nejčastěji o územní řízení či stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze 

jako „stavební zákon“). 

3.3.9. Resumé 

Jak je z výše uvedeného přehledu jednotlivých fází zřejmé, tak procesu EIA klade 

na zúčastněné subjekty značné administrativní, finanční i časové nároky.  

Přesto ZPV v současné době zakotvuje pouze omezené možnosti, jak celý proces 

urychlit a zkrátit. Jedním z hrstky takovýchto možností je oprávnění oznamovatele 

podat oznámení v rozsahu stanoveném pro dokumentaci ve smyslu § 6 odst. 5 ZPV, 

kdy v případě absence odůvodněného negativního vyjádření může příslušný úřad 

procesu EIA v závěru zjišťovacího řízení stanovit, že není třeba zpracovat 

dokumentaci, za kterou se považuje již podané oznámení, které tyto požadavky 

naplňuje. 

 

V případě záměrů § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPV je při splnění zákonných 

podmínek dokonce možné zkrátit proces EIA o fázi oznámení a zjišťovacího řízení, 

kdy se proces zahájí již předložením dokumentace splňující požadavky přílohy č. 4. 

 

Do dubna 2015, kdy nabyla účinnosti novela z roku 2015, by bylo mezi takovéto 

nástroje možné zařadit také dnes již derogovaný § 91 stavebního zákona, ve znění 

účinném do 31. 3. 2015, který upravoval koordinaci územního řízení a procesu EIA. 

  

                                                 
74

 Definici navazujícího řízení lze nalézt v § 3 písm. g) ZPV, které zde bylo zakotveno poslední 

novelou č. 39/2015 Sb. 



38 

 

4. Novela z roku 2015 

V rámci této kapitoly budou představeny klíčové změny zákonné úpravy procesu 

EIA spojené s účinností novely z roku 2015, a to v kontextu nedostatků, které byly 

díky nedostatečnému provedení Aarhuské úmluvy
75

 a řádné transpozici směrnice 

EIA
76

 České republice vytýkány. Je vhodné uvést, že otázka chybné transpozice 

směrnice EIA také měla významný politický přesah. V případě neodstranění stavu 

nesouladného s evropskou legislativou by Česká republika byla vystavena hrozbě 

podání žaloby pro porušení povinnosti dle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské 

unie a pozastavení práva čerpat z operačních programů a ze strukturálních  

a kohezních fondů EU. Pokud by celý spor došel až do fáze řízení před SDEU,  

tak by České republice navíc hrozila pokuta v řádech miliónů korun.
77

 

 

V následujícím textu budou představeny konkrétní výtky vůči jednotlivým 

institutům a postupům v rámci procesu EIA. Hned v úvodu je však vhodné uvést 

zásadní koncepční výhradu ze strany Evropské komise, která spočívala  

v nesprávném chápání pojmů rozhodnutí a řízení, kdy za rozhodnutí ve smyslu 

směrnice EIA byl považován toliko závěr zjišťovacího řízení a stanovisko EIA  

a za řízení pouze proces podle ZPV. Zatímco dle názoru Evropské komise jde  

o interpretaci nepřiměřeně zužující a chybnou, přičemž trvá na jejím rozšíření  

na veškerá rozhodnutí a řízení, kterými se daný záměr realizuje.
78

 Toto pochybení 

má své kořeny v koncepčním oddělení navazujících řízení a procesu EIA jako 

samostatného procesu, díky čemuž se interpretace a aplikace ustanovení směrnice 

EIA často nesprávně omezuje pouze na proces EIA tak, jak je zakotven v ZPV. 

Důsledky tohoto nesprávného chápání základních pojmů lze nalézt v konkrétních 

vytýkaných nedostatcích, které jsou popsány v následujícím textu.  

                                                 
75

 Srov. nález Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy č. ACCC/C/2010/50. 
76

 V případě závěru Evropské komise o nesplnění povinnosti řádného provedení směrnice ze strany 

členského státu, náleží Evropské komisi oprávnění k zahájení řízení pro porušení povinnosti podle 

čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, tzv. infringement. 
77

 Viz blíže důvodová zpráva k novele č. 39/2015, změna zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, obecná část, A- 1.6 zhodnocení rizika. 
78

 Srov. MÜLLEROVÁ, H., HUMLÍČKOVÁ P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v 

ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014, s. 33. 
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4.1. Zjišťovací řízení 

Účelem zjišťovacího řízení tak, jak bylo nastíněno v předchozí kapitole,  

je v případě tzv. screeningu zjistit, zdali fakultativně posuzovaný záměr je třeba 

podrobit plnohodnotnému posouzení procesem EIA, resp. zdali oznámený záměr 

představuje dostatečně významný vliv na životní prostředí. Tento závěr je zcela 

klíčový z pohledu možnosti realizace práv zaručujících účast veřejnosti  

na environmentálním rozhodování.  

 

Změny v oblasti zjišťovacího řízení je možné řadit mezi ty nejvýznamnější,  

které novela z roku 2015 přinesla. Nejvýraznější změnou je zakotvení nové právní 

formy negativního závěru zjišťovacího řízení. Konkrétně jde o případ,  

kdy u oznámeného záměru příslušný úřad procesu EIA nezjistí nebezpečí 

významného vlivu na životní prostředí a dojde k závěru, že není třeba provést 

plnohodnotné posouzení procesem EIA ve všech jeho fázích. Za této situace 

příslušný úřad procesu EIA vydá závěr zjišťovacího řízení, který je prvním úkonem 

v řízení.  

 

Z procesního hlediska tato změna implikuje celou řadu právně relevantních 

konsekvencí. V prvé řadě lze zmínit dopady na formu a obsah
79

 rozhodnutí, které 

jsou s ohledem na význam formy správního rozhodnutí na kvalitativně vyšší úrovni, 

což s sebou nese zvýšené nároky na práci příslušných úřadů. Avšak mnohem 

významnější změny nastávají v otázce přezkoumatelnosti takovéhoto rozhodnutí. 

V případě přezkoumatelnosti správního rozhodnutí jsou totiž oprávněným 

subjektům otevřeny možnosti procesní obrany jak v rámci instančního přezkumu 

dle správního řádu (řádných i mimořádných opravných prostředků), tak i přezkumu 

soudního. Aktivně legitimovanými subjekty jsou však dle zvláštní úpravy obsažené 

v ZPV pouze oznamovatel a především pak dotčená veřejnost ve smyslu  

§ 3 písm. i) bodu 2 ZPV (ekologické neziskové organizace, viz blíže kapitola 

věnovaná účasti veřejnosti), u kterých je zásah do jejich práv v zásadě nesporný.  

Je však otázkou, zda je tuto úpravu nutno vykládat ve smyslu vyloučení obecné 

úpravy odvolání, a to za současného zajištění přístupu k soudní ochraně, jenž jim 

                                                 
79

 Viz blíže § 7 odst. 6 ZPV a především § 68 a § 69 správního řádu. 
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musí být umožněn, či jako právní úpravu nevylučující uplatnění úpravy obecné. 

Soudní ochrana však musí být subjektům, kterým bylo potenciálně zasaženo  

do jejich subjektivních veřejných práv, v každém případě zajištěna, a to s ohledem 

na absenci výslovné zákonné výluky.
80

 Nicméně dle autora se toto prohlášení bez 

výjimky vztahuje pouze na ty subjekty, kterým nebyla přiznána možnost odvolání. 

Jinak řečeno, pokud se praxe vyvine v tom směru, že k odvolání budou aktivně 

legitimovány pouze subjekty vymezené v § 7 odst. 6 ZPV, které však tohoto 

oprávnění nevyužijí, tak je na místě jim v návaznosti na zásadu subsidiarity 

soudního přezkumu
81

 právo na přístup k soudní ochraně (ve smyslu aktivní žalobní 

legitimace) odepřít. V kontextu soudní ochrany je tedy nutné odlišit subjekty, které 

jsou oprávněny uplatnit řádné opravné prostředky proti předmětnému rozhodnutí  

a jejichž řádné uplatnění je podmínkou přípustnosti žaloby ve správním soudnictví, 

od subjektů, kterým právo řádného opravného prostředku právo nepřiznává,  

ale kterým pak musí být přiznána aktivní žalobní legitimace, resp. možnost soudní 

ochrany jejich rozhodnutím dotčených veřejných subjektivních práv. Avšak 

s výhradou existence případných kompetenčních výluk, které v tomto případě 

nejsou dány a které je vzhledem ke své povazuje nutné považovat za zcela 

mimořádný zásah do práva na soudní ochranu vázaný pouze na odůvodněné 

případy.
82

 

 

Zakotvení takto vymezeného institutu přezkumu negativního závěru zjišťovacího 

řízení je dle názoru autora možné hodnotit jak v pozitivním, tak v negativním 

světle. Pozitivní stránku lze spatřovat v posílení postavení dotčené veřejnosti  

v oblasti přezkumu závěru zjišťovacího řízení, že určitý záměr nebude podroben 

posouzení vlivů procesem EIA a který ve svém důsledku vede k vyloučení aplikace 

                                                 
80

 Srov. HUMLÍČKOVÁ, P., VOMÁČKA V., ZÁHUMENSKÁ V. Novela procesu EIA – více 

otázek než odpovědí. In České právo životního prostředí, 2015, roč. XV, č. 37, s 12.  

Článek na daném místě odkazuje na § 6 SŘS a rozhodnutí SDEU ze dne 16. 4. 2015 ve věci  

C-570/13. 
81

 Srov. § 5 SŘS. Nicméně zásada subsidiarity soudního přezkumu „nemůže jít tak daleko, aby byla 

(…) v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podmiňována podáním (opravného) 

prostředku mimořádného, nepřípustného nebo nenárokového“ (srov. rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu č. j. 4 As 157/2013-33 ze dne 18. 4. 2014). 
82

 Dle § 6 SŘS jsou ze správního soudnictví vyloučeny věci, o nichž to stanoví samotný SŘS  

(srov. § 70) či zvláštní zákon (srov. § 14 odst. zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění 

pozdějších právních předpisů, či § 171 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů). ZPV žádné takové ustanovení neobsahuje. 
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právních garancí participace veřejnosti na environmentálním rozhodování 

vztahujících se k procesu EIA a k případným navazujícím řízením. 

 

Na druhé stráně je třeba zdůraznit, že změna se dotýká pouze zjištění absence 

významného vlivu na životní prostředí, nikoliv pozitivního zjištění, které má formu 

tzv. závěru, tj. úkonu podle části čtvrté správního řádu a vůči kterému dle ustálené 

judikatury není procesní obrany.
83

 Ačkoliv je zjevné, že pozitivní závěr o vlivu 

záměru na životní prostředí významně zasahuje do právního postavení 

oznamovatele a nese s sebou značné oddálení realizace záměru a další 

nezanedbatelné finanční a jiné náklady. Dle názoru autora toto nekoncepční řešení 

bez dostatečného důvodu odpírá oznamovateli právo procesní obrany proti závěrům 

zjišťovacího řízení.
84

 Takováto minimalistická forma řešení otázky procesní obrany 

proti závěrům zjišťovacího řízení je výrazem nekoncepční a účelové snahy vyhovět 

požadavkům Evropské komise
85

 a jako takovou je třeba ji hodnotit, tj. negativně. 

De lege ferenda by bylo v daném případě vhodné, aby převážil zájem na procesní 

rovnosti stran a byl zakotven institut přezkoumatelnosti pozitivního zjištění  

o existenci významného vlivu oznámeného záměru na životní prostředí. 

  

                                                 
83

 Dle ustálené judikatury soudů takovéto dílčí výstupy nezakládají, nemění, neruší práva ani 

povinnosti, ani závazně neurčují, zda určitá osoba práva nebo povinnosti má či nemá. Viz blíže 

zásada zásahu do subjektivních veřejných práv. (srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

č. j. 2 Aps 1/2008-77 ze dne 15.5. 2009; č. j. 4 As 35/2008-183  ze dne 28. 11. 2008 a další.). 
84

 Když by to byl s největší pravděpodobností právě oznamovatel, který by brojil proti rozhodnutí 

spočívajícím v pozitivním zjištění významného vlivu oznámeného záměru na životní prostředí.  

Na tomto nic nemění skutečnost, že oznamoval je aktivně legitimován k přezkumu negativního 

závěru zjišťovacího řízení, čehož ze zjevného důvodu nebude v praxi příliš často využíváno. 
85

 Viz blíže důvodová zpráva k novele č. 39/2015, změna zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, obecná část, A- 2 shrnutí systémových výtek Komise. 
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4.2. Závaznost výstupu procesu EIA a jeho přezkoumatelnost 

Změny v oblasti institutu stanoviska EIA bezpochyby patří k těm klíčovým 

změnám, které novela z roku 2015 přinesla. Byla to právě problematika právního 

postavení a související nedostatečné reflexe obsahu stanoviska EIA v navazujících 

řízeních, proti které směřovala jedna z nejzásadnějších výtek Evropské komise. 

Tento závěrečný výstup procesu EIA měl před účinností novely z roku 2015 

charakter tzv. jiného správního úkonu dle části čtvrté správního řádu,
86

 který neměl 

závaznou povahu a od kterého se příslušné orgány v rámci navazujících řízení 

mohly materiálně odchýlit. V daném případě bylo možné hovořit toliko  

o závaznosti v rovině procesní, nikoliv však v rovině obsahové. Z hlediska své 

odborné povahy a nezávaznosti bylo stanovisko českou judikaturou přirovnáváno 

k institutu znaleckého posudku.
87

 Takto charakterizované pojetí stanoviska EIA 

bylo Evropskou komisí považováno za zásadní nedostatek předcházející právní 

úpravy procesu EIA. Zvláště z tohoto důvodu, že tato okolnost měla významný 

přesah do oblasti účinné participace veřejnosti, a to ve smyslu nedostatečné reflexe 

závěrů účasti veřejnosti v navazujících řízeních.
88

 

 

Výše zmíněný stav dostál spolu s účinností novely z roku 2015 změny v podobě 

nového právního pojetí stanoviska EIA. Nabízí se však otázka, jaká konkrétní 

právní forma takto novelizovanému stanovisku EIA náleží. Zákonná dikce ZPV  

na tuto otázku nepodává jasnou odpověď. Nicméně je zřejmé, že se nejedná 

o správní rozhodnutí, kdy stanovisko EIA samotné, ač již závazné, nadále samo  

o sobě nezakládá, nemění ani neruší práva a povinnosti, ani závazně neurčuje, zdali 

určitá osoba práva nebo povinnosti má či nemá, ale nadále představuje „pouhý“ 

podklad pro vydání rozhodnutí na základě zvláštních předpisů. K jednoznačnému 

interpretačnímu závěru lze však dojít za pomoci důvodové zprávy a analýzy 

                                                 
86

 Viz blíže judikatura k právní povaze stanovisek EIA a k možnosti jejich přezkumu vztahující se 

k právní úpravě před účinností novely zákona č. 39/2015 Sb. (např. rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu č. j. 1 As 13/2007-63 ze dne 29. 8. 2007, či rozhodnutí č. j. 2 As 37/2013-85 ze dne  

4. 6. 2013). 
87

 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 2 Aps 1/2008-77 ze dne 15. 5. 2008. 
88

 Viz blíže důvodová zpráva k novele č. 39/2015, změna zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, obecná část, A- 2 shrnutí systémových výtek Komise. Obdobně byly formulovány výtky 

ze strany Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy v bodě nedostatečné implementace čl. 6 odst. 8 

úmluvy (ACCC/C/2010/50 ze dne 29. 6. 2012). 
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relevantních charakteristik takto nově pojatého závazného stanoviska EIA,  

které naplňují znaky závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu.
89

 Takto 

vymezené stanovisko EIA je závazné co do jeho výrokové části, a to ve vztahu  

k rozhodnutím vydaným v rámci navazujících řízení, pro které je podkladem.  

Je však nutné zdůraznit, že tato změna formy s sebou nenese pouze změnu v otázce 

závaznosti, ale také implikuje řadu dalších změn v rovině formálních a obsahových 

nároků a případných konfliktů s jinými závaznými stanovisky.
90

  

 

Co se týče přezkoumatelnosti závazného stanoviska EIA, tak jej nadále nebude 

možné samostatně napadnout žalobou ve správním soudnictví. Když, jak soudy 

opakovaně judikovaly, „samotným vydáním stanoviska, které má povahu závazného 

podkladu budoucího správního rozhodnutí a lze na něj pohlížet i jako na úkon 

předběžné povahy, zjevně nedochází bez navazujícího řízení nebo postupu 

správního orgánu k újmě na právech žalobce“.
91

 Ostatně, jak vyplývá z právní 

úpravy správního soudnictví,
92

 ochrana ze strany správních soudů může být 

uplatňována pouze v případech zásahu do veřejných subjektivních práv osob,  

resp. do právní sféry fyzických a právnických osob. Lze uzavřít, že soudní přezkum 

závazného stanoviska EIA je možný pouze prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí 

vydanému v navazujícím řízení.
93

  

 

Obdobně nelze závazné stanovisko EIA, resp. jeho obsah, přímo napadnout v rámci 

instančního přezkumu, nýbrž pouze prostřednictvím řádných či mimořádných 

opravných prostředků směřujících proti rozhodnutím vydaným v případných 

navazujících řízeních.
94

  

 

 

                                                 
89

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 52/2012-26 ze dne 29. 11. 2012. 
90

 V případě konfliktu závazných stanovisek je třeba iniciovat tzv. dohadovací řízení, k tomuto  

viz blíže rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 20/2009-70 ze dne 14. 5. 2009. 
91

 Viz blíže rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 39/2006-55 ze dne 14. 6. 2007. 
92

 Srov. § 2 a 65 SŘS. 
93

 Srov. § 75 odst. 2 SŘS. 
94

 Viz blíže § 149 odst. 4 a 5 správního řádu. 
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4.3. Navazující řízení 

Těžiště výtek primárně směřovalo právě do oblasti navazujících řízení, které bylo  

a stále je koncepčně odděleno od procesu EIA. Výrazem této koncepce je silná 

procesní a obsahová autonomie těchto dvou řízení, kdy kladný závěr procesu EIA  

je předpokladem pro kladný závěr řízení navazujícího.  

4.3.1. Navazující řízení a pojem povolení  

Hlavní výhrady a kritika ze strany Evropské komise však nesměřovaly vůči 

procesní autonomii procesu EIA a jeho koncepčnímu oddělení od řízení 

navazujících.
95

 Ačkoli většina evropských států (především západních států) šla 

cestou integrace procesu EIA do jednoho komplexního povolovacího řízení,
96

  

tak z obdobné (oddělené) koncepce vychází také právní řády v Maďarsku, 

Slovensku či v Polsku.
97

 Problematický je však nepřímý důsledek této koncepce, 

který často vede k restriktivnímu výkladu působnosti směrnice EIA toliko  

na samostatný proces EIA, jak je zakotven v ZPV. Předmětnou směrnici a její 

ustanovení však nelze po interpretační stránce omezovat pouze na proces EIA 

samotný, ale účinek relevantních ustanovení směrnice je třeba vztáhnout  

i na navazující řízení, v jejichž rámci je vydáváno tzv. povolení ve smyslu směrnice 

EIA. 

 

Pojem povolení je v kontextu zajištění jednotnosti výkladu mezi jednotlivými 

členskými státy nutné chápat jako autonomní pojem práva Evropské unie,
98

  

který je definován v čl. 1 odst. 2 směrnice EIA jako „rozhodnutí příslušného orgánu 

                                                 
95

 Dle ustálené judikatury SDEU „posuzování vlivů na životní prostředí může být zahrnuto do již 

existujících povolovacích řízení, nebo v případě, že taková řízení neexistují, do jiných řízení nebo  

do řízení, jež mají být zavedena pro dosažení souladu s cíli této směrnice” (C-50/09, bod 73). 

Obdobně rozhodnutí SDEU ve věci C-201/02 (bod 52); či C-508/03 (bod 102).  
96

 srov. ČERNÝ, P.  Transposition and Implementation of EIA Directive in some Member States.  

In ELNI review [online]. 2007, č. 1, s. 18-19. [vid. 4. 4. 2016] Dostupné na WWW: 

<http://www.elni.org/fileadmin/elni/dokumente/Archiv/2007/heft1/elni_REVIEW_2007-1_EIA-

Implementation.pdf>. 
97

 Srov. JUDITH PETTS. Handbook of Environmental Impact Assessment, 2 Impact  

and Limitations. Chichester: John Wiley & Sons, 2009, s. 131. 
98

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-290/03 (bod 40-1): „výrazy ustanovení práva Společenství, 

které neobsahuje žádný výslovný odkaz na právo členských států k určení svého smyslu a dosahu, 

musí být běžně v celém Společenství vykládány autonomně a jednotně, přičemž výklad je třeba hledat 

s přihlédnutím k celkovým souvislostem tohoto ustanovení a cíli sledovanému dotčenou právní 

úpravou.“ 

http://www.elni.org/fileadmin/elni/dokumente/Archiv/2007/heft1/elni_REVIEW_2007-1_EIA-Implementation.pdf
http://www.elni.org/fileadmin/elni/dokumente/Archiv/2007/heft1/elni_REVIEW_2007-1_EIA-Implementation.pdf
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nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k uskutečnění záměru“. Takovéto 

obecné vymezení je s ohledem na rozmanitost různých procesních variací 

povolovacích řízení napříč členskými státy sice nezbytné, ale nutně vedoucí 

k interpretačním problémům, jak lze ilustrovat na rozdílném chápání pojmu 

povolení ze strany Evropské komise a Ministerstva životního prostředí, kdy 

Evropská komise za povolení považovala stavební povolení v opozici k územnímu 

rozhodnutí, jelikož toto rozhodnutí samotné neumožňuje záměr uskutečnit.
99

 

Zatímco dle právního názoru Ministerstva životní prostředí lze za povolení 

považovat všechny správní akty, jejichž vydání je zcela nezbytné k získání 

oprávnění záměr provést a které se zároveň svým předmětem kryjí s předmětem 

procesu EIA. Územní rozhodnutí je v tomto případě možné chápat jako hlavní 

povolovací rozhodnutí
100

 a stavební povolení pak pouze vychází z rámce  

a parametrů vymezených územním rozhodnutím, což je dle názoru autora výklad 

souladný s právem Evropské unie a ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské 

unie.
101

  

 

Nicméně ZPV místo pojmů povolení, či povolovací řízení používá nově definovaný 

pojem navazující řízení, které je definováno jako řízení „ve kterém se vydává 

rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění  

nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona“, čímž navazuje  

na deklarovaný účel procesu EIA, a to „získat objektivní odborný podklad  

pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních předpisů (…) Tento 

podklad je jedním z podkladů v řízení podle zvláštních předpisů.“ V rámci 

hodnocení této nově zakotvené definice je třeba posoudit, do jaké míry toto 

ustanovení v praxi napomůže s identifikací konkrétních navazujících řízení,  

které na proces EIA (potažmo závazné stanovisko EIA) navazují, a to v kontextu 

                                                 
99

 Srov. důvodová zpráva k novele č. 39/2015, změna zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, obecná část, A- 2 shrnutí systémových výtek Komise. 
100

 Obdobný závěr zastávají také četní autoři z řad odborné veřejnosti (kupř. srov. ČERNÝ, P. 

Nedostatky implementace článku 9 Aarhuské úmluvy v České republice [online]. Ekologický právní 

servis, 2010, s. 7 [vid. 4. 4. 2016]. Dostupné na WWW: <http://frankbold.org/sites/default/files/ 

publikace/nedostatky_implementace_cl9_aarhuske_umluvy.pdf>). 
101

 Srov. například rozhodnutí SDEU ve věci C-201/02 (bod 52); C-2/07; či C-290/03 (body 47-8). 

http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/nedostatky_implementace_cl9_aarhuske_umluvy.pdf
http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/nedostatky_implementace_cl9_aarhuske_umluvy.pdf
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souladu s právem Evropské unie. Přičemž dle důvodové zprávy navazující řízení 

koresponduje s termínem povolovacího řízení ve smyslu směrnice EIA.
102

  

4.3.2. Hodnocení a vymezení definice navazujícího řízení 

V obecné rovině se při vymezení navazujícího řízení střetávají dva přístupy.  

První, uživatelsky přívětivější přístup, směřuje k dosažení co nejvíce konkrétní 

definice, jejímž typickým příkladem by byl taxativní výčet jednotlivých 

navazujících řízení. Druhý z přístupů se naopak tomuto vyhýbá, a to především 

s ohledem na náročnost, případnou chybovost a nízkou míru flexibility takovéhoto 

vymezení, které by v případě opomenutí některého z řízení, mohlo vést k příliš 

restriktivnímu, čili nesouladnému výkladu ve vztahu k povolení ve smyslu směrnice 

EIA. Pro tento přístup je charakteristická kapitulace na jakýkoliv pokus komplexní 

adaptace dané problematiky do národního právního řádu, při kterém v zásadě 

nevzniká nebezpečí restriktivní zákonné dikce zákona, ale jehož přínos  

pro aplikační praxi je v zásadě nulový. Typicky dochází k pouhému přeložení  

a opsání vzorové evropské úpravy spoléhajíc na judikaturu, která ex post vyjasní 

případné sporné otázky.  

 

Zákonodárce se prostřednictvím zakotvení vlastní definice navazujícího řízení 

pokusil o určitou míru adaptace s národním právním řádem, ale díky její obecnosti  

a nadále přetrvávajícím problémům s identifikací konkrétních navazujících řízení
103

 

ji lze spíše přiřadit blíže ke druhému z výše uvedených přístupů. Konkrétně se 

pojem navazujícího řízení vztahuje na všechna řízení, v rámci kterých se  

na podkladě závazného stanovisko EIA vydává rozhodnutí podle zvláštních 

                                                 
102

 Srov. důvodová zpráva k novele č. 39/2015 Sb., změna zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, zvláštní část, k bodu 1 (§ 3 písm. g)). 
103

 Dle autorem provedené osobní konzultace na Ministerstvu životního prostředí jsou spory v oblasti 

řízení o povolení provozu stacionárního zdroje podle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  

ve znění pozdějších předpisů (v praxi krajských úřadu je toto řízení posuzováno nejednotně, ačkoli 

dle právního názoru Ministerstva životního prostředí jde o řízení navazující, a to s ohledem  

na skutečnost, že i provoz lze zařadit pod „provedení“ záměru ve smyslu definice navazujícího 

řízení). Dalším takovým řízením je řízení o odpadech dle zákona o odpadech (§14). Do určité míry 

zůstává sporná povaha řízení dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie  

a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů (srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

č. j. 10 As 59/2015-42, ve kterém soud povahu takového řízení jako řízení navazujícího potvrdil,  

ale který se vztahuje ke stavu před novelou z roku 2015; rozdílně pak odborná literatura:  

srov. DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016, s 13). 
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právních předpisů. Dále je vymezeno předmětem takovéhoto rozhodnutí, které se 

věcně kryje s předmětem záměru, které podléhalo posouzení procesem EIA  

a kterým se rozhoduje o umístění či provedení záměru. Nemělo by se tedy jednat  

o řízení, která mají pouze podkladovou funkci a samy neústí v rozhodnutí  

o umístění či provedení záměru.
104

 Ačkoliv jsou řízení, která pouze fakticky 

navazují na proces EIA, vytěsněna z množiny řízení navazujících a stanovisko EIA 

pro ně není explicitně procesně a obsahově závazné, je dle odborné literatury
105

  

i názoru autora nepochybně minimálně vhodné, i v takovýchto formálně 

nenavazujících řízeních stanovisko EIA zohledňovat. 

 

Další klíčovou otázkou je časové ukotvení procesu EIA vůči navazujícím řízením, 

kdy k naplnění účelu procesu EIA, tj. poskytnutí odborného podkladu pro vydání 

rozhodnutí, je nutné zachovat na jedné straně aktuálnost stanoviska EIA ve vztahu  

k povolovanému záměru a na druhé straně včasnost posouzení vlivů záměrů  

na životní prostředí ve vztahu k povolovacímu řízení. 

 

Pro aktuálnost posouzení vlivů záměrů a naplnění cílů procesu EIA je zásadní 

zajistit obsahový soulad procesem EIA posouzeného záměru a záměru, který je 

předmětem řízení navazujícího. Problematická situace nezřídka nastává v případě, 

kdy určitý záměr v mezidobí, tj. od vydání stanoviska EIA do vydání povolení, 

z environmentálně významného hlediska změní svoji podobu, což do větší či menší 

míry může mít za následek relativizaci hodnoty vydaného závazného stanoviska 

EIA k dopadům posuzovaného záměru na životní prostředí. Tuto obsahovou 

                                                 
104

 Kupř. povolení ke kácení či výjimek podle ZOPK (srov. důvodová zpráva k novele č. 39/2015, 

změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zvláštní část, k bodu 1 (§ 3 písm. g)).  

Srov. odchylně  judikatura Nejvyššího soudu k charakteru rozhodnutí o výjimce dle § 56 ZOPK. 

„Nejvyšší správní soud má za to, že tyto závěry je nutno vztáhnout i na rozhodnutí o povolení výjimky 

podle § 56 cit. zákona, neboť i toto rozhodnutí obdobně jako rozhodnutí podle § 12 či § 44 zákona  

o ochraně přírody a krajiny je rozhodnutím konečným ve vztahu ke svému předmětu řízení, současně 

také jedním z rozhodnutí v řetězu, které je nutné pro realizaci zamýšleného zásahu (zde stavby 

rychlostní silnice). I řízení o výjimce podle § 56 tohoto zákona tedy musí být chápáno jako řízení 

navazující na proces EIA ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“  

(čj. 1 As 47/2012-38, bod 32 ze dne 1. 8. 2012. 
105

 Srov. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Vydání 

první. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 17. 
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jednotu záměru má zajistit nový institut nazvaný verifikační závazné stanovisko 

EIA (tzv. coherence stamp).
106

  

 

V zásadě jde o administrativní úkon, který fakticky spočívá v povinnosti investora 

předložit dokumentaci pro příslušné navazující řízení, včetně soupisu všech změn 

záměru ve srovnání s oznámeným a procesem EIA posouzeným záměrem. Příslušný 

úřad následně prověří, zdali nedošlo ke změnám záměru, které by mohly mít 

dostatečně významný vliv na životní prostředí a které nebyly učiněny v souladu 

s podmínkami závazného stanoviska EIA. Pokud by došlo k odhalení takovýchto 

kvalifikovaných změn, tak by v návaznosti na cíl zajištění aktuálnosti a obsahové 

totožnosti záměru bylo nezbytné takovéto kvalifikované změny podrobit posouzení 

procesem EIA.
107

 Při verifikaci záměru a určování kvalifikovaných změn je 

s ohledem na jednotný a ustálený výklad evropské legislativy nanejvýše vhodné, 

aby příslušné úřady procesu EIA vycházely také z relevantní judikatury SDEU,  

dle které by se dané úřady měly při kvalifikaci změn posuzovaných záměrů 

soustředit především na dostatečně významné změny, které „se vztahují k pracím 

nebo zásahům měnících fyzický stav daného místa“.
108

  

 

Dalším významným aspektem pro vztah stanoviska EIA a navazujících řízení  

je zajištění včasného posouzení záměrů, které je klíčové pro naplnění požadavku 

posouzení záměru v jeho nejranější fázi.
109

 Tento požadavek práva Evropské unie 

má své praktické i právní opodstatnění. Praktické hledisko lze spatřovat  

v případných finančních a časových úsporách, kdy včasně řešené a vyřešené sporné 

aspekty záměru tradičně vedou k hladšímu a rychlejšímu průběhu povolovacího 

procesu. Z právního hlediska má tento požadavek přesah především do oblasti 

garance efektivní participace veřejnosti, které má být zajištěna možnost účasti již 

„v počátečním stádiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru  

a alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná“.
110

 Na tento aspekt 

rozhodování je třeba brát zvláštní zřetel v případě právní úpravy vycházející  

                                                 
106

 Viz blíže § 9a odst. 4 a 5 ZPV. 
107

 Srov. § 4 odst. 1 písm. f) ZPV; tento přístup je v souladu s judikaturou SDEU C-290/03, bod 49. 
108

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-121/11 (bod 30). 
109

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-201/02 (bod 51-3). 
110

 Srov. čl. 6 odst. 4 Aarhuské úmluvy. 
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z koncepčního dělení povolovacího řízení do několika fází, což je koncept typický 

pro povolování záměrů v České republice. 

 

4.4. Stanoviska EIA vydaná na základě zákona č. 244/1992 Sb.  

V návaznosti na politické pozadí novely z roku 2015, která byla přijata v reakci  

na hrozbu finančního postihu ze strany Evropské unie pro nesplnění povinnosti 

řádné transpozice směrnice EIA, a na přetrvávající výhrady Evropské komise
111

  

ve vztahu k právnímu postavení a použitelnosti stanovisek EIA přijatých na základě 

zákona č. 244/1992 Sb., je nanejvýše vhodné a aktuální věnovat problematice 

přechodných ustanovení novely z roku 2015 a otázce použitelnosti takovýchto 

stanovisek EIA větší pozornost. 

 

Obecně je s přijetím každé rozsáhlejší novelizace třeba řešit právní status již 

probíhajících řízení a rozhodnutí vydaných na základě předcházející právní úpravy. 

V tomto případě jde konkrétně o otázku platnosti a použitelnosti již vydaných 

stanovisek EIA a o otázku aplikovatelnosti účinné právní úpravy na probíhající 

řízení, která byla zahájena před nabytím účinnosti novely z roku 2015. Za účelem 

zodpovězení těchto otázek je v teoretické rovině nutné řešit střet mezi zákazem 

retroaktivity a na tuto zásadu navazující princip ochrany nabytých práv na straně 

jedné a principem vysoké úrovně ochrany životního prostředí a požadavkem  

na účinnou účast veřejnosti v rámci procesu EIA na straně druhé. Konkrétní přijatá 

a účinná úprava obsažená v intertemporálních ustanoveních ZPV by měla 

představovat kompromis těchto dvou protichůdných hledisek.  

 

Na otázku ohledně aplikovatelnosti účinných právních norem na za předchozí 

právní úpravy zahájená a stále probíhající řízení, poskytují přechodná ustanovení  

čl. II bodu 2 do značné míry jednoznačnou odpověď, když vypočítávají konkrétní 

                                                 
111

 Viz blíže tisková prohlášení: Ministerstva životního prostředí ze dne 6. 1. 2016 [vid. 5. 3. 2016], 

dostupné na WWW: <http://www.sokp511.cz/jak-vidi-problem-s-eia-ministerstvo-zivotniho-

prostredi/> a Společné tiskové prohlášení MŽP a MD k jednání s Evropskou komisí na téma 

posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 3. 2. 2016 [vid. 5. 3. 2016]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/cz/ news_2016_02_03_EIA>. 

http://www.sokp511.cz/jak-vidi-problem-s-eia-ministerstvo-zivotniho-prostredi/
http://www.sokp511.cz/jak-vidi-problem-s-eia-ministerstvo-zivotniho-prostredi/
http://www.mzp.cz/cz/%20news_2016_02_03_EIA
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ustanovení novelizovaného a účinného zákona, která se na daná probíhající řízení 

budou aplikovat.
112

  

 

Ačkoliv otázka právního postavení a použitelnosti stanovisek EIA, které byly 

vydány před účinnosti novely z roku 2015, je také výslovně řešena v rámci již 

zmíněných přechodných ustanovení, tak vzhledem k přetrvávajícím interpretačním 

a aplikačním problémům je zřejmé, že v této oblasti nebyl zákonodárce zcela 

úspěšný. Zákon v předmětných přechodných ustanoveních zakotvuje specifický 

postup určité formy aktualizace a „zezávaznění“ stanovisek EIA, který spočívá 

v ověření obsahového souladu dříve vydaných stanovisek EIA „s požadavky 

právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2011/92/EU“. V kontextu časové souslednosti jednotlivých fází procesu EIA  

a následného eventuálního rozhodnutí vydaného podle zvláštních právních 

předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru, tj. rozhodnutí vydaného 

v navazujícím řízení, je výše zmíněný postup ukotven v mezidobí od vydání 

původního stanoviska EIA a vydáním rozhodnutí v rámci navazujícího řízení. Tento 

zvláštní postup je po formální stránce zahájen na základě oznámení o zahájení 

řízení příslušnému úřadu EIA, a to buď ze strany správního úřadu povolaného 

k vedení navazujícího řízení, nebo na základě žádosti oznamovatele podaného již 

před zahájením navazujícího řízení.
113

 Mimo samotné posouzení aktuálnosti má 

příslušný úřad EIA za úkol určit, které podmínky stanoviska EIA budou určeny jako 

závazné, tj. podmínky, které jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících 

řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí, kterými se povoluje umístění nebo 

provedení záměru. V případě zjištění nedostatků či nesouladu s požadavky právních 

předpisů zapracovávajících směrnici EIA, je nutné zahájit řízení směřující k vydání 

nového závazného stanoviska EIA za podmínek účinné a platné právní úpravy. 

 

                                                 
112

 Jde o tzv. coherence stamp zakotvený v § 9a odst. 4 a 5 a ustanovení § 9b-9d upravující postup 

správních úřadů a práv veřejnosti v rámci navazujícího řízení (včetně již obsolentní úpravy 

zakotvující povinnost správních úřadů vedoucích probíhající navazující řízení zveřejnit dosud 

nezveřejněné informace podle § 9b). 
113

 Je zde zcela evidentní úzký právní vztah daného postupu na institut tzv. coherence stamp dle § 9a 

odst. 4 a 5. Podle přechodných ustanovení zákona, lze oba dva postupy spojit a vydat jedno jediné 

závazné stanovisko. Nicméně, v opozici k vydání coherence stamp, se ověřující závazné stanovisko 

ve smyslu přechodných ustanovení vydává pouze jednou, a to pro účely prvního navazujícího řízení 

vedeného dle novelizovaného, účinného znění zákona. 
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Stanoviska EIA vydaná před účinností novely z roku 2015 lze členit na stanoviska 

vydaná na základě ZPV, tj. za účinnosti dosud platného, ač mnohokrát 

novelizovaného zákona, a na do značné míry již historická stanoviska,
114

 která byla 

vydaná již na základě zákona č. 244/1992 Sb. Tento zákon, jak bylo pojednáno výše 

(v části věnované historické úpravě procesu EIA v České republice), jako první 

v návaznosti na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zavedl koncept 

procesu EIA do našeho právního řádu. Dle aktuálních informací (leden 2016)
115

 

v současnosti dochází k přezkumu dřívějších stanovisek EIA vydaných na základě 

ZPV (před účinnosti novely z roku 2015.), přičemž již desítky takovýchto 

stanovisek byly úspěšně přezkoumány. Nicméně spor ohledně platnosti  

a použitelnosti stanovisek EIA vydaných na základě zákona č. 244/1992 Sb. stále 

nebyl s konečnou platností vyřešen, ačkoliv se zdá, že v rámci společných jednání 

dotčených resortů s Evropskou komisí bylo dosaženo přijatelného kompromisu. 

 

Lze se domnívat, že Evropská komise v předmětném postupu dle přechodných 

ustanovení s největší pravděpodobností spatřuje nástroj obcházení evropských 

standardů ochrany životního prostředí, když jedním z možných výsledků takového 

postupu může mj. být také „zezávaznění“ dříve vydaných a z pohledu dnešní právní 

úpravy nevyhovujících závazných stanovisek EIA. Tento postoj je v obecné rovině 

zcela pochopitelný, zvláště s ohledem na časový odstup od vydání těchto 

kontroverzních stanovisek a úroveň procesu EIA k jejich vydání vedoucí, který 

prizmatem účinné právní úpravy nemohl poskytovat dostatečné záruky řádného 

posouzení vlivů na životní prostředí (zvláště pak v kontextu efektivní účasti 

veřejnosti). V daném případě se v zájmu ochrany přírody zdá jako nejvhodnější 

pořízení stanoviska nového. Přiléhavým se v duchu této úvahy jeví konstatování 

Nejvyššího správního soudu, ve kterém se zabýval otázkou použitelnosti stanovisek 

přijatých na základě zákona č. 244/1992 Sb., když konstatoval, že: „smyslem 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je jeho posuzování z hlediska 

                                                 
114

 Obecně jde o stanoviska se stářím 10-15 let, jejichž použitelnost se dovozuje interpretačním 

argumentem a contrario, a to při absenci zákonného omezení jejich časové platnosti či použitelnosti 

v tehdejším zákoně č. 244/1992 Sb., dle kterého byla vydána. 
115

 Srov. poskytnuté interview se zástupkyní tiskové mluvčí Ministerstva životního prostředí ze dne 

6. 1. 2016 [vid. 5. 3. 2016]. Dostupné na WWW: <http://www.sokp511.cz/jak-vidi-problem-s-eia-

ministerstvo-zivotniho-prostredi/>.  

http://www.sokp511.cz/jak-vidi-problem-s-eia-ministerstvo-zivotniho-prostredi/
http://www.sokp511.cz/jak-vidi-problem-s-eia-ministerstvo-zivotniho-prostredi/
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dosaženého stupně poznání o životním prostředí. Reflexe aktuálních poznatků  

o předmětném území i o dostupných možnostech ochrany životního prostředí 

představuje esenciální princip právní úpravy.“
116

 

 

V rámci tohoto výkladu je také vhodné zmínit interpretační pokyn Ministerstva 

životního prostředí
117

 ve vztahu k interpretaci a aplikaci přechodných ustanovení  

čl. II., bodu 1 k novele z roku 2015. Dle tohoto pokynu se požadavky směrnice EIA 

“nevztahují na procesy EIA, které byly zahájeny před vstupem České republiky  

do Evropské unie (tedy před 1. 5. 2004).“ V návaznosti na tento závěr nemají 

příslušné správní úřady v rámci přezkoumávání stanovisek EIA vydaných  

dle zákona č. 244/1992 Sb. aplikovat v zákoně předepsané referenční hledisko 

směrnice EIA, ale toliko materiálně prověřit jejich věcnou použitelnost. Tento 

právní závěr ministerstvo dovozuje, ač neuvádí žádné konkrétní případy, s odkazem 

na SDEU opakovaně judikovanou zásadu ratione temporis.  

 

Tento závěr se však zdá být v rozporu s právním názorem Nejvyššího správního 

soudu vysloveném v judikátu z roku 2010,
118

 ve kterém se soud mj. věnoval 

použitelnosti stanovisek EIA vydaných dle zákona 244/1992 Sb. v navazujících 

řízeních za platnosti a účinnosti již nového ZPV a který, jak je nutné zdůraznit,  

se vztahuje ke skutkovému stavu spadajícímu již do období závaznosti práva 

Evropské unie ve vztahu k právnímu řádu  České republiky, tj. po 1. květnu 2004.
119

 

V rámci tohoto judikátu soud striktně rozlišuje mezi samotným procesem vytváření 

stanoviska EIA a otázkou použitelnosti již vypracovaného stanoviska. Dovozuje,  

že „na použití nebo závaznost již vypracovaného stanoviska EIA je nezbytné 

pohlížet optikou eurokonformního výkladu“ a interpretovat jej v souladu s cíli  

a záměry účinné právní úpravy. Tento závěr soudu se dá vykládat v tom smyslu,  

                                                 
116

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 6/2010-246 ze dne 31. 3. 2010. 
117

 Metodický výklad přechodných ustanovení čl. II bod 1 zákona k zákonu č. 39/2015 Sb. [vid. 5. 3. 

2016]. Dostupný na WWW: <http://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/dokumentSoubor/53/2015_ 

06_30 Metodický výklad PU - jen ke 244_1992 - FINAL.pdf >. 
118

 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 91/2009 – 83 ze dne 19. 1. 2010. 
119

 Odvislé od povinnosti implementace tehdejší účinné směrnice z EIA z roku 1985 k účinnosti 

vstupu České republiky do Evropské unie (srov. čl. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České 

republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, 

Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské 

republiky, na nichž je založena Evropská unie, viz blíže sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

44/2004 Sb. m s.). 

http://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/dokumentSoubor/53/2015_%2006_30%20Metodický%20výklad%20PU%20-%20jen%20ke%20244_1992%20-%20FINAL.pdf
http://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/dokumentSoubor/53/2015_%2006_30%20Metodický%20výklad%20PU%20-%20jen%20ke%20244_1992%20-%20FINAL.pdf
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že ačkoliv k vydání stanoviska EIA došlo za předchozí právní úpravy a touto právní 

úpravou daných podmínek, tato skutečnost nezakládá časové ukotvení podmínek 

použitelnosti stanoviska EIA k datu jeho vydání a netečnost vůči nastalým novým 

situacím a vlivům. Tento právní názor by šlo v obecné rovině podpořit judikaturou 

SDEU,
120

 ve které soud zdůrazňuje zásadu, že nová pravidla se v zásadě okamžitě 

použijí na budoucí účinky situace vzniklé za platnosti dřívějšího pravidla,  

resp. v tomto případě na vydaná stanoviska dle zákona č. 244/1992 Sb. a jejich 

účinky ve smyslu uplatnění v rámci navazujících řízení. Nicméně Nejvyšší správní 

soud na podporu svého závěru argumentuje odkazem na zcela jinou, dle názoru 

autora této práce, pro účely posouzení použitelnosti stanovisek EIA ne zcela 

přiléhavou judikaturu SDEU,
121

 v rámci které soud judikoval zákaz obcházení 

časové působnosti směrnice prostřednictvím zvláštních přechodných ustanovení 

národní legislativy. Nicméně při porovnání skutkových podstat obou případů 

dojdeme k závěru, že šlo o diametrálně odlišné skutkové situace. Když  

před evropským soudem vedeným řízením byla předmětem sporu přechodná 

ustanovení vylučující aplikaci směrnice EIA na povolovací řízení, které bylo 

zahájeno už po uplynutí transpoziční lhůty, a to při absenci jakéhokoliv posouzení 

vlivů povolovaného záměru na životní prostředí, jehož provedení by uplynutí 

transpoziční lhůty předcházelo.
122

 Naproti tomu v řízení před Nejvyšším správním 

soudem primárně vůbec nešlo o problematiku s evropským právem nesouladných 

přechodných ustanovení,
123 

ale o problematiku použitelnosti dříve vydaného 

stanoviska EIA. To v opozici k případu posuzovaném před evropským soudem  

v té době již existovalo a jeho platnost soud nikterak nezpochybňoval. Otázka, 

kterou soud posuzoval, směřovala pouze k možnosti jeho použití pro účely 

navazujícího řízení, které bylo zahájeno po přijetí ZPV a po datu určujícím 

závaznost práva Evropské unie ve vztahu k právnímu řádu České republiky. 

 

                                                 
120

  Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-428/08 (bod 66). 
121

 Konkrétně jde o rozhodnutí SDEU ve věci C-396/92. Ačkoli je třeba uznat jeho určitou relevanci, 

s tím, že tak soud s největší pravděpodobností činí v reakci na nesprávné závěry soudu předcházející 

instance, které byly dovozovány právě z přechodných ustanovení nově přijatého ZPV. 
122

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-396/92 (bod 13). 
123

 Tehdejší znění ZPV tuto konkrétní otázku dokonce ani přímo neupravovalo a omezilo se pouze 

na otázku autorizace pro zpracování dokumentace a posudku a na otázku dokončení procesů EIA 

zahájených před účinností ZPV. 



54 

 

S ohledem na výše uvedené protichůdné závěry považuje autor za nezbytné učinit 

krátký exkurz do oblasti judikatury SDEU, jejímž předmětem je kvalifikace časové 

působnosti relevantní evropské legislativy v oblasti procesu EIA. 

 

Podle ustálené judikatury SDEU je klíčovým okamžikem pro určení působnosti 

relevantní legislativy zahájení rozhodovacího procesu, který směřuje k vydání 

povolení ve smyslu směrnice EIA, které opravňuje danou osobu k realizaci 

posuzovaného záměru. Nicméně, s ohledem na rozmanitost různých správních 

postupů a právní praxe jednotlivých členských států, nelze vždy takovýto přesný 

okamžik zahájení předmětného procesu jednoznačně identifikovat. V samém 

prvopočátku procesu se můžeme setkat s různými druhy interakcí zainteresovaných 

subjektů a příslušných orgánů státu, které mohou mít úzkou návaznost na budoucí 

oznámení či žádost o vydání povolení. Takováto neformální interakce, kupříkladu  

i v podobě schůzek, však dle judikatury SDEU
124

 nemůže být rozhodující 

skutečností pro identifikaci zahájení povolovacího procesu pro účely určení časové 

působnosti směrnice. Nicméně je třeba se zaměřit a identifikovat skutečný, formální 

počátek zahájení povolovacího řízení v opozici k různým variacím více či méně 

formálních interakcí, která takovýto charakter postrádají. 

 

Po úspěšné identifikaci formálního momentu zahájení povolovacího řízení je třeba 

daný okamžik kvalifikovat v kontextu závaznosti práva Evropské unie ve vztahu  

k právnímu řádu České republiky. Pro tento účel je vhodné členit povolovací řízení 

na řízení, která byla zahájena před 1. květnem 2004, a na řízení zahájená po tomto 

datu. Na řízení zahájená před 1. květnem 2004 se, za předpokladu absence 

zvláštních přechodných ustanovení,
125

 směrnice EIA ratione temporis nevztahuje,  

a to především v návaznosti na princip právní jistoty a praktických okolností 

vycházejících ze skutečnosti, že povolování a realizace předmětných záměrů je 

natolik dlouhodobým procesem, že není vhodné, aby již na národní úrovni tak dosti 

komplikovaná řízení byla dále prodlužována a zatěžována v důsledku další 

dodatečné aplikace zvláštních požadavků uložených směrnicí na již vzniklé 

                                                 
124

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-431/92 (bod 32). 
125

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-81/96 (bod 23). 
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situace.
126

 Nicméně pokud je povolovací řízení zahájeno po 1. květnu 2004, tak je 

s ohledem na zásadu efektivity nutné k zvláštním ustanovením směrnice EIA 

přihlížet a na daný případ je aplikovat. 

 

V případě českého právního systému, který procesně odděluje provedení posouzení 

záměru procesem EIA a navazující řízení ve smyslu ZPV, je zcela zásadní otázkou, 

kterou je třeba nezbytně zodpovědět, zdali je za zahájení povolovacího řízení  

ve smyslu práva Evropské unie třeba chápat jako počátek některého z navazujících 

řízení, které vede k vydání povolení o umístění nebo provedení posouzeného 

záměru, nebo dokonce již samotné oznámení záměru vedoucího k posouzení vlivů 

oznámeného záměru na životní prostředí, které již ze své povahy a účelu nutně 

samotnému povolení předchází.  

 

Na tomto místě je vhodné zmínit jedno z rozhodnutí SDEU, ve kterém se soud 

zabýval platností a možností prodloužení slovenského stanoviska EIA. Toto 

rozhodnutí je pro tuto diplomovou práci zcela klíčovým judikátem, a to především 

s ohledem na koncepční blízkost slovenské a české právní úpravy procesu EIA  

a na skutečnost, že dotčené slovenské stanovisko EIA bylo vydáno již před 

přistoupením Slovenska do Evropské unie, což tento případ činí pro účely 

posouzení platnosti a použitelnosti stanovisek EIA vydaných podle zákona  

č. 244/1992 Sb. zvláště přiléhavým a významným. V rámci tohoto případu soud 

dospěl k závěru, že oním klíčový okamžikem, který je určující pro založení 

působnosti směrnice, je již samotné formálního předložení záměru oznamovatelem, 

„neboť jednotlivá stádia jsou propojena tak, že tvoří komplexní operaci“,
127

  

a samotná okolnost, že „se podle slovenského práva posouzení vlivů na životní 

prostředí provádí odděleně od vlastního povolovacího řízení, nemůže roztříštit 

časovou působnost směrnice.“
128

 Tento závěr je v souladu s ustálenou judikaturou 

soudu, která uznává koncepci povolovacího řízení rozpadajícího se do několika  

                                                 
126

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-81/96 (bod 24). 
127

 Viz rozhodnutí SDEU ve věci C-416/10 (bod 102). 
128

 Viz rozhodnutí SDEU ve věci C-416/10 (bod 100).  



56 

 

po sobě jdoucích fází, které vedou k vydání povolení ve smyslu směrnice a které 

materiálně tvoří kombinace několika dílčích rozhodnutí.
129

  

 

Z oblasti české judikatury je nezbytné zmínit do značné míry kontroverzní nález 

Nejvyššího správního soudu, ve kterém soud zpochybnil platnost stanovisek EIA 

vydaných dle zákona 244/1992 Sb. ve smyslu jejich neaktuálnosti, přičemž 

„skutečnost, že zákon 244/1992 Sb. oproti stávající úpravě výslovně časově 

neomezil platnost stanovisek o posuzování vlivů na životní prostředí, nemůže tento 

závěr změnit.“ 
130

 

4.4.1. Shrnutí 

Lze shrnout, že pro účely určení časové působnosti směrnice EIA judikatura SDEU 

adresně nerozlišuje mezi probíhajícím procesem EIA na straně jedné a probíhajícím 

navazujícím řízením na straně druhé, jak z důvodu koncepčního oddělení obou 

procesů činí česká legislativa. Z tohoto důvodu je z pohledu práva Evropské unie 

bezpředmětné činit jakékoliv závěry o časové působnosti směrnice EIA toliko 

s ohledem na zahájení navazujícího řízení. Rozhodné je naopak první formální 

předložení daného záměru, který v českém právním řádu odpovídá oznámení 

záměru oznamovatelem ve smyslu § 6 ZPV. Z pohledu práva Evropské unie je  

pro účely časové působnosti směrnice nutné chápat proces směřující k vydání 

povolení jako jeden komplexní proces, který může být tvořen více fázemi a který je 

zahájen prvním formálním předložením povolovaného záměru. 

 

S ohledem na výše uvedené lze říci, že podle judikatury SDEU směrnice EIA  

v daném případě nevyžaduje aplikaci žádných zvláštních požadavků či podmínek 

zde upravených, resp. není použitelná ve vztahu ke stanoviskům EIA, která byla 

vydána na základě zákona č. 244/1992 Sb. V zásadě tedy není nutné v rámci 

aktualizačního postupu dle přechodných ustanovení k novele z roku 2015 posuzovat 

obsahový soulad dříve vydaných stanovisek EIA se směrnicí EIA,  

resp. s požadavky právních předpisů, které ji zapracovávají. V tomto ohledu je 

možné se ztotožnit se závěry Ministerstva životního prostředí uvedené ve výše 

                                                 
129

 Viz rozhodnutí SDEU ve věci C-201/02 (bod 52); či C-508/03 (bod 102). 
130

 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 6/2010-246 ze dne 31. 3. 2010. 
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zmíněném metodickém výkladovém pokynu, který aplikaci směrnice ratione 

temporis vylučuje.  

 

Podle názoru autora však tato skutečnost v žádném případě nevylučuje možnost,  

aby členské státy v rámci své národní legislativy a v souladu s principem vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí zpřísnily nároky kladené na stanoviska EIA  

a jejich účinky pro účely vydání povolení. Dle autora této diplomové práce lze 

právě v tomto duchu „vyššího standardu ochrany" vykládat znění předmětného 

článku II. bodu 1 přechodných ustanovení, který zakotvuje povinnost příslušného 

úřadu ověřit obsah všech stanovisek EIA vydaných přede dnem účinnosti poslední 

novely, zdali je „jejich obsah v souladu s požadavky právních předpisů, které 

zpracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU“. Tento závěr 

lze a contrario dovodit ze skutečnosti, že zákon neobsahuje žádné ustanovení, které 

by přímo či nepřímo vylučovalo určitou skupinu stanovisek z daného ověření,  

či podmiňovalo uplatnění referenčního hlediska směrnice EIA v návaznosti na její 

časovou působnost ve vztahu k právnímu řádu České republiky. S ohledem na výše 

uvedené závěry a za pomoci jazykové a logické interpretace je dle autora možné 

poukázat na zákonnou povinnost příslušných úřadů provést plnohodnotné ověření 

souladu dotčených stanovisek. Nikoliv pouze provést ověření jejich věcné 

využitelnost v návaznosti na skutečnost, zdali v mezidobí od jejich vydání „nedošlo 

k podstatným změnám realizace záměru nebo podmínek v dotčeném území, které by 

mohly mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, k novým znalostem 

souvisejícím s věcným obsahem dokumentace nebo k vývoji nových technologií 

využitelných v záměru,“ jak je uvedeno v metodickém výkladu ministerstva.  

 

Takovéto vyšší nároky na stanoviska EIA a jejich užití jsou zcela v souladu 

s účelem evropské úpravy procesu EIA a cíli Evropské unie.
131

 Případné limity 

vyšší úrovně ochrany je však možné nalézt s odkazem na zákaz retroaktivity  

a ochranu nabytých práv v dobré víře ze strany oprávněných investorů 

posuzovaných záměrů, kterým svědčí již vydané stanovisko EIA na základě zákona 

č. 244/1992 Sb. Když, ačkoliv bylo na základě splnění všech tehdejších zákonných 

                                                 
131

 Viz kupříkladu ustanovení kapitoly XX. Smlouvy o fungování Evropské Unie, či Listina základní 

práv Evropské unie, článek 37. 
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podmínek obdrženo časově neomezené
132

 stanovisko EIA, s přijetím poslední 

novely podléhají tato stanoviska aktualizačnímu postupu, v jehož důsledku může 

dojít k zneplatnění vydaného stanoviska a ke vzniku případné povinnosti nového 

posouzení dotčeného záměru procesem EIA. Ačkoliv je prizmatem oprávněných 

investorů možné nazírat na celou situaci s důvodnými výhradami, tak s ohledem  

na účel procesu EIA, kterým je zajistit odborný a nezbytně také aktuální podklad 

pro povolení posouzeného záměru, nelze ani při absenci časového omezení platnosti 

stanoviska EIA rozumně předpokládat jejich absolutní neměnnost a netečnost vůči 

změnám relevantních okolností, ať již povahy faktických či právních. Opačný závěr 

by mohl vést k nepřiměřenému upřednostňování zájmů investorů vůči zájmu  

na ochranu životního prostředí a ve svém důsledku k popření základního účelu 

samotné existence procesu EIA. 

 

Z právního hlediska je možné vznášet výhrady z titulu zákazu retroaktivity odvislé 

od principu lex retro non agit, který vylučuje zpětnou účinnost právních předpisů, 

resp. zpětnou časovou působnost právních norem. Ačkoli jde o zcela klíčový 

požadavek všech právních norem, nelze jej chápat absolutně. Je nutné rozlišovat 

mezi tzv. pravou retroaktivitou a retroaktivitou nepravou. Přičemž okolnost 

obsahového ověření v minulosti přijatých stanovisek z hlediska podmínek směrnice 

EIA, které se staly pro daný případ aplikovatelné, až po vydání dotčeného 

stanoviska, je nutné chápat pouze jako retroaktivitu nepravou,
133

 která není obecně 

zakázána. V opozici k retroaktivně pravé, jejíž použitelnost je v zásadě vyloučena
134

 

a o které by se v daném případě dalo hovořit za situace, kdy by byla kupříkladu 

samotná platnost stanovisek EIA vydaných dle zákona č. 244/1992 Sb. zpětně 

hodnocena dle kritérií směrnice EIA a následně eventuálně ex tunc prohlášena  

za neplatná.  

 

                                                 
132

 Závěr dovozený užitím argumentu a contrario při absenci jakéhokoliv omezení v tehdejším 

zákoně č. 244/1992 Sb. 
133

 Srov. vymezení nepravé retroaktivity v judikatuře českých soudů, např. judikatura Nejvyššího 

správního soudu nepravou retroaktivitu mj. vymezuje situací, kdy „právní předpis byl aplikován  

na následky vyplývající ze situace vzniklé v době účinnosti předchozí právní úpravy“  

(č. j. 8 Afs 67/2011-75 ze dne 22. 3. 2012). 
134

 Srov. kupříkladu judikatura Ústavní soudu České republiky, dle které „u retroaktivity pravé platí 

obecná nepřípustnost“ kdy u „retroaktivity nepravé platí naopak zásada obecné přípustnosti“  

(sp. zn. Pl. ÚS 21/96 ze dne 4. 2. 1997). 



59 

 

Další výhrady by bylo možné vznášet z titulu ochrany dobré víry a na ni navazující 

zásadu ochrany nabytých práv, která je zakotvena v § 2 správního řádu a která je 

mj. aplikovatelná taktéž na oblast procesu EIA. Nicméně, jak bylo uvedeno výše, 

samotné stanovisko EIA žádná práva a povinnosti přímo nezakládá, nemění a ani 

neruší, ale je to pouhý podklad pro rozhodnutí vydaná dle zvláštních právních 

předpisů. Obdobně ochrana dobré víry nemůže zahrnovat víru v časově 

neomezenou použitelnost vydaného stanoviska EIA, když podstatou a účelem 

existence procesu EIA je získání aktuálního posouzení vlivů na životní prostředí 

z hlediska dosaženého stupně poznání. 

 

Závěrem je nutné se vymezit vůči judikátu Nejvyššího správního soudu (č. j. 8 As 

6/2010-246), který byl zmíněný v analytické části této podkapitoly a který zřejmě 

vede k závěru o nepoužitelnosti stanovisek EIA vydaných dle zákona  

č. 244/1992 Sb. pro účely navazujících řízení ve smyslu ZPV. V rámci úvah 

ohledně interpretačního významu tohoto judikátu je namístě jej konfrontovat 

s jinými relevantními judikáty. Kupříkladu s výše citovaným judikátem stejného 

soudu (č. j. 1 As 91/2009- 83), jehož datum rozhodnutí dělí od přechozího judikátu 

pouze několik málo měsíců a který se taktéž zabýval problematikou stanovisek EIA 

dle zákona č. 244/1992 Sb. Přičemž v tomto případě Nejvyšší správní soud 

k žádnému podobnému závěru zpochybňujícímu použitelnost stanovisek EIA 

vydaných na základě zákona č. 244/1992 Sb. nedospívá, naopak výslovně 

aproboval použití stanoviska EIA vydaného dne 15. 11. 1996, a to pro účely 

navazujícího řízení zahájeného o více než 8 let později, tj. 27. 12. 2004. S ohledem 

na rozporuplnou a ojedinělou povahu předmětného judikátu jej, dle názoru autora, 

prozatím nelze považovat za ustálenou judikaturu, kdy pouze tzv. ustálená 

judikatura může, v návaznosti na princip právní jistoty a na ni navazující 

předvídatelnost práva, představovat jednoznačné interpretační vodítko. 
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5. Účast veřejnosti 

 

V obecné rovině můžeme rozlišovat dvě základní formy participace veřejnosti  

na environmentálním rozhodování. V prvé řadě se jedná o tzv. konzultativní účast 

veřejnosti, která je na jednu stranu charakteristická širokým okruhem oprávněných 

subjektů (kvantitativní rovina), ale značně omezeným rozsahem práv na straně 

druhé (rovina kvalitativní). Většinou do takovéhoto okruhu přiznaných oprávnění 

náleží právo na informace, které lze dále členit na jeho pasivní či aktivní formu 

v závislosti na nutné míře aktivity adresátů poskytovaných informací, a právo 

podávat různé připomínky a vyjádření. Těmto právům pak odpovídá povinnost 

příslušných úřadů relevantní informace poskytnout či zveřejnit a povinnost se 

podanými připomínkami a vyjádřeními zabývat a ve větší či menší míře je v rámci 

své činnosti zohlednit. Nicméně je nutné dodat, že četné úřady k této povinnosti 

přistupují velice laxně až ryze formalistky, chápajíce veřejnost a její účast  

na rozhodování jako nutnou, až obtěžující součást administrativního procesu. 

 

V druhém případě pak můžeme mluvit o určité vyšší, kvalifikované formě 

participace, která v našem právním řádu ve většině případů odpovídá a navazuje  

na práva náležející pouze účastníkům správního řízení, což má svůj přesah do práva 

na soudní ochranu poskytovanou v rámci správního soudnictví. Práva, která naleží 

této privilegované skupině subjektů, jsou významně širší, než ta náležející obecné 

veřejnosti. Na druhou stranu je však okruh oprávněných subjektů výrazně užší,  

než tomu tak je v případě skupiny prvně jmenované. 

5.1. Participace veřejnosti a ZPV 

V rámci úvodu do oblasti právní úpravy participace veřejnosti je nezbytné vymezit 

dva základní pojmy, se kterými ZPV v návaznosti na směrnici EIA (potažmo  

na Aarhuskou úmluvu) pracuje. Konkrétně jde o dvojici pojmů: veřejnost a dotčená 

veřejnost, které byly spolu s účinností novely z roku 2015 v ZPV nově definovány. 

 

Veřejností je velice jednoduše míněna jedna či více osob. Tato definice významově 

koresponduje s předchozím termínem každý, který zákon dříve používal. Zakotvení 
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této definice, jak ostatně i důvodová zpráva sama připouští, bylo v zásadě pouze 

formální záležitostí.
135

 Lze shrnout, že pod pojem veřejnost lze podřadit jakoukoliv 

osobu či více osob, a to ať již fyzických či právnických, které projeví zájem  

o probíhající proces EIA, pokud je nebude možné podřadit pod jiné oprávněné 

subjekty (např. dotčenou veřejnost či oznamovatele). Co se týče oprávnění, které 

zákon této skupině přiznána, tak ta se v zásadě omezující na právo na informace
136

  

a právo na podání vyjádření.
137

 Tomuto, v návaznosti na požadavek účinné 

participace veřejnosti a zásadu transparentnosti, odpovídá povinnost příslušných 

úřadů EIA v zásadě v každé jednotlivé fázi procesu EIA zveřejňovat relevantní 

informace a přijímat podaná vyjádření, což slovy směrnice EIA: „umožnuje vzít tyto 

názory a obavy v úvahu, čímž se zvyšuje zodpovědnost a transparentnost 

rozhodovacího procesu a přispívá k uvědomělému vztahu veřejnosti k otázkám 

životního prostředí a k veřejné podpoře učiněných rozhodnutí“.
138

 Nicméně realita 

bývá mnohdy taková, že „pokud příslušný orgán ve skutečnosti nemá o aktivní 

účast veřejnosti zájem a celý proces pojme čistě formalisticky (…), celý proces 

účasti se stává pouhou formalitou či přímo fraškou“.
139

 

 

V opozici k obecné veřejnosti jsou zástupci dotčené veřejnosti povinni splnit 

mnohem náročnější kvalifikační požadavky, na jejichž základě je možné její 

zástupce členit do dvou skupin. V prvé řadě jde o subjekty, které by mohly být 

rozhodnutím vydaným v rámci navazujících řízení dotčeny na svých právech  

a povinnostech,
140

 což se do značné míry kryje s účastníky navazujících řízení. 

                                                 
135

 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015, o změně zákona o posuzování, zvláštní část (II.), 

k bodu 1 (§ 3 písm. h).  
136

 V zásadě v každé jednotlivé fázi procesu EIA je zajišťováno naplnění práva na informace formou 

zveřejnění (srov. § 16 ZPV) zákonem předepsaných informací vztahujících se k procesu EIA. 

Například § 6 odst. 6 (oznámení), § 7 odst. 4 a 6 ZPV (závěr zjišťovacího řízení) apod. 
137

 Zajištěno obdobně jako v případě práva na informace, na než toto právo přirozeně navazuje  

(například § 6 odst. 7 v případě oznámení, či § 8 odst. 3 ZPV apod.). 
138

 Srov. směrnice EIA, recitál, bod 16. 
139

 Srov. DOHNAL, Vítězslav. Mýty o účasti veřejnosti, příspěvek na konferenci „Občanská 

společnost v zemích střední Evropy, aspekty spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem 

[online]. Ekologický právní servis, 2002 [vid. 5. 3. 2016]. Dostupné na WWW: 

<http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/myty_o_ucasti_verejnosti.pdf>. 
140

 Srov. ustanovení směrnice EIA, čl. 1 odst. 2 písm. e): „veřejnost, která je nebo by mohla být 

ovlivněna rozhodovacími řízeními tykajícími se životního prostředí.“ Tato skupina do značné míry 

splývá s okruhem účastníků navazujících řízení (ať již na základě § 27 správního řádu, či na základě 

zvláštní úpravy ve speciálních zákonech, kupř. úprava účastenství v územním a stavebním řízení  

§ 85 a § 109 stavebního zákona). 

http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/myty_o_ucasti_verejnosti.pdf
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Nicméně je na tomto místě nutné poznamenat, že s ohledem na deklarovaný 

nesoulad
141

 dosavadní praxe
142

 zahrnující mezi účastníky toliko osoby dotčené  

na svých věcných právech, je třeba, dle autora a četných dalších autorů a zástupců 

odborné veřejnosti,
143

 toto oprávnění v praxi rozšířit na další subjekty, které by 

mohly být dotčeny na svých, nejen pouze věcných, právech a povinnostech 

(například nájemci). Druhou skupinou jsou pak právnické osoby soukromého práva, 

jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví  

a jejichž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost. V praxi půjde 

především o nevládní organizace v právní formě spolků, a to v prvé řadě  

tzv. etablované ekologické spolky, které již po zákonem stanovenou dobu existují,  

či alternativně ekologické spolky ad hoc, které jsou typicky založeny 

až v souvislosti s realizací konkrétních záměrů a které podporuje svými podpisy 

alespoň 200 osob. Tyto posledně jmenované podmínky lze, dle názoru autora, 

hodnotit pozitivně, jakožto přijatelný kompromis mezi absencí jakýchkoliv 

kvalifikačních kritérií a příliš restriktivními podmínkami, které by v extrémním 

případě mohly vést k faktickému vyprázdnění této kategorie. S ohledem na výše 

uvedené se autor ztotožňuje se závěry uvedenými v důvodové zprávě, že toto nové 

vymezení odpovídá a řádně implementuje směrnici EIA a vyhovuje požadavkům 

Aarhuské úmluvy. 

 

Po obsahové stránce práva dotčené veřejnosti navazují a významně překračující 

rámec práv přiznaných obecné veřejnosti. Jedno z nejvýznamnějších práv spočívá 

v již zmíněném právu procesní obrany vůči závěru zjišťovacího řízení, že oznámený 

záměr nebude podléhat plnohodnotnému posouzení procesem EIA a který fakticky 

zbavuje veřejnost práv, které by veřejnosti v dalších fázích procesu EIA  

a v případném navazujícím řízení náležely. Oprávnění k podání odvolání však 

svědčí pouze skupině dotčené veřejnosti spadající pod § 3 písm. i) bod 2 ZPV,  

tj. ekologické neziskové organizace ať již jde o ty etablované či utvořené ad hoc, 

                                                 
141

 Viz blíže nálezy a doporučení Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy 

ACCC/C/2010/50, body 66, 67 a další. 
142

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 2 AS 1/2005-62 ze dne 2. 3. 2005 (vyloučení 

nájemců). 
143

 Srov. MÜLLEROVÁ, H., HUMLÍČKOVÁ P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy  

v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014, s. 20.  
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které jsou následně také oprávněny využít prostředků soudní ochrany. Tato okolnost 

je, jak je deklarováno v důvodové zprávě, výsledkem snah vyhovět požadavkům 

Evropské komise a soustředit soudní přezkum do počátečních fází procesu 

vedoucího k vydání povolení a zabránit tak případnému opakování celého 

procesu.
144

 Nicméně je vhodné dodat, že požadavky Evropské komise směřovaly 

toliko ke garanci soudní ochrany,
145

 nikoliv nezbytně také k zajištění instanční 

ochrany, k čemuž však bylo přistoupeno s ohledem na vytíženost soudů  

a v návaznosti na požadavek subsidiarity soudní ochrany. 

 

5.2. Participace veřejnosti a navazující řízení 

Pro právní úpravu oblasti účasti veřejnosti na environmentálním rozhodování je 

typická její roztříštěnost,
146

 což se nepřímo projevuje také v míře práv, která je 

zástupcům veřejnosti dotčenými právními předpisy přiznána. Z kvalitativního 

hlediska záruk účinné participace veřejnosti, tj. okruhu oprávnění a míry vlivu na 

environmentální rozhodování, je zcela zásadní okolností, zdali u záměru došlo 

k posouzení vlivů procesem EIA a k následnému vydání závazného stanoviska EIA 

či nikoliv. Pouze v případě, kdy lze řízení o povolení záměru subsumovat pod 

pojem navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) ZPV, veřejnosti náleží práva 

garantovaná § 9b a násl. ZPV. V opačné případně subjektům spadajícím  

pod tzv. veřejnost či dotčenou veřejnost náleží pouze práva zakotvená 

v jednotlivých zvláštních předpisech.
147

  

 

Nejvíce práv je tradičně přiznáno účastníkům jednotlivých povolovacích řízení, 

přičemž je vždy, pokud není stanoveno jinak, primárně nutné aplikovat obecnou 

                                                 
144

 Srov. důvodová zpráva k novele  č. 39/2015, změna zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, zvláštní část (II.), k bodu 6 (§ 7).  
145

 Viz blíže důvodová zpráva k novele 39/2015, změna zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, obecná část, A- 2 shrnutí systémových výtek Komise. 
146

 Úpravu tzv. navazujících řízení lze nalézt v celé řadě právních předpisů, nejčastěji jde o stavební 

zákon; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; či zákon  

č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů; či zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a další. 
147

 Srov. možnost účastenství environmentální organizované veřejnosti, např. § 70 zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;  či obdobně § 115 zákona 

č. 254/2011 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů; nebo § 7 zákona č.76/2002 Sb.,  

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 
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právní úpravu správního řádu. Správní řád dělí účastníky do celkem tří kategorií. 

V kontextu povolovacího řízení půjde v prvé řadě o žadatele o vydání povolení.  

Lze doplnit, že v případě řízení zahajovaných ex offo do této skupiny náleží také 

subjekty, kterým má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit práva nebo povinnosti 

nebo prohlásit, že takovéto subjekty práva nebo povinností mají nebo nemají. Takto 

vymezená skupina je označována jako hlavní účastníci. Druhá skupina, jinak také 

jako účastníci vedlejší, je tvořena tzv. dotčenými osobami, tj. osobami, které mohou 

být vydaným rozhodnutí přímo či nepřímo dotčeny na svých právech nebo 

povinnostech. Poslední okruh účastníků je pak tvořen subjekty, o kterých to stanoví 

zvláštní právní předpis. V návaznosti na posledně jmenovanou skupinu je vždy 

třeba přihlížet k ustanovením aplikovatelného zvláštního právního předpisu 

upravujícího odchylky od obecné úpravy účastenství, mezi které patří i ZPV  

za splnění podmínek § 9c odst. 3. 

 

V případě jednotlivých povolovacích řízení, která nejsou navazujícími řízeními  

ve smyslu § 3 písm. g) ZPV, tak může docházet k výraznému omezení veřejnosti 

přiznaných práv. To má mj. návaznost na možnost procesní obrany proti 

rozhodnutím v takovýchto řízeních vydaných. Tato okolnost pak může ve svém 

důsledku vést k porušování čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy.
148

 Příkladem by šlo 

uvést případ tzv. hlukových výjimek, které de facto představují povolení výrazného 

zvukového znečištění, přičemž v řízení, ve kterém jsou tyto výjimky přiděleny, je 

de lege lata účastníkem toliko žadatel.
149

  

 

V případě navazujících řízení je postavení veřejnosti výrazně posíleno. Veřejnosti je 

zaručena možnost získat relevantních informace o řízení a jejím předmětu, čemuž 

odpovídá aktivní informační povinnost příslušných správních úřadů za podmínek  

§ 9b ZPV.
150

 Obdobně je zaručeno právo podávání připomínek, se kterými se musí 

                                                 
148

 Nálezy a doporučení Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy ACCC/C/2010/50,  

bod 85. 
149

 Srov. § 31 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

ve znění pozdějších předpisů. Obdobná situace v případě § 14 odst. 1, zákona č. 18/1997 Sb., 

atomový zákon, ve znění pozdějších přepisů (viz blíže rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

č. j. 2 As 13/2006-110 ze dne 9. 10. 2007) Nicméně v případě atomového zákona Výbor 

nekonstatoval porušení z důvodu nedostatečného prokázání nesouladného stavu. 
150

 Srov. čl. 6 Směrnice EIA a čl. 6 odst. 2 Aarhuské úmluvy. 
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příslušný správní úřad v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat a jejichž obsah by 

neměl být limitován pouze na otázky dopadu na životní prostředí.
151

 Dotčené 

veřejnosti je, za podmínky včasného přihlášení, přiznáno právo stát se účastníkem 

navazujícího řízení se všemi k tomu přistupujícími právy a povinnostmi. Ačkoli 

ostatním subjektům, které by případně ve výsledku mohly být dotčeny na svých 

právech, obdobné právo ZPV nepřiznává, tak i tyto subjekty se zpravidla mohou 

stát účastníky z titulu své dotčenosti ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu.
152

 

 

Dále je ekologickým neziskovým organizacím v postavení dotčené veřejnosti 

přiznáno právo na přezkum přijatých rozhodnutí prostřednictvím instančního 

přezkumu, a to i za situace, kdy daný spolek nebyl účastníkem řízení. Takto 

ilustrované právo na instanční přezkum lze, dle názoru autora, opět hodnotit jak 

pozitivně, tak i negativně. Pozitivní stránku lze spatřovat především v samotné 

existenci možnosti instančního přezkumu dle správního řádu. Nicméně skutečnost, 

že toto právo je spolku přiznáno i za situace, kdy se nestal účastníkem, ať již 

vědomě či z nedbalosti, představuje vychýlení rovnováhy práv ve prospěch dotčené 

veřejnosti a k důrazu na nápravná opatření, a to v kontrastu ke konstruktivní  

a aktivní formě participace reprezentované institutem účastenství. Ačkoliv si je 

autor vědom účelu takto nastaveného institutu, který je svou podstatou určitou 

formou kompromisu mezi požadavkem Ministerstva spravedlnosti vedeného snahou 

odlehčit přetížené soudní soustavě a požadavku Evropské komise na soudní 

ochranu, tak se autor po koncepční stránce k tomuto institutu staví kriticky.  

 

Významné důsledky mezi výše uvedenými skupinami subjektů a právním režimem, 

za kterého konkrétní povolovací řízení probíhá, lze spatřovat v míře a účinnosti 

záruk informovanosti o probíhajících řízeních. Je to právě otázka informovanosti, 

která je nutným předpokladem pro účinnou a včasnou participaci veřejnosti  

                                                 
151

 Veřejnosti dle čl. 6 odst. 7 Aarhuské úmluvy náleží právo podat jakékoliv připomínky, které jsou 

dle názoru subjektu relevantní k danému záměru (srov. nález Výboru pro dodržování Aarhuské 

úmluvy -ACCC/2010/50). 
152

 Problém může nastat při restriktivní výkladu okruhu dotčených práv toliko na věcná práva, což je 

praxe silně kritizovaná ze strany EU i Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy (viz blíže nález 

Výboru pro dodržování úmluvy ACCC/2010/50 či důvodová zpráva k novele č. 39/2015, změna 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, obecná část, A- 2 shrnutí systémových výtek 

Komise). 
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na environmentálním rozhodování. Jak již bylo ilustrováno výše, tak v rámci řízení 

naplňujícího znaky navazujícího řízení ve smyslu ZPV je kladen zvláštní důraz  

na zajištění informovanosti o okolnostech konání takovéhoto řízení a možnosti 

efektivního a včasného zapojení veřejnosti.
153

 Tyto v zákoně vymezené informace 

je orgán příslušný k vedení navazujícího řízení povinen zveřejňovat formou veřejné 

vyhlášky ve smyslu § 25 správního řádu. Načež celé navazující řízení je  

dle zákona nutné považovat za řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu 

správního řádu, a to především v návaznosti na jeho § 144, který v otázce způsobu 

doručování písemností předepisuje příslušnému správnímu orgánu využití formy 

veřejné vyhlášky. Předmětné ustanovení však v sobě obsahuje významnou výjimku, 

na základě které se tento způsob doručování neužije vůči hlavním účastníkům,  

tj. účastníkům ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu 

známi a kterým příslušný správní orgán doručuje jednotlivě.
154

 Mimo zveřejnění 

v zákoně vyjmenovaných informací spolu se zahájením navazujícího řízení, které 

mají zajistit veřejnou známost příslušných informací již v počátečním stádiu řízení, 

§ 9b mj. zakládá také povinnost směřující k zajištění informovanosti i v průběhu 

navazujícího řízení, a to formou tzv. zpřístupňování informací ve smyslu  

§ 9b odst. 4 ZPV. Tato povinnost se však nevztahuje na všechny příslušnému 

správnímu orgánu známé informace, ale pouze na ty informace, jejichž zveřejnění 

správní orgán považuje za účelné.
155

 Významným oprávněním se také jeví právo na 

podávání připomínek a jejich vypořádání v odůvodnění rozhodnutí příslušného 

orgánu, které je všeobecně přiznáno veřejnosti, a to bez nutnosti prokazování 

jakýchkoliv kvalifikačních předpokladů či dotčenosti.  

 

Opačný případ nastává, když předmětné řízení o vydání povolení nelze kvalifikovat 

jako řízení navazující ve smyslu ZPV. V takovémto případě je úroveň práva  

na informovanost omezena na práva, která jsou v jednotlivých případech přiznána 

konkrétním subjektům ve zvláštních zákonech, a to za subsidiárního použití 

                                                 
153

 Srov. § 9b ZPV, který mj. ukládá příslušnému správnímu orgánu zveřejnit zde vymezené 

informace, čímž provádí požadavky čl. 6 odst. 2 Aarhuské úmluvy či čl. 6 odst. 2 směrnice EIA. 
154

 V zásadě půjde o žadatele o vydání povolení v rámci navazujícího řízení. 
155

 Toto kritériem by mělo být interpretováno v kontextu směrnice EIA, resp. správní orgán by měl 

považovat za účelné zpřístupňování informací významných pro své rozhodování a těch, které bere 

v rámci daného řízení v úvahu. Směrnice EIA dále dodává, že takovéto informace by měly být 

zpřístupněny v přiměřených lhůtách. Srov. čl. 6 odst. 2 směrnice EIA. 
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správního řádu. V rámci zvláštní úpravy je kupříkladu vhodné zmínit velice často 

skloňovaný § 70 ZOPK, který za určitých podmínek ekologickým spolkům 

přiznává právo na informace o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou 

být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.  

Na základě tohoto oznámení je zajištěna jejich informovanost o daných řízeních, 

jakožto předpoklad jejich aktivizace a zapojení se do předmětného řízení 

v postavení účastníka, jak předpokládá § 70 odst. 3 ZOPK. Nicméně takovéto 

oznámení je na kvalitativně nižší úrovni než srovnatelné zveřejnění vymezených 

informací spolu s oznámením o zahájení navazujícího řízení ve smyslu § 9b ZPV, 

když právo na oznámení ve smyslu § 70 ZOPK je přiznáno pouze ve vztahu  

k velice úzké skupině veřejnosti reprezentované ekologickými spolky, které navíc  

o takovéto oznámení musí požádat a takovouto žádost pravidelně obnovovat.
156

 

Předmětné ustanovení ZOPK navíc ani výslovně nestanovuje obsahové náležitosti 

takovéhoto oznámení ani jeho formu.
157

 V případě obecné úpravy správního řádu je 

právo na informace o konkrétních řízeních primárně navázáno na institut 

účastenství. Informovanost účastníků je zajištěna již od samého počátku správního 

řízení, kdy příslušný správní orgán má povinnost informovat o zahájení správního 

řízení všechny jemu známé účastníky. Forma takovéhoto oznámení se bude odvíjet 

od počtu účastníků, kdy v případě řízení s velkým počtem účastníků lze užít formu 

veřejné vyhlášky namísto písemného oznámení (či dokonce ústního prohlášení, 

pokud je účastník přítomen před správním orgánem). Toto oznámení je pak 

základním předpokladem pro jejich účast na správním řízení a užití dalších 

procesních práv, kterými právní řád účastníky za takovýmto účelem vybavuje. 

 

Závěrem lze shrnout, že z hlediska kvalitativní úrovně informovanosti mají 

nejvýhodnější postavení účastníci řízení o povolení ve smyslu § 27 odst. 1 

správního řádu. Další privilegovanou skupinou jsou ostatní účastníci řízení, kterým 

však lze za zákonných podmínek doručovat formou veřejné vyhlášky, která klade 

                                                 
156

 Dle § 70 odst. 3 ZOPK je žádost o zajištění jejich informovanost o zahajovaných správních 

řízeních platná pouze po dobu jednoho roku ode dne jejího podání. 
157

 Vzhledem k formulaci předmětného ustanovení není pochyb, že půjde o kvalitativně nižší okruh 

informací, než v případě všeobecně zveřejňovaných informací spolu se s usnesením o zahájení 

navazujícího řízení. Co se týče způsobu zveřejnění, tak v návaznosti na odst. 3 předmětného 

paragrafu, může jít jak o písemné oznámení či o zveřejnění na úřední desce správního orgánu  

a současného zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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obecně větší nároky na obezřetnost takovýchto účastníků. Co se týče zajištění 

informovanosti obecné veřejnosti, tak s výjimkou privilegované veřejnosti ve formě 

ekologických neziskových organizací, kterým právní řád na četných místech 

přiznává významná oprávnění ve vztahu k účasti na správních řízeních s významem 

pro životní prostředí, jsou přiznaná práva zástupců obecné veřejnosti značně 

limitována. V kontextu zajištění informovanosti je vhodné zmínit zákon  

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, který mj. obsahuje také právo na informace ve vztahu ke správním 

řízením ve věcech životního prostředí.
158

 Nicméně toto oprávnění má velice 

omezený význam pro zajištění obecné informovanosti o aktuálně probíhajících 

řízeních s dopadem na oblast životního prostředí, tudíž i pro zajištění efektivní 

participace na výsledku takovéhoto řízení.
159

  

 

5.3. Soudní ochrana 

Hned v úvodu je nutné zdůraznit, že oprávnění se úspěšně domáhat soudní ochrany 

není všeobecné. Z tohoto důvodu je vždy nutné řešit, zdali konkrétnímu stěžovali 

v konkrétním případě svědčí právo přístupu k soudní ochraně, resp. je-li aktivně 

legitimovaným subjektem. Obecně je v oblasti soudní ochrany ve věcech 

environmentálních rozhodování možné členit aktivně legitimované subjekty do tří 

skupin. V prvé řadě se jedná o subjekty, jejichž práva byla v předcházejícím řízení 

dotčena či porušena. Takto konstruovaná aktivní legitimace je příkladem tradičního 

přístupu správního soudnictví, který podmiňuje aktivní žalobní legitimaci zásahem 

do veřejných subjektivních práv. Druhá skupina je tvořena subjekty 

reprezentujícími a chránícími veřejný zájem v návaznosti na koncept actio 

popularis. Poslední skupina je tvořena subjekty, kterým možnost domáhat se soudní 

ochrany přiznává zvláštní právní předpis. Právě do posledně jmenované skupiny lze 

                                                 
158

 Srov. vymezení legislativní zkratky „informace“ v § 2 písm. a) bod. 6 zákona o právu  

na informace o životním prostředí. 
159

 Limitace je především dána členěním na informace aktivně zpřístupňované (v rámci této 

kategorie lze jmenovat již učiněná správní rozhodnutí, jejichž vydání je podmíněno vydáním 

stanoviska EIA) a na informace poskytované na žádost, dále pak také omezeními ve vztahu k obsahu 

takových informací. Srov. § 8 a 10a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Pro doplnění je vhodné zdůraznit subsidiární užití zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
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řadit ekologické neziskové organizace v postavení dotčené veřejnosti ve smyslu  

§ 3 písm. i) ZPV, u kterých zákon presumuje existenci práv, které by mohly být 

napadeným rozhodnutím zkráceny. Je vhodné podotknout, že v judikatuře i odborné 

literatuře je veden spor o povaze takto založené aktivní žalobní legitimace 

ekologických neziskových organizací. Na jedné straně se projevuje snaha navázat 

toto oprávnění ve vztahu ke zvláštní žalobní legitimaci k ochraně veřejného 

zájmu
160

 a na druhé straně ji považovat za žalobní legitimaci na základě dotčenosti 

ve smyslu § 65 SŘS. Nicméně tyto právní konstrukce lze označit jako nepříliš 

praktické, a to v návaznosti na skutečnost, že i kdyby SŘS „nepočítal se situací 

(žalobním typem), kterou předvídá speciální úprava, takovou žalobní legitimaci by 

to neomezovalo.“
161

  

 

Na tomto místě je vhodné zmínit, že s účinností novely z roku 2015 došlo pro účely 

aktivní legitimace ke zpřísnění požadavků kladených na ekologické neziskové 

organizace, kdy k podmínce předmětu činnosti přistoupil požadavek zavedenosti či 

dostatečné podpory.
162

 V tomto ohledu dává relevantní evropská úprava 

vnitrostátnímu zákonodárci poměrně široký prostor pro vlastní nastavení podmínek 

přístupu k soudní ochraně. Avšak konkrétní podmínky a poměry v jednotlivých 

státech je nutné korigovat požadavkem širokého přístupu k právní ochraně  

a zajištění účinku relevantních ustanovení směrnice, které mají garantovat, aby ti, 

kdo mají dostatečný zájem napadnout určitý záměr, a ti, do jejichž práva bylo 

zasaženo, mezi něž patří ekologické neziskové organizace, měli možnost aktivní 

legitimace v řízení před soudy.
163

 Takto SDEU vymezené požadavky slouží jako 

korektiv případných excesů, které spočívají v příliš restriktivním nastavení přístupu 

k soudní ochraně a které zbavují relevantní ustanovení směrnice jejich efektivity. 

Takovýto exces lze ilustrovat na případu, kdy zákonodárce omezil přístup k soudní 

                                                 
160

 Tuto možnost připustil v jednom ze svých rozhodnutí také Nejvyšší správní soud  

čj. 4 As 157/2013-33 ze dne 18. 4. 2014. Ostatně i původní vládní návrh novely z roku 2015 měl 

žalobu proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení a závěru zjišťovacího řízení koncipovat jako 

žalobu ve veřejném zájmu ve smyslu § 66 odst. 4 SŘS. (srov. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Zákon  

o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 114). 
161

 Srov. HUMLÍČKOVÁ, P., VOMÁČKA V., ZÁHUMENSKÁ V. Novela procesu EIA – více 

otázek než odpovědí. In České právo životního prostředí, 2015, roč. XV, č. 37, s 13. 
162

 Viz blíže BAHÝĽOVÁ, Lenka. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Vydání 

první. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 111. 
163

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-263/08 (body 45-6). 
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ochraně do takové míry, že v době řízení tyto podmínky splňovaly pouze dva 

spolky.
164

 

 

Konkrétní příklad zakotvení zvláštní aktivní legitimace ekologických neziskových 

organizací nalezneme v § 7 odst. 9 ZPV, který zakotvuje právo k podání žaloby 

proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení, že oznámený záměr 

nepředstavuje významný vliv na životní prostředí. Toto právo však s odkazem  

na výklad v kapitole 4.1 nelze paušálně omezovat toliko na ekologické neziskové 

organizace, ale soudní ochranu proti závěru zjišťovacího řízení, že daný závěr 

nebude posuzován podle ZPV, je nutné vztáhnout také na všechny subjekty, jejichž 

veřejná subjektivní práva mohou být daným rozhodnutím dotčena. Zákon obdobně 

vymezuje aktivní žalobní legitimaci ekologických neziskových organizací ve svém 

§ 9d odst. 1 ZPV brojící proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení ve smyslu 

ZPV. V obou těchto případech zákon explicitně stanoví, že oprávněné subjekty 

mohou napadat jak hmotnou, tak procesní stránku rozhodnutí. Pro účely těchto 

oprávnění se má za to, že ekologické neziskové organizace mají práva, na kterých 

mohou být zkrácena. Toto ustanovení je nutné vykládat v tom smyslu,  

že nepresumuje „žádné konkrétní právo spolku na příznivé životní prostředí nebo  

na život a zdraví, ale konstruuje se domněnka, že dotčená veřejnost může být 

dotčena na právech“.
165

 Díky tomu není třeba v rámci soudního řízení zkoumat 

procesní a hmotněprávní dotčenost takto legitimovaných subjektů. Tato skutečnost 

má přesah i do rozhodování soudu ve věci samé. Nelze totiž na jedné straně 

subjektu formálně přiznat postavení žalobce z titulu dotčenosti, ale z věcného 

hlediska takovéto žalobě nevyhovět z důvodu neunesení důkazního břemene takto 

presumované dotčenosti.
166

 

 

Takto definovaná zvláštní aktivní legitimace ekologických neziskových organizací 

je zřejmou reakcí na praxi soudů, na základě které právnická osoba nebyla 

považována za subjekt hmotných práv, která by případným environmentálním 

                                                 
164

 Šlo o podmínky spočívající v předmětu činnosti, a to v době výkonu takovéto činnosti a počtu 

členů. Viz blíže rozhodnutí SDEU ve věci C-263/08. 
165

 Srov. HUMLÍČKOVÁ, P., VOMÁČKA V., ZÁHUMENSKÁ V. Novela procesu EIA – více 

otázek než odpovědí. In České právo životního prostředí, 2015, roč. XV, č. 37, s 13. 
166

 Tamtéž (viz. poznámka pod čarou č. 165). 
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rozhodnutím mohla být dotčena. Konkrétně ve vztahu k právu na příznivé životní 

prostředí soudy judikovaly, 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.“
167

 Z tohoto důvodu mohly právnické osoby namítat pouze porušení 

svých procesních práv, přičemž byly legitimovány pouze k podání námitek 

relevantních z hlediska jimi hájených zájmů.
168

  

 

Důsledky tohoto výkladu byly shledány jako nesouladné jak s čl. 9 odst. 2 Aarhuské 

úmluvy,
169

 tak s právem Evropské unie. Dle judikatury SDEU „je přípustné,  

aby vnitrostátní zákonodárce omezil práva, jejichž porušení může být uplatňováno 

jednotlivcem (…) pouze na veřejná subjektivní práva,“ ale takové omezení nemůže 

být „samo o sobě použito na sdružení na ochranu životní prostředí, jelikož by tím 

došlo k porušení cílů“
 170

 směrnice EIA.  

 

Nicméně je vhodné poznamenat, že recentní vývoj judikatury naznačuje změnu 

v tomto restriktivním přístupu správních soudů vůči právnickým osobám jako 

možným subjektům práva na příznivé životní prostředí. Tento obrat vychází 

z praktických úvah přihlížejících k personálnímu substrátu ekologických spolků. 

Skutečnost, že „občan dá přednost prosazování svého zájmu formou sdružení se  

s jinými občany, nelze přičítat k jeho tíži.
171

 Svou roli zde nepochybně sehrál také 

mezinárodněprávní tlak na změnu tohoto postoje. Slovy Ústavního soudu:  

„s ohledem na (…) vývoj mezinárodních závazků České republiky, unijního práva  

i na zákonnou úpravu postavení spolků zaměřených na ochranu přírody a krajiny 

lze považovat za překonanou starší praxi Ústavního soudu“.
172

  

  

                                                 
167

 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 282/97 ze dne 6. 1. 1998; obdobně rozhodnutí 

Nejvyšší správní soud č. j. 7 A 139/2001-67 ze dne 29. 7. 2004; či rozhodnutí č. j. 8 As 31/2006-78 

ze dne 30. 1. 2008 a další. 
168

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 40/2009-251ze dne 2. 9. 2009. 
169

 Nálezy a doporučení Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy ACCC/C/2010/50,  

body 79-82. 
170

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-115/09 (body 45-46,50). 
171

 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 59/14 ze dne 30. 5. 2014. 
172

 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 282/97 ze dne 6. 1. 1998. 
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6. Závěr  

6.1. Zhodnocení vývoje procesu EIA 

Z obsahu diplomové práce je zřejmé, že koncept posuzování vlivů dopadů  

na životní prostředí prošel od své legislativní premiéry na konci 60. let velice 

dynamickým vývojem. Jak bylo ilustrováno ve druhé kapitole věnované 

historickému vývoji procesu EIA v mezinárodním a evropském kontextu,  

pro legislativní vývoj tohoto institutu je příznačná postupná expanze napříč státy 

celého světa, včetně postupného rozšiřování okruhu posuzovaných záměrů, a tím  

i věcné působnosti a využití tohoto institutu v praxi. Neméně významné jsou 

kvalitativní změny procesní úpravy procesu EIA. Zejména v oblasti právní úpravy 

participace veřejnosti na environmentálním rozhodování lze vysledovat tendenci 

rozšiřování záruk účinnost takovéto její účasti. 

 

Avšak s ohledem na zvyšující se kvalitativní úroveň procesu EIA, a tedy i jeho 

procesní náročnosti, je stále aktuálnější řešit otázku efektivity a rychlosti procesu 

EIA a jeho možného zjednodušení, včetně nezbytného snižování administrativní 

zátěže jak pro příslušné úřady procesu EIA, tak pro investory a potenciální 

oznamovatele. Jak bylo uvedeno výše, právě tato problematika je jednou z oblastí, 

kterou si vzala za cíl řešit prozatím poslední a jediná revize směrnice EIA, jejíž 

transpoziční lhůta vyprší roku 2017. Nicméně zůstává otázkou, do jaké míry bude 

Evropská unie v této snaze a naplňování takto předeslaného cíle úspěšná. 

 

Zcela klíčovou oblastí právní úpravy procesu EIA a jednou z hlavních oblastí zájmu 

této diplomové práce byl právní vývoj a úprava účinné participace veřejnosti.  

Tato oblast je, a to především zásluhou Aarhuské úmluvy, dnes již do značné míry 

neodmyslitelnou součástí tohoto institutu. Ačkoli je však obsah této úmluvy  

ve vztahu k našemu vnitrostátnímu právnímu řádu nadán dvojí závazností,  

tj. jak z hlediska mezinárodního práva, tak i z pohledu práva Evropské unie jako  

tzv. smíšené smlouvy a též jako obsahový zdroj relevantní sekundární legislativy 

procesu EIA, tak je to právě problematika právní úpravy účasti veřejnosti  

a nedostatečného provedení závazků Aarhuské úmluvy, jež patřila k základním 
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nedostatkům předcházející právní úpravy, tj. právního stavu před účinností novely 

z roku 2015.  

 

6.2. Hodnocení novely z roku 2015 

Konkrétní změny přijaté novelou z roku 2015, jako legislativní reakce na kritiku 

této novele předcházející právní úpravy ze strany Evropské komise a Výboru  

pro dodržování Aarhuské úmluvy, a právní dopady s touto novelou spojené tvoří 

základní obsahovou linku této diplomové práce.  

 

S účinností novely z roku 2015 byla do našeho právního řádu zakotvena celá řada 

nových právních institutů a definic, které ve významné míře usnadňují uživatelský 

komfort zákona a do určité míry řeší řadu jeho interpretačních a aplikačních 

problémů a nedostatků. Mezi hlavní novelizované oblasti lze v prvé řadě zahrnout 

právní úpravu zjišťovacího řízení, resp. závěru zjišťovacího řízení. Tato změna se 

především dotýká otázky přezkoumatelnosti tzv. negativního závěru zjišťovacího 

řízení, tj. závěru o tom, že určitý záměr nepředstavuje významné riziko vlivu  

na životní prostředí, a tudíž nebude podléhat plnohodnotnému posouzení procesem 

EIA ve všech jeho fázích. Přes zjevný pozitivní aspekt tohoto institut je však nutné 

negativně hodnotit jeho jednostrannost, a to ve smyslu nemožnosti přezkumu 

závěru opačného. Podle názoru autora zákonodárce tímto bez dostatečně 

významného důvodu přehlíží a uspokojivě nereflektuje význam pozitivního závěru 

zjišťovacího řízení, čímž fakticky narušuje procesní rovnost stran v neprospěch 

oznamovatele, a to především s ohledem na skutečnost, že by to byl zejména 

oznamovatel, kdo by procesně brojil proti pozitivnímu závěru zjišťovacího řízení  

v opozici k závěru pozitivnímu, které bude spíše napadáno privilegovanými 

zástupci dotčené veřejnosti. Z tohoto důvodu je nutné současný stav právní úpravy 

přezkumu závěru zjišťovacího řízení označit jako nekoncepční, minimalistický  

a účelově úzce orientovaný toliko na snahu vyhovět požadavkům Evropské komise. 

Autor by de lege ferenda doporučil odstranění této procesní nerovnosti a zakotvení 

obdobného oprávnění procesní obrany i v případě závěru zjišťovacího řízení  
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o existenci významného vlivu na životní prostředí, tj. pozitivního závěru 

zjišťovacího řízení. 

 

Na tomto místě je také vhodné poukázat na výše zmíněné interpretační nejasnosti 

ohledně vztahu právní úpravy v ZPV, která vymezuje okruh oprávněných subjektů 

k podání odvolání vůči negativnímu závěru zjišťovacího řízení, a obecné úpravy 

obsažené ve správním řádu, resp. zdali jde o zvláštní úpravu, která vylučuje 

možnost uplatnění obecné úpravy odvolání ve vztahu k ostatním dotčeným 

subjektům (kupříkladu vlastníkům sousedních pozemků) či nikoliv. Tato otázka  

je významná především v návaznosti na případnou možnost přístupu k soudní 

ochraně poskytované správními soudy. V této otázce se autor s ohledem na zásadu 

subsidiarity soudního přezkumu přiklání k výkladu předpokládajícímu určitou 

formu racionalizace ve vztahu k právu na soudní ochranu. Tento přístup 

předpokládá odepření práva přístupu k soudní ochraně subjektům, kterým právní 

úprava přiznává možnost obrany v rámci instančního přezkumu a kteří tohoto 

oprávnění nevyužijí. Avšak za situace, kdy je osobám nejmenovaným ve zvláštní 

úpravě § 7 odst. 9 ZPV odepřeno oprávnění k podání odvolání, resp. při vyloučení 

aplikace obecné úpravy, tak se na základě judikatury a absence výslovné 

kompetenční výluky pravomoci správních soudů jeví jako nezbytné připustit 

takovéto nevyjmenované subjekty, které byly závěrem zjišťovacího řízení dotčeny 

na svých veřejných subjektivních právech a kterým zákon nedává možnost procesní 

obrany v rámci správního práva, k ochraně poskytované správním soudnictvím,  

tj. přiznat jim aktivní žalobní legitimaci. 

 

Naproti tomu změny v oblasti právní úpravy stanoviska EIA, a to především 

v návaznosti na právní formu tohoto úkonu jako závazného stanoviska EIA  

ve smyslu § 149 správního řádu, lze hodnotit veskrze pozitivně, jako změny zdařile 

reflektující a implementující požadavky Evropské komise. Tato změna je základním 

předpokladem dostatečné reflexe výsledků účasti veřejnosti a věcných závěrů 

procesu EIA v navazujících řízeních. 
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V oblasti nově přijatých definic je především vhodné vyzdvihnout zákonné 

vymezení tzv. dotčené veřejnosti, tj. privilegované části veřejnosti. Z této skupiny 

se dále vydělují tzv. ekologické neziskové organizace, na jejichž roli je v oblasti 

ochrany životního prostředí kladen stále větší důraz. Jak bylo ilustrováno v kapitole 

věnované účasti veřejnosti, zástupcům této skupiny jsou přiznána zvláštní práva  

jak ve fázi zjišťovacího řízení, tak i v rámci případných navazujících řízení.  

 

Ostatně i samotný pojem navazujícího řízení byl do zákona nově zakotven právě  

v souvislosti s přijetím předmětné novely z roku 2015. Ačkoliv je možné tuto 

definici hodnotit jako krok správným směrem, tak je třeba poukázat na přetrvávající 

pochybnosti ohledně subsumovatelnosti některých konkrétních povolovacích řízení 

pod tento zcela klíčový pojem. Přičemž přijatý interpretační závěr má dalekosáhlé 

důsledky mimo jiné ve vztahu k rozsahu práv přiznaných veřejnosti v následných 

povolovacích řízeních. 

 

Tuto novelu lze, přes její koncepční nedostatky a minimalistický přístup, hodnotit 

v zásadě pozitivně. Především je možné vyzdvihnout nápravu těch nejkřiklavějších 

nedostatků tehdejší právní úpravy v čele s právní povahou a otázkou (ne)závaznosti 

stanoviska EIA. Nicméně jak bylo naznačeno výše, tak spor s Evropskou komisí, 

který byl hlavním motivem stojícím za přijetím novely z roku 2015, stále není 

uzavřen, a to především v souvislosti s otázkou platnosti a podmínek použitelnosti 

stanovisek EIA vydaných na základě zákona č. 244/1992 Sb.  

 

6.3. Stanoviska vydaná na základě zákona 244/1992 Sb. 

S odkazem na výše uvedený výklad věnovaný této problematice je zjevné, že otázka 

platnosti a podmínek použitelnosti stanovisek vydaných na základě zákona 

č. 244/1992 Sb. není otázkou jednoduchou a ani doposud uspokojivě interpretačně 

dořešenou. Tato problematika se rozpadá do řady dílčích otázek a problémů, které 

je třeba postupně posoudit a vyhodnotit. 

 

V prvé řadě se jedná o otázku platnosti takovýchto stanovisek. V rámci právního 

posouzení této otázky autor vycházel především ze znění tehdejšího zákona  
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č. 244/1994 Sb. a z judikatury Nejvyššího správního soudu. Nicméně s ohledem  

na nízkou míru přesvědčivosti a zjevnou rozporuplnost judikatorní praxe v této 

oblasti se autor přiklání k obecně přijímanému závěru o platnosti takovýchto 

stanovisek, který se opírá o interpretační závěr a contrario v návaznosti na absenci 

jakékoliv časové limitace platnosti stanovisek v tehdejším zákoně, na základě 

kterého byla dotčená stanoviska vydána. 

 

Další dílčí otázkou je použitelnost takovýchto stanovisek a případných podmínek 

jejich budoucího uplatnění v rámci navazujících řízení. Tato otázka má úzkou 

návaznost na interpretaci intertemporálních ustanovení k novele z roku 2015, která 

obsahují požadavek obsahové souladu takovýchto stanovisek EIA se směrnicí EIA, 

resp. s požadavky právních předpisů, které tuto směrnici zapracovávají. Za účelem 

poskytnutí uspokojivé odpovědi na tuto otázku bylo nezbytné se na prvním místě 

zabývat vymezením časové působnosti směrnice EIA ve vztahu ke stanoviskům 

vydaných na základě zákona č. 244/1992 Sb., tj. stanovisek vydaných před vstupem 

České republiky do Evropské unie. Přičemž autor na základě pečlivé analýzy 

judikatury SDEU došel k závěru, že požadavky směrnice EIA se ratione temporis 

na stanoviska EIA vydaná na základě zákona č. 244/1992 Sb. nevztahují. Tento 

závěr lze opřít o relevantní judikaturu SDEU, která pro účely založení působnosti 

směrnice EIA považuje za určující již okamžik prvního formálního předložení 

záměru (rozhodnutí SDEU ve věci C-416/10, body 100-104). Jednotlivá stádia 

celého procesu vedoucího k vydání konečného povolení jsou totiž natolik úzce 

propojena, že ve svém celku tvoří jednu komplexní operaci.  Pouhá okolnost, že je 

v určitém státě samotný proces posouzení vlivů na životní prostředí procesní 

oddělen od vlastního povolovacího řízení, nemůže být důvodem pro roztříštění 

časové působnosti směrnice. Tento závěr lze dle judikatury SDEU po právní stránce 

dále opřít o princip právní jistoty a v neposlední řadě také o důvody ryze praktické, 

které se odvíjí od komplexnosti a časové náročnosti celého povolovacího procesu. 

SDEU zastává názor, že není vhodné, aby již na vnitrostátní úrovni tak dosti složitá 

a komplikovaná řízení byla dále prodlužována a zatěžováno požadavky nově přijaté 

legislativy. 
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Nicméně skutečnost, že právo Evropské unie nevyžaduje aplikaci požadavků 

směrnice EIA ve vztahu k použitelnosti stanovisek EIA vydaných na základě 

zákona č. 244/1992 Sb., neznamená, že tento požadavek nemůže vyplývat z práva 

vnitrostátního. To je dle autora případ výše zmíněných přechodných ustanovení, 

které v duchu „vyššího standardu ochrany“ zakotvují zákonnou povinnost 

příslušného úřadu EIA ověřit obsah stanovisek EIA vydaných před účinností 

předmětné novely, zdali je jejich obsah v souladu s požadavky právních předpisů, 

které zapracovávají směrnici EIA. Přičemž zákon z tohoto požadavku nečiní žádné 

výjimky a ani jej nepodmiňuje otázkou závaznosti a časovou působností směrnice 

EIA, kterou relevantní referenční právní předpisy zapracovávají. 

 

Lze shrnout, že na základě závěrů uvedených v kapitole 4.4, jsou stanoviska EIA 

vydaná na základě zákona č. 244/1992 Sb. de lege lata platná a po úspěšném 

provedení posouzení a „zezávaznění“ těchto stanovisek i použitelná. Ačkoliv je 

třeba dodat, že dosavadní praxe tuto skutečnost příliš nereflektuje. De lege ferenda 

by v zájmu ochrany životního prostředí a posunu v této oblasti bylo nejvhodnější 

pořízení stanovisek EIA nových. Případně se jeví jako vhodný určitý kompromis 

implementace zvláštního mechanismu vedoucího k rovnocennému účinku, který by 

tato kontroverzní stanoviska ověřil a doplnil. Ostatně i v tomto duchu vyznívají 

zprávy z veřejných zdrojů, které naznačují, že příslušné resorty dosáhly v Bruselu 

dohody směřující k novému ověření a doplnění těchto stanovisek EIA.
173

 

 

  

                                                 
173

 Viz blíže tisková zpráva Ministerstva životního prostředí. (Ministerstvo životního prostředí. 

Ministr Brabec jednal se zástupci obcí v Moravskoslezském kraji o EIA [online].  

MŽP, ze dne 10. 5. 2016 [vid. 20. 5. 2016]. Dostupné na WWW: <http://www.mzp.cz/cz/news_ 

160510_Ostrava>). 

http://www.mzp.cz/cz/news_160510_Ostrava
http://www.mzp.cz/cz/news_160510_Ostrava
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6.4. Koncepční úvahy de lege ferenda 

V zásadě je možné shrnout, že hlavní příčinou většiny problémů současné právní 

úpravy je procesní osamostatnění procesu EIA a jeho oddělení od navazujících 

řízení. De lege ferenda by bylo nejvhodnější jít po vzoru většiny evropských států,  

a to cestou integrace a postupného vytvoření komplexního povolovacího řízení. 

Spolu s implementací této koncepce by odpadly problémy spojené s řetězením 

procedur a správních aktů,
174

 které často směřují k čistě formálnímu opakování 

obdobných postupů a úkonů, které ve svém důsledku vedou pouze k nárůstu 

administrativy a průtahům. Odpadla by také nutnost dále komplikovat již tak dosti 

složitý a zdlouhavý povolovací proces zaváděním zvláštních procedur typu 

coherence stamp, které má jedinou funkci, a to zaručit soulad posuzovaného  

a povolovaného záměru a kompenzovat tak nepříznivé důsledky procesního 

osamostatnění obou řízení. Ostatně se zdá, že právě touto cestou,  

tj. cestou integrace do tzv. koordinovaného povolovacího řízení půjde připravovaná 

novela stavebního zákona.
175

  

 

6.5. Účast veřejnosti 

Také v rámci reflexe a zhodnocení úpravy zajišťující účinnou participaci veřejnosti 

nelze novele z roku 2015 odepřít její neoddiskutovatelný přínos. Avšak i v této 

oblasti lze identifikovat významný koncepční nedostatek, který spočívá v disparitě 

povolovacích řízení majících dopad na životní prostředí a který může za určitých 

okolností mít nepříznivé dopady na práva veřejnosti a na účinnou účast zástupců 

veřejnosti na environmentálním rozhodování. Tato disparita spočívá v nutnosti 

rozlišování řízení na ty, která lze zahrnout do legální definice navazujícího řízení  

ve smyslu ZPV, a na řízení, která pod tuto definici subsumovat nelze. Důsledkem 

takovéto fragmentace povolovacích řízení s environmentálně významnými dopady 

                                                 
174

 Viz blíže HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vydání. V Praze: C. H. Beck, 

2012, s. 230 n.  
175

 SEDLÁČKOVÁ, V., MACHÁČKOVÁ, J. Informace o novele stavebního zákona  

[online prezentace]. Ostrava: Celostátní konference, Ministerstvo pro místní rozvoj ze dne 6. 11. 

2015 [vid. 10. 3. 2016]. Dostupné na WWW: <http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-

stavebni-rad/konzultacni-stredisko/seminare/2015/prezentace/15-informace-o-novele-stavebniho-

zakona.pdf>. 

http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/konzultacni-stredisko/seminare/2015/prezentace/15-informace-o-novele-stavebniho-zakona.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/konzultacni-stredisko/seminare/2015/prezentace/15-informace-o-novele-stavebniho-zakona.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/konzultacni-stredisko/seminare/2015/prezentace/15-informace-o-novele-stavebniho-zakona.pdf
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je mj. kvalitativní roztříštěnost úrovně práv zaručujících účinnou participaci 

veřejnosti do dvou skupin.  

 

V prvé řadě se jedná o skupinu, jejíž práva jsou v návaznosti na evropskou úpravu 

legislativně provedena v ZPV. Z tohoto důvodu je možné odkázat na konkrétní 

výčet a hodnocení kvalitativní úrovně takto přiznaných práv v relevantních pasážích 

této diplomové práce. Nicméně právní záruky účasti veřejnosti druhé skupiny jsou 

rozptýleny v celé řadě předpisů. Tato skutečnost má zjevný důsledek ve smyslu 

nízkého uživatelského komfortu adresátů těchto norem, kdy zejména v oblasti 

účinné participace veřejnosti, která je určena právě veřejnosti, by měla jít legislativa 

zcela opačnou cestou. Nicméně daleko závažnější důsledek lze spatřovat v dalším 

prohlubování kvalitativní diferenciace úrovně této skupině přiznaných práv, kterou 

je vždy nutné dovozovat z aplikace správního řádu a zvláštních složkových 

předpisů, dle kterých se konkrétní druh povolovacího řízení vede. Takovéto 

legislativně-technické řešení vede k nepřehlednosti právní úpravy, která v krajních 

případech může vést až k zásahům do veřejnosti přiznaných práv. Pro ilustraci si je 

možné představit situaci, kdy určité povolovací řízení bude vedeno jako 

nenavazující, v důsledku čehož příslušný správní úřad na úseku povolovacího řízení 

nezveřejnění informaci o konání řízení ve smyslu § 9b ZPV. Za těchto okolností 

mohou být oprávněné subjekty ochuzeny o svá práva se aktivně účastnit řízení  

a bránit se takovémuto postupu. Načež po vydání rozhodnutí nebude zřejmé, zdali 

mají podat odvolání nebo přímo správní žalobu.
176

   

 

Co se týče problematiky přístupu k soudní ochraně, tak jednotlivé teoretické 

koncepce oscilují mezi minimalistickým přístupem v podobě individuálních žalob 

fyzických osob, které byly dotčeny na svých veřejných subjektivních právech,  

na straně jedné a konceptem žaloby ve veřejném zájmu (actio popularis) na straně 

druhé, který na úrovni přístupu k soudní ochraně reflektuje hodnotu životního 

prostředí jako veřejného statku a jeho ochranu jako oblast veřejného zájmu. Ačkoliv 

                                                 
176

 Tento problém souvisí se institutem instančního i soudního přezkumu vůči rozhodnutím 

vydaných v navazujícím řízení ( § 9c a § 9d ZPV) a jejich vzájemné podmíněnosti dle § 5 SŘS.  

(viz blíže BAHÝĽOVÁ, Lenka. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Vydání 

první. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 98). 
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je žaloba ve veřejném zájmu z pohledu ochrany životního prostředí zcela jistě velice 

efektivním nástrojem jeho ochrany, tak její širší aplikace je z hlediska racionalizace 

přístupu k soudní ochraně, procesním a časovým nárokům na získání konečného 

povolení k realizaci investičních projektů noční můrou jak soudů, tak případných 

investorů. Tato obava, která pramení především z eventuálního nadužívání  

či až zneužívání institutu žaloby ve veřejném zájmu, je dle názoru autora zcela 

legitimní a opodstatněná. I z tohoto důvodu jde recentní zákonná úprava cestou 

určité formy kompromisu v podobě aktivní legitimace ekologických neziskových 

organizací, které za stanovených podmínek chrání svá vlastní práva, která se jim 

presumují, ať již jde o práva procesní či hmotná.  

 

Na závěr lze s určitou dávkou pathosu shrnout, že stejně jako v každé oblasti života, 

tak i v právu je nutné hledat kompromisy. Oblast ochrany životního prostředí není 

výjimkou. 
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Příloha 

 

Počet oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 2006–2014 

Rok Záměry oznámené na úrovni MŽP 
Záměry oznámené na úrovni 

krajských úřadů 

     2006 134 1 6891)  

     2007 189 2 9792)  

     2008 156 1 431  

     2009 129 1 115 

     2010 108 928 

     2011 98 861 

     2012 104 764 

     2013 106 730 

     2014 93 802 

     1) včetně tzv. podlimitních záměrů v počtu 665 

2) včetně tzv. podlimitních záměrů v počtu 1 522 

Zdroj: MŽP, CENIA 

 

Počet oznámení podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 2006–2014 

Rok Koncepce oznámené na úrovni MŽP 
Koncepce oznámené na úrovni krajských 

úřadů 

     2006 27 19 

     2007 15 17 

     2008 12 50 

     2009 19 4 

     2010 9 8 

     2011 9 7 

     2012 18 3 

     2013 29 8 

     2014 27 6 

     
Zdroj: MŽP, CENIA 
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Summary 

 

The first part of the thesis aspires to provide an outline of fundamental international 

legal documents and the EU legislation related to the environmental impact 

assessment (EIA) in the Czech Republic. With reference to the outline provided the 

author concludes that it is primarily the EU regulation of the EIA and the Aarhus 

Convention that are the most influential with respect to the national EIA regulation. 

 

The subsequent part of the thesis examines and evaluates the changes brought about 

by the Act No. 39/2015 Coll., amending the act on environmental impact 

assessment. The changes are presented and analysed with reference to the legal 

framework of the environmental impact assessment (EIA) in the Czech Republic 

and its criticism from the European Commission and the Aarhus Convention 

Compliance Committee. The changes of the EIA regulation could be characterised 

as related to two main areas. First one resides in the change of the legal status of the 

conclusion of the fact-finding procedure whether the plan in question shall be 

subject to the full EIA procedure with regard to the legal remedies. The second area 

is concerned with the issue of the relationship between the EIA statement  

and the subsequent permit-issuing process. 

  

One of the main issues addressed by the thesis is legal status of the EIA statements 

issued under the previous Act No. 244/1992 Coll., on environmental impact 

assessment, as amended, and their validity and applicability under the effective 

legislation with reference to its transitional provisions. Following a comprehensive 

analysis of case law, the author came to the conclusion that the EIA statements in 

question are valid and with respect to a special procedure set out in the transitional 

provision applicable as well. 

 

The final part of the thesis aims to assess the role of the public in environmental 

decision-making as well as its right to the judicial protection. However, there have 

been significant improvements in this area of law, especially with regard to the 
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rights of the public to influence the EIA procedure and the subsequent permit-

issuing process, the relevant legislation is still deeply fragmented and unsuitable for 

the use of the public. 

 

With respect to the aforementioned the author concludes that the contemporary 

legislation is not satisfactory and calls for a new complex regulation of the EIA 

procedure integrated to the permit-issuing process as a more effective way how to 

regulate this area of law. 
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Shrnutí 

 

Účelem úvodní části této diplomové práce je podat přehled těch nejvýznamnějších 

mezinárodních a evropských právních dokumentů vztahujících se k problematice 

právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. V kontextu 

poskytnutého přehledu lze shrnout, že mezi ty nejvýznamnější právní předpisy lze 

řadit především Aarhuskou úmluvu a příslušné předpisy práva Evropské unie 

upravující proces EIA.  

 

Obsahem následující části diplomové práce je analýza a hodnocení přijatých změn 

v souvislosti s účinností zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Příslušné změny jsou představeny v kontextu právní 

úpravy procesu EIA v České republice a její kritiky jak ze strany Evropské komise, 

tak Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy. Obecně lze přijaté změny 

charakterizovat ve vztahu ke dvěma oblastem právní úpravy procesu EIA. V prvé 

řadě se jedná o právní postavení závěru zjišťovacího řízení, resp. zdali oznámený 

záměr bude podléhat plnohodnotnému posouzení procesem EIA, a to v kontextu 

případných opravných prostředků. Druhá oblast pak charakterizuje vztah 

závěrečného stanoviska EIA na jedné straně a případných navazujících řízení na 

straně druhé. 

 

Jednou z klíčových oblastí zájmu této diplomové práce je otázka platnosti 

stanovisek EIA vydaných na základě zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich případné použitelnosti 

za účinnosti aktuální právní úpravy procesu EIA. Na základě pečlivé analýzy 

relevantní judikatury autor dochází k závěru, že předmětná stanoviska jsou platná a 

za podmínek vyčtených v přechodných ustanoveních zákona také i nadále 

použitelná.  

 

Závěrečná část této práce je věnována hodnocení právní úpravy záruk účasti 

veřejnosti na environmentálním rozhodování a právu na soudní ochranu. Přestože je 
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zřejmě, že v této oblasti došlo k významnému posunu správným směrem, a to 

především v oblasti zajištění účinné participace veřejnosti ve vztahu  k procesu EIA 

a případným navazujícím řízením, tak je nutné se stavět kriticky k hluboké 

fragmentaci příslušné právní úpravy, která je zcela zjevně nevhodná pro účely 

služby veřejnosti a její efektivní participace. 

 

V návaznosti na výše řečené autor dospívá k názoru, že právní úprava procesu EIA 

doznala významných pozitivních změn, nicméně ani tyto změny nelze označit za 

dostatečné. V tomto ohledu autor doporučuje přijmout novou komplexní právní 

úpravu integrující proces EIA do povolovacího řízení. 
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Abstrakt 

 

Tématem této diplomové práce je Posuzování vlivů na životní prostředí a účast 

veřejnosti. Struktura této diplomové práce je tvořena celkem šesti hlavními 

kapitolami, které jsou dále systematicky členěny do příslušných oddílů a pododdílů. 

První kapitola je kapitolou úvodní, ve které jsou obecně představena hlavní 

východiska úpravy procesu EIA. Ve druhé kapitole se čtenář může seznámit  

s přehledem základních mezinárodněprávních a evropských dokumentů, které se 

dotýkají dané problematika. Posléze následují dvě klíčové kapitoly této práce, které 

pojednávají o účinné právní úpravě procesu EIA v České republice a změnách, 

které přinesla novela č. 39/2015 Sb. o změně zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Pátá kapitola je následně věnována problematice účasti veřejnosti. 

Poslední kapitola je tvořena závěrem, ve kterém autor hodnotí a shrnuje nosné 

myšlenky diplomové práce. 

 

Abstract 

 

The topic of this thesis is Environmental Impact Assessment and Public 

Participation. The structure of the thesis consists of six chapters that are further 

divided into several sections and subsections. The first chapter introduces the 

concept of EIA in reference to the principles upon which the concept is based on. 

The following chapter addresses a number of international and EU legal documents 

related to the concept of EIA and its legal regulation. The third and fourth chapter 

should be considered as a fundamental part of the thesis, which focuses on the legal 

regulation of the concept of EIA in the Czech Republic and the Act No. 39/2015 

Coll., amending the act on environmental impact assessment. The last chapter 

summarises and evaluates the findings of the previous chapters. 

  



93 

 

Key words 

Environmental Impact Assessment and Public Participation 

Aarhus Convention 

EIA statement 

Binding opinion 

 

 

 

Klíčová slova 

Posuzování vlivů na životní prostředí a účast veřejnosti 

Aarhuská úmluva 

Stanovisko EIA 

Závazné stanovisko 

 


