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AARHUSKÁ ÚMLUVA JAKO 
ZÁKLAD PRÁVA ÚČASTI  
VEŘEJNOSTI NA SPRÁVNÍM 
ROZHODOVÁNÍ
Právo účasti občanů a občanských sdružení na správním rozhodování prvotně vyplývá z  Aar-
huské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístu-
pu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Tato mezinárodní dohoda byla 
Českou republikou ratifikována na podzim roku 2004 pod číslem �24/2004 Sb. m. s., a stala 
se tak součástí českého ústavního pořádku. Z toho vyplývá její bezprostřední závaz-
nost a nadřazenost nad zákonem. V případě rozporu mezi Aarhuskou úmluvou a vni-
trostátním zákonem (vyjma zákonů ústavních) má tato mezinárodní úmluva přednost (článek 
10 Ústavy ČR). Správní orgány jsou při své činnosti vázány platnými zákony i mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí právního řádu (§ 2 odst. 1 SŘ).1) 

Požadavky vyplývající z Aarhuské úmluvy jsou přímo přejaty do některých českých právních 
norem. Zejména jsou jimi zákon o právu na přístup k informacím, zákon o právu na informa-
ce o životním prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny, částečně stavební zákon a zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Těmto právním předpisům a především pak ustano-
vením přímo implementujícím účast veřejnosti ve správních řízeních, je věnována tato pub-
likace.

Aarhuská úmluva v záležitostech životního prostředí veřejnosti přiznává:
1) právo na přístup k informacím
2) právo účasti na rozhodování
3) právo na přístup k soudní ochraně
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PRÁVO NA PŘÍSTUP 
K INFORMACÍM
Právo na svobodný přístup k informacím vyplývá nejen z Aarhuské úmluvy, která hovoří kon-
krétně o právu na informace o životním prostředí, ovšem též z požadavků práva evropského, 
a na ústavněprávní rovině též z čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo 
na informace ve veřejné správě.

ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
Zákonem upravujícím podmínky všeobecného přístupu k informacím je zákon č. �06/�999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, který naplňuje podmínky Směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES. 

Státní orgány, územní samosprávné celky, jejich orgány, veřejné instituce a ty subjekty, kterým 
zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických 
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, jsou povinny poskytovat informace ohledně 
jejich působnosti. Tato povinnost se vztahuje na oblast správního rozhodování, tedy sféry 
veřejnoprávní. Na informace týkající se soukromí a osobních údajů se zákon nevztahuje. Uta-
jení podléhají též přísně utajované skutečnosti, obchodní tajemství nebo skutečnosti, na něž 
se vztahují autorská práva (§ 7–12 zákona č. 106/1999 Sb.). Ovšem ani pokud jde o informace 
ohledně působnosti veřejné správy, není vždy na přístup k nim automaticky nárok. Zejména 
pak tehdy, kdy je poskytování určitých informací podmíněno postupem podle jiného speciál-
ního zákona (např. zákon o katastru nemovitostí). Pokud je však poskytnutí informace stát-
ním orgánem odepřeno, měla by být taková odpověď vždy zároveň řádně odůvodněna. Nikoliv 
všechny informace jsou poskytovány veřejnou správou bezúplatně, což je odůvodněno přede-
vším náročností jejich vyhledávání a souvisejícími nutnými náklady. Proto některé informace 
podléhají zpoplatnění dle sazebníku úhrad za poskytování informací.

Žádost nemá předepsanou formu a lhůta k jejímu vyřízení je 30 dnů ode 
dne doručení. Dotazovaný správní orgán však může vyzvat žadatele o doplnění žádosti nebo 
žádost odložit, a může též vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 14 zákona 
č. 106/1999 Sb.). 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání nadřízenému orgánu (ovšem pro-
střednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení (§ 16 zákona 
č. 106/1999 Sb.)

Nelze se však odvolat například tehdy, kdy je sice informace tazateli poskytnuta, ovšem niko-
liv v žádaném rozsahu, a zároveň bez odůvodnění. Odvolání také nelze podat v případech, kdy 
bez dalšího informace tazateli vůbec nebyla poskytnuta a v dalších případech stanovených 
zákonem (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.). Pro takové případy zákon umožňuje podat stíž-
nost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost se podává u povin-
ného orgánu, a to nejlépe písemně a doporučeně. O stížnosti následně rozhoduje nadřízený 
orgán. Podpůrně se pro postupy podle zákona o svobodném přístupu k informacím použijí 
také ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů a ustano-
vení o ochraně před nečinností. Pokud je tedy tazatel nespokojen s vyřízením své žádosti, 
správní orgán například vůbec nereaguje, nebo nevydal rozhodnutí v zákonné lhůtě, může 
podat k nadřízenému orgánu podnět k vydání opatření proti nečinnosti správního 
orgánu (§ 80 SŘ č. 500/2004 Sb.). 

ZÁKON O PRÁVU NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 
Právo získat oficiální informace o životním prostředí od orgánů veřejné správy vyplývá ze zmi-
ňované Aarhuské úmluvy každému, bez ohledu na to, zda je občanem nebo obyvatelem České 
Republiky. Podmínky přístupu k těmto informacím upravuje zákon o právu na informace 
o životním prostředí č. �2�/�998 Sb. Informací o životním prostředí se rozumí například 
stav životního prostředí, vlivy jako jsou chemické látky, hluk, záření, radiace, emise a imise, 
připravované činnosti a opatření nebo správní řízení ve věcech životního prostředí (§ 2 zákona 
č. 123/1998 Sb.).

Při podání žádosti o poskytnutí informace o životním prostředí se postupuje obdobně, jako 
v žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost nemusí být odůvodněna, 
ovšem zákon obsahuje poměrně široký okruh možností, kdy lze žádost odepřít (§ 8 zákona 
č. 123/1998 Sb.).

Správní orgán může vydat rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace, proti 
kterému lze podat odvolání. Ovšem pokud úřad neposkytne informaci či nevydá rozhod-
nutí ve stanovené lhůtě (§ 7 zákona č. 123/1998 Sb.), má se za to, že rozhodl informaci ode-
přít. V úvahu pak přichází stížnost, případně podnět k ochraně před nečinností 
podle správního řádu (viz výše).
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PRÁVO ÚČASTI 
NA ROZHODOVÁNÍ
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH  
S VLIVEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Právo aktivní účasti občanů (občanských sdružení) na rozhodování ve správních řízeních, 
při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, upravuje primárně ustanove-
ní § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny č. ��4/�992 Sb. Základní právo svobod-
ného sdružování občanů vyplývá z Listiny základních práv a svobod (čl. 20) a zákona 
o sdružování občanů č. 8�/�990 Sb., které upravuje kromě jiného podmínky vzniku 
občanského sdružení.2)

Občanské sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra (Ministerstvo vnitra ČR úsek 
sdružování Nám. Hrdinů 3 140 21 Praha 4).

Návrh mohou podat nejméně tři občané (tzv. přípravný výbor), z nichž alespoň 
jeden musí být starší 18 let.

Návrh nemá předepsanou formu, musí však obsahovat podpisy členů přípravného výboru 
s uvedením jména a příjmení, rodného čísla a bydliště a osobu z přípravného 
výboru, která bude zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem.

Správní poplatek za podání návrhu na registraci občanské sdružení neplatí. 

K návrhu je nutné připojit stanovy ve dvojím vyhotovení. 

Stanovy taktéž nemají předepsanou formu, musí však obsahovat název sdružení, sídlo 
sdružení, cíl jeho činnosti, orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení 
orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení 
o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jmé-
nem, zásady hospodaření. 

Pokud návrh nemá všechny náležitosti, ministerstvo na to přípravný výbor nejpozději do 
5 dnů od doručení návrhu upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny, řízení 
o registraci nebude zahájeno. 

Pokud návrh nemá vady, Ministerstvo sdružení zaregistruje. Na adresu zmocněnce příprav-
ného výboru zašle kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka (ověřená 
kopie stanov). Právní subjektivita sdružení (právo jednat jménem sdružení) 
vzniká dnem registrace.

Notářské ověření stanov provedené příslušným správním orgánem (městský/obecní 
úřad) za předpokladu splnění zákonných podmínek občanské sdružení neplatí (položka 4 
přílohy Sazebník zákona č. 6�4/2004 Sb., o správních poplatcích).

Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace lze podat odvolání k Nejvyššímu soudu (§ 8 
zákona č. 8�/�990 Sb.).

PRÁVA A POVINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Zákon o ochraně přírody a krajiny č. ��4/�992 Sb. upravuje základní právo občanských 
sdružení účastnit se řízení s dopadem na životní prostředí v stanovení § 70:

Občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana příro-
dy a krajiny (!), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu (bylo tedy řádně 
registrované dle zákona o sdružování občanů), požadovat u příslušných (!) orgánů 
státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zása-
zích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny 
zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny (příslušnými orgány jsou 
zejména pověřené obecní úřady, obecní úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, krajské 
úřady, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí a ministerstvo životního pro-
středí). K prvně podávané žádosti je nutné přiložit notářsky ověřenou kopii stanov 
sdružení. Žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat i opakovaně. 
Žádost musí být věcně a místně specifikována. 

Za předpokladu splnění těchto podmínek je následně občanské sdružení do vlastních 
rukou informováno o řízeních, o které požádá (např. řízení o výjimečném kácení mimo les, 
řízení o zásahu do významného krajinného prvku, řízení o výjimce ze zákazů u památných 
stromů a zvláště chráněných rostlin, živočichů a nerostů a dalších). Ovšem zahájení něk-
terých řízení, jako například řízení územního nebo procesu schvalování územního plánu, 
je zveřejňováno pouze na úředních deskách příslušných úřadů, a proto se nelze 
s úspěchem domáhat informování do vlastních rukou. Pravidelné sledování úředních desek, je 
proto podmínkou včasného přihlášení do konkrétních řízení.

Pokud se občanské sdružení přihlásí do správního řízení v zákonné lhůtě 8 dnů 
ode dne doručení oznámení nebo vyvěšení oznámení na úřední desce, stá-
vá se účastníkem daného řízení s právem podávat námitky a opravné prostředky.
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VZOR ŽÁDOSTI O INFORMOVÁNÍ O ZAHAJOVANÝCH ŘÍZENÍCH, PŘI NICHŽ MOHOU  
BÝT DOTČENY ZÁJMY CHRÁNĚNÉ ZÁKONEM O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Název a sídlo občanského sdružení
…

Název a sídlo příslušného úřadu
…

Věc: Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle ust. odst. 2 § 70 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, Vás žádáme, 
abychom byli předem informováni o níže uvedených zamýšlených zásazích a zahajovaných říze-
ních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle uvedeného 
zákona, ve kterých je působnost správnímu orgánu svěřena dle § … Jedná se o následující usta-
novení zákona…:

V … dne …

Jménem sdružení
Jméno, příjmení, podpis, razítko

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI 
SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
Pro veškeré orgány veřejné správy, tedy orgány moci výkonné, orgánů územních samospráv-
ných celků a jiných orgánů, nebo právnických a fyzických osob, při výkonu působnosti v oblasti 
veřejné správy, platí základní zásady stanovené správním řádem č. �00/2004 Sb. Výjimku 
může stanovit pouze zvláštní zákon.

Základní zásady činnosti správních orgánů, ať už se jedná o řízení o poskytování informací, 
řízení o umisťování staveb nebo řízení přezkumná, jsou upraveny v ustanovení § 2 správ-
ního řádu. 

1) Správní orgán je při své činnosti vázán zákonem, jiným právním předpisem, nebo 
mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu a je oprávněn uplatňovat 
svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na 
základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Nutno dodat, 
že zákony dávají v mnoha případech správním orgánům vysokou míru pro tzv. správní 
uvážení.

2) Správní orgán je povinen šetřit práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávně-
né zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém pří-
padě dotýká, a může do těchto práv zasahovat jen za podmínek stanovených zákonem 
a v nezbytném rozsahu. Zároveň však musí správní orgán dbát toho, aby přijaté řešení bylo 
v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož 
i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů 
nevznikaly nedůvodné rozdíly.

3) Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav 
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

4) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnos-
ti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile 
a podle možností jim vycházet vstříc.

5) Správní orgán je v souvislosti se svým úkonem povinen poskytnout dotčené osobě při-
měřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze 
úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.
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6) Správní orgán je povinen s dostatečným předstihem uvědomit dotčené osoby 
o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.

7) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a opráv-
něné zájmy.

8) Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné 
odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.

9) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. 

10) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, 
a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby 
vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední 
evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen 
jejich obstarání zajistit. 

11) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné 
postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně 
a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností 
rovnou měrou. Výjimkou ve správních řízeních nebývá podjatost úřední osoby, proti 
které se lze bránit na základě ustanovení § 14 správního řádu.

12) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají 
současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně 
probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné 
moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

13) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. 

PROCES POSUZOVÁNÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Proces posuzování vlivů záměrů (tzv. EIA) a koncepcí (tzv. SEA) na životní prostředí 
je řízením, ve kterém je zkoumáno, zda určité vymezené stavby, činnosti, technologie nebo 
plány a strategie, mají negativní vliv na životní prostředí (např. dopravní komunikace, výrobní 
haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované i jejich změny atd.)

Proces EIA i SEA je upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí 
č. �00/200� Sb. a skládá se z několika fází:
– oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek a vydání stanoviska u záměrů,
– oznámení, zjišťovací řízení, návrh a vydání stanoviska u koncepcí. 

Zjišťovací řízení však není součástí procesu vždy. Přistupováno je k němu buď tehdy, kdy je 
nutné upřesnění informací, anebo tehdy, kdy se jedná o záměry a koncepce, u nichž má být 
teprve zkoumáno, zda vůbec mají být posuzovány podle tohoto zákona. 

Zahájení řízení je zveřejňováno na úředních deskách příslušných krajských úřadů, veřejnost včet-
ně občanských sdružení není účastníkem řízení, pouze je možné v průběhu celého řízení, až do 
vydání konečného stanoviska, podávat vyjádření v zákonem stanovených lhůtách.

Z hlediska účasti veřejnosti je proces posuzování vlivů spíše konzultativní. Ustanovení § 23 
odst. 9) zákona stanoví, že místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně 
prospěšné společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny nebo obec 
dotčená záměrem, se stává účastníkem navazujících řízení (dle stavebního zákona), pokud 
v zákonných lhůtách podala k navrhovanému záměru nebo koncepci připomínky (vyjádření), 
příslušný úřad přitom zároveň ve svém stanovisku uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti 
do svého stanoviska zahrnul a správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že 
veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny. Občanská 
sdruženíse však, pokud se včas do navazujích do řízení přihlásí, stávají účastníky těchto řízení 
i bez toho, aniž by se předtím účastnila procesu EIA nebo SEA.

Konečným výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je stanovisko, ve kterém 
může úřad vyjádřit nesouhlas z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, může navrhnout jeho doplnění, případně kompenzační opatření. Proti stanovisku nelze 
podat žádný opravný prostředek. Podpůrně nelze použít ani opravné prostředky správní-
ho řádu, protože jeho aplikaci v těchto řízeních zákon vylučuje (§ 23 odst. 12) zákona č. 100/2001 
Sb.). Stanovisko lze napadnout pouze v navazujících řízeních podle stavebního 
zákona, a to buď v námitkách nebo připomínkách, anebo v rámci opravných prostředků proti vyda-
né územně plánovací dokumentaci, územnímu rozhodnutí, popř. stavebnímu povolení.
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PROCESY POŘIZOVÁNÍ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE A ŘÍZENÍ 
O UMISŤOVÁNÍ STAVEB
Pořizování územně plánovací dokumentace, územní a stavební řízení upravuje zákon 
o územním plánování a stavební řád č. �8�/2006 Sb. 

Účast veřejnosti by měla být zajištěna při pořizování 
• územně plánovací dokumentace, 
• v územním řízení,
• stavebním řízení.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Podle nové právní úpravy i názvosloví stavebního zákona existují tyto druhy územně pláno-
vací dokumentace:
• Zásady územního rozvoje (dříve územní plán velkého územního celku)
• Územní plán (dříve územní plán obce)
• Regulační plán

Stavební zákon stanoví, že veřejnosti, včetně dotčených vlastníků i občanských sdružení 
je oznamováno projednávání územně plánovací dokumentace veřejnou vyhláškou. 
K tomu, aby se občan včas dozvěděl o tom, co se plánuje v jeho okolí, je tedy nutné, aby nejmé-
ně jednou týdně sledoval úřední desku příslušného úřadu.

Při projednávání všech typů územně plánovací dokumentace přísluší občanům:
1) vznášet připomínky 
• k nim je oprávněn naprosto každý, tedy veřejnost v širokém smyslu. 
• podmínkou je dodržet k podání připomínek zákonné lhůty 
• připomínky jsou však po právní stránce velmi slabé a pokud nejsou zohledněny, jedinou 

možnou obranou je podání stížnosti podle § 175 správního řádu č. 500/2004 Sb.

2) podávat námitky 
• mohou osoby jmenované zákonem. Kromě vlastníků (soukromých fyzických 

nebo právnických osob i obcí) pozemků a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavi-
telných ploch to může být také tzv. zástupce veřejnosti. Tím může být i občan-

ské sdružení (ovšem nikoliv automaticky – viz dále). Sousedním obcím přísluší podávat 
námitky pouze u návrhu Zásad územního rozvoje. 

Územně plánovací dokumentace vydaná podle nového stavebního zákona, se vydává formou 
opatření obecné povahy. Proti opatření nelze podávat opravné prostředky, ale je možné 
podat podnět k zahájení přezkumného řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.), 
případně podat žalobu podle soudního řádu správního č. ��0/2002 Sb.

VZOR PŘIHLÁŠENÍ DO SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Název a sídlo občanského sdružení
…

Název a sídlo příslušného úřadu
…

Věc: Oznámení účasti podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. v řízení …

Na základě Vaší informace o zahajovaném řízení dle zákona … oznamujeme v souladu s usta-
novením § 70 téhož zákona, po předchozím splnění zákonných podmínek, účast v tomto řízení 
a namítáme následující …

 
V … dne …

Jménem sdružení
Jméno, příjmení, podpis, razítko

��
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ZÁSTUPCE 
VEŘEJNOSTI
Ustanovení § 23 stavebního zákona stanoví, že veřejnost může být při pořizování územně plá-
novací dokumentace zastupována tzv. zmocněným zástupcem veřejnosti. Může jím být 
právnická nebo fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, tedy i občan-
ské sdružení. Nestačí však pouhé přihlášení do řízení, musí být zároveň splněny podmínky:

1) zástupce veřejnosti musí být zmocněn nejméně jednou desetinou občanů obce s méně než 
2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shod-
nou připomínku k návrhu územního plánu, regulačního plánu nebo 
zásad územního rozvoje,

2) zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jed-
na desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 200 obyvateli nebo nejméně 
200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návr-
hu zásad územního rozvoje.

VZOR ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

Název a sídlo příslušného úřadu
...

Věc: Zmocnění zástupce veřejnosti podle § 23 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákon o územním plánování a stavební řád, ve věci zastupování obyvatel obce … při projednávání …

My, níže podepsaní obyvatelé obce … zmocňujeme občanské sdružení … se sídlem v … k zastu-
pování ve věci … a jeho prostřednictvím zároveň uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 2 tuto věcně 
shodnou připomínku/tyto věcně shodné připomínky:

Zmocnitel (jméno, příjmení) Místo bydliště Podpis 

(pozn. text zmocnění a věcně shodné připomínky by se měly opakovat na každém podpisovém archu)

��
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VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

Název a sídlo příslušného úřadu
…

Věc: Prohlášení zástupce veřejnosti

Já, …, předseda sdružení …, bydlištěm … přijímám zmocnění ve věci zastupování obyvatel obce 
… při …

V … dne …
Jméno, příjmení, podpis, razítko

Příloha: 1 × ověřené stanovy občanského sdružení 

OPRAVNÉ 
PROSTŘEDKY PROTI 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍM 
DOKUMENTŮM
Možností obrany proti územně plánovací dokumentaci vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., 
je podnět k zahájení přezkumného řízení podle § 94 správního řádu. Na zahájení 
přezkumného řízení však není právní nárok (viz dále). Možností je též podání stíž-
nosti podle § 175 správního řádu, která však není příliš silným nástrojem obrany. Opatření 
obecné povahy lze napadnout především soudně (soudní řád správní č. 150/2002 Sb.).

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
V územních řízeních podle § 76 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu, může veřejnost, podobně jako při projednávání územně plánovací dokumen-
tace, uplatňovat v zákonných lhůtách připomínky, ovšem námitky mohou podávat opět 
jen osoby, o kterých tak stanoví stavební zákon. Jsou jimi bez dalšího a přímo ze zákona 
vlastníci, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být rozhod-
nutím přímo dotčena (za vlastníka dotčeného na svých právech se považuje každý, kdo 
toto tvrdí, až do doby, než se prokáže opak) včetně společenství vlastníků byto-
vých jednotek a dále občanská sdružení, která se musí na rozdíl od předchozích 
účastníků do řízení přihlásit v zákonné lhůtě 8 dnů ode dne zveřejnění oznámení 
na úřední desce.
 
Ustanovení § 87 zákona zakládá žadateli o vydání územního rozhodnutí povinnost vyvě-
sit grafické zobrazení záměru a další informace na určeném místě, zejména pak na 
místě navrhované stavby. Pokud tak není učiněno, měl by stavební úřad udělit investorovi 
pokutu a nařídit opakované veřejné projednání.

Proti územnímu rozhodnutí mohou účastníci podat odvolání podle § 81 správního řádu, 
případně žádost na obnovu řízení za podmínek § 100 správního řádu a pokud se napří-
klad dotčení vlastníci nebo občanské sdružení dozví o vydaném rozhodnutí až po právní moci 
(kdy již nelze podat odvolání), lze podat podnět k zahájení přezkumného řízení za 
podmínek § 94 správního řádu. Po vyčerpání všech řádných opravných prostředků lze podat 
žalobu dle správního řádu soudního.

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Zahájení stavebního řízení stavební úřad oznamuje přímo dotčeným vlastníkům a přihlášeným  
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občanským sdružením do vlastních rukou. Ve stavebním řízení mohou pak účastníci 
podávat námitky, širší veřejnost je z řízení vyloučena.

Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání, případně návrh na přezkumné řízení, 
návrh na obnovu řízení a po vyčerpání opravných prostředků soudní žalobu.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ 
A STAVEBNÍMU POVOLENÍ

ODVOLÁNÍ (§ 81 správního řádu)
Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení nadřízenému správnímu orgánu, ovšem 
prostřednictvím toho orgánu, který rozhodnutí vydal. územní rozhodnutí, stejně jako 
zahájení územního řízení, se oznamuje vyvěšením na úřední desce. Stavební povole-
ní se oznamuje do vlastních rukou jak dotčeným vlastníkům, tak občanským sdružením, která 
byla účastníky řízení.

PODNĚT K ZAHÁJENÍ PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ (§ 94 správního řádu)
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode 
dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nej-
později však do 1 roku od právní moci předmětného rozhodnutí. 
Na zahájení přezkumného řízení není nárok, předpokladem, že bude zahájeno, je, že pří-
slušný správní orgán shledá, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu 
s právními předpisy.

NÁVRH NA OBNOVU ŘÍZENÍ (§ 100 správního řádu)
Předpoklady zahájení obnovy řízení jsou, že 
• vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly již 

v době původního řízení a které nemohly být uplatněny dříve, anebo se prove-
dené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

• bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhod-
nutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důka-
zy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla 
předmětem rozhodování. 

Návrh na obnovu řízení lze podat do 3 měsíců ode dne, kdy se účastník o důvodech 
obnovy dozvěděl, nejpozději ale do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. 

��

PETICE JAKO PODPŮRNÝ 
PROSTŘEDEK OCHRANY
Právo petiční se řadí mezi základní občanská práva ( ČL. 18 Listiny základních práv a svo-
bod). Blíže je pak upraveno v zákoně o právu petičním č. 8�/�990 Sb. 

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány s žádostmi, návrhy 
a stížnostmi (peticemi) ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působ-
nosti těchto orgánů. Petice pouze nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo 
omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů (§ 1 odst. 4 zákona č. 85/1990 Sb.). 

Obsah petice však není právně nárokovatelný, význam má spíše podpůrný, lze ji doporu-
čit jen společně s dalšími právními prostředky účasti veřejnosti na správním rozhodování.

VZOR PETICE

Název, sídlo oslovoveného veřejnoprávního subjektu …
Dne … v …

Petice občanů 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním

My, níže podepsaní občané požadujeme/nesouhlasíme … ve věci … následující …

Osobní údaje budou použity výhradně pro účel petice.

Členové petičního výboru: jméno, bydliště (3osoby)

Oprávněný zástupce (adresa pro doručování): jméno, bydliště

Poř. číslo Jméno (čitelně) Příjmení (čitelně) Místo bydliště Podpis

(pozn. text petice by se měl opakovat na každém podpisovém archu)
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PRÁVO NA PŘÍSTUP 
K PRÁVNÍ OCHRANĚ
Přístup k právní ochraně ve věcech životního prostředí znamená právo napadat správní akty 
či opomenutí správních úřadů u nezávislého a nestranného soudního orgánu, ovšem až po 
vyčerpání všech řádných opravných prostředků. Základním právním předpi-
sem, který upravuje správní soudnictví, je soudní řád správní č. ��0/2002 Sb. 

V souvislosti se správními procesy, při nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem 
o ochraně přírody a krajiny, je třeba zmínit zejména tyto možnosti soudní obrany:

ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU PODLE § 6� A NÁSL.
Žalobu může podat účastník předchozího řízení, který tvrdí, že byl na svých právech 
zkrácen přímo, nebo v důsledku porušení svých práv rozhodnutím správ-
ního orgánu. Žalobu může dále podat i kdokoli, kdo nebyl účastníkem, ovšem tvrdí, že 
postupem správního orgánu byl zkrácen na svých právech takovým způsobem, že to mohlo 
mít za následek nezákonné rozhodnutí. 
 
OCHRANA PROTI NEČINNOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU PODLE § �9 A NÁSL.
Žalobou se může domáhat ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky k ochra-
ně proti nečinnosti správního orgánu, aby soud uložil tomuto správnímu orgánu 
povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení. 
 
OCHRANA PŘED NEZÁKONNÝM ZÁSAHEM, POKYNEM 
NEBO DONUCENÍM SPRÁVNÍHO ORGÁNU PODLE § 82 A NÁSL.
Žalobou se může domáhat ochrany každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých 
právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgá-
nu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku 
bylo proti němu přímo zasaženo, za předpokladu, že zásah trvá nebo přetrváva-
jí jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování. 

ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NEBO JEHO ČÁSTI DLE § �0�A A NÁSL.
Ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech opatřením obecné povahy, 
vydaným správním orgánem, je oprávněn podat návrh na zrušení opatření obecné povahy 
nebo jeho částí. Pokud je však podle zákona současně oprávněn ve věci, ve které bylo opatře-
ním obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může navrh-
nout zrušení opatření obecné povahy jen společně s takovým návrhem. 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO SOUDU
KASAČNÍ STÍŽNOST DLE § �02 A NÁSL.
Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí 
krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož 
toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení, domáhá zrušení soudního 
rozhodnutí. 

DŮVODY KASAČNÍ STÍŽNOSTI LZE PODAT POUZE Z DŮVODU TVRZENÉ:
• nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem 

v předchozím řízení
• vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném 

rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím 
zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým 
způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, 
který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou 
vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozu-
mitelnost

• zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci 
rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnu-
to v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce

• nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů roz-
hodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek 
nezákonné rozhodnutí o věci samé

• nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení

OBNOVA ŘÍZENÍ DLE § ��� A NÁSL.
Pokud vyšly najevo takové důkazy nebo skutečnosti, které by bez viny 
účastníka nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě 
bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce a jestliže výsledek obnoveného řízení může být 
pro něj příznivější, řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh tohoto účastníka 
obnoví.

Obnova řízení je přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně 
před zásahem správního orgánu, a ve věcech politických stran a politic-
kých hnutí. Obnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti.3) 4)



NA ZÁVĚR
České národní právo bohužel neimplementuje požadavky mezinárodní úpravy účasti občanů 
na správním rozhodování dostatečně. Spíše lze konstatovat, že z rozličných stran, nevyjímaje 
zákonodárce, vzrůstají tendence spíše opačné, a to omezit účast občanů bránících svá práva 
a prostředí co možná nejvíce.

Nelze předjímat, zda aktuální návrhy na okleštění zákona ochrany přírody a krajiny a staveb-
ního zákona budou přijaty. Ovšem alespoň z praxe právní poradny Cally vyplývá, že obča-
né zdaleka nejsou pasivní. Naopak, jsou ochotni bojovat za svá práva v rapidně vzrůstajícím 
počtu.

Tento aspekt lze považovat pro udržení fungování občanské společnosti za daleko zásadnější 
než neexistenci kvalitního legislativního rámce. Snad tedy tato metodika alespoň částečně 
poslouží v natolik komplikovaném systému správního rozhodování všem, kterým není rozho-
dování o budoucnosti životního prostředí lhostejné.

Pavla Matějková

POZNÁMKY:
1) více na: www.ucastverejnosti.cz
2) vzory návrhu na registraci a stanov občanského sdružení: 
 http://www.eps.cz/cz2014395pp/pravni-poradna/
3) Publikace vznikla částečně jako výstupní materiál semináře „Účast veřejnosti ve správních 

řízeních“ pořádaného sdružením Calla ve spolupráci s Ekologickým právním servisem dne 
29. 9. 2008 v Českých Budějovicích, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu pro-
střednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

4) text publikace se vztahuje k legislativě platné k datu 15. 5. 2009
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ochranou přírody a energetikou. Prosazuje trvale udržitelnou 
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(KRASEC).
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