V Brně dne 20. 11. 2001

Vážení přátelé,

v návaznosti na seminář nevládních organizací ke „Kodexu práva životního prostředí“, který proběhl 30. 10. na Zeleném kruhu, se na vás obracím se žádostí o spolupráci při zpracovávání připomínek  k tématickému okruhu „Účast veřejnosti“.  

Na semináři jsme se  dohodli, že ke každému ze zpracovávaných okruhů  (kromě účasti veřejnosti jde o oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrované povolování (IPPC), „prosazování“ v právu životního prostředí a environmentální plánování) bude postupně vypracován materiál, dodržující  jednotnou  obecnou strukturu, která  má pro oblast „účast veřejnosti“ následující podobu:

	současný stav (případné srovnání se zahraniční právní úpravou)
praxe – problémy a  slabiny současné právní úpravy, kde účast chybí (případně srovnání se zahraničními zkušenostmi)
konzultativní x   plnoprávná účast (srovnání funkčnosti jednotlivých variant)
návrhy řešení
hlavní zásady  žádoucí právní úpravy účasti veřejnosti
připomínky k příslušné kapitole návrhu Kodexu (k prosincové verzi)


Velmi stručně se pokusím konkretizovat svou prozatímní představu o obsahu těchto základních bodů:

„Současný stav“ by měl obsahovat přehled  aktuálně platné právní úpravy, umožňující v jakékoliv formě veřejnosti účastnit se na rozhodování v oblasti ochrany životního prostředí, resp. na rozhodování, které je pro tuto oblast významné, a rovněž oblastí, kde je tato úprava nedostatečná nebo zcela chybí.  („Veřejnost“ je přitom chápána ve smyslu předem neuzavřeného počtu fyzických či právnických  osob, které mají zájem podílet se na rozhodování, aniž by byla přímo dotčena jejich úzce pojímaná subjektivní   práva – např. právo vlastnické). Tato úvodní stručná část by měla být v podstatě jen doplněním a aktualizací  „Analýzy“ zpracovatelů Kodexu. Případné spolupracovníky budu v tomto případě asi  prosit spíše o komentáře k tomu, co napíšu sám, než o vlastní zpracovávání. 

V kapitole „praxe – problémy a slabiny současné úpravy“ by podle mých představ měly  být shrnuty zkušenosti nevládních organizací, resp. dalších subjektů, které se coby „veřejnost“ účastní správních, případně soudních  řízení v oblasti ochrany životního prostředí.  Zaměřit bychom se měli jednak na „formální“ či „právní“ aspekty účasti veřejnosti. V této souvislosti mě napadají např. tato dílčí témata:

	obecně o možnostech veřejnosti získat včas informace o zahajovaných správních řízeních či jiných činnostech a procesech, významných pro stav životního prostředí
	obecně o možnostech všech dotčených osob (nejen občanských sdružení)  účastnit se řízení a hájit svá práva (půjde  vlastně o rozšíření toho, co bude v předchozí kapitole stručně zmíněno jako nedostatečná, případně zcela chybějící právní úprava - v této souvislosti by bylo dobré identifikovat oblasti a typy případů, kdy lidé dotčení škodlivými důsledky povolované činnosti nemají možnost se dostatečně bránit).

dodržování ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o informování občanských sdružení o zahajovaných správních řízeních ze strany úřadů
přístup (účastníků, resp. veřejnosti vůbec) k  informacím obsaženým ve správních spisech
	možnosti účastníků  využívat  zákonem zaručených procesních práv (resp. popis často  užívaných úředních obstrukcí, případně nedostatků právní úpravy)
ústní jednání jako možnost širší veřejné kontroly postupu úřadů
postavení veřejnosti v řízeních, vedených tzv. dotčenými orgány státní správy
	možnosti  veřejnosti dovolat se soudního přezkumu rozhodnutí  správních úřadů (resp. jejich činnosti vůbec) 


Následovat by pak mělo  shrnutí poznatků nevládních organizací o „věcné“ stránce účastenství, tj. o tom, jaký reálný efekt účast veřejnosti přináší  pro praktickou ochranu životního prostředí. 

V této podle mého názoru klíčové kapitole  by byla nejvíce potřebná spolupráce s co nejširším okruhem  spolupracujících subjektů. Uvítám jak popis jednotlivých typických situací, tak zobecňující hodnocení. Pravděpodobně nebudeme schopni  zpracovat  nějaké skutečně reprezentativní shrnutí (typu kvantitativního sociologického průzkumu), ale čím více praktických zkušeností se podaří shromáždit a popsat, tím vyšší bude hodnota výsledného materiálu. 

Srovnání „konzultativní“ a „plnoprávné“  účasti veřejnosti by na základě obsahu předchozích dvou kapitol (a praktických příkladů) mělo ukázat, k jakým důsledkům vede zakotvení každé z těchto variant, jaká je jejich praktická efektivita. Tato kapitola by v ideálním případě měla odpovědět na následující otázky:
	Jestli, případně za jakých podmínek, představuje „konzultativní“ forma účasti veřejnosti (typu práva „každého“ podat připomínky v procesu pořizování územních plánů) dostatečně efektivní způsob ochrany životního prostředí.

Jaká minimální práva ve správních řízeních musí být občanským sdružením (účastníkům, hájícím  veřejný zájem) zaručena.  

Na základě toho by pak v  kapitole hlavní zásady  žádoucí právní úpravy účasti veřejnosti byla shrnuta stanoviska nevládních organizací o tom, která ustanovení současné právní úpravy je vhodné zachovat, která změnit a jaké jsou prioritní požadavky na  novou legislativu v oblasti práva životního prostředí. 

Závěrečná kapitola by pak obsahovala  připomínky k příslušné kapitole návrhu Kodexu v jeho aktuální verzi. Připomínám, že v prozatím zpracovaném návrhu věcného záměru (z března letošního roku – přístupný na stránkách www.kodexzp.cz) se problematiky účasti veřejnosti týká zejména část VII. – Povolování v ochraně životního prostředí, dílčím způsobem i některé další kapitoly (III., IV., IX., XIII.); připomínky EPS k těmto i dalším částem návrhu pak najdete na našich internetových stránkách zde  nebo je na požádání zašleme. Konečné zapracování výsledků práce nevládních organizací k tomuto tématu do výsledných připomínek ke Kodexu jako celku by mělo být úkolem EPS.

Na závěr tři   poznámky  zejména pro ty z vás, kteří se neúčastnili semináře na Zeleném kruhu: 

Zaprvé, smyslem práce na připomínkování Kodexu není jen vytvoření materiálu pro zpracovatele „Kodexu“, ale také zformulování co nejširšího konsensu nevládních organizací o hodnocení  současné právní úpravy v několika významných oblastech a o žádoucí úpravě budoucí. Nepůjde přitom jen o teorii, ale o vytvoření materiálu v nejbližší době využitelného v rámci připomínkování připravovaných právních předpisů (novely zákonů 114/1992 Sb. a 17/1992 Sb., nový stavební zákon)

Zadruhé, práce na vypracování připomínek, případně  aktivní účast v pracovních skupinách, bude placena z prostředků nadace One Europe Foundation. Konkrétní výše odměny bude závislá na množství a významnosti práce; bližší  podmínky budou dohodnuty v rámci následných legislativních schůzek na Zeleném kruhu, případně na této emailové konferenci. 

Zatřetí, tento materiál je opravdu jen mou  „prozatímní představou“ (viz výše) o obsahu výsledného výstupu k tématu „Účast veřejnosti“ v rámci připomínkování návrhu „Kodexu“. Tímto dopisem tedy otevírám debatu a prosím vás o připomínky nejen k tomu, co tento materiál obsahuje a navrhuje, ale i k jeho vlastnímu obsahu. Považuji za nezbytné, abychom se napřed shodli na detailnější struktuře výsledného materiálu, a teprve pak jej začali dávat dohromady.   Rovněž tak je třeba se domluvit, jakým způsobem bude spolupráce v praxi  fungovat (zda pouze po emailu, nebo zda naplánujeme k otázce účastenství speciální pracovní setkání a podobně).

Těm z vás, kteří nemají k dispozici vstupní materiály o projektu, které byly podkladem pro úvodní seminář na Zeleném kruhu a zápis z tohoto semináře, je na požádání obratem pošlu. 

Prosím zájemce, kteří budou chtít na tématu„Účast veřejnosti“ spolupracovat, aby dali vědět nejlépe do 28. 11. 2001 a aby alespoň zhruba načrtli svou představu o tom, jakou formou se mohou a chtějí práce zúčastnit. Pokud do té doby zašlete i jakékoli připomínky a návrhy, bude to jen vítáno. Připomínám, že podle dohody z 30. 10. by měly být materiály zasílané na mailing list  kodex-l@ecn.cz  přístupné všem jeho účastníkům. Pokud se příspěvek týká některé z připomínkovaných oblastí, odlišuje se pomocí klíčového slova v Subjectu (v tomto případě (UCAST). 

Těším se na spolupráci.

					Pavel Černý, Ekologický právní servis.

