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Oponentní vyjádření
k materiálu „ZÁKON O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 
 Pracovní návrh věcného záměru“ - verze květen 2002

A. Úvodní poznámky

	Přípisem ministerstva životního prostředí č. j. 400/2112/02, 410/1818/02 ze dne 3. 6. 2002 jsme byli požádáni o vypracování oponentního posudku k věcnému záměru zákona o životním prostředí (dále jen „návrh“ a „kodex“), který jako výstup druhé fáze stejně nazvaného projektu vypracoval Ústav pro ekopolitiku (dále jen „zpracovatel“) k 30. 5. 2002.
	Obdobnou žádost jsme od MŽP obdrželi i před necelým rokem, na jejímž základě jsme pak vypracovali a předložili oponentní posudek k pracovnímu návrhu věcného záměru obecné části kodexu z měsíců duben – květen 2001 v rozsahu 56 stran. Vzhledem k rozsahu našeho dřívějšího oponentního posudku a totožné problematice je v zásadě možno, abychom se my i zpracovatelé nadále nechali inspirovat kritikou, o níž jsme se již tehdy a tam pokusili.
	Současné oponentní vyjádření proto bude elaborátem velmi výrazně stručnějším až heslovitým, zaměřujícím se především na posun, který od ukončení první fáze projektu zaznamenali ve svém díle zpracovatelé. Aniž bychom tedy opakovali již dříve řečené, konstatujeme, že na našich názorech vyjádřených v původním oponentním posudku až na výjimky trváme.
 

B. Obecné hodnocení projektu a předloženého návrhu
	
	Přes relativně významné dílčí změny v obecné části a přidání zvláštní části - základů úpravy ochrany  některých složek ŽP – byl celkový charakter projektu a logicky i jeho základního výstupu zachován - tím pádem zůstávají stejná i základní východiska našeho hodnocení, jak byla vyjádřena v oponentním posudku z května 2001.
	V obecné, spíše právně teoretické, rovině souhlasíme se základním smyslem kodexu, kterým by mělo být sjednocení rozsáhlé právní úpravy ochrany životního prostředí, zakotvení v této oblasti univerzálně použitelných právních institutů a nástrojů, zpřehlednění celého právního odvětví  atd. Nedomníváme se však, že by kodifikací obsahu práva životního prostředí jaksi automaticky  došlo ke  zlepšení stavu  a fungování tohoto právního odvětví. Jednak je  samozřejmě z formálně právního hlediska zcela irelevantní, zda normy, týkající se určitého předmětu regulace (zde „životního prostředí“) jsou obsaženy ve více předpisech nebo sumarizovány do jediné kodifikace - Kodexu. Podstatné však je především to, že skutečně potřebné změny a potřeby nové úpravy v oblasti práva životního prostředí jsou v drtivé většině případů obsahové, nikoli formální povahy. Zda je uskutečnit v jednotlivých „složkových“ předpisech (novelizacemi stávajících, přijímáním nových), metodou dílčích integrací  nebo kodifikací celé  oblasti v Kodexu, to je pouze věcí legislativní techniky, nikoli podstatou problému.
	Teoreticky pozitivní, stabilizující důsledek přijetí  Kodexu by mohl reálně nastat jen za podmínky, že by se Kodex sám nestal  objektem a tím i zdrojem nestability. Pokud by byl Kodex naopak často novelizován (zejména pokud by se tak dělo pro jeho postupně objevované vnitřní nedostatky nebo z účelových,  partikulárních zájmů, nesouvisejících s ochranou životního prostředí či nacházejících se přímo v konfliktu s ní), změnily by se naznačené  přednosti Kodexu záhy v jeho  negativa.
 	Aby tedy Kodex skutečně v praxi přinesl ty klady, které by teoreticky přinést mohl, musely by  podle našeho názoru být splněny nejméně následující čtyři základní okruhy podmínek, které jsme definovali již v původním oponentním posudku:
1. relativně stabilní objekt právní úpravy (tedy právní vztahy, vznikající zejména při využívání a ochraně  životního prostředí, resp. jeho jednotlivých složek)
2. právně, ekonomicky a sociálně relativně stabilizované a ochraně životního prostředí alespoň v jisté nezbytné míře nakloněné „okolí“ (tj. zejména společensko-politické prostředí, v němž by Kodex měl být přijat a aplikován)
3. dostatečná znalost ad 1. definovaného objektu právní úpravy a jasná představa o důvodech a způsobech, proč a jak jej regulovat, na straně zpracovatelů Kodexu, založená na důkladné analýze všech relevantních právních i mimoprávních souvislostí 
4. velmi kvalitní právní zpracování všech podkladových materiálů, předběžných návrhů i  konečného znění Kodexu 
	Tyto podmínky podle našeho názoru nadále splněny nejsou.
 	Stabilita objektu právní úpravy je v právu životního prostředí obecně problematická kvůli rychlé teoretické i hodnotové progresi odvětví, kvůli stále novým a novým faktickým podnětům, na které musí právní úprava reagovat, a v neposlední řadě i kvůli právně, sociálně, ekonomicky a politicky se v průběhu času měnícímu okolí. To lze příkladně dokumentovat na zásadních změnách stávajících složkových předpisů, které jen v průběhu prací na návrhu nastaly (zcela nový zákon o EIA, o integrované prevenci, o správním soudnictví ad.). Vlna těchto zásadních změn bude trvat ještě nejméně několik let a několik dalších let bude trvat, než postupně vznikne na základě  uplatňování nových předpisů solidní a stabilní praxe, která by mohla být reálným východiskem úvah o  kodifikaci. I předpokládaný společenský a ekonomický vývoj v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie si v nejbližších letech vynutí změny, které lze dnes jen stěží odhadnout. Latentním rizikem jakkoli kvalitního návrhu kodexu jsou proto jeho schvalovací i pozdější změny, které mohou přinést výsledek pro ochranu životního prostředí spíše škodlivý.
 	Patrně klíčový nedostatek návrhu kodexu přetrvává v chabé analytické připravenosti podkladů a hodnocení stávajícího stavu práva životního prostředí v České republice. Takováto analýza, provedená skutečně důkladně a fundovaně co do dnešního stavu právního odvětví,  právních i mimoprávních příčin tohoto stavu, souvislostí mezi ním, ostatními součástmi českého  právního řádu, faktickým stavem životního prostředí v ČR a dalšími významnými souvisejícími aspekty společenské reality, by podle našeho názoru byla nejvýznamnějším a nejhodnotnějším počinem, jaký si lze v této oblasti vůbec představit. Jde sice o mimořádný úkol, ovšem bez jeho alespoň částečného splnění nelze provést reformu práva životního prostředí v ČR, pokud má tato reforma mít skutečný smysl a přinést pozitivní změny oproti současnému stavu. Proto by také podle našeho názoru bylo systematičtější a účelnější  věnovat maximum dostupných sil a prostředků právě pracím na takové analýze. Chápeme, že vytýkaná nedostatečnost analytické připravenosti není pouze vinou zpracovatelů, neboť takováto příprava by zabrala léta práce mnohem širšího kolektivu řešitelů. To, co zpochybňujeme, je spíše koncepce projektu jako takového. Dostupná analytická příprava je nadále značně nesourodá, mezerovitá, povětšinou vágní a popisná.
 	Stejně jako dříve velmi doporučujeme, aby byly důkladně zpracovány (přinejmenším) tyto „průřezové“ kapitoly analýzy: 
• Obecná charakteristika stavu  životního prostředí v ČR, jeho právní ochrany a vzájemnou souvislostí mezi těmito oblastmi
• Základní obecné pojmy a principy v právu životního prostředí, jejich (ne)funkčnost a nástin možných řešení do budoucna - především je asi potřeba provést analýzu fungování  současného zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zejména toho, zda vůbec a nakolik, případně s jakými výsledky, je či není  používán v praxi – a z jakých příčin.
• Orgány veřejné správy při ochraně životního prostředí  - musí jít  nejen o popis jejich současné struktury a kompetencí, který je proveden v kap. VII. Analýzy, ale také a především o rozbor toho, jak a proč fungují, kdy a proč nefungují, jaké kompetence jim chybí, které nové orgány je potřebné zavést atd.
• V souvislosti s problematikou úpravy  rozhodovacích činností správních úřadů považujeme pak za  zcela nezbytné věnovat samostatnou dílčí průřezovou analýzu   formám a způsobům účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany životního prostředí. Stejně důležitý či ještě důležitější by měl být rozbor důsledků této účasti pro praxi – tedy mj. otázek, zda a v jaké míře přispívá současná právní úprava k dodržování zákonnosti při rozhodování a k většímu zapojení veřejnosti do řešení místních záležitostí veřejného zájmu, nakolik jde naopak spíše o obstrukce menšinových  skupin atd. 
• Další dílčí průřezovou oblastí, v níž by samostatná analýza byla vysoce žádoucí, je oblast soudního, případně jiného  nezávislého  přezkumu rozhodnutí orgánů  ochrany životního prostředí (se zaměřením především na možné formy přezkumných řízení, jejich výhody a nevýhody, procesní pravidla řízení včetně možných forem  účasti veřejnosti na nich atd.).
• Konečně, pokud by měl Kodex obecně upravovat i tyto otázky, je rovněž nutné návrh podložit alespoň rámcovou analýzou stavu implementace práva EU v oblasti ochrany životního prostředí do českého právního řádu a  otázce dalších  mezinárodních závazků ČR v této oblasti (a to včetně výhledů do budoucna).
• Stejně tak i analýzy zahraničních právních úprav, pokud by měly  přispět (a nesporně přispět   mohou, a to významně!) k pracím na reformě českého práva ochrany životního prostředí (resp. k případným pracím na Kodexu), by musely mít zcela jiný, mnohem podrobnější a nikoli jen pozitivisticky popisný obsah. 
 	Bez vypracování (alespoň) těchto průřezových analýz nemá dle našeho názoru pokračování prací  na obecné části Kodexu, resp. na Kodexu vůbec, prakticky žádný smysl. Vypracovávat samotné tyto analytické materiály naopak podle našeho přesvědčení smysl (a to zcela zásadní) jednoznačně má, a to pro jakoukoli (dílčí či celkovou) reformu českého práva životního prostředí. Ze všech výše uvedených důvodů se domníváme se, že oponovaný  návrh není založen na přesné a dostatečné znalosti objektu navrhované právní úpravy. 
 	Z druhé strany lze ocenit jednak snahu zpracovatelů i investorů projektu na jeho „otevřenosti“ a podrobení kritice, stejně jako v úvodu předkládací zprávy proklamované poznání enormní jeho časové (a tím i analytické) náročnosti.
	Konečně kvalitu samotného zpracování alespoň některých částí návrhu kodexu se pokusíme podat  níže.



C. Konkrétní námitky k jednotlivým částem (číslováno dle návrhu)

(Chybějící) Preambule
	Zmínka o Preambuli v návrhu věcného záměru obecné části Kodexu opět zcela chybí, a to přesto, že jsme na tento nedostatek důrazně upozorňovali.Pokud by měl být zákon charakteru Kodexu skutečně přijat, považujeme jeho Preambuli za poměrně důležitou, neboť vymezují jeho základní hodnotový kontext v souvislosti s tím i obecná pravidla  pro výklad jednotlivých ustanovení zákona. 
Velmi kriticky hodnotíme fakt, že počáteční „technické“ pojetí návrhu kodexu nebylo ani přes naše výzvy nijak obohaceno o duchovní rozměr péče o životního prostředí. Ochrana životního prostředí není jen otázkou stanovení práv a povinností, jde také o věcně podložené přesvědčení o její nezbytnosti. Samozřejmě žádná právní norma ani případný kodex nemohou samy takovéto přesvědčení „stvořit“, mohou však  k němu nepochybně přispět – a to jak vnímáním veřejností tak i správní a soudní praxí. Teze, které by se mohly v preambuli objevit jsme podali již před rokem. Zároveň navrhujeme navázat preambuli na ústavně definované zásady se vztahem k ochraně životního prostředí.

I. Účel zákona
	Již dříve kritizované chabé vysvětlení smyslu kodexu, bylo od původního návrhu (přes dílčí nápravu nonsenzu mezi fakticitou a normativitou) ještě zhoršeno. Pokud již dříve jsme urgentně doporučovali rozšířit jakoby nejisté fráze o „přispění“ (trvale udržitelnému rozvoji) či „ochraně“ (stávajícího životního prostředí“) o kategorický imperativ péče a především zlepšování životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj, dopadl výsledek našich snah opravdu tristně. Účel zákona byl zpracovateli doslova vykleštěn o poslední zbytky duchovní hodnoty a omezil se na zoufalý nic neříkající legislativně-technický výčet, který je nadto neúplný, resp. mnohem užší, než stávající pozitivněprávní vymezení účelu dosavadních zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz jejich §1) a dalších složkových předpisů.
 	Pro srovnání: § 1 zákona č. 114/1992 Sb.: „Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji.“; § 1 zákona  č. 17/1992 Sb., o životním prostředí: „Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje.“
 	Návrh zpracovatelů nelze hodnotit jinak než jako stále se zhoršující rezignaci na legislativní výdobytky počátku 90. let a nepřijatelný  pokus o krok daleko zpět. To vše je přitom součástí návrhu vzešlého z projektu, který jako svůj hlavní cíl deklaruje  ambici zlepšit platné právo životního prostředí… 
	Zcela kategoricky a důsledně trváme na  principu trvale udržitelného a environmentálně zdravého rozvoje a k zahrnutí všech účelů dle platného § 1 zák. č. 114/1992 Sb. a § 1 zákona č. 17/1992 Sb!


II. Vymezení základních pojmů
	Obecně nadále absentuje jakákoliv analýza důvodů, které vedou ke změnám existujících kvalitních definic v zákonech č. 17/1992 Sb. a 114/1992 Sb.

K  definicím jednotlivých základních pojmů práva (ochrany) životního prostředí, obsaženým v komentované části návrhu, uplatňujeme  následující konkrétní připomínky a doporučení:
	Životní prostředí: vůbec nebylo respektováno naše doporučení provést výčet složek životního prostředí demonstrativně, jako v platném znění § 2 zákona č. 17/1992 Sb., a doplnit jej o další obaly planety (kromě  ovzduší - např.  ozónovou vrstvu, ionosféru a mnohé další), dále přírodu a krajinu, k pojmu „organismy“ doplnit „včetně geneticky modifikovaných a jejich přírodní stanoviště (biotopy)“, za  jednotlivé ekosystémy a jejich společenstva dále doplnit slova „a jejich vzájemné interakce“ a možná i pojem biodiverzity (dle definic použitých v Aarhuské úmluvě a v Úmluvě o biologické rozmanitosti z r. 1992 (vyhlášena pod č. 134/1999 Sb.). Změna výčtu na taxativní ani nerespektování naší výzvu není vůbec ničím odůvodněno.
	Přírodní zdroje: vůbec nebylo respektováno naše doporučení zaměnit antropologické pojetí ve slově „člověk“ univerzálním pojetím přírodních zdrojů sloužících všech „organismům“.
	Ekologická stabilita: nebylo respektováno ani vysvětleno vůbec nic z našich doporučení.
 	Únosné zatížení životního prostředí: nebylo respektováno ani vysvětleno vůbec nic z našich doporučení.
 	Environmentální prostor - nejasnost, spornost pojmu - obsahově jde spíše o jakýsi "celkový limit" využívání přírodních; antropocentrické vymezení - "cílové znečištění" nemůže být definováno (vycházet z)  maximálního spotřebovávání dostupných přírodních zdrojů - cílem by mělo být maximální omezení znečišťování prostředí
	Nejlepší dostupné techniky: byl proveden pravý opak toho, co jsme doporučovali. Původní matoucí dojem, že se BAT mají vztahovat pouze k emisním limitům, byl explicite potvrzen. Opakujeme, že BAT mají být ve vztahu k veškerým technologicky ovlivnitelným vlivům lidské činnosti  na životní prostředí.
	Ohrožování a poškozování životního prostředí, Prosazování: nebylo respektováno ani vysvětleno vůbec nic z našich doporučení.
 	Ekologická újma: stávající návrh vůbec nerespektoval naše doporučení a byl změněn ještě k horšímu. Za ekologickou újmu se již nepovažuje každá ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, nýbrž pouze významná ztráta, a to jen pokud je výsledkem lidského jednání.
	Standardy: nebylo respektováno ani vysvětleno vůbec nic z našich doporučení.
	Ochrana životního prostředí: definice nebyla vůbec doplněna. 
	Veřejnost: kladně hodnotíme doplnění definice. Zvážit dále definici pojmu „dotčená veřejnost“ jako širší okruh osob než např. občanská sdružení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb.


IV. Rámcové plánování
 	Byl úplně změněn obsah bez vysvětlení důvodu - předchozí verze byla sice neurčitá a kusá, ale měla určitou logiku  (obecný problém přípravy návrhu - těžko se sleduje celkový záměr a představa autorů).
 	Není zřejmé jaké "plánovací činnosti a hlediska" budou tvořit "základ prosazení zásady udržitelnosti" - konkrétní obsah; jak bude přesněji upraveno "hodnocení aktuálního stavu životního prostředí a přírodních zdrojů"; jaká bude právní povaha celého procesu (na úrovní vlády i krajů) - vztah k obecným předpisům o správním řízení, EIA a účasti veřejnosti na přípravě plánů, pro které by "Rámcové plánování" mělo být základem; nebezpečí schvalování závazných východisek zcela bez veřejné kontroly.
 	Ukazatele udržitelného rozvoje – není zřejmé, jak v nich bude udržován jednotný  systém; jaké existují další kromě environmentálního prostoru; vztah k definici pojmu env. prostor - mohlo by znamenat návod k pravidelnému stanovování "ukazatelů" takovým způsobem., aby umožňovaly maximální využívání dostupných přírodních zdrojů, které budou "nějak a někým" - nejasné jak a kým - označené za "limitní".
 	Ani závaznost ukazatelů pro tvorbu dalších plánů není srozumitelně vysvětlena - počítají autoři s podrobnější úpravou, nebo budou jen odkazy ve zvláštních předpisech?
 	Není vůbec jasná vazba mezi shromážděnými informacemi (a které to mají být), postupem ministra po předložení "návrhů a závěrů" a závaznými ukazateli schválenými vládou - proces, pravomoci, revize, možnosti zpochybnění aktuálnosti...
 	Celkově svědčí obsah všech verzí návrhu o nejasné představě autorů o tomto institutu.


VI. Standardy
 	Jsou téměř shodné s předchozí verzí, bez patřičného zhodnocení došlých připomínek.
• Prakticky problematická je proveditelnost zejm. bodů 9. a 10.
• Nevyjasněnost vztahu mezi stanovením standardů podle této části a ukládáním povinností ve správní řízení - zda jsou zcela nezávislé?
• Bod 11. může teoreticky znamenat odložení platnosti standardů na libovolně neurčitou dobu. 
• Co znamená povinnost "vzít v úvahu" připomínky a podněty veřejnosti? 
• Chyby ve formulaci bodů 7. a 14. – nesrozumitelnost.


VII. Povolování
• Jaký je zamýšlený rozsah působnosti této části - znamená formulace užitá v bodě 1.1., že veškerá rozhodnutí, kterými se povoluje činnost s dopadem na ŽP, tedy i činnosti povolované v režimu jiných zákonů - např. stavebního zákona - jsou "povoleními" ve smyslu tohoto ustanovení? Budou se  řídit (některými) pravidly obsaženými v této kapitole? Jaký je v tomto smyslu vztah mezi body 1.1., 1. 2 a 1.3. (první x druhá věta ve vztahu k bodu 1.1)?
• Do bodu 2.3. navrhujeme doplnit přístup ke všem zákonem vyžadovaným přílohám žádosti o povolení; nejasnost druhého odstavce tohoto bodu - co jsou "veškeré informace...."?
• K bodu 2.4. účastníci řízení - možnost využití pojmu dotčená veřejnost s tím, že nevládní organizace se stává účastníkem řízení po přihlášení; alternativa - doplnění vlastníků pozemků a staveb dalšími subjekty které mohou být pobolením přímo dotčeny ve svých právech, povinnostech a právem chráněných zájmech; v každém případě doplnit "nevládní organizace nebo její místně příslušná jednotka".
• Nejasnost bodu 2.7. - v jakých případech se má řešení rozporů uplatnit? - integrované povolování bude mít zvláštní úpravu, v ostatních případech by za vydání povolení měl vždy být odpovědný jediný správní orgán.
• Doporučujeme propojit body 2.6. a 2.8. - začít zásadou uvedenou v bodě 2.8.
• Bod 2.9. – doporučujeme nahradit „závažnou škodu“ „poškozením“ ve smyslu definice v části II.
 

VIII. Prosazování + odpovědnost
 • Bod 3.2. je problematicky kompatibilní s bodem 3.3. a hlavně bodem 2.9. z kapitoly VII. – viz výše a s ustanoveními o kompetencích úřadů z kapitoly XIV.; mělo by být srozumitelně a pokud možno jednotně upraveno, kdy lze provést bezprostřední zásah (na náklady osoby, poškozující životní prostředí) a kdy ohrožující činnost zakázat.
• Bod 3.6. – bude k návrhu na výkon rozhodnutí výslovně legitimován každý účastník řízen, případně další subjekty?
• Odpovědnost – obecně oceňujeme zařazení kapitoly o ekologické újmě, ale v rozsahu hodnocení  loňské kapitoly IX. návrhu (zvláštní odpovědnost) konstatujeme potřebnost komplexní  úpravy odpovědnosti  - znova lze odkázat na kap. V. analýzy.


IX. Administrativní tribunály
• Tato zásadní kapitola byla podrobena značným úpravám, ovšem je třeba jí věnovat ještě více pozornosti. Je nejasné, které instituty se mají řídit správním řádem a které soudním řádem správním? Navržené alternativy jsou málo nesrozumitelné – v alt. I. se počítá s přímým přezkumem prvostupňového rozhodnutí v „kvazisoudním“ řízení, v alt. II. s přezkumem pravomocných rozhodnutí – není jasné, jestli to znamená, že musí proběhnout odvolací řízení. Hlavně ale nejsou obě alternativy dále rozpracovávány odděleně, ač by v praxi musela být úprava značně rozdílná – např. jen zpoplatnění podání k tribunálu (bod 14.5.), což by v případě alt. 1 bylo zcela nepřípustné; logické nám v této souvislosti nepřipadají ani důsledky vyplývající z bodu 11.
• Body 16.1.-16.7. – 16. 4.  mohou být v rozporu - nebylo by možné podat návrh v případě, kdy před tím bylo např. neúspěšně podáno odvolání nebo návrh na přezkum mimo odvolací řízení; bod 16.6. - není logické, aby v případě rozhodnutí obecního úřadu muselo mít 50 členů sdružení bydliště v sídle obce – buď snížit na 10, nebo vázat pouze na sídlo sdružení v územním obvodu správního orgánu.
• Bod 20.1. - 15ti denní lhůta je neúnosná i v případě alt. I., v případě alt. II.  naprosto; obdobně 20.5. – lhůtu nelze vázat na „vydání“ rozhodnutí, nýbrž buď na nabytí právní moci, nebo na doručení; navíc se zde hovoří o žalobě, zatímco v bodě 16. o návrhu.
• Bod 26. – vylučuje se zde podání návrhu k ochraně veřejného zájmu v případě nečinnosti?

XII. Svobodný přístup k informacím
• Bod 12. - zásadně nelze akceptovat nahrazení fikce negativního rozhodnutí při nečinnosti úřadu povinností žadatele podat návrh na zahájení řízení – je možno přesně určit, o kolik dní by se v tom případě prodloužila jeho „cesta za informací“.

Tábor, 20. 6. 2002

Mgr. František Korbel					Mgr. Pavel Černý	
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