


Jsme neziskovou organizací právníků. Poskytujeme bezplatné právní poradenství 
a řešíme vybrané případy s rozsáhlým společenským dopadem. Našim cílem je přispět 
k účinnějšímu vymáhání práv občanů, dodržování předpisů na ochranu životního pro-
středí, transparentnější veřejné správě a větší odpovědnosti nadnárodních korporací.

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí: 

PORADNA >>>

Poradna EPS bezplatně poskytuje základní právní poradenství jednotlivcům, sdružením 
a obcím v případech, kdy je stávající nebo plánovanou činností dotčeno či ohroženo 
životní prostředí, zdraví nebo práva konkrétních lidí. Na řadu otázek lze nalézt odpovědi 
i v praktických návodech, které průběžně zpracováváme a zveřejňujeme na webových 
stránkách a v našich publikacích.

„Více než tisíc lidí každý rok využije bezplatně služeb Poradny EPS. Radíme občanům 
ve věcech ochrany jednotlivých složek životního prostředí a pomáháme jim účastnit se 
územních nebo stavebních řízení a procesů posuzování vlivu na životní prostředí. Nejčas-
tější problémy a dotazy zpracováváme v manuálech a publikacích, které zveřejňujeme 
na internetu.“

PROGRAM GARDE >>>

Program GARDE (Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity) se snaží mírnit 
negativní dopady globalizačních procesů na společnost. Klíčovým tématem GARDE je 
odpovědnost korporací. 

n Poskytujeme právní pomoc občanům ohroženým zahraničními investicemi nadnárod-
ních korporací v ČR.

n Pomáháme zaměstnancům bránit se proti diskriminaci ze strany nadnárodních korpo-
rací.

n Apelujeme na odpovědnost korporací prostřednictvím ochrany práv spotřebitelů.
n Prosazujeme transparentnost vztahů mezi soukromým a veřejným sektorem v ČR.
n Pomáháme zvyšovat povědomí v oblasti korporátní odpovědnosti a společenské odpo-

vědnosti korporací v ČR i na úrovni EU.

„Uchazečky o zaměstnání v obchodních řetězcích již nebudou při přijímacím pohovoru 
diskriminovány. V roce 2007 jsme pomohli přimět obchodní řetězce, aby se přestaly ptát 
na počet a věk dětí, národnost, příjmy manžela a na další diskriminační otázky.“ 

http://www.responsibility.cz
http://www.sedlakjan.cz



PROGRAM PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >>>

Program Právo životního prostředí pomáhá v případech závažného obtěžování a ohrožo-
vání životních podmínek občanů a prosazuje dodržování zákonů v oblasti ochrany přírody 
a krajiny. Zároveň usilujeme o důslednou aplikaci a progresivní výklady evropského práva 
a mezinárodních závazků v ochraně životního prostředí. Reagujeme na konfl ikt mezi 
tlakem na výstavbu velkých infrastrukturních projektů a zájmy ochrany přírody a krajiny 
a snažíme se přispět ke změně v přístupu státu při jejich plánování.
n Usilujeme o posílení postavení občanů v situaci, kdy je jejich zdraví, kvalita života 

a životní prostředí ohroženo nesprávně naplánovanými dopravními stavbami.
n Snažíme se otevřít diskuzi o kvalitě procesů plánování a povolování dopravních staveb 

i o transparentnosti fi nancování dopravních staveb a dopravní politiky. 
n Chceme přispět ke změně politické reality v rozhodování o těchto záměrech a k vážné 

diskuzi o alternativách.

„V roce 2007 se nám podařilo zachránit evropsky významný biotop Slavíkovy ostrovy 
a také zabránit mrhání peněz z veřejných rozpočtů zastavením ekonomicky nesmyslného 
projektu plavebního kanálu na Labi u Přelouče.“

http://hluk.eps.cz

PRÁVO VE VEŘEJNÉM ZÁJMU >>>

Program Právo ve veřejném zájmu chce přispět k vyšší efektivitě právních prostředků při 
ochraně životního prostředí, dalších veřejných zájmů a lidských práv. Zaměřujeme se na 
diskusi a výměnu zkušeností s právníky z jiných právních profesí a na vzdělávání studentů 
právnických fakult.
Připravujeme environmentální část programu Školy lidských práv pro studenty právnických 
fakult. Pořádáme přednášky, publikujeme své poznatky a spolupracujeme na bulletinu Via 
IURIS on-line. Podporujeme fungování environmentálně zaměřených právních klinik na 
právnických fakultách s Brně a v Olomouci.

http://www.pilaw.cz
http://www.viaiuris.cz

LEGISLATIVA >>>

Sledujeme legislativní počiny vlády, ministerstev i jednotlivých poslanců a upozorňujeme 
na nedemokratická, diskriminační nebo prokorupční ustanovení připravovaných právních 
předpisů. Vydáváme vlastní připomínky a návrhy, které vždy směřují k odstranění vad. 
Snažíme se o rozšíření možnosti přístupu občanů k právu a účasti veřejnosti na rozhodování 
o záležitostech obecného zájmu. Právník EPS Pavel Černý je členem Legislativní rady vlády 
ČR, kde se podílí na přípravě návrhů právních předpisů.

„V roce 2007 jsme dosáhli odmítnutí návrhu zákona, který měl zrušit odkladný účinek 
žaloby proti vyvlastnění. Majitelům pozemků tak v tuto chvíli nehrozí, že budou vyvlastně-
ni a vystěhováni ze svých domovů bez možnosti účinně se bránit před soudem.“ 



DALŠÍ ÚSPĚCHY V ROCE 2007 >>>

n „Ministerstvo životního prostředí převzalo většinu našich požadavků pro další fázi 
procesu EIA pro středočeský úsek dálnice D3. Ředitelství silnic a dálnic bylo nuce-
no je zapracovat do dokumentace varianty trasy dálnice. Příprava stavby D3 byla do 
doby, než bude zvolena nejvhodnější varianta jejího vedení ve Středočeském kraji, 
pozastavena.“

n „Do novely horního zákona se nám podařilo prosadit širší účast veřejnosti při rozhodo-
vání o důlní činnosti a umožnit přezkum starých rozhodnutí.“

n „Programu GARDE se podařilo prosadit progresivní nastavení grantových podmínek 
Nadačního fondu Hyundai na úroveň, jakou nemá žádný jiný korporátní fond v České 
republice. Nadační fond Hyundai bude podporovat občanské iniciativy zaměřené na 
kontrolu výkonu veřejné správy, odpovědnosti korporací či například kontrolu korupce.“ 

n „Ke konci roku 2007 byla všechna řízení na R52, kterých jsme se účastnili, zastavena, 
přerušena, nebo bylo vydáno nesouhlasné rozhodnutí.“ 

n „Nejvyšší správní soud na základě naší žaloby rozhodl, že územní rozhodnutí pro 
stavbu D8 přes České středohoří je pro neposouzení variant nezákonné a musí být 
zrušeno. Vzhledem k tomu, že stavba byla mezitím v podstatě zahájena, můžeme být 
maximálně „hrdí“ na to, že máme v Evropě první ofi ciálně nezákonnou dálnici vedou-
cí přes chráněné území.“

n „Nejvyšší správní soud v několika rozsudcích v našich případech konstatoval, že sou-
dy musí přiznávat žalobám nevládních organizací odkladný účinek. K historicky první-
mu došlo v případě plánovaného obchvatu Frýdku-Místku přes chráněné území. Místní 
občanské sdružení zastupoval právník EPS.“

n „Na základě stížností právníků EPS se Komise zabývala negativními vlivy dopravy na 
lidské zdraví a životní prostředí. Podali jsme také stížnost na nedostatky při schva-
lování Operačního programu Doprava, z nějž má být v příštích letech fi nancována 
výstavba dálniční sítě. Evropská komise v této záležitosti podle nás nedostatečně 
zohlednila chyby, kterých se české úřady dopustily. Proto jsme jako jedna z prvních 
organizací v Evropě využili nový nástroj dle Aarhuského nařízení ES a podali podnět 
k přezkoumání rozhodnutí samotné Komise.“ 

n „Občané se budou moci bránit v dalších případech klamání spotřebitele. Prosadili jsme 
přeformulování zákona a také uchránily Českou republiku před postihy od Evropské 
Komise pro špatnou implementaci směrnice.“

Naše úspěchy jsou přínosem pro celou společnost. Nemohli bychom jich však dosáh-
nout bez pomoci lidí jako jste Vy. Jsme nevládní, nezisková organizace, která je závislá 
na Vaší podpoře. Děkujeme.





VÝSLEDOVKA  2007 >>>





Bojujeme za práva těch, na jejichž ochranu stát 
zapomíná. Jsme skupina právníků, jež věří, že 

v demokratické společnosti nelze potřeby a přání 
jedněch vykoupit porušováním práv těch druhých. 
Rovnost občanů před právem je veřejným zájmem, 

který hájíme. Zdraví a příznivé životní podmínky lidí 
jsou předpokladem zdravé společnosti, 

o kterou usilujeme. 
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