
 

 

 

 

 
 

Mezinárodní konference o aplikaci  
Aarhuské úmluvy v praxi 

 

Organizátor Ministerstvo životního prostředí  

Spoluorganizátor  

Termín konání 16. – 17. dubna 2009 (čtvrtek - pátek)  

Místo konání  Nejvyšší správní soud  

Moravské náměstí 6 

Brno 

 

Záměr a hlavní téma  Konference bude zaměřena na implementaci III. pilíře Aarhuské úmluvy. Konference se 
bude zabývat především tématy: 

- transpozice Aarhuské úmluvy a její postavení v národní a evropské legislativě, 
- oblasti a případy environmentálního práva, v kterých má veřejnost přístup 

k soudnímu jednání,  
- přezkum rozhodnutí veřejných a soukromých institucí, 
- dosažitelnost a účinnost právní ochrany ve věcech životního prostředí, 
- význam a další kroky v návrhu směrnice ES o právu na přístup k právní ochraně 

ve věcech životního prostředí. 

Konference je rozvržena do dvou dní; v dopolední části budou vždy přednášejícími 
představena základní témata, a to formou cca 30ti minutových příspěvků, v odpolední 
části budou účastníci diskutovat na daná témata v menších pracovních skupinkách. 
Závěry diskusí skupin pak budou moderátory představeny v závěru odpoledne plénu. 

Cílová skupina Je určena soudcům a ostatním odborníkům všech právních profesí, kteří se zabývají 
uplatňováním principů Aarhuské úmluvy v praxi, ale také nestátním neziskovým 
organizacím a veřejné správě, působící v oblasti environmnetálního práva.  

Jednací jazyk  Čeština, angličtina (je zajištěno simultánní překládání) 

 
Registrace 
 

 

https://events.eu2009.cz/registration/acp/ 

Poplatky účast na  konferenci je bezplatná, účastníci si hradí náklady na cestu a ubytování 
(ubytování pro účastníky je rezervováno v hotelu Continental, kde proběhne i slavnostní 
recepce;  potvrzení rezervace je součástí registrace, viz výše ). 

Ubytování Ubytování pro účastníky je rezervováno v hotelu Continental (www.continentalbrno.cz), 
cca 5 minut chůze od místa konání konference.  Potvrzení rezervace je součástí 
registrace, viz výše.  



Program  
8:30 – 9:00  
 
9:00-9:25  
 

 
registrace účastníků   
 
úvodní slova 

 
 
 
J. Dusík, J. Baxa,  
Evropská komise 
(zatím nepotvrzeno) 

Blok I: Obecné představení Aarhuské úmluvy 
(Moderátor – M. Bobek, NSS – předběžně potvrzeno) 

 
9:25-9:50  
 
 

 
Přednáška 1 – Role soudů (soudnictví, 
soudců) při ochraně životního prostředí 
 

 
R. Carnwath (Lord 
Justice of Appeal, 
UK) – předběžně 
potvrzeno 

9:50-10:00 dotazy, komentáře 
 

 

10:00-10:30 Přednáška 2 – Aarhuská úmluva – 
obecné představení – povaha, základní 
obsah, význam pro ochranu životního 
prostředí s důrazem na přístup k soudní 
ochraně  
 

L.Lavrysen (Ústavní 
soud, Belgie)- 
předběžně potvrzeno 
 

10:30-10:40  dotazy, komentáře 
 

 

10:40-10:55  
 

coffee break  

Blok II: Zkušenosti s aplikací Aarhuské úmluvy v praxi 
(Moderátor – M. Bobek, NSS – předběžně potvrzeno) 

 
10:55 – 11:25  
 
 
 
 

 
Přednáška 3 – Aarhuská úmluva 
v soudní praxi   
 
 
 

 
K.Kuusiniemi 
(Nejvyšší správní 
soud,k Finsko) - 
potvrzeno 
J. Passer – (Nejvyšší 
správní soud, ČR) - 
potvrzeno 
 

11:15 – 11:25 dotazy, komentáře 
 

 

11:25 – 11:45   
 

Přednáška 4 –Nedostatky praktické 
aplikace čl. 9 Aarhuské úmluvy 
z pohledu dotčené veřejnosti  
 

P. Černý (nebo jiný 
zástupce J&E) - 
potvrzeno 

11:45 – 11:55 dotazy, komentáře 
 

 

11:55– 12:30 plenární diskuse 
 

 

12:30-14:00 oběd 
 

 

 
Blok III: Konkrétní problémy aplikace čl. 9 Aarhuské úmluvy (přístup k soudní 
ochraně)  
 
 
14:00-14:15  
 

 
představení metodologie odpolední 
práce  
 

 



 

14:15 – 16:00  
 
 

práce ve skupinách – moderovaná  
diskuse nad konkrétními případy 
z praxe a jejich řešení, shrnutí závěrů  
 

moderátoři – právníci 
EPS/J&E – konkrétní 
jména v jednání 
 

16:00-16:20  
 

coffee break 
 

 

16:20 – 17:45 prezentace výstupů práce ve 
skupinách, diskuse v plénu 

moderátor  – P. 
Černý nebo jiný 
právník EPS/J&E 

 
večer recepce  

 
2. den 

 
Blok IV:  Aarhuská úmluva a evropské právo 

(moderátor – F.Dienstbier, PF UP Olomouc – v jednání) 
 
9:30 – 10:30 

 
Přednáška 5 - Působení Aarhuské 
úmluvy „skrze“ evropské právo a ve 
vztahu k orgánům EU; Návrh směrnice o 
přístupu k soudní ochraně ve věcech 
životního prostředí 
 

 
Rass Holdgaard, 
Dánsko- předběžně 
potvrzeno 
M. Smolek (vládní 
zmocněnec pro 
zastupování ČR 
před Evropským 
soudním dvorem) 
– předběžně 
potvrzeno, případně 
jiný zástupce MZV  

10:30-10:45 dotazy, komentáře, diskuse  
10:45 - 11:05   coffee break 

 
 

11:05 – 11:40 Přednáška 6 - Mechanismus kontroly 
dodržování úmluvy stranami  
(s přehledem zajímavých rozhodnutí 
Compliance Committee k čl.9) 

J.Jendroszka 
(Univerzita Opole, 
Compliance 
Committee 
Aarhuské úmluvy) 
- potvrzeno 

11:40 – 12:00   dotazy, komentáře, diskuse 
 

 

12:00-13:30 oběd  
 

 

13:30 – 14:45 diskuse ve skupinách nad vybranými 
rozhodnutími Compliance Committee 
k čl.9  
 

 

14:45-15:00 coffee break  
15:00-16:30 závěrečná diskuse v plénu, shrnutí 

(možno jako panelová diskuse 
přednášejících)  

 

  


