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FORMÁT PRO ZPRÁVU O IMPLEMENTACI 
AARHUSKÉ ÚMLUVY  

CERTIFIKAČNÍ LISTINA 
 
Následující zpráva je předložena v zastoupení České republiky 
v souladu s rozhodnutím I/8 
 
Jméno úředníka, 
zodpovídajícího za 
předložení národní 
zprávy: 

Ing. Karel Jech 

 
Podpis: 

 

 
Datum: 

 

 

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI 
 
Předložte, prosím, následující podrobnosti o původu této zprávy 
 
Strana Česká republika 
Národní kontaktní osoba 
Plný název 
instituce: 

Ministerstvo životního prostředí 

Jméno a titul 
úředníka: 

Ing. Karel Jech 

Dodací adresa: 
 

Vršovická 65, Praha 10, 10010, Česká republika 

Telefon: +420 26712 2419 
Fax: +420 26731 1496 
E-mail: Karel_Jech@env.cz 
 
Poskytněte stručné informace o procesu, kterým byla tato zpráva připravena, 
včetně informací o tom, které typy státních úřadů byly konzultovány nebo 
přispěly k její přípravě, jak byla konzultována veřejnost a jak byl výsledek 
konzultace s veřejností brán v úvahu, a o materiálech, které byly použity a 
základech pro přípravu zprávy. 
 
Odpověď: 
Zpráva byla připravena Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se střešní 
organizací environmentálně orientovaných nestátních neziskových organizací – 
Zeleným kruhem. NNO se aktivně účastnily veřejného slyšení k přípravě této 
zprávy prosinci 2004.  
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Hlaste jakékoliv konkrétní okolnosti, které jsou relevantní pro pochopení zprávy, 
například jestli existuje federální nebo decentralizovaná struktura rozhodování, 
jestli mají ustanovení Úmluvy přímý vliv na její vstoupení v platnost, nebo jestli 
implementaci v signifikantním měřítku brání finanční překážky (možnosti). 
 
Odpověď: Právní řád České republiky je plně kompatibilní s požadavky Úmluvy. 
Samotná úmluva byla českou stranou ratifikována v roce 2004. V ČR probíhá 
reforma veřejné správy a řada rozhodovacích kompetencí přechází z centrálních 
orgánů na krajskou a místní úroveň. Hlavním problémem při uplatňování Úmluvy 
zůstává III. pilíř – přístup k právní ochraně. Je to způsobeno slabou 
vymahatelností práva životního prostředí a pomalým rozhodováním soudů. Jisté 
obtíže působí i opakované odložení účinnosti zákona o státní službě, což se 
projevuje na kvalitě práce úředníků.    
 
ČLÁNEK 3 
Uveďte legislativní, regulační a jiná opatření, která implementují 
hlavní ustanovení v odstavcích 2, 3, 4, 7 a 8 článku 3. 
 
Vysvětlete, jak jsou tyto odstavce implementovány. Popište především: 
 

a) S přihlédnutím k odstavci 2 opatření, přijatá pro 
zajištění, že úředníci a úřady jsou nápomocní a poskytují 
potřebné vedení; 

 
b) S přihlédnutím k odstavci 3 opatření, přijatá pro 

prosazování vzdělávání a environmentálního uvědomění; 
 

c) S přihlédnutím k odstavci 4 opatření, přijatá v rámci 
zajištění, že budou náležitě přijaty a podporovány 
organizace, sdružení nebo skupiny, prosazující ochranu 
životního prostředí; 

 
d) S přihlédnutím k odstavci 7 opatření, přijatá pro 

prosazování principů Úmluvy v mezinárodním měřítku; 
 

e) S přihlédnutím k odstavci 8 opatření, která mají zajistit, 
že osoby, uplatňující svá práva podle Úmluvy, nebudou 
penalizovány, pronásledovány nebo obtěžovány. 

Odpověď: 
 
Ad A) Úředníci státní správy jsou v rámci vstupního školení 
proškolování v problematice přístupu veřejnosti k informacím o ŽP – 
školení je zajišťováno v rámci bloku Enviminima .  
Ad B) Usnesením Vlády ČR  č. 1048/2000 byl přijat Státní program  
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, který je 
doplňován Akčními plány na tříletá období. 
Ad C) V rámci výběrového řízení na podporu projektů předložených 
NNO je každoročně  zařazena skupina programů B - Zapojování 
veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP a udržitelný rozvoj na 
regionální úrovni a Skupina programů C - Environmentální 
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vzdělávání, výchova a osvěta. 
Ad D) ČR uplatňuje principy AÚ  např. v rámci OECD, kdy jako první 
smluvní strana přizvala NNO v projednávání EPR, ratifikovala Espoo 
konvenci apod.   
Ad E) Nejsou známy případy, kdy by byly osoby uplatňující svá práva  
penalizovány nebo jinak postihovány a proto nebyla přijata cílená 
opatření, která by těmto praktikám bránila.    
Popište jakékoliv překážky, stojící v cestě implementaci kteréhokoliv 
z výše uvedených paragrafů článku 3. 
Odpověď: 
NNO však často čelí atakům politiků i v médiích a jsou označovány 
např. za „ekoteroristy“ na základě jejich činností v rámci správních 
řízení, kde využívají svého zákonného práva na účast veřejnosti. 
Uveďte další informace o praktické aplikaci hlavních ustanovení 
Úmluvy. 
Odpověď: 
Princip účasti veřejnosti je opakovaně napadán předkládáním 
poslaneckých legislativních návrhů, které mají prosadit omezení účasti 
veřejnosti a NNO a zajistit rychlou realizaci potencionálně 
kontroverzních investic  - zákon o dálničním obchvatu města Plzně, 
zákon o výstavbě dálnic, zákon o vnitrozemské plavbě atd. 
Udejte relevantní internetovou adresu, pokud je k dispozici: 
http://www.ucastverejnosti.cz/ 
 
ČLÁNEK 4 
 
Uveďte legislativní, regulační a jiná opatření, která implementují 
ustanovení o přístupu k environmentálním informacím v článku 4. 
 
Vysvětlete, jak byl implementován každý odstavec článku 4. Popište 
transpozici relevantních definicí v článku 2 a požadavku na odstranění 
diskriminace v článku 3, odstavec 9. Dále, a především, popište: 
 

a) S přihlédnutím k odstavci 1 opatření, která mají zajistit, 
že: 

(i) jakákoliv osoba může mít přístup k informacím, 
aniž by musela udávat svůj důvod; 

(ii) jsou dodány kopie aktuální dokumentace, 
obsahující nebo zahrnující požadované 
informace; 

(iii) informace jsou dodány v požadované formě; 
 
b) Opatření, která mají zajistit, že jsou respektovány časové 

limity, uvedené v odstavci 2; 
 

c) S přihlédnutím k odstavcům 3 a 4 opatření, přijatá pro: 
 

(i) poskytování výjimek z požadavků; 
(ii) zajištění, aby byl proveden test zájmu veřejnosti 

na konci odstavce 4; 
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d) S přihlédnutím k odstavci 5 opatření, která mají zajistit, 

že státní úřad, který nemá požadované environmentální 
informace, zahájí potřebnou činnost;  

 
e) S přihlédnutím k odstavci 6 opatření, která mají zajistit, 

že je implementován požadavek na roztřídění a 
zpřístupnění informací; 

 
f) S přihlédnutím k odstavci 7 opatření, která mají zajistit, 

že odmítnutí budou splňovat časové limity a ostatní 
požadavky, které se k nim vztahují; 

 
g) S přihlédnutím k odstavci 8 opatření, která mají zajistit, 

že jsou splněny požadavky na poplatky. 
Odpověď: 
Ad A) Přístup k informacím je upraven zákonem č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 
132/2000 Sb., který byl naposledy novelizován zákonem č. 6/2005 Sb.  
 
Ad A (i) Zákon č. 123/1998 Sb. je z tohoto hlediska plně kompatibilní, 
neboť podle § 2 písm. c) za žadatele považuje jednotlivé fyzické nebo 
právnické osoby, které o informace požádaly. 
 
Ad A (ii) Aktualizace databází a informací je upravena § 10 a Zákona 
123/1998. Pořizování kopií listin upravuje § 10 tohoto zákona.  
 
Ad A (iii) § 6 zákona 123/1998 - Způsob a forma zpřístupnění 
informace 
(1) Žadatel může v žádosti navrhnout formu, případně způsob, jichž 

má být použito  při  zpřístupnění informace. 
Pokud žadatel formu nebo způsob podle odstavce 1 neurčí, případně 
pokud takové formy nebo způsobu nelze ze závažných důvodů využít, 
zvolí se způsob a forma  zpřístupnění informace s ohledem na splnění 
účelu žádosti o zpřístupnění informace a její optimální využití  
žadatelem. V pochybnostech se využije především formy a způsobu, jež 
byly žadatelem využity k podání žádosti. Pokud povinný subjekt 
zpřístupní informaci byť i jen částečně v jiné než požadované formě, 
musí tento svůj postup odůvodnit. 
Popište jakékoliv překážky, bránící implementaci kteréhokoliv 
z odstavců článku 4. 
Odpověď: 

1. 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 odepřít na základě 
stavebního zákona, kde má právo na informace pouze účastník 
řízení.  

Úředníci tedy v některých případech zneužívají toho, že s přijetím 
zákona č. 123/1998 Sb. (ani s 106/1999 Sb.) nebyl přímo novelizován 
správní řád  či stavební zákon — a jejich ustanovení upravující 
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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 životním prostředí) s odůvodněním, že správní 
řád z roku 1967 /anebo stavební zákon z roku 1971/ právo založené 
novějším zákonem vylučuje. Obdobně je úředníky přehlížen zákon 
č. 106/1999 Sb. Řešení spočívá v jasné definici vztahu správního řádu 
(a stavebního zákona) a zákona č. 123/1998 Sb.  
 
Dalším praktickým problémem je výklad, co je a co není informace o 

životním prostředí. 

2. Nedostatečná právní ochrana k článku 4, kdy ani soudní 
rozhodnutí o protiprávním odmítnutí informace není zárukou, 
že se žadatel k odmítané informaci dostane.  

  
• Soudní přezkum je  nedostatečný — je pomalý a neúčinný.  

 
Přístup k informacím má sloužit (také) jako nástroj veřejné kontroly 
státní moci, jako nástroj prosazování příznivého životního prostředí 
a také má povzbuzovat občany k vlastní aktivitě při ochraně a vytváření 
zdravého životního prostředí. 
 
Aby tento nástroj fungoval, aby mělo získávání informací 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 – průměrná doba projednání kauzy je např.v Praze mezi 28-36 
měsíci, podíl rozhodnutí vydaných odvolací instancí je okolo 30 % a 
velmi často nejde o konečné rozhodnutí ale o navrácení kauzy soudu 
nižší instance k vydání konečného rozhodnutí) dá soud žalobci za 
pravdu, bývá často již pozdě — informace je již neaktuální (když ji 
žadatel i po vyhraném soudu vůbec dostane) — neboť nějaké jiné řízení 
mezitím již skončilo, uskutečnil se nevratný zásah do životního 
prostředí, další stovky lidí má poškozeno zdraví, neboť dále dýchají 
jedovaté exhalace). 
 
Vítězství u soudu nic neznamená! V jeho důsledku totiž žadatel žádnou 
informaci nedostane — soud jen zruší rozhodnutí, kterým odvolací 
orgán potvrdil zamítnutí žádosti o informaci (třeba i fiktivní rozhodnutí 
— tedy nečinnost úřadu, to v případě zákona č. 106/1999 Sb.) — a vrátí 
věc nazpět k řízení tomu, kdo informaci nechce poskytnout. Příkladem 
je Hlavní město Praha, které po prohraném soudu konstatovalo, že 
řízení o (ne)poskytnutí informace už ani vést nemůže, neboť lhůta pro 
poskytnutí (počítaná od podání žádosti) již vypršela a že by tedy 
jednala v rozporu se zákonem, kdyby nyní, po uplynutí lhůty informaci 
poskytlo… /to bylo v případě zákona č. 106/99 ale v případě zákona 
č. 123/1998 Sb. můžou úředníci tento „argument“ uplatnit stejně). 
 

• žádné sankce 
Ani úředníci, ani úřad nejsou nijak postiženi za to, že opakovaně 
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nezákonně odpírají právo na informace o životním prostředí (či 
informace vůbec)!  
 
řešení 
učinit soudní přezkum účinným — soud při posuzování zákonnosti 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informace musí posoudit, jestli 
uvedené důvody jsou v souladu se zákonem (tj. informace nemá být 
poskytnuta) anebo jsou v rozporu s ním (tj. informace měla být 
poskytnuta) a tudíž vynese rozsudek, že úřadu NAŘIZUJE 
POSKYTNOUT POŽADOVANOU INFORMACI.  
Vědomí, že se žadatel informace nakonec přes soud domůže, by často 
odradila úředníky od upírání práva na ni — ustálená judikatura by 
přitom byla jasným návodem. Ještě by bylo potřeba zrychlit soudní 
řízení, ale i to se nyní postupně zlepšuje. 
 

• Informace žadatel získá jen tehdy, kdy úředník nemá nějaký jiný 
zájem na jejich zapírání (a často je zapírá i bez konkrétního 
zájmu — aby náhodou nevznikla zvyklost, že se informace 
poskytují) — skrývání nepořádku ve své práci, nezákonná 
rozhodování o otázkách životního prostředí, korupce, nátlak 
nadřízených… Praktická nevymahatelnost práva na informace 
vede k tomu, že právě v případech, kdy by přístup k informacím 
mohl zabránit úřednímu šlendriánu či korupci, úředníci 
informace neposkytnou a ani se nemusí obávat, že by se jich 
žadatel domohl! 

 
Uveďte další informace o praktické aplikaci ustanovení o přístupu 
k informacím, například jestli jsou k dispozici nějaké statistiky o 
počtu žádostí, počtu zamítnutí a jejich důvodech? 
Odpověď: 
Statistiky jsou vedeny při postupech dle zákona 106/199 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím. Zákon 123/1998 obdobný 
mechanismus neobsahuje. Praktické zkušenosti sledují NNO – např. 
Zelený kruh, Ekologický právní servis a další.  
 
Udejte příslušnou internetovou adresu, pokud je k dispozici: 
www.ucastverejnosti.cz, www.otevrete.cz 
 
ČLÁNEK 5 
 
Uveďte legislativní, regulační a jiná opatření, která implementují 
ustanovení o shromažďování a rozšiřování environmentálních 
informací v článku 5. 
 
Vysvětlete, jak byl implementován každý odstavec článku 5. Popište 
transpozici relevantních definicí v článku 2 a požadavku na odstranění 
diskriminace v článku 3, odstavec 9. Dále, a především, popište: 
 

a) S přihlédnutím k odstavci 1 opatření, která mají zajistit, 
že: 
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(i) Státní úřady mají a aktualizují environmentální 

informace; 
(ii) Existuje adekvátní přísun informací státním 

úřadům; 
 

(iii) V naléhavých případech jsou informace 
rozšiřovány okamžitě a bez prodlení; 

 
b) S přihlédnutím k odstavci 2 opatření, která mají zajistit, 

že způsob, kterým státní úřady dávají environmentální 
informace k dispozici veřejnosti, je transparentní, a že 
jsou environmentální informace efektivně dostupné 

 
c) S přihlédnutím k odstavci 3 opatření, která mají zajistit, 

že jsou environmentální informace progresivně 
zveřejňovány v elektronických databázích, které jsou 
snadno přístupné veřejnosti prostřednictvím veřejných 
telekomunikačních sítí; 

 
d) S přihlédnutím k odstavci 4 opatření, přijatá pro 

zveřejňování a rozšiřování národních zpráv o stavu 
životního prostředí;  

 
e) Měření, přijatá pro rozšiřování informací, zmiňovaných 

v odstavci 5; 
 

f) S přihlédnutím k odstavci 6 opatření, přijatá pro 
podněcování provozovatelů, jejichž aktivity mají 
signifikantní dopad na životní prostředí, aby pravidelně 
informovali veřejnost o dopadu svých aktivit a produktů 
na životní prostředí; 

 
g) Měření, přijatá pro publikování a poskytování informací 

podle požadavků odstavce 7; 
 

h) S přihlédnutím k odstavci 8 opatření, přijatá pro vyvinutí 
mechanismů pro zajištění, že budou veřejnosti 
zpřístupněny dostatečné informace o produktech; 

 
i) S přihlédnutím k odstavci 9 opatření, přijatá pro ustavení 

celonárodního systému soupisů nebo registrů znečištění.  
Odpověď: 
Ad a (i) Zpráva o stavu životního prostředí v ČR je vydávána 
každoročně, jednou ročně jsou vydávány i zprávy o stavu ŽP 
v jednotlivých krajích. Jednou ročně je vydávána Statistická ročenka 
životního prostředí. Podkladové údaje jsou aktualizovány průběžně. 
Maketa zpráv je každoročně upravována  a jsou doplňovány soubory 
indikátorů.   
Ad a (ii) Přísun informací je zajišťován prostřednictvím Českého 
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statistického úřadu, resortních organizací MŽP – např. Český 
hydrometeorologický ústav, Česká inspekce životního prostředí, Státní 
fond životního prostředí, resortních organizací ministerstev 
zemědělství, vnitra, dopravy, průmyslu a obchodu a dalších a dalších 
centrálních úřadů jako je Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní 
zdravotní ústav atd.    
Ad a (ii) Šíření informací o ŽP v naléhavých případech upravují Zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb. Pro včasné varování občanů obce 
využívají např. zasílání zpráv SMS, vysílání regionálních 
elektronických médií a další cesty. 
 
Ad b) Prostřednictvím Internetu jsou zveřejňovány všechny relevantní 
informace včetně např. informačních systémů v oblasti 
 EIA (http://www.ceu.cz/eia/is/), 
 SEIA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA/UPD/Default.aspx),  
IPPC (http://www.ippc.cz/default.asp?zkr=1881),  
nakládání s odpady (http://ceho.vuv.cz/), 
 EVVO a  Agendy 21(http://www.ceu.cz/edu/) a dalších. Pro orientaci 
uživatelů je zpracován a zveřejněn Průvodce po veřejných 
knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a 
spolupracujících organizací (http://www.env.cz/ais_risnews.nsf/vis-
main?OpenFrameSet). 
 
Ad c) Legislativa ŽP, plány a politiky a další relevantní dokumenty jsou 
zveřejňovány průběžně.  
 
Ad d) Zprávy o stavu ŽP v rámci ČR jsou každoročně projednávány 
vládou, parlamentem a zveřejňovány. Na regionální úrovni a na úrovni 
velkých měst jsou  zprávy také zveřejňovány.  
Popište jakékoliv překážky, bránící implementaci kteréhokoliv 
z odstavců článku 5. 
Odpověď: 
Jednotný informační systém o životním prostředí s nezbytným přesahem 
i do dalších resortů (např. zemědělství) doposud není funkční. Dle 
informací 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 
environmentálních informací, ekologických poraden či dalších  
kontaktních míst pro veřejnost. Těchto míst je obecně nedostatek, 
stávající centra nejsou v rámci ČR rovnoměrně rozmístěna a ani 
samotné ministerstvo životního prostředí nemá kvalitní informační 
centrum pro veřejnost.  
Problematické je např. zveřejňování českých překladů env. legislativy 
EU, kdy dochází ke značnému časovému prodlení a v současné době 
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není přeložena kompletní platná úprava ES.  
 
Uveďte další informace o praktické aplikaci ustanovení o 
shromažďování a rozšiřování environmentálních informací 
v článku 5, například jestli jsou k dispozici nějaké statistiky o 
zveřejněných informacích? 
Odpověď: 
V současné době probíhá twiningový projekt CENIA, který by měl 
přispět ke kvalitnímu toku informací mezi pořizovatelem, 
zpracovatelem a uživateli informací o ŽP. Na tento projekt bude 
navazovat reorganizace informační základny MŽP – Českého 
ekologického ústavu a vybudování Jednotného informačního systému 
životního prostředí.   
Pro rozšíření sítě center env. výchovy, osvěty a vzdělávání a sítě env. 
poraden bude v následující letech sloužit částečně  podpora 
z Evropského sociálního fondu – Program rozvoje lidských zdrojů a 
Norský finanční mechanismus (Finanční mechanismus EHP).   
Udejte příslušnou internetovou adresu, pokud je k dispozici: 
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/poskytovani,  
 
ČLÁNEK 6 
 
Uveďte legislativní, regulační a jiná opatření, která implementují 
ustanovení o účasti veřejnosti při rozhodování o specifických aktivitách 
v článku 6. 
 
Vysvětlete, jak byl implementován každý odstavec článku 6. Popište 
transpozici relevantních definicí v článku 2 a požadavku na odstranění 
diskriminace v článku 3, odstavec 9. Dále, a především, popište: 
 

a) S přihlédnutím k odstavci 1 opatření, která mají zajistit, 
že: 

 
(i) Ustanovení článku 6 jsou uplatňována na 

rozhodování, které se týká povolení 
navrhovaných aktivit, uvedených v příloze I 
Úmluvy; 

(ii) Ustanovení článku 6 jsou uplatňována na 
rozhodování o povolení navrhovaných aktivit, 
které nejsou uvedeny v příloze I a které mohou 
mít signifikantní dopad na životní prostředí; 

 
b) Opatření, která mají zajistit, že o záležitostech, 

zmiňovaných v odstavci 2, je dotčená veřejnost 
informována na počátku procedury environmentálního 
rozhodování, a to adekvátním, včasným a efektivním 
způsobem,  

 
c) Opatření, která mají zajistit, že časový rámec procedur 

pro účast veřejnosti respektuje požadavky odstavce 3; 
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d) S přihlédnutím k odstavci 4 opatření, která mají zajistit, 

že k účasti veřejnosti dojde včas; 
 

e) S přihlédnutím k odstavci 5 opatření, přijatá pro 
podněcování případných uchazečů, aby identifikovali 
dotčenou veřejnost, aby se zapojili do jednání a aby 
poskytli informace, týkající se cílů jejich žádosti, než 
požádají o povolení; 

 
f) S přihlédnutím k odstavci 6 opatření, která mají zajistit, 

že: 
 

(i) Kompetentní státní úřady poskytnou dotčené 
veřejnosti všechny informace, vztahující se 
k rozhodování, zmiňovanému v článku 6, které 
jsou dostupné v době konání procedury s účastí 
veřejnosti; 

(ii) Především kompetentní úřady poskytnou 
dotčené veřejnosti informace, uvedené v tomto 
odstavci; 

 
g) S přihlédnutím k odstavci 7 opatření, která mají zajistit, 

že procedury pro účast veřejnosti umožní veřejnosti 
předkládat připomínky, informace, analýzy nebo názory, 
které považuje za relevantní pro navrhovanou aktivitu;  

 
h) S přihlédnutím k odstavci 8 opatření, která mají zajistit, 

že při rozhodování je brán povinný ohled na výstup 
účasti veřejnosti; 

 
i) S přihlédnutím k odstavci 9 opatření, která mají zajistit, 

že veřejnost je o rozhodnutí okamžitě informována 
v souladu s náležitými procedurami; 

 
j) S přihlédnutím k odstavci 10 opatření, která mají zajistit, 

že když státní úřad znovu uváží nebo aktualizuje 
provozní podmínky pro aktivitu, zmiňovanou v odstavci 
1, jsou aplikována ustanovení odstavců 2-9 a v případě 
potřeby provedeny nezbytné změny; 

 
k) S přihlédnutím k odstavci 11 opatření, přijatá pro 

aplikaci ustanovení článku 6 na rozhodování, jestli 
povolit záměrné uvolňování geneticky modifikovaných 
organismů do životního prostředí. 

Odpověď: 
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 povolování produktů pro trh. Nejtypičtějším druhem 
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rozhodovacího procesu, při němž musí být naplněny požadavky čl. 6, je 
proces EIA. 
 
Dle českého práva lze rozlišit účast na rozhodování o konkrétních 
činnostech na konzultativní a  „plnoprávnou“  s možností rozhodnutí 
soudně napadnout.  
 
Konzultativní účast platí bez dalšího omezení pro jakékoli fyzické či 
právnické osoby. Spočívá v tom, že veřejnost může podat připomínky. 
Konzultativní účast se uplatňuje:  
- při pořizování územních plánů (§§ 17-31 stavebního zákona)  
- v procesech EIA a SEA (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 jednotlivým formám nakládání s 
GMO podle nového zákona  o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy (78/2004 Sb.) Novela tohoto zákona je od podzimu 2004 
projednávána Parlamentem ČR.  
 
Popište jakékoliv překážky, bránící implementaci kteréhokoliv 
z odstavců článku 6. 
Odpověď: 
Ve výše uvedených zákonech není dostatečně upraveno, jak se nakládá 
s připomínkami veřejnosti.  Což může a v praxi často vede k pouze 
formální účasti např. při projednávání územních plánů. Dle Aarhuské 
úmluvy by všechny připomínky měly být zveřejněny a uvedeno, zda byly 
zapracovány či zdůvodněno, proč zapracovány nebyly.   
 
Nedostatky jsou také ve včasném oznamování veřejnosti a ve 
vytipovávání a definování  dotčené veřejnosti veřejnou správou a jejím 
přímém oslovení. Dotčená veřejnost má zájem na výsledcích 
rozhodování, a tudíž je zde předpoklad, že se konzultací případně 
následných povolovacích řízení bude účastnit. Přímé neoslovení 
dotčené veřejnosti vede v praxi obecně k menší účasti veřejnosti. 
 
Článek  6 stanovuje dva způsoby informování veřejnosti: veřejným 
oznámením a cílenými individuálními oznámeními. Veřejné oznámení 
znamená šíření konkrétních údajů co nejširší veřejnosti, s využitím 
běžných informačních médií.  Pro účely daného článku je veřejné 
oznámení pokládáno za dostatečné tehdy, je-li účinně zacíleno 
přinejmenším na dotčenou veřejnost.  Úmluva požaduje, aby oznámení 
bylo doručeno celé dotčené veřejnosti v raných fázích rozhodovacího 
procesu. 
 
Plnoprávná účast se týká pouze nevládních organizací ( a ne veřejnosti 
obecně) a je možná  
 
-  v procesech, na něž se  vztahuje § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny (občanské  sdružení nebo jeho  organizační 
jednotka, jehož  hlavním posláním  podle stanov je ochrana  přírody a 
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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  
společnosti,  jejímž   předmětem  činnosti  je  ochrana veřejných zájmů 
chráněných  podle zvláštních právních předpisů“), 
- v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci („občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž 
předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo 
veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů“) 
- ve správních řízeních vedených podle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách (občanské  sdružení,  jehož  cílem  je  podle jeho stanov je 
ochrana   životního  prostředí). 
 
Plnoprávná účast dalších subjektů (jednotlivci, obce,  
„neorganizovaná veřejnost“) se obecně řídí ust. § 14 ods. 1 správního 
řádu - tedy účastníkem je každý, kdo je či může být dotčen na svých 
právech, povinnostech či zájmech (vychází z vlastnického práva), 
případně kdo toto tvrdí, dokud se neprokáže opak -pokud ovšem  
zvláštní předpis neobsahuje zvláštní úpravu.  Tak je tomu zejména v 
případě procesů podle stavebního, horního a atomového zákona.  
 
V řízení územním, stavebním, o stanovení dobývacího prostoru a o 
povolení hornické činnosti tvoří okruh účastníků (zjednodušeně) 
investor, vlastníci dotčených pozemků, obec a případně ti, o nichž to 
stanoví zvláštní zákony - v podstatě § 70 zákona o ochraně přírody a 
krajiny  
č.  114/92 Sb. nebo § 23 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
 
V dalších řízeních - o stanovení chráněného ložiskového území, řízení 
podle atomového zákona - je účastníkem pouze investor.  
 
Právní nedostatky v souvislosti s Aarhuskou úmluvou  
 

— Chybí jednotná úprava účasti veřejnosti v řízeních 
s dopadem na životní prostředí, což v praxi umožňuje různý 
výklad podle jakého zákona je řízení vedeno a na základě 
toho účast veřejnosti neumožnit. Např. lesní zákon účast 
veřejnosti neřeší.  Orgány státní správy lesů toho v praxi 
využívají a řízení vedou bez účasti veřejnosti podle lesního 
zákona, a to i v případech, kdy se mají kácet desítky 
mimolesních dřevin a kdy by měl být uplatněn zákon o 
ochraně přírody a krajiny.  

 
Praktické nedostatky u  konzultativní účasti(EIA): 
  
Předkladatelé nejsou stimulováni, aby včas zahájili dialog s veřejností, 
nic je k tomu nenutí. 
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Nejsou vypracovány směrnice a normy pro zajištění kvality 
relevantních informací. 
Nejsou zavedeny jasné postupy pro vypořádávání připomínek 
veřejnosti.  
Neexistuje žádný kontrolní mechanismus, kterým by bylo možné 
dohlížet na to, jak veřejná správa zohledňuje  připomínky veřejnosti. 
Opomíjí se v praxi cílené oslovování dotčené veřejnosti.  
 
Praktické nedostatky u plnoprávné účasti: 
 
Formulace ustanovení o účasti veřejnosti dává možnost úřadům dle 
jejich libovůle různý výklad o tom, zda občanská sdružení do  řízení 
vpustí či nikoliv (např. výkladem místní příslušnosti či věcné 
specifikace žádosti), případně výkladem dle jakého zákona se řízení 
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 přírody a krajiny či životního prostředí dotčeny 
nebudou.   
 
Neustálé politické snahy účast veřejnosti na rozhodování změnou 
zákonů omezovat.  
 
Změny v úpravě účasti veřejnosti přijaté během roku 2003/4 
 
- § 70 z. č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny 
 Po opakované snaze o výrazné omezení nebo úplné vypuštění tohoto 
ustanovení byla s účinností od 28.4. 2004 schválena novela, podle níž  
má žádost občanských sdružení o informace o zahajovaných řízeních  
platnost pouze 1 rok a musí být věcně a místně specifikována. 
 
- zákon o nakládání s GMO 
Zatím posledním a bohužel zatím úspěšným  přímým útokem na princip 
účasti veřejnosti v „ekologicky významných“ řízeních a postupech bylo 
dle názoru NGO schválení nového zákona č. 78/2004 Sb.,  o nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Zákon 
nejenže zcela zrušil možnost účasti občanských sdružení  v řízeních o 
povolení jednotlivých způsobů nakládání s GMO ale zrušil právo NNO 
navrhovat své zástupce do České komise pro nakládání s GMO – 
poradního orgánu MŽP, ale dokonce (v rozporu 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.Vláda již schválila novelu 
příslušného zákona, která problém řeší, a tato novela je v současné 
době projednávána Poslaneckou sněmovnou. 
 
 
- zákon o místním referendu 
V roce 2004 nabyl účinnosti nový zákon č. 22/2004 Sb., o místním 
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referendu. Zásadní změnou, která ve svém důsledku omezuje účast 
veřejnosti na správě věcí veřejných je nově upravená výše volební 
účasti nutné k platnosti referenda. K platnosti místního referenda se 
vyžaduje účast alespoň poloviny  oprávněných osob  zapsaných v  
seznamech pro danou obec, městskou část či statutárně členěné město. 
Zvlášť ve velkých městech, ale i městských částech bude obtížné takové 
účasti dosáhnout.  
 
- zákon o výstavbě dálnic 
V prosinci 2003 se Poslanecká sněmovna drtivou většinou přítomných 
poslanců vyslovila pro návrh zákona o výstavbě dálnic a rychlostních 
silnic, který tak postoupil do druhého čtení. Předkladatelé od zákona 
očekávají urychlení výstavby dálniční 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. Návrh zákona dále u 
vyjmenovaných dálnic deklaruje, že se jedná o stavby ve veřejném 
zájmu a stanoví, kudy mají jejich trasy vést (nahrazuje tak odborné 
hodnocení ekonomicky a ekologicky nejpříznivější trasy). V současnosti 
je opět projednáván v Poslanecké sněmovně. 
 
související  
 
- § 43  zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Novela zákona přinesla změnu v tom, že veškeré výjimky ve zvláště 
chráněných územích povoluje vláda. Řízení by však mělo vedeno podle 
správní řádu a vláda není správním orgánem. V současnosti vláda 
uvažuje o postupu, kdy žádosti o výjimku bude předávat na MŽP a poté 
rozhodne zřejmě usnesením. Proti usnesení vlády však neexistuje žádný 
opravný prostředek a vláda tak získává nástroj, kterým vyšachuje 
občanská sdružení a povolí všechny dosud neprůchodné návrhy. 
 
- vodní zákon 
Další poslanecká iniciativa omezující standard ochrany životního 
prostředí a nepřímo i účasti veřejnosti na rozhodování postihla zákon o 
vodách. Poslanci schválili mj. vyloučení použití zákona  o ochraně 
přírody a krajiny pro případy „odstraňování povodňových škod na 
vodních tocích“ a značně rozšířila okruh případů, na něž se vztahuje 
výjimka ze zákazu vytváření  bariér  pohybu ryb  a vodních  živočichů 
při úpravách vodních toků. Pod odstraňování povodňových škod se 
vejde řada naprosto nefunkčních stavebních úprav horských toků, 
jejichž smyslem je proinvestovat peníze státu do kapes betonové lobby.  
 
- zákon o vnitrozemské plavbě 
Návrh poslance a bývalého ministra dopravy, předložený při 
projednávání tohoto zákona, směřoval k omezení účinnosti zákona o 
ochraně přírody, tj.  pravidel ochrany přírody v národních parcích, 
rezervacích a chráněných krajinných oblastech,  u vodních cest 
mezinárodního významu. To by znamenalo, že stavba bude mít 
automaticky, ve všech případech, přednost před ochranou přírody a 
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výrazně by se rovněž snížila práva veřejnosti ovlivnit její povolování. 
Šlo o další příklad  „zákona na objednávku“ -  měl zajistit hladké 
povolení výstavby vodních děl na Labi. Poslanecká sněmovna tento 
návrh schválila. Naštěstí Senát s podporou vlády nejhorší část návrhu  
vyloučil. 
 
 
- správní řád  
Poslanecká sněmovna schválila  správní řád, který obsahuje řadu 
ustanovení, která omezují účastenství veřejnosti.  
Kontrola výkonu veřejné správy je oslabena především navrhovaným  
omezením rozsahu  přezkoumávání rozhodnuti v odvolacím řízení. 
Odvolací orgán správnost rozhodnutí podle návrhu  přezkoumá pouze 
v rozsahu námitek, které účastník řízení uvedl v odvolání.  To se 
zásadně dotkne lidí, kteří si nenajmou 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 projednání. 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 
možnosti uložit doručovanou písemnost nejen na poště, ale i na úřadě 
samotném (třeba stovky kilometrů vzdáleném od účastníkova 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 stanovit, 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 řízeních.  
 
c) aktuální návrhy 
 
stavební zákon 
Návrh stavebního zákona je z pohledu účasti veřejnosti dalším sporným 
zákonem, především konstrukce zástupce veřejnosti pro účast při 
schvalování územně plánovací dokumentace.  
Podle § 24 odst. 2 se veřejnost se může účastnit procesů podle 
stavebního zákona (ve skutečnosti platí pouze pro územní plánování) 
prostřednictvím zástupce veřejnosti. Toho zmocňuje nejméně desetina 
občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů jiné 
příslušné obce. Určením minimálního počtu občanů zákon omezuje 
veřejnost podle něj vedených řízení. Každý sice může podat 
připomínky, ale jen o připomínkách zástupce veřejnosti bude 
rozhodováno jako o námitkách účastníka nebo obce. Jen s takovými 
připomínkami se tedy bude muset orgán územního plánování vypořádat 
formou  rozhodnutí. To není rozhodnutím podle správního řádu, nelze 
se proti němu odvolat, ale je umožněn jeho soudní přezkum (§ 25).  
 
zákon o změnách zákonů... 
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Návrh nového stavebního zákona přináší změny také do mnoha dalších 
zákonů, v nichž zeštíhluje možnosti účasti veřejnosti v procesu 
územního plánování.  Například k zákon o ochraně ovzduší má stanovit 
výslovně, že souhlas orgánu ochrany ovzduší s umístěním stavby není 
vydáván ve správním řízení, a to v žádném případě.  
 
Jediným pozitivním  příkladem je  aktualizace z. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci novely zákona byl do 
zákona  začleněn  proces strategického  posuzování vlivů na životní 
prostředí (SEA) včetně zapojení veřejnosti. 
Uveďte další informace o praktické aplikaci ustanovení o účasti 
veřejnosti při rozhodování o specifických aktivitách v článku 6, 
například jestli jsou k dispozici nějaké statistiky nebo jiné informace o 
účasti veřejnosti při rozhodování o specifických aktivitách nebo při 
rozhodování neaplikovat ustanovení tohoto článku na navrhované 
aktivity, které slouží účelům národní obrany. 
Odpověď: 
Problém s účastí veřejnosti se vyskytl v případech průzkumu lokalit pro 
sklady vyhořelého jaderného paliva, kdy byly z rozhodovacího procesu 
vyloučeny obce, na jejichž území měl průzkum probíhat a případný 
sklad být postaven. 
Udejte příslušnou internetovou adresu, pokud je k dispozici: 
EIA (http://www.ceu.cz/eia/is/), 
 SEIA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA/UPD/Default.aspx),  
IPPC (http://www.ippc.cz/default.asp?zkr=1881),  
 
ČLÁNEK 7 
 
Uveďte praktická nebo jiná opatření pro účast veřejnosti při 
přípravě plánů a programů, vztahujících se k životnímu prostředí. 
Popište transpozici relevantních definicí v článku 2 a požadavku na 
odstranění diskriminace v článku 3, odstavec 9.  
Odpověď: 
V českém právu je požadavek Aarhuské úmluvy upraven zákonem č. 
100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb.   
Vysvětlete, jaké příležitosti existují pro účast veřejnosti při 
přípravě politik, vztahujících se k životnímu prostředí 
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 samozřejmě v oblasti posuzování vlivů 
územních plánů na životní prostředí. V této oblasti se také projevuje 
nejvíce problémů.  
Popište jakékoliv překážky, bránící implementaci kteréhokoliv 
z odstavců článku 7. 
Odpověď: 
Z hlediska procesu SEA a účasti občanů je zákon, část o SEA v souladu 
s Aarhuskou úmluvou a účast občanů je možná v každém kroku SEA 
procesu. V současné době z hlediska účasti občanů není žádný 
nedostatek v zákoně. Nyní půjde o zavádění dobré praxe v plnění bodů 
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zákona - viz pozitivní a negativní příklady z praxe.  
Uveďte další informace o praktické aplikaci ustanovení o účasti 
veřejnosti při rozhodování o specifických aktivitách v článku 7. 
Odpověď: 
Z hlediska zpřístupňování informací lze zákonu vytknout, dle názoru 
NGO,  nedostatečnou veřejnou kontrolu nad tím, jaký je faktický dopad 
schválených 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 dokumentu) zajistit sledování a rozbor vlivů 
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Bohužel 
zákon nehovoří o tom, jestli a jakým způsobem budou tyto informace 
předávány 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 zahrnutím doporučení pro účast 

občanů v procesu SEA; 
- zveřejňování oznámení – aktivní účast občanů a NNO 

v připomínkování (např. SEA Aktualizace Strategického plánu hl. 
m. Prahy); 

- 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 vypořádání 
připomínek od občanů – formou vypořádávací tabulky (např. SEA 
Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy); 

- spolupráce předkladatele koncepce a SEA posuzovatele 
s pracovními skupinami tvořených odbornou veřejností (např. SEA 
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje – neupravuje zákon 
– nad rámec  zákona). 

 
Negativní příklady z praxe 
 
- nevhodné časy konání veřejných projednání, kdy termín je určen 

tak, aby vyhovoval úředníků ale nikoli veřejnosti   
- nevhodné informování o konání veřejného projednání (úřední 

deska, internet, rozesílka po úřadech obcí, chybí identifikace 
zainteresované veřejnosti, přímé oslovení NNO, využití místního 
tisku apod., což by mohlo vyvolat větší zájem veřejnosti)    

- špatný sběr a nekvalitní vypořádání připomínek od občanů včetně 
nestanovené zodpovědnosti za vypořádání připomínek (týká se 
především územního plánování); 

- malý zájem veřejnosti o účast  v procesu SEA (od 3 do 40 lidí); 
- nedostatek znalostí veřejné správy o technikách zapojování 

veřejnosti (neodbornost); 
- nedostatek informování o výhodách zapojení veřejnosti do procesů. 
 
Uvedené příklady pozitivní a negativní praxe jsou získány na základě 
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provedených nebo probíhajících SEA procesů dle zákona č. 93/ 2004 
Sb. V oblasti koncepcí je posuzováno 5 dokumentů, v oblasti územně 
plánovacích dokumentů 526 dokumentů, v oblasti územně plánovací 
dokumentace velkých územních celků 2 dokumenty. 
Udejte příslušnou internetovou adresu, pokud je k dispozici: 
EIA (http://www.ceu.cz/eia/is/), 
 SEIA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA/UPD/Default.aspx),  
IPPC (http://www.ippc.cz/default.asp?zkr=1881),  
 
 
ČLÁNEK 8 
 
Popište, jakými prostředky je podporována efektivní účast veřejnosti 
při úřední přípravě exekutivních nařízení a dalších všeobecně 
aplikovatelných právně závazných předpisů, které mohou mít 
signifikantní dopad na životní prostředí. Do náležitého rozsahu popište 
transpozici relevantních definicí v článku 2 a požadavku na odstranění 
diskriminace v článku 3, odstavec 9.  
Odpověď: 
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) a lhůty dané na zpracování připomínek a stanovují 
základní pravidla pro vypořádání připomínek. Co se týče účasti 
veřejnosti a NNO dle odstavce 3, čl. 5 orgán zašle návrh zákona 
k připomínkám i dalším připomínkovým místům (profesním sdružením, 
zájmovým skupinám podnikatelů či spotřebitelů a vědecké a odborné 
veřejnosti), pokud to považuje za účelné. Nepožadují ani zveřejnění 
návrhů zákonů, vyhlášek či nařízení na internetu.  
 
Pouze resort životního prostředí vydal vnitřní směrnici - Směrnice 
MŽP č.3/2001, o postupu legislativních prací, která počítá se 
zveřejňováním legislativních návrhů na webové stránce ministerstva a 
se zřízením pravidelných fakultativních připomínkových míst, která 
jsou obesílána s výzvou podávat připomínky k připravovaným 
návrhům.  
Popište jakékoliv překážky, bránící implementaci článku 8. 
Odpověď: 
Na základě ustanovení Akčního plánu realizace státní informační 
politiky vytvořil Úřad vlády ČR dynamickou informační knihovnu 
nazvanou eKLEP (elektronická knihovna legislativního procesu), která 
slouží k výměně autorizovaných a věrohodných informací potřebných 
pro řízení oběhu dokumentů. Bohužel tato knihovna není v současné 
době naplněna aktuálními dokumenty a není veřejnosti přístupná. 
Přístup mají pouze autorizované osoby z ministerstev. Chybí politické 
rozhodnutí v otázce, zda budou zveřejňovány dokumenty, které jsou 
vládě předkládány k projednání nebo až dokumenty, které vláda již 
schválila. 
Uveďte další informace o praktické aplikaci ustanovení o účasti 
veřejnosti v oblastech, pokrytých v článku 8. 
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Odpověď: 
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 uvedením, v jaké jsou fázi přípravy (věcný záměr, 
paragrafované znění),    

• zveřejnění na k tomu vymezené internetové stránce všech 
návrhů zákonů, nařízení a vyhlášek v den zahájení vnějšího 
připomínkového řízení i s datem, dokdy je možné zasílat 
připomínky, a s kontaktní elektronickou adresou, 

• zavedení seznamu fakultativních připomínkových míst, kam 
budou zařazeny i nevládní organizace splňující daná kritéria 
(odbornost či fakt, že reprezentují větší množství subjektů),  

• zavedením institutu hromadné připomínky pro širší veřejnost, 
• zavedením pravidel pro vypořádávání připomínek uplatněných  

fakultativními připomínkovými místy či formou hromadné 
připomínky,  

• zveřejnění zápisu z vypořádání připomínek v určené lhůtě na 
internetu.  

Udejte příslušnou internetovou adresu, pokud je k dispozici: 
http://kormoran.vlada.cz/, www.vlada.cz 
 
ČLÁNEK 9 
 
Uveďte legislativní, regulační a jiná opatření, která implementují 
ustanovení o přístupu k právní ochraně v článku 6. 
 
Vysvětlete, jak byl implementován každý odstavec článku 9. Popište 
transpozici relevantních definicí v článku 2 a požadavku na odstranění 
diskriminace v článku 3, odstavec 9. Dále, a především, popište: 
 

a) S přihlédnutím k odstavci 1 opatření, která mají zajistit, 
že: 

 
(i) Kterákoliv osoba, která se domnívá, že jeho 

nebo její žádost o informace podle článku 4 
nebyla vyřízena v souladu s ustanoveními tohoto 
článku, má právo požádat u soudu nebo jiného 
nezávislého a nestranného orgánu, stanoveného 
zákonem, o revizní proceduru; 

(ii) V případech, kde je ustanovení pro takovou 
revizi prováděnou soudem, má taková osoba 
také právo vyvolat urychlenou proceduru, 
stanovenou zákonem, která je zdarma nebo 
nenákladná a spočívá v přezkoumání státním 
úřadem nebo nezávislým a nestranným orgánem, 
jiným než soud; 

(iii) Konečná rozhodnutí v rámci tohoto odstavce 
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jsou pro státní úřad, který informaci vlastní, 
závazná, a důvody jsou uvedeny písemně, 
alespoň v případech, kdy je přístup k informacím 
zamítnut; 

 
b) Opatření, která mají zajistit, že v rámci národní 

legislativy členové dotčené veřejnosti, splňující kriteria, 
stanovená v odstavci 2, mají právo na revizní řízení, 
vedené soudem nebo jiným nezávislým a nestranným 
orgánem, stanoveným zákonem, v němž mohou 
napadnout podstatnou a procedurální legálnost 
kteréhokoliv rozhodnutí, zákona nebo opomenutí, 
podléhajícího ustanovením článku 6. 

 
c) S přihlédnutím k odstavci 3 opatření, která mají zajistit, 

že splňují-li kriteria, pokud nějaká existují, stanovená 
národními zákony, mají členové veřejnosti právo na 
administrativní nebo soudní řízení, v němž napadnou 
jednání a opomenutí soukromých osob a státních úřadů, 
pokud jsou v rozporu s ustanoveními národních zákonů, 
vztahujících se k životnímu prostředí; 

 
d) S přihlédnutím k odstavci 4 opatření, která mají zajistit, 

že: 
 

(i) Procedury, zmiňované v odstavcích 1, 2 a 3 
zajišťují dostatečnou a efektivní nápravu; 

(ii) Takové procedury jinak splňují požadavky 
tohoto odstavce; 

 
e) S přihlédnutím k odstavci 5 opatření, která mají zajistit, 

že jsou veřejnosti poskytovány informace o právu na 
administrativní nebo soudní revizi.  

 
Odpověď: 
Přístup k právní ochraně ve věcech životního prostředí znamená 
zejména možnost napadat správní akty či opomenutí správních úřadů u 
nezávislého a nestranného orgánu, zřízeného ze zákona. V ČR jsou 
těmito orgány pouze soudy, neboť žádné zvláštní orgány (např. zvláštní 
tribunály pouze pro oblast životního prostředí) nejsou zákonem zřízeny. 
Oblast přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí je proto 
součástí obecné úpravy správního soudnictví. Dnem 1. 1. 2003 vstoupil 
v této oblasti v účinnost zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.  
 
Z hlediska naplnění čl. 9 Aarhuské úmluvy je vedle žaloby pro 
nečinnost klíčová úprava řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 
orgánu v § 65 a násl. soudního řádu správního. Žalobní legitimace se 
zachovává i pro ty, jimž zvláštní zákon zakládá účast v řízení před 
správním orgánem, aniž by však v takovém řízení šlo o hmotněprávní 
subjektivní oprávnění toho, kdo je takto za účastníka řízení povolán. 
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Zvláštní žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmu svěřuje zákon i 
nejvyššímu státnímu zástupci (§ 66 odst. 2) a také ten, komu toto 
oprávnění výslovně svěřuje zvláštní právní předpis nebo mezinárodní 
smlouva, která je součástí právního řádu.  
 
S Aarhuskou úmluvou a zejména s čl. 9 odst. 5 úzce souvisí i institut 
veřejného ochránce tzv. ombudsmana, který vznikl v severských zemích 
a rozšířil se postupně mj. i do zemí střední a východní Evropy. V ČR je 
ombudsman upraven zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci 
práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. Obdobně jako ve většině zemí 
jde i u nás o institut parlamentní – Poslanecká sněmovna Veřejného 
ochránce práv volí a jí je také odpovědný. Ombudsman sice nevydává 
právně závazná rozhodnutí, přesto je však jeho činnost (šetření ve věci, 
možnost požadovat nápravu, doporučení) a nekomplikovaná procedura 
(neformální postup, podněty nepodléhají poplatku) nepochybně jedním 
z mechanismů k odstranění nebo snížení finančních a jiných překážek 
v přístupu k právní ochraně ve smyslu čl. 9 odst. 5. 
 
V souvislosti s třetím pilířem je také důležité, aby stát svým občanům 
umožnil obracet se na správní orgány s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 
V ČR je podle Listiny základních práv a svobod petiční právo 
zaručeno, podrobnou úpravu obsahuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním. Právní úpravu stížností částečně obsahuje i dosud nezrušená 
vládní vyhláška č. 150/1958 Úředního listu, o vyřizování stížností, 
oznámení a podnětů pracujících.  
 
Popište jakékoliv překážky, bránící implementaci kteréhokoliv 
z odstavců článku 9. 
Odpověď: 
Problémové okruhy právní úpravy v ČR z hlediska implementace 
Aarhuské úmluv identifikované NNO: 
• příliš restriktivní výklad legitimačních ustanovení ze strany orgánů 
poskytujících soudní přezkum 
• obtížně napadnutelná věcná pochybení ve správních rozhodnutích 
• nechuť soudů k přiznání odkladného účinku žaloby 
• soudní přezkum nevede k účinné nápravě pochybení. 
 
restriktivní výklad legitimace: 
Soudy obvykle tvrdí, že žalované rozhodnutí musí zasáhnout do 
subjektivních práv žalobce, 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 
nepochybně 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 ustanoveními 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 
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prostředí zakotvené v čl. 35 odst. 1 Listiny je ústavně zaručené právo 
každého, že je subjektivním právem, kterého se lze domáhat. Praxe 
správního soudnictví je však stále často odlišná. Soudy přijaly 
nezákonné a neústavní zúžení aktivní žalobní legitimace a přezkumu 
pouze na tvrzené zasažení do žalobcových subjektivních práv. 
 
obtížně napadnutelná věcná pochybení ve správních rozhodnutích: 
V předchozím odstavci uvedeným omezeným přístupem k soudnímu 
přezkumu se brání věcnému přezkumu správních rozhodnutí a to za 
situace, kdy ochrana přírody a krajiny podle hmotněprávních 
ustanovení je předmětem činnosti občanských sdružení a tato je mají 
zanesena jako svůj cíl ve stanovách. Účast občanských sdružení v 
řízeních je přitom upravována právě s ohledem na zajištění 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 formulovaných podmínek, že lze v každém jednotlivém 
případě vždy najít důvod, proč odkladný účinek nepřiznat. Zvláště 
předpoklad nenahraditelné újmy pro žalobce jako podmínka pro 
přiznání odkladného účinku je možné podle mnohých právníků splnit 
pouze fatálním způsobem čili smrtí. 
Aby byl naplněn smysl Aarhuské úmluvy, bylo by nejčistším řešením 
zakotvit jako primární pravidlo pro žalobu její odkladný účinek. 
Samozřejmě s tím, že za určitých předpokladů by měl předseda senátu 
možnost odkladný účinek 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. 
Přezkum i v případech, kdy je návrh žalobce úspěšný, nemá žádný 
dopad na stav věci. Neúměrně dlouho trvající soudní řízení a 
především nepřiznaný 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 nesrozumitelné 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. 
 
Právo na přístup k soudní ochraně zůstává upraveno pouze obecně v 
zákoně č. 150/2002 Sb., soudním řádu správním. Podle něj má právo 
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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 zkrácen  na svých  
právech, takovým způsobem,že to mohlo mít za následek nezákonné 
rozhodnutí. Výklad je takový, že první definice by se měla vztahovat na 
žadatele (např. investory), o jejichž právech se „přímo“ rozhoduje, 
zatímco druhá na ostatní účastníky včetně občanských 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 
takovým způsobem, že to podle soudu mohlo způsobit nezákonné 
rozhodnutí. Praxe soudů je nejednotná, existují jak případy, kdy se 
soudy nadále snaží „za každou cenu“ žalobu sdružení odmítnout a 
věcně se jí nezabývat, tak naopak rozsudky které se na základě žaloby 
sdružení 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 . 
 
Jednoznačným nedostatkem a faktickou překážkou účinné ochrany 
veřejných zájmů soudní cestou je  úprava podmínek pro odkladný 
účinek žaloby (pokud je žalobcem občanské sdružení, jsou pro něj 
podmínky v podstatě nesplnitelné), která v kombinaci se standardní 
několikaletou dobou trvání řízení způsobuje, že zrušení rozhodnutí 
často přichází v době, kdy je zásah již proveden.  
Uveďte další informace o praktické aplikaci ustanovení o přístupu 
k právní ochraně podle článku 9, například jestli jsou k dispozici 
nějaké statistiky o právní ochraně v environmentálních záležitostech a 
existují nějaké pomocné mechanismy na odstranění nebo zredukování 
finančních a jiných bariér pro přístup k právní ochraně? 
Odpověď: 
Hlavním problémem právní v ochraně ve věcech životního prostředí 
(stejně jako právní ochrany obecně) je pomalá činnost soudů, délka 
projednávání kauz a vysoký podíl rozhodnutí, které jsou vydávány až  
druhou, odvolací instancí.  
Jednou ze  statisticky sledovaných veličin je počet trestných činů na 
úseku ochrany životního prostředí, kde je trend vzrůstající. V roce 2002 
byla přijata novela trestního zákona – zákon č. 134  ze dne 15. března 
2002,kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Nově a 
přesněji byly definovány skutkové podstaty trestných činů. Aktuální 
statistika není k dispozici.  
 
Dalším indikátorem je částečně struktura činnosti České inspekce 
životního prostředí. 
Činnost ČIŽP v letech 1993, 1995–2003 
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Druh činnosti 1993 1996 1998 1999 2001 2002 2003 
Počet prověrek, revizí 
a kontrol 

10 427 14 505 15 182 16 125 19 454 17 774 18 359 

Rozhodování ve 
správním řízení a) 

7 808 10 940 9 192 7 380 9 375 7 971 3 186 

Stanoviska pro jiné 
orgány státní správy 

6 586 7 336 7 443 8 259 9 592 10 264 10 845 

Účast na řešení havárií 320 171 175 112 104 252 159 
Řešení stížností, 
oznámení a podnětů 

421 628 737 712 764 864 1 253 

   
 
Udejte příslušnou internetovou adresu, pokud je k dispozici: 
www.env.cz, www.cizp.cz, 
 
Články 10-22 nejsou určeny pro národní implementaci. 
 
Hlavní připomínky k cíli Úmluvy: 
 
Pokud je to možné, vyjádřete, jak implementace Úmluvy přispívá 
k ochraně práva každého člověka ze současné generace i z generací 
budoucích na život v prostředí, postačujícím pro jeho nebo její zdraví a 
blahobyt. 
Odpověď: 
Proces ratifikace Aarhuské úmluvy a s ním spojené novelizace 
právních předpisů  ČR nesporně přispěl v k naplňování cílů Úmluvy. 
Přesto však je nezbytné i nadále pečlivě sledovat skutečnou praxi 
v uplatňování environmentální demokracie.  
 
Závěry a doporučení: 
 

1.  Ustavit mechanismus pro sledování implementace Aarhuské 
úmluvy za účasti všech zainteresovaných stran (resorty, 
zájmové skupiny). 

2.  Vytvořit neformální tok informací o defektech, selháních a 
dezinterpretacích zákonů, ale i o dobrých příkladech od 
nevládních organizací směrem k MŽP, kde budou tyto 
poznatky distribuovány příslušným odborům (legislativa, 
metodické řízení veřejné správy, ochrana přírody, informatika 
apod). Možným zprostředkovatelem informací od nevládních 
organizací je Zelený kruh.    

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

4.   Zlepšit aktivní zpřístupňování dat dle  čl. 5 Úmluvy 
5.  Účinněji prosazovat principy účasti veřejnosti (včasnost, 

srozumitelnost, vypořádání připomínek) s využitím možnosti 
metodického vedení a proškolování pracovníků veřejné 
správy. 
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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 školení a průběžného vzdělávání 
soudců.  

8.   Analyzovat dopady reformy veřejné správy na kvalitu a 
nestrannost  rozhodování v otázkách životního prostředí  -  
nedostatky propojení samosprávy a státní správy,  úloha MŽP 
jako odvolacího orgánu a vypracovat opatření pro nápravu.    

 
 


