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Aarhuská úmluva (celým názvem Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozho-
dování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí) oslavila letos 10 let své
existence. Letošní každoroční Zprávu o její implementaci proto považujeme za výjimečnou 
a chtěli bychom využít této příležitosti k ohlédnutí se za působností Úmluvy, která byla a stále
je zcela přelomovým dokumentem ve vztahu k životnímu prostředí, lidským právům a demo-
kracii. Do publikace jsme proto zařadili i rozhovory s českými odborníky, kteří se Aarhuskou
úmluvou po celou dobu její existence zabývají. 

Aarhuská úmluva byla sjednána 25. června 1998 na konferenci ministrů životního prostředí re-
gionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) „Životní pro-
středí pro Evropu”. Stalo se tak v dánském Aarhusu. Odtud se tedy odvíjí její název. Aarhuská
mluva nabyla účinnosti právě před 10 lety, tedy 30. října 2001. Dosud úmluvu podepsalo 44
zemí a Evropská unie, přičemž ratifikační proces již ukončilo 40 zemí a Evropská unie. Česká
republika nepatřila mezi státy, které Úmluvu ratifikovaly se začátkem její účinnosti v roce 2001,
nýbrž až na podzim 2004. Byla vyhlášená pod č. 124/2004 Sb. m. s.

Aarhuská úmluva dál žije svým vlastním životem a jako dokument se neustále vyvíjí. Smluvní
strany Úmluvy se pravidelně scházejí v Ženevě. Kromě toho se jednou za tři roky koná setkání
na nejvyšší úrovni, kam se sjíždějí ministři životního prostředí jednotlivých zemí, ale i nevládní
organizace. Úkolem tohoto hlavního orgánu Aarhuské úmluvy je zhodnotit vývoj v uplynu-
lých letech, určit plán budoucích prací a připravovat dodatky Úmluvy. Takto byl například na
páté ministerské konferenci EHK OSN v Kyjevě přijatý Protokol o integrovaném registru
úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR). Při konferenci v Almatě byla doplněna nová
úprava účasti veřejnosti na rozhodování o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných
organismů do životního prostředí a jejich uvádění na trh, a dále směrnice o prosazování apli-
kace principů Aarhuské úmluvy na mezinárodních fórech.

Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací, dlouhodobě spravuje s podporou
Ministerstva životního prostředí webové stránky věnované Aarhuské úmluvě www.ucastve-
rejnosti.cz. Každoročně také vydává zprávu nevládních organizací o stavu implementace
Úmluvy, která vychází z konkrétních případových studií a ze zkušeností veřejnosti s otevřeností
či uzavřeností environmentální politiky a práva v České republice.

Deset let
práva na informace
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Veřejnost se díky Aarhuské úmluvě stává partnerem veřejné správy s  následujícími právy: právo
získávat srozumitelné informace o životním prostředí, právo účastnit se rozhodování a právo
mít zajištěnu právní ochranu. Toto jsou věcné okruhy zvané pilíře Aarhuské úmluvy, podle kte-
rých je členěna i tato zpráva.

I. Právo na informace
Aarhuská úmluva usiluje o zlepšení informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí 
a o jeho dopadech jeho kvality na lidské zdraví. Dle Aarhuské úmluvy má každý právo takové
informace získat. Důraz je přitom kladený na aktivní přístup veřejné správy v poskytování in-
formací, na srozumitelnost předkládaných in  formací a na přístupnost informací především pro-
střednictvím internetu.

V českém právním řádu je poskytování informací upraveno celkem dvěma zákony: zákonem 
o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.) a zákonem o svobodném přístupu
k informacím (č. 106/ 1999 Sb.). Zákon č. 106/1999 Sb. se přitom používá podpůrně v případech,
které zákon č. 123/1998 Sb. neřeší. Existence dvou zákonů ale bohužel neznamená dvakrát
lepší úpravu. Dělení mezi dvě normy naopak spíše přináší další problémy, jak ilustruje i násle-
dující příklad.
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Tři pilíře Úmluvy

Žádost o informace podle atomového zákona se může vymáhat
podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Rozsudek se zabývá vztahem atomového zákona a zákona o svobodném přístupu k infor-
macím. Občanské sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín požadovalo od spo-
lečnosti ČEZ informace podle § 17 odst. 1 písm. k) atomového zákona. Toto ustanovení ukládá
„poskytovat veřejnosti informace o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, které nejsou
předmětem státního, služebního ani obchodního tajemství“. Konkrétně se jednalo o poskyt-
nutí kompletní technické a technologické dokumentace vsázek paliva používaného od za-
čátku provozu obou bloků (takzvaných pasportů paliva) a analýzy vhodnosti paliva
VVANTAGE 6 firmy Westinghouse pro reaktor VVER 1000 na jaderné elektrárně Temelín. 

ČEZ v roce 2006 odmítl informaci vydat a podané odvolání, na něž atomový zákon nepa-
matuje, nevyřídil. Žadatel podal žalobu, kterou se domáhal, aby ČEZ o podaném odvolání
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Co to jsou informace o životním prostředí?

Informacemi o životním prostředí rozumíme data z různých oblastí. Při žádosti o informace se
zpravidla jedná o:

• stav životního prostředí a jeho složek, vzduchu, vody, půdy, krajiny, přírodních stanovišť, atd.,
• biodiverzitu, včetně geneticky modifikovaných organismů, vlivy jako jsou chemické látky,

hluk, záření, emise a imise, atd., které mohou mít vliv na životní prostředí,
• plány, programy, implementované politiky, právní předpisy, ekonomické analýzy,
• stav lidského zdraví, veřejné bezpečnosti a životních podmínek,
• stav kulturních památek a budov, které mohou být ovlivněny stavem životního prostředí.
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rozhodl. Soud ji odmítl s tím, že žadatel nevyčerpal opravný prostředek podle atomového
zákona, jímž v tomto případě byla stížnost na nedodržování atomového zákona ke Stát-
nímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Na základě kasační stížnosti Nejvyšší správní soud
(NSS) tento rozsudek zrušil a konstatoval, že ČEZ je povinným subjektem (viz 2 Ans 4/2009
- 93). Městský soud v Praze pak znovu žalobu zamítl s tím, že žadatel ve skutečnosti ne-
žádal o poskytnutí informací o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, jak mu
umožňuje atomový zákon, takže způsob, jakým byla jeho žádost vyřízena žalovaným, byl
zákonný. Soud tedy odmítl pro odvolání použít obecný předpis o přístupu k informacím.
Proti tomuto rozsudku podal žadatel kasační stížnost. Předmětem kasačního přezkumu
tak byla otázka, zda měl ČEZ rozhodnout o poskytnutí informací požadovaných stěžova-
telem, včetně rozhodnutí o jeho odvolání.

NSS posuzoval vztah zákona o svobodném přístupu k informacím a atomového zákona.
Přitom dovodil, že je třeba určit, která právní úprava je speciální, a to nikoliv obecně ve
vztahu k celým těmto dvěma právním předpisům, ale konkrétně ve vztahu ke každému
ze sporných problémů nyní řešených. V tomto případě, podle jaké procesní úpravy (podle
atomového zákona či zákona o svobodném přístupu k informacím) má informace po-
skytovat.

NSS dospěl k závěru, že „jakmile je subjekt povinným subjektem ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., všechny informace, které poskytuje veřejnosti, poskytuje zásadně v re-
žimu tohoto zákona. Ze samotné harmonické povahy právního řádu plyne, že pokud je
žalovanému uloženo poskytovat některé informace v procesu upraveném zákonem o svo-
bodném přístupu k informacím, pa k má podle stejné procesní úpravy poskytovat i infor-
mace, jejichž poskytnutí mu ukládá jiný právní předpis (zde atomový zákon), který sám
proces jejich poskytování nijak neupravuje.“

Zpracováno na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15.10.2010, čj. 2 Ans 7/2010 - 175, www.nssoud.cz

aarhuska umluva 2010:Sestava 1  16.12.2011  13:22  Stránka 7



6

Co se týče formy, veřejnost může požadovat psané informace, tedy dokumenty, stejně jako
obrazové, zvukové nebo elektronické informace. V každém případě tyto informace musí exi-
stovat na hmotném nosiči.

Pasivní a aktivní zveřejňování informací

Cílem Aarhuské úmluvy je podpořit poskytování informací na žádost veřejnosti i z vlastní ak-
tivity orgánů veřejné správy.

Zveřejňování informací na žádost
V tomto případě je iniciátorem poskytnutí informace veřejnost, která požaduje specifické in-
formace od orgánu veřejné správy. Ten je povinen poskytnout tyto informace nejpozději do
jednoho měsíce. Tuto lhůtu lze ve zvláštních případech prodloužit, pokud je to nezbytné z dů-
vodů komplexnosti nebo velkého rozsahu dotazu.

Aktivní zveřejňování informací
V tomto případě orgán veřejné správy sám od sebe zveřejní informace v jednoduše dostupné
formě tištěných publikací nebo webových stránek. K aktivně poskytovaným informacím patří
například informace o stavu nouze, výrobě a výrobcích, emisích a přenosech znečišťujících
látek, právních předpisech nebo strategických a politických aktech. Těmi se myslí  například
principy a zásady, projekty, plány rozvoje a podobně.
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Veřejnost má právo i na nepravomocné rozsudky

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti proti dosavadnímu oprávnění soudů a dalších po-
vinných subjektů odepřít rozsudky, které ještě nejsou pravomocné, ačkoliv už byly ve-
řejně vyhlášeny.

Ústavní soud svoje rozhodnutí odůvodnil především následujícími důvody: Ochrana ji-
ných práv a hodnot, jako je právo na soukromí či nezávislosti justice, nemůže být
zcela nadřazena nad právo na informace. Dosavadní model označil za příliš jedno-
stranný. Ochraně soukromí dostatečně poslouží možnost rozsudky v přiměřené míře ano-
nymizovat. Nezávislost justice dokonce dle Ústavního soudu nemůže být zveřejněním
vůbec ohrožena, ba právě naopak. Za nelogický rozpor považuje soud také skutečnost, že
pravomocné rozsudky se dosud mohly poskytovat, přičemž ani ty nejsou či nemusejí být
definitivní a neměnné (mohou být například zrušené v přezkumném řízení, Ústavním sou-
dem či Evropským soudem pro lidská práva).

Zpracováno na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010 Pl. ÚS 2/10
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Po kom můžeme požadovat informace?

Veřejnost má právo požadovat informace po každém orgánu veřejné správy, tedy:
• po správních úřadech (na státní, krajské i obecní úrovni),
• po jakýchkoliv právnických nebo fyzických osobách,

- které jsou činné ve veřejné správě, obzvlášť v souvislosti s životním prostředím,
- nebo které vykonávají jakékoliv veřejné služby v souvislosti s životním prostředím pod

kontrolou orgánu veřejné správy (ve smyslu předchozích dvou kategorií).

Za veřejnou instituci jsou považovány všechny společnosti, které splňují relevantní pojmové
znaky: 
• způsob vzniku či zániku instituce (z pohledu přítomnosti či nepřítomnosti soukromopráv-

ního úkonu), 
• hledisko osoby zřizovatele (z pohledu toho, zda je zřizovatelem instituce jako takové stát či

nikoli; pokud ano, jedná se o znak vlastní veřejné instituci), Tř
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Informační systémy o životním prostředí

Při orgánech státní správy a samosprávy je provozovaná řada informačních systémů, které
jsou veřejně přístupné. Příkladem mohou být: 

• ISSaR – informační systém statistiky a reportingu - http://issar.cenia.cz
ISSaR je nejdůležitějším rozcestníkem pro získání informací o životním prostředí. Mů-
žete si zde dohledat statistickou ročenku o stavu životního prostředí i jednotlivé indi-
kátory životního prostředí. Informace jsou k dispozici v ucelených časových řadách. 

• MIS – metainformační systém a metaportál MŽP - http://mis.cenia.cz 
MIS je českou obdobou „Google“ pro informace o životním prostředí. Jeho prostřed-
nictvím můžete pohodlně prohledat databáze a informační systémy, které se váží k ži-
votnímu prostředí. 

• Mapové služby portálu veřejné správy - http://geoportal.cenia.cz 
Mapové služby v současné době nabízejí více než 60 tematických mapových úloh, které
obsahují data nejen z oblasti životního prostředí, ale například i dopravní informace,
územněsprávní členění, informace vybavenost obcí a podobně. 

• Zveřejňování připravované legislativy

Připravované zákony jsou zveřejňované na portálu veřejné správy (http://eklep.vlada.cz/
eklep/page.jsf) a návrhy připravované MŽP jsou speciálně umístěné také na portálu tohoto
ministerstva (http://www.mzp.cz/cz/pripravovana_legislativa). Obecně závazné právní před-
pisy a ratifikované mezinárodní smlouvy jsou publikované a veřejnosti dostupné v aktuál-
ním znění na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place.
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• subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce (z toho pohledu, zda dochází k vytvoření 
orgánů státem či nikoli; jestliže ano, jde o charakteristický rys pro veřejnou instituci), 

• existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce (existence státního do-
hledu je přitom typická pro veřejnou instituci), 

• veřejný nebo soukromý účel instituce (veřejný účel je typickým znakem veřejné instituce). 
Veřejnou institucí je tak například Letiště Ruzyně, společnost ČEZ nebo akciové společnosti
zakládané obcemi. 

Tř
i p

ilí
ře

 Ú
m

lu
vy

  /
  I

. P
rá

vo
 n

a
 in

fo
rm

a
ce

Praktické zkušenosti s nahlížením do spisu

Úředníci nebyli k nalezení nebo nevěděli, jak napsat protokol; nechyběly ani urážky. Jinde
bylo naopak chování úředníků zcela v pořádku. Takové jsou výsledky projektu Ekologic-
kého právního servisu, během něhož studenti navštívili v průběhu března a července 2010
několik brněnských úřadů, aby nahlédli do spisu.

První komplikace se objevily již při pokusu najít oprávněnou úřední osobu. Při návštěvě
městského úřadu ve Starém Lískovci nebylo možné nikoho najít, kanceláře byly buď zam-
čené, nebo odemčené, ale prázdné. Na úřadě se nacházel jen místostarosta, který stu-
dentům sdělil, že úředníci mají volno, a doporučil jim přijít jindy.

Ne zcela vstřícně reagovali úředníci také na požadavek zpřístupnit soupisku jednotlivých
částí spisu. Jednání jedné z úřednic se neobešlo bez urážek, jak ostatně dokládá tento au-
tentický zápis: „Když jsme žádaly o poskytnutí spisové složky, bylo nám jasně vysvětleno, že
spisová složka (soupis obsahu) se do spisu dává, až když je spis úplný, musí se svázat a archi-
vovat, před tím to nikdo nedělá. Žádné naše argumenty o kontrole kompletnosti spisu nebyly
brány v úvahu, byly jsme upozorněny, že jsme studentky a máme především mezery v právním
vzdělání, ona ví, jak to chodí, a tak se nám to snaží vysvětlit.“

Zcela bez překážek se neobešel ani požadavek na vyfotografování části spisu. Oprávněnost
požadavku si úřednice nejprve nechala výslovně ověřit přivolanou právničkou. I poté, co
spis poskytla k pořízení fotodokumentace, si neodpustila na adresu studentů řadu po-
známek, kterými dávala najevo svůj nesouhlas s tímto postupem. Sepisování protokolu
není zřejmě obvyklou praxí. Zatímco na jednom z úřadů úředníci požadovali písemnou žá-
dost o vystavení protokolu, nejlépe s uvedením důvodu, proč by jej měli vystavovat, na
jiném úřadě sice zpočátku úřednice nevěděla, jak protokol napsat, nechala si jej však od
studentů nadiktovat. Studenti úředníky též poučili o nutnosti uložit originál protokolu do
spisu, ochotná úřednice jim jej měla v úmyslu vydat.

Na stavebním úřadě městské části Brno-střed byl naopak přístup úředníků zcela vzorný.
Po předložení plné moci úřednice přinesla veškeré požadované šanony. Nahlížení včetně
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II. Účast veřejnosti v řízení
Aarhuská úmluva vychází z předpokladu, že informovaná veřejnost má zájem se vyjádřit k otáz-
kám týkajících se životního prostředí. Úmluva nestanovuje jednotný vzorec pro zapojení ve-
řejnosti, ale jako minimum požaduje účinné oznamování, přiměřené poskytování potřebných
informací a zavedení vhodných postupů pro zapojení veřejnosti do rozhodování a pro zo-
hlednění jejích připomínek. 

Jaké jsou minimální požadavky na účast veřejnosti?

Aarhuská úmluva ve zkratce ukládá orgánům veřejné správy několik základních povinností při
účasti veřejnosti. Veřejná správa je povinna poskytovat informace v časovém předstihu dosta-
tečném ke zvážení celé problematiky. Nezbytnou podmínkou účasti veřejnosti je totiž její do-
statečná informovanost. Je proto nezbytné dát veřejnosti přesné, správné a včasné informace.
Účast veřejnosti musí být umožněna již od samotného počátku řízení, tedy v době, kdy jsou
stále otevřeny všechny alternativy rozhodování. Tato účast musí probíhat podle předem sta-
noveného časového rámce. Nakonec musí orgán veřejné správy při svém konečném rozhod-
nutí vzít v úvahu závěry, které vzešly z účasti veřejnosti. Veřejnost musí být o tomto rozhodnutí
informována, a pokud nebyl zohledněn její názor, musí orgán veřejné správy zdůvodnit, proč
tak učinil.
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pořízení kopií proběhlo bez problémů, úřednice dokonce zástupcům účastníků ochotně
poradila, kde najdou nejdůležitější dokumenty.

Nahlížení do spisu představuje jedno z nejdůležitějších práv účastníka řízení. Právě ve
spisu účastník najde veškeré důležité informace pro případná podání. Proto je na místě
dobře znát svá práva a nenechat se odradit zamítavými postoji úřadů. Zejména máte
právo: 

• nahlížet do spisu během celé pracovní doby na úřadě, nikoli jen v úředních ho-
dinách, 

• nahlížet i v nepřítomnosti osoby pověřené vedením spisu, neboť ta musí mít 
v době své nepřítomnosti (dovolené, nemoci) ustanoveného zástupce, 

• nahlížet do všech částí spisu, jejichž seznam (soupiska) by měl být k dispozici, 
• pořizovat si kopie částí spisu (občanská sdružení mají právo na kopie zdarma), 

a to i fotodokumentaci vlastním fotoaparátem, 
• o nahlížení se sepisuje protokol, jehož stejnopis můžete požadovat, 
• o odepření nahlížet do spisu musí být vydáno usnesení.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy Ekologického právního servisu www.eps.cz
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Kdo se může účastnit řízení?

Právo účastnit se řízení mají pouze osoby, které jsou přímo dotčené řešeným problémem. Urču-
jící kritéria pro dotčenou veřejnost si musí dopředu stanovit orgán veřejné správy. To ovšem ne-
znamená právo orgánu veřejné správy jakkoliv omezit dotčenou veřejnost, toto určení slouží
pouze k jejímu lepšímu oslovení. Nevládní organizace činné v oblasti životního prostředí jsou
podle Aarhuské úmluvy vždy zahrnuté mezi dotčenou veřejnost.

Jaké jsou různé typy rozhodnutí v oblasti životního prostředí?

Veřejnost má mít zajištěný přístup především ke čtyřem typům rozhodnutí:
• Vydání povolení pro určitý typ činnosti nebo zařízení,
• Příprava plánů a programů v oblasti životního prostředí,
• Příprava politik v oblasti životního prostředí,
• Příprava právních předpisů.

2.1 Specifické činnosti
Rozhodování o specifických činnostech je nejčastější oblastí, do které se zapojuje veřejnost. 
V praxi jde o rozhodování o konkrétních činnostech s možným významným vlivem na ži-
votní prostředí, jako je například rozhodování o navrženém umístění budov, výstavbě a čin-
nosti velkých zařízení či o povolování produktů pro trh. Tyto činnosti jsou přesněji popsány 
v příloze Aarhuské úmluvy. 

V českém právním řádu stále neexistuje definice dotčené veřejnosti ve smyslu Aarhuské
úmluvy. Tato skutečnost má v praxi závažné následky – okruh účastníků řízení je mnohem užší,
než jaký požaduje Aarhuská úmluva. Řízení se tak prakticky účastní pouze občanská sdružení
a nikoliv jednotlivé fyzické osoby, tedy neorganizovaná veřejnost. Občanská sdružení přitom
 na druhou stranu mají problémy s přístupem k právní ochraně a k soudnímu přezkumu roz-
hodnutí.
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Právo na životní prostředí i pro občanská sdružení

V tomto případu se jednalo o žalobu proti Návštěvnímu řádu Národního parku Šumava
schválenému ve formě opatření obecné povahy, který umožňoval za určitých podmínek
splouvat Teplou Vltavu, což vedlo k poškození chráněné perlorodky říční. Protože u ná-
vštěvního řádu neproběhlo řádné posuzování vlivů na Evropsky významnou lokalitu, na-
padly ho dva subjekty – nedaleko bydlící fyzická osoba a občanské sdružení, jehož hlavním
posláním je ochrana přírody a krajiny.
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Nejvyšší správní soud při posuzování aktivní žalobní legitimace vycházel ze soudního řádu
správního (§ 101a), který říká, že „návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí
oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným
správním orgánem, zkrácen“. V tomto případě se jednalo o porušení práva na příznivé ži-
votní prostředí ohrožením populace kriticky ohrožené perlorodky říční. Při posuzování
porušení tohoto oprávnění dle vnitrostátní právní úpravy zopakoval NSS obecně uzná-
vaný právní názor, že občanská sdružení jako právnické osoby nemají právo na příznivé ži-
votní prostředí. Konstatoval, že ani právo na příznivé životní prostředí fyzické osoby
nemohlo být porušeno, protože „[...] zásah do životního prostředí v posuzovaném případě je
velice specifický; výskyt perlorodky říční v horním toku Vltavy přímo neovlivňuje kvalitu života
navrhovatelky a lze si těžko představit i faktický dopad snížení populace perlorodky říční 
v předmětném úseku na její život. Nejvyšší správní soud se tedy přiklonil k závěru, že ani dotčení
práva navrhovatelky na příznivé životní prostředí způsobené vydáním napadeného opatření
obecné povahy není myslitelné, navrhovatelka tedy též není aktivně legitimována k podání
návrhu na zrušení opatření obecné povahy.“ To by ale v praxi znamenalo, že životní pro-
středí nebude bráněno vůbec. Ani občanská sdružení, jejichž posláním je bránit životní
prostředí, by tak svoje poslání nemohla naplňovat.

Kromě vnitrostátního práva je však Česká republika vázána i právem mezinárodním a unij-
ním. Na napadenou část návštěvního řádu se vztahovala povinnost posouzení jejích dů-
sledků na evropsky významnou lokalitu a posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jež
se shodně řídí zákonem o posuzování vlivů a směrnicí o posuzování vlivů, která měla být
do zákona o posuzování vlivů implementovaná. Směrnice v čl. 10a stanoví: „Členské státy
zajistí, aby v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva příslušníci dotčené veřej-
nosti, kteří: a) mají dostatečný zájem, nebo v opačném případě b) namítají porušování práva
v případech, kdy to správní řád členského státu požaduje jako předběžnou podmínku, měli
možnost 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 obsaže-
ným v této směrnici. To, co představuje dostatečný zájem a porušování práva, určí členské
státy […] K tomuto účelu je zájem jakékoli nevládní organizace […] pokládán pro účely
písmena a) tohoto článku za dostatečný. Pro účely písmena b) tohoto článku se předpokládá,
že tyto organizace mají práva, která mohou být porušována.“

Citovaný článek směrnice nebyl ale výslovně promítnut do úpravy řízení o zrušení opat-
ření obecné povahy (§ 101a a násl. s. ř. s.) ani jiného ustanovení právních předpisů. Navíc
nemá podle ustálené judikatury ani přímý účinek. Judikáty se ale týkaly přezkumu sta-
noviska k posouzení vlivů, které může být přezkoumáno v navazujících rozhodnutích. Pro-
tože se u návštěvního řádu  jedná o specifický případ a jeho zákonnost nelze přezkoumat
už žádným jiným způsobem, dovodil NSS přímý účinek ustanovení směrnice. K pojmu
dotčená veřejnost ocitoval rozhodnutí Soudního dvoru C – 263/08: „I když platí, že článek
10a […] směrnice ponechává na vnitrostátním zákonodárci, aby určil podmínky, které mohou
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Práva veřejnosti při účasti v řízení jsou následující:
• právo účastnit se vyjmenovaných řízení,
• právo být informován(a) o určitém okruhu informací z řízení, a to přiměřeně, včas a účinně

(včetně podkladových materiálů k rozhodnutí a výsledného rozhodnutí),
• právo na dostatečnou lhůtu na přípravu na jednotlivé fáze řízení,
• právo účastnit se již v rané fázi řízení, kdy jsou ještě všechny možnosti otevřené,
• právo podávat připomínky,
• právo na řádné vypořádání připomínek veřejnosti ve výsledném rozhodnutí.
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být požadovány k tomu, aby nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí ja-
kožto sdružení mohla mít právo dosáhnout přezkum za výše uvedených podmínek, musí vnit-
rostátní pravidla takto stanovená jednak zajistit ‚široký přístup k právní ochraně‘, a jednak
zajistit ustanovením směrnice 85/337 týkajícím se práva dosáhnout přezkoumání soudem je-
jich užitečný účinek. Nesmí tedy hrozit, že tato vnitrostátní pravidla zbaví plné účinnosti
ustanovení práva Společenství, která stanoví, že ti, kdo mají dostatečný zájem napadnout
záměr, a ti, do jejichž práva je zasaženo, mezi něž patří sdružení na ochranu životního pro-
středí, musí mít možnost aktivní legitimace v řízeních před příslušnými soudy.“

Po posouzení obecných pravidel pro procesní způsobilost NSS konstatoval, že dotčené
občanské sdružení je nevládní organizací ve smyslu směrnice. Má se tak pro účely
posouzení jeho aktivní legitimace v řízení o zrušení opatření obecné povahy za to,
že má právo, jež může být porušeno – konkrétně tedy právo na příznivé životní pro-
středí. U fyzické osoby naopak aktivní žalobní legitimaci odmítnul. Napadená část ná-
vštěvního řádu byla zrušena.

Zpracováno na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2010, čj. 6 Ao 5/2010 - 43, www.nssoud.cz

Právo na dostatečnou lhůtu na přípravu na jednotlivé fáze řízení 

Aarhuská úmluva upravuje mimo jiné i právo veřejnosti na dostatečnou lhůtu pro jedno-
tlivá vyjádření v řízení. Toto pravidlo potvrdil i Nejvyšší správní soud. „Pokud se má účast-
ník právo vyjádřit ke všem podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu), pak bude
výkon tohoto práva vázán na moment, kdy ve správním spise budou shromážděny všechny
podklady pro rozhodnutí. Teprve po avizovaném datu ukončení shromažďování pod-
kladů měl správní orgán stanovit účastníkům přiměřenou lhůtu k vyjádření k podkla-
dům rozhodnutí.“ NSS proto zrušil stavební povolení, ve kterém občanské sdružení
nemělo fakticky možnost vyjádřit se k úplným podkladům rozhodnutí. Jedno z podkla-
dových rozhodnutí bylo totiž vydáno až uprostřed běhu lhůty pro vyjádření se k podkla-
dům. Občanské sdružení proto sice využilo možnosti nahlédnout do spisu, ale ten byl 
v daný okamžik neúplný. 
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Základním typem rozhodování je správní řízení, které se vede na základě správního řádu
(zákon č. 500/2004 Sb.). Specifickým druhem rozhodovacího procesu je umísťování a povolo-
vání stavebních záměrů (podle stavebního zákona), vydávání integrovaného povolení pro ur-
čité průmyslové činnosti (podle zákona o integrované prevenci a povolování), rozhodování
podle vodního, atomového a horního zákona. Občanská sdružení ve většině těchto řízení od-
vozují svoje právo účastnit se ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Posuzování vlivů projektových záměrů na životní prostředí (tzv. EIA) je proces neukončený
závazným a vynutitelným rozhodnutím. Na základě Přílohy 1 zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí se povinně posuzují záměry kategorie I (například elektrárny nebo doly). Pro zá-
měry kategorie II (například rekreační areály nebo obchodní centra) se koná takzvané zjišťovací
řízení, v rámci něhož se stanoví, zda bude záměr dále posuzován nebo ne. Smyslem procesu
posuzování (EIA) je získání objektivního odborného podkladu, ze kterého se vychází v rámci na-
vazujících povolovacích řízení. Veřejnost má v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
právo se seznámit s konkrétním záměrem prostřednictvím zveřejňovaných dokumentů a má
možnost vyjádřit se buď ve formě připomínek, nebo na veřejném projednání. 

Protože právo na účast v řízení v české úpravě úzce souvisí s možností obracet se na soud, v ná-
sledující části věnované právu na soudní ochranu naleznete bližší popis subjektů, které se
mohou účastnit řízení. Tř

i p
ilí

ře
 Ú

m
lu

vy
  /

  2
.1

 S
p

e
ci

fic
ké

 č
in

no
st

i

Opačný výklad, tedy že je možné doplňovat podklady ve spise až do uplynutí okamžiku
k vyjádření se, by vedl k absurdním situacím. Nikdo by totiž neměl možnost vyjádřit se 
k úplným podkladům pro rozhodnutí, ty by byly neustále průběžně doplňovány až do po-
sledního okamžiku běhu lhůty.

Zpracováno na základě rozsudku NSS 5 As 77/2009 – 107, ze dne 28. 7. 2010 a rozsudku 4 As 6/2010 – 78, ze dne 30. 7. 2010

Připomínky musí být řádně vypořádány

Při přezkumu územního plánu Jesenice Nejvyšší správní soud navázal na svoji předchozí
judikaturu a znovu zdůraznil nezbytnost řádného vypořádání námitek. „Na odůvodnění
rozhodnutí o námitkách je třeba klást stejné požadavky jako v případě typických správních
rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu z roku 2004). Musí z něho být seznatelné, z jakého
důvodu považuje obec námitky uplatněné oprávněnou osobou (§ 52 odst. 2 stavebního
zákona z roku 2006) za liché, mylné nebo vyvrácené, nebo proč považuje skutečnosti
předestírané oprávněnou osobou za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně pro-
vedenými důkazy za vyvrácené.“

Zpracováno na základě rozsudku NSS 1 Ao 5/2010 - 169, ze dne 24. 11. 2010
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2.2 Plány, programy a politiky
Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí je upra-
vena v ustanovení samostatného článku 7 Aarhuské úmluvy. Smluvním státům Aarhuské
úmluvy je ponechaná volnost při výběru nástrojů k zapojení veřejnosti, výsledkem ale musí
být transparentní a spravedlivý rámec pro účinné zapojení veřejnosti.Tř
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Nevládní organizace mají právo účastnit se stavebního řízení

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou vztahu úpravy účasti ve stavebním řízení podle
stavebního zákona (§ 109) a zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 70). Stavební zákon
totiž u stavebního řízení výslovně neodkazuje na účastníky podle zvláštních právních
předpisů. Nejvyšší správní soud k tomu dodává: „Zákonné ustanovení, které doplňuje okruh
účastníků řízení o osoby, jimž takové právo zakládá zvláštní zákon, není totiž ničím jiným
než explicitním odkazem na zvláštní právní úpravu, již je však třeba v každém případě
použít před právní úpravou obecnou. […] Absence výslovného odkazu však nemůže nic změ-
nit na skutečnosti, že pokud existuje zvláštní právní norma, která má užší vymezení, ať už
věcné či osobní, bude muset být podle pravidla lex specialis derogat generali aplikována před
úpravou obecnou, tzn. že ji buď zcela nahradí, nebo ji alespoň dílčím způsobem modifikuje.

Ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny se vztahuje na specificky vymezený okruh
správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle
tohoto zákona. Pro takto definovaná řízení pak citované ustanovení doplňuje okruh účast-
níků, který je vymezen obecnou normou, o občanská sdružení, jejichž hlavním posláním podle
stanov je ochrana přírody a krajiny.“

Rozhodné pro použití širšího okruhu účastníků podle zákona o ochraně přírody a krajiny
je skutečnost, zda ve stavebním řízení mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a kra-
jiny chráněné tímto zákonem. K tomu Nejvyšší správní soud říká: „Podle § 2 odst. 2 písm. g)
zákona o ochraně přírody a krajiny se ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona zajiš-
ťuje mimo jiné i spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosa-
zovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny. Nejvyšší správní soud tedy
neshledal důvod, pro který by bylo možné z okruhu správních řízení, na něž se vztahuje zvláštní
úprava účastenství dle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, vyloučit veškerá stavební řízení
jako celek. Naopak má za to, že ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny se
vztahuje na všechna správní řízení podle stavebního zákona, pokud při nich mohou
být dotčeny zákonem chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny.“

Zpracováno na základě rozsudku NSS 5 As 41/2009-91 ze dne 27. 5. 2010
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První skupinou dokumentů jsou plány a programy, které se týkají životního prostředí. Příkla-
dem mohou být plány o využití území a jeho rozvoji, plánování v dopravě, cestovním ruchu,
energetice, průmyslu, vodohospodářství, zdravotnictví a hygieně, stejně jako vládní dotace
nebo akční plány.

V českém právním řádu je typickým příkladem přípravy plánu ve smyslu Aarhuské úmluvy
územní plánování. Stavební zákon odlišuje dvě formy účasti veřejnosti na územním plánování
– možnost podávat připomínky a možnost podávat námitky. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Právo podávat připomínky má široká veřejnost, tedy každý. Znamená to možnost vyjádřit se 
k jednotlivým dokumentům připravovaným v různých fázích územního plánování. Druhým
způsobem je námitka, která je ve své podstatě „kvalifikovanou“ připomínkou, kterou může
podat pouze dotčený vlastník nebo takzvaný zástupce veřejnosti, čili osoba zmocněná více
připomínkujícími. Rozhodnutí o námitce musí být součástí vydaného územního plánu a lze se
proti němu odvolat nebo bránit soudní cestou.
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Žalobní legitimace zástupce veřejnosti

Navrhovatel brojil proti rozhodnutí o námitce proti změně územního plánu. Jako zástupce
veřejnosti (§23 odst. 2 stavebního zákona) totiž uplatnil výhrady proti návrhu změny
územního plánu formou námitky, která byla zastupitelstvem zamítnutá. Dle názoru ža-
lobců musí i rozhodnutí o námitce splňovat elementární náležitosti obecně vyžadované
pro správní rozhodnutí. Odůvodnění rozhodnutí o předmětné námitce však dle jejich ná-
zoru tyto náležitosti nesplňovalo, a bylo proto nepřezkoumatelné. Pokud jde o žalobní le-
gitimaci, žalobce poukazoval na skutečnost, že dle judikatury NSS není zástupce veřejnosti
oprávněn domáhat se soudního přezkumu samotného územního plánu. Zástupce veřej-
nosti totiž v procesu přijímání změny územního plánu nevystupuje jako nositel svých sub-
jektivních práv, rozhodnutí o jeho námitkách se tak nemůže dotknout jeho hmotně-
právního postavení, a nemůže proto ani žalobou napadnout územní plán. Zástupci ve-
řejnosti tak nezbývalo než napadnout žalobou rozhodnutí o námitce. Pokud by žalobcům
nebyla přiznána ani tato možnost soudní ochrany, pozbyl by dle jejich názoru institut zá-
stupce veřejnosti fakticky svůj význam, neboť by těmto osobám byla odepřena soudní
ochrana způsobu vypořádání jimi uplatněných námitek. Nejvyšší správní soud zástupci
veřejnosti v této argumentaci přisvědčil. Rozhodnutí o námitkách pojaté do odůvod-
nění územního plánu je podle NSS z materiálního hlediska samostatným správním
rozhodnutím, jehož soudní přezkum není a priori vyloučen. Odepření soudní kontroly
způsobu, jakým byly vypořádány námitky zástupce veřejnosti uplatněné v rámci projed-
návání návrhu změny územního plánu, by ve svých důsledcích vedlo k degradaci tohoto
procesního institutu, který byl do stavebního zákona zaveden k prosazování veřejných
zájmů v procesu územního plánování. Proto je zástupce veřejnosti třeba považovat za
takzvaného zájemníka, a tvrdí-li zkrácení na svých procesních právech, přísluší mu
aktivní legitimace podle §65 odst. 2 s. ř. s. 

Zpracováno na základě rozsudku NSS 2 Ao 5/2010 – 24, ze dne 27. 10. 2010
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Druhou skupinou dokumentů jsou takzvané politiky. Jedná se o obdobné dokumenty jako
plány a programy, odlišný je ale kontext jejich vzniku, který je v těchto případech zjevně poli-
tický. Přesto, či právě proto, jsou smluvní státy Aarhuské úmluvy povinné usilovat o to, aby
měla veřejnost příležitosti účastnit se jejich přípravy v přiměřeném rozsahu.

Mnoho z plánů, programů a politik ve smyslu Aarhuské úmluvy spadá mezi strategie, jejichž vliv
na životní prostředí je v České republice povinně posuzovaný v rámci strategického posuzo-
vání vlivů – SEA. Veřejnost má možnost ke strategii podávat své připomínky nebo se účastnit
veřejného projednání.

2.3 Předpisy
Nejméně striktně je v Aarhuské úmluvě upravené právo veřejnosti účastnit se přípravy před-
pisů. Přesto Aarhuská úmluva uznává roli, kterou může veřejnost hrát při přípravě právních před-
pisů. Článek 8 Úmluvy určuje odpovědnost orgánů veřejné správy za přijetí nezbytných
prostředků pro efektivní účast veřejnosti. Ta může probíhat klasickým připomínkováním nebo
prostřednictvím nejrůznějších poradních sborů za účasti veřejnosti. Nutné je zdůraznit, že toto
právo se vztahuje k „přípravě” předpisů, tedy období, kdy jsou předpisy připravované nejrůz-
nějšími správními orgány a nikoliv legislativního procesu od okamžiku předložení předpisu par-
lamentu dále. 

Aarhuská úmluva stanoví tři kroky, které by přinejmenším měly být splněny k dosažení
tohoto oprávnění:

• je stanoven dostatečný časový rámec pro účinnou účast veřejnosti,
• návrh by měl být publikovaný nebo jinak zpřístupněný veřejnosti,
• musí existovat možnost pro veřejnost podávat připomínky přímo nebo prostřednictvím re-

prezentativních poradních orgánů.

Otázkou, na kterou byl kladený už při přípravě Aarhuské úmluvy velký důraz, je určení předpisů,
na které se tyto tři kroky vztahují. Vzhledem k různorodosti právních úprav a jejich terminolo-
gie byly v Úmluvě zvoleny velmi široké pojmy jako např. „prováděcí předpisy a jiné, obecně apli-
kovatelné právně závazné předpisy“ či „obecně použitelné právně závazné normativní nástroje“. 
Je zřejmé, že se tím myslí závazná rozhodnutí, která se budou vztahovat na všechny osoby 
v daném postavení.

Velký rozdíl z hlediska vlivů na životní prostředí a účasti veřejnosti je u legislativy možné po-
zorovat mezi řádně připravenými vládními návrhy a návrhy pozměňovacími, které předkládají
poslanecké výbory nebo dokonce jednotliví poslanci.

Řádně připravované legislativní návrhy se tvoří dlouho a pečlivě – tedy řádově měsíce, ale
v některých případech i rok či déle. Výhodou tohoto postupu je prostor pro diskuzi se všemi do-Tř
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tčenými subjekty, možnost hledat kompromisy, čas problematiku promyslet a řádně legisla-
tivně zpracovat. Naprostá většina takto projednaných návrhů je potom pro účast veřejnosti 
v rozhodování příznivá a nijak ji neomezuje. 

Naprosto opačná situace vzniká v případě poslaneckých iniciativ, které mohou mít formu po-
změňovacích návrhů k řádně připraveným tiskům nebo samostatných poslaneckých návrhů.
V extrémních situacích jsou tyto návrhy veřejně známé pouze několik dní a de facto nikdo se
k nim nemá šanci vyjadřovat. V některých případech toto platí i pro samotné poslance, kteří se
o návrhu dozví až v rámci projednání Sněmovnou, a nemají proto čas připravit si vlastní argu-
mentaci. V naprosté většině případů je právě tento typ návrhů z hlediska účasti veřejnosti ne-
gativní a práva veřejnosti nejrůzněji omezuje. Jako velmi nebezpečná se jeví tendence
uplatňovat tento typ návrhu v několika fázích. Poslanec předloží svůj návrh změn na jednání
příslušného sněmovního výboru, pokud však neuspěje a výbor jeho návrh nepodpoří, přeloží
návrh přímo na plénu Poslanecké sněmovny v rámci 2. čtení. Pokud změnu neprosadí ani zde,
osloví „spřáteleného“ senátora, který celý postup ještě jednou uplatní v Senátu. Poslanci tímto
chováním ohrožují již existující právo veřejnosti účastnit se demokratického rozhodování, ale
především zcela rozbíjejí a degradují předcházející dlouhodobou a organizovanou práci na
přípravě daného předpisu. Tato tendence poslanců se jeví jako mnohem výraznější v období
slabých vlád nebo již neexistujícího rozdělení na koalici a opozici.
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Legislativní proces v České republice 

Řádně připravované zákony se nejprve zařadí do plánu legislativních prací na nadcháze-
jící rok. Příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední orgán jako předkladatel materiál připraví
a předloží k připomínkovému řízení. Během přípravy by neměl případně opomenout hod-
nocení dopadů regulace RIA. V následném připomínkovém řízení se k návrhu mohou vy-
jadřovat ostatní připomínková místa, tedy ministerstva, úřady, či odborné a nevládní
organizace. Takto připravený materiál putuje nejprve do Legislativní rady vlády, která fun-
guje jako poradní orgán vlády a její stanovisko je zásadní pro další projednávání, a dále do
vlády. Ta svým usnesením Poslanecké sněmovně předpis buď doporučí, nedoporučí nebo
vrátí k přepracování. 

Až poté je materiál zaslán do Poslanecké sněmovny, která návrh projedná v 1. čtení a zašle
jej vybraným sněmovním výborům, které mohou navrhnout určité změny v dokumentu.
Materiál z výborů je předložen Poslanecké sněmovně do 2. čtení, ve kterém jsou uplat-
něny změny z výborů, a navíc jednotliví poslanci mohou předložit své vlastní pozměňo-
vací návrhy. O materiálu i jeho navrhovaných změnách se hlasuje ve 3. čtení Poslaneckou
sněmovnou. Obdobný proces pak probíhá ještě jednou v Senátu. Takto připravený mate-
riál musí v konečné fázi podepsat prezident.
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V souvislosti s modernizací veřejné správy a širším zapojováním veřejnosti byl pro přijímání
předpisů ve smyslu Aarhuské úmluvy zaveden v roce 2008 nový postup hodnocení dopadů
regulace, tzv. RIA (Regulatory Impact Assesment). K zajištění řádného fungování a vytvoření
procesních pravidel pro provádění hodnocení dopadů regulace bylo přijato několik doku-
mentů:

• Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace,
• Novela Legislativních pravidel vlády, 
• Uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a o zřízení Grémia pro re-

gulační reformu a efektivní veřejnou správu, 
• Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy,
• Metodika zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, 
• Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních doku-

mentů. 

Zpracování RIA by mělo být prvním krokem veřejné správy při přípravě veškerých předpisů.
Všechny ústřední správní úřady v České republice musí povinně vyhodnocovat dopady všech
typů regulace, tedy nástrojů, jejichž pomocí výkonná moc realizuje požadavky na jednotlivce
a skupiny. Jsou jimi typicky zákony, nařízení vlády, vyhlášky a další normy. Výjimkou je napří-
klad státní rozpočet, opatření při krizových situací a stavu legislativní nouze, technické a pro-
cesní změny. Výjimky z procesu posuzování ale musí být vždy zdůvodněné. 

Smyslem hodnocení dopadů je především vést diskuzi při hledání různých variant řešení. Ře-
šením problému přitom nemusí nutně obsahovat přijetí nové regulace. 
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Příklady poslaneckých návrhů s negativních dopadem

Jedním z příkladů negativních pozměňovacích návrhů byla novelizace zákona o ochraně
přírody krajiny (sněmovní tisk č. 580) v letech 2008 – 2010. Jedná se o předpis, který je
pro legislativní zakotvení účasti veřejnosti v České republice stěžejní. Poslanci Melčák, Po-
hanka, Sehoř a Šimonovský navrhli změnu zákona, kterou by vyloučili účast veřejnosti
ze stavebního řízení. Takto zásadní krok navíc navrhovali ke schválení Poslaneckou sně-
movnou už v prvním čtení. Tento tisk byl několikrát vyloučen z programu schůze, poté
byl zařazen do programu, ale několikrát na jeho projednání nedošlo, a tak o něm nebylo
v roce 2008 ani ve značné části roku 2009 vůbec hlasované. Až na začátku roku 2010 jej
projednali sněmovní výbory. Návrh s určitými úpravami podpořily, přestože koaliční
smlouva tehdejší vlády proklamovala, že „Zachováme stávající úroveň účasti veřejnosti na
rozhodování v oblasti životního prostředí s tím, že rozhodovací procesy budou zpřesněny tak,
aby nedocházelo k neopodstatněným průtahům v řízení.“ Návrh ale nakonec nebyl z časo-
vých důvodů schválený.
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Přijímaná regulace by měla splňovat určité ukazatele: 

• přiměřenost: 
- regulovat by se mělo, pouze pokud je to nezbytné,
- řešení by mělo být úměrné problému,

• odpovědnost:
- za pomoci jasný kritérií jednoznačně určit odpovědné subjekty
- stanovit jednoznačný systém přezkumu a žalob,
- nezvýhodňovat určité subjekty.

• konzistence
- zohlednit existující regulace,
- uplatňovat regulace stabilně, předvídatelně a důsledně.

• transparentnost: 
- stanovit jednoduchou formu regulace včetně sankcí,
- provést konzultace se zainteresovanými subjekty.

• cílenost, směřování
- zaměřovat se na problém a minimalizovat vedlejší efekty.

S aplikací metody RIA by se mělo začít co nejdříve. Ideálně již v okamžiku, kdy rezort zvažuje
zařazení úkolu do plánu legislativních prací vlády. Závěrečná zpráva z procesu posuzování věc-
ného záměru zákona se použije jako základ při hodnocení dopadů paragrafového znění na-
vazujícího předpisu.

Podle závažnosti dopadu navrhované regulace se provádí takzvaná „malá“ nebo „velká“ RIA. 

„Malá“ RIA se povinně použije u všech předpisů připravovaných podle Legislativních pravidel
vlády, fakticky tedy u všech vládních návrhů regulace. Obsahem malé RIA je: název připravo-
vané regulace, stručný popis současného stavu, identifikace řešeného problému a stanovení
cíle, návrh možných řešení včetně nulové varianty, posouzení jednotlivých variant včetně po-
pisu realizovaných konzultací, finančního zajištění regulace a její evaluace. Na základě posou-
zení se pak vybere doporučená, tedy nejvhodnější varianta řešení. 

„Velká“ RIA je rozšířením „malé“ RIA a použije se vždy, pokud „malá“ RIA identifikuje zásadní
kvantitativní dopady (finanční zátěž) nebo kvalitativní dopady, jakými může být znevýhodnění
sociálních skupin či dopady na hospodářskou soutěž. Vláda si může provedení „velké“ RIA vy-
hradit v usnesení. „Velká“ RIA se pak soustředí na problémy a dopady, které identifikovala před-
chozí „malá“ RIA. Na rozdíl od „malé“ RIA je podrobněji upraveno vymezení subjektů dotčených
regulací a proces konzultací. Dopady regulace jsou zkoumané podrobněji za využití pokroči-
lejších metod, jakými jsou analýza nákladů, přínosů a nákladové efektivnosti, multikriteriální
analýza nebo analýza rizika.

Samotné připomínkování zákonů, nařízení a vyhlášek ošetřují Legislativní pravidla vlády,
která vedle povinných připomínkových míst (ústřední orgány státní správy a další instituce)
upravují i jiná připomínková místa (tedy veřejnost). 
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Návrh právního předpisu se zveřejňuje na Portálu veřejné správy (http://eklep.vlada.cz/eklep/
page.jsf ), který je veřejně přístupný. 

připomínkovým místům včetně veřejnosti je stanovena základní lhůta k připomínkování 15
pracovních dnů, respektive 20 dnů u návrhů zákonů. Tuto lhůtu může dále prodloužit před-
kladatel návrhu. Připomínky ale bohužel musí splňovat poměrně náročné formální požadavky,
je nutné je konkretizovat a odůvodnit. Pokud připomínkující požaduje přímo nahradit text ná-
vrhu, musí zároveň uvést jím navrhované nové znění. 

Připomínky podstatné povahy mohou podávat pouze orgány veřejné správy. Přitom pouze
připomínky podstatné povahy, kterým vyhověno nebylo, musí být uvedené v předkládací
zprávě k návrhu právního předpisu s odůvodněním jejich nezapracování. Projednávat připo-
mínky s veřejností nejsou předkladatelé povinní, nicméně mohou tak učinit z vlastní iniciativy.

Ministerstvo životního prostředí má pro přípravu předpisů speciální směrnici, na jejímž základě
je k připomínkování návrhů zákonů i vyhlášek oslovována široká veřejnost včetně environ-
mentálních nevládních organizací.

III. Přístup k právní ochraně
Přístup k právní ochraně je posledním a nezbytným krokem Aarhuské úmluvy. Bez správně na-
stavené možnosti přístupu k soudní ochraně se veškerá předchozí oprávnění stávají nevyma-
hatelnými, a tedy bezzubými. Přesto, či spíše právě proto, je implementace a aplikace této části
Úmluvy nejobtížnější a nejvíce zasažená problémy. 

Přístup k právní ochraně ve věcech životního prostředí znamená možnost napadat správní akty
či opomenutí správních úřadů i soukromých osob u nezávislého a nestranného orgánu. 

Aarhuská úmluva toto oprávnění dále dělí na tři oblasti:

• soudní ochranu přístupu k informacím,
• soudní ochranu účasti veřejnosti,
• soudní ochranu životního prostředí obecně.

Aarhuská úmluva ukládá svým smluvním státům povinnost přijmout taková opatření,
která by umožnila veřejnosti přístup k soudní ochraně, s důrazem na:

• přístupnost soudní ochrany,
• zajištění přiměřené a účinné nápravy,
• čestnost, spravedlivost a včasnost,
• možnost obrany bez vysokých nákladů,
• rozhodnutí v písemné formě a veřejně dostupná.Tř
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Zamítnutí žádosti nevládních organizací 
o osvobození od soudních poplatků

Ateliér pro životní prostředí (AŽP) se domáhal osvobození od soudních poplatků, a to s od-
kazem na své majetkové poměry a na čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy. K této žádosti připo-
jil její odůvodnění, podle něhož je neziskovým subjektem, který nevykonává ziskové
aktivity a nemá stálý příjem. Příjmy jsou dobrovolná plnění členů či dary jiných osob. Pří-
padné granty byly vždy prostředky účelově vázanými a soudní poplatky z nich hradit ne-
bylo možné. Žalobce neměl ani žádný nemovitý majetek, z movitého majetku pak pouze
nezbytné zařízení kanceláře. Členové žalobce vyvíjeli neplacenou, dobrovolnou činnost.
Nabídky sponzoringu a darů od podnikatelských subjektů, jejichž záměrům klade odpor,
žalobce vždy odmítal. Městský soud tuto žalobcovu žádost zamítl s odkazem na právní
názor Krajského soudu v Brně vyjádřený v usnesení ze dne 13. 3. 2007, č. j. 30 Ca 33/2007
- 26, pak uzavřel, že pokud si žalobce předsevzal vyvíjet činnost, jejíž součástí je též
uplatňování práv v soudním řízení, nezbývá, než aby počítal též s existencí povin-
nosti platit soudní poplatky a s nutností obstarání si vhodným způsobem potřebných
prostředků. Proti tomuto usnesení podal AŽP kasační stížnost. Uvedl, že vystupuje v řadě
úředních rozhodovacích procesů, v nichž musí kompenzovat zjevná selhávání správních
úřadů při hájení veřejných zájmů. Tento jev přitom není nahodilý, ale soustavný, a jeho
příčinou je nezdařilá reforma veřejné správy. Jde o systémový problém, jemuž se žalobce
snažil čelit, považoval proto za spravedlivé, aby stát nesl rovněž alespoň malou část jeho
nákladů. Soustavným zamítáním žádostí o osvobození od soudních poplatků byl přitom
podle názoru AŽP uměle vytvářen dodatečný majetkový cenzus pro přístup ke spravedl-
nosti pro subjekty neziskového charakteru.

Podle soudního řádu správního může být účastník na vlastní žádost usnesením předsedy
senátu osvobozen od soudních poplatků. Podmínkou je doložit, že nemá dostatečné
prostředky. NSS dovodil, že pokud je model fungování občanského sdružení založený
vědomě na tom, že určitý typ obvyklých nákladů na svoji činnost eliminuje, soud do-
brodiní plynoucí z prominutí soudních poplatků zpravidla odepře. Občanské sdružení,
které často soudně napadá rozhodnutí, totiž s vynakládáním soudním poplatků vzhle-
dem k povaze své činnosti musí zásadně počítat. Pokud ale nemá žádný majetek 
a dlouhodobě ani prostředky na soudní poplatky a zároveň neexistují pro tuto skutečnost
zvláštní legitimní důvody, jedná se o zneužití práva na osvobození od soudních poplatků. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá následující závěr: Při posuzování podmínek pro osvobo-
zení od soudních poplatků soud zkoumá, zda právnická osoba má dostatečné prostředky.
Pokud právnická osoba vědomě uspořádá svoji činnost tak, aby dlouhodobě setr-
vávala bez dostatečných finančních prostředků, ačkoliv jejich vynakládání v sou-
vislosti s vykonávanou činností je obvyklé a nezbytné, nelze takovou právnickou
osobu zpravidla osvobodit od soudního poplatku.

Zpracováno na základě rozsudku NSS ze dne 27. 5. 2010, čj. 1 As 70/2008 - 74, www.nssoud.cz
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Česká právní úprava nezná definici dotčené veřejnosti a ani nijak nerozlišuje mezi jednotlivými
požadavky na přezkum rozhodnutí ve smyslu Aarhuské úmluvy (soudní ochrana poskytování
informací, účasti veřejnosti a životního prostředí „obecně“). Přezkum se odehrává pouze před
běžnými soudy, protože v České republice nebyly zavedeny žádné speciální tribunály pro
otázky životního prostředí. Možnost domáhat se ochrany svých práv před soudem stanovuje
obecná úprava soudního řádu správního, který umožňuje žalovat pouze osobám, které uvádějí
porušení vlastních práv. V praxi se tedy na soudy mohou obracet pouze účastníci předcháze-
jících správních řízení. Soudní ochrany se tak může domáhat pouze ta část veřejnosti, která
měla i právo na účast v příslušném řízení. Tato skupina je ale výrazně užší než dotčená veřej-
nost ve smyslu Aarhuské úmluvy. V následujícím textu vám představíme jednak osoby, které se
mohou, popřípadě nemohou, domáhat soudní ochrany a posléze i limity soudní ochrany 
– tedy okruh přezkoumatelných rozhodnutí a rozsah jejich přezkumu.

Právo fyzických osob na přístup k soudům

Okruh účastníků správního řízení je upraven správním řádem (§ 27), podle něhož se může
účastníkem stát žadatel (například investor při budoucí výstavbě nebo provozovatel stávají-
cího zařízení) a další osoby, jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčená. Správní řád
jako obecný, subsidiární předpis se použije na většinu řízení v ochraně životního prostředí: 
u zákona o ochraně ovzduší, vodního zákona, zákona o integrovaném povolování a prevenci.
V praxi se ale jednotliví občané, kteří nejsou investory, ve většině případů nesnaží účastnit ří-
zení na základě obecné úpravy ve správním řádu.

Speciální úprava pak platí pro vlastníky sousedních staveb a pozemků, které mohou být do-
tčeny výstavbou. Tito vlastníci se mohou účastnit územního i stavebního řízení a v praxi tak
často činí. Rozhodování se ale nemohou zúčastnit například nájemníci bytů dotčených pláno-
vanou výstavbou. A protože se nemohou účastnit řízení, nemohou ani později napadat roz-
hodnutí u soudu. 
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Můžete žalovat územní plán, ke kterému 
jste nepodali žádné připomínky?

Názory jednotlivých senátů NSS na možnost občanů soudně se domáhat zrušení územ-
ního plánu, přestože se aktivně neúčastnili procesu jeho přípravy, se vzájemně rozchá-
zely. K vyřešení otázky se tedy vyjádřil Rozšířený senát.

Skutečnost, že navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo
jeho části (§ 101a a násl. s. ř. s.) neuplatnil námitky či připomínky ve fázích přípravy
opatření obecné povahy, jej nezbavuje práva takový návrh podat. Návrh proto ne-
může soud pro nedostatek aktivity navrhovatele v předcházejících fázích řízení správního
odmítnout.
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Fyzické osoby se bez jakýchkoliv dalších omezujících podmínek mohou účastnit procesu po-
suzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA, Environmental Impact Assesment). V České re-
publice není tento proces součástí povolovacího řízení určitého záměru, ale samostatným
postupem, který je ukončený nezávazným stanoviskem. Úřad, který o záměru výstavby roz-
hoduje, není tímto stanoviskem nijak vázaný, jedinou podmínkou pro vydání finálního roz-
hodnutí je faktická existence stanoviska, a nikoliv už jeho obsah nebo zohlednění jeho obsahu.
V kontextu smyslu Úmluvy je zarážející, že v České republice občan, který se aktivně účastnil
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, poté už nemůže účastnit navazujících řízení, ve
kterých se se závěrem posuzování dále pracuje. Občané, kteří sice spadají do skupiny dotčené
veřejnosti, ale nejsou vlastníky dotčených nemovitostí, tak nemají žádnou možnost domáhat
se soudní ochrany svých práv. Účast této skupiny občanů v procesu posuzování vlivů je v praxi
podstatně oslabena, protože nemají možnost vynutit si dodržování svých práv, pozbývají na-
příklad právo na řádné vypořádání podaných připomínek. Tuto situaci kritizoval i Evropský
soudní dvůr a v současné době je proti České republice vedeno řízení, v němž již bude ulo-
žena finanční sankce (případ C-378/09 u Evropského soudního dvora). 

Fyzické osoby, ale také nikdo jiný s výjimkou žadatele, se nemohou účastnit řízení podle ato-
mového zákona, horních předpisů nebo udělování výjimek k překračování hlukových limitů. 

Právo občanských sdružení na přístup k soudu

Také právo občanských sdružení domáhat se soudní ochrany v situacích souvisejících s uplat-
ňováním účasti veřejnosti závisí na jejich účasti v předchozích správních řízeních. Pro občan-
ská sdružení na druhé straně není obtížné postavení účastníka získat, protože většina českých
zákonů jejich postavení speciálně upravuje. Občanská sdružení ke své účasti nejčastěji využí-
vají zákon o ochraně přírody a krajiny, § 70. Zákon pro občanská sdružení stanoví pouze
velmi jednoduché formální požadavky: sdružení musí mít právní subjektivitu, jeho hlavním Tř
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Procesní pasivita navrhovatele ve fázích správního řízení předcházejícího přijetí opatření
obecné povahy může být způsobena faktory subjektivními i objektivními. Její význam pro
úspěšnost žaloby posoudí soud s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem pří-
padu, a to při zkoumání procesního postupu správního orgánu, při hodnocení případ-
ného rozporu opatření obecné povahy s právními předpisy, jakož i při hodnocení
přiměřenosti zásahu do práv a povinností navrhovatele. Přitom je povinen vzít v úvahu
práva a povinnosti těch, jimž by zrušení opatření obecné povahy podle návrhu způsobilo
újmu na jejich vlastních právech.

Návrhu na zrušení opatření obecné povahy nelze vyhovět, bude-li prokázáno, že opat-
ření obecné povahy navrhovatele na jeho právech nezkrátilo, nejde-li o návrh podaný
zvlášť oprávněným subjektem k ochraně veřejného zájmu.

Zpracováno na základě rozhodnutí Rozšířeného senátu NSS, RS 11/2010
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předmětem činnosti podle stanov musí být ochrana přírody a krajiny a sdružení se do řízení
musí přihlásit. Na základě tohoto ustanovení se občanská sdružení mohou účastnit všech řízení,
při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, například řízení týkajících se
územního rozhodování. Obdobná úprava existuje i ve vodním zákoně a zákoně o integrované
prevenci a omezování znečištění. 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí zakládá zvláštní režim. Pokud se občanské
sdružení aktivně účastní posuzování vlivů na životní prostředí, má právo účastnit se i navazu-
jících rozhodování (viz § 23/9). Zákon dokonce nově upravuje možnost občanského sdružení
soudně napadnout navazující rozhodnutí (například územní rozhodnutí) bez toho, aby se sku-
tečně příslušného řízení (například územního) účastnilo. Občanská sdružení ale v praxi prefe-
rují výše zmiňovaný postup a účastní se řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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Evropský soudní dvůr k české úpravě účasti veřejnosti

Evropský soudní dvůr rozhodl o nedostatečné transpozici práva na účast veřejnosti v roz-
hodování ze směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí do českého právního řádu.
Podstatou žaloby byla nemožnost dotčené veřejnosti (tedy osob, které mají na rozho-
dování dostatečný zájem nebo které tvrdí dotčení svých práv) získat soudní ochranu
proti výsledkům procesu posuzování vlivů. Evropský soudní dvůr se v tomto případě
zabýval stavem z února 2009 a neposoudil tak už novelizaci zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, kterou bylo do zákona nově přidáno ustanovení § 23 odst. 10, a kte-
rou považujeme z hlediska účasti veřejnosti za nedostatečnou. 

Tato novelizace na první pohled zlepšuje postavení nevládních organizací v řízeních na-
vazujících na posuzování vlivů na životní prostředí, stanoví totiž, že environmentální ob-
čanská sdružení, která podala připomínky v rámci řízení o posuzování vlivů na životní
prostředí, mají právo žádat soudní přezkum navazujícího rozhodnutí. To znamená, že ob-
čanské sdružení, které se účastnilo procesu posuzování vlivů na životní prostředí, bude
moci žalovat navazující územní rozhodnutí, přestože se neúčastnilo územního řízení. 

Tato novelizace ale bohužel v praxi neznamená žádnou změnu oproti současné situaci. 
I podle stávající právní úpravy se občanská sdružení mohla účastnit územních řízení na-
vazujících na proces posuzování vlivů a proti výsledku územního řízení (územnímu roz-
hodnutí) se bránit soudní cestou. Občanská sdružení proto s největší pravděpodobností
nebudou nové ustanovení využívat. Důvodem pro opomíjení nové úpravy může být i sku-
tečnost, že na základě pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně byl vyloučen od-
kladný účinek nově zavedené žaloby. To znamená, že i přes podanou žalobu tedy investor
může pokračovat ve stavebním řízení, popřípadě výstavbě.

Soudní řízení proti České republice proto nadále pokračuje navazujícím řízením o uložení
peněžité sankce.
Zpracováno na základě Rozsudku Soudního dvora Evropské unie ESD C-378/09, ze dne 10. 6. 2010
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Přes jistou nepřehlednost a nesystematičnost je úprava účasti nevládních organizací v České
republice poměrně velkorysá a organizace se na jejím základě mohou účastnit širokého okruhu
rozhodovacích procesů. Na druhou stranu ani environmentální občanská sdružení se nemo-
hou účastnit výše zmiňovaných procesů, u kterých je jediným účastníkem žadatel, a navíc ne-
mohou žádat o přezkum územních plánů. 

Ve všech případech, kdy se občanská sdružení mohou stát účastníkem řízení, mají také právo
obracet se na soud, aby žalovaly závěrečné rozhodnutí v řízení. Pozice českých občanských
sdružení před soudem je ale zásadně omezena doktrínou tvrzeného zásahu do práv. Na zá-
kladě tohoto výkladu se občanská sdružení mohou úspěšně domáhat pouze obrany proti zá-
sahu do procesních práv. To ovlivňuje rozsah možnosti soudně přezkoumat rozhodnutí, kdy
se soudy soustředí pouze na procesní pochybení, a nikoliv na věcné problémy.

Rozsah soudního přezkumu

Omezení subjektů oprávněných žalovat rozhodnutí úzce souvisí i s omezením rozsahu soud-
ního přezkumu. Na omezení soudního přezkumu lze nahlížet za dvou základních úhlů pohledu:

• které typy jednání a za jakých podmínek mohou být předmětem soudního přezkumu,
• v jakém rozsahu se soudy zabývají žalobními námitkami.

Typy rozhodnutí, které podléhají soudnímu přezkumu

V České republice bohužel stále nepodléhají soudnímu přezkumu všechna rozhodnutí, která
ovlivňují stav životního prostředí. Uvádíme zde několik typických situací i odůvodnění, proč
jejich soudní přezkum není možný. 
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bránit se proti razítku autorizovaného inspektora

Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze v kauze stavby bytových
domů a ubytoven v ulici Horníkova v Brně-Líšni. Vyhověl tím kasační stížnosti občanů
Brna-Líšně a občanského sdružení NESEHNUTÍ a věc vrátil k dalšímu řízení Městskému
soudu v Praze. U něj se žalobci domáhají zrušení nezákonně vydaného certifikátu po-
volujícího stavbu. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu se certifikát autorizo-
vaného inspektora po oznámení stavebnímu úřadu stává správním rozhodnutím.
Nejvyšší správní soud se neztotožnil s názorem Městského soudu v Praze, který certifikát
považoval za pouhé plnění smlouvy mezi stavebníkem a inspektorem, protože stavebník
platí autorizovaného inspektora, který certifikát vydává. „I když zůstává sporným, zda po-
stup autorizovaného inspektora předcházející oznámení certifikátu stavebnímu úřadu lze
označit za správní řízení, vzhledem ke skutečnosti, že jak samotný postup autorizovaného in-
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První z příkladů v tomto oddílu je typem rozhodování, ve kterých je jediným účastníkem ří-
zení žadatel, investor. Správní orgán svým rozhodnutím investorovi povoluje žádanou čin-
nost, ten proto nebude rozhodnutí soudně napadat. Nikdo jiný účastníkem řízení nebyl, a nemá
proto právo obrátit se v případě nesouhlasu na soud. Mezi tyto typy rozhodnutí bude náležet
i rozhodnutí o povolení hlukových výjimek, souhlas s jadernými provozy nebo vyhlášení chrá-
něného ložiskového území nezbytného k těžbě surovin. 

Druhým a velmi důležitým typem je obrana veřejnosti proti nečinnosti správních orgánů.
Správní orgány mají vůči znečišťovatelům široká oprávnění, kterými jim mohou určitou čin-
nost zakázat, nebo ji omezit podmínkami v zájmu ochrany lidského zdraví a příznivého život-
ního prostředí. Správní orgány jsou někdy dokonce povinny k tomuto jednání přímo ze zákona.
Pokud ale samy aktivně řízení nezahájí, může se veřejnost bránit pouze podnětem k nadříze-
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spektora ve zkráceném stavebním řízení, tak i jeho výsledek má veřejnoprávní charakter, je
autorizovaný inspektor při této činnosti vázán základními zásadami činnosti správního 
orgánu a certifikát po oznámení stavebnímu úřadu má povahu přezkoumatelného správního
aktu, který má právo napadnout stavebník i osoby, které by jinak měly právo být účastníky
stavebního řízení.“ Tento výklad je významným krokem ke zlepšení současného právního
stavu, kdy veřejnost prakticky nemá možnost bránit se nezákonně vydanému certifikátu
autorizovaného inspektora. Soud také v rozsudku opět vyslovil názor, že občanská sdru-
žení mohou být účastníky stavebních řízení, a to i v případě zkráceného stavebního řízení.

Tento rozsudek Nejvyššího správního soudu vnáší jasno do oblasti certifikátů vydávaných
autorizovanými inspektory ve zkráceném stavebním řízení. Pro dotčenou veřejnost to zna-
mená obrat k lepšímu, dosud totiž ani experti neměli jednotný názor na to, jak se bránit
po případném nezákonném vydání certifikátu. Rozsudek je velmi významný nejen pro
tento konkrétní případ. Uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu je velkým posu-
nem i pro jiné případy, kde se obyvatelé potýkají s činností autorizovaného inspektora 
a je jasným signálem, že činnost autorizovaných inspektorů není nekontrolovatelná, jak se
dosud tvrdilo v některých odborných kruzích.

Nejvyšší správní soud tímto označil právní úpravu certifikátů za nedostatečnou. To nic-
méně ještě neznamená, že by právo neposkytovalo žádné další obranné mechanismy těm
osobám, jejichž práva by mohla být postupem autorizovaného inspektora ohrožena. Podle
NSS je povinností soudu, aby účinné kontrolní mechanismy zaručující ochranu práv do-
tčených osob nalezl a pojmenoval v rámci právního řádu. Nejvyšší správní soud svým roz-
sudkem nakonec vrací věc Městskému soudu v Praze. Na něm tedy nyní leží zodpovědnost
za další důležitý krok: svým rozhodnutím o žalobě proti certifikátu by totiž měl vyplnit
mezeru v současné právní úpravě, která otázku nápravy nezákonného vydání certifikátu
autorizovaným inspektorem zatím neřeší.

Zpracováno na základě rozsudku NSS ze dne 4. 8. 2010, čj. 9 As 63/2010 - 111
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nému správnímu orgánu a nikoliv žalobou proti nečinnosti. Tento postup potvrdil svým roz-
hodnutím i Nejvyšší správní soud, nezvážil přitom však následky pro dotčené osoby. Dotčené
osoby tak de facto nemají žádný prostředek, jak donutit nečinný orgán k aktivitě. 

Třetím typem nepřezkoumatelných rozhodnutí jsou závěry z posuzování vlivů na životní
prostředí (stanoviska i závěry zjišťovacího řízení). Tyto nejsou totiž podle českého práva roz-
hodnutím, ale pouze podkladem pro navazující řízení. Podle opakovaného názoru Nejvyššího
správního soudu se proti nim občané nemohou bránit žalobou. Žalovat je možné až navazu-
jící rozhodnutí (například územní rozhodnutí, jehož podkladem je stanovisko z procesu posu-
zování vlivů), přestože Aarhuská úmluva i evropská směrnice o posuzování vlivů považují za
soudně přezkoumatelné rozhodnutí již stanovisko. Možnost žalovat jedno rozhodnutí až 
v rámci dalšího, navazujícího rozhodnutí je v rozporu s požadavkem na účinnou a rychlou
soudní ochranu podle čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy. 

Případem omezení soudního přezkumu, avšak se šťastným koncem, jsou opatření obecné po-
vahy. V praxi se typicky jedná o územní plány. Soudy opakovaně řešily, co může být opatřením
obecné povahy: zda se jedná pouze o akt, který takto pojmenuje zákon, nebo je opatřením
obecné povahy cokoliv s typickými vlastnostmi takového opatření, bez ohledu na název.
Ústavní soud se nakonec přiklonil k materiálnímu pojetí opatření obecné povahy a soudně
přezkoumatelná jsou tak skutečně všechna rozhodnutí s typickými vlastnostmi opatření
obecné povahy, bez ohledu na jejich název. Jedná se o územní plány, stavební uzávěry, ná-
vštěvní řády národních parků a další.
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Nepřezkoumatelnost Politiky územního rozvoje

Politika územního rozvoje je základním dokumentem pro územní plánování v České re-
publice. Jedná se o de facto celorepublikový územní plán, který stanoví priority rozvoje
území a navíc je závazný pro plány menších částí, u nichž se posuzuje soulad s plány vět-
ších celků, jako jsou například kraje a obce. Vzhledem k poměrně netransparentnímu způ-
sobu přípravy celého dokumentu i jeho velmi spornému obsahu, byla aktuální Politika
územního rozvoje opakovaně napadena před Nejvyšším správním soudem i před Ústav-
ním soudem. Ten se zabýval otázkou, zda je Politika opatřením obecné povahy, a zda se
tedy může jejím obsahem zabývat.

Ústavní soud následně rozhodl ve věci přezkumu zakotvení nové letové dráhy letiště Ru-
zyně, že Politika územního rozvoje (PÚR) podle jeho názoru není opatřením obecné povahy. 

Ústavní soud se plně ztotožnil s předchozími názory NSS v této věci. V podstatě uvedl,
že přestože stavební zákon výslovně uvádí, že PÚR je pro pořizování zásad územního roz-
voje, územních plánů i pro rozhodování závazná politika, tak ve skutečnosti závazná není,
protože je příliš obecná. Podle Ústavního soudu na tom nic nemění ani to, že PÚR vyme-
zuje například koridory dopravních staveb.
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Rozsah přezkumu rozhodnutí

Kromě skutečnosti, že některá rozhodnutí jsou z přezkumu úplně vyloučená, u některých zby-
lých rozhodnutí je výrazně omezený rozsah jejich přezkumu. 

Nejpříznivější je současná situace pro vlastníky, kteří se mohou domáhat ochrany svých pro-
cesních i věcných práv včetně práva na příznivé životní prostředí. Zcela opačná situace ale na-
stává, pokud žalobu podá občanské sdružení. Občanská sdružení se mohou domáhat pouze
ochrany svých procesních práv, protože podle názoru soudů občanská sdružení jako právnické
osoby nemohou mít právo na příznivé životní prostředí. A to i přesto, že občanské sdružení
není ve své podstatě ničím jiným než skupinou fyzických osob, které se rozhodly chránit svoje
právo na příznivé životní prostředí tímto specifickým způsobem. Občanské sdružení tak může
napadat rozhodnutí pouze z důvodů, jako je špatné doručování oznámení nebo nedodržení
lhůt správním orgánem, ale nikoliv proto, že orgánem vydané rozhodnutí v rozporu se záko-
nem poškozuje životní prostředí. Jedná se například o rozhodnutí, které v důsledku znamená
nedodržení emisních limitů. 

V praxi se objevují dva různé přístupy soudů ve vztahu k tomuto omezení. Některé soudy se za-
bývají i věcnými připomínkami občanských sdružení s odůvodněním, že se jedná o přezkum
řádného vypořádání připomínek občanského sdružení nebo porovnání variant. Na druhé
straně stále existují i rozhodnutí, ve kterých soudy vykládaly rozsah přezkumu velmi restrik-
tivně a věcnými připomínkami se vůbec nezabývaly. Občanská sdružení se ve výsledku svojí
činností přizpůsobují této praxi a rozhodnutí napadají především z formálních, procesních dů-
vodů. Soudní přezkum se pak soustředí na kontrolu procesního postupu. Negativním důsled-
kem z hlediska aplikace principů účasti veřejnosti je pak obviňování občanských sdružení Tř
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„Závaznost obecně formulovaných záměrů Politiky pro územně plánovací dokumentaci je
nutno vyložit jako závaznost příslušných územních orgánů převzít do územně plánovací do-
kumentace vládou České republiky schválený koncepční záměr územního rozvoje na celo-
státní či mezinárodní úrovni, nikoli faktickou realizaci tohoto záměru. Pokud by obecné záměry
vyjádřené v Politice samy o sobě, bez ohledu na jejich obsahové vymezení znamenaly pro pří-
slušné územní orgány povinnost automatické realizace, postrádal by způsob, jakým je ve sta-
vebním zákoně upraven proces schvalování zásad územního rozvoje, územního plánu či
regulačního plánu, smysl.“ To znamená, že obsah PÚR tak například nemůže být v žádném
případě rozhodujícím argumentem pro vymezení trasy dálnice v navazujících krajských zá-
sadách územního rozvoje. Veškeré námitky týkající se vlivů na životní prostředí, chráněná
území, požadavky na posouzení variant a podobně musí být řešené na úrovni zásad územ-
ního rozvoje a nelze je odmítnout s odůvodněním, že PÚR již danou záležitost rozhodla.

Zpracováno na základě usnesení Ústavního soudu, Pl.5/10 ze dne 2. 11. 2010 a rozsudku NSS 4 Ao 6/2010 - 37.)
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z obstrukcí a formalismu samotnými orgány i médii. Hlavním cílem snahy občanských sdru-
žení je ve skutečnosti ochrana příznivého životního prostředí, pouze se v převážné většině pří-
padů má za to, že přímá obrana práva na příznivé životní prostředí by v podání sdružení neměla
šanci na úspěch. 

Odkladný účinek

Článek 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy požaduje čestné, spravedlivé a hlavně včasné projednání
žalob dotčené veřejnosti, včetně rozumných nákladů na řízení. S plněním, respektive neplně-
ním požadavků tohoto článku úzce souvisí takzvaná předběžná opatření a odkladný účinek
žaloby ve správním soudnictví. Jejich smyslem je zabránit zhoršení existujícího stavu životního
prostředí předčasnou realizací činnosti, o které se teprve rozhoduje. Tř
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Město není krajina

Příkladem omezování rozsahu účasti veřejnosti i navazujícího přezkumu je následující pří-
pad, ve kterém se občanské sdružení domáhalo soudního přezkumu rozhodnutí o záměru
uprostřed města. „Centrální část vysoce urbanizovaného prostředí nelze bez přistou-
pení dalších skutečností označit za „krajinu“ ve smyslu zákona o ochraně přírody a kra-
jiny. Ve správním řízení nemohly být zájmy na ochraně přírody a krajiny dotčeny, protože se
jednalo o změnu existující stavby v městské památkové rezervaci a nedocházelo k zásahům,
které mají vliv na krajinu nebo na kulturní dominantu krajiny. […] Rozhodování správního or-
gánu o zásahu do krajinného rázu ale nepřichází v úvahu, jestliže na konkrétní právní vztahy
se stavbou související zákon o ochraně přírody a krajiny vůbec nedopadá; takový případ na-
stává i tam, kde stavba je umisťována do prostředí, které vůbec nemá znaky krajiny ve
smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, a nemá tedy ani „krajinný ráz“. Takovým
prostředím je - nejsou-li tu jiné skutečnosti, které by takový závěr vyvrátily - i zastavěná cent-
rální oblast pražské městské části, tedy vysoce urbanizované městské prostředí bez vý-
znamných krajinných prvků, bez výskytu druhů planě rostoucích rostlin, volně žijících
živočichů, nalezišť nerostů atd. Zájmy obdobné zájmům na ochraně přírody a krajiny hájí 
v takovém prostředí dotčené orgány jiné (v pražské památkové rezervaci orgány státní pa-
mátkové péče). Řešení otázky, zda má nebo nemá být udělen souhlas se zásahem do krajin-
ného rázu a v jakých procesních formách se tak má dít, může pojmově následovat teprve po
kladné odpovědi na otázku, zda na věc vůbec zákon o ochraně přírody a krajiny dopadá.“
Závěr o chybějící aktivní věcné legitimaci občanského sdružení je proto podle Nejvyššího
správního soudu v pořádku. NSS neshledal důvod, aby se odchýlil od své předchozí judi-
katury. Ze spisů je zcela zjevné, že námitky uplatněné stěžovatelem spadají do působ-
nosti právních předpisů na úseku státní památkové péče.

Zpracováno na základě rozsudku NSS 8 As 34/2010 – 106, ze dne 28.6.2010 a rozsudku č.j. 6 A 83/2002 - 65 ze dne 28. 12. 2006
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Podání žaloby dnes nemá automatický odkladný účinek. Má-li o něj žalobce zájem, je ne-
zbytné navrhnout jeho přiznání a prokázat přitom následující podmínky: 

• výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro žalobce znamenaly „nenahraditelnou
újmu“, a zároveň

• přiznání odkladného účinku se „nepřiměřeným způsobem“ nedotkne nabytých práv třetích
osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Přiznání předběžného opatření i odkladného účinku je pro občanská sdružení téměř ne-
možné. Soudy často návrhy na odklad vykonatelnosti odmítají s odkazem na koncept, podle
něhož může napadené rozhodnutí zasáhnout pouze do procesních práv občanských sdružení.
Proto mu z povahy věci nemůže vzniknout nenahraditelná újma. Problémem je navíc složitost
povolovacích řízení. Při výstavbě nového záměru je nejdůležitějším rozhodnutím rozhodnutí
o umístění stavby, ve kterém jsou posouzeny všechny zásadní právní otázky. Investor ale ne-
může na základě tohoto rozhodnutí začít s výstavbou, protože potřebuje další rozhodnutí (sta-
vební povolení). Pokud se veřejnost proti nezákonnému rozhodnutí o umístění stavby brání
žalobou, soud s největší pravděpodobností odkladný účinek žalobě nepřizná. Podle ustále-
ného výkladu soudů totiž žalobci nemůže hrozit nenapravitelná újma, protože investor ne-
může začít s výstavbou. Poslední novelizací zákona o posuzování vlivů v prosinci 2009 byl navíc
nově vyloučen odkladný účinek žalob proti navazujícím rozhodnutím. 

Přesto se stávající praxe postupně mění. Povinnost přiznávat odkladný účinek žalobám byla
opakovaně judikována Nejvyšším správním soudem a některé nižší soudy ho na tomto základě
přiznávaly. Nejčastěji je odkladný účinek přiznávám žalobám proti povolení kácet nebo proti
stavebnímu povolení. Argumentace soudů pro odmítnutí odkladného účinku nyní bývá zalo-
žena už nikoliv na nemožnosti vzniku újmy, jak tomu bylo dříve, ale na nedostatečném proká-
zání závažné újmy, popřípadě veřejném zájmu na pokračování výstavby.
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Předběžného opatření se lze domáhat soudně 

Městský soud v Praze zamítl žalobu, kterou se žalobci domáhali, aby byla stavebnímu
úřadu uložena povinnost vydat do pěti dnů od právní moci rozsudku rozhodnutí o jejich
návrhu na nařízení předběžného opatření. Stěžovatelé totiž opakovaně podali návrh na
nařízení předběžného opatření, na základě něhož by stavební úřad stavebníkovi zakázal
stavět. Protože stavební úřad ani v jednom případě o tomto návrhu nerozhodl, podali stě-
žovatelé podnět k opatření proti nečinnosti a na základě tohoto podnětu bylo opatřením
stavebnímu úřadu přikázáno, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení rozhodl. I přes toto
opatření stavební úřad o návrhu stěžovatelů nerozhodl. 

Nejvyšší správní soud poukázal na svůj setrvalý názor, že výluky ze soudního přezkumu
aktů veřejné správy směrovaných vůči jednotlivci je nutno v pochybnostech vykládat ve
prospěch práva na přístup k soudu. Jen tak budou řádně respektována základní práva jed-
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Bez přiznání odkladného účinku dochází k případům, kdy soudy ruší nezákonná rozhodnutí na-
příklad v územním nebo stavebním řízení na základě žalob občanských sdružení až po něko-
lika letech. Stavba, o jejíž realizaci se v rámci řízení rozhodovalo, bývá již dávno postavená. K
následnému nařízení odstranění staveb v praxi většinou, s odkazem na ochranu dobré víry in-
vestora, nedochází.
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notlivce zaručená Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv
a základních svobod. Listina základních práv a svobod totiž garantuje i to, aby správní
orgán bez průtahů provedl i zákonem stanovený předběžný postup v rámci určitého
„hlavního“ řízení. Soudní ochrana se vztahuje i na tento předběžný či pomocný „finální
produkt“. Přesně takovým případem je vydání předběžného opatření. Požádá-li o jeho
vydání účastník řízení, je správní orgán povinen o žádosti rozhodnout do deseti dnů.
Zákon tedy stanoví jednoznačný a z časového hlediska dokonce velmi striktní postup,
který je správní orgán v řízení o vydání předběžného opatření povinen dodržet. Jeho ne-
dodržení je porušením práva účastníka na spravedlivý proces zaručeného v Listině zá-
kladních práv a svobod a poškozený účastník má právo se proti tomuto postupu soudně
bránit. 

Zpracováno na základě rozsudku NSS 7 Ans 5/2010 – 70, ze dne 19. 8. 2010
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Aarhuská úmluva a její požadavky jsou v České republice za jejích deset let existence poměrně
dobře známé. Velká většina naší legislativy je až na drobné výjimky v souladu s požadavky Aar-
huské úmluvy, a to díky nutnosti transponovat předpisy Evropské unie do české legislativy.
Existují zákony, které upravují přístup k informacím, účast na rozhodování i možnosti soudní
obrany. 

Naše příklady z praxe ale ukazují, že praktické dodržování cílů Aarhuské úmluvy není bohužel
stále dostatečné. Veřejnost není ani deset let po přijetí úmluv smysluplně zapojována do roz-
hodování s dopady na životní prostředí. Důvody jsou přitom na obou stranách: jak na straně
veřejnosti, tak na straně veřejné správy. Občany, politiky i úředníky tedy čeká ještě velký kus
práce, než bude možné říci, že účast veřejnosti v řízeních o ochraně životního prostředí a
ochrana práv veřejnosti v těchto řízeních, je v České republice skutečně efektivní. 
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Aarhuská úmluva
vstupuje do druhé dekády
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Na závěr publikace přikládáme rozhovory s třemi odborníky, kteří se Aarhuské úmluvě dlou-
hodobě a výrazně věnují. Pavel Černohous a Pavel Černý se jí zabývají při své právnické praxi,
Zuzana Drhová se Úmluvě věnovala za neziskový sektor v době jejího přijímání. 

Pavel Černohous: 

„Bez přístupu ke spravedlnosti jsme stále nevolníky“

Mgr. Pavla Černohouse, advokáta a právníka nevládní organizace Ate-
liér pro životní prostředí jsme se ptali na jeho praktické zkušenosti. Ve
své právnické praxi často řeší případy, které souvisejí s právem na in-
formace o životním prostředí a s právem na účast veřejnosti ve správ-
ních řízeních.

Petra Humlíčková, Zelený kruh: Jaká je Tvoje motivace věnovat se tématu účasti veřejnosti? 

Mgr. Pavel Černohous: Na to se dá odpovědět stručně. Pokud mám přístup do řízení či před soud,
mohu hájit svá práva. Pokud tento přístup nemám, může mi kdokoliv má hmotná práva upírat,  ať
je to jednotlivec nebo stát prostřednictvím svých úřadů. Bez možnosti vymáhat svá hmotná práva
účinnou procesní cestou mi nemusí být tato práva přiznaná, nebo nemusí být respektovaná. Na-
příklad veškeré limity pro znečišťující látky nemusí mít vůbec smysl, pokud nemám možnost dodr-
žování těchto limitů vymáhat. Jestliže stát říká, že není potřeba, aby se lidé efektivně účastnili
procesů, ve kterých se rozhoduje o jejich životním prostředí, že tu jsou státní orgány, které jeho
ochranu zajistí, a proto lidem v účasti brání, pak tímto z lidí dělá nevolníky. Tedy osoby, které ne-
mohou o své vůli hájit svá práva. 

Jaký je podle Tebe hlavní smysl Aarhuské úmluvy? 

To je vícevrstvá otázka. Je to mezinárodní úmluva, kterou uzavíraly státy a pro ně má určitý smysl.
Jiný smysl má zase pro mě nebo pro veřejnost. Na mezinárodní úrovni mohlo být jednou z motivací
zabránění ekologickému dumpingu souseda. Také je možné vycházet z preambule Úmluvy a říct,
že je to pokračování v emancipaci člověka. Tedy, že jde o osvobozování jednotlivce vůči paternalis-
tickému státu. Dále úmluva navazuje na deklaraci lidských práv, a to v oblasti práv lidí ve vztahu 
k životnímu prostředí. Sl

ov
a

 z
 p

ra
xe

Slova z praxe

aarhuska umluva 2010:Sestava 1  16.12.2011  13:22  Stránka 35



34

Pro určení smyslu Aarhuské úmluvy pro veřejnost je zásadní, zda vycházíme z předpokladu, že exi-
stují některá přirozená práva, která jsou nezávislá na jejich ustanovení pozitivním právem, nebo
zda existují pouze ta práva, která jsou kodifikována nějakým zákonem. Osobně vycházím z pře-
svědčení, že existují přirozená práva. Úmluva pak pouze deklaruje existenci již existujících přiroze-
ných práv, a to práva na příznivé životní prostředí či práva na soudní ochranu. Tato práva jsou
zakotvena i v Listině základních práv a svobod. Myslím, že i právo na informace patří mezi přirozená
práva, ale nejsem si jistý. V Listině je však zakotvena svoboda slova a právo zjišťovat informace, 
a také povinnost státu informace poskytovat. Aarhuská úmluva tedy podle mého názoru pouze
deklaruje něco, co existuje již ze své podstaty, totiž přirozená práva. Navíc právo na příznivé životní
prostředí, na soudní ochranu, přístup do procesu i na informace je zaznamenáno už v Listině. 

Česká republika tak ratifikací Úmluvy pouze dubluje na ústavní úrovni již „respektovaná" práva. 
V určitém smyslu se proto v této její části jedná o zbytečný závazek. Podstatný smysl má Úmluva pro
sdružení hájící životní prostředí. To proto, že na rozdíl od fyzických osob to je první dokument, který
na vysoké právní úrovni respektuje sdružení, která si veřejnost zakládá s cílem chránit životní pro-
středí a přiznává jim hmotné právo na příznivé životní prostředí. Jejich postavení na takto vysoké
úrovni není upraveno nikde jinde. 

Úmluva na rozdíl od Listiny, nebo jen nezapsaných existujících přirozených práv, podrobněji sta-
noví podmínky pro uplatňování práva na příznivé životní prostředí, podmínky přístupu 
k informacím, podmínky přístupu do povolovacích řízení a podmínky soudní ochrany. Je tak kon-
krétnějším vodítkem pro tvorbu podústavních, jednoduchých zákonů a pro jejich interpretaci.

Přínosem Úmluvy je uznání role právnických osob sloužící ke zvýšení efektivity v ochraně 
životního prostředí a pozitivní, podrobná úprava přístupu k soudní ochraně. U fyzických osob a je-
jich přístupu do procesu sice pouze reflektuje jejich přirozené právo, ale upravuje toto oprávnění
podrobněji než Listina. Může tak sloužit jako nástroj pro efektivní vymáhání, protože je podrob-
nější ve výčtu povinností, které mají státy splnit.

Jaké úspěchy a neúspěchy Aarhuské úmluvy jsi během 10 let její existence zaznamenal? 

Domnívám, se že Aarhuská úmluva příliš nezměnila. Přístup k procesu pro právnické osoby existo-
val již před Úmluvou. Respekt státu k této Úmluvě je velmi malý, naopak se snaží přístup omezovat,
což je proti smyslu Úmluvy. Práva fyzických osob stále nejsou respektována, protože lidé nemají 
k procesu přístup a reflektování těchto práv na ústavní rovině nemá vliv na aplikaci v podústavní
rovině, v běžném životě. Jediné, co stát jako smluvní strana respektuje, je „evropská agenda", u které
hrozí reálná sankce, například nemožnost čerpat peníze z evropských fondů. Česká republika ne-
pošlapává práva vyplývající z Aarhuské úmluvy zcela, protože se právo Evropské unie do jisté míry
překrývá s požadavky Úmluvy. To je však výsledek tlaku Evropské unie a nikoliv Aarhuské úmluvy
na stát.

A zde se kruh uzavírá. Nerespektování práv zakotvených v Aarhuské úmluvě je možné, protože lidé
v České republice sice mohou podat stížnost k Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy Aarhus
Compliance Committee] pro nedodržování Úmluvy, jenže tento výbor nemůže České republice ulo-
žit žádné efektivní sankce. Lidé tak nemají přístup k procesu, kterým by si vynutili dodržováníSl
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Úmluvy. Česká republika ji může beztrestně porušovat, protože se lidé nemohou domoci jejího do-
držování. Což pouze dokazuje, že zakotvená hmotná práva bez přístupu k procesu, kterým by bylo
možné je vymáhat, nemají velký respekt. 

Jaký je podle Tebe výhled do budoucna, co by sis přál do příštích 10 let? 

Nejspíš prostřednictvím judikatury se domoci toho, že Aarhuská úmluva bude dodržovaná. Protože
Aarhuská úmluva je o něco podrobnější než Listina, lze z ní lépe dovodit určité konkrétní formy cho-
vání státu a jeho orgánů. Úmluva podrobněji upravuje, jak má být právo navazujícími předpisy pro-
vedené. Přístup do řízení lze dovodit i z Listiny, ale tam je omezen na oprávnění pouze v mezích
zákona. Aarhuská úmluva má například článek 9 odst. 3, který upravuje právo zakázat činnost po-
škozující životní prostředí. Toto ustanovení už je konkrétním nárokem veřejnosti, který konkretizuje
právo na příznivé životní prostředí. Má potenciál být vodítkem, podle kterého soudy mohou při
dobré vůli dojít k reálné ochraně práv lidí při ochraně jejich životního prostředí. Ale samotná Aar-
huská úmluva nezmění to, jaké zájmy reálně hájí český parlament nebo exekutiva. 

Pavel Černý: 

„Právo má poskytovat ochranu i těm slabším“

Odpovídal Mgr. Pavel Černý, právník a člen Legislativní rady vlády ČR,
jeden z předních českých expertů na problematiku Aarhuské úmluvy
a její implementaci u nás.

Petra Humlíčková, Zelený kruh: Jaká je Tvoje motivace věnovat se tématu Aarhuské úmluvy?  

Mgr. Pavel Černý: Aarhuskou úmluvu jsem začal používat primárně jako praktický nástroj ve vě-
cech ochrany životního prostředí, konkrétně v případech týkajících se přístupu k informacím, účasti
veřejnosti na rozhodování nebo přístupu k soudům. 

Této oblasti se potom věnuji z více důvodů. Zaprvé, životní prostředí je potřeba chránit z pragma-
tických i morálních důvodů a právo stále považuji za alespoň potenciálně účinný nástroj jeho
ochrany. Zadruhé, právo má podle mě poskytovat ochranu i „těm slabším“, kteří se ve společen-
ském životě hůře prosazují. Mezi tyto „slabší“ patří v dnešním světě mimo jiné životní prostředí. Za
třetí, právo nesmí fungovat pokryteckým způsobem. Stát tím, že vydává právní normy, uzavírá 
s občany společenskou smlouvu, kterou by měl sám dodržovat. Tedy vydané normy skutečně vy-
nucovat, i když je to části nebo většině společnosti, případně „těm silnějším“, nepříjemné nebo pro
ně nevýhodné. Aarhuská úmluva je - nebo alespoň může být - silným nástrojem k dosažení všech
těchto cílů.  
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Jaký je podle Tebe hlavní smysl Aarhuské úmluvy? 

Aarhuská úmluva je podle mě jedinečným pokusem vzít vážně myšlenku, že by lidé měli mít účinné
nástroje, jak na státech vynutit to, k čemu se zavázaly. Pokud bude Aarhuská úmluva dodržována,
pak v oblasti ochrany životního prostředí může každý, kdo chce být aktivní, efektivně nutit stát, aby
dodržoval vlastní zákony. Kromě toho je s touto úmluvou spojený unikátní stížnostní mechanis-
mus, který do jisté míry umožňuje i to, aby státy, které ji dodržovat nechtějí, měly s takovým cho-
váním problémy. A opět jej teoreticky může využít kterýkoli člověk. Aktivní jednotlivec tak s využitím
Aarhuské úmluvy může dojít poměrně daleko na území, které je jinak vyhrazeno výlučně státům 
a jejich orgánům. Hlavním smyslem Aarhuské úmluvy je tedy vést jednotlivce i státy k tomu, aby se
chovali zodpovědně. 

Jaké úspěchy a neúspěchy Aarhuské úmluvy jsi během 10 let její existence v České republice
zaznamenal?

Přímým, byť dílčím úspěchem je, že se české soudy Aarhuskou úmluvou zabývají a snaží se na ni ve
své judikatuře reagovat. Neúspěchem je, že se ještě žádný soud nepodařilo přesvědčit, aby ve své
konstantní judikatuře Úmluvu aplikoval tak, jak aplikována být má. To by znamenalo hlavně změnu
standardní doktríny o pouze procesních námitkách, které mohou nestátní neziskové organizace
uplatnit u soudu nebo přiznávání odkladného účinku žalobám ve věcech životního prostředí. Plně
v souladu s Aarhuskou úmluvou je také zavedení možnosti soudního přezkumu územních plánů. Ale
zase na druhé straně v rozporu s Úmluvou je v této oblasti nepřiznávání aktivní žalobní legitimace
nevládním organizacím. Úspěchem, který souvisí s Aarhuskou úmluvou, je i to, že zatím neprošly
nejhorší legislativní návrhy na omezení účasti veřejnosti na rozhodování, které se objevovaly. 

Jaký je podle Tebe výhled do budoucna, co by sis přál do příštích 10 let? 

Aby se začalo české právo vykládat důsledně v souladu s požadavky Úmluvy, tedy hlavně aby v ob-
lasti životního prostředí nastal zásadní posun v tom, jak se úřady a soudy budou zabývat námitkami
dotčené veřejnosti. Měly by přestat se složitým a formalistickým zkoumáním, kde končí subjektivní
práva a kde začínají veřejné zájmy a zabývat se podstatou jednotlivých případů a argumentů.

Představoval bych si zjednodušeně zhruba následující přístup. Nejprve by měl úřad či soud posou-
dit, zda se na něj obrací někdo, kdo má na výsledku rozhodování legitimní zájem, a zda jsou jeho
argumenty relevantní. Negativně by na tyto otázky mohl odpovědět pouze tehdy, kdyby se jednalo
o zcela zjevné zneužití práva nebo o naprosto zřejmě neopodstatněné podání. Jinak by se úřady 
i soudy měly vždy bez dalšího zabývat všemi uplatněnými argumenty souvisejícími s věcnou strán-
kou případu. 

Další zásadní změnou by mělo být zefektivnění soudní ochrany, aby rozsudky nebyly vydávány 
v době, kdy již zásahu do životního prostředí nelze zabránit. Jednoduše řečeno, tvrzení „vyřešit pří-
pad“ by pro úředníka i soudce mělo znamenat vyřešit ho věcně, a nikoliv pouze formálně. 
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Zuzana Drhová:

„Bez aktivní veřejnosti se nedá prosazovat 
rozumná politika“

Socioložka Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. v současnosti pracuje jako za-
stupitelka a pracovnice Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách při Úřadu vlády. Problematice Úmluvy se intenzivně věno-
vala v nevládním sektoru právě v době, kdy se vyjednávalo o přistou-
pení České republiky k Aarhuské úmluvě.

Petra Humlíčková, Zelený kruh: Jaká je Tvoje motivace věnovat se tématu Aarhuské úmluvy? 

Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.: Hlavní motivací je asi mé přesvědčení, že bez aktivní veřejnosti, ne-
vládních organizací a různých iniciativ se nedá prosazovat rozumná politika ochrany životního
prostředí. Aarhuská úmluva toto potvrzuje a stanovuje práva veřejnosti v ochraně životního pro-
středí, ale také povinnosti veřejné správy toto respektovat a veřejnost v její účasti na tvorbě a im-
plementaci politiky životního prostředí podporovat.  

Jaký je podle Tebe hlavní smysl Aarhuské úmluvy?

Hlavní smysl vidím v potvrzení práva na informace, práva účastnit se rozhodování a práva na právní
ochranu jako mezinárodně uznávaných principů, které neodmyslitelně patří nejen k politice život-
ního prostředí, ale k vyspělým demokratickým společnostem obecně. I u nás vidíme, že jsou tyto
principy neustále zpochybňované. Aarhuská úmluva dala navíc do pohybu řadu iniciativ a pro-
cesů, které k naplňování těchto principů směřují, a to od mezinárodní až po lokální úroveň.      

Jaké úspěchy a neúspěchy Aarhuské úmluvy jsi během 10 let její existence zaznamenala?

Aarhuská úmluva vytváří poměrně obecný rámec a hodně záleží na tom, jak se s ním jednotlivé
státy vypořádají. Jako hlavní úspěch vidím, že Aarhuská úmluva vešla v platnost a tedy úspěšně
prošla ratifikačním procesem v řadě zemí včetně České republiky. Bylo nutné splnit základní pod-
mínky a zajistit i v Parlamentu potřebnou většinu, která se k těmto principům přihlásila. Na druhou
stranu všichni víme, že při ambiciózním výkladu Aarhuské úmluvy má rezervy jak Evropská unie, tak
Česká republika. Nikdy nebudou veřejné instituce dostatečně otevřené a demokratické. Jako hlavní
nedostatek vidím omezenou možnost domoci se účinné nápravy při neposkytnutí informací, či ne-
umožnění efektivní účasti na rozhodování. Nemyslím, že je optimální, aby každý názorový střet
končil u soudu, ale bez této reálné hrozby se praktiky fungování úřadů mění obtížněji.

Jaký je podle Tebe výhled do budoucna, co by sis přála do příštích 10 let?

Aarhuská úmluva by neměla ztratit podstatný demokratizační element a v tomto smyslu by měla
pomáhat měnit prostředí v zemích, kde se demokratické procesy a instituce teprve zavádějí. Určitě
bych byla pro „globalizaci“ Aarhuské úmluvy s dopadem nejen na země bývalého Sovětského svazu,
jako je tomu dnes, ale i na další asijské či africké země. Co se týče České republiky, vidím jako po- Sl
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třebné na jednu stranu posílit právo na právní ochranu, a tedy mít možnost se účinně domoci ná-
pravy, na druhou stranu bude třeba více integrovat informační otevřenost a zapojování veřejnosti
do rozhodovacích procesů veřejné správy obecně. Úřady stále neumí a často ani nechtějí pracovat
s veřejností tak, aby její podněty byly skutečně využitelné pro rozhodování. Veřejná slyšení bývají
úředníky vnímaná jako nutné zlo. S veřejností jsou prováděné konzultace pozdě a nevhodným způ-
sobem, takže se často rozhodování nikdo neúčastní. Tady vidím velké rezervy. Je třeba směřovat 
k participativnímu plánování a rozhodování, zefektivnit účast veřejnosti v rámci posuzování vlivů
na životní prostředí jejím včasnějším zapojením. A také integrací posuzování vlivů do rozhodova-
cích procesů tak, aby mělo větší faktický dopad při hledání nejlepších možných řešení, než jak je
tomu dnes.
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Seznam zkratek:
ČIŽP = Česká inspekce životního prostředí
EHK OSN = Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
EIA = posuzování vlivů na životní prostředí
IRZ = Integrovaný registr znečištění
NSS = Nejvyšší správní soud
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
PRTR = Protokol o integrovaném registru úniků a přenosů znečišťujících látek
PÚR = Politika územního rozvoje
RIA = Hodnocení dopadů regulace
SEA = strategické posuzování vlivů na životní prostředí
ÚS = Ústavní soud
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Občanská společnost je jediným vskutku pevným fundamentem de-
mokratického politického systému, protože politické strany a zá-
kladní instituce demokratického státu fungují dobře jen tehdy,
čerpají-li trvale svou životní sílu z rozvinutého a pluralitního občan-
ského prostředí, které je obklopuje, inspirují-li se jím a jsou-li zároveň
vystaveny jeho kvalifikované kritice.

Nejde přece o to vyřazovat parlament, vládu či strany z veřejného ži-
vota či je obcházet, ale dosáhnout naopak toho, aby pracovaly co nej-
lépe jakožto subjekty, které demokratický systém završují.

„Bez životadárného zázemí pestře strukturované občanské společnosti politické strany i vrcholné
politické instituce státu chřadnou, ztrácejí elán, novou krev i nápady, aby se posléze proměňovaly
v nezajímavé a do sebe uzavřené hloučky politických profesionálů, kteří si téměř vystačí sami.“

Projev prezidenta republiky Václava Havla
Macalester College, Minneapolis/St.Paul, USA, 26. dubna 1999
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