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I. 

1. Rozsudkem správního senátu Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2020, č.j. 9A           

14/2019-35 (dále jen „napadený rozsudek“) byla žalobci zamítnuta žaloba proti: 

 

Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu 

Č. j.: MHMP 1996541/2018 

Sp. zn.: S-MHMP 1814426/2018/STR 

ze dne: 11. 12. 2018 

 

doručený spolku Mallorn, z.s. datovou schránkou dne 13. 12. 2018 

 

jako odvolacího správního orgánu na základě odvolání spolku MALLORN, z. s., IČ            

26593751, se sídlem Chelčického 1130/12, Praha 3, proti usnesení Úřadu městské části            

Praha 3, odboru výstavby, sp.zn. S UMCP3 146429/2018, zn. OV/1838/18/Char, čj.           

UMCP3 191294/2018 ze dne 15. 10. 2018, kterým bylo podle ustanovení § 28 odst. 1               

správního řádu ve věci přihlášky spolku MALLORN, z.s. k účasti ve stavebním řízení             

pro stavbu „Novostavba polyfunkčního objektu VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER na         

pozemcích parc. č. 163/1, 163/4, 163/6, 163/7, 163/11, 163/19, 163/22, 166/2, 167/8,            

167/9, 1232 a 4342, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3“, vedeném pod sp.zn. S UMCP3                

146429/2018, zn. OV/1541/18/Char-z, rozhodnuto, že spolek MALLORN, z. s. není          

účastníkem předmětného stavebního řízení. 

 

II. 

2. Co se týká prvého žalobního bodu, tak Městský soud v Praze přesvědčivě dovodil, že             

žalobci nevzniklo v dané době právo namítat systémovou podjatost správního orgánu          

v prvém stupni stavebního řízení, pokud mu, dle názoru a rozhodnutí správních           

orgánů, nevzniklo účastenství v řízení. Z tohoto důvodu nepodává žalobce kasační         

stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze v prvém žalobním bodu. Přestože          

žalobce i nadále na zřejmé existenci této systémové podjatosti trvá (neboť je dle názoru              

žalobce dostatečně doložena důkazním materiálem), tak by ani kladný výrok soudu           

neměl jiný než formální význam, neboť předmětná stavba je již z poloviny hotova.  

 

III. 

3. Protože však napadený rozsudek ve druhém žalobním bodu není v souladu se            

zákonem, žalobci nyní nezbývá než podat proti němu kasační stížnost ve smyslu            

ustanovení § 102 a násl. SŘS z důvodu vadného právního posouzení věci dle § 133,               

odst. 1, písm. a) a b) SŘS). 

 

4. Z těchto důvodů žalobce navrhuje, aby kasační soud po projednání jeho kasační            

stížnosti napadený rozsudek zrušil, vrátil věc správnímu senátu Městského soudu          

v Praze k novému projednání a rozhodnutí a přiznal žalobci právo na náhradu nákladů             

řízení před soudy obou stupňů. 
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IV. 

5. Napadené odůvodnění rozsudku, které je dle žalobce v rozporu se zákonem: 

 

27. Ve vztahu k druhému žalobnímu bodu soud uvádí, že při posouzení důvodnosti             

žaloby vyšel z platné právní úpravy a nepřisvědčuje stanovisku žalobkyně o jejím           

rozporu s Ústavou či mezinárodními smlouvami ve smyslu čl. 10 Ústavy. Právo            

veřejnosti na zapojení do rozhodování o činnostech nebo záměrech, které mohou           

mít významný dopad na životní prostředí, a jež je deklarováno Aarhuskou           

úmluvou, je totiž zachováno i po novelizaci stavebního zákona a zákona o            

ochraně přírody a krajiny. Veřejnost je i nadále oprávněna být účastna tohoto            

rozhodování, ovšem v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny a            

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně             

některých souvisejících zákonů a navazujících řízení dle stavebního zákona. Tomu          

odpovídá odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 5904 k vládnímu návrhu zákona         

č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a              

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související           

zákony, na jehož základě byl § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny               

novelizován, kde se uvádí, že: „cílem novelizace je zajistit pro environmentální           

spolky možnost účinné účasti na procesech povolování záměrů, jež mohou mít           

významný vliv na životní prostředí, za současného respektování principu         

rovnosti účastníků a zabránění nadměrným a nepodloženým blokacím výstavby         

a potenciálního ekonomického rozvoje“. Znění zákona o ochraně přírody a          

krajiny účinné od 1. 1. 2018 se tak od úmyslu zákonodárce neodchyluje. 

 

 

V. 

Jak bylo uvedeno v podané žalobě, ve druhém žalobním bodu: 

„2. Žádáme o přiznání našeho účastenství na základě obecných ustanovení          

Aarhuské úmluvy jako součásti právního řádu České republiky a tím závazné           

mezinárodní smlouvy.“ 

 

6. Dle Článku 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky: „(2) Česká             

republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“ Dále           

Článek 10 uvádí: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament           

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li            

mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 

 

7. V tomto případě je takovou mezinárodní smlouvou Aarhuská úmluva. Česká republika           

Aarhuskou úmluvu podepsala 25. června 1998. K ratifikaci došlo o šest let později, 6.              

července 2004, kdy byla úmluva přijata Parlamentem a podepsána prezidentem ČR. V            

platnost pro Českou republiku Aarhuská úmluva vstoupila 4. října 2004. II. pilíř            

Aarhuské úmluvy stanoví účast veřejnosti na rozhodování. A uvádí: „Veřejnost může           

být ovlivněna rozhodováním o specifické činnosti nebo na rozhodování může mít           

nějaký jiný zájem. Jde o zapojení veřejnosti do rozhodování o konkrétních činnostech            

nebo záměrech, které mohou mít významný dopad na životní prostředí, například           

stavba velkých budov.“ 

 

8. Městský soud v Praze uvádí, že: 

 

„Právo veřejnosti na zapojení do rozhodování o činnostech nebo záměrech, které           

mohou mít významný dopad na životní prostředí, a jež je deklarováno Aarhuskou            
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úmluvou, je totiž zachováno i po novelizaci stavebního zákona a zákona o ochraně             

přírody a krajiny. Veřejnost je i nadále oprávněna být účastna tohoto rozhodování,            

ovšem v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb.,               

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a             

navazujících řízení dle stavebního zákona.“  

 

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Pouze velmi omezený počet těch největších staveb             

totiž podléhá řízením podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001              

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Novelizace zákona 114/1992 Sb. O ochraně             

přírody a krajiny zásadním způsobem omezila práva veřejnosti k účasti ve správních            

řízeních, která se dotýkají zájmů ochrany přírody a krajiny, a šla zcela proti záměru i               

právní úpravě zákona č. 124/2004 Sb.m.s. (Aarhuská úmluva). 

 

9. Přitom nelze tvrdit, že stavba, která nepodléhá procesu EIA dle zákona 100/2001 Sb.             

nemá či nemůže mít významný, zásadní či fatální dopad do životního prostředí.            

Například konkrétní žalovaná stavba nepodléhala žádnému z těchto řízení a v rámci          

platných zákonů (zákon 114/1992 Sb., zákon 100/2001 Sb.), podle kterých se nyní            

mohou spolky řízení účastnit, nebylo ke stavbě žádné řízení vedeno. Přitom dle názoru             

žalobce šlo v tomto případě právě o případ, na který se vztahuje článek 6, odst. 1.,               

písm. b) zákona č. 124/2004 Sb.m.s. (Aarhuská úmluva). V žalobě jsme konkrétně           

uvedli, čím se dotýká předmětná stavba zájmů životního prostředí, resp. je s těmito            

zájmy v kolizi: 

 

1. Jde o porušení regulativů uvnitř ochranného pásma městské památkové         

rezervace, které zde pokračuje až do Vršovic. 

 

2. Uskočené domy jsou flagrantní ukázka nedodržení hmotových regulativů staveb a          

oproti nedaleké stavbě Penzijního ústavu, tedy dnes domu odborových svazů jde o            

devastační stavbu z hlediska krajinného rázu uvnitř města. 

 

3. Odhlédneme-li od architektonického zpracování, které je pro danou historickou         

zástavbu Žižkova z přelomu 19. století - 20. století nevhodné, tak navržená stavba             

je i v jednoznačném rozporu s územním plánem hlavního města Prahy, neboť            

zásadním způsobem přesahuje určený stavební objem určený tímto plánem a          

zasahuje do veřejného prostoru svými vyloženými částmi ve druhém až xtém           

nadzemním podlaží. 

 

4. Skladba zeleně a chodníky v okolí stavby nejsou sladěny do uliční čáry a současně              

není dostatečně využito klasického průhledu Seifertovou ulicí směrem k Západu,          

který je pro toto exponované místo charakteristický, což opět narušuje krajinný           

ráz místa. Takto výstavba působí pouze jako autonomní centrum v běžné zástavbě            

Žižkova. 

 

5. Stavba není adaptována na podmínky změny klimatu, a to ani lapáním           

srážkových vod, skladbou zeleně nebo poměry odtokových žlabů a kanalizací ve           

svém objektu. Stavba se nachází v relativně prudkém svahu a z velké části i pod               

ním, a proto ji mohou např. přívalové deště významně poškodit. 

 

Pro posouzení, zda stavba může či nemůže spadat pod článek 6, odst. 1., písm. b)               

zákona č. 124/2004 Sb.m.s. (Aarhuská úmluva) tedy patří i posouzení důvodů, kvůli            

kterým žalobce v územním řízení Stavbu napadal. Nepřisvědčujeme proto názoru          

soudu v odůvodnění pod č. 29.: 
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29. Závěrem soud uvádí, že důvody, kvůli kterým žalobkyně v územním řízení Stavbu             

napadala, 

nejsou pro rozhodování soudu ve věci relevantní, neboť nejsou předmětem tohoto           

řízení. 

 

Soud měl posoudit i tyto hmotněprávní důvody, tedy zda jsou či nejsou natolik             

významné, aby na ně mohl být vztažen článek 6, odst. 1., písm. b) zákona č. 124/2004                

Sb.m.s. (Aarhuská úmluva), pakliže uvedená stavba není výslovně uvedena v příloze I.           

dle ustanovení článku 6, odst. 1., písm. a) zákona č. 124/2004 Sb.m.s. (Aarhuská             

úmluva). Nadto žalobce upozorňuje, že ustanovení článku 6, odst. 1., písm. b) zákona č.              

124/2004 Sb.m.s. (Aarhuská úmluva) hovoří o těchto záměrech dokonce podmíněně,          

tedy „které mohou mít významný vliv na životní prostředí“. Žalobce dle výše            

uvedeného spatřuje významný vliv této stavby kromě jiného v ochraně krajinného rázu           

městského intravilánu dle ustanovení § 13, zákona č. 114/1992 Sb. Odepřením účasti ve             

stavebním řízení bylo tedy žalobci znemožněno domoci se posouzení předběžné otázky           

dle uvedeného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Odmítnutí zabývat se            

materiálními argumenty nevládních organizací jasně porušuje článek 9.2 Aarhuské         

úmluvy a obdobná ustanovení práva Společenství; zároveň, Ústavní soud toto          

judikoval v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3572/14 ze dne 13. 10. 2015 (N 185/79 SbNU 97),                 

bodě 28, a i Nejvyšší správní soud vyjádřil v mnoha svých rozhodnutích, že soudy musí               

interpretovat české právo v souladu s požadavky úmluvy (např. rozsudek Nejvyššího           

správního soudu sp. zn. 2 As 13/2006 ze dne 9. října 2007; srov. také rozsudek               

Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Ao 1/2006 ze dne 18. července 2006 (968/2006              

Sb. NSS). 

 

10. Ustanovení § 27, odst. 3. zákona č. 500/2004 Sb. (správního řádu) stanoví: 

 

Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.          

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže           

jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit,            

že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení            

účastníků podle odstavce 1. 

 

§ 2 odst. 1 správního řádu pak uvádí: 

 

Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i             

mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní          

předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též             

mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. 

 

Žalobce je přesvědčen, že Aarhuská úmluva, jakožto mezinárodní smlouva, která je           

součástí právního řádu, je ve smyslu § 27, odst. 3. správního řádu zvláštním zákonem,              

který umožňuje vstoupit spolku, jehož posláním je ochrana přírody a krajiny, jako            

dotčené veřejnosti – dle definičního článku 2, odst. 5 Aarhuské úmluvy: 

 

„dotčená veřejnost“ je veřejnost, která je – nebo může být – ovlivněna            

environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý         

zájem; pro účely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu           

životního prostředí a splňujících požadavky vnitrostátních právních předpisů        

předpokládá, že mají na environmentálním rozhodování zájem. 
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do správních řízení vedených i dle stavebního zákona (za splnění dalších podmínek            

Aarhuské úmluvy). Tento názor žalobce se opírá i o rozsudek Ústavního soudu sp. zn.              

IV. ÚS 2239/07, bod 18: 

 

… Ústavní soud je (...) povinen vyložit ustanovení ústavního pořádku, jež se dotýkají             

práva na soudní  

ochranu takovým způsobem, aby byla umožněna účinná ochrana práv fyzických a           

právnických osob. Je-li tedy možné vyložit vnitrostátní normy … vícero možnými           

způsoby, má přednost ten výklad, který naplňuje požadavky Aarhuské úmluvy …           

Přestože nejsou splněny podmínky přímého účinku [dostatečná jasnost a         

bezpodmínečnost …], mají orgány členských států (soudy pochopitelně nevyjímaje)         

povinnost souladného výkladu, tj. povinnost vykládat vlastní právní úpravu v          

souladu s mezinárodněprávním závazkem Evropského společenství … Ústavní soud         

proto konstatuje, že výklad vnitrostátní právní úpravy, … je podpořen též           

povinností eurokonformního výkladu vnitrostátního práva. … 

 

Uvedený rozsudek Ústavního soudu se sice týkal rozhodování o územním plánu,           

nicméně, podle názoru žalobce má obecnou platnost. Je v souladu i s rozsudkem            

Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 3. 2011 ve věci C-240/09, Lesoochranárske             

zoskupenie VLK, kdy předběžnou otázku předložil Nejvyšší soud Slovenské republiky: 

 

Podle ESD jsou vnitrostátní soudy povinny vykládat "vnitrostátní právo takovým          

způsobem, který bude v co největším možném rozsahu v souladu s cíli, které jsou              

stanoveny v čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy", tedy v souladu se "zabezpečením účinné              

ochrany životního prostředí" 

 

Je-li tedy možné interpretovat vnitrostátní normy vícero možnými způsoby, má          

přednost ten výklad, který naplňuje požadavky Aarhuské úmluvy. Nepřímý účinek          

Aarhuské úmluvy je dovozen rovněž z unijního práva, na základě něhož "mají orgány             

členských států (soudy pochopitelně nevyjímaje) povinnost souladného výkladu, tj.         

povinnost vykládat vlastní právní úpravu v souladu s mezinárodněprávním závazkem          

Evropské unie“. 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je ve smyslu § 27, odst. 3 zákona              

č. 500/2004 Sb. (správní řád) zvláštním zákonem, který samostatně         

vymezuje okruh účastníků řízení. Tato skutečnost však před přijatou         

novelou § 70, zákona č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny)             

nikterak nezpochybňovala možnou účast spolků v řízení podle stavebního        

zákona na základě zmocnění tímto (jiným zvláštním zákonem). Stejně tak          

po uzavření možnosti vstupu novelou § 70, zákona č. 114/1992 Sb. (zákon            

o ochraně přírody a krajiny) by jako zvláštní zákon, podle kterého je i             

nadále možný vstup do řízení podle stavebního zákona, měl být          

považován zákon č. 124/2004 Sb.m.s. (Aarhuská úmluva). 

 

VI. 

11. K obecnému názoru Městského soudu v Praze: 

 

… Tomu odpovídá odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 5904 k vládnímu návrhu          

zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním             

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další            

související zákony, na jehož základě byl § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a               

krajiny novelizován, kde se uvádí, že: „cílem novelizace je zajistit pro           
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environmentální spolky možnost účinné účasti na procesech povolování záměrů, jež          

mohou mít významný vliv na životní prostředí, za současného respektování          

principu rovnosti účastníků a zabránění nadměrným a nepodloženým blokacím         

výstavby a potenciálního ekonomického rozvoje“. Znění zákona o ochraně přírody a           

krajiny účinné od 1. 1. 2018 se tak od úmyslu zákonodárce neodchyluje. 

 

uvádíme: 

 

12. Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy vydal již v roce 2012: 

 

Zjištění a doporučení ve věci podání ACCC/C/2010/50 - Česká         

republika 

schválená Výborem pro dodržování Úmluvy dne 29. června 2012 

… 

IV. Závěry a doporučení 

 

88. Po zvážení výše uvedeného Výbor přijímá závěry a doporučení uvedené           

v následujících bodech. 

 

A. Hlavní zjištění ohledně nedodržování Úmluvy 

 

89. Výbor konstatuje, že: 

 

(a) v důsledku restriktivního výkladu pojmu „dotčená veřejnost“ ve fázích 

rozhodování o povolení aktivit podléhajících článku 6, které následují po procesu           

EIA, právní 

systém České republiky neumožňuje účinnou účast veřejnosti v průběhu celého 

rozhodovacího procesu, a proto není v souladu s článkem 6 odstavcem 3 Úmluvy             

(viz bod 70. výše); 

 

(b) tím, že nevyžaduje, aby názory veřejnosti z procesu EIA byly zohledněny v             

dalších fázích rozhodování o povolení činností podléhajících článku 6, a tím, že            

neposkytuje příležitost pro všechny osoby z řad dotčené veřejnosti předložit          

jakékoli připomínky, informace, analýzy nebo stanoviska týkající se navrhované         

činnosti v těchto dalších fázích, Česká republika neplní požadavky uvedené v           

článku 6 odstavci 8 Úmluvy, podle kterých by měla zajistit, aby byl v rozhodnutí              

brán náležitý ohled na výsledek účasti veřejnosti (viz bod. 

71. výše); 

 

 

 

(c) práva NNO, které splňují požadavky uvedené v článku 2 odstavci 5 Úmluvy,             

pro přístup k přezkumným řízením, týkajícím se konečných rozhodnutí,         

povolujících navrhované aktivity, jako je například stavební povolení, jsou         

natolik omezená, že Česká republika neplní článek 9 odstavec 2 Úmluvy (viz bod             

78. výše); 

 

(d) omezením práv NNO, které splňují požadavky uvedené v článku 2 odstavci 5,             

na možnost napadnout pouze procesní zákonnost rozhodnutí podle článku 6,          

Česká republika neplní článek 9 odstavec 2 Úmluvy (viz bod. 81. výše); 

 

 
 

Strana 7 (celkem 16) 



(e) v rozsahu v jakém závěry zjišťovacího řízení EIA slouží také jako rozhodnutí             

ve smyslu článku 6 odstavce 1 (b), by měla mít veřejnosti možnost napadnout             

legalitu závěru zjišťovacího řízení EIA. Protože toto české právo neumožňuje,          

Česká republika neplní článek 9 odstavec 2 Úmluvy (viz bod 82. výše); 

 

(f) tím, že nezajišťuje, aby osobám z řad veřejnosti byla přiznána aktivní            

legitimace k podání žaloby proti činnosti provozovatele (soukromé osoby) nebo          

nečinnosti orgánu, který by měl zajistit dodržování zákona v případech, kdy           

provozovatel překročí limity hluku stanovené zákonem, neplní Česká republika         

článek 9 odstavec 3. Podobně v případě územního plánování tím, že neumožňuje            

osobám z řad veřejnosti napadnout územní plán, který byl vydán příslušným           

správním orgánem v rozporu s normami územního plánování nebo jinými          

předpisy na ochranu životního prostředí, Česká republika neplní článek 9          

odstavec 3 Úmluvy (viz bod 85. výše). 

 

B. Doporučení 

 

90. Výbor v souladu s bodem 36 (b) přílohy k rozhodnutí I/7, a poukazujíc na               

souhlas České republiky s tím, že Výbor přijme opatření požadovaná v bodu 37             

(b) přílohy k rozhodnutí I/7, doporučuje, aby Česká republika podnikla nezbytná           

právní, regulatorní, administrativní a jiná opatření k zajištění toho, aby: 

 

(a) se osoby z řad dotčené veřejnosti, včetně nájemníků a NNO, které splňují 

požadavky článku 2 odstavce 5, mohly účinně zapojit do rozhodování a           

předkládat připomínky v celém rozhodovacím řízení podléhajícím článku 6; 

 

(b) byl náležitě zohledněn výsledek účasti veřejnosti ve všech fázích rozhodování 

o povolení činností podléhajících článku 6; 

 

(c) NNO splňující požadavky článku 2 odstavce 5, měly právo domáhat se            

přezkumu jakýchkoliv postupů podléhajících článku 6, a v tomto ohledu se           

domáhat přezkoumání nejen procesní, ale také hmotněprávní legality těchto         

rozhodnutí;  

 

(d) v rozsahu v němž závěrečné stanovisko EIA a příslušná kritéria slouží také             

jako určení požadované podle článku 6, odstavec 1 (b), zda navrhované činnosti            

podléhají ustanovení článku 6, měla dotčená veřejnost, jak je definována v článku            

2 odstavci 5, možnost napadnout procesní i hmotněprávní zákonnost těchto          

závěrů;  

 

(e) osoby z řad veřejnosti měly možnost ve správním či soudním řízení            

napadnout akty soukromých osob a nečinnost orgánů, které jsou v rozporu s            

ustanoveními vnitrostátního práva týkajícími se hluku a urbanistickými a         

územně plánovacími environmentálními standardy. 

 

13. Tedy, Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy již v roce 2012 konstatoval          

nedostatečný legislativní rámec možnosti účasti veřejnosti ve správních řízeních         

(kromě jiného výslovně uvedených stavebních řízení), která se mohou týkat ochrany           

přírody a krajiny. S účinností od 1. 1. 2018 pak přijal zákonodárce novelu zákona č.               

114/1992 Sb. čímž spolkům znemožnil účast v jiných řízeních nežli vedených podle           

tohoto zákona (tedy ZOPK), tím je vyloučeno jejich účastenství v řízeních dle            

stavebního zákona, především tedy v územním a stavebním řízení, ačkoli mohou mít            
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významný vliv na životní prostředí ve smyslu ustanovení článku 6, odst. 1., písm. a)              

zákona č. 124/2004 Sb.m.s. (Aarhuská úmluva). V tomto smyslu je odůvodnění          

citované soudem … 

 

…že: „cílem novelizace je zajistit pro environmentální spolky možnost účinné účasti na            

procesech povolování záměrů, jež mohou mít významný vliv na životní prostředí, za            

současného respektování principu rovnosti účastníků a zabránění nadměrným a         

nepodloženým blokacím výstavby a potenciálního ekonomického rozvoje“. 

 

pouze účelovou politickou proklamací a přijatá novela zákona 114/1992 Sb. je           

v přímém rozporu se zákonem vyšší právní síly, tedy zákonem č. 124/2004 Sb.m.s.            

(Aarhuská úmluva), konkrétně článkem 3, odst. 1: 

 

„Každá strana přijme nezbytná právní, správní a jiná opatření včetně opatření, která            

zajistí slučitelnost ustanovení implementujících ustanovení této úmluvy, jež se týkají          

informací, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně, a včetně přiměřených           

opatření pro prosazování práva, s cílem zavést a udržet jasný, transparentní a            

konzistentní rámec k naplňování ustanovení této úmluvy.“ 

 

V současné době se tedy neplnění a porušování této mezinárodní smlouvy v Českém           

právním řádu významným způsobem prohloubilo. Vzhledem k uvedenému je        

pokračování odůvodnění rozsudku Městského soudu pravdivé … 

 

… Znění zákona o ochraně přírody a krajiny účinné od 1. 1. 2018 se tak od úmyslu                 

zákonodárce neodchyluje.“ 

 

… neboť úmyslem zákonodárce zde zjevně bylo omezit přístup veřejnosti          

k předmětným rozhodovacím procesům a na úkor demokracie a veřejné kontroly          

posílit pozice investorů a zjednodušit si rozhodovací procesy v rámci státní správy. V            

případech stavebních záměrů, které nepodléhají procesu EIA, tedy již u nás neexistuje            

zákonná opora, která by umožňovala přímé postavení účastníků řízení pro ekologické           

spolky (s výjimkou právního názoru žalobce, kterou uvádíme v bodě č. 16). 

 

Novela zásadním způsobem omezila aplikaci § 70 zákona č 114/1192 Sb. a v něm              

zaručených práv dotčené veřejnosti pouze na účast v řízeních vedených podle           

zákona o ochraně přírody a krajiny. Uvedená změna fakticky ruší možnost spolků            

stát se účastníkem v řízeních, ve kterých nerozhodují orgány ochrany přírody a            

jejichž předmětem jsou záměry, které nepodléhají posouzení vlivů na životní          

prostředí. Spolky se tak nově nemohou účastnit řízení, v nichž se rozhoduje o kácení              

dřevin rostoucích mimo les nebo o zásahu do zvláště chráněného území, pokud tyto             

záměry souvisí s výstavbou. Primárně se tak bude jednat o územní a stavební řízení              

vedená podle stavebního zákona, dále kupříkladu o řízení o stanovení dobývacích           

prostorů či o povolení hornické činností. Důsledkem je tedy situace, kdy v drtivě             

většině řízení, která nebudou tzv. navazujícími řízeními na vydání závazného          

stanoviska EIA (konkrétně se může například jednat dokonce i o menší spalovny            

odpadů či průmyslové provozy), se spolky zaměřené na ochranu životního prostředí           

nemohou účastnit řízení a jakkoli ovlivňovat konečná rozhodnutí. Tato změna vede           

k vyloučení organizované veřejnosti z účasti v environmentálním rozhodování s          

potenciálně významnými dopady na životní prostředí, snižuje možnost veřejné         

kontroly a je v rozporu s principem demokratické veřejné správy. Tato změna jde            

zcela proti současným trendům účasti veřejnosti a odporuje závazkům České          

republiky, která slovy preambule Aarhuské úmluvy mj. uznala, že: „účast veřejnosti           
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na rozhodování ve věcech životního prostředí zvyšuje kvalitu rozhodnutí a jejich           

prosazování, přispívá ke zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního         

prostředí, poskytuje veřejnosti příležitost vyjádřit své obavy a zájmy a umožňuje           

orgánům veřejné správy brát tyto obavy a zájmy náležitě v úvahu“. Přijaté znění             

novely odporuje tomuto prohlášení, a odstraňuje poslední možnost obrany, kterou          

účast veřejnosti (prostřednictvím spolků) může u mnohých záměrů, které         

nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí, pro občany představovat. V          

případě tzv. navazujících řízení na vydání závazného stanoviska EIA se spolky           

mohou řízení účastnit a uplatňovat práva účastníka řízení. V případě          

nenavazujících řízení, tj. řízení o záměrech nepodléhajících EIA, se spolky až na            

drobné výjimky účastnit nemohou. Z výše uvedeného propastného rozdílu úrovně          

zapojení veřejnosti do environmentálního rozhodování mezi těmito dvěma        

skupinami řízení je zjevné, že žadatelé o vydání rozhodnutí s možným dopadem na             

životní prostředí budou mít eminentní snahu se posouzení vlivů na životní prostředí            

vyhnout, a vyhnout se tak možným připomínkám veřejnosti. Lze se důvodně           

domnívat, že bude přibývat pokusů prosazovat rozsáhlejší záměry tzv. salámovou          

metodou, jejíž podstatou je dělení jednoho záměru na více relativně samostatných           

částí, čímž se investor snaží obejít zákonem stanovené prahové limity. Účast           

veřejnosti v řízeních o životním prostředí byla v České republice upravena           

dlouhodobě problematicky, ale stabilně. Právní úprava až do konce roku 2017 nad            

rámec požadavků Aarhuské úmluvy umožňovala účast spolků ve všech řízeních          

v oblasti životního prostředí (i těch sebemenších; spolky se proto mohly účastnit           

například všech územních a stavebních řízení, ve kterých byly káceny stromy). V            

roce 2015 došlo na základě požadavků Evropské unie k posílení práv spolků v             

řízeních týkajících se záměrů, u kterých jsou posuzovány vlivy na životní prostředí            

(EIA). Touto novelou ale byl také zásadně omezen rozsah posuzovaných záměrů           

(zvýšením limitů především pro výstavbu obytných a kancelářských budov ve          

městech nebo obchodních center). V roce 2017 pak bylo zrušeno ustanovení, které            

opravňovalo spolky účastnit se řízení v oblasti ochrany životního prostředí již od            

roku 1992. Spolky se tak od 1. 1. 2018 nemají možnost účastnit řízení o záměrech,               

které nejsou posuzovány v procesu EIA kromě řízení vedených dle zákona 114/19982            

Sb. 

 

Zdroj: „Účast veřejnosti nežádoucí – Stínová zpráva o uplatňování Aarhuské úmluvy“           

(Arnika – Centrum pro podporu občanů, Zelený kruh – Asociace ekologických           

organizací 2017), ISBN: 978-80-87651-34-6. 

 

Tento přístup zákonodárce shledává žalobce účelovým, totalitním, autoritářským,        

nedemokratickým, nezákonným a nelegitimním a hodlá jej napadnout u Ústavního          

soudu žalobou požadující zrušení uvedené novely zákona 114/1992 Sb. platné od 1. 1.             

2018. 

 

14. V této souvislosti odkazujeme i na dosud nerozhodnuté podání k Ústavnímu soudu ze           

dne 22.8.2017, Spisová značka: Pl. ÚS 22/17: 

 

Návrh skupiny senátorů na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č.         

183/2006 Sb. a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., obou ve znění zákona č.             

225/2017 Sb. 

 

Z něhož vyjímáme: 
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1. Navrhovatelé tímto; na základě § 64 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu,               

podávají návrh na zrušení následujících ustanovení zákonů: 

 

A) ustanovení odstavce 3 věta první ve slovech „podle tohoto zákona“ v § 70 zákona               

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a                

… 

 

Důvody návrhu na zrušení ustanovení odstavce 3 věta první ve slovech „podle            

tohoto zákona“ v § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č.               

225/2017 Sb. 

 

Toto novelizující ustanovení části šesté čl. VII bod 17 zákona č. 225/2017 Sb. nebylo              

součástí původního vládního návrhu citovaného zákona (dále též jen „vládní návrh           

novely stavebního zákona), který vláda předložila Poslanecké sněmovně dne         

3.10.2016 a který byl následně v Poslanecké sněmovně projednáván jako sněmovní          

tisk č. 927/0. Uvedené novelizující ustanovení bylo do původního vládního návrhu           

zákona vloženo pozměňovacím návrhem poslanců Františka Adámka a Jaroslava         

Foldyny č. 5904. … 

 

Ustanovení § 70 odst. 3 věta první ve znění před novelizací provedenou zákonem č.              

225/2017 Sb. je (resp. bylo) v zákoně o ochraně přírody a krajiny v nezměněné              

podobě od samého počátku, tzn. od nabytí platnosti zákona o ochraně přírody a             

krajiny dne 25.3.1992. Jeho účelem bylo (a je) zaručit dotčené veřejnosti (ve formě             

občanských sdružení, potažmo nyní spolků s ohledem na § 3045 odst. 1 občanského             

zákoníku) právo na účastenství ve správních řízení, při nichž mohou být dotčeny            

zájmy ochrany přírody a krajiny. Toto zákonem zaručené právo představuje          

zákonné provedení dvou ústavně zaručených základních práv, a to (i) práva na            

příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 ve spojitosti s čl. 41 odst. 1 Listiny a (ii)                  

práva na stanovený postup (spravedlivý proces) při rozhodování orgánů veřejné          

správy podle čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny; k této otázce se vyslovil Ústavní soud ve svém                  

nálezu sp. zn. III. ÚS 70/97 (N 96/1997, sv. 8 Sb.ÚS). Citované ustanovení bylo do               

zákona o ochraně přírody a krajiny zakotveno jako reakce i pojistka proti            

nedemokratickému rozhodování totalitního komunistického státu o věcech       

dotýkajících se přírody a krajiny, potažmo životního prostředí, jejichž příznivý (či           

naopak nepříznivý) stav rozhodujícím způsobem determinují kvalitu života obyvatel         

v dotčené oblasti nebo místě. … 

 

Podstata ustanovení § 70 odst. 3 věta první ve znění před novelizací provedenou             

zákonem č. 225/2017 Sb. spočívala v tom, že zaručovala dotčené veřejnosti           

(spolkům) právo na účastenství ve všech správních řízení dotýkajících se zájmů           

ochrany přírody a krajiny, tzn. ve správních řízeních (i) bez ohledu na to, jaký              

správní orgán (resp. jeho kategorie) řízení vede a rozhoduje ve věci a (ii) bez ohledu               

na to, který zákon zakládá pravomoc k jeho rozhodování. Právo spolků bylo           

záměrně vymezeno takto obecně proto, že v důsledku zákonem stanoveného         

rozdělení působnosti mezi různé kategorie správních orgánů se zájmů ochrany          

přírody a krajiny často významně dotýkají i správní řízení vedená jinými správními            

orgány, než jsou jen orgány ochrany přírody podle zákona o ochrany přírody a             

krajiny. Podle ust. § 70 odst. 3 věta první ve znění před novelizací provedenou              

zákonem č. 225/2017 Sb. tak měly spolky právo účastnit se zejména správních řízení             

vedených stavebními úřady podle stavebního zákona, zejména (i) územního řízení          

podle § 85 a násl. stavebního zákona (především řízení o umístění stavby a o změně               

využití území podle § 77 písm. a) a b), 79 a 90 stavebního zákona), (ii) stavebního                
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řízení podle § 109 a násl. stavebního zákona (tj. řízení o povolení provedení stavby)              

a (iii) řízení o dodatečném povolení „černé stavby podle § 129 odst. 2 a 3 stavebního                

zákona – to vše samozřejmě za podmínky, že při nich „mohou být dotčeny zájmy              

ochrany přírody a krajiny “ (ve smyslu navazujícího ustanovení § 70 odst. 2 zákona              

o ochraně přírody a krajiny). Přitom pro možnost účastenství spolků podle           

citovaného ustanovení byla nerozhodná velikost záměru, přesněji řečeno skutečnost,         

zda záměr splňuje podmínky pro (plné) posuzování vlivů na životní prostředí a pro             

účast dotčené veřejnosti podle § 3 písm. i) bod 2 a § 9c příslušného zvláštního               

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Úprava účastenství dotčené          

veřejnosti v tzv. navazujících (správních) řízeních, obsažená v § 3 písm. i) bod 2 a §                

9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je speciální a má ve vztahu k               

úpravě obsažené v § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny přednost. 

 

Podstata ustanovení § 70 odst. 3 věta první ve znění po novelizaci provedené             

zákonem ě. 225/2017 Sb. spočívá ve výrazném zúžení rozsahu práva spolků na            

účastenství ve správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany           

přírody a krajiny, a sice jen na (správní) „řízení podle tohoto zákona‘\ tzn. jen podle               

zákona o ochrany přírody a krajiny (a tedy a contrario: nikoli již podle jiných              

zákonů, zejména podle stavebního zákona). Význam tohoto zúžení je tento:          

novelizovaná zákonná úprava bez náhrady ruší právo dotčené veřejnosti (spolků)          

na účastenství ve všech správních řízeních, ve kterých (i) rozhodují jiné správní            

orgány než orgány ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a             

krajiny a (ii) jejichž předmětem jsou záměry, jež se sice dotýkají zájmů ochrany             

přírody a krajiny, ale nepodléhají (plnému) posuzování vlivů na životní prostředí           

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Lze je pracovně označit jako             

„středně velké záměry“ (umístění a povolení „malých záměrů" totiž podle stavebního           

zákona již vůbec nepodléhá režimu rozhodování stavebních úřadů ve správním          

řízení, ale režimu souhlasů vydávaných ve zjednodušených správních postupech,         

které nejsou správním řízením podle části druhé a třetí správního řádu; jde zejména             

o územní souhlas podle § 96 stavebního zákona a souhlas s provedením ohlášeného            

stavebního záměru podle § 104 a násl. stavebního zákona). Mezi středně velké            

záměry patří v prvé řadě záměry na umístění a provedení staveb, o kterých             

rozhodují stavební úřady v územních a stavebních řízeních, popřípadě řízeních o           

dodatečném povolení podle výše citovaných ustanovení § 84 a násl., § 109 a násl.,              

popř. § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Středně velké záměry představují více než               

90 % z množiny všech záměrů, které jsou (i) povolovány ve správním řízení a (ii) v                

nějakém ohledu se dotýkají ochrany přírody a krajiny v České republice. Podíl            

záměrů projednávaných v (plném) procesu posuzování vlivů na životní prostředí          

představuje z uvedené množiny jen několik málo jednotek procent. 

 

Navrhovatelé tvrdí, že ustanovení odstavce 3 věta první ve slovech „podle tohoto            

zákona" v § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona ě. 225/2017 Sb.                

je v rozporu s čl. 36 odst. 1 a 4, čl. 38 odst. 2 věta první a čl. 4 odst. 4 Listiny                      

základních práv a svobod, a to ve spojitosti (i) jednak s čl. 11 odst. 1 Listiny a čl. 1                   

odst. 1 věta první Dodatkového protokolu k evropské Úmluvě a (ii) jednak s čl. 35              

odst. 1 a čl. 41 odst. 1 Listiny, jak byly provedeny zákonnými ustanoveními § 63 odst.                

2 zákona o ochraně přírody a krajiny, § 19 odst. 1 lesního zákona a § 34 zákona o                  

obcích. 

 

Ustanovení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 věta první Listiny se vztahují nejen na řízení                  

před soudy, ale též na řízení před orgány veřejné správy (neboli správními orgány),             

tj. na správní řízení v materiálním smyslu (tzn. včetně například daňového řízení).            
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Vyplývá to nejen z názvu HLAVY PÁTÉ Listiny „Právo na soudní a jinou právní              

ochranu', ale především z pojmu „jiný orgán" v úvodním ustanovení hlavy páté            

Listiny, tj. v čl. 36 odst. 1. Potvrdil to i Ústavní soud v následující judikatuře … 

 

Celý text viz příloha 27. písm. i). 

 

Tedy – dle žalobce je zjevné, že úprava, která omezila přístup spolků zejména do              

územních a stavebních řízení, je právně nekonformní nejen s mezinárodním právem,          

ale i s právem vnitrostátním. 

 

15. Do výše uvedeného podání k Ústavnímu soudu se jako vedlejší účastník připojil i            

veřejný ochránce práv stanoviskem ze dne 23.10.2017, sp. zn.: 28/2017/SZD/JCZ, č.           

j.: KVOP-31249/2017 Z něhož vyjímáme:  

 

Veřejný ochránce práv se dlouhodobě zabývá problematikou účasti veřejnosti         

(včetně tzv. environmentálních spolků) na rozhodování správních orgánů o         

otázkách týkajících se životního prostředí, přičemž konzistentně poukazuje na         

nedostatky zákonné úpravy v této oblasti. Již v Souhrnné zprávě o činnosti           

veřejného ochránce práv za rok 2008 veřejný ochránce práv kritizoval jednu z            

předchozích novel zákona o ochraně přírody a krajiny: „… kontrola veřejné správy            

ze strany veřejnosti a účast veřejnosti na rozhodovacích procesech je významným           

kvalitativním ukazatelem demokratické společnosti, nehledě na to, že účast         

veřejnosti zakotvuje i Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na           

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv.          

Aarhuská úmluva). Z těchto důvodů ochránce spatřuje ve snaze omezit účast           

občanských sdružení ve stavebních řízeních rozpor s mezinárodními závazky i          

rozpor s principy 

demokratického právního státu. 

 

S lítostí konstatuji, že uvedená kritika neztratila v průběhu let nic ze své aktuálnosti              

a naléhavosti, spíše naopak. Z toho důvodu se plně ztotožňuji s petitem návrhu             

skupiny senátorů na zrušení části zákona, který se týká ustanovení § 70 odst. 3 věty               

první ZOPK ve slovech „podle tohoto zákona“ a ustanovení § 4 odst. 9, 10, 11               

stavebního zákona (viz část III. návrhu skupiny senátorů). Rovněž vyslovuji souhlas           

s argumentací obsaženou v návrhu skupiny senátorů. 

 

… Pro nyní posuzovanou věc jsou relevantní zejména ustanovení čl. 6 odst. 1 písm.              

b), čl. 6 odst. 4 a čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy, přičemž první z uvedených                

ustanovení spadá do kategorie práv na participaci veřejnosti na rozhodování a           

druhé spadá do kategorie práv na přístup k právní ochraně. Podstatou ustanovení            

čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 4 úmluvy je zajištění participace veřejnosti „v                 

počátečním stadiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ           

otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná“, a to nejen ve vztahu k záměrům               

podléhajícím procesu posuzování vlivů (EIA), ale rovněž ve vztahu k jiným, blíže            

nespecifikovaným záměrům, pokud by potenciálně mohly mít významný vliv na          

životní prostředí.11 Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) tudíž rozšiřuje působnost čl. 6 

Aarhuské úmluvy i na ty záměry a potažmo správní řízení, které sice nepřesáhnou             

hraniční hodnoty vymezené v příloze I k Aarhuské úmluvě anebo z jiného důvodu             

nepodléhají procesu posuzování vlivů (EIA), avšak u nichž lze předpokládat, že by            

mohly významným způsobem ovlivnit životní prostředí. Vztahuje se tudíž na          

rozmanité a značně široké spektrum (správních) řízení o podlimitních neboli          

„středně velkých“ záměrech. 
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… S určitou mírou zjednodušení lze tudíž výše uvedené argumenty shrnout           

následovně. 

Na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b), čl. 6 odst. 4 a čl. 9 odst. 3 Aarhuské                   

úmluvy je Česká republika povinna (z pohledu mezinárodního práva a s ohledem na             

čl. 1 odst. 2 Ústavy také z pohledu vnitrostátního práva) přijmout právní úpravu,             

která bude široce pojímané veřejnosti včetně tzv. environmentálních spolků         

garantovat možnost včasné a efektivní participace v řízeních o těch záměrech, které            

by potenciálně mohly významným (negativním) způsobem ovlivnit životní        

prostředí. Rovněž dojde-li k porušení některého z ustanovení Aarhuské úmluvy nebo           

vnitrostátních právních norem z oblasti práva životního prostředí, členům         

veřejnosti by měl být garantován přístup k právní ochraně, a to jak před správními              

orgány, tak i před soudy. 

 

… Domnívám se, že novelizované ustanovení § 70 odst. 3 věty první ZOPK zasahuje 

do skutečné realizace ústavně garantovaného práva na příznivé životní prostředí          

podle čl. 35 odst. 1 a 2 Listiny, tedy do jeho esenciálního obsahu. Jak již bylo                

uvedeno výše, přijatá novela tohoto ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny            

povede ve svém důsledku k tomu, že veřejnosti bude odňato právo účastnit se všech              

řízení, jež se týkají záměrů, o nichž rozhodují jiné správní orgány než orgány             

ochrany přírody a krajiny podle ZOPK, pokud se záměry sice dotýkají zájmů            

ochrany přírody a krajiny, ale nepodléhají plnému posuzování vlivů na životní           

prostředí (EIA). 

 

… V souhrnu lze konstatovat, že pro účely posouzení, zda novelizací § 70 odst. 3 věty                

první ZOPK (ve znění zákona č. 225/2017 Sb.) došlo k zásahu do esenciální podstaty              

práva na životní prostředí ve shora vymezeném smyslu, nebo nikoli, je podstatný            

zejména fakt, že (a) veřejnost bude de lege lata vyloučena z drtivé většiny řízení o               

záměrech, které mohou ovlivnit stav životního prostředí, (b) vliv těchto „středně           

velkých“ záměrů může mít z rozličných důvodů významný (negativní) vliv na stav            

životního prostředí v České republice. 

 

Z těchto důvodů jsem přesvědčena, že novelizace § 70 odst. 3 věty první ZOPK, jež               

byla provedena zákonem č. 225/2017 Sb., zasáhla do jádra práv chráněných čl. 35             

odst. 1 a 2 Listiny takovým způsobem, že to odůvodňuje nutnost podrobit tuto             

zákonnou úpravu striktnějšímu testu proporcionality (srov. výše citovaný nález sp.          

zn. Pl. ÚS 1/08, bod 103 – 104). 

 

… Ze všech myslitelných opatření zvolil zákonodárce právě to, které do ústavně            

garantovaných práv podle čl. 35 odst. 1 a 2 Listiny zasahuje nejvíc. Proto jsem              

přesvědčena, že právní úprava § 70 odst. 3 věty první ZOPK (ve znění zákona č.               

225/2017 Sb.) nesplňuje ani požadavky testu 

nezbytnosti (potřebnosti). 

 

Celý text viz příloha 27. písm. j). 

 

Tedy – dle stanoviska vedlejšího účastníka, veřejného ochránce práv, je též zjevné, že             

úprava, která omezila přístup spolků zejména do územních a stavebních řízení, je            

právně nekonformní nejen s mezinárodním právem, ale i s právem vnitrostátním. 
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16. Jak je uvedeno již v bodu 6. Článek 1 odstavec 2 Ústavy České republiky, stanoví že               

„Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva“.           

Podle článku 10 Ústavy „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratikaci dal           

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu;            

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

smlouva“. Podle názoru teorie i soudní praxe jsou tzv. „bezprostředně použitelné“           

mezinárodní smlouvy, z jejichž ustanovení lze přímo dovodit práva fyzických a           

právnických osob vůči státu. 

 

Podle našeho názoru většina článků Aarhuské úmluvy tento požadavek splňuje.          

Skutečnost, že se Úmluva stala součástí práva komunitárního, jí propůjčuje          

systémové vlastnosti práva komunitárního, tedy především, za splnění příslušných         

podmínek předepsaných komunitárním právem, přednost a přímý účinek. Nicméně i          

kdyby ustanovení Úmluvy přímého účinku v právních řádech členských států schopná           

nebyla, orgány členských států mají stále povinnost souladného výkladu, tj. povinnost           

vykládat vlastní právní úpravu v souladu s mezinárodně právním závazkem          

Evropského společenství. 

 

Soudy by dle názoru žalobce měly zejména reflektovat skutečnost, že kroky           

zákonodárce se v této oblasti při rekodifikaci běžných zákonů rozcházejí se zákonem           

vyšší právní síly, tedy mezinárodní smlouvou. Místo aby znění zesouladily, tak           

prohlubují již dříve Výborem pro dodržování Aarhuské úmluvy vytýkaný nezákonný          

stav. Pokud daný stát přistoupí k mezinárodní dohodě, bere na sebe závazek, že             

přijme veškerá nezbytná opatření k odstranění rozporů mezi požadavky mezinárodní          

smlouvy a dosavadním zněním národního předpisu. Obecnost příslušné smlouvy by          

proto neměla být nepřekonatelnou překážkou řádného promítnutí jejích požadavků         

do vnitrostátních právních řádů. Za těchto okolností, při obecném požadavku          

přirozeného práva je zásadní, aby soudy začaly přiznávat Aarhuské úmluvě přímou a            

bezprostřední účinnost v případech vedených správních řízení zejména podle        

stavebního zákona atp. Takový postup by byl i signálem pro zákonodárce, aby provedl             

nápravu vnitrostátních právních předpisů a uvedl je do souladu s přijatou a platnou            

mezinárodní smlouvou. 

 

17. V tomto světle by měl být v českém soudnictví přehodnocen i vztah k rozsudku            

Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 3. 2011 ve věci C-240/09, Lesoochranárske             

zoskupenie VLK, kdy předběžnou otázku předložil Nejvyšší soud Slovenské republiky.          

Soudní dvůr Evropské unie vyslovil, že Aarhuská úmluva není přímo aplikovatelná v            

právu unijním (konkrétně čl. 9 odst. 3, ke kterému se soudci vyjadřovali),            

konstatoval však, že "přísluší vnitrostátnímu právnímu řádu každého        

členského státu, aby upravil procesní podmínky žalob určených k         

zajištění ochrany práv, která jednotlivcům vyplývají z práva Unie (...) Je           

tedy na soudech, aby vyložily procesní právo upravující podmínky, které je nutno            

splnit pro účely podání správního opravného prostředku nebo žaloby, způsobem,          

který v co největším možném rozsahu zohlední cíle čl. 9 odst. 3 Úmluvy o přístupu k                

informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v           

záležitostech životního prostředí, uzavřené v Aarhusu dne 25. 6. 1998, vyhlášené pod            

č. 124/2004 Sb. m. s., jakož i cíl účinné soudní ochrany práv poskytnutých právem              

Unie. 

 

VII. 

18. Z výše uvedených důvodů žalobce navrhuje, aby Nejvyšší správní soud: 
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a) V případě, že dojde k závěru, že právní úprava po novele ustanovení § 70, zákona č.              

114/1992 Sb. může být či je v rozporu s právní normou vyšší právní síly            

(mezinárodní smlouvou), podal v této věci buď: 

- Předběžnou otázku, nebo 

- návrh na zrušení této novely k Ústavnímu soudu. 

 

b) napadený rozsudek ve druhém žalobním bodu zrušil a buď: 

- sám rozhodl o přiznání našeho účastenství v předmětném správním řízení na          

základě obecných ustanovení Aarhuské úmluvy jako součásti právního řádu         

České republiky a tím závazné mezinárodní smlouvy, 

- nebo vrátil věc soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí. 

 

19. K rozhodování soudu: 

- Souhlasíme, aby soud ve věci rozhodl v souladu s § 51, odst. 1 s.ř.s. bez jednání. 

- Nejsou nám známy žádné okolnosti, které by nasvědčovaly podjatosti kteréhokoli          

soudce Nejvyššího správního soudu. 

 

VIII. 

20. Důkazy (jsou součástí spisu):  

 

a) zahájení stavebního řízení Praha 3 č. j. UMCP3 185212/2018 ze dne 3. 10. 2018 

b) přihláška do řízení a námitka podjatosti Mallorn č. j. 0135/18 ze dne 5. 10. 2018 

c) usnesení o odmítnutí účastenství Praha 3 č. j. UMCP3 191294/2018 ze dne            

15.10.2018 

d) odvolání proti odmítnutí účastenství Mallorn č. j. 0145/18 ze dne 24. 10. 2018 

e) doplnění odvolání proti odmítnutí účastenství Mallorn č. j. 0148/18 ze dne           

29.10.2018 

f) rozhodnutí o odvolání odmítnutí účastenství Magistrát č. j. MHMP 1996541/2018          

ze dne 11. 12. 2018 (napadené rozhodnutí) 

g) stanovisko účastníka (Mallorn, z.s.) územního řízení, č. j. OP – 0111/17 ze dne 13.6.              

2017 

h) rozsudek správního senátu Městského soudu v Praze, č. j. 9A 14/2019 - 35, 

ze dne 23. 4. 2020 

 

 

21. Důkazy (zvláštní příloha):  

 

i) návrh skupiny senátorů na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006          

Sb. a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., obou ve znění zákona č. 225/2017 Sb., Ústavní               

soud dne 22.8.2017, Spisová značka: Pl. ÚS 22/17 

j) podání vedlejšího účastníka – veřejného ochránce práv k Ústavnímu soudu, k           

návrhu skupiny senátorů na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006          

Sb. a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., obou ve znění zákona č. 225/2017 Sb –               

stanovisko ze dne 23.10.2017, sp. zn.: 28/2017/SZD/JCZ, č. j.: KVOP-31249/2017          

Z 

 

Mallorn, z.s. 

i.s. Mgr. Pavel Janda, advokát 

 

 
 

Strana 16 (celkem 16) 


