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z důvodu ochrany životního prostředí 
 

Abstrakt 

 

Práce pojednává o postupu Ústavního soudu České republiky při rozhodování o návrzích na 

zrušení zákonného ustanovení nebo jeho části, které se týkají omezení jednoho z ústavně 

zaručených práv z důvodu upřednostnění jiného ústavního práva s environmentálním 

obsahem nebo veřejného zájmu na ochraně životního prostředí, případně ochrany životního 

prostředí jako veřejného statku. Kromě analýzy rozhodovací praxe Ústavního soudu se práce 

zabývá také přístupy promítnutí ochrany životního prostředí do ústavních dokumentů a do 

českého ústavního pořádku. Práce se věnuje environmentálnímu aspektu vyjádřenému 

v preambulích i jednotlivých ustanoveních Ústavy a Listiny, a to včetně těch, kde je ochrana 

životního prostředí či přírody zakotvena výslovně jako důvod pro omezení jiného ústavně 

zaručeného práva.    

 

Práce stručně přibližuje roli Ústavního soudu jako negativního zákonodárce, tedy jeho 

pravomoc k rozhodování o zrušení zákonů nebo jednotlivých zákonných ustanovení. Hlavní 

náplní práce je kritická reflexe jednotlivých rozhodnutí Ústavního soudu, kdy bylo 

rozhodováno o střetu základních práv a svobod, případně veřejných zájmů. Práce se proto 

nejprve zabývá teoretickými východisky pro řešení kolize ústavních práv a principů 

a následně rozebírá relevantní rozhodnutí Ústavního soudu podle jednotlivých přístupů 

k pojetí ochrany životního prostředí – zda je pojata jako součást základního práva, jako 

veřejný zájem či jako veřejný statek. Na příkladech jednotlivých rozhodnutí Ústavního soudu 

práce analyzuje postup Ústavního soudu při rozhodování o konkrétních střetech práv a zájmů, 

k čemuž Ústavní soud ve většině připadů používá testy proporcionality a racionality. V rámci 

rozhodování o ochraně životního prostředí ve formě veřejného zájmu se práce dotýká také 

tématu žaloby ve veřejném zájmu a využívání tohoto institutu v oblasti ochrany životního 

prostředí. Poslední část práce je věnována životnímu prostředí jako veřejnému statku, včetně 

krátkého exkurzu do ekonomické teorie. V závěru práce shrnuje případné rozdíly 

v rozhodování podle tří pojetí ochrany životního prostředí v jednotlivých rozhodnutích 

Ústavního soudu a zamýšlí se nad budoucím vývojem v této oblasti.  
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