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Východiska
� NNO mají velký potenciál zajišťovat zpětnou 

vazbu mezi praxí a veřejnou správou 

→ aby tato zpětná vazba fungovala, musí být 
vytvořeny vhodné podmínky pro vzájemnou 
komunikaci a přenos informací ve správném 
čase



Legislativní centrum Zeleného kruhu

� Funguje od roku 1998

� Průběžně sledujeme ekologickou legislativu a 
koordinujeme přípravu společných připomínek

� Stále chybí: závazná procesní pravidla pro účast 
NNO při připomínkování nové legislativy.



Legislativní pravidla vlády a jejich 
nedostatky

� Nezohledňují běžné užívání internetu a možnost 
zveřejňování návrhů zákonů na webových 
stránkách

� Nezohledňují prosazovaný princip partnerství
mezi NNO a veřejnou správou 

� Nezohledňují mezinárodní závazky plynoucí z 
Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a právní ochraně v 
otázkách ŽP, kterou ČR ratifikovala v roce 2004



Překážky pro změnu legislativních 
pravidel vlády v existující praxi 
� Návrhy zákonů ve vnějším připomínkovém řízení

jsou stále považovány za pracovní materiál 
ministerstva

� Pokud ke konzultacím s NNO dochází, jen dle 
výběru úředníků

� Návrhy zákonů se zveřejňují jen když je dostatek 
času

� Neexistence pravidel pro vyřizování připomínek
� Nechuť rozdmýchávat diskusi a upozorňovat na 

legislativní návrh



Argumenty pro změnu LPV 
� Může to fungovat:  (ZK a MŽP) – oficiální

připomínkové místo
- transparentnost

- ministerstvo není zavalené připomínkami
- ekologické NNO přispívají k vylepšení

připravované legislativy → cenná zpětná
vazba



Návrh  na změnu LPV ze strany 
Zeleného kruhu
� Zajištění zveřejňování návrhů zákonů, vyhlášek a 

nařízení v rámci vnějších připomínkových řízení
stanovením povinnosti zveřejnění na internetových 
stránkách p říslušných ú řadů

� Zavedení povinnosti vedení seznamu fakultativních 
připomínkových míst jednotlivými resorty (instituce 
mimo veřejnou správu splňující kritéria)

� Zavedení „hromadné p řipomínky“ pro širší ve řejnost
� Zveřejňování zápisu z vypo řádání p řipomínek v 

určené lhůtě na internetu 



Aarhuská úmluva 
� Navrhované změny LPV odpovídají požadavkům 

Aarhuské úmluvy – požaduje, aby strany úmluvy 
zajistily účast veřejnosti na přípravě prováděcích 
předpisů a právně závazných normativních 
nástrojů

� Veřejnost má dle AÚ právo být včas 
informována, vyjádřit se k návrhům a mít 
procesně zajištěno, že její připomínky budou 
vzaty v úvahu

� Znění AÚ i návrhu na změnu LPV najdete na: 
www.ucastverejnosti.cz
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Závěrem 
� K návrhu na změnu LPV se pozitivně staví Rada 

vlády pro NNO a Rada vlády pro lidská práva
� Osud navrhovaných změn však stále nejistý

� Výzva pro ostatní NNO: návrh na 
změnu LPV by se m ěl stát naším 
spole čným požadavkem
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