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Úvod
Úmluva o přístupu k informacím, účasti

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí,
známá jako Aarhuská úmluva, je přelomovým
dokumentem pro životní prostředí a demo-
kracii. Aarhuská úmluva byla sjednána 
25. 6. 1998 na konferenci ministrů životního
prostředí regionu Evropské hospodářské komi-
se OSN „Životní prostředí pro Evropu“. Úmluva
má 40 signatářů a vstoupila v platnost 
30. 10. 2001. Česká republika ji ratifikovala na
podzim 2004, Evropské společenství Úmluvu
ratifikovalo v únoru 2005. 

Dle preambule Aarhuské úmluvy má
každý jedinec právo žít v prostředí přiměře-
ném jeho zdraví a pohodě a má povinnost,
jako jednotlivec i spolu s ostatními, chránit 
a zlepšovat stav životního prostředí ve pro-
spěch dnešních i budoucích generací. Mají-li
občané uplatňovat toto právo a dostát této
povinnosti, musí mít přístup k informacím 
o životním prostředí, musí mít právo podílet
se na rozhodování týkajícím se životního pro-
středí a musí mít přístup k právní ochraně.

Implementovat Aarhuskou úmluvu na národ-
ní úrovni předpokládá sladit národní legislativu 
s požadavky Aarhuské úmluvy, ale také při-

jmout další politická či systémová opatření. 
Aarhuská úmluva hovoří o vztahu veřejné sprá-
vy, veřejnosti a potenciálních či skutečných
znečišťovatelů životního prostředí. Veřejnost je 
v duchu Aarhuské úmluvy postavena jako part-
ner veřejné správy s právem získávat srozumi-
telné informace o životním prostředí, účastnit
se rozhodování a mít zajištěnu právní ochranu.
Znečišťovatelé mají povinnost poskytovat včas-
né informace veřejné správě. Veřejná správa
pak nese zodpovědnost za vytvoření fungující-
ho mechanismu toku informací od znečišťova-
telů k veřejnosti, za vzdělávání a osvětu veřej-
nosti tak, aby byla schopna svých práv garanto-
vaných Aarhuskou úmluvou využívat, a za vtaže-
ní veřejnosti do rozhodovacích procesů. Veřej-
ná správa na místní, ale zejména na regionál-
ní a národní úrovni proto hraje při naplňování
Aarhuské úmluvy klíčovou roli.

Znečišťovatelé � Veřejná správa � Veřejnost

Aarhuská úmluva je naplňována konkrétní-
mi lidmi. Jejich osobní postoje a znalosti urču-
jí, nakolik se principy Aarhuské úmluvy stanou
reálnou součástí našeho života. Proto je v sou-
vislosti s Aarhuskou úmluvou zdůrazňována
potřeba osvěty, vzdělávání, ale také kultivace
jednání založeného na transparentnosti, sluš-
nosti, jasně určené odpovědnosti a pravomoci
všech zúčastněných stran.

Veřejnou správu pak tvoří konkrétní institu-
ce se svoji vnitřní strukturou, rozdělením kom-
petencí a pravidly vnitřní komunikace. I ty mají
zohledňovat požadavky Aarhuské úmluvy tak,
aby instituce byly připraveny organizačně i lid-
sky Aarhuskou úmluvu naplňovat. Může to zna-
menat přesuny kompetencí, změny procedur či
informačních toků uvnitř institucí. 

Na národní úrovni pak je třeba sledovat
nastavení celého systému – právních norem,
vztahů mezi jednotlivými institucemi apod. - tak,
aby vzniklo prostředí příznivé pro naplňování
Aarhuské úmluvy. Tento požadavek je zvláště
aktuální v České republice s ohledem na probí-
hající reformu veřejné správy. Ukazuje se, že
prolínání státní správy a samosprávy na úrov-
ni krajů i obcí vede ke zvýšenému politické-
mu tlaku na výkon státní správy a potažmo na
oslabení ochrany životního prostředí.   

Předložená Zpráva o naplňování Aarhuské
úmluvy si bere za cíl zmapovat současný stav 1
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v České republice a označit především ty strán-
ky, které nefungují a na kterých je třeba v příš-
tích letech pracovat. Výstupem je proto se-
znam doporučení pro implementaci Aarhus-
ké úmluvy. 

Instituce veřejné správy zodpovědné za
naplňování Aarhuské úmluvy:

Ministerstvo životního prostředí jako orgán
vrchního státního dozoru ve věcech životního
prostředí a jeho resortní instituce, Agentura
ochrany přírody, Česká inspekce životního pro-
středí a další)

Další resortní ministerstva, která mají 
v kompetenci rozhodování s dopadem na
životní prostředí : 
Ministerstvo zemědělství – kompetence v ob-
lasti vodního a lesního hospodářství či agroen-
vironmentálních programů 
Ministerstvo průmyslu a obchodu – kompeten-
ce v oblasti surovinové či energetické politiky
Ministerstvo zdravotnictví – ústřední státní
orgán v oblasti ochrany veřejného zdraví
Ministerstvo pro místní rozvoj – kompetence 
v územním plánování
Ministerstvo vnitra – reforma veřejné správy
Ministerstvo dopravy – tvoří státní dopravní
politiku 
Ministerstvo financí – tvoří daňovou politiku
Ministerstvo práce a sociálních věcí – kom-
petence ohledně Evropského sociálního fondu 
Ministerstvo školství – vzdělávání a osvěta
mimo jiné i v otázkách životního prostředí a udr-
žitelného rozvoje

Krajské úřady – územní plány velkých
územních celků, posuzování vlivů staveb na
životní prostředí, odvolací orgán proti rozhod-
nutím vydaným obecním úřadem apod. 
Kraj – schvaluje koncepční dokumenty rozvoje
krajů (např. koncepce odpadového hospodář-
ství, ochrany ovzduší) 
Obce – územní plánování, vydávají územní roz-
hodnutí, stavební povolení, povolení o kácení
dřevin apod. 
Parlament ČR – schvaluje nové zákony s do-
padem na životní prostředí 

Další instituce: 
Městský soud v Praze a krajské soudy, Nejvyš-
ší správní soud – odvolací orgány 

Aarhuská úmluva usiluje o zlepšení informo-
vanosti veřejnosti o stavu životního prostředí 
a jeho dopadu na lidské zdraví. Dle Aarhuské
úmluvy má každý právo takové informace zís-
kat. Důraz je přitom kladen na aktivní přístup
veřejné správy v poskytování informací, na
uživatelsky srozumitelné a přístupné formy
poskytování informací s maximálním využitím
internetu a elektronických médií.

Dle Aarhuské úmluvy musí veřejná správa
nejen shromažďovat, aktivně šířit a na vyžádání
poskytovat informace, ale také aktivně informo-
vat o tom, jaké informace má k dispozici, jak se
k nim lze dostat, jak se zapojit do rozhodování
a jak se lze v případě odepření informací či
účasti na rozhodování domáhat spravedlnosti.

Článek 4

Stanoví obecné právo osob získat přístup
ke stávajícím informacím na základě žádosti,
což je případ známý jako ”pasivní” přístup 
k informacím. 

Environmentální informace jsou definová-
ny v článku 2 odstavci 3 Úmluvy; zahrnují stav
složek životního prostředí a faktory, které mají
na životní prostředí vliv, které ovlivňují rozhodo-
vání v záležitostech životního prostředí a zdra-
votní stav lidí a jejich bezpečnost.

Požadavky čl. 4 pokrývá v České republi-
ce zákon č. 123/1998 Sb., o právu na infor-
mace o životním prostředí, který dává všem
občanům právo požadovat v daných lhůtách
bezplatně informace o životním prostředí a defi-
nuje výjimky pro odepření požadovaných infor-
mací. Obecné právo na informace pak pokrývá
v ČR zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. 

Z čl. 4 dále vyplývá povinnost informovat
veřejnost o tom, který orgán veřejné správy
spravuje jaké typy informací a zavést a provozo-
vat systém pomáhající veřejnosti směřovat své
žádosti (o environmentální informace) na správ-
ná místa. Tento požadavek se váže k zavedení

www.zelenykruh.cz
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1) Právo na 
informace o životním
prostředí 
(čl. 4, 5 úmluvy)
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metainformačního systému u jednotlivých orgá-
nů veřejné správy. Ministerstvo životního pro-
středí pracuje na tomto systému, ale dosud
není plně funkční. Tento požadavek nově
pokrývá novelizovaný zákon o právu na informa-
ce o životním prostředí (§10 aktivní zpřístupňo-
vání informací).

Obecně lze konstatovat, že výše zmíněné
zákony naplňují požadavky čl. 4 Aarhuské
úmluvy, v praxi se však stále potýkáme ze
závažnými nedostatky. 

Obtíže v praxi
� V praxi bývá zneužívána skutečnost, že
není jasný výklad pro to, zda požadovanou
informaci lze zpřístupnit na základě zákona 
o právu na informace (které má každý) či ode-
přít na základě stavebního zákona, kde má
právo na informace pouze účastník řízení.

Úředníci tedy zneužívají, že s přijetím záko-
na č. 123/1998 Sb. (ani s 106/1999 Sb.)
nebyl přímo novelizován správní řád či stavební
zákon — a jejich ustanovení upravující nahlížení
do spisu. Aby znemožnili přístup k informacím,
zcela ignorují ustanovení zákona o právu na
informace o životním prostředí (z roku 1998),
dávající právo žadateli nahlédnout do spisu 
(v mezích/rozsahu práva na informace o život-
ním prostředí) s odůvodněním, že správní řád 
z roku 1967 (anebo stavební zákon z roku
1976) právo založené novějším zákonem vylu-
čuje. Obdobně je úředníky přehlížen zákon 
č. 106/1999 Sb. Řešení spočívá v jasné defi-
nici vztahu správního řádu (a stavebního záko-
na) a zákona č. 123/1998 Sb (106/1999 Sb.).

� V praxi se vedou spory, co je a co není
informace o životním prostředí.

Ze zkušenosti Ekologického právního servi-
su (EPS) hlavní hygienik odmítl zpřístupnit stu-
dii, která prokazuje, že v krvi obyvatel žijících 
v okolí Spolany, a.s. je zvýšené množství dioxi-
nových látek. Hlavní hygienik ČR nejdříve 
existenci zmiňované studie zatajoval a poté
protiprávně odmítl poskytnout. Své rozhodnutí
o odmítnutí požadované informace zdůvodnil
tvrzením, že: "Člověk součástí životního pro-
středí není." EPS se odvolal a ministryně zdra-
votnictví zrušila rozhodnutí Hlavního hygienika
(TZ EPS 13. 4. 2004). 3
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Nahlédnout do stavební 
dokumentace?
Zakázáno! 

Abychom předešli následným mož-
ným výhradám vůči postupu stavebního
úřadu. Pro úplnost poznamenáváme, že
právo na poskytnutí informací není abso-
lutní, ale může být omezeno, přičemž
takové omezení musí být založeno záko-
nem. Takové bariéry obsahuje například
§133 stavebního zákona stanovením
požadavků na nahlížení do dokumentace
staveb. Nutno konstatovat, že stavební
úřad je sice povinným subjektem podle
uvedeného zákona č. 106/1999 Sb.,
avšak za podmínek zákonem stanove-
ných. Ustanovení §2 odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb. vylučuje ze svého reži-
mu informace podávané podle zvláštního
právního předpisu. Je-li poskytnutí infor-
mace ve formě nahlížení do dokumenta-
ce staveb upraveno zvláštním právním
předpisem, pak zákon č. 106/1999 Sb.
uplatňovat nelze. 

Z korespondence Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a Milkovické-
ho přírodně společenského kroužku 
z Libáně, 7. 7. 2004.

Chcete vědět, co ve vašem 
sousedství vypouští průmyslový
podnik do ovzduší?
Zkuste se zeptat!
(zkušenost Ateliéru pro životní prostředí 
z Liberecka )

Hygienická stanice Libereckého kraje
vydala stanovisko ve věci nelegálního
provozu slévárny hliníku v obytné čtvrti.
Pro vydání stanoviska použila protokol 
o měření emisí z provozu slévárny .

Obyvatelka domu v sousedství slévár-
ny požádala hygienickou stanici o kopii
tohoto protokolu, protože chtěla vědět, co
vše vypouštěla slévárna do ovzduší (v prů-
běhu jejího několikaletého provozu došlo
ke zhoršení zdraví více obyvatel v okolí).
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� Jako hlavní slabina současné praxe se
ukazuje nedostatečná právní ochrana k člán-
ku 4 a žádné sankce pro úředníky 

Soudní přezkum je pomalý a neúčinný. Pří-
stup k informacím má sloužit (také) jako nástroj
veřejné kontroly státní moci, jako nástroj prosa-
zování příznivého životního prostředí a také má
povzbuzovat občany k vlastní aktivitě při ochra-
ně a vytváření zdravého životního prostředí. Aby
tento nástroj fungoval a získávání informací
mělo smysl, je potřeba, aby je žadatel dostal
pokud možno co nejdříve. Proto i soudní
ochrana musí být rychlá. To, že po půl roce 
(v případě velmi rychlého soudu) dá soud
žalobci za pravdu, bývá často již pozdě — infor-
mace je již neaktuální.

Soudní rozhodnutí o protiprávním odmítnutí
informace navíc není zárukou, že se žadatel 
k odmítané informaci dostane. Soud jen zruší
rozhodnutí, kterým odvolací orgán potvrdil
zamítnutí žádosti o informaci a vrátí věc nazpět
k řízení tomu, kdo informaci nechce poskyt-
nout. Příkladem je Hlavní město Praha, které
po prohraném soudu řeklo, že žádné řízení 
o (ne)poskytnutí informace už ani vést nemůže,
neboť lhůta pro poskytnutí (počítaná od podání
žádosti) již dávno vypršela a že by tedy jednalo
v rozporu se zákonem, kdyby nyní po uplynutí
lhůty informaci poskytlo.

Dobré praxi také neprospívá skutečnost, že
úředníci ani úřad nemohou být i při opakova-
ném nezákonném odpírání informací o životním
prostředí nijak sankcionováni. 

� Nejasná pravidla pro zpoplatňování vyhle-
dávání informace dle zákona č. 106/1999
Sb. umožňují napočítávat neúměrně vysoké
částky. To samé se týká kopírování doku-
mentů. 

www.zelenykruh.cz
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Hygienická stanice žádost zamítla 
z důvodu, že znečišťovatel nedal se zve-
řejněním souhlas a navíc rozhodla podle
zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka se odvolala.

Hlavní hygienik vyhověl odvolání 
a napadené rozhodnutí zrušil — hlavním
důvodem bylo to, že hygienická sta-
nice měla postupovat podle zákona 
č. 123/1998 Sb., neboť protokol o měře-
ní emisí je informací o životním prostředí.

V dalším řízení Hygienická stanice
Libereckého kraje znovu zamítla žádost,
důvodem bylo, že podle stavebního záko-
na nemusí znečišťovatel dokládat tento
protokol a že tedy je nezbytný jeho sou-
hlas s předáním informace a že požadova-
ná informace (protokol o emisích) není
informací o stavu ovzduší.

Žadatelka se opět odvolala a uvedla
proti argument — hygienická stanice ne-
vedla řízení podle stavebního zákona, ale
podle zákona o ochraně veřejného zdraví
a pro účely vydání svého stanoviska potře-
bovala znát emise a jejich možné vlivy 
na zdraví obyvatel a za tím účelem si 
také pořídila jako podklad protokol 
o měření emisí.

Hlavní hygienik odvolání zamítnul 
s odůvodněním, že stanovisko bylo Hygie-
nickou stanicí vydáno pro řízení vedené
stavebním úřadem a že podle stavebního
zákona není požadovaný protokol podkla-
dem pro řízení vedené stavebním úřadem.
Nevypořádal se tak s důvody odvolání 
a vymyslel si další „důvod“ pro odepření.

Žadatelka podala žalobu k soudu.

Ve vyjádření k žalobě uvedl Hlavní hy-
gienik, že požadovaná informace (proto-
kol o emisích ze slévárny do ovzduší) není
informací o životním prostředí.

Nyní čeká žadatelka na rozsudek. 
I když soud žadatelce vyhoví a zruší obě
rozhodnutí (jak zamítnutí žádosti hygienic-
kou stanicí, tak i rozhodnutí hlavního hy-
gienika o zamítnutí odvolání), nemusí to

být žadatelce nic platné. Soud totiž
nerozhodne o povinnosti poskytnout
informace, ale jen zruší do té doby
učiněná rozhodnutí! Žadatelka se tak
může nadít dalšího zamítnutí od Hygienic-
ké stanice s novým důvodem.
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Článek 5

Stanoví povinnosti veřejné správy shromaž-
ďovat a šířit informace ze své vlastní iniciativy,
což je případ známý jako ”aktivní” přístup k infor-
macím. Aarhuská úmluva definuje typy informa-
cí, pro které platí aktivnější závazek stran je
shromažďovat a aktivně šířit. Týká se to:
� stavů nouze
� výroby a výrobků
� emisí a přenosů znečišťujících látek
� právních předpisů v environmentálních 

záležitostech 
� strategických a politických informací (prin-

cipy a zásady, projekty, plány rozvoje atd.) 
v environmentálních záležitostech. 

K článku 5 se váže požadavek na zavedení
jednotného informačního systému o životním
prostředí ve státní správě (mezi resorty i jedno-
tlivými úrovněmi státní správy). To předpokládá
spravování a zveřejňování databází údajů 
a zajištění toků informací od provozovatelů
zdrojů znečištění k orgánům veřejné správy. 
V České republice byl zřízen Integrovaný regis-
tr znečištění, jehož činnost se v roce 2005
zvolna rozbíhá, na Internetu jsou k dispozici
databáze např. Českého hydrometeorologické-
ho ústavu a další zdroje. Jednotný informační
systém o životním prostředí s nezbytným přesa-
hem i do dalších resortů (např. zemědělství či
zdravotnictví) však ještě funkční není. Dle infor-
mací Českého ekologického ústavu existuje 
v České republice 37 informačních systémů 
o životním prostředí, které je třeba propojit 
a vzájemně koordinovat!

Zpřístupnit informace o životním prostředí
lze nejen veřejně přístupnými seznamy či
registry, ale také prostřednictvím center envi-
ronmentálních informací či dalších kontakt-
ních míst pro veřejnost. Těchto míst je obecně
nedostatek. Ministerstvo životního prostředí
sice provozuje síť informačních a knihovnic-
kých středisek, ale většina je v Praze a málo se
o nich ví.

Odstavec 7 článku 5 Úmluvy požaduje
informovat o tom, jak se rozhoduje a napomoci
veřejnosti, orgánům veřejné správy a dalším
pochopit, o čem se rozhoduje v environmentál-
ní oblasti a usnadnit tak účinnější zapojení do
procesu rozhodování. 

Změnou k lepšímu je také přijetí Integrova-
ného registru znečištění, který odpovídá poža-
davkům na aktivní zveřejňování emisí a přenosů
znečišťujících látek. I když jeho zavádění je pří-
liš pomalé.
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Chcete si udělat kopii?
Zakázáno!

Zejména na stavebních úřadech se
rozmáhá praxe odpírání kopírování neuta-
jovaných listin, dokonce i těch, jež jsou
vyvěšeny na úřední desce – ač je to v pří-
mém rozporu se zákonem. Občanovi
úředník poručí, aby si vypisoval, že mu nic
neokopíruje. Pokud si občan přinese digi-
tální fotoaparát, úředníci mu zabrání ofoto-
grafovat dokumenty - a to zcela bezpráv-
ně, když neexistuje zákon, který by zaka-
zoval občanovi ofotografovat si neutajova-
né texty. Obdobně úředníci soustavně
desinterpretují autorský zákon v zájmu
neposkytování informací, zejména kopií 
z dokumentací staveb.

„Dne 9.11.2004 jsem nahlížel do
spisu k územnímu řízení ve věci umístě-
ní stavby „Bydlení nad rybníkem – Kyje
Praha 9, Sklenská – Broumarská“ 
a „Dostavba holobytů v ulici Broumarská
25 Praha 9 Kyje“. Jako účastník řízení
jsem vznesl požadavek na zhotovení
kopií ze spisové dokumentace. Pracov-
ník úřadu odmítl zhotovení kopií z úřed-
ních spisů správního řízení s odůvodně-
ním na ochranu autorských práv a odka-
zem na spisový řád, který umožňuje
pouze nahlížet do spisů a pořizovat 
z nich výpisy.“ Výpověď člena pražského
občanského sdružení Kyjský Občanský
Klub .

Pozitivním příkladem aktivního zpří-
stupňování informací je informační
systém EIA a SEA na webových strán-
kách Českého ekologického ústavu, kde
lze najít informace o všech probíhajících
posuzováních z hlediska dopadů na život-
ní prostředí 
(http://www.ceu.cz/eia/is/,
http://www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncep-
ce/Default.aspx.)
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Obtíže v praxi
� Není jasná informační strategie v oblasti
životního prostředí a z toho vyplývá „infor-
mační chaos“ a nesnadná dostupnost dat.

Na centrální úrovni je v současné době
budována „Informační Agentura“ z Českého
ekologického ústavu. Přitom došlo ke zhoršení
několika informačních systémů (databáze
expertiz, rychlý mapový server, databáze che-
mických látek, dokumentace k registru PRTR 
z minulých let). Informační registry a nástroje
MŽP aktivního šíření dat (portály GIS, MIS,
databáze externích studií) mající sloužit veřej-
nosti jsou ve stavu rozpracování a jejich funkce
nejsou dostatečně konzultovány s uživateli.
Práce na sjednocování složkových registrů
(REZZO, HEIS, ISO a další) i budování integro-
vaného registru znečištění IRZ je pomalá.

� Ne všechny dokumenty jsou snadno
dosažitelné na webových stránkách

Ročenka ŽP není dosud v elektronické
podobě na CD/WEB s aktivně využitelnými
daty (tabulky, databáze). 

Ministerstvo zdravotnictví stáhlo dosud zve-
řejňované bezpečnostní listy sloužící veřejnosti 
a spotřebitelským organizacím ze svého portálu.

Ne všichni uživatelé mají tak výkonnou počí-
tačovou techniku, aby snadno stáhli objemné
soubory, včetně obrázků a grafů. Proto je
vhodné zveřejňovat dokumenty ve dvou verzích
– s obrázky a bez. Praxe ne vždy obvyklá. 

Úroveň webových stránek krajských úřadů
a dalších institucí je přes výrazné zlepšení nevy-
rovnaná. Porovnejte, jak snadno se dozvíte o
životním prostředí na webových stránkách hl.
města Prahy či Plzeňského kraje a např. Zlín-
ského či Jihomoravského kraje. 

� Nedostatečně se využívá informací 
k ovlivňování spotřebitelské volby

Jedná se o programy ozeleňování veřejné
správy, podpory ekologicky šetrných výrobků,
podpory místní produkce, biopotravin apod.
Samotný program ekologicky šetrných výrobků
není dobře implementován a představuje eko-
nomicky minimální vliv.

� Na webových stránkách úřadů nemusíte
najít všechny informace, které mají být ze
zákona zveřejněny. Webové stránky nejsou
oficiální úřední deskou.

Aarhuská úmluva vychází z předpokladu, že
informovaná veřejnost má zájem vyjadřovat se
ke kvalitě svého životního prostředí. Aarhuská
úmluva jí to umožňuje zajištěním práva dotče-
né veřejnosti účastnit se rozhodovacích pro-
cesů. I když se tak rozhodování zdánlivě kom-
plikuje, účast veřejnosti přispívá k větší trans-
parentnosti, zkvalitnění výsledných rozhodnutí
a posléze i k jejich účinnější implementaci.
Demokracie v pojetí 21. století znamená více
než jen svobodné volby. Od veřejné správy se
očekává, že konzultuje s veřejností své záměry,
programy a plány. Důraz je kladen na co nej-
časnější zapojení veřejnosti ve fázi, kdy jsou
ještě všechny možnosti otevřené.

Úmluva nestanovuje jednotný vzorec pro
zapojení veřejnosti, ale jako minimum požaduje
účinné oznamování, přiměřené poskytování
potřebných informací a zavedení vhodných
postupů pro zapojení veřejnosti do rozhodová-
ní a pro zohledňování jejích připomínek.

Úmluva rozlišuje mezi pojmy „veřejnost”
a „dotčená veřejnost”. Některé skupiny veřej-
nosti jsou - nebo mohou být - více ovlivněny

www.zelenykruh.cz
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Chcete vědět, o čem úřad rozho-
duje? Jděte se podívat na
nástěnku!

Webové stránky patří k hlavním komu-
nikačním nástrojům mezi úřady a veřej-
ností. Umožňují snadné a rychlé získání
všech potřebných informací. Elektronic-
ká úřední deska však dosud nemá statut
oficiální úřední desky. Zveřejňování doku-
mentů a informací na webových strán-
kách úřadů je dobrovolné a závisí na pří-
stupu jednotlivých institucí. Jako občan
však nemáte záruku, že se z internetové
stránky opravdu dozvíte vše. Chcete-li mít
jistotu, že se včas dozvíte o všech zaha-
jovaných správních řízeních, která vás
zajímají, nezbývá než dojít na úřad a podí-
vat se na úřední desku.

2) Účast veřejnosti
na rozhodování 
(čl. 6, 7, 8 úmluvy)
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výsledkem rozhodnutí; ty mají větší vliv na výsle-
dek rozhodování než skupiny nebo jedinci
dotčení v menší míře.

V souladu s článkem 2 odstavcem 5 před-
stavuje pojem dotčená veřejnost tu veřejnost,
která je ovlivněna nebo může být ovlivněna
daným environmentálním rozhodnutím nebo
která na tomto rozhodnutí má určitý zájem, což
jsou např. ekologické organizace.

Článek 6
Pokrývá zapojení veřejnosti na rozhodování

o konkrétních činnostech s potenciálně
významným vlivem na životní prostředí, např.
rozhodování o navrženém umístění budov,
výstavbě a činnosti velkých zařízení či o povolo-
vání produktů pro trh. Nejtypičtějším druhem
rozhodovacího procesu, při němž musí být
naplněny požadavky čl. 6, je proces posuzová-
ní vlivů na životní prostředí EIA.

Dle českého práva lze rozlišit účast na roz-
hodování o konkrétních činnostech na „konzul-
tativní“ a „plnoprávnou“, tedy účasti ve správ-
ních řízeních s možností rozhodnutí soudně
napadnout. 

Konzultativní účast platí bez další-
ho omezení pro všechny. Spočívá v tom, že
veřejnost může podat připomínky. Konzultativní
účast se uplatňuje: 

� při pořizování územních plánů 
(§§ 17-31 stavebního zákona) 

� v procesech posuzování vlivů na životní 
prostředí -EIA (Environmental Impact 
Assessment) a SEA (Strategic Environmen-
tal Assessment), z. 93/2004 Sb.

� při projednávání bezpečnostních programů 
a havarijních plánů podle zákona 
č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných
havárií, 

� v řízeních týkajících se povolení k jednotli-
vým formám nakládání s GMO podle nové-
ho zákona o nakládání s geneticky modifi-
kovanými organismy (78/2004 Sb.)

Obtíže v praxi 
u konzultativní účasti
� Nejasné vyřizování připomínek veřejnosti

Ve výše uvedených zákonech není řečeno,
jak se nakládá s připomínkami veřejnosti, což
může a v praxi často vede k pouze formální
účasti, kdy se nepočítá s tím, že by názory

veřejnosti měly ovlivnit výsledné rozhodnutí.
Dle Aarhuské úmluvy by všechny připomínky
měly být zveřejněny a uvedeno, zda byly zapra-
covány či zdůvodněno, proč zapracovány
nebyly.

� Informování o chystaných rozhodnutích

Nedostatky jsou také ve včasném informová-
ní, ve vytipování dotčené veřejnosti a jejím pří-
mém oslovení.Úřední deska a webové stránky
nestačí pro informování dotčené veřejnosti. Další-
mi možnostmi jsou písemné obeslání, využití
oznámení elektronickou poštou, zveřejnění 
v místním tisku či vylepením oznámení v místě
budoucího stavebního záměru. Tyto nástroje se
zatím využívají nedostatečně. Úmluva požaduje,
aby oznámení bylo doručeno celé dotčené veřej-
nosti v raných fázích rozhodovacího procesu.

� Zbytečně podrobná dokumentace, která
je veřejnosti obtížně srozumitelná

Týká se to dokumentace pro posuzování
vlivů na životní prostředí (EIA) či územních
plánů. Dokumentace EIA bývá téměř na úrovni
dokumentace pro územní rozhodnutí. Podstat-
nější (i z hlediska srozumitelnosti a přehlednos-
ti) je zaměřit se na objektivní porovnání více
variant a jejich dopadu na chráněné druhy rost-
lin a živočichů, na krajinný ráz, na zásahy do
lesa, vlivy na podzemní vody, na emise, hluk
atd.. Potřeba větší srozumitelnosti platí také pro
územní plány předkládané veřejnosti k diskusi
a připomínkám.

� Veřejné projednání až na konci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí - co ovlivní?

Veřejné projednání je nejpřístupnější for-
mou pro vyjádření laické veřejnosti. Dle zákona
o posuzování vlivů se koná až ve fázi zveřejnění
posudku. Dle Aarhuské úmluvy by se veřejné
projednání mělo konat na začátku procesu, ve
fázi oznámení a zjišťovacího řízení, kdy je
možné průběh posuzování (např. zvolení posu-
zovaných variant) mnohem více ovlivnit.   

Technickou chybou veřejných projednávání
jsou pak zbytečně podrobné a zdlouhavé popi-
sy, co je v dokumentaci, co v posudku, jaká
byla vyjádření apod. Účastníci projednávání 
z řad veřejnosti (popř. obcí) mají tyto informace
již dávno nastudované. Zajímají je spíše pod-
statné věci jako je obsah záměru a jeho cíl,
varianty řešení a jejich hlavní výhody a nevýho-
dy a samozřejmě odpovědi na zásadní námitky. 7
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� Nedostatečná kontrola a koordinace
úřadů, která by zajistila, že jsou doporučení
vzešlá z EIA procesu v následných řízeních
zohledňována a požadována

Zkušenosti z praxe ukazují, že nejsou vždy
navržené změny projektů, vzešlé z posuzování
vlivů na životní prostředí, zohledňovány 
v následném územním či stavebním řízení. Bez
kontroly plnění závěrů stanoviska EIA se tato
procedura stává nadbytečnou.  

� Slabá právní ochrana – viz článek 9

Plnoprávná účast (účast ve správních
řízeních) se týká pouze nevládních organizací 
(a ne veřejnosti obecně). Je možná: 

� v procesech, na něž se vztahuje § 70 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny (občanské sdružení nebo jeho 
organizační jednotka, jehož hlavním poslá-
ním podle stanov je ochrana přírody a krajiny)

� v procesech, na něž se vztahuje § 23 odst. 
9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění 
(„místně příslušná jednotka občanského 
sdružení nebo obecně prospěšné společ-
nosti, jejímž  předmětem činnosti je ochra-
na veřejných zájmů chráněných podle 
zvláštních právních předpisů“),

� v řízení o vydání integrovaného povolení 
podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrova-
né prevenci („občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, zaměstnavatelské 
svazy nebo hospodářské komory, jejichž 
předmětem činnosti je prosazování a ochra-
na profesních zájmů nebo veřejných zájmů 
podle zvláštních právních předpisů“)

� ve správních řízeních vedených podle záko-
na č. 254/2001 Sb., o vodách (občanské 
sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov 
ochrana  životního prostředí).

Právní nedostatky v souvislosti 
s Aarhuskou úmluvou
� Účast veřejnosti není ošetřena v řízeních 
o stanovení chráněného ložiskového území 
a v řízení podle atomového zákona.

� Podmínky k účasti občanských sdružení 
v řízeních navazujících na proces EIA ( § 23
odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb.) – územní 
a stavební řízení - jsou restriktivní natolik, že je
tento paragraf v praxi téměř nevyužitelný. 

Obtíže v praxi při účasti 
v řízeních 
� Výklad místní příslušnosti či věcné speci-
fikace žádosti občanských sdružení

Formulace ustanovení o účasti veřejnosti
dává možnost úřadům dle jejich libovůle různý
výklad o tom, zda občanská sdružení do říze-
ní vpustí či nikoliv (např. výkladem místní 
příslušnosti či věcné specifikace žádosti), 
případně výkladem dle jakého zákona se říze-
ní vede.

I v případě podání generální žádosti
občanským sdružením o informování o všech
zahajovaných řízeních s dopadem na životní
prostředí bývá toto úřady opomíjeno s tím, že
usoudily, že v daném řízení zájmy ochrany pří-
rody a krajiny či životního prostředí dotčeny
nebudou. 

� Slabá právní ochrana, a tudíž možnost
domoci se nápravy - viz článek 9.

� Politické snahy účast veřejnosti na rozho-
dování změnou zákonů omezovat.

Tyto snahy jsou vedeny oblíbeným argu-
mentem, že občanská sdružení způsobují neú-
měrné prodlužování povolovacích řízení. Ekolo-
gické organizace opakovaně poukazují na to,
že hlavním důvodem je nedodržování lhůt ze
strany státní správy, neprofesionalita, nedosta-
tek financí apod. Účast občanských sdružení 
v řízeních je příčina pouze okrajová.

www.zelenykruh.cz
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zákon o ochraně přírody a krajiny,  § 70
z. č. 114/1992 Sb.

Po opakované snaze o výrazné omeze-
ní nebo úplné vypuštění tohoto ustanove-
ní, o možnosti účasti veřejnosti ve správ-
ních řízeních vedených dle tohoto zákona,
byla s účinností od 28.4.2004 schválena
novela, podle níž má žádost občanských
sdružení o informace o zahajovaných říze-
ních platnost pouze 1 rok a musí být věcně
a místně specifikována.

Změny v úpravě účasti veřejnosti 
v zákonech přijaté během roku

2003/4
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zákon o geneticky modifikovaných
organismech (GMO)

Zatím posledním a bohužel zatím
úspěšným přímým útokem na princip
účasti veřejnosti v „ekologicky význam-
ných“ řízeních a postupech je schválení
nového zákona č. 78/2004 Sb., o naklá-
dání s geneticky modifikovanými organis-
my a genetickými produkty. Zákon nejenže
zcela zrušil možnost účasti občanských
sdružení v řízeních o povolení jednotlivých
způsobů nakládání s GMO a znemožnil
účast jejich členů v ministerské komisi 
pro nakládání s GMO, ale dokonce (v roz-
poru se zákonem o právu na informace 
o životním prostředí a s platnou směrnicí
EU č. 2003/4/EC, o přístupu veřejnosti 
k environmentálním informacím) omezuje
právo veřejnosti na informace o nakládání
s GMO.

zákon o místním referendu

V roce 2004 nabyl účinnosti nový
zákon č. 22/2004 Sb., o místním referen-
du. Zásadní změnou, která ve svém
důsledku omezuje účast veřejnosti na
správě věcí veřejných je nově upravená
výše volební účasti nutné k platnosti refe-
renda. K platnosti místního referenda se
vyžaduje účast alespoň poloviny oprávně-
ných osob zapsaných v seznamech pro
danou obec, městskou část či statutárně
členěné město. Zvlášť ve velkých měs-
tech, ale i městských částech bude obtíž-
né takové účasti dosáhnout. 

zákon o výstavbě dálnic

V prosinci 2003 se Poslanecká sně-
movna drtivou většinou přítomných poslan-
ců vyslovila pro návrh zákona o výstavbě
dálnic a rychlostních silnic, který tak
postoupil do druhého čtení. Předkladatelé
od zákona očekávají urychlení výstavby dál-
niční sítě v ČR. Za tím účelem má omezit
účast veřejnosti a zrychlit výkup nebo
vyvlastňování pozemků pro liniové stavby, 
a to až za hranici ústavně zaručených práv
vlastníků nemovitostí v trasách plánovaných
komunikací. Zákon je v únoru 2005 před
třetím čtením v Poslanecké snemovně.

vodní zákon

Poslanecká iniciativa omezující stan-
dard ochrany životního prostředí a nepří-
mo i účasti veřejnosti na rozhodování
postihla zákon o vodách. Poslanci schváli-
li mj. vyloučení použití zákona o ochraně
přírody a krajiny (a tudíž i účast veřejnosti
dle paragrafu 70) pro případy „odstraňová-
ní povodňových škod na vodních tocích”.

zákon o vnitrozemské plavbě

Návrh poslance a bývalého ministra
dopravy, předložený při projednávání toho-
to zákona, směřoval k úplnému zrušení
účinnosti zákona o ochraně přírody, tj. pra-
videl ochrany přírody v národních parcích,
rezervacích a chráněných krajinných
oblastech, u vodních kanálů mezinárodní-
ho významu. To by znamenalo, že stavba
bude mít automaticky, ve všech přípa-
dech, přednost před ochranou přírody 
a výrazně by se rovněž snížila práva veřej-
nosti ovlivnit její povolování. Poslanecká
sněmovna tento návrh schválila. Naštěstí
Senát nejhorší část vyloučil.

správní řád

Poslanecká sněmovna schválila správ-
ní řád, který obsahuje řadu ustanovení
omezujících účast veřejnosti. 

Kontrola výkonu veřejné správy je osla-
bena především navrhovaným omezením
rozsahu přezkoumávání rozhodnuti 
v odvolacím řízení. Odvolací orgán
správnost rozhodnutí podle návrhu pře-
zkoumá pouze v rozsahu námitek,
které účastník řízení uvedl v odvolání.
To se zásadní dotkne lidí, kteří si nena-
jmou právníka, odvolání napíší sami 
a nezmíní v něm (třeba zjevnou a zásadní)
chybu původního rozhodnutí. Nesprávné
rozhodnutí v takovém případě nebude
možné zrušit a vrátit zpět k novému projed-
nání. K tomu přistupuje ještě možnost
úřadu vyloučit odkladný účinek odvolání 
v širokém okruhu případů.

Z hlediska omezení standardu práv
účastníků řízení je třeba se zmínit o mož-
nosti uložit doručovanou písemnost nejen
na poště, ale i na úřadě samotném (třeba
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Článek 7

Pokrývá spoluúčast veřejnosti na vypraco-
vání plánů, programů a politik se vztahem 
k životnímu prostředí, které zahrnují sektorové
či územní plány, environmentální akční plány 
a environmentální politiky na všech úrovních.Za
jednu z nejúčinnějších metod komplexní imple-
mentace čl. 7 úmluvy je považováno tzv. strate-
gické posuzování vlivů na životní prostředí
(SEA proces). 

V českém právu se k tomuto článku vztahu-
je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb.

Mezi plány a programy týkající se životního
prostředí je možné zařadit všechny strategické
dokumenty na všech úrovních rozhodování
(národní, regionální a místní), včetně územních
plánů. Efektivní účast veřejnosti na jejich tvorbě
je naprosto zásadní. Za přímé účasti veřejnosti
při tvorbě území nemůže docházet k bezprece-
dentním a účelovým změnám ve prospěch
čistě soukromých zájmů.

Aarhuská úmluva by měla zajistit specifické
postavení zainteresované veřejnosti, která se
může takových procesů účastnit a jejíž připo-
mínky mají být zohledněny. Takovými subjekty
jsou také nevládní organizace usilující o ochra-
nu životního prostředí.  

Při strategickém posuzování vlivů na životní
prostředí musí být zajištěna environmentální
integrita výsledného strategického dokumentu,

tedy zejména respektování referenčních doku-
mentů přijatých na evropské a národní úrovni 
a další koncepční dokumenty celostátní i regio-
nální či lokální úrovně, podpora udržitelného
rozvoje a prevence závažného nebo nevratné-
ho poškození životního prostředí a lidského
zdraví. Z praktického hlediska a vzhledem 
k návaznosti na přípravu koncepce musí být
dále zajištěna včasnost, integrace posouzení
vlivů na životní prostředí do zpracovávané kon-
cepce a zapojení veřejnosti. 

V současné době je zatím málo příkladů 
z praxe. Zákon je v účinnosti od 1. 5. 2004,
prakticky však SEA procesy byly zahájeny v září
2004. Nejvíce podaných oznámení je samo-
zřejmě v oblasti posuzování vlivů územních
plánů na životní prostředí. V této oblasti se také
projevuje nejvíce problémů. 

Z hlediska procesu SEA a účasti občanů je
zákon v souladu s Aarhuskou úmluvou a účast
občanů je možná v každém kroku SEA proce-
su. V současné době z hlediska účasti občanů
není žádný nedostatek v zákoně. Nyní půjde 
o zavádění dobré praxe v plnění bodů zákona,
viz pozitivní a negativní příklady z praxe.

Z hlediska zpřístupňování informací však lze
zákonu vytknout nedostatečnou veřejnou kon-
trolu nad tím, jaký je faktický dopad schvále-
ných koncepcí na životní prostředí a veřejné
zdraví. § 10h zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., hovoří o povinnosti
předkladatele koncepce (strategického doku-
mentu) zajistit sledování a rozbor vlivů schvále-
né koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví. Bohužel zákon nehovoří o tom, jestli 
a jakým způsobem budou tyto informace pře-
dávány veřejnosti. 

Pozitivní příklady z praxe
� zavedení centrálního informačního systému
pro posuzování vlivů na životní prostředí a jeho
aktivní plnění;

� vydání metodiky k procesu SEA se zahrnu-
tím doporučení pro účast občanů v procesu
SEA;

� zveřejňování oznámení – aktivní účast obča-
nů a NNO v připomínkování (např. SEA Aktuali-
zace Strategického plánu hl. m. Prahy);

www.zelenykruh.cz
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stovky kilometrů vzdáleném od účastníko-
va bydliště). To bude v praxi znamenat, že
se účastník o rozhodnutí, v němž mu byla
úřadem uložena nějaká povinnost, nemusí
vůbec dozvědět. 

Naprosto skandální je právo úřadu sta-
novit, že skupina účastníků „se shodnými
zájmy“ (což posoudí úřad sám) bude mít 
v řízení společného zástupce. Úřad tak
může odebrat jednotlivým účastníkům
právo hájit svá práva sami, a tím de facto
znemožnit jejich plnoprávnou účast v říze-
ních.
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� využívání médií (tisk, rozhlas, internet) 
k zapojení veřejnosti do procesu SEA (např.
SEA Plánu odpadového hospodářství hl. m.
Prahy);

� pořádání veřejného projednání v prvních
fázích procesu SEA – nad rámec zákona,
vhodný čas a místo konání VP, kvalitní vypořá-
dání připomínek od občanů – formou vypořá-
dávací tabulky (např. SEA Plánu odpadového
hospodářství hl. m. Prahy);

� spolupráce předkladatele koncepce a SEA
posuzovatele s pracovními skupinami tvoře-
ných odbornou veřejností (např. SEA Strategie
udržitelného rozvoje Ústeckého kraje – neu-
pravuje zákon – nad rámec zákona).

Negativní příklady z praxe
� nevhodný čas konání veřejného projedná-
ní (např. SEA Plánu odpadového hospo-
dářství Středočeského kraje, 15. 11. 2004,
9.00 hod);

� nevhodné informování o konání veřejného
projednání ( úřední deska, internet, rozesílka
po úřadech obcí, chybí identifikace zaintereso-
vané veřejnosti, přímé oslovení NNO, využití
místního tisku apod., což by mohlo vyvolat větší
zájem veřejnosti)  

� špatný sběr a nekvalitní vypořádání připomí-
nek od občanů včetně nestanovené zodpověd-
nosti za vypořádání připomínek (týká se přede-
vším územního plánování);

� malý zájem veřejnosti o účast v procesu
SEA (od 3 do 40 lidí);

� nedostatek znalostí veřejné správy o techni-
kách zapojování veřejnosti (neodbornost);

� nedostatek informování o výhodách zapoje-
ní veřejnosti do procesů.

Uvedené příklady pozitivní a negativní
praxe jsou získány na základě provedených
nebo probíhajících SEA procesů v roce 2004
dle zákona č. 93/ 2004 Sb. V oblasti kon-
cepcí bude posuzováno 5 dokumentů, 
v oblasti územně plánovacích dokumentů
526 dokumentů, v oblasti územně plánovací
dokumentace velkých územních celků 
2 dokumenty.

Článek 8 

Pokrývá zapojení veřejnosti do příprav záko-
nů, vyhlášek a nařízení. 

Orgány veřejné správy dle tohoto článku
musí zajistit: 
� dostatek času pro účinné zapojení 

veřejnosti, 
� mechanismus pro zveřejnění návrhů,
� mechanismus pro vyřízení připomínek.

Připomínkování zákonů, nařízení a vyhlášek
ošetřují Legislativní pravidla vlády, které ani
jeden z požadavků Aarhuské úmluvy neřeší.
Stanovují povinná připomínková místa (ústřední
orgány státní správy a další instituce),lhůty
dané na zpracování připomínek a stanovují
základní pravidla pro vypořádání připomínek.
Co se týče účasti veřejnosti a NNO dle odstav-
ce 3, čl. 5 orgán zašle návrh zákona k připo-
mínkám i dalším připomínkovým místům (pro-
fesním sdružením, zájmovým skupinám podni-
katelů či spotřebitelů a vědecké a odborné
veřejnosti), pokud to považuje za účelné.
Nepožadují ani zveřejnění návrhů zákonů,
vyhlášek či nařízení na internetu. 11
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Jak odradit občany (Zkušenosti 
z Magistrátu hl. m. Prahy)

Dobrý den,
odpovídám na Váš dotaz týkající se

krajského programu snižování emisí. Po
konzultaci s vedoucím odboru ochrany
ovzduší Magistrátu Praha nám bylo sděle-
no, že program na snížení emisí a program
zlepšení kvality ovzduší v Praze jsou k dis-
pozici členům Řídícího výboru zřízeného k
jejich dopracování a v současné době
nejsou volně přístupny veřejnosti 
k diskusi. Na internetových stránkách
pražského magistrátu budou přístupné po
jejich dokončení.

S pozdravem 
odbor ochrany ovzduší MŽP

e-mailová korespondence s občany 
z 25. 2. 2005
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Pouze resort životního prostředí vydal vnitř-
ní směrnici (Směrnice MŽP č.3/2001, 
o postupu legislativních prací), která počítá
se zveřejňováním legislativních návrhů na
webové stránce ministerstva a se zřízením pra-
videlných fakultativních připomínkových míst,
která jsou obesílána s výzvou podávat připo-
mínky k připravovaným návrhům. 

Návrh řešení: novelizace legislativních
pravidel vlády, kdy budou přijaty následující
kroky:
� povinnost zveřejňovat na k tomu vymezené
internetové stránce všechny legislativní návrhy,
na kterých ministerstva aktuálně pracují i s uve-
dením, v jaké jsou fázi přípravy (věcný záměr,
paragrafované znění),  
� zveřejnění na k tomu vymezené internetové
stránce všech návrhů zákonů, nařízení a vyhlá-
šek v den zahájení vnějšího připomínkového
řízení i s datem, dokdy je možné zasílat připo-
mínky, a s kontaktní elektronickou adresou,
� zavedení seznamu fakultativních připomín-
kových míst, kam budou zařazeny i nevládní
organizace splňující daná kritéria (odbornost či
fakt, že reprezentují větší množství subjektů), 
� zavedení institutu hromadné připomínky pro
širší veřejnost,
� zavedení pravidel pro vypořádávání připomí-
nek uplatněných fakultativními připomínkovými
místy či formou hromadné připomínky,
� zveřejnění zápisu z vypořádání připomínek 
v určené lhůtě na internetu. 

Aarhuská úmluva řeší i situaci, kdy dochází
k odepření práva na informace a práva na účast
na rozhodování. Aarhuská úmluva dává veřej-
nosti právo na přístup ke spravedlnosti. Třetí
pilíř úmluvy zajišťuje přístup veřejnosti k nezá-
vislému přezkoumání postupu veřejné správy
ve věcech životního prostředí.

Článek 9

Zahrnuje třetí pilíř Úmluvy – ustanovení 
o přístupu k právní ochraně. Ve smyslu Úmluvy

pojem ”přístup k právní ochraně” znamená, že
jednotlivcům z řad veřejnosti je k dispozici práv-
ní mechanismus, který mohou využít k dosaže-
ní přezkumu možných porušení ustanovení
Úmluvy ohledně přístupu k informacím a účasti
veřejnosti na rozhodování, jakož i porušení
tomu odpovídajících ustanovení vnitrostátního
práva. 

Dle čl. 9 úmluvy soudní přezkum musí být
umožněn zainteresovaným občanům, kteří mají
dostatečný důvod. Důvod nevládních organiza-
cí splňujících definici zainteresované veřejnosti
bude považován za dostatečný. K tomu postu-
py přezkoumávání mají zajistit účinnou nápravu,
což je požadavek, který mnohé přezkumy 
v našich podmínkách nesplňují, zejména 
z důvodu fakultativnosti odkladného účinku
správní žaloby.

Právo na přístup k soudní ochraně je 
v České republice upraveno pouze obecně 
v zákoně č. 150/2002 Sb., soudním řádu
správním. Podle něj má právo podat žalobu
ten, kdo tvrdí, že byl rozhodnutím úřadu „jímž
se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují
jeho práva nebo povinnosti“ zkrácen na svých
právech a dále účastník správního řízení, který
tvrdí, že postupem správního orgánu byl zkrá-
cen na svých právech, takovým způsobem,že
to mohlo mít za následek nezákonné rozhod-
nutí. Výklad je takový, že první definice by se
měla vztahovat na žadatele (např. investory), 
o jejichž právech se „přímo“ rozhoduje, zatím-
co druhá na ostatní účastníky včetně občan-
ských sdružení. Teoreticky se tedy stále nic
nemění na koncepci, podle níž občanská
sdružení mohou úspěšně žalovat pouze tehdy,
pokud ve správním řízení, jehož se účastnily,
byla porušena jejich procesní práva, a to tako-
vým způsobem, že to podle soudu mohlo způ-
sobit nezákonné rozhodnutí. Praxe soudů je
nejednotná, existují jak případy, kdy se soudy
nadále snaží „za každou cenu“ žalobu sdruže-
ní odmítnout a věcně se jí nezabývat, tak nao-
pak rozsudky které se na základě žaloby sdru-
žení zabývaly podstatou věci a podmínky pro
„aktivní legitimaci“ vyložily velmi otevřeným
způsobem. 

Ustanovení § 66 soudního řádu správního 
o možnosti podání žaloby ve veřejném zájmu je
stále vyhrazeno výlučně nejvyššímu státnímu
zástupci. Vstupem Aarhuské úmluvy v účinnost
by se situace měla změnit .

www.zelenykruh.cz
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3) Přístup k právní
ochraně (čl. 9 úmluvy)
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Obtíže v praxi: 

� restriktivní výklad legitimace

Soudy obvykle tvrdí, že žalované rozhodnu-
tí musí zasáhnout do subjektivních práv žalob-
ce, aby byla splněna podmínka pro úspěšné
podání žaloby. A takový zásah se v případě
občanského sdružení často nedá prokázat,
neboť obvykle mohou úspěšně prokazovat
pouze zásah do svých procesních práv. Širší
výklad podmínek pro podání žaloby je nepo-
chybně v souladu s čl. 9 odst. 3 Aarhuské
úmluvy, která je již součástí českého právního
řádu. Tento článek stanoví, že v případech, kdy
jsou akty veřejné správy v rozporu s ustanove-
ními vnitrostátního práva týkajícího se životního
prostředí, musí mít občané zajištěn přístup ke
správnímu a soudnímu řízení. Tím je jistě míněn
i rozpor s hmotněprávní úpravou zajišťující
ochranu životního prostředí.

Navíc i náš Ústavní soud judikoval, že právo
na příznivé životní prostředí zakotvené v čl. 35
odst. 1 Listiny je ústavně zaručené právo kaž-
dého, že je subjektivním právem, kterého se lze
domáhat. Praxe správního soudnictví je však
stále často odlišná. 

� obtížně napadnutelná věcná pochybení
ve správních rozhodnutích

Omezeným přístupem k soudnímu přezku-
mu se brání věcnému přezkumu správních roz-
hodnutí a to za situace, kdy ochrana přírody 13
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Opomenout občanská sdružení
se někdy nevyplácí!

Městský soud v Praze vydal dne 30.
listopadu 2004 rozsudek, kterým zrušil
stavební povolení pro tunel Libouchec na
dálnici D8 přes Krušné hory. Ministerstvo
dopravy totiž porušilo zákon o ochraně
přírody a krajiny, neboť ekologickému
sdružení Děti Země znemožnilo účastnit
se stavebního řízení, v němž by mohlo
požadovat větší ochranu přírody. Výstavba
tunelu byla podle požadavku soudu poza-
stavena již 14. října 2004. Stavební práce
budou tedy znovu zahájeny až za několika
týdnů.

„Podle nás k této situaci nemuselo
vůbec dojít, kdyby ministerstvo s námi
zacházelo seriózně a ne povýšeně a naše
námitky proti stavebnímu povolení stan-
dardně řešilo,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí
Země.

Ty již před měsícem a půl navrhly
ukončit spory o dálnici D8 kompromisní-
mi dohodami, které by umožnily bez pro-
blémů pokračovat v její dostavbě. Sou-
částí těchto dohod je i výstavba tunelu
Kubačka délky 3,35 km pod nejcennější
částí CHKO České středohoří a zmenšení
velké křižovatky u Bílinky.

Historie kauzy tunelu Libouchec na
dálnici D8-0807:
1) 01. 11. 2001 - podání žádosti Dětmi
Země na MD o zasílání oznámení o zaha-
jovaných stavebních řízeních u D8 
2) 13. 01. 2003 - zahájení stavebního
řízení MD veřejnou vyhláškou bez píse-
mného oznámení Dětem Země 
3) 07. 03. 2003 - oznámení účasti Dětí
Země ve stavebním řízení, neboť se 
o něm dověděly pozdě
4) 14. 03. 2003 - vydání stavebního
povolení MD veřejnou vyhláškou
5) 14. 04. 2003 - zaslání rozkladu Dětmi
Země ministrovi dopravy
6) 30. 06. 2003 - zamítnutí rozkladu
ministrem dopravy jako nepřípustný,
neboť Děti Země nejsou účastníky řízení

7) 11. 09. 2003 - zaslání soudní žaloby
Dětmi Země k Městskému soudu v Praze
proti znemožnění účasti v řízení
8) 02. 09. 2004 - přiznání odkladného
účinku žaloby soudem, tzn. pozastavení
stavebních prací do vydání rozsudku
9) 14. 10. 2004 - vydání opatření o pro-
vádění udržovacích prací na tunelu MD
10) 30. 11. 2004 - vydání rozsudku sou-
dem, který stavební povolení zrušil,
neboť uznal porušení zákona ze strany
MD

Dle tiskové zprávy Ekologického práv-
ního servisu a Dětí Země z 15. 12. 2004:
„Tunel Libouchec na dálnici D8 je bez sta-
vebního povolení“
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a krajiny podle hmotněprávních ustanovení je
předmětem činnosti občanských sdružení 
a tato je mají zanesena jako svůj cíl ve stano-
vách. Účast občanských sdružení v řízeních je
přitom upravována právě s ohledem na zajiště-
ní ochrany životního prostředí a to především
preventivní ochrany jako nejúčinnější metody. 

Možnost požadovat věcný přezkum vyplývá
pro občanská sdružení ostatně i z ústavně
zaručené zásady, že všichni účastníci řízení
mají před soudem rovná práva.

� nechuť soudů k přiznání odkladného
účinku správní žaloby

Ustanovení § 73 soudního řádu správního
předpokládá splnění tolika, navíc vágně formu-
lovaných podmínek, že lze v každém jednotli-
vém případě vždy najít důvod, proč odkladný
účinek nepřiznat. Zvláště předpoklad nenahra-
ditelné újmy pro žalobce jako podmínka pro při-
znání odkladného účinku je možné podle mno-
hých právníku splnit pouze fatálním způsobem
čili smrtí.

Aby byl naplněn smysl Aarhuské úmluvy,
bylo by nejčistším řešením zakotvit jako primár-
ní pravidlo pro žalobu její odkladný účinek.
Samozřejmě s tím, že za určitých předpokladů
by měl předseda senátu možnost odkladný úči-
nek vyloučit.

� soudní přezkum nevede k účinné nápravě

Přezkum rozhodnutí má podle čl. 9 odst. 4
zajistit přiměřenou a účinnou nápravu. Tento
požadavek není v české praxi naplňován. Přez-
kum i v případech, kdy je návrh žalobce úspěš-
ný, nemá žádný dopad na stav věci. Neúměrně
dlouho trvající soudní řízení a především nepři-
znaný odkladný účinek žaloby způsobují, že
úspěšný výsledek soudního sporu není žalobci
k ničemu, neboť např. stavba již dávno stojí 
a orgány státní správy nenacházejí odvahu, aby
tento rozsudek uvedly v život.

V této souvislosti je navíc ještě nesrozumi-
telné ustanovení § 38 odst. 3 soudního řádu
správního, které stanoví, že návrh na vydání
předběžného opatření je nepřípustný, lze-li
žalobě přiznat odkladný účinek. Jestliže ovšem
jsou vágně stanovena pravidla pro přiznání
odkladného účinku, znamená to, že se tím
zároveň účastníkům prakticky odnímá nárok na
vydání předběžného opatření, které by stejně

jako odkladný účinek žaloby mohlo přinést
účinnou ochranu práv žalobce.

Úprava podmínek pro odkladný účinek žalo-
by (pokud je žalobcem občanské sdružení,
jsou pro něj podmínky v podstatě nesplnitelné),
v kombinaci se standardní několikaletou dobou
trvání řízení, způsobuje, že zrušení rozhodnutí
často přichází v době, kdy je zásah již prove-
den.

www.zelenykruh.cz
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I když vám soud dá za pravdu, 
na věci to nic nemění !

Příklad: Dálnice D11

1/ V roce 1998 bylo zahájeno územní
řízení na stavbu dálnice D11 – 1104.
Účastnily se ho tři nevládní ekologické
organizace.

2/ Okresní úřad v Nymburce, který řízení
vedl, v roce 2001 (duben) všechna tři
sdružení z řízení vyloučil. Nadřízený
orgán, Krajský úřad Středočeského kraje,
následně jejich odvolání zamítl. Poté se
sdružení obrátila na soud s žalobou, v níž
namítala, že byla vyloučena v rozporu se
zákonem o ochraně přírody a krajiny.

3/ Protože podaná žaloba nemá odkladný
účinek, mohl v zápětí Okresní úřad vydat
územní rozhodnutí o umístění stavby dálni-
ce (5/2001). Sdružení se proti němu
odvolala, jejich odvolání však MMR zamít-
lo s tím, že nebylo podáno účastníkem
řízení. Proti rozhodnutí MMR podala dvě
sdružení žalobu k Vrchnímu soudu 
v Praze.

4/ O žalobách proti vyloučení z územního
řízení rozhodoval Městský soud v Praze.
První rozhodnutí přišlo v roce 2002,
poslední v roce 2003. Ve všech přípa-
dech soud vyhověl námitkám sdružení 
a rozhodnutí o vyloučení z řízení zrušil.

5/ Sdružení se na základě rozhodnutí
Městského soudu pokusila dosáhnout
obnovy územního rozhodnutí, aby v něm
mohla uplatnit své námitky. Návrhy na
obnovu byly posílány v průběhu roku
2003. Krajský úřad Středočeského kraje
na ně nereagoval. Více než rok po podání
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Další informační zdroje

Adresa sekretariátu Úmluvy na stránkách
Evropské hospodářské komise OSN: 

http://www.unece.org/env/pp

Informace k Aarhuské úmluvě z elektronické
environmentální knihovny: 

http://www.env.cebin.cz, část publikace-
legislativa-mezinárodní

Stránky nevládních organizací: 

www.ucastverejnosti.cz
http://obcan.ecn.cz/
http://bezjedu.arnika.org
www.eps.cz
www.otevrete.cz 15
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návrhů na obnovu řízení, po několika
urgencích a stížnostech k nadřízenému
orgánu podala sdružení žaloby proti Kraj-
skému úřadu pro nečinnost k Městskému
soudu v Praze (druhé kolo žalob).

6/ Na podzim 2004 začaly práce na sta-
veništi, byly zlikvidovány biologicky cenné
lokality.

7/ V průběhu probíhajících soudních říze-
ní (koncem roku 2004, téměř rok od
podání žalob na nečinnost) Krajský úřad o
návrzích na obnovu územního řízení roz-
hodl tak, že je zamítl s odůvodněním, že
by účast sdružení neměla stejně vliv na
výsledek rozhodnutí. Městský soud 
v Praze následně usnesením odmítl poda-
né žaloby na nečinnost s odůvodněním,
že KÚ konal a rozhodnutí vydal. Žalobcům
nebyl vrácen soudní poplatek.

8/ Na samém začátku roku 2005 vydal
Nejvyšší správní soud rozsudek, kterým
zrušil rozhodnutí MMR zamítající odvolání
sdružení proti územního rozhodnutí (viz
bod 3). Rozhodnutí bylo vydáno po čty-
řech letech od podání žaloby, poté, co
byly zahájeny práce na stavbě D11. Přes-
tože měl žalobce plný úspěch ve věci,
nebyla mu přiznána náhrada nákladů.

Shrnutí:

- neexistuje efektivní obrana proti 
obstrukčnímu vyloučení účastníka 
správního řízení,

- v důsledku pomalého rozhodování 
soudů nelze efektivně hájit svá práva, 
protože činnos tje provedena ještě 
předtím, než soudu rozhodne,

- neefektivně se uplatňuje institut odkla-
du vykonatelnosti rozhodnutí po podá-
ní žaloby,

- finanční bariéra přístupu k soudům 
vzrůstá, ani v případě, kdy žalobce má 
úspěch v soudním řízení, není zaruče
na náhrada nákladů.
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Závěry a doporučení:

Podpis Aarhuské úmluvy Českou republi-
kou byl v roce 1998 významným počinem. Již 
v průběhu ratifikačního procesu došlo 
k významným změnám, zejména v oblasti legis-
lativy. Přijetí zákona o právu na informace 
o životním prostředí (1998), nový zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí a přijetí
zákona o strategickém posuzování (SEA),
novela soudního řádu správního (2003).
Samotná ratifikace a přijetí potřebných zákonů
však nejsou zárukou dobré praxe. Tato zpráva
vychází ze zkušeností nevládních organizací 
a chce poukázat zejména na obtíže, na které
během své činnosti a uplatňování práv na pří-
stup k informacím, účast na rozhodování 
a právní ochranu narážejí. 

Doporučení Zeleného kruhu 
pro zlepšení implementace 
Aarhuské úmluvy: 

1. Ustavit mechanismus pro sledování imple-
mentace Aarhuské úmluvy za účasti všech
zainteresovaných stran a více vtáhnout další
resorty, zájmové skupiny, kraje apod.

2. Vytvořit neformální tok informací o defek-
tech, selháních a dezinterpretacích zákonů, ale
i o dobrých příkladech od nevládních organiza-
cí směrem k MŽP, kde budou tyto poznatky
předány příslušným odborům (legislativa, meto-
dické řízení veřejné správy, ochrana přírody,
informatika apod). 

3. Aktivnější činnost MŽP při výkladech zákonů
a při metodickém vedení pro čl. 4, 5, 6, 7
Úmluvy ve věstnících vlády.

4. Zlepšovat aktivní zpřístupňování dat dle 
čl. 5 Úmluvy.

5. Účinněji prosazovat principy účasti veřejnos-
ti  (včasnost, srozumitelnost, vypořádání připo-
mínek) s využitím možnosti metodického vede-
ní a proškolování pracovníků veřejné správy 
o tom, jak při zapojování veřejnosti do konzulta-
cí či správních řízení nejlépe postupovat.

6. Otevřít proces tvorby zákonů pro veřejnost
např. novelizací Legislativních pravidel vlády. 

7. Posílit právní ochranu např. proškolením
soudců. Ve spolupráci MŽP a MS lze zařadit
environmentální problematiku do rámce škole-
ní a průběžného vzdělávání soudců. 

8. Analyzovat dopady reformy veřejné správy
(propojení státní správy a samosprávy na úrov-
ni krajů a obcí) na kvalitu a nestrannost rozho-
dování v otázkách životního prostředí a navrh-
nout kroky pro nápravu.  

www.zelenykruh.cz

16

Z
p

r
á

v
a

 
o

 
i

m
p

l
e

m
e

n
t

a
c

i
 

A
a

r
h

u
s

k
é

 
ú

m
l

u
v

y
 

2
0

0
5

Shrneme-li poznatky 
s naplňováním Aarhuské úmluvy 
v České republice v roce 2005,
získáme následující přehled:

1) Přístup k informacím

Úprava v zákonech (čl. 4) . ☺☺
Zkušenosti z praxe ��
Aktivní zpřístupňování informací 
veřejnou správou (čl. 5) ��☺☺

2) Účast veřejnosti na rozhodování

- Účast veřejnosti na rozhodování 
o specifických činnostech (čl. 6)

Úprava v zákonech ☺☺
Zkušenosti z praxe (EIA, účast 
ve správních řízeních dle zákona 
č. 114/1992 Sb.) ��☺☺

- Účast veřejnosti na rozhodování 
při přípravě plánů, programů 
a politik (čl.7)

Úprava v zákonech ☺☺
Zkušenosti z praxe ��☺☺
- Účast veřejnosti při přípravě zákonů 
a dalších právně závazných předpisů 
(čl. 8)

Úprava v legislativních pravidlech vlády ��
Zkušenosti z praxe ��☺☺

3) Přístup k právní ochraně 

Úprava v zákonech (čl. 9) ��☺☺
Zkušenosti z praxe ��
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Zpráva o naplňování 
Aarhuské úmluvy 2005

Zelený kruh, duben 2005

Zelený kruh je asociací 26 nevládních nezisko-
vých organizací. Zajišťuje organizační zázemí oborové
platformy NNO, která zahrnuje významné nevládní
ekologické organizace z celé ČR.

S využitím textů a zkušeností  Ekologického práv-
ního servisu, Ateliéru pro životní prostředí, Dětí Země,
Centra SOS Praha a Centra pro komunitní práci zpra-
covala Zuzana Drhová.

Publikace vychází s podporou Nadace OSF Praha. 

Tisk: Boom Tisk Kolín

Tištěno na recyklovaném papíře.

Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2. 
Tel.: +420 222 517 143, fax: +420 222 518 319.,
e-mail: zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz, 
www.ucastverejnosti.cz, www. hraozemi.cz

ISBN 80-239-4729-X
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