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Úvod 
 

Úvod do problematiky  
 

Koncem roku 2015 byla přijata novela zákona o ochraně ovzduší, která vyvolala řadu emocí jak u 

odborné, tak zejména laické veřejnosti. Novela zákona nově umožnila kontrolorům 

z obecních  úřadů vstupovat za určitých podmínek do obydlí fyzických osob a zjednodušeně 

řečeno zkoumat, čím lidé topí a v čem. Nové oprávnění úřadů vyvolalo v některých obavy, že bude 

zneužito k šikanování obyvatel, vyřizování sousedských sporů a v neposlední řadě pošlapání 

domovní svobody.  

 

Pro některé byla tato novela nepředstavitelným zásahem do soukromí, novinové titulky hlásaly 

konec domovní svobody a upozorňovaly, že každému může u dveří zazvonit úředník a 

zkontrolovat, čím topí.1 Dokonce i na tradičním rodinném obědě na Štěpána autorky práce se 

téma  probíralo ze všech stran – je to vůbec k něčemu? A je to vůbec v pořádku, že vám může 

někdo z úřadu jen tak přijít domů a zkoumat, co přikládáte do kamen? V každé vesnici stejně každý 

ví, u koho je problém, a i kdyby většina topila nejlepšími briketami, stačí pár lhostejných sousedů 

a starých kotlů, kteří jsou pak schopni znepříjemnit život nejen svému nejbližšímu okolí.   

 

Kontroly v praxi jsou jedna věc, možnost takovou kontrolu vykonat zákonně je věc druhá. Skupina 

poslanců vedená Ivo Valentou podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení „kontroverzního” 

ustanovení o kontrole kotle právě pro nesoulad s právem domovní svobody.2  

 

Ústavní soud v červenci roku 2017 vydal nález, ve kterém návrh na zrušení ustanovení zamítl a 

zákonnou úpravu o kontrolách kotlů ponechal v platnosti. Rozhodnutí zřejmě nebylo jednoduché, 

proti byl zejména místopředseda soudu Jaroslav Fenyk, který zdůraznil možné problémy, které 

 
1Např.: Když půjde z komína hustý dým, zazvoní u dveří úředníci. Dostanou právo kontrolovat kotle. Česká 

televize [online]. 2016 [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1939734-kdyz-pujde-
z-komina-husty-dym-zazvoni-u-dveri-urednici-dostanou-pravo-kontrolovat.;   

FEREBAUER, Václav. Šikana při kontrolách kotlů nehrozí. Musí být důkazy, uklidňuje stát. IDNES.cz [online]. 2015 
[cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kontrola-kotlu-musi-byt-podlozena-
dukazy.A151103_154723_domaci_fer.; 

Úředníci budou moci k lidem domů. Kontroly kotlů prošly Senátem. Novinky.cz [online]. 2016 [cit. 2020-08-14]. 
Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/urednici-budou-moci-k-lidem-domu-kontroly-kotlu-prosly-
senatem-40012119. 

2Např. Kontroverzní kontroly kotlů bude řešit Ústavní soud. Obrátila se na něj pravice. INFO.cz [online]. 2017 [cit. 
2020-08-14]. Dostupné z: https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/kontroverzni-kontroly-kotlu-bude-resit-
ustavni-soud-obratila-se-na-nej-pravice. 
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novela může způsobit sociálně slabším, kteří nepoužívají kvalitní topivo spíše z existenciálních 

důvodů než z rozmaru. Na konci svého disentního stanoviska položil soudce Fenyk rétorickou 

otázku: „Závěrem si kladu otázku, když kvůli kamnům prolamujeme nedotknutelnost obydlí, co 

bude následovat příště?”, která je vlastně shrnutím obav odpůrců novely v kostce. Z důvodu 

ochrany ovzduší ani jiné složky životního prostředí však zatím žádný další „zlovolný“ zákon 

nevznikl, snad až na povinné přenechání potravin bankám, což už je ale jiný příběh.  

 

O přípustnosti kontroly kotlů rozhodoval Ústavní soud v rámci výkonu své funkce potenciálního 

negativního zákonodárce jako o omezení jednoho z ústavně zaručených práv z důvodu 

upřednostnění jiného ústavního práva s environmentálním obsahem (a práva na zdraví), což není 

v rozhodovací praxi Ústavního soudu příliš časté - obdobnými případy, kdy Ústavní soud 

rozhodoval o návrhu na zrušení zákona či jeho ustanovení s dopadem na oblast ochrany životního 

prostředí, se zabývá i tato práce.  

 
 
Vymezení předmětu práce  
 

Je mnoho způsobů, jak chránit životní prostředí. Zcela zásadní je však jeho ochrana pomocí 

legislativy – právní předpisy mají prakticky univerzální dopad a jsou obecně vymahatelné. 

Důležitý je samozřejmě také obsah právních předpisů, který musí poskytovat dostatečné nástroje 

k ochraně životního prostředí v podobě příslušných povinností a zákazů. Nejen z hlediska 

fungování systému právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí nicméně není důležitý 

jen samotný proces legislativní tvorby, ale také to, jakým způsobem jsou pak tyto právní předpisy 

prováděny a případně vykládány soudy, v neposlední řadě soudem Ústavním, který disponuje 

pravomocí část či celý právní předpis dokonce zrušit. K takovému kroku však Ústavní soud může 

přistoupit až tehdy, kdy je právní předpis v rozporu s ústavním pořádkem, kam lze zahrnout i 

rozpor s právy, které ústavní pořádek zaručuje. 

 

Původní myšlenkou autorky práce bylo obsáhnout celé téma omezení ústavně zaručených práv 

z důvodu ochrany životního prostředí. Tento záměr se však v průběhu času ukázal jako nereálný, 

neboť tato materie je příliš široká – nezahrnuje pouze roli Ústavního soudu jako negativního 

zákonodárce, ale také řízení o ústavních stížnostech jednotlivců a rovněž rozhodování soudů nižší 

instance, které před Ústavní soud ani nemusí dojít. Právě z důvodu specifické pravomoci 

Ústavního soudu zrušit již schválený a třeba i několik let používaný zákon, resp. i jen některá jeho 

ustanovení, se nakonec autorka práce rozhodla pro zúžení tématu na roli Ústavního soudu jako 
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negativního zákonodárce v otázkách ochrany životního prostředí a omezení garantovaných 

lidských práv. Podstatou tohoto tématu je střet – kolize – ať už práv, principů či veřejných zájmů. 

Kolize v právu přitom nemají vždy jasně daná pravidla. V některých případech je situace poměrně 

jednoznačná a pravidla existují, např. v případě střetu obecné a speciální úpravy lze použít kolizní 

pravidlo lex specialis derogat legi generali. Jak však postupovat v případě, kdy žádné takové 

ustálené pravidlo použitelné není? Soudní praxe samozřejmě časem našla řešení i takových situací, 

nejedná se však o řešení univerzální a samotný postup se v čase vyvíjí s ohledem na různé faktory. 

Právě postupem Ústavního soudu při řešení výše nastíněných kolizí, které mají vztah k ochraně 

životního prostředí, se zabývá tato práce.  

 

Obsahem této práce je kritická reflexe rozhodovací praxe Ústavního soudu při rozhodování 

o zrušení zákonů či jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) ústavního zákona České 

národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Ústava”), kdy součástí rozhodování je poměřování lidských práv a zájmu na ochraně a zachování 

životního prostředí s jinými zájmy a právy zaručenými ústavním pořádkem. Je třeba uvést, že 

Ústavní soud nerozhoduje o problematice ochrany životního prostředí a základních práv pouze 

v otázkách rušení zákonů, ale také rušení jiných právních předpisů3 či jednotlivých rozhodnutí 

nižších soudů (v rámci rozhodování o ústavních stížnostech), objem této rozhodovací praxe je však 

natolik rozsáhlý, že daleko přesahuje ambice této práce. Užší zacílení tématu umožňuje vysledovat 

případné trendy v rozhodovací praxi, které mohou být použity pro nastínění možného budoucího 

vývoje.   

 

V první části práce bude nejprve stručně nastíněn vývoj ochrany životního prostředí a různé 

přístupy k zakotvení ochrany životního prostředí do ústavních dokumentů států. Podrobněji se 

práce v této části věnuje promítnutí zájmu na ochraně životního prostředí do základních 

dokumentů České republiky, resp. Ústavy a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 

Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Listina”). Krátká podkapitola je věnována 

Ústavnímu soudu jako negativnímu zákonodárci. 

 

 
3  Typicky v oblasti ochrany životního prostředí jsou takovým jiným právním předpisem vyhlášky obcí na úseku péče 

o veřejnou zeleň, kdy obec překročí rámec svých pravomocí, např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/05 
ze dne 19. 9. 2006.  
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Práce se dále člení podle pojetí ochrany životního prostředí v rozhodovací praxi Ústavního soudu 

– jako součásti základního práva, jako veřejného zájmu a jako veřejného statku. Druhá část práce 

je proto věnována ochraně životního prostředí jako součásti práv a svobod zakotvených v ústavním 

pořádku. Součástí této kapitoly jsou teoretická východiska pro řešení konfliktů základních práv a 

svobod se zaměřením na test proporcionality a racionality, které jsou pro řešení takových konfliktů 

používány nejčastěji. 

 

Třetí část práce se věnuje konfliktu základních práv a svobod s veřejným zájmem, případně 

konkurenci několika různých veřejných zájmů, z nichž jeden je zájem na ochraně životního 

prostředí. V rámci této kapitoly je zkoumán i samotný pojem veřejný zájem a možné využití 

institutu veřejné žaloby v ochraně životního prostředí.  

 

Posledním přístupem, kterému se věnuje čtvrtá část práce, je životní prostředí pojímané jako 

veřejný statek, která je doplněna o krátkou podkapitolu z ekonomické teorie.  

  

Závěrem práce je shrnutí získaných poznatků a jejich interpretace, tedy zda výše popsané přístupy 

k pojetí ochrany životního prostředí mají vliv na rozhodování Ústavního soudu v konkrétních 

případech. Součástí závěrečných úvah je také zamyšlení nad možným budoucím vývojem 

v rozhodovací praxi Ústavního soudu.   
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1. Ústavní východiska ochrany životního prostředí 

1.1 Historický vývoj 
 

Ochrana životního prostředí a její postupné včleňování do právních řádů států začíná oproti 

ochraně lidských práv později. Nejprve můžeme pozorovat vývoj ochrany přírody a později rovněž 

i vývoj ochrany životního prostředí jako takového - z náboženského uctívání přes územní ochranu 

postupně dospěla společnost postupně až k ochraně systémové, která se stala součástí právních 

řádů jednotlivých států.4  

 

Milníkem v koncepční ochraně životního prostředí byla jednoznačně první mezinárodní 

konference o životním prostředí, která se uskutečnila v r. 1972 ve Stockholmu. Na konferenci byla 

přijata tzv. Stockholmská deklarace, která přinesla nový koncept ochrany životního prostředí 

zakládající se na myšlence zachování životního prostředí pro budoucí generace. Tento princip byl 

pak dále rozpracován v tzv. Brundtland Report – Our Common Future (Zpráva Brundtlandové – 

Naše společná budoucnost)5 jako tzv. princip trvale udržitelného rozvoje (sustainable 

development). Mezinárodní spolupráce poté pokračovala na dalších konferencích o klíčových 

oblastech životního prostředí, nelze opomenout ani úpravu přijímanou na půdě Evropské unie, 

resp. Evropského (hospodářského) společenství. V návaznosti na konferenci OSN v roce 1972 byl 

přijat v roce 1973 První akční program ochrany životního prostředí, který stanovil směřování 

Společenství v této otázce na příštích 5 let.6 Následoval Druhý a Třetí akční program, velkou 

změnou však bylo až přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1987, který do Smlouvy o založení 

EHS, tedy primárního práva, začlenil novou samostatnou kapitolu „životní prostředí“. 

V nadcházejících letech byly přijaty Čtvrtý, Pátý a Šestý akční program (nazvaný Environment 

2010: Our Future, Our choice), na úrovní primárního práva docházelo prostřednictvím smluv 

spíše k méně podstatným změnám, až snad na Amsterdamskou smlouvu, která do čl. 2 tehdejší 

SES včlenila princip trvale udržitelného rozvoje. Zatím poslední, v pořadí již Sedmý akční 

program, který byl přijat v listopadu 2013, řídí oblast životního prostředí až do konce roku 2020, 

 
4 Více k historickému vývoji ochrany přírody např. STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany 
přírody. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012. Teoretik. ISBN 978-80-87146-65-1. s. 28 a násl. 
5 BRUNDTLAND, Gro Harlem. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future [online]. In: 1987 [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. 
6 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-338-7. s. 11. 
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Osmý akční program je připravován pro období let 2021 - 2030.7 Zájem na ochraně životního 

prostředí  je od přijetí Lisabonské smlouvy součástí primárního práva také jako jedna ze zásad 

uvedených v Listině základních práv Evropské unie8 v podobě čl. 37 – Ochrana životního 

prostředí, podle kterého vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí 

být začleněny do politik EU a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje. 

 

Proces začleňování komplexní ochrany životního prostředí do právních řádů států se odehrával 

nejednotně. Jednotlivé státy začlenily do svých právních řádů různé nástroje (např. povolení, 

limity, proces posuzování vlivů na životní prostředí), které mají ochranu životního prostředí 

zajistit, některé státy zakomponovaly principy ochrany životního prostředí i do svých ústavních 

dokumentů (tzv. „zelenání ústav“ případně „zelenání“ lidských práv) - ochrana životního prostředí 

se v takovém případě stáva ústavním principem.  

 

Z vývoje ochrany životního prostředí lze dojít k dnes již nepříliš překvapivému závěru, že zájem 

na ochraně životního prostředí přichází zpravidla až ve formě napravování napáchaných a 

v některých případech nevratných škod. Až v posledních desetiletích můžeme sledovat snahu o 

prevenci, resp. snahu o šetrnější využívání přírodních zdrojů z důvodu, aby mohly být využívány 

i nadále, resp. aby bylo životní prostředí zanecháno v přijatelném stavu i budoucím generacím. 

Nadále přetrvává antropocentrické pojetí ochrany životního prostředí, které chráníme zejména 

proto, že jej chceme jako lidstvo dále využívat a vytěžovat. Velká část veřejnosti a politické 

reprezentace bere životní prostředí jako nástroj k uspokojování vlastních životních potřeb, v 

nejlepším případě si je vědoma nutnosti jeho zachování v přijatelné podobě s ohledem na negativní 

důsledky, které z ničení a znečišťování prostředí pro člověka plynou.  

 

 

 

1.2 Způsoby zakotvení ochrany životního prostředí do ústavního 

pořádku státu 
 

 
7 K 8. akčnímu programu již byly přijaty závěry, viz Osmý akční program pro životní prostředí – Rada přijala závěry. 

In: Evropská rada, Rada Evropské unie [online]. 4. 10. 2019 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: 
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/10/04/8th-environmental-action-programme-
council-adopts-conclusions/. 

8 Historické souvislosti např. Ochrana základních práv v EU [online]. 2019 [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/146/ochrana-zakladnich-prav-v-eu. 
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Existuje vícero způsobů, jak promítnout zájem na ochraně životního prostředí do ústavního 

pořádku, podle Davida R. Boyda se taková ustanovení rozdělují do pěti základních kategorií: 

povinnost státní moci chránit životní prostředí, hmotná práva na kvalitu životního prostředí, 

procesní environmentální práva, odpovědnost jednotlivce za ochranu životního prostředí a 

„zbytková“ ustanovení různého charakteru.9  

 

Při výše uvedeném rozdělení je první kategorií povinnost státní moci chránit (či uchovat, udržovat 

v určité kvalitě) životní prostředí. Příkladem může být švédská Ústava, která v čl. 2 kapitoly I. 

(Základní principy formy vlády) stanoví, že „veřejné instituce podporují trvale udržitelný rozvoj, 

který vede k dobrému životnímu prostředí pro současné i budoucí generace“10. 

 

Hmotněprávní environmentální ustanovení představuje právo člověka na život ve zdravém 

životním prostředí. Příkladem můžeme uvést ustanovení čl. 112 odst. 1 v norské Ústavě, které zní: 

„Každý má právo na prostředí příznivé pro zdraví a na přírodní prostředí, jehož produktivita a 

rozmanitost jsou zachovány. Přírodní zdroje budou spravovány na základě komplexních 

dlouhodobých úvah, které zajistí toto právo i pro budoucí generace.“11  

 

Jako příklad procesního environmentálního práva používá Boyd čl. 35 odst 2 Listiny, tedy: „Každý 

má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“ Obdobné 

ustanovení obsahuje i již výše zmíněná norská Ústava, která opět v čl. 112 stanoví, že „[v] zájmu 

ochrany svého práva v souladu s předchozím odstavcem mají občané právo na informace o stavu 

přírodního prostředí a o dopadech jakéhokoli zásahu do přírody, který je plánován nebo 

prováděn.“12 Pravděpodobně všechna tři základní procesní práva (na informace, na účast 

 
9 BOYD, David R. Constitutions, human rights, and the environment: national approaches. GREAR, Anna, KOTZÉ, 

Louis J. (eds.). Research Handbook on Human Rights and the Environment. Edward Elgar Publishing, 2015, s. 
572. ISBN 978 1 78254 442 5. s. 175. 

10 „The public institutions shall promote sustainable development leading to a good environment for present and 
future generations.“ The Constitution of Sweden. SVERIGES RIKSDAG [online]. [cit. 2020-10-26]. Dostupné 
z: https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf. 

11 „Every person has the right to an environment that is conducive to health and to a natural environment whose 
productivity and diversity are maintained. Natural resources shall be managed on the basis of comprehensive 
long-term considerations which will safeguard this right for future generations as well .“ The 

Constitution. STORTINGET [online]. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: 
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17?q=grunnloven. 

12 „In order to safeguard their right in accordance with the foregoing paragraph, citizens are entitled to information 
on the state of the natural environment and on the effects of any encroachment on nature that is planned or 
carried out.“ The Constitution. STORTINGET [online]. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: 
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17?q=grunnloven. 
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veřejnosti na rozhodování a na přístup k právní ochraně) jsou již implicitně obsažena 

v ustanoveních garantujících hmotná práva v oblasti životní prostředí, v některých zemích navíc 

tato práva existovala díky stávající legislativě před jejich zakotvením na ústavní úrovni, které pak 

jen posílilo jejich význam. Procesní environmentální práva jsou zpravidla v ústavních 

dokumentech, které obsahují rovněž hmotné právo na zdravé životní prostředí. 13 

 

Povinnost jednotlivce je většinou vyjádřena ustanovením typu „každý je povinen zachovat nebo 

chránit přírodu a životní prostředí “14. Např. francouzská Charta životního prostředí v čl. 2 uvádí: 

„Každý je povinen podílet se na zachování a zlepšování životního prostředí.“15 Tento typ 

ustanovení se zpravidla vztahuje nejen na fyzické, ale i právnické osoby , včetně nevládních 

organizací.  

 

Zbytková kategorie obsahuje různé typy environmentálních ustanovení, mezi které můžeme 

zařadit např. právo na vodu16 nebo limitaci výkonu vlastnického práva z důvodu ochrany 

veřejného zájmu17.  

 

V českém ústavním pořádku jsou environmentální ustanovení obsažena jak v Ústavě, tak v Listině, 

a to v podobě všech zmíněných kategorií. Čl. 7 Ústavy patří do kategorie deklarovaných povinnost 

státní moci zachovat či chránit přírodu a životní prostředí, čl. 11 odst. 3 Listiny obsahuje omezení 

výkonu vlastnického práva z důvodu ochrany obecného zájmu (tedy ona „zbytková“ kategorie), 

čl. 35 odst. 2 Listiny obsahuje procesní právo na informace o životním prostředí, čl. 35 odst. 3 

Listiny představuje individuální povinnost jednotlivce počínat si tak, aby nepoškozoval životní 

prostředí, a konečně čl. 35 odst. 1 Listiny obsahuje hmotné právo na příznivé životní prostředí, 

které je nicméně omezeno čl. 41 odst. 1 Listiny (více k právu na příznivé životní prostředí 

v kapitole 1.4.3 této práce).  

 

 
13 BOYD, David R. Constitutions, human rights, and the environment: national approaches. GREAR, Anna, KOTZÉ, 

Louis J. (eds.). Research Handbook on Human Rights and the Environment. Edward Elgar Publishing, 2015, s. 
572. ISBN 978 1 78254 442 5. s. 179. 

14 Tamtéž, s. 180. 
15 „Everyone is under a duty to participate in preserving and enhancing the environment .“ CHARTER FOR THE 

ENVIRONMENT [online]. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/charter_environnement.pdf. 

16 Např. Maroko, Mexiko či Ukrajina, podle informací z ENVIRORIGHTSMAP [online]. [cit. 2020-10-26]. Dostupné 
z: https://envirorightsmap.org/.  

17 Např. čl. 11 odst. 3 Listiny nebo čl. 44 odst. 7 rumunské Ústavy: „The right of property compels to the observance 
of duties relating to environmental protection and ensurance of neighbourliness, as we ll as of other duties 
incumbent upon the owner, in accordance with the law or custom.“ 
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S promítnutím ochrany životního prostředí do ústavního pořádku úzce souvisí zakotvení 

envrinmentálního prvku do lidských práv (ve smyslu nároku či oprávnění, v anglické terminologii 

rights). Proces propojení ochrany životního prostředí a celkově ekologického smýšlení se 

základními lidskými právy můžeme označit jako „ekologizaci základních práv”. V rámci toho 

procesu dále rozlišujeme tři možné způsoby jeho projevu v závislosti na tom, jaký systém ochrany 

základních práv a svobod ve spojení s ochranou životního prostředí byl v konkrétním právním 

řádu zvolen.18  

 

V rámci prvního přístupu je ochrana životnímu prostředí poskytována nepřímo skrze ochranu 

doposud zakotvených základních práv a svobod a obohacení těchto práv o nový „environmentální 

rozměr“.19 Ochrana se projevuje až v případě (potenciálního) narušení životního prostředí v rámci 

ohrožení již existujícího práva – práva na život, práva na soukromý a rodinný život či práva na 

zdraví.20 Životní prostředí tedy není chráněno jako hodnota sama o sobě, ale pouze jako součást 

prostředí, které má zaručit nerušený výkon chráněných práv a svobod.   

 

Druhým přístupem je zakotvení nového hmotného „environmentálního” práva. Na ochranu 

životního prostředí může být v takovém případě zároveň odkazováno v preambuli, která však není 

normativní části ústavního zákona a slouží „pouze” k interpretaci zákona jako celku. Preambule 

nicméně určuje, jako optikou by při interpretaci jednotlivých práv na ně mělo být nahlíženo a může 

mít význam také při výkladu v případě kolize jednotlivých práv. V případě samostatného 

ustanovení pak právo již může být vymáháno (pokud tomu odpovídá jeho charakter, viz dále). 

Práva jsou v rámci tohoto přístupu spjata s životním prostředím přímo a nositeli práv je tak 

umožněno požadovat reakci veřejné moci v případě, že je životní prostředí ohroženo či poškozeno. 

Tento přístup nicméně přináší určité výzvy z hlediska poskytování ochrany právu na (příznivé) 

životní prostředí – jednak je v některých případech obtížné vymezit, jak má být objektivně 

posuzována ona „příznivost” či jinak nazvaná kvalita životního prostředí, a dále je ne vždy snadné 

 
18 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. s. 710. 
19MÜLLEROVÁ, Hana. LIDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – KRITICKÝ POHLED. In:Právník 3/2012 

[online]. 225 - 254 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: 
https://www.academia.edu/8210052/Lidsk%C3%A9_pr%C3%A1vo_na_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5
%99ed%C3%AD_kritick%C3%BD_pohled_Pr%C3%A1vn%C3%ADk_3_2012_. 

20 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu v Nepálu ve věci Suray Prasad Sharma Dhungel v. Godavari Marble Industries 
and Others z roku 1995, ve kterém bylo konstatováno, že právo na život v sobě obsahuje i právo na zdravé a 

čisté životní prostředí (bod 30. odůvodnění rozhodnutí). Text nálezu v anglickém jazyce: Suray Prasad Sharma 
Dhungel v. Godavari Marble Industries and Others. GLOBAL HEALTH & HUMAN RIGHTS database [online]. 
[cit. 2020-10-29]. Dostupné z: https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/09/SC-1995-
Suray-Prasad-Sharma-Dhungel-v.-Godavari-Marble-Industries.pdf. 
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vymezit subjekty, které by na vymáhání takového práva měly nárok. Pro zajímavost můžeme 

uvést, že v některých státech je možné nalézt i odklon od antropocentrického pojetí ochrany 

životního prostředí či přírody – v takovém případě je životní prostředí nebo příroda chráněna jako 

samostatně stojící hodnota. Příkladem takového přístupu je Ekvádor, který má v čl. 71 Ústavy 

zakotvené právo přírody (Pacha Mama) na úctu k její existenci, k udržování a regeneraci jejích 

životních cyklů, struktury, funkcí a evolučních procesů.21 

 

Jakousi střední cestou je zakotvení ochrany životního prostředí pomocí procesních práv v podobě 

práva na informace o životním prostředí či možnosti podílet se na rozhodování v otázkách 

životního prostředí.  

 

Pouze pro úplnost můžeme zopakovat, že v rámci základních práv obsahuje ústavní pořádek České 

republiky jak environmentální právo hmotné (čl. 35 odst. 1 Listiny, limitované čl. 41 odst. 1 

Listiny), tak procesní (čl. 35 odst. 2 Listiny). 

 

1.3 Obsah pojmu životní prostředí 
 
Ještě než se dostaneme blíže k zakotvení ochrany životního prostředí v ústavním pořádku České 

republiky, je vhodné alespoň v krátkosti přiblížit, jakým způsobem je v českém právním řádu 

definován pojem „životní prostředí”. I definice pojmu, ať už normativní, nebo postupně vytvořená 

judikaturou, určitým způsobem vypovídá o přístupu, který jeho tvůrce k danému pojmu zastává.   

1.3.1 Legislativa a výklad v odborné literatuře 
 

V českém právním prostředí vychází výklad pojmu životní prostředí zejména z jeho legální 

definice v § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (dále jen „zákon o životním prostředí“), 

který jej definuje jako „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a 

je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, 

 
21 V anglickém překladu čl. 71 ekvádorské Ústavy zní: „Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, 
has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, 
functions and evolutionary processes. All persons, communities, peoples and nations can call upon public authorities 
to enforce the rights of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall 
be observed, as appropriate.The State shall give incentives to natural persons and legal entities and to communities 
to protect nature and to promote respect for all the elements comprising an ecosystem .“ Na výčet práv přírody tak 

navazuje i ustanovení o možném vymáhání těchto práv a roli státu. CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF 
ECUADOR. In: Political Database of the Americas [online]. 2011 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: 
https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html.   



 

16 
 

 

organismy, ekosystémy a energie.“ Z uvedené charakteristiky vyplývá, že zákon vnímá jako 

životní prostředí pouze přírodní komponenty, tedy nikoli objekty uměle vytvořené člověkem, a 

zároveň stanovuje nutnost existence vztahu k živým organismům, včetně člověka. Ve zkratce tedy 

můžeme říci, že zákon životní prostředí definuje tak, že se jedná o prostředí člověka a dalších 

živých organismů, které však nevytvořil člověk, resp. může být vytvořeno člověkem (např. vodní 

nádrž), ale jeho podstatou je složka životního prostředí (v uvedeném případě voda).    

 

V odborné literatuře se názory na obsah pojmu životní prostředí objevují v zásadě dva, kdy je buď 

vnímáme jako „hmotný svět a z něho jen tu část, kterou tvoří příroda (složky a ekosystémy)…, 

prostředí nezbytné pro další existenci nejen člověka, ale všech živých organismů…, v němž jsou 

živé a neživé části přírody ve vzájemné interakci“,22 nebo za součást životního prostředí 

považujeme i člověkem vytvořené, tedy umělé složky, které již ono přirozené prostředí nevytváří. 

V případě názoru, že životní prostředí zahrnuje i složky umělé, bychom pod tento pojem mohli 

podřadit i „prostředí sídlištní, domovní, bytové a pracovní, ale i kulturní památky a společenské 

vztahy.“23 Značnou nevýhodou u druhého z uvedených pojetí se stává přílišná obsažnost, až 

neohraničenost pojmu životní prostředí.  

 
 
Obecně snad můžeme říci, že životní prostředí je „prostor, který ve svém celku i ve svých 

jednotlivých částech vykazuje vlastnosti, které umožňují, aby v něm život vznikl a existoval.“24 

Podle Damohorského se životní prostředí “přitom vyznačuje též sociální dimenzí  - dimenzí 

společenských vztahů, kdy lidé jsou v interakci s prostředím i mezi sebou navzájem.“25  

 

Ve shodě s Damohorským a Müllerovou se i autorka práce domnívá, že z životního prostředí nelze 

vyčlenit pouze samu přírodu, ale je třeba jej chránit jako celek. Zkušenosti nejen z posledních let 

nás učí, že separovaná ochrana nemůže být úspěšná, neboť člověk zatím není schopen pochopit 

provázání jednotlivých složek ekosystémů a vztahy, které v nich panují. Drobné narušení 

 
22 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckovy právnické 
učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. s. 28. 
23 Tamtéž, s. 29. 
24 PEKÁREK, Milan. Právní aspekty řešení střetů zájmů v území. In: Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference 
Proceedings. 1.edition. Brno: Masaryk University, 2009, [cit. 2020-08-14]. s. 2135-2144. Dostupné z: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/stret_zajmu/Pekarek_Milan__1384_.pdf.  
25 DAMOHORSKÝ, Milan a Hana MÜLLEROVÁ. Právo na příznivé životní prostředí v České republice in 

GERLOCH, Aleš a Pavel ŠTURMA. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v 

českém, evropském a mezinárodním kontextu: komentář. 4. opr. a dopl. vyd., v nakl. Doplněk 2. opr. a dopl. vyd. 
Praha: Auditorium, 2011. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 120 s. ISBN 978-808-
7284-230. s. 117. 
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ekosystému může mít dalekosáhlé důsledky, které jsou často objeveny až ve chvíli, kdy už je na 

nápravu příliš pozdě -  po tolika letech společného soužití jsou přitom součástí těchto ekosystémů 

nepochybně i objekty vytvořené člověkem.  

Příroda 

V některých případech, i v některých soudních rozhodnutích, se můžeme setkat s volným 

zaměňováním pojmů „životní prostředí” a „příroda”. Co všechno je možné označit za přírodu, 

bohužel zákonodárce nijak nespecifikuje. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK”), obsahuje však legální definici ochrany přírody a 

krajiny, kterou se „podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických 

osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, 

paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče 

o vzhled a přístupnost krajiny.“26 Ačkoli se tedy obsahy pojmů životní prostředí a příroda zcela 

nepřekrývají, bezpochyby spolu úzce souvisí – na základě ZOPK bychom mohli říci, že příroda je 

pojem užší než životní prostředí, a to z pohledu předmětu ochrany – v rámci ochrany přírody jsou 

chráněny volně žijící organismy, jejich biotopy a ekosystémy jako takové; životní prostředí pak 

zahrnuje zejména ochranu kvality jednotlivých složek, které samy o sobě v rámci ochrany přírody 

chráněny nejsou (jsou chráněny pouze jako součást biotopů volně žijíchc živočichů a planě 

rostoucích rostlin).27  

1.3.2 Specifický výklad Ústavního soudu v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 35/06 

Judikatura stejně jako odborná literatura vymezuje ve většině případů životní prostředí s odkazem 

na zákonnou definici v § 2 zákona o životním prostředí, na vlastní výklad tohoto pojmu je tedy 

poměrně skoupá. Za zmínku však stojí zejména jeden nález Ústavního soudu. 

 

V otázce, co vše lze označit za součást životního prostředí, se Ústavní soud přiklání spíše k širšímu 

výkladu, tedy že za součást životního prostředí je třeba považovat vše, co člověka obklopuje a od 

čeho se odvíjí kvalita jeho života. Tento názor vyslovil Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 35/06 

ze dne 22. 4. 2008. Předmětem zkoumání v šetřeném případě bylo oprávnění obce k vydání obecně 

závazné vyhlášky týkající se mj. údržby zeleně. Za zmínku stojí tento nález především proto, že 

ilustruje změnu přístupu Ústavního soudu k pravomoci obcí  vydávat podzákonné právní  předpisy 

 
26 § 2 odst. 1 ZOPK. 
27 K tématu předmětu ochrany přirody také např. PEKÁREK, Milan. PŘÍRODA JAKO OBJEKT PRÁVNÍ 

OCHRANY. In: Dny práva – 2010 – Days of Law [online]. Brno: Masaryk University, 2010 [cit. 2020-08-14]. 
Dostupné z: http://dvp.sehnalek.cz/files/prispevky/09_priroda/Pekarek_Milan_(4496).pdf.  
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v oblasti ochrany životního prostředí. Ústavní soud do té doby soustavně judikoval, že vyhlášky 

obcí  týkající se úpravy zeleně regulují oblast, která je již pokryta zákony a jejich dodržování 

kontrolují příslušně orgány státní správy. Plénum Ústavního soudu v čele s předsedou Pavlem 

Rychetským však naznalo, že „takovéto závěry jsou nadále neudržitelné”.  Stěžejní otázkou bylo, 

zda obce mohou svou právotvorbou regulovat „pouze ochranu zeleně ve smyslu ochrany rostlin 

jako biologických organismů, anebo zda ochrana veřejné zeleně zahrnuje i širší cíle, např. 

zlepšování estetického vzhledu měst a obcí. Zákon o obcích druhou možnost nevylučuje a tato 

možnost se také jeví jako podstatně racionálnější výklad zákona, neboť za součást životního 

prostředí (o kterém hovoří citované ustanovení zákona o obcích) lze považovat vše, co člověka 

obklopuje a od čeho se odvíjí kvalita jeho života.”28 Ve snaze o smysluplný výklad zákonného 

ustanovení soud dodal, že „[p]okud se však předmět a cíl regulace podle zmíněného § 10 písm. c) 

[zákona o obcích] neomezuje jen na ochranu rostlin jako živých organismů, ale zahrnuje ochranu 

zeleně i v její estetické kvalitě jako součásti prostředí obklopujícího člověka v jeho sídlech a 

promítajícího se do kvality života a pohody bydlení v obci, pak § 10 písm. c) zákona o obcích 

umožní obcím ukládat na tomto úseku povinnosti, aniž by jim byl vytýkán pokus normovat oblasti, 

které jsou již upraveny speciálními zákony.” 

 

Ústavní soud se tedy v uvedeném nálezu přiklání k antropocentrickému pojetí ochrany životního 

prostředí a přímo navazuje jeho význam na kvalitu života člověka. Soud má zjevně na mysli 

kvalitu nejen z pohledu zdraví – nevyhovující životní prostředí může negativně působit na lidské 

zdraví, ale nad rámec legální definice soud vyzdvihuje také jeho estetickou stránku, která se 

promítá i do pocitu člověka jako obyvatele obce. Kvalitní a příjemné prostředí pro bydlení je z 

pohledu obyvatel obce velmi důležité, proto je to právě obec, kdo má mít pravomoc alespoň do 

určité míry „lokální” životní prostředí regulovat. Ústavní soud tak s ohledem na uvedené rozšiřuje 

zákonnou definici životního prostředí a akcentuje jeho význam jako prostředí pro život člověka v 

co nejvyšší možné kvalitě, včetně kvality estetické. 

 

1.4 Zakotvení ochrany životního prostředí v Ústavě a Listině 

základních práv a svobod  
 

Po krátkém ujasnění terminologie můžeme pokračovat k zakotvení ochrany životního prostředí v 

české legislativě, resp. v Ústavě a Listině. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.2 této práce, ochrana 

 
28 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 
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životního prostředí byla do právních řádů jednotlivých států začleňována různými způsoby. 

V českém právním řádu nalezneme zakotvení ochrany životního prostředí jak v ústavě, tak 

v jednotlivých podústavních zákonech a souvisejících podzákonných právních předpisech (např. 

vyhlášky obcí). Obecně můžeme prameny práva životního prostředí rozdělit na předpisy průřezové 

(horizontální) a předpisy složkové (vertikální).29 Rozlišujícím kritériem je v tomto případě 

působnost právních norem, tedy zda působí pouze v určitém úseku ochrany životního prostředí 

(vertikální), např. zákonč. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, či průřezově všemi složkami a zdroji 

ohrožení (horizontální), např. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

Existují samozřejmě i další kritéria, podle kterých je možné právní prameny ochrany životního 

prostředí rozdělovat do určitých skupin, tato práce se nicméně zabývá především legislativou na 

úseku ochrany životního prostředí, která je dále přezkoumávána Ústavním soudem z hlediska 

jejího souladu s ústavou. Pro účely této práce se tedy dále budeme zabývat nejvíce právě Ústavou 

a Listinou, přičemž oba tyto předpisy bychom mohli zařadit do skupiny zákonů obecného základu 

práva životního prostředí30. Do této skupiny můžeme přiřadit též základní zákon o životním 

prostředí, který kromě jiného obsahuje i definice základních pojmů jako životní prostředí či trvale 

udržitelný rozvoj. 

 

Z hlediska přístupů k promítnutí zájmu na ochraně životního prostředí do ústavního pořádku, které 

byly uvedeny v kapitole 1.2, zvolila Česká republika  jednak zakotvení do preambulí Ústavy a 

Listiny, jednak vytvoření určitých samostatných práv (i čistě procesních) a povinností fyzických 

a právnických osob, včetně státu samotného. Jedná se o kombinaci několika dříve uvedených 

přístupů – životní prostředí je chráněno jako prostředí pro život člověka, jeho význam je potvrzen 

i začleněním do preambule Ústavy a Listiny a povinnosti státu do čl 7 Ústavy, nicméně základní 

hmotné environmentální právo není koncipováno jako subjektivní veřejné právo, které by bylo 

možné vymáhat bez dalšího (viz např. nález sp. zn. III. ÚS 70/97 ze dne 10. 7. 1997). Nejedná se 

však ani o práva čistě procesního charakteru, snad kromě čl. 35 odst. 2 Listiny, který výslovně 

zakotvuje právo na informace o životním prostředí. Zákonodárce tak poměrně ztížil pozici 

vymahatelům práv zahrnujících ochranu životní prostředí, neboť na jednu stranu akcentuje jeho 

význam jako hodnoty samotné (v preambulích) a konstatuje povinnost státu i jednotlice životní 

prostředí chránit, ale na druhou stranu znesnadňuje jeho vymáhání jednotlivcům, kteří na 

příslušném právu mohou být zkráceni tím, že taková práva přiznává jen některým subjektům, které 

 
29 DAMOHORSKÝ, Právo životního prostředí, s. 33. 
30 Tamtéž. 
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jsou navíc v možnosti se práv dovolat omezeni čl. 41 odst. 1 Listiny, tedy možností tato práva 

vymáhat pouze v mezích zákonů, které je provádějí. Specifické je navíc postavení čl. 7 Ústavy, 

které obsahuje povinnost či závazek státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství, toto ustanovení však není koncipováno jako lidské právo, ačkoli na něj 

zřejmě navazuje právo na příznivé životní prostředí v čl. 35 odst. 1 Listiny.31  

1.4.1 Ochrana životního prostředí v preambulích Ústavy a Listiny  
 
Důraz na ochranu životního prostředí a jeho zachování je uveden již v preambulích Ústavy i 

Listiny. Preambule právního předpisu sama o sobě sice „nemá normativní význam (není závazným 

pravidlem chování), může však být důležitou pomůckou při výkladu zákona“32 – má tedy  význam 

při interpretaci předpisu a může být vhodným vodítkem v případě kolizních situací.33 Při výkladu 

(ústavního) zákona je třeba brát ohled na hodnoty, které jsou v jeho preambuli výslovně uvedeny.  

 

V preambuli Ústavy zmiňuje zákonodárce ochranu životního prostředí následovně: 

  

„My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného 

českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti 

československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných 

hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si 

vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický 

stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny 

evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a 

kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního 

státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České 

republiky.“34 

 

Není přitom nezajímavé, že preambule Ústavy obsahovala závazek o ochraně přírody či životního 

prostředí i v jiných zněních, než které bylo finálně přijato. Pro srovnání preambule v podobě 

vládního návrhu obsahovala formulace o ochraně “životní[ho] prostředí, jež nám bylo svěřeno, 

 
31 SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7179-869-9. s. 90. 
32 SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7179-869-9. s. 2. 
33 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv,  Listina základních práv a svobod: komentář. s. 50. 
34 Zvýraznění části textu provedenou autorkou práce.  
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abychom o ně pečovali a předávali námi neporušené dalším generacím”.35 Vládní návrh tak 

obsahoval i vyjádření snahy  o předání životního prostředí budoucím generacím v co nejméně 

pozměněném stavu, tedy jakousi snahu o udržitelný rozvoj (sustainable development). Na tomto 

místě se nabízí uvést také návrh znění preambule z pera Václava Havla, který deklaroval, že jsme 

jako občané „odhodláni společně střežit a rozvíjet přírodní a kulturní bohatství, jež je nám svěřeno 

a jehož je každá lidská bytost přirozenou součástí i spolutvůrkyní“.36 Václav Havel shodně 

s přijatým zněním preambule používá termín „přírodní bohatství“, na rozdíl od vládního návrhu 

však Havel akcentuje sepjetí každé lidské bytosti s přírodou, tedy uvědomění určité sounáležitosti 

a vzájemné provázanosti. Havel zároveň spojuje přírodní a kulturní bohatství, můžeme se proto 

domnívat, že i v tomto znění bylo životní prostředí pojímáno jako vše, co člověka obklopuje, 

včetně těch prvků, na jejichž tvorbě se podílel (srov. kapitola 1.3.1 této práce). 

  

V přijatém znění preambule obsahuje závazek střežit zděděné přírodní bohatství, zdůraznění 

vztahu k přírodě v podobě Havlovy „přirozené součásti“ ani snaha o předání zachovalého 

přírodního prostředí budoucím generacím, formulované jako „neporušené předání“ ve vládním 

návrhu, se do konečného znění neprobojovaly. Zůstala pouze snaha o zachování toho, co bylo nově 

vznikajícímu státu svěřeno do péče a neurčitá formulace o „rozvoji“, obojí je nicméně dále 

konkretizováno v dalších ustanoveních samotné Ústavy a Listiny. 

  

Stejně jako Ústava, také Listina obsahuje odkaz na ochranu životního prostředí již v preambuli, 

tentokrát je však podřazena pod vědomí odpovědnosti za osud veškerého lidstva na Zemi: 

 

„Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, 

uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, 

navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich 

národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti 

potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných 

národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si 

svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc 

 
35 SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7179-869-9. s. 3. 
36 Tamtéž. 
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vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty 

ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod“.37 

 

Odpovědnost vůči budoucím generacím za stav Země je zmíněna v druhé, programově 

manifestační38 části preambule, a odkazuje zjevně rovněž na koncept (trvale) udržitelného rozvoje. 

V tomto odkazu Listina koresponduje též s čl. 7 Ústavy, který stanoví povinnost státu dbát o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Formulace o dílu odpovědnosti 

budoucím generacím z preambule Listiny je nicméně poměrně vágní, částečně sice dochází ke 

konkretizaci jejího obsahu v jednotlivých právech uvedených v Listině, spíše však v podobě snahy 

o zachování či nezhoršování existujícího životního prostředí, na rozdíl od Ústavy, která hovoří, 

byť nekonkrétně, o „rozvoji“ zděděného přírodního bohatství, tedy zřejmě předpokládá i snahu o 

zlepšování jeho kvality péčí a nikoli pouze jeho konzervaci či šetrné spotřebovávání s ohledem na 

práva budoucích generací.  

1.4.2 Ochrana životního prostředí v rámci jednotlivých ustanovení Ústavy  
 
Kromě preambulí nalezneme odkazy na životní prostředí a jeho ochranu také v jednotlivých 

ustanoveních Ústavy a Listiny, a to jak v základních právech a svobodách, tak v podobě povinnosti 

státu (čl. 7 Ústavy). Ústava a Listina nicméně neobsahují pouze ustanovení či práva, která výslovně 

akcentují environmentální rovinu, ale také ustanovení, která stanovují zájem na ochraně přírody či 

životního prostředí jako důvod pro omezení některých dalších práv, která se v nich nacházejí.  

 
V Ústavě je jediným ustanovením, které výslovně konkretizuje odhodlání společně střežit přírodní 

bohatství v duchu preambule, článek 7: 

 

„Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“  

 

Původní návrh Ústavy jej přitom vůbec neobsahoval.39 Podíváme-li se na jednotlivé pojmy 

v článku obsažené, je zřejmé, že šetrné využívání přírodních zdrojů souvisí s konceptem (trvale) 

udržitelného rozvoje, kdy společnost využívá svěřené přírodní zdroje pouze do takové míry, aby 

bylo zajištěno, že nebude narušena jejich trvalá obnovitelnost (je-li to z jejich povahy možné).  

 

 
37 Zvýraznění části textu provedeno autorkou práce. 
38 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv, Listina základních práv a svobod: komentář, s. 51. 
39 SLÁDEČEK, Vladimír, Ústava České republiky: komentář, s. 60. 
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Syllová uvádí, že pojem „přírodní bohatství“ je třeba vykládat shodně jako pojem „životní 

prostředí“, a to včetně všech složek, které obsahuje (živých i neživých). Nezahrnuje však prostředí 

uměle vytvořené člověkem40 (které požívá ochrany v rámci jiných ustanovení jakožto kulturní a 

hmotné bohatství, např. čl. 34 Listiny). Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 34/03 ze dne 13. 12. 2006 

zařadil do přírodního bohatství výslovně např. i lovnou zvěř, když uvedl, že „[p]ředmětem práva 

myslivosti je tedy zvěř, která v abstraktní rovině představuje především přírodní bohatství, které 

si stát vytkl za cíl chránit. Závažnost a zásadnost této ochrany je dána především skutečností, že 

ochrana přírodních hodnot se stala předmětem regulace přímo v Ústavě České republiky, podle 

jejíhož čl. 7 stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.”  

 

Ochranu přírodního bohatství je s ohledem na výše uvedené možné chápat také jako ochranu 

životního prostředí41, jejíž definici můžeme nalézt v § 9 zákona o životním prostředí, jedná se o 

„činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto 

znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, 

druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního 

prostředí jako celku.“   

 

Stát podle čl. 7 „dbá“ na ochranu přírodního bohatství (životního prostředí), což je možné vykládat 

jednak jako kontrolu obyvatel, kteří mohou ohrožovat či poškozovat životní prostředí, rovněž se 

však tento článek vztahuje na státní instituce a stát jako takový, který svým jednáním nemá vyvíjet 

činnost protichůdnou vůči zájmu na ochraně životního prostředí, ale naopak vykonávat státní moc 

tak, aby k ochraně životního prostředí a konceptu trvale udržitelného rozvoje přispívala. Stát 

v rámci této povinnosti působí nejen defenzivně (zabraňuje ohrožení či poškození, a to přijímáním 

příslušné legislativy i výkonem státní správy např. v podobě správního dozoru), ale také ofenzivně, 

kromě přijímání právních předpisů také např. monitorováním stavu životního prostředí a dalšími 

nástroji. Zároveň je však třeba podotknout, že ochrana přírodního bohatství a šetrné využívání 

přírodních zdrojů jsou si v tomto článku rovny a Ústava nedává ani jednomu větší váhu. Na tento 

článek je dále navázán čl. 11 odst. 2 a 3 Listiny a čl. 35 odst. 1 Listiny, jimž bude věnován prostor 

dále. Je však nutné podotknout, že čl. 7 se řadí mezi programová ustanovení Ústavy, která spíše 

než konkrétní závazky státu  určují pravidla hry o moc a deklarují základní hodnoty, které musí 

 
40 SLÁDEČEK, Vladimír, Ústava České republiky: komentář, s. 61. 
41 Je otázkou, nakolik naplňuje obsah pojmu přírodní bohatství např. ovzduší, když ovzduší samo o sobě nelze 

ohraničit ani nijak čerpat, tedy jako bohatství nějakým způsobem využívat. V tomto případě lze považovat za 

hodnotu čisté ovzduší jako takové, ať už se nachází kdekoli, navíc vzhledem k vazbám mezi jednotlivými 
složkami životního prostředí i samotnými ekosystémy není dost dobře možné jednu ze složek separovat.  
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její účastníci respektovat.42 Podle některých autorů má článek 7 tak prakticky stejnou hodnotu a 

význam jako preambule Listiny,43ne všichni se však s takovým závěrem plně ztotožňují, o čemž 

může svědčit i výše zmíněný nález Ústavního soudu.  

 

Článek 7 Ústavy vyjadřuje obecný zájem na ochraně životního prostředí a na jeho zachování pro 

budoucí generace v podobě šetrného využívání přírodních zdrojů, přičemž zároveň obsahuje 

aktivní závazek státu přírodní zdroje a bohatství chránit. Ochrana přírodního bohatství by však 

neměla být vykonávána jen státem, ten by měl umožnit participaci i dalším subjektům, zejména 

občanské společnosti – jak poznamenal Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 486/04 ze dne 28. 6. 

2005, „v demokratickém právním státě je životní prostředí hodnotou, jejíž ochrana má být 

realizována za aktivní participace všech složek občanské společnosti, včetně občanských sdružení 

a nevládních organizací, které mají povahu právnických osob. Diskurs v rámci otevřené 

společnosti, realizovaný případně též právními prostředky a v řízení před soudy, je pak účinnou 

zárukou ochrany přírodního bohatství státu (čl. 7 Ústavy ČR).”  
   
Jak bylo uvedené výše, žádné další ustanovení s výslovným ekologickým aspektem již Ústava 

neobsahuje.  

 
 

1.4.3 Ochrana životního prostředí v rámci jednotlivých ustanovení Listiny 
 

Ve srovnání s Ústavou obsahuje Listina znatelně více článků, které obsahují výslovný i nepřímý 

odkaz na ochranu životního prostředí či přímo zájem na ochraně životního prostředí vyjadřují, 

zároveň obsahuje i více možností pro omezení práv z důvodu jeho ochrany.  

 
a) Článek 11 

Prvním článkem vztahujícím se, právě ve smyslu omezení, k ochraně životního prostředí je čl. 11 

Listiny. Článek 11 Listiny se sice týká primárně ochrany vlastnictví,  v několika dílčích aspektech 

však souvisí i s ochranou životního prostředí. První z nich je obsažen v odst. 2 v podobě speciální 

ochrany určitých typů majetku: 

 

 
42 FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky: komentář. 4. opr. a dopl. vyd., v nakl. Doplněk 2. opr. a dopl. vyd. V 

Brně: Masarykova univerzita, 2003. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-
3254-5. s. 116 – 117. 
43 Tamtéž, 121 s. 
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„Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje 

národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených 

právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů 

nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.“ 

 

Ochrana životního prostředí není ve znění článku přímo vyjádřena, jedním z cílů a zamýšleným 

důsledkemzakotvení výlučného vlastnictví státu k některým konkrétním statkům je však 

nepochybně šetrné využívání přírodních zdrojů a ochrana přírodního bohatství, které můžeme v 

kontextu čl. 11 považovat za veřejný zájem (ochraně životního prostředí jako veřejnému zájmu je 

věnována samostatná kapitola 4.3). Rovněž podle čl. 7 Ústavy stát dbá o šetrné využívání 

přírodního bohatství, což by mělo být zárukou šetrného hospodaření se zdroji, které jsou výlučně 

v jeho vlastnictví. Tyto konkrétní statky jsou pak uvedeny ve zvláštních zákonech, dále příkladmo 

uvedených. Podle § 5 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, je 

ve vlastnictví státu nerostné bohatství nacházející se na území České republiky, přičemž nerostné 

bohatství ve smyslu zákona tvoří ložiska vyhrazených nerostů uvedených v zákoně (ropa, zemní 

plyn, soli, nerosty sloužící jako primární surovina k výrobě kovů aj.). Sám zákon obsahuje rovněž 

část čtvrtou, která se zabývá ochranou nerostného bohatství.44 Další kategorií speciálních statků 

z pohledu možnosti jejich vlastnictví jsou věci z možnosti být vlastněny zcela vyňaté, tedy res 

extra commercium. Mezi tyto jsou zařazeny léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod (§ 

4 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon), podzemní i povrchové vody vyjma vod již 

odebraných45 (§ 3 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon) a jeskyně (§ 61 odst. 4 ZOPK).    

 

Dalším ustanovením se vztahem k ochraně životního prostředí je odstavec 3 čl. 11 Listiny, který 

upravuje omezení při výkonu vlastnického práva:  

 

„Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ 

 

 
44 Dalším speciálním zákonem je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který v § 9 odst. 1 obsahuje výčet 

možných vlastníků konkrétních typů pozemních komunikací  či zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, který v § 34 stanoví, že majetek na území újezdu, s výjimkou vneseného majetku, smí být jen ve vlastnictví 

státu. 
45 Je samozřejmě otázkou, zda je povrchová a podzemní voda vůbec věcí. 
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Ani v případě statků, které může vlastnit kdokoli, nesmí být při výkonu vlastnických oprávnění 

poškozováno životní prostředí, neboť každé vlastnictví jde ruku v ruce s odpovědností (vůči 

životnímu prostředí i společnosti). Samotné vlastnické právo není neomezené, ačkoli k jeho 

omezení lze přistoupit pouze z kvalifikovaných důvodů a v nejnižší možné míře přiměřené situaci 

(srov. čl. 4 odst. 4 Listiny).46 Jedním z možných důvodů omezení je přitom právě zájem na ochraně 

životního prostředí, jak potvrzuje i judikatura.47 

 

Přiměřené omezení vlastnického práva v kontextu ochrany životního prostředí posuzoval soud 

také v případě honebních pozemků a výkonu práva myslivosti v  nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/03 ze 

dne 13. 12. 2006. Nálezu se budeme podrobněji věnovat v kapitole 2.3.4, na tomto místě proto 

můžeme jen ve stručnosti uvést, že Ústavní soud v něm dospěl k závěru, že myslivost (a právo 

myslivosti) představují péči o přírodní bohatství ve formě zvěře, a proto je možné vlastnické právo 

z důvodu výkonu mysliveckých činností přiměřeně omezit. Výkon myslivosti v podobě ochrany 

zvěře a péče o ni je označen za obecný zájem, který je jako možnost omezení zakotven právě již v 

samotném čl. 11 odst. 3 Listiny.  

 

Největším legálním zásahem do vlastnického práva je bezpochyby vyvlastnění, které upravuje čl. 

11 odst. 4 Listiny:  

 

„Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na 

základě zákona a za náhradu.“ 

 

Toto ustanovení Listiny sice opět neobsahuje výslovný odkaz na ochranu životního prostředí, 

zejm. judikatura však v kontextu toho ustanovení dovozuje, že tato může být právě oním veřejným 

zájmem. Problematika ochrany životního prostředí jako veřejného zájmu je podrobněji rozebrána 

v kapitole 4. této práce, můžeme však již na tomto místě odkázat na nález Ústavního soudu sp. zn. 

Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005. Soud se v šetřeném případě zabýval omezením vlastnického práva 

resp. vyvlastněním v kontextu novely zákona o vnitrozemské plavbě (tzv. Jezy na Labi). Případ 

měl více vrstev, mj. však proti sobě stály na jedné straně zájem na ochraně přírody (některá vodní 

 
46 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv, Listina základních práv a svobod: komentář, s. 312.  
47 Např. nález Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2004, sp. zn.  II. ÚS 482/02, k odstranění černé stavby, kde soud dovodil, 

že „zásah do vlastnického práva stěžovatele byl zřejmě veden zájmem na zachovávání stavební kázně a na ochraně 

životního prostředí, což jsou nepochybně obecné zájmy chráněné zákonem, a konečně též zájmem na ochraně práv 

druhých, tj. konkrétně vlastnického práva vlastníka pozemku, které stěžovatel svou ‚černou‘ a ‚neoprávněnou‘ stavbou 

svévolně porušil.” 
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díla zmíněná v novele měla být vybudována na území, kde se vyskytovaly živočišné druhy 

chráněné Bernskou úmluvou) a zájem na ochraně vlastnického práva, na straně druhé pak zájem 

na rozvoji a modernizaci vodní cesty. Zájem na rozvoji a modernizaci cesty byl novelou 

deklarován jako veřejný, což by výrazně ovlivnilo možnost vyvlastnění pozemků, které se 

nacházely na místě, kde měla výstavba vodní cesty probíhat. Ústavní soud novelu v podobě 

napadeného ustanovení zrušil s odkazem,  že „[v]eřejný zájem je třeba nalézt v procesu 

rozhodování o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori 

stanovit”, ke střetu jednotlivých zájmů se více nevyjádřil. Obdobně soud rozhodl také ve věci 

výstavby vzletové a přistávací dráhy 06R-24L letiště Praha Ruzyně, sp. zn. Pl. ÚS 24/08 ze dne 

17. 3. 2009. 

 

Z dalších rozhodnutí Ústavního soudu k vyvlastnění a nucenému omezení vlastnického práva 

můžeme odkázat na nález  IV. ÚS 652/06 ze dne 21. 11. 2007. Soud se v nálezu mj. zabýval § 60 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), podle kterého 

vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem jsou povinni po předchozím projednání s nimi 

umožnit za účelem provozu a provádění údržby vodních děl v nezbytném rozsahu vstup a vjezd 

na své pozemky těm, kteří zajišťují provoz nebo provádějí údržbu těchto vodních děl, konkrétně 

zkoumal, „do jaké míry obstojí z hlediska ochrany základních práv”.  

 

 Nakonec soud dospěl k závěru, že nucené omezení vlastnického práva v podobě povinnosti strpět 

vstup na svůj pozemek „je možno interpretovat souladně s čl. 11 odst. 4 Listiny jako přípustné 

omezení vlastnického práva ... Je třeba vzít v úvahu nejen to, že jde o restrikci ospravedlnitelnou 

tím, že jedině při její existenci může být realizováno vlastnické právo vlastníka vodního díla, tedy 

stejné (a přirozeně též stejně ústavně chráněné) právo, ale především, jak plyne z citovaného čl. 7 

Ústavy, že ochrana životního prostředí, jejímž nedílným komponentem je provoz a údržba vodních 

děl, je veřejným statkem, pro jehož zájem je možno zákonem ústavně chráněné základní právo na 

vlastnictví omezit.”  

 

Institutu vyvlastnění se týkalo i usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/13 ze dne 5. 8. 2014. 

Skupina senátorů se v šetřeném případě domáhala, aby Ústavní soud zrušil napadenou novelu 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zároveň konstatoval obnovení právního stavu před novelou. Soud neprováděl věcný 

přezkum napadené novely, ale z procesních důvodů návrh odmítl – Ústavní soud totiž dovodil, že 

vyhověním návrhu by „opustil pozici tzv. negativního zákonodárce, a metodou ‚obživnutí‘ se stal 
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zákonodárcem ‚pozitivním‘, což je bez výslovné ústavní opory nepřípustné.” Z hlediska obsahu čl. 

11 odst. 4 Listiny je však zajímavé odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové, která se 

domnívala, že návrh měl být přezkoumán meritorně a Ústavní soud měl odmítnout tezi 

navrhovatelů, že bez přítomnosti instrumentu vyvlastnění v zákoně může být ohroženo naplnění 

pozitivního závazku státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství 

ve smyslu čl. 7 Ústavy48, s čímž dle názoru autorky práce nelze jinak, než souhlasit. Z novějších 

rozhodnutí lze upozornit na nález sp. zn.  Pl. ÚS 21/17 ze dne 12. 2. 2019, kde Ústavní soud 

konstatoval, že je přípustné omezení vlastnického práva „zákonem z důvodu ochrany práv druhých 

a ochrany veřejného zájmu (zejména ochrany lidského zdraví, přírody a životního prostředí)“. 

 
 
 
 
 
 
 

b) Článek 14 

 

Dalším z ustanovení Listiny, které se dotýkají ochrany životního prostředí z pohledu možnosti 

omezení základního práva, je čl. 14 odst. 3 Listiny, který stanovuje podmínky pro omezení 

svobody pohybu a pobytu: 

 

„Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, 

udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených 

územích též z důvodu ochrany přírody.” 

 

Omezení svobody pohybu a pobytu z důvodu ochrany přírody míří primárně na územní ochranu 

přírody, tedy omezení vstupu ve zvláště chráněných územích. Omezení jsou konkretizována 

 
48 Z disentního stanoviska Kateřiny Šimáčkové: „Jsem přesvědčena, že Ústavní soud jako ochránce základních práv 

a svobod měl jednoznačně vyjádřit ten názor, že popsaná a zákonu vytýkaná absence institutu vyvlastnění rozhodně 

nemůže být nikdy rozporná s ústavním pořádkem. Stát přece může dbát o šetrné využívání svých přírodních zdrojů a 

chránit své přírodní bohatství, i když nebude vyvlastňovat soukromý majetek ve prospěch zájmů jiných soukromých 

subjektů, tedy zbavovat majetku vlastníky pozemků ve prospěch těžebních společností. A vlastníci, kteří si přejí 

ponechat své vlastnictví a brání se vyvlastnění (prováděnému ve prospěch jiných soukromých osob) či kteří požadují 
dostatečnou finanční satisfakci za své vlastnictví, nemohou být přece obviněni ze zneužití svého vlastnického práva. 

Nezpochybňuji, že proporcionálně stanovená možnost vyvlastnění za účelem realizace veřejného zájmu v souladu s 

čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod není neústavním zásahem do vlastnického práva, nicméně změna 

zákona, která možnost vyvlastnění v určité situaci omezuje či dokonce ruší, rozhodně nemůže být shledána jako 

protiústavní. Tím spíše, že v tomto případě se vztahuje na situaci nejvíce spornou, tedy situaci, která umožňovala 

vyvlastnit pozemkový majetek jedné skupiny soukromých osob ve prospěch podnikatelské činnosti jiných soukromých 

osob”. 
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především v ZOPK, který stanoví jednotlivá omezení, ať už ve formě omezení pohybu na 

vymezeném území (např. klidové zóny národního parku v § 17 odst. 2 ZOPK) či nemožnosti 

pohybovat se na konkrétním území ve vozidle mimo předem stanovená místa a komunikace (např. 

§ 26 ZOPK pro chráněné krajinné oblasti).  I tato omezení však musí být přiměřená konkrétní 

situaci, jak konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 7 Ao 6/2010-44 ze dne 15. 12. 2010. 

Nejvyšší správní soud rozhodoval spor Správy národního parku Šumava s navrhovatelem RNDr. 

V. Ř., MBA, o zrušení opatření obecné povahy – návštěvního řádu. Návštěvní řád vydala Správa 

národního parku a jeho prostřednictvím zakazovala vstup na určité území národního parku (mimo 

první zónu). Navrhovatel se tímto zákazem cítil dotčen na svém právu svobodného pohybu 

zakotveném v čl. 14 odst. 1 Listiny zejména z důvodu rozsahu plochy pokryté zákazem vstupu a 

jeho přísností. Podle navrhovatele návštěvní řád nesplňoval kritérium proporcionality – ochrana 

populací tetřeva hlušce a tetřívka obecného byla disproporční vůči omezení jednotlivců, navíc 

nevedla k zamýšlenému cíli. Návštěvní řád byl nakonec Nejvyšším správním soudem zrušen, 

neboť i v případě naplnění zákonné podmínky je třeba, aby „šlo z hlediska územního, věcného i 

osobního o nejmenší omezení, které ještě postačuje k dosažení zákonem stanoveného cíle, tedy 

předejití poškozování území v národním parku”. Tento požadavek vyplývá z čl. 14 Listiny, který 

umožňuje zásah do práva svobody pohybu za předpokladu, že je to „nevyhnutelné”, což podle 

soudu v šetřeném případě nenastalo. Jelikož nebyly naplněny zákonné požadavky na možnost 

omezení pohybu, měla dle názoru soudu přednost svoboda pohybu před obecným zájmem na 

ochraně životního prostředí na území NP, resp. zachování její míry před vydáním návštěvního 

řádu. Ani možnost omezení svobody pohybu s odkazem na ochranu životního prostředí tedy není 

bezbřehá a musí být vždy přiměřená konkrétní situaci.  

 

c) Článek 35 

 

Poslední článek Listiny, který obsahuje výslovný odkaz na životní prostředí, najdeme v hlavě 

čtvrté upravující Hospodářská, kulturní a sociální práva; jedná se o článek 35 Listiny. Čl. 35 odst. 

1 Listiny upravuje právo na příznivé životní prostředí:  

 

„Každý má právo na příznivé životní prostředí.“ 

 

Je nesporné, že za posledních několik desetiletí dochází k poškozování životního prostředí vlivem 

člověka v nebývalé míře. Snižování kvality prostředí, ve kterém však člověk sám žije, vede 

v posledních letech k hodnotovému posunu, „k jakémusi ‚ekologickému procitnutí‘ či ‚uvědomění 
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si‘ mezí a zranitelnosti životního prostředí“.49 Lidé si začínají uvědomovat hodnoty přírody či 

životního prostředí jako takového a lze hovořit také o uvědomění vlastní odpovědnosti za budoucí 

vývoj na Zemi a stav životního prostředí, které bude zanecháno dalším generacím (viz již 

několikrát zmíněný koncept udržitelného rozvoje). V českém ústavním pořádku je toto vědomí 

vyjádřeno v preambuli Listiny i Ústavy, v některých článcích Ústavy i Listiny (viz výše uvedené), 

nejkonkrétnějším odkazem je však právě čl. 35 odst. 1 Listiny. 

 

Tento článek v prvním odstavci obsahuje obecné právo každého na příznivé životní prostředí. 

Výklad obsahu práva na příznivé životní prostředí je poměrně komplikovaný, jak ostatně uvádí i 

Ústavní soud České republiky, je „nepochybně právem s relativním obsahem a je třeba ho vykládat 

z mnoha aspektů a vždy se zřetelem ke konkrétní věci.“50 

 

Z hlediska systematiky zařazení v Listině je právo na příznivé životní prostředí součástí hlavy 

čtvrté, která obsahuje hospodářská, sociální a kulturní práva. Charakter i samotné znění čl. 35 jsou 

v kontextu ostatních práv specifické – jak uvádí Kokeš: „Nahlíženo prizmatem výše popsaných 

teoretických přístupů k procesu ‚ekologizace základních práv‘ lze dokonce hovořit o ‚trojjediné 

schizofrenní‘ povaze přístupu čl. 35 k ochraně životního prostředí, neboť zatímco ve znění odst. 1 

rezonuje hmotněprávní aspekt konceptu environmentálních (základních) práv (právo na příznivé 

životní prostředí), v odst. 2 je zdůrazněn jejich procedurální aspekt (právo na informace týkající 

se životního prostředí) a konečně odst. 3 stanovením určitých povinností, mezí a imitů vymezujících 

odpovědnoststní dimenzi ochrany životního prostředí nejzřetelněji tenduje k ochraně životního 

prostředí jako ústavně chráněné hodnoty (v objektivním smyslu).”51 Nejedná se však o subjektivní 

právo, které by bylo možné bez dalšího (přímo) vymáhat, neboť je zároveň omezeno čl. 41 odst. 

1 Listiny a je tak možné se jej domáhat pouze v mezích ustanovení zákonů, které jej provádějí.  

 

Podle usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1372/07 ze dne 19. 6. 2007 se v případě skupiny 

hospodářských, kulturních a sociálních práv, kam se čl. 35 řadí, nejedná o skupinu základních 

práv, která by byla brána jako od počátku neomezená a až následně omezovaná zákonodárcem ze 

stanovených důvodů, ale naopak o práva, jejichž samotný obsah a rozsah určuje až zákonodárce. 

Zařazení mezi hospodářská, kulturní a sociální práva je v otázce vymahatelnosti práva na příznivé 

 
49 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv, Listina základních práv a svobod: komentář, s. 707.  
50 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. 10. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 17/95. 
51 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv, Listina základních práv a svobod: komentář, s. 712. 
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životní prostředí poměrně problematické52, a to jak z hlediska zjišťování míry příznivosti životního 

prostředí (v objektivním slova smyslu), tak i přímého vymáhání tohoto práva. Rovněž aktivní 

legitimace k domáhání se tohoto práva je přiznána pouze některým subjektům (obecně právnickým 

osobám podle konstantní judikatury toto právo nepřísluší, do určité míry jej mohou ve prospěch 

jiných fyzických osob – členů, občanů – vymáhat i ekologické spolky53 a obce, aktivní legitimace 

byla přiznána i Statutárnímu městu Ostrava54). Jedná se tak spíše o snahu ústavodárce garantovat 

ochranu hodnoty životního prostředí55, ačkoli pohled soudů, a to nejen soudu Ústavního56, se 

pozvolna mění. 

 

Zároveň nelze opomenout souvislost práva na příznivé životní prostředí s dalšími základními 

právy, především právem na život, neboť příznivé životní prostředí je jednou z důležitých 

podmínek existence života všeobecně, ale také s právem na ochranu zdraví. Tato práva jsou úzce 

provázána a prakticky neoddělitelná, můžeme také říci, že společně vytváří rámec pro zdravý a 

spokojený život jednotlivce i celého lidstva.  

 

Ačkoli to tak tedy na první pohled nevypadá, neskýtá čl. 35 odst. 1 Listiny absolutní právo na 

příznivé životní prostředí pro všechny – jednak je jeho vymáhání omezeno problematickou aktivní 

legitimací, navíc je zařazeno mezi práva hospodářská, sociální a kulturní a jako takové je možné 

jej vymáhat jen s odkazem na čl. 41 odst. 1 Listiny – zejm. práva sociální „lze rovněž chápat i jako 

závazek státu vůči jednotlivcům, že jim bude poskytovat určitá plnění podle svých možností 

vyjádřených v prováděcích zákonech”.57 Je samozřejmě otázkou, nakolik je právo na příznivé 

životní prostředí svých charakterem sociálním či hospodářským právem, což významně snižuje 

 
52 DAMOHORSKÝ, Milan a Hana MÜLLEROVÁ. Právo na příznivé životní prostředí v České republice in 

GERLOCH, Aleš a Pavel ŠTURMA, Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v 

českém, evropském a mezinárodním kontextu: komentář, s. 120. 
53 V nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, který nabízí i přehled vývoje rozhodovací praxe 

soudu k aktivní legitimaci právnických osob, Ústavní soud mj. konstatoval: „Skutečnost, že občan dá přednost 

prosazování svého zájmu formou sdružení se s jinými občany, nelze přičítat k jeho tíži. S ohledem na výše popsaný 

vývoj mezinárodních závazků České republiky, unijního práva i na zákonnou úpravu postavení spolků zaměřených na 

ochranu přírody a krajiny lze považovat za překonanou starší praxi Ústavního soudu ve vztahu k aktivní legitimaci 
spolků zastupovat zájmy svých členů na ochraně jejich práva na příznivé životní prostředí, vyjádřenou v usnesení ze 

dne 6. 1. 1998 sp. zn. I. ÚS 282/97. Fyzické osoby, pokud se sdruží do občanského sdružení (spolku), jehož účelem 

podle stanov je ochrana přírody a krajiny, mohou své právo na příznivé životní prostředí, zakotvené v čl. 35 Listiny, 

realizovat i prostřednictvím tohoto spolku.“  
54 Aktivní legitimace byla přiznána např. Statutárnímu městu Ostrava - rozsudek NSS ze dne 26. 6. 2013, č. j. 6 Aps 

1/2013-51, a shodně rozsudek NSS ze dne 14. 11. 2014, č. j. 6 As 1/2014-30. 
55 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv, Listina základních práv a svobod: komentář, s. 712. 
56 Např. rozsudek NSS ze dne 13. 10. 2010, č. j. 6 Ao 5/2010-43. 
57 FILIP, Jan, Ústavní právo České republiky: komentář, s. 117. 



 

32 
 

 

možnost jeho vymáhání pouze v mezích prováděcích předpisů.58 Právě jeho systematické zařazení 

je však důvodem, proč je i v případě tohoto práva možné provést test racionality (podrobněji 

k testu racionality v kapitole 2.3 této práce). Velmi zajímavé bude v tomto kontextu sledovat osud 

tzv. klimatické žaloby59, kterou po vzoru Nizozemska60 podávají i tuzemští občané 

prostřednictvím spolku.  

 

Je také nelehké obsah práva přesně definovat, neboť ona „příznivost” je obtížně měřitelná. K 

„měření“ příznivosti mohou sloužit „v některých částech či složkách životního prostředí tzv. 

environmentální standardy, jako jsou například maximální přípustné limity znečištění ovzduší, 

hodnoty přípustného znečištění povrchových vod ad. Některé hodnoty životního prostředí jsou však 

právními předpisy chráněny, aniž by pro ně existovaly standardy – často protože nejsou měřitelné 

ani vyčíslitelné (například přírodní a estetické hodnoty chráněné v rámci ochrany přírody a 

krajiny jako úroveň biodiverzity, krajinný ráz ad.). Jako zásah do práva na příznivé životní 

prostředí bylo u negativních závazků označeno určité kvalifikované ‚zhoršení‘ ochrany životního 

prostředí (jeho složky, části apod.).”61 Zároveň je však příznivost a její vnímání do značné míry 

subjektivní a závisí na mnoha faktorech, např. na dosavadních zkušenostech či naopak představách 

o ideálním příznivém životním prostředí.  

 

Svůj výklad obsahu tohoto práva postupně přidává také Ústavní soud. V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

18/17 ze dne 25. 9. 2018, kterému bude věnován širší prostor v kapitole 2.2.2 této práce, Ústavní 

soud částečně definoval obsah práva na příznivé životní prostředí při rozhodování o zrušení mj. 

některých ustanovení ZOPK, která se týkají národních parků. Podle soudu je smyslem národních 

parků, resp. jejich zakládání „kompromis mezi naplňováním dlouhodobých cílů ochrany přírody 

(nerušený průběh přírodních jevů) a umožněním využití jejich území (k udržitelnému rozvoji, 

vzdělání, výchově, aj.), to vše jako komponentů práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 

 
58 Např. Müllerová se domnívá, že zařazení mezi socioekonomická práva je nesprávné: „Skutečně je žádoucí, aby míra 

ochrany životního prostředí sledovala křivku výkyvů momentální hospodářské situace státu? Abychom úroveň 

životního prostředí chápali jako legitimní předmět politického boje a spokojili se s tím, že soudy mají při jejím 

přezkumu být zdrženlivé, protože by jinak nepřípustně zasahovaly do politických otázek a dělby moci? Domnívám 

se, že je zde mnoho zásadních odlišností práv v oblasti životního prostředí od ostatních práv hospodářských, 

sociálních a kulturních, a že je tak na místě pochybovat o správnosti zařazení práva na příznivé životní prostředí 

mezi ně.“ MÜLLEROVÁ, Hana. Perspektivy práva na příznivé životní prostředí: vzor přezkumu 

socioekonomických práv a test racionality. In: Právník 6/2019 [online]. [cit. 2020-08-14]. s. 540. 
59 Více na Klimatická žaloba ČR [online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.klimazaloba.cz/.  
60 Např. ZAMOUŘIL, Jakub. Úspěch klimatické žaloby v Nizozemsku: soud přikázal vládě rychlejší snižování 

emisí [online]. Czech Sight, 2019 [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://www.czechsight.cz/uspech-klimaticke-
zaloby-v-nizozemsku-soud-prikazal-rychlejsi-snizovani-emisi/. 
61 MÜLLEROVÁ, Hana. Perspektivy práva na příznivé životní prostředí: vzor přezkumu socioekonomických práv a 

test racionality. In: Právník 6/2019 [online]. [cit. 2020-08-14]. s. 551 – 552. 
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odst. 1 Listiny i požadavku na zachování a rozvíjení přírodního bohatství podle Preambule 

Ústavy.” V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ze dne 17. 7. 2019 pak Ústavní soud v rámci provádění 

testu racionality definoval i samotné jádro práva na příznivé životní prostředí, kterým je „zejména 

možnost každého domáhat se zákonem stanoveným způsobem ochrany přirozených 

environmentálních podmínek své existence a udržitelného rozvoje, s čímž koresponduje pozitivní 

závazek státu střežit zděděné přírodní bohatství, dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a 

chránit přírodního bohatství (preambule a čl. 7 Ústavy). Pozitivní závazek státu tedy mj. spočívá 

v ochraně proti zásahu do životního prostředí v takové míře, která by znemožňovala realizaci 

základních životních potřeb člověka.” Ústavní soud tak konečně konkretizuje obsah práva na 

příznivé životní prostředí alespoň ve svých nejnovějších nálezech – někteří soudci se však ani s 

tímto vymezením esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí zcela neztotožňují. Soudce 

Ludvík David ve svém disentním stanovisku k nálezu konstatuje, že „[p]lenární nález podává v 

bodě 48 definici tohoto práva odvozenou z Ústavy a konstatuje též existenci pozitivního závazku 

státu z něj plynoucího. Nezmiňuje se však o tom, že aktuálním obsahem práva na příznivé životní 

prostředí je též zajištění informovanosti občanů a stanovení limitů pro zdravotně přijatelné životní 

prostředí, přičemž konkrétní akcent ochrany domáhat se tohoto práva je položen na garance účasti 

jednotlivců (též sdružených ve spolky) ve správních řízeních, v nichž je aspekt životního prostředí 

přítomen.” Můžeme pouze doufat, že Ústavní soud v některém ze svých dalších nálezů věnuje 

vymezení obsahu a esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí větší prostor.  

  

 

Článek 35 odst. 2 Listiny dále stanoví:  

„Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“ 

 

Právo na včasné a úplně informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů představuje 

konkretizaci obecného práva na informace uvedeného v čl. 17 Listiny a rovněž může fungovat 

jako nástroj k realizaci práva na příznivé životní prostředí zakotveného v čl. 35 odst. 1 Listiny. Na 

základě získaných informací by jednotlivci měli mít možnost podílet se na politickém 

rozhodování, které se týká ochrany životního prostředí. V té souvislosti nelze nezmínit Aarhuskou 

úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
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záležitostech životního prostředí62, která se právě zabývá mj. účastenstvím v řízeních ve věcech 

ochrany životního prostředí.  

 

Posledním výslovně environmentálním ustanovením Listiny je odstavec 2 článku 35: 

„Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, 

druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“ 

 

Tento odstavec čl. 35 stanoví ústavněprávní limity výkonu práv ve vztahu k životnímu prostředí a 

poskytuje zákonodárci možnost omezovat základní práva garantovaná Listinou zájmem na 

ochraně životního prostředí. Jak již bylo řečeno, primární odpovědnost za stav životního prostředí 

v České republice leží na státu. Bylo by však chybou se domnívat, že pouze stát je povinen se 

chovat tak, aby životní prostředí nezhoršoval či nepoškozoval. Odpovědnost má samozřejmě i 

každý jednotlivec, jak ostatně akcentuje i preambule Ústavy, která hovoří o občanech, vědomých 

si svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. Je však opět rolí státu kontrolovat 

jednotlivce, že si opravdu zodpovědně počíná. Jedná se přitom jak o odpovědnost morální, tak i 

odpovědnost občanskoprávní, správněprávní či trestněprávní, jak jsou konkretizovány 

v jednotlivých zákonech (trestné činy proti životnímu prostředí v hlavě VIII zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník; správní delikty v jednotlivých speciálních zákonech, náhrada škody podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v neposlední řadě zákon č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, a úprava ekologické 

újmy v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, případně dalších složkových zákonech). 

 

S ohledem na výše uvedené můžeme shrnout, že ústavněprávní ochrana životního prostředí je 

zakotvena spíše v Listině než v Ústavě, byť je obsažena v preambulích obou těchto ústavních 

zákonů. Kromě ustanovení, která mají za cíl ochranu přírody, přírodního bohatství či životního 

prostředí jako celku (čl. 7 Ústavy, čl. 35 odst. 1 Listiny) obsahuje ústavní pořádek, resp. zejména 

Listina, několik základních práv a svobod, kde ochrana životního prostředí figuruje jako důvod 

pro jejich omezení. Toto omezení je uvedeno buď výslovně s odkazem na ochranu životního 

 
62 Aarhuská úmluva byla sjednána za účelem podpory zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti, 

vytváření podmínek pro aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí 

a zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí. V mezinárodním kontextu je považována za jeden 

z nejvýznamnějších dokumentů své doby – je charakterizována jako kvalitativní předěl v komunikaci mezi státní 

správou a občany, jako nástroj k prohloubení demokracie a k prosazení lidských práv a svobod. Více např. na Úmluva 
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního 

prostředí [online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/umluva_pristup_informace. 
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prostředí či jeho složky (např. čl. 14 odst. 3 Listiny), nebo s odkazem na obecný či veřejný zájem 

(např. čl. 11 odst. 3 a 4 Listiny). I v těchto případech však musí být omezení vždy co nejmenší a 

přiměřené zamýšlenému cíli. 

 

V souvislosti se zakotvením ochrany životního prostředí do jednotlivých ústavně garantovaných 

práv nelze nezmínit také čl. 4 odst. 4 Listiny, který upravuje meze základních práv a svobod: 

 

„Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a 

smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.” 

 

Tento odstavec stanovuje jakousi maximální hranici možného omezení základního práva či 

svobody, zároveň s odkazem na nutnost hledání jejich podstaty, která musí být šetřena v každém 

jednotlivém případě. Tato hranice omezení se nicméně neuplatňuje automaticky, neboť Ústavní 

soud pravidelně zkoumá při omezování základních práv proporcionalitu takového omezení.63 Toto 

ustanovení však není generálním limitačním ustanovením všech práv uvedených v Listině, ale 

vztahuje se pouze na práva či svobody, u nichž je možnost omezení stanovena přímo v Listině, ať 

už přímo v článku upravujícím dané právo, či v jiném ustanovení, jako je tomu u čl. 41 odst. 1 

Listiny64. Z čl. 4 odst. 4 Listiny vychází také princip minimalizace zásahu do práva, který Ústavní 

soud využívá při rozhodování o individuálních ústavních stížnostech (viz nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 

4/94 ze dne 12. 10. 1994, který je blíže rozebrán v kapitole 2.265). 

  

 
63 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv, Listina základních práv a svobod: komentář, s. 131 – 132.  
64 KOSAŘ, David. Kolize dvou základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR. Jurisprudence, Brno: ASPI, 2008, 
XVII, č. 1, s. 5. ISSN 1212-9909.  
65 V tomto nálezu soud konstatoval, že „v případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před druhým ze dvou v 

kolizi stojících základních práv, je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností 

minimalizace zásahu do jednoho z nich. Tento závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a 

svobod, a sice v tom smyslu, že základních práv a svobod musí být šetřeno nejenom při používání ustanovení o mezích 

základních práv a svobod, nýbrž analogicky rovněž v případě jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.” 
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1.5 Ústavní soud jako negativní zákonodárce 
 
Než se dostaneme k samotné rozhodovací praxi, je vhodné alespoň stručně přiblížit roli Ústavního 

soudu jako negativního zákonodárce.  

 

Podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy rozhoduje Ústavní soud o zrušení zákonů nebo jejich 

jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem. Jedná se o tvz. kontrolu 

ústavnosti norem.  

 

Kontrolu norem lze dělit na abstraktní a konkrétní. Podle usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 

25/08 ze dne 11. 9. 2008 a odborné literatury při abstraktní kontrole norem „jedná orgán ochrany 

ústavnosti na základě návrhu aktivně legitimovaných subjektů, které jsou oprávněny se na něj 

obrátit s návrhem kdykoliv v průběhu platnosti napadených norem.” Ústavní soud pak 

přezkoumává soulad norem „bez jakéhokoli vztahu ke konkrétnímu případu, v němž potřeba 

aplikace příslušných norem vyvstala. Taková forma přezkumu je v podstatě velmi obecná a 

předpokládá, že ústavní soud v rozhodnutí postihne všechny v úvahu přicházející aspekty, které 

mohou kdykoliv při výkladu a aplikaci normy vzniknout.”66 Při abstraktní kontrole norem neplatí 

zásada projednací, Ústavní soud tedy není vázán odůvodněním návrhu, ale je naopak povinen 

zkoumat napadené ustanovení i z hlediska souladu s jinými ústavněprávními předpisy, než pro 

které je napadáno.67  

 

Konkrétní kontrola norem je naopak „přípustná buď z podnětu státního orgánu (zpravidla soudu), 

který při řešení konkrétního případu byl při aplikaci příslušných norem konfrontován s jejich 

nesouladem s normami vyšší právní síly, popř. může právní řád umožňovat zahájení takové 

kontroly i z podnětu jednotlivé fyzické či právnické osoby, jež se aplikací napadeného předpisu v 

určitém případě cítí být dotčena na svých právech. Možnost uplatnit takový návrh je časově a 

věcně omezena, neboť trvá potud, pokud je třeba k řešení konkrétního případu použít příslušné 

normy. V takovém případě se rozhodování Ústavního soudu omezuje pouze na konkrétní aspekty 

daného případu, který pochybnosti o souladu vyvolal.”68 Za konkrétní kontrolu norem je možné 

považovat řízení o zrušení zákonů nebo jiných právních předpisů ve smyslu ust. § 64 odst. 2 písm. 

d) zákona o Ústavním soudu a článku 87 odst. 1 písm. b) Ústavy, které je zahájeno na návrh 

 
66 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/08 ze dne 11. 9. 2008, část II. odůvodnění.  
67 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 54/05. 
68 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. III. ÚS 12/08. 
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konkrétního stěžovatele. „Smyslem tohoto typu kontroly je umožnit Ústavnímu soudu odstraňovat 

systémové defekty v právním řádu, které se projevily v konkrétním případě a které se mohou 

projevovat i nadále v dalších případech.“69  

 

Podrobnější úpravu řízení před Ústavním soudem v této otázce obsahuje zákon č. 182/1993 Sb., o 

Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚS”). Podle § 64 odst. 1 ZÚS může 

návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podat: 

 

a) „prezident republiky, 

b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, 

c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, 

d) vláda za podmínek uvedených v § 118, 

e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo 

podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.“ 

 

Pro podání návrhu nestanovuje ZÚS žádnou lhůtu. Po přijetí návrhu zkoumá přidělený soudce 

zpravodaj, zda jsou splněny všechny náležitosti návrhu podle § 34 ZÚS a zda není nepřípustný (§ 

35 ZÚS). Pokud nenastane důvod, pro který je možné návrh odmítnout (§ 43 ZÚS), bude projednán 

věcně. K řízení podle  čl. 87 odst. 1 písm. a) nebo b) Ústavy může věc předat i senát v souvislosti 

s rozhodováním o ústavní stížnosti, pokud dojde k závěru, že zákon nebo jiný právní předpis anebo 

jejich jednotlivá ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní 

stížnosti, jsou v rozporu s ústavním zákonem, popřípadě se zákonem, případně – jedná-li se o jiný 

právní předpis – senát řízení přeruší a podá návrh plénu na zrušení takového právního předpisu. 

Pokud k takovému závěru dojde plénum v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, zahájí a 

provede rovněž řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) nebo b) Ústavy (§ 78 odst. 2 ZÚS). 

 

V samotném řízení soud nejdříve zkoumá, zda byl zákon řádně přijat a vydán v mezích Ústavou 

stanovené kompetence a ústavně předepsaným způsobem (§ 68 odst. 2 ZÚS), tedy zda byl zákon 

vydán oprávněným orgánem a schválen příslušným počtem poslanců a senátorů (formální 

ústavnost). Pokud jsou tyto  náležitosti splněny, může být přistoupeno k meritornímu rozhodnutí, 

přičemž o zrušení zákona rozhoduje Ústavní soud v plénu [§ 11 odst. 1 písm. a) ZÚS]. Účastníkem 

řízení je kromě navrhovatele také vždy ten, kdo zákon vydal (tedy v případě zákonů obě komory 

 
69 WAGNEROVÁ, Eliška a kolektiv. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. Komentáře 

(ASPI). ISBN 978-80-7357-305-8. s. 366 a násl. 
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Parlamentu), vláda a  Veřejný ochránce práv mohou vystupovat v pozici vedlejšího účastníka 

řízení (§ 69 ZÚS).   

 

Po provedeném řízení Ústavní soud v souladu s § 70 ZÚS návrh buď zamítne, pokud nejsou dány 

důvody ke zrušení napadeného předpisu, nebo návrhu vyhoví a napadený předpis či jeho 

ustanovení zruší dnem, který v nálezu určí (včetně případných ustanovení prováděcích předpisů). 

Jiné možnosti rozhodnutí o návrhu ZÚS nepřipouští – Ústavní soud je „při svém rozhodování 

rozsahem a obsahem podaného návrhu vázán a ve svém rozhodnutí z jeho hranic (ultra petitum) 

vykročit nemůže (viz např. nález ve věci sp. zn. Pl. ÚS 8/95); stejně tak nemůže do posuzovaného 

textu zákona zasáhnout jinak než zrušujícím výrokem, takže jakákoliv úprava návrhu ze strany 

Ústavního soudu je vyloučena.”70  

 

S právními důsledky nálezu pro jednotlivé osoby a jejich práva a povinnosti se pak vyrovnává § 71 

ZÚS71 tak, že kromě dosud nevykonaných rozsůdků v trestních věcech zůstávají pravomocná 

rozhodnutí vydaná na základě zrušeného zákona či zákonného ustanovení nedotčena, práva a 

povinnosti podle nich však nelze vykonávat.  

 

Můžeme tedy shrnout, že Ústavní soud může svou funkci negativního zákonodárce vykonávat 

pouze na návrh určitého předem vymezeného okruhu navrhovatelů, kteří nemají k podání žádnou 

zákonnou lhůtu. Soud zkoumá jak formální, tak materiální stránku ústavnosti napadeného 

právního předpisu, musí však vždy dodržet rozsah podaného návrhu, nemůže se stát „pozitivním” 

zákonodárcem (viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/13 ze dne 5. 8. 2014 již citované 

v kapitole 1.4.3 této práce), při respektování principu dělby moci tedy Ústavní soud „není 

oprávněn právní předpisy měnit či doplňovat, nýbrž působí pouze jako tzv. negativní zákonodárce 

 
70 FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu: komentář [online]. 2., přeprac. a 

rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007 [cit. 2020-08-14]. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5. 
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembqg5pwk232geydclttmjptcojzgnptcobs. 
71 § 71 ZÚS 
(1) Byl-li na základě právního předpisu, který byl zrušen, vydán soudem v trestním řízení rozsudek, který nabyl právní 

moci, ale nebyl dosud vykonán, je zrušení takového právního předpisu důvodem pro obnovu řízení podle ustanovení 

zákona o trestním řízení soudním. 
(2) Ostatní pravomocná rozhodnutí vydaná na základě právního předpisu, který byl zrušen, zůstávají nedotčena; práva 

a povinnosti podle takových rozhodnutí však nelze vykonávat. 
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí i v případech, kdy byly zrušeny části právních předpisů, popřípadě některá jejich 

ustanovení. 
(4) Jinak práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením právního předpisů zůstávají nedotčena. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgvpxa3c7ovzv6oa
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a může napadené právní předpisy toliko zrušit, jestliže shledá jejich protiústavnost (resp. v případě 

podzákonných předpisů i jejich protizákonnost)”.72  

 

V rozporu s ústavním pořádkem může být právní předpis pro nekompatibilitu s každým 

ustanovením uvedeným v Ústavě a Listině, my se však budeme věnovat rozhodovací praxi 

Ústavního soudu jako negativního zákonodárce, která se nějakým způsobem dotýká ochrany 

životního prostředí.  

  

 
72 Nález ÚS ze dne 27. 2. 2001, sp. zn. I. ÚS 90/01. 
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2. Ochrana životního prostředí jako součást práv 

vyplývajících z ústavního pořádku 
 
 

Do českého právního řádu je ochrana životního prostředí začleněna z pohledu jeho ochrany pro 

potřeby člověka, pro kterého představuje životně důležitou hodnotu. Tato práce se soustředí na 

přístup Ústavního soudu k životnímu prostředí v jeho rozhodovací praxi, která se týká návrhů na 

zrušení zákonů či jejich jednotlivých ustanovení a je tematicky rozdělena do tří okruhů podle toho, 

jak je v rozhodnutích Ústavního soudu životní prostředí pojímano – zda jako součást základního 

práva, jako veřejný zájem či jako veřejný statek (přístup 1, 2 a 3).  

 

Následující část práce se zabývá judikaturou Ústavního soudu v oblasti potenciálního zrušení 

zákona či jeho ustanovení, které se vztahuje k ochraně životního prostředí, jež je zde pojímáno 

jako součást práv a svobod zakotvených v ústavním pořádku – dále v této práci označováno také 

jako přístup 1.  

 

2.1 Teoretické řešení kolize práv a principů 
 

Podle Wintera73 lze omezení základních práv a svobod v obecné rovině rozdělit na  

a. omezení přímo Ústavou či Listinou, např. čl. 8 či čl. 11 Listiny, 

b. omezení zákonem za splnění podmínek stanovených v ústavě, např. možnost omezení 

svobody projevu zakotvená v čl. 17 odst. 4 LZPS, 

c. omezení v případě kolize s jiným základním právem, neboť žádné právo nemá absolutní 

přednost před jiným.  

 

Kolizi dvou základních práv pak nazýváme kolizí právních principů, neboť základní práva jsou 

podle ústavní teorie považována za principy.74  

 

 

 

 
73 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-449-7. s. 141 a 142. 
74 HARVÁNEK, Jaromír. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-

104-5. s. 267. 
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Princip vs pravidlo vs norma 

 

Bez znalosti konkrétních pojmů lze těžko stavět teorie, proto je na tomto místě vhodné udělat malý 

exkurz do teorie práva stran charakterizace některých používaných pojmů. Pojmy je třeba 

definovat pro potřeby této práce také proto, že různí autoři přiřazují různým pojmům rozdílné 

významy. V dalších kapitolách této práce budeme pracovat zejména s pojmy princip, pravidlo, 

norma a hodnota tak, jak je vykládá Alexy75.  

 

Podle Alexyho je zastřešujícím pojmem norma, ve které je obsaženo ústavním pořádkem zaručené 

právo. Norma může mít podobu principu (principle), nebo pravidla (rule)76, resp. individuálního 

a konkrétního příkazu, zákazu či dovolení.77  

 

Princip obecně můžeme definovat jako obecný postulát, který ve své „koncentrované podobě 

vyjadřuje obecné cíle práva, kterými jsou základní hodnoty (život, svoboda, rovnost, jistota, 

majetek a další až po nejobecnější právní hodnotu, hodnotu spravedlnosti), [k] jejich[ž] naplnění 

a ochraně působení práva směřuje“.78 Právní principy jsou také „staletou vymožeností právní 

kultury a jsou právu imanentí v právním státě, ať jsou nebo nejsou výslovně vyjádřeny v platných 

právních normách“.79 Podle Boguszaka existuje určitý typ právních principů, které jsou 

„nezrušitelné“. Jedná se o principy, bez nichž by právo nebylo funkční, jejichž zrušením by 

zákonodárce překročil meze regulovatelnosti vztahů a chování pomocí práva a jejichž sotva 

představitelné anulování by narušilo efektivnost normativního právního systému do té míry, že by 

hrozil rozklad celé soustavy nebo oblasti právem regulovaných společenských vztahů.80 Zároveň 

však nejde o principy zcela neměnné.81 Oproti pravidlům mají principy vyšší míru obecnosti – 

principem je např. svoboda náboženského vyznání, konkrétním pravidlem je pak ustanovení 

 
75 Zejm. v díle ALEXY, R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2010 (překlad J. 

Rivers, orig.: Theorie der Grundrechte. Frankfurt am Main, 1986). 
76 ALEXY, R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2010 (překlad J. Rivers, orig.: 

Theorie der Grundrechte. Frankfurt am Main, 1986). s. 44 – 45.   
77 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-868-
9896-2. s. 142. 
78 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-
735-7030-0. s. 305. 
79Tamtéž, s 287. 
80 Tamtéž, s. 289. 
81 Mezi tyto „nezrušitelné“ principy řadí Boguszak impossibilium nulla obligatio (k nemožnému závazek nevznikne), 

lex retro non agit (zákon nepůsobí nazpět), ignorantia legis non excusat (neznalost zákona neomlouvá), pacta sund 
servanda (úmluvy se mají dodržovat), de similibus idem est iudicandum (případy obdobné se mají posuzovat 

obdobně), res iudicata pro veritate accipitur (presumpce správnosti řádně vyhlášených či pravomocných 

veřejnoprávních aktů), princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí a legální licence. BOGUSZAK, Jiří, Teorie 
práva, s. 289-290.  
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zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 3, podle kterého 

nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti 

nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti. Principy 

jsou normy, které vyžadují, aby jejich obsah byl realizován v co nejširším možném rozsahu 

v rámci právních i reálných možností. Princip tak může být naplněn i částečně, postupně, na druhé 

straně pravidlo může být buď naplněno, nebo porušeno, neexistuje žádný mezistupeň částečného 

naplnění.82  

  

Pravidlo je pak stejně jako jako princip právní norma, která se však vyznačuje nižší mírou 

obecnosti. Základním odličovacím kritériem od principů podle Alexyho je, že pravidlo vždy buď 

je, nebo není naplněno, jak již bylo uvedeno výše. Pokud se pravidlo uplatní, musí být vykonáno 

přesně to, co dané pravidlo vyžaduje – nic více, nic méně.83   

 

Hojně používaným pojmem v oblasti základních práv a svobod je také hodnota, kterou můžeme 

v obecném slova smyslu chápat jako konečný účel a abstraktní hledisko pro volbu účelu, hodnota 

je zároveň takový účel, který nelze pojmout již pouze jako prostředek k dosahování jiných účelů.84 

Jako hodnoty můžeme označit jevy, jež lidé považují za základní blaha, kterých je třeba dosahovat, 

uchovávat je a chránit.85 Alexy rozlišuje mezi situací, kdy něco hodnotu má (jako kritérium pro 

hodnocení) a kdy něco je hodnotou samo o sobě.86 Skutečnost, zda považujeme určitý jev za 

hodnotu a jak vysoko případně stojí v hodnotovém žebříčku dané osoby, je čistě subjektivní a 

rovněž proměnlivá v čase – měnit se může pořadí hodnot i samotné jevy, které za hodnoty 

(ne)považujeme. Čím větší je určité hodnoty nedostatek, tím výše se zpravidla na hodnotovém 

žebříčku ocitne. Jedním z prostředků, kterým lze hodnoty chránit, je nepochybně právo.  

 

Kolize versus konflikt 

 

Abychom se vůbec mohli zabývat případy střetu základních práv, je třeba vymezit pojmy konflikt 

a kolize. V tomto případě budeme vycházet ze závěrů Dworkina a zejména Alexyho, podle kterých 

tkví rozdíl mezi pojmy kolize a konflikt v tom, zda proti sobě stojí pravidla či principy. Pokud se 

 
82 ALEXY, R., A Theory of Constitutional Rights, s. 48. 
83 Tamtéž.  
84 BOGUSZAK, Jiří, Teorie práva, s. 274. 
85 BOGUSZAK, Jiří, Teorie práva, s. 274. 
86 ALEXY, R., A Theory of Constitutional Rights, s. 88. 
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jedná o střet pravidel, označujeme ho jako konflikt. Řešením konfliktu je zneplatnění jednoho z 

pravidel (derogace) či stanovení výjimky. Stojí-li proti sobě ve střetu dva principy, označujeme 

tuto situaci za kolizi.87 Řešením kolize je poměřování principů, neboť ani jeden z principů by 

neměl být zcela zneplatněn. Pro účely této práce budeme při řešení kolizí vycházet z Alexyho 

koncepce právních principů, jejímž základem je rozlišení norem na pravidla a principy, jak bylo 

uvedeno výše. 

 

Toto rozlišení mezi principy a pravidly je stěžejní právě pro případnou kolizi obou. Pokud proti 

sobě budou stát dvě pravidla, není možné střet vyřešit jinak, než že jedno pravidlo bude porušeno 

(případně zneplatněno).88 Další otázkou je v takovém případě nalezení řešení, které pravidlo bude 

neuposlechnuto (zneplatněno), přičemž lze vycházet jak např. z obecných pravidel typu přednosti 

pozdější či speciální normy, tak i z „důležitosti“ každého konkrétního pravidla – např. podle právní 

síly vyhlášky versus síla zákona. Jiný způsob řešení je třeba nalézt v případě kolize dvou principů.  

 

Jelikož principy je možné naplnit i částečně, v případě jejich střetu je třeba rozhodnout, který 

princip převáží nad druhým za konkrétních okolností řešeného případu.89 Dojde-li ke změně 

okolností, je možné, že převáží princip druhý. Okolnosti, za kterých jeden princip převážil nad 

druhým, vytváří podmínky pro uplatnění konkrétního pravidla, které má stejné právní důsledky 

jako princip, který převážil – právě uvedené označuje Alexy jako tzv. Kollisionsgesetz (Law of 

Competing Principles), volně přeloženo zákon v kolizi stojících principů.  

 

Existují i výjimečné případy, kdy princip může být zneplatněn. Jako příklad Alexy uvádí princip 

rasové segregace90, který německý ústavní soud prakticky vyloučil z používání. V případě, že by 

teoreticky došlo ke kolizi tohoto principu s jiným principem, bude princip rasové segregace 

zneplatněn, stejně jako může být zneplatněno pravidlo, jelikož se již nejedná o platný princip, 

který by byl součástí právního řádu.91  

 

 
87 HOLLÄNDER, Pavel, Filosofie práva, s. 148.  
88 ALEXY, R., A Theory of Constitutional Rights,s. 49. 
89 ALEXY, R., A Theory of Constitutional Rights,s. 50.  
90 Tamtéž, s. 61. 
91 Na druhou stranu lze uvažovat i o tzv. absolutních principech, které jsou extrémně silné a nemohou být v žádném 

případě převáženy jiným principem. V případě absolutních principů nelze hovořit o právní limitaci, pouze faktické, a 

zákon v kolizi stojících principů se v takovém případě neuplatní. Nejblíže právě uvedenému má princip 

nedotknutelnosti lidské důstojnosti, ani ten však nelze považovat za zcela absolutní. Více ALEXY, R., A Theory of 
Constitutional Rights, s. 62 - 64. 
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Rovněž hodnoty se mohou dostat do střetu, neboť preferovat určitou hodnotu bývá možné jen na 

úkor jiné hodnoty (což je obdobné jako u konfliktu principů, viz výše), žádnou z preferovaných 

hodnot však nelze zcela zanedbat. Preference určité hodnoty bývá zpravidla vyřešena dotvářením 

práva jeho interpretací.  

 

Z hlediska této práce je nicméně stěžejní kolize principů, která může nastat v několika situacích. 

Jako první můžeme poukázat na kolizi při normotvorbě, která se stává normativním sporem, který 

může být řešen pravidlem lex specialis derogat legi generali. Uplatňuje se tak metoda specifikace, 

tedy „odlišování předpokladů, za splnění kterých platí lex specialis”92. 

 

Další situací, kdy může nastat kolize principů, je při střetu dvou právních úprav, resp. při 

„posuzování naplnění subsumpčních podmínek obsažených v hypotéze právní normy”93. 

 

Poslední z výčtu situací obsahujících střet principů je při kontrole norem v ústavním soudnictví. 

Řešení takové kolize principů je hledáno za použití principu proporcionality, případně také metody 

specifikace a minimalizace omezení dotčeného principu.94 

 

2.2 Test proporcionality a vyvažování zásahů do zájmů 

chránených ústavním pořádkem  
 
Jak už název napovídá, test nebo také princip proporcionality vychází z určitého obecného vztahu 

mezi dvěma veličinami – z proporcionality. Jedná se přitom o dvě proměnlivé veličiny a jejich 

poměr na základě předem daného a konstantního měřítka.95 V právu však těžko v každém případě 

nalezneme předem dané a konstantní měřítko či přesný poměr, proporcionalitu proto spojujeme 

spíše s přiměřeností či spravedlností a racionalitou.  

 

Princip proporcionality samotný můžeme označit za argumentační techniku, kterou „aplikujeme v 

případě zkoumání, zda zásah do základního práva byl proveden v souladu s ústavou”96. Někteří 

autoři přidávají do rovnice poměřování výslovně také veřejný statek: „V případě kolize je nutné 

 
92 HOLLÄNDER, Pavel, Filosofie práva, s. 152.  
93 Tamtéž, s. 153. 
94 Tamtéž, s. 152. 
95 ONDŘEJEK, Pavel. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 
2012. Teoretik. ISBN 978-80-87576-31-1. s. 22. 
96 Tamtéž, s. 23. 
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stanovit, za jakých podmínek má prioritu jedno základní právo či svoboda a za jakých jiné, resp. 

určitý veřejný statek. Základní je v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu 

lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody nebo veřejného statku”97 (téma 

životního prostředí jako veřejného statku je analyzováno v kapitole 4. této práce).   

 

Prakticky se jedná o sled otázek, jejichž prostřednictvím se zjišťuje, zda určitý akt (konkrétní 

rozhodnutí, právní norma) nezasahuje do základního práva více, než je nutné. Bývá proto 

označován také jako test proporcionality a je, jak již bylo uvedeno výše, používán k řešení kolize 

principů.98 Vztahem je tedy v takovém případě kolize, předmětem přezkumu je míra zmenšení 

jednoho principu/práva na úkor druhého – pomocí principu resp. testu proporcionality zkoumáme, 

zda bylo zmenšení jednoho principu v daném případě adekvátní.  

 

V českém právním prostředí byl princip proporcionality poprvé aplikován Ústavním soudem v 

nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 ze dne 12. 10. 1994 (tzv. Anonymní svědek I), který je vhodné 

podrobněji přiblížit, ačkoli se nejedná o nález týkající se problematiky ochrany životního prostředí. 

Ústavní soud se v tomto nálezu zabýval návrhem skupiny poslanců na zrušení ustanovení zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Návrhu soud vyhověl a ustanovení § 55 

odst. 2 a § 209 trestního řádu zrušil. Ustanovení se týkala anonymního výslechu svědka jako 

usvědčujícího důkazu a rozhodnutí o prodloužení vazby. 

 

V případě možnosti použití výslechu anonymního svědka jako usvědčujícího důkazu proti sobě 

stála ochrana a nedotknutelnost osoby svědka proti právu obžalovaného v trestním řízení 

verifikovat důkazy a autenticitu osoby svědka, v konečném důsledku tedy ochrana osoby svědka 

versus právo na spravedlivý proces obžalovaného. Ústavní soud dovodil, že v případě kolize dvou 

základních práv a/či svobod je třeba stanovit podmínky, za kterých bude kolize řešena, slovy soudu 

„podmínky, za splnění kterých má prioritu jedno základní právo či svoboda, a za splnění kterých 

jiné. Základní je v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze 

v zájmu jiného základního práva či svobody.”99  Následně stanovil dvě podmínky, a to vzájemné 

poměřování práv a požadavek šetření podstaty a smyslu základního práva či svobody, které mají 

 
97 FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu: komentář [online]. 2., přeprac. a 

rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007 [cit. 2020-08-14]. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5. 
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembqg5pwk232geydclttmjptcojzgnptcobs. 
98 ONDŘEJEK, Pavel, Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, s. 23. 
99 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 ze dne 12. 10. 1994, bod. 3 odůvodnění. 
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být omezeny (s odkazem na čl. 4 odst. 4 Listiny). Pro vzájemné poměřování práv či svobod uvedl 

Ústavní soud tři kritéria, která se stala základem testu proporcionality: 

 

1. Kritérium vhodnosti – umožňuje použitý institut, omezující základní právo nebo svobodu, 

dosáhnout sledovaného cíle?  

2. Kritérium potřebnosti – bylo možné stejného cíle dosáhnout za použití jiných legitimních 

prostředků?  

3. Kritérium porovnání v kolizi stojících práv či svobod, která jsou na první pohled 

rovnocenná (proporcionalita v užším slova smyslu). 

 

U prvního kritéria Ústavní soud dospěl k závěru, že sledovaného cíle může být využitím institutu 

anonymního svědka dosaženo (osoba svědka je chráněna). U druhého kritéria nebyl závěr 

jednoznačný, neboť stejného cíle bylo možné dosáhnout i za použití jiných institutů (např. 

poskytnutí ochrany osobě svědka). U třetího kritéria soud upřesnil, že porovnávání práv „spočívá 

ve zvažování empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů”100 včetně 

vysvětlení charakteru jednotlivých argumentů. Zároveň je dle Ústavního soudu v rámci 

porovnávání práv třeba brát v potaz i možnost využití jiných institutů, které by mohly nepříznivý 

zásah do v kolizi stojícího práva minimalizovat. V šetřeném případě dospěl Ústavní soud k závěru, 

že na straně zákonodárce existuje „prostor pro úpravu nástrojů, minimalizujících zásah do práva 

na obhajobu a práv, vyplývajících ze spravedlivého procesu”, ustanovení o anonymním výslechu 

svědka jako usvědčujícího důkazu tedy testem proporcionality neprošlo a bylo zrušeno. 

 

Při rozhodování za použití principu či testu proporcionality se Ústavní soud řídí tzv. příkazem k 

optimalizaci – „postulátem minimalizace omezení základního práva a svobody, příp. veřejného 

dobra. Jeho obsahem je maxima, dle níž v případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před 

druhým ze dvou v kolizi stojících základních práv, resp. veřejných statků, je nutnou podmínkou 

konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z nich. 

Příkaz k optimalizaci lze normativně odvodit z ustanovení čl. 4 odst. 4 LPS, dle něhož základních 

práv a svobod musí být šetřeno při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod, tudíž 

analogicky rovněž v případě jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.”101  Princip 

 
100 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 ze dne 12. 10. 1994, bod. 3 odůvodnění. 

101 FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu: komentář [online]. 2., přeprac. a 

rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007 [cit. 2020-08-14]. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdi
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minimalizace zásahu judikoval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 3. 2. 1999 sp. zn. Pl. ÚS 19/98 

tak, že „[z] mnoha myslitelných výkladů zákona je třeba v každém případě použít pouze takový, 

který respektuje ústavní principy (je-li takovýto výklad možný), a ke zrušení ustanovení zákona pro 

neústavnost přistoupit teprve, nelze-li dotčené ustanovení použít, aniž by byla porušena 

ústavnost." 

 

Obecně je však k principu proporcionality nutné podotknout, že ani on jako nástroj porovnání v 

kolizi stojících principů není stoprocentně spravedlivý a není možné jej považovat za jediný 

způsob dosažení „správného” výsledku (přičemž nejde jen o českou podobu principu/testu 

proporcionality). Porovnávání dvou kolidujících principů, hodnot či veličin je vždy z podstaty věci 

individuální a závisí vždy na osobě soudce či složení senátu/pléna. Zároveň soudy nemusí mít 

vždy k dispozici všechny relevantní informace,102 a to zejména z pohledu důsledků jejich 

rozhodnutí jako alternativní právní úpravy.103 

 

Od prvního použití aplikuje Ústavní soud test proporcionality standardně ve svých nálezech, které 

se týkají jeho činnosti jako negativního zákonodárce. Výjimkou nejsou samozřejmě ani případy, 

kdy na jedné straně stojí základní právo či svoboda a na straně druhé základní právo s 

environmentálním aspektem.104   

 

2.2.1 Kotle na tuhá paliva a vymezení komponentů práva na příznivé 

životní prostředí (Pl. ÚS 2/17) 
 

 
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembqg5pwk232geydclttmjptcojzgnptcobs. 
102 ONDŘEJEK, Pavel, Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, s. 83.  
103 Ve smyslu dotváření práva rozhodnutími soudu a významu precedentů. 
104  Nutno podotknout, že postup při používání testu proporcionality není vždy jednotný, což inspirovalo některé 

autory k vytvoření vlastního testu, např. Kosařova modifikace by vypadala následovně:  
1. test vhodnosti, tj. odpověď na otázku, zdali opatření, omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout 

sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva); 
2. test potřebnosti, tj. odpověď na otázku, zdali existuje jiné opatření, umožňující dosáhnout stejného cíle, které 

je však k dotčenému základnímu právu šetrnější než opatření navrhované; 
3. test poměřování, jenž se skládá ze dvou kroků: 

a. praktické konkordance, tj. testu minimalizace zásahu do obou základních práv v řízení o 

abstraktní kontrole norem a testu zachování maxima z obou základních práv v řízení o 

individuální ústavní stížnosti; a 
b. vážící formule, tj. zvažování empirických, systémových, kontextových i hodnotových 

argumentů v řízení o abstraktní kontrole norem a Alexyho vážící formule v řízení o 
individuální ústavní stížnosti.  

KOSAŘ, David, Kolize dvou základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR, s. 18. 
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Prvním z nálezů, kterým se budeme v této práci podrobněji věnovat, je nález sp. zn. Pl. ÚS 2/17 

ze dne 18. 7. 2017, který byl zmíněn již v úvodu práce.105 Soudcem zpravodajem byl Ludvík 

David.  

 

I. Skutkový stav 

 

V šetřeném případě podala skupina poslanců (v nálezu označována též jako „navrhovatel“) návrh 

na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 

369/2016 Sb. (dále jen „zákon o ochraně ovzduší”). 

 

Napadená ustanovení se dotýkají možnosti správního orgánu vstoupit do obydlí (domu či bytu) 

provozovatele spalovacího stacionárního zdroje za účelem provedení kontroly zařízení, resp. 

kontroly, zda provozovatel neporušuje povinnosti vyplývající mu ze zákona o ochraně ovzduší. 

Provedení kontroly musí předcházet písemné poučení o možnosti provedení kontroly a opakované 

důvodné podezření z porušování povinnotí upravených zákonem. Vlastník nebo uživatel prostor, 

kde se zařízení nachází, je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu 

zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. 

 

Na toto ustanovení navazuje vymezení skutkové podstaty přestupku, pokud fyzická osoba 

neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo 

používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. 

 

Návrh brojil proti možnosti vstupu do obydlí (resp. domova, soud rozebírá použitou terminologii 

v bodech 25. a 26. odůvodnění nálezu) za účelem kontroly dodržování povinností podle  zákona o 

ochraně ovzduší, což podle navrhovatelů porušuje právo provozovatele spalovacího stacionárního 

zdroje na nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 Listiny, protože důvody pro vstup do obydlí nelze 

rozšířit zákonem, ale jsou již obsaženy ve vymezení práva samotného,106 stejně jako Listina 

vymezuje možnosti provedení domovní prohlídky. Podle názoru navrhovatele není možné vstoupit 

do obydlí za účelem ochrany života nebo zdraví či příznivého životního prostředí blíže neurčeného 

 
105 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ze dne 18. 7. 2017. 
106  „Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti 

nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné 

hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné 

správy.“ (čl. 12 odst. 3 Listiny). 
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okruhu osob, musí se vždy jednat o konkrétní ohrožení. Mezi zásahem do práva na nedotknutelnost 

obydlí a ochranou tak musí být „přímá vazba”. Navrhovatel se domníval, že „[v]zhledem k tomu, 

že zásah do nedotknutelnosti obydlí, kde se neprovádí hospodářská činnost, nepokrývá žádná 

ústavně chráněná hodnota, která by odůvodňovala omezení této svobody, nelze použít ani klasický 

test proporcionality. Jeho použití přichází v úvahu pouze tam, kde dochází ke střetu více práv či 

právem chráněných hodnot.” 

 

Dále navrhovatel napadal vymezení skutkové podstaty správního deliktu, která spočívá právě v 

neumožnění kontroly spalovacího stacionárního zdroje vlastníkem nebo uživatelem prostor. Tato 

právní úprava, která umožní postihnout fyzickou nepodnikající osobu, podle navrhovatele 

odporuje zásadám správního trestání v demokratickém právním státu, neboť pro uložení trestu není 

vyžadováno prokázání zavinění.  

 

Vláda jako vedlejší účastník řízení ve svém vyjádření k návrhu uvedla, že na velké části území 

České republiky je nevyhovující stav ovzduší a jsou trvale překračovány imisní limity. Značná 

část přitom pochází právě z lokálních topenišť, kde jsou spalovány i nepovolená paliva, navíc při 

vyšším stáří používaných zařízení. Zároveň se tyto zdroje nachází v těsné blízkosti obydlí. Bez 

přímé kontroly spalovacích zdrojů však není možné porušení zákona prokázat. Zákon umožňuje 

provést kontrolu pouze ve vztahu ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a 

používaným palivům, nikoli neomezeně v celém obydlí, k tomuto kroku je navíc možné přistoupit 

až po předchozím písemném upozornění, které provozovatel nerespektuje.  V reakci na vyjádření 

vlády navrhovatelé konstatovali, že  úpravu obsaženou v Listině, která umožňuje veřejné správě 

zásah v některých prostorách obydlí, kde se provozuje hospodářská činnost, nelze užít vůči všem 

obydlím. 

 

II. Přezkum Ůstavním soudem 

 

Soud v odůvodnění nálezu nejprve uvedl, že právo na nedotknutelnost obydlí je třeba respektovat 

a důsledně chránit, a to nejen proti zásahu ze strany státu, ale také proti možnému zásahu ze strany 

třetích osob. Ochrana nedotknutelnosti obydlí přitom vychází nejen z čl. 12 Listiny, ale také z čl. 

8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.107 Dále soud s odkazem na 

 
107 „Článek 8 - Právo na respektování rodinného a soukromého života 
1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 



 

50 
 

 

judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP”) konstatoval, že „[o]bsahem 

práva na respektování domova je v první řadě právo jej užívat. Toto právo jde však dále než 

samotná možnost fyzického užívání: ‚Jedinec má právo na respektování svého domova, což 

znamená nejen právo na samotnou fyzickou oblast, ale i na klidné užívání této oblasti. Porušení 

práva na respektování domova se neomezuje jen na konkrétní nebo fyzická narušení, jako je např. 

neoprávněný vstup do domova, ale zahrnuje i ta, která nejsou konkrétní nebo fyzická, jako je hluk, 

emise, zápachy nebo jiné formy zásahu. Závažná narušení mohou vést k porušení jeho práva na 

respektování jeho domova, pokud mu brání v požívání zařízení domova.‘... Narušením práva na 

respektování domova tak budou veškeré zásahy, které negativně ovlivní jeho řádné a klidné 

užívání”.  

 

Právě na základě judikatury ESLP přistoupil soud v šetřeném případě nejprve k tzv. testu kvality 

zákona. Tento test se skládá z  

 

1. požadavku na dostupnost (postačí publikace v oficiální sbirce zákonů) 

2. požadavku na předvídatelnost (jedinec musí mít rozumnou možnost dovodit, jaké jeho 

chování bude ještě považováno za respektování práva) a  

3. požadavku na dostatečné záruky před svévolnou aplikací (státy musí dostatečně jasně 

definovat rozsah diskrece svěřené relevantním orgánům a způsob výkonu této diskreční 

pravomoci.108 

 

Podle soudu napadená ustanovení v testu kvality zákona obstojí. Zákon byl řádně publikován ve 

Sbírce zákonů, dává jednotlivci jasný návod, jakým chováním se případné kontrole spalovacího 

stacionárního zdroje, paliv a příslušenství může vyhnout. Zároveň zákon o ochraně ovzduší 

obsahuje dostatečné vymezení pravomocí kontrolního orgánu, včetně nutnosti předchozího 

písemného upozornění na důvodné podezření z porušování zákonných povinností. Možnost 

vyhnout se případnému „svévolnému” zásahu kontrolního orgánu jsou adresátovi normy jasně 

sděleny, navíc celý proces kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů (kontrolní řád), je tedy možné proti průběhu kontroly uplatnit prostředky 

obrany vymezené v tomto zákoně.  

 
2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné 

v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, 

předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“ 
108 Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 9. 2010 ve věci Sanoma Uitgevers B. V. 

proti Nizozemsku. 
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Problematické neshledal soud ani ustanovení o skutkové podstatě správního deliktu fyzické osoby. 

Přestupek spáchá vlastník a zároveň/nebo provozovatel zdroje, a to alternativně podle toho, zda se 

jedná o jedinou osobu, či nikoli. Ústavní soud tak došel k závěru, že napadená „právní úprava 

splňuje formální a z hlediska testu legality i materiální podmínky pro zákon, který umožňuje omezit 

v konkrétní situaci právo na nedotknutelnost obydlí”. 

 

Dalším zkoumaným aspektem úpravy byla její legitimita. Úprava má chránit občany před 

zápachem a kouřem, které je nadměrně obtěžují. Tato ochrana je přitom poskytována jednak s 

ohledem na právo podle čl. 35 odst. 1 Listiny, tedy v obraně proti snižování kvality životního 

prostředí jednotlivce, ale také s ohledem na negativní účinky na jeho zdraví. Ostatně i podle čl. 35 

odst. 3 Listiny nesmí nikdo při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Stát 

tak přijetím napadené úpravy naplňuje svůj pozitivní závazek vůči občanům, jak mu plyne z čl. 8 

Úmluvy. Podle soudu tak nelze souhlasit s navrhovateli, že „mezi vstupem do obydlí a ochranou 

práva na příznivé životní prostředí neexistuje žádná přímá vazba a že zmíněná ústavní ustanovení 

předvídají pouze bezprostřední ochranu životů nebo zdraví či práv a svobod osob v konkrétních 

situacích. Má-li stát plnit své pozitivní závazky v podobě přijetí právní úpravy umožňující efektivní 

realizaci práv podle čl. 8 Úmluvy, pak tomu ‚zrcadlově‘ odpovídá, že taková právní úprava bude 

(vedena legitimním cílem ochrany práv a svobod jiných) představovat zákonný základ pro možné 

omezení jiného práva, jakým je v tomto případě nedotknutelnost obydlí.” 

 

Druhá polovina nálezu se zabývá přezkumem proporcionality napadené právní úpravy, resp. tím, 

„zda zákonodárce respektoval zásadu proporcionality a dosáhl spravedlivé rovnováhy mezi 

soupeřícími zájmy”. Pro tento účel se soud rozhodl využít test proporcionality. 

 

Naplněním legitimního cíle (tedy prvního bodu testu či kritéria vhodnosti) se již soud zabýval v 

rámci testu kvality zákona a uzavřel, že v otázce legitimity právní úprava obstojí. Druhým 

sledovaným je kritérium nezbytnosti, tedy zda nebylo možné použít méně zasahujících prostředků, 

ovšem za dosažení alespoň srovnatelného výsledku, v tomto případě tedy srovnatelné ochrany 

zdraví a příznivého životního prostředí jednotlivce. Z vyjádření vlády a odborné literatury vyplývá, 

že jiné, mírnější, prostředky ochrany byly a jsou využívány, nedosahují však kýženého cíle. Navíc 

podle komentářové literatury k zákonu o ochraně ovzduší je kontrola spalovacích stacionárních 
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zdrojů praxí, která je v jiných státech běžná. Kritérium nezbytnosti proto právní úprava splňuje 

také.  

 

Posledním kritériem testu je proporcionalita v užším slova smyslu. Soud uvádí, že předchozí 

soudní povolení k provedení domovní prohlídky není nutné vyžadovat za všech okolností, pokud 

je umožněna účinná následná soudní kontrola a přezkum zásahu a jeho průběhu. Konkrétně pak 

soud odkazuje na rozsudek ESLP ve věci Delta Pekárny (stížnost č. 97/11). V tomto rozsudku 

dospěl ESLP k závěru, že následná kontrola zásahu v rámci správního soudnictví nebyla 

dostatečnou zárukou proti svévolnému jednání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž 

z principů vyjádřených v tomto rozsudku lze vycházet i při přezkumu nyní napadené právní 

úpravy. Soud k následnému soudnímu přezkumu zásahu konstatoval, že český právní řád nabízí 

účinnou možnost obrany, kterou je zásahová žaloba,109 která umožňuje bránit se proti zásahu 

hrozícímu či trvajícímu, ale její podstatou může též být označení zásahu, který již proběhl, za 

nezákonný. V souvislosti s přezkumem místního šetření dokonce správní soudy vytvořily „Delta 

test", v jehož rámci se při posuzování kritéria rozsahu šetření zaměřují na to, zda „existuje 

proporcionální vztah (doslova ,rovnítko') mezi rozsahem podezření z porušení zákona, rozsahem 

pověření k místnímu šetření a rozsahem samotného šetření. Neexistuje-li, je třeba zkoumat, nakolik 

se takový stav na průběhu a výsledku místního šetření k újmě žalobce reálně projevil”.110 Účinný 

mechanismus přezkumu obsahuje český právní řád i ve vztahu k uložení sankce za spáchání 

správního deliktu podle § 23 odst. 1 písm. j) zákona o ochraně ovzduší (tedy přestupku vlastníka 

nebo uživatele prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj, který neumožní 

kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji za účelem kontroly dodržování 

povinností podle tohoto zákona), neboť takový výsledek správního řízení lze napadnout žalobou 

ve správním soudnictví. I v případě tohoto ustanovení jsou tak procesní záruky přezkumu 

dostatečné.  

 

Jako poslední soud zkoumal, zda napadená „právní úprava dosahuje spravedlivé rovnováhy mezi 

kolidujícími zájmy i po materiální stránce ... Jde konkrétně o střet domovní svobody provozovatelů 

spalovacích stacionárních zdrojů (čl. 12 Listiny a čl. 8 Úmluvy) a ochrany zdraví a práva na 

příznivé životní prostředí jiných osob (čl. 31 a 35 Listiny spolu s čl. 8 Úmluvy). Bylo třeba 

zhodnotit, zda míře omezení prvního zmíněného zájmu odpovídá i míra uspokojení druhého 

 
109 § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 303/2011 Sb. 
110 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23. 3. 2017, č. j. 62 A 236/2016-91. 
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uvedeného zájmu, a zda je tedy omezení prvního zmíněného zájmu přiměřené.” V očích soudu je 

vstup do obydlí za účelem kontroly stacionárního zdroje mírným zásahem do práva na ochranu 

obydlí v porovnání s domovní prohlídkou. Domovní prohlídku musí osoba strpět za každých 

okolností, prohlídce za účelem kontroly stacionárního zdroje může naopak nevyhovět, i když se 

vystavuje hrozbě pokuty za její neumožnění. Rozsah prohlídky je navíc také omezen – správní 

orgán je oprávněn kontrolovat pouze bezprostřední okolí stacionárního zdroje, jeho příslušenství 

a uloženého paliva. Pokud by však zákonný rámec prohlídky byl překročen, může se jednat v 

konkrétním případě o zásah podstatný. 

 

K samotnému poměřování chráněných zájmů soud uvedl, že „[o]proti mírnému omezení domovní 

svobody stojí (na stejné stupnici) podstatné uspokojení zájmu na ochraně zdraví a práva na 

příznivé životní prostředí jiných osob.” V testu proporcionality tedy napadená právní úprava 

obstojí.  

 

Zároveň soud k právu na nedotknutelnost obydlí dodal, že „nepředstavuje ‚jednocestnou‘ garanci 

domovní svobody. Z hlediska aktivit, které jednotlivec vykonává ve svém obydlí, obsahuje také 

závazky navenek. Činnosti, které jinak chrání právo na respektování soukromého života, nesmí 

nežádoucím způsobem ohrozit zdraví a životy jiných osob a koneckonců ani samotného uživatele 

daných prostor. Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů proto musí zachovávat 

potřebnou míru solidarity vůči jiným osobám ve sférách jejich práva na příznivé životní prostředí 

a zejména práva na ochranu zdraví. Nelze totiž přehlédnout, že následky znečištění ovzduší se 

promítají i do nákladů zatěžujících systém veřejného zdravotního pojištění, které plynou z 

poškození zdraví všech dotčených osob.”  

 

Návrh na zrušení napadených ustanovení zákona o ochraně ovzduší byl Ústavním soudem 

zamítnut.  

 

Disentní stanovisko uplatnil soudce Jaroslav Fenyk. Podle soudce Fenyka je možnost vstupu do 

obydlí navázána na podezření z porušení „jakékoliv z široké skupiny nijak blíže specifikovaných 

povinností, obsažených nejen v právních předpisech, ale např. i v technické dokumentaci v podobě 

pokynů výrobce stacionárního zdroje”, a to i v případě, že takové porušení má zanedbatelný dopad 

na kvalitu ovzduší. Státní správa sama sebe při výkonu těchto kontrol navíc nejspíš neomezí 

dostatečně a bude vstupovat do obydlí, i když takové opatření nebude proporcionální, navíc úprava 

nijak neřeší, co nastane po usvědčení z  porušení zákona kromě sankce a zda bude muset topič na 
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jakousi převýchovu. Zároveň soudce vyjádřil obavu, jaké důsledky přinese napadená úprava pro 

sociálně slabší, kteří z nedostatku prostředků netopí vhodným palivem, a tudíž nebudou mít ani na 

úhradu peněžité sankce v případě spáchání přestupku.  

 

III. Shrnutí  

 

Ústavní soud v tomto nálezu provedl klasický test proporcionality k zodpovězení otázky, které 

ústavně zaručené právo převažuje v případě kontroly obydlí za účelem zjištění, zda provozovatel 

spalovacího kotle neznečišťuje ovzduší nad míru stanovenou zákonem. V kolizi se nacházelo 

právo na nedotknutelnost obydlí zaručené čl. 12 odst. 1 Listiny, a právo na příznivé životní 

prostředí zakotvené v čl. 35 odst. 1 Listiny, ve spojení s právem na ochranu zdraví, uvedeném v 

čl. 31 Listiny.  

 

Soud jednak konstatoval, že právo na ochranu obydlí není právem absolutním a není možné jej 

vnímat tak, že ve svém obydlí si každý může dělat, co se mu zlíbí, bez ohledu na následky pro něj 

samotného i okolí. Čl. 35 odst. 3 Listiny výslovně stanoví, že při výkonu svých práv nesmí nikdo 

ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, obdobně čl. 11 odst. 3 Listiny říká, že ani při výkonu 

vlastnického práva nesmí nikdo poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru 

stanovenou zákonem – vypouštění zplodin do ovzduší je přitom jednoznačný případ, kdy 

jednotlivec svým jednáním snižuje příznivost životního prostředí nejen sobě, ale i svému okolí. 

Toto okolí přitom může být poměrně široké nejen z geografického hlediska, ale také z hlediska 

dopadů – životní prostředí a jeho kvalita jsou nejen v tomto případě provázány se zdravím a 

kvalitou života člověka - soud v nálezu velmi jasně akcentuje antropocentrický přístup k ochraně 

životního prostředí. Jak  Ústavní soud trefně poznamenal „[n]elze totiž přehlédnout, že následky 

znečištění ovzduší se promítají i do nákladů zatěžujících systém veřejného zdravotního pojištění, 

které plynou z poškození zdraví všech dotčených osob”, jinými slovy, teoretická možnost omezení 

domovní svobody, kterou navíc správní orgány mohou využít jen za splnění předem jasně daných 

podmínek, zde stojí proti zájmu na ochraně životního prostředí jako prostředí pro život člověka, 

nejen však všech obyvatel, na které může mít spalování nevhodného paliva přímý negativní vliv, 

ale také dalších, které může ovlivnit nepřímo v podobě zvýšených výdajů ve zdravotnictví, které 

následně nemohou být alokovány jinde.  

 

Soud se v dostatečných podrobnostech věnoval také průběhu samotné kontroly a možnosti 

následné obrany proti zásahu do práva, kterou označil jako dostatečnou podle všech kritérií 
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(možnost podání zásahové žaloby i žaloby na určení nezákonnosti zásahu). Je logické, že v 

konkrétním případě bude třeba posuzovat proporcionalitu zásahu samotného, který je následně 

plně přezkoumatelný před soudem.  

 

V rámci poslední fáze přezkumu ústavnosti – proporcionality v užším smyslu – soud konstatoval, 

že zásah do domovní svobody jednotlivce je mírný v porovnání s podstatným uspokojením zájmu 

na ochraně zdraví a práva na příznivé životní prostředí jiných osob, pokud jsou poměřovány na 

stejné stupnici „podstatný - mírný - nízký”. V porovnání s domovní prohlídkou, které soud provedl, 

není kontrola kotle stejně intenzivní, neboť je možné její vykonání odmítnout, byť s hrozbou 

postihu. Rozsah kontroly a tím pádem i narušení prostoru je navíc omezeno na kotel a jeho okolí, 

případně prostor s palivem, nikoli tedy celé obydlí. Podstatné uspokojení zájmu na ochraně zdraví 

a práva na příznivé životní prostředí pak podle soudu spočívá v tom, že stát může díky změně 

úpravy kontrolovat (a snižovat) hladinu znečištění ovzduší a sankcionovat ty, kteří naopak ke 

znečišťování přispívají.  Velkou roli zde hraje nepochybně omezení jedince v zájmu zachování 

práv blíže neurčené skupiny osob, která však může být vzhledem k dosahu znečištěného ovzduší 

a možným zdravotním následkům relativně početná.111 Právo na nedotknutelnost obydlí 

jednotlivce dává soud do kontrastu také k právu na pokojné užívání obydlí ostatních – svoboda 

jedince není bezbřehá a je třeba brát ohled na ostatní a také na životní prostředí.  

 

Soudce Fenyk naopak posouvá mantinely domovní svobody dál – důvodné podezření na 

porušování zákonných povinností podle něj není dostatečným důvodem k prolomení ochrany 

obydlí, neboť to by mělo být možné pouze v případě, že jde o zásah nezbytný pro ochranu života 

nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení 

veřejné bezpečnosti a pořádku. Tento „nedostatek” nelze podle soudce zhojit ani postupem 

správního orgánu v konkrétním případě, tedy ani kdyby reálná kontrola spalovacího zařízení 

proběhla přiměřeně okolnostem a podezření na porušení zákona, neboť problémem je samotná 

možnost zásahu daná zákonem.  

 

Soudce – z pohledu autorky práce poměrně neférově – srovnává napadenou právní úpravu s 

možností policejního orgánu vstoupit do obydlí tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je 

nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob nebo pro ochranu jiných práv a svobod nebo pro 

 
111 Pro zajímavost lze doplnit, že vazbám mezi zdravím člověka a stavem životního prostředí se věnuje koncept tzv. 

Planetary Health, jehož základní tezí je, že zdraví člověka přímo závisí na jeho prostředí k životu. Planetary 
Health Alliance [online]. [cit. 2020-08-19]. Dostupné z: https://www.planetaryhealthalliance.org/. 
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odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku – takový vstup se však vztahuje na 

celé obydlí, kdežto prohlídka spalovacího zařízení je výslovně omezena pouze na jeho okolí, jak 

poukázal soud v odůvodnění nálezu. Tyto dva „typy” prohlídek jsou tak svým rozsahem 

nesrovnatelné.  

 

Poněkud přehnaně dle autorky práce vyznívá i pasáž disentního stanoviska, podle níž 

„[z]ákonodárci je patrně jedno, co se stane v zimním období s provozovatelem, zda bude muset 

absolvovat zvláštní kurz topení, nebo začne místo ‚petkami‘ topit parketami, spálí nábytek, půjde 

do lesa krást dříví nebo místo v krbových nebo jiných výkonnějších kamnech založí otevřený oheň, 

nebo se mu doporučí, aby raději dům opustil, než zmrzne…” Obava, že sociálně slabší 

provozovatelé spalovacího zařízení se mohou dostat do finančních potíží v důsledku uložené 

sankce za porušování zákona je jistě legitimní, tuto situaci však nevyřeší zrušení napadeného 

zákonného ustanovení, koneckonců i v případě této sankce je možné od jejího uložení upustit.  

 

Problematika znečišťování ovzduší z lokálních topenišť je nepochybně komplexní právní i 

odborný problém, což však neznamená, že z důvodu možných nepřiměřených zásahů do práva 

jednotlivce (které jsou navíc plně žalovatelné) by měla být zrušena zákonná možnost, jak alespoň 

trochu přispět k jejímu řešení. Jak ostatně Ústavní soud konstatoval v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 51/06 

ze dne 27. 9. 2006112, „[p]rincip participace státu a územních samosprávných celků na zajišťování 

realizace základních lidských práv je tradičně chápán jako samozřejmý atribut demokratické 

společnosti a zejména u sociálních práv je zcela běžný a osvědčený – stejně je tomu např. při 

realizaci práva na vzdělání (čl. 33 Listiny) nebo práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 

Listiny).”   

 

 

 

2.2.2 Zákon o ochraně přírody a krajiny: národní parky versus právo na 
samosprávu (Pl. ÚS 18/17) 

 

 
112 Nález se týkal návrhu na zrušení  některých ustanovení zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, populární název „Neziskové nemocnice a jejich seznam”.  
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Opět o otázce „přílišné” ochrany životního prostředí rozhodoval Ústavní soud i v nálezu sp. zn. 

Pl. ÚS 18/17 ze dne 25. 9. 2018, soudcem zpravodajem byl Jaromír Jirsa.113  

 

I. Skutkový stav 

 

Na návrh skupiny senátorů (v nálezu označena také jako „navrhovatel“) rozhodoval Ústavní soud 

o zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, případně o zrušení jen některých ustanovení zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK). Návrh obsahoval 

i petit in eventum, kterým navrhovatel napadal jednotlivá ustanovení ZOPK.  

 

Ústavní soud se nejprve zabýval návrhem na zrušení novely. Novela byla z pohledu navrhovatele 

problematická, protože vyhlašuje národní parky bez toho, aby Ministerstvo životního prostředí 

zpracovalo návrh na vyhlášení národního parku, který by následně byl předložen k uplatnění 

námitek ze strany obcí, krajů a dotčených vlastníků nemovitostí (podle § 40 odst. 3 a 4 ZOPK). 

Tímto postupem bylo podle navrhovatele porušeno právo na samosprávu obcí a krajů zakotvené v 

čl. 8, čl. 100 odst. 1 a čl. 101 odst. 1 Ústavy. 

 

Podle vyjádření vlády zákon nijak nemění dosavadní území národních parků, pouze opětovně 

deklaruje jejich existenci a územní vymezení. Projednání zákona navíc předcházela nadstandardní 

a rozsáhlá debata s dotčenými subjekty včetně právě územních samospráv.  

 

Prezident ve svém vyjádření uvedl, že k návrhu měl zamítavý postoj, neboť měl být dodržen § 40 

ZOPK, tedy postup při projednávání záměrů na vyhlášení zvláště chráněných území. Prezident 

zákon nepodepsal, byl tak přijat až následně po jeho přehlasování Poslaneckou sněmovnou.  

 

Navrhovatel v replice uvedl, že novelou zákona byly rozšířeny ochranné podmínky národních 

parků, stejně tak jako bylo změněno jejich území, resp. dřívější národní parky zanikly a byly 

vyhlášeny nové s jiným právním režimem.   

 

 

II. Přezkum Ústavním soudem 

 
113 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. 

zn. Pl. ÚS 18/17. 
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Jelikož platí, že novela právního předpisu nemá samostatnou normativní existenci, nýbrž se stává 

součástí novelizovaného předpisu, přezkoumával soud pouze formální stránku ústavnosti novely, 

tedy způsob jejího přijetí. V takových případech ruší Ústavní soud napadenou úpravu jen 

výjimečně, pokud legislativní proces vykazoval hrubé nedostatky - pokud byl dodržen alespoň 

základní rámec procesu, soud k rušení nepřistupuje. V šetřeném případě byl postup přijímání 

zákona dodržen, novela byla obsáhle diskutována a dotčené subjekty byly reprezentovány svými 

zástupci v obou komorách Parlamentu. Ke zrušení novely, potažmo zákonných ustanovení 

předpisu, neshledal soud důvody.  

 

Nad rámec se soud vyjádřil i k údajnému „novému” vyhlášení národních parků. Podle soudu byla 

novelou pouze sjednocena právní forma jejich zřizovacích právních předpisů – nyní jsou všechny 

uvedeny v jednom zákoně (§ 15 odst. 5 ZOPK), což je z pohledu soudu zlepšení oproti 

předcházejícímu stavu.  

 

Jak již bylo uvedeno výše, navrhovatel napadl kromě novely i jednotlivá ustanovení ZOPK pro 

případ, že by s napadením celé novely neuspěl.  

 

Navrhovatelem napadená ustanovení upravují 

a. vymezení národních parků a jejich založení,  

b. ochranné podmínky a klidová území,  

c. zonaci národních parků,  

d. radu národního parku,  

e. lesy národních parků,  

f. omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu k některým pozemkům na území národních 

parků,  

g. předkupní právo státu k některým pozemkům na území národních parků. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že ke skutečnostem uvedeným v návrhu se soud vyjádřil podle výše 

uvedených okruhů, bude toto rozdělení dodrženo i v textu práce.  

 

a. Vymezení národních parků a jejich založení 
 
K vymezení a založení národních parků navrhovatel uvádí, že obsahuje dvě zásadní změny – 

jednak nově postačuje převažující výskyt přirozených nebo člověkem málo pozměněných 
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ekosystémů (dříve se národní parky definovaly v § 15 ZOPK jako „rozsáhlá území, jedinečná v 

národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností 

málo ovlivněné ekosystémy") a dále je nově definován dlouhodobý cíl ochrany národních parků – 

zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu 

přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků a 

zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností 

člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím území národních parků 

(§ 15 odst. 3 ZOPK). Podle navrhovatele se jedná v případě dlouhodobého cíle o „generální 

klauzuli” s možností neurčitého právního výkladu. 

 

Také § 15 odst. 1 ZOPK je podle navrhovatele příliš neurčitý a nelze z něj zjistit, jaké území může 

být vyhlášeno národním parkem (obsahuje neurčité pojmy jako „typický reliéf” či „rozsáhlé 

území”).  

 

Neurčité právní pojmy nachází navrhovatel i v § 15 odst. 2 ZOPK: jelikož Česká republika se člení 

na obce a kraje, nikoli podle území národních parků, umožňuje úprava podle navrhovatele 

protiústavní zásah do práv místních samospráv. Ust. § 15 odst. 3 a 4 ZOPK podle navrhovatele 

„vytváří byrokraticky formulovanou konstrukci, podle níž mají být dlouhodobé cíle ochrany 

naplňovány posláním národních parků, které má navíc umožnit jejich využití v dalších směrech - 

formulace postrádá normativní obsah a lze ji vyložit jakkoliv.”  Ust. § 15 odst. 5 ZOPK je v 

kontextu celého zákona podle navrhovatele nelogicky navázané.  

 

V § 15a až 15d ZOPK jsou vyhlášeny jednotlivé národní parky, derogační ustanovení však zmiňují 

jen České Švýcarsko a není nijak upravena kontinuita práv a povinností ve vztahu k ostatním 

národním parkům – což navrhovatele opět přivádí k nutnosti dodržet § 40 ZOPK, jelikož národní 

parky byly vyhlášeny „nově”. Navíc, u Národního parku Šumava nelze podle navrhovatele doložit, 

že byly dodrženy požadavky uvedené v § 15 ZOPK. 

 

Vláda reagovala dalším vyjádřením, ve kterém argumentaci navrhovatele odmítla. Uvedla, že do 

zákona jsou začleněny odborné termíny i neurčité právní pojmy, které je třeba vyložit vždy v 

konkrétním případě, což je obvyklé i u mnoha jiných evropských států. K porušení práva na 

samosprávu odkázala vláda na čl. 101 odst. 4 Ústavy, podle kterého do činnosti územních 

samosprávných celků stát zasahovat může, pokud to vyžaduje ochrana zákona a je-li zásah 

realizován způsobem stanoveným zákonem. K tomu vláda odkazuje na § 1 ZOPK a dodává, že 
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„definice dlouhodobých cílů ochrany národních parků sleduje legitimní prioritní zájem ochrany 

unikátní přírody v národních parcích a promítá se do dalších ustanovení zákona.” Účelem celé 

novely pak bylo zpřehlednit a sjednotit právní úpravu národních parků.  

 

Prezident ve svém dalším vyjádření konstatoval, že novela dostatečně nezohledňuje specifika 

jednotlivých území národních parků, což může mít negativní dopady. Dle názoru prezidenta je 

novela „způsobilá zajistit volný bezzásahový vývoj přírody v převážné části Národního parku 

Šumava a přispět k postupnému zániku lidského osídlení na území národní parku.” 

 

Ústavní soud k neurčitosti napadených ustanovení dovodil, že neurčité právní pojmy nejsou v 

legislativě ničím novým a neobvyklým. Jejich smyslem je umožnit veřejné moci rozhodnout 

adekvátně pro konkrétní případ, jelikož ne všechny situace je možné předem předvídat a právně je 

ošetřit - tato přílišná kazuistika ostatně není ani žádoucí. Případné interpretační obtíže tak nejsou 

důvodem pro zrušení právní úpravy a nezakládají její neústavnost. Hypertrofii práva označil soud 

za výslovně nežádoucí jev, odmítl také tvrzenou nelogičnost navázání jednotlivých zákonných 

ustanovení i další námitky navrhovatele v této části.   

 

Soud se následně vyjádřil k proporcionalitě napadené právní úpravy národních parků. Čl. 8 Ústavy 

zaručuje samosprávu územních samosprávných celků, jejichž právo v tomto směru potvrzuje čl. 

100 odst. 1 Ústavy. Stát může do jejich činnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a 

jen způsobem stanoveným zákonem. Podle § 1 ZOPK je jeho účelem  za účasti příslušných krajů, 

obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k 

ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními 

zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 

2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a 

místní poměry. 

 

Ústavní soud poukázal na značný význam národních parků v mnoha oblastech, kromě nesporného 

ekologického přínosu mají i význam ekonomický v podobě vytváření pracovních míst, šetrné 

turistiky atd. Podle soudu je smyslem národních parků, resp. jejich zakládání „kompromis mezi 

naplňováním dlouhodobých cílů ochrany přírody (nerušený průběh přírodních jevů) a umožněním 

využití jejich území (k udržitelnému rozvoji, vzdělání, výchově, aj.), to vše jako komponentů práva 

na příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 Listiny i požadavku na zachování a rozvíjení 

přírodního bohatství podle Preambule Ústavy. Výše uvedené odůvodňuje vysokou důležitost 
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národních parků, která s sebou přirozeně nese i určitá omezení základních lidských práv a svobod 

či jiných veřejných zájmů.” 

 

S ohledem na výše uvedené tak soud přistoupil k poměřování Preambule a čl. 7 Ústavy a čl. 35 

odst. 1 Listiny na straně jedné s právem na samosprávu podle čl. 8 a čl. 100 odst. 1 Ústavy na 

straně druhé.  

 

Cíle právní úpravy již Ústavní soud deklaroval (biologická a geologická rozmanitost, ochrana 

populací druhů, pozitivní vliv na klima, průběh přírodních jevů v nerušeném prostředí). Cílem 

samotných napadených ustanovení i celé novely bylo sjednocení roztříštěné právní úpravy se 

všemi důsledky. Je přitom třeba posoudit, zda k přijetí úpravy vedla naléhavá společenská potřeba 

a zda je tato přiměřená vůči sledovanému cíli.   

 

Ústavní soud přistoupil k testu proporcionality v jeho klasické třístupňové podobě. K legitimnímu 

cíli úpravy doplnil, že „[o]chrana přírody na území národních parků je projevem zájmu 

společnosti na zachování a rozvoji zděděného přírodního bohatství jakožto veřejného statku ... 

Současný stav společnosti a nedostatečná ekologická gramotnost některých osob vyžadují, aby 

byly národní parky a pravidla chování v nich právně regulovány - předmětná právní úprava 

splňuje podmínku vhodnosti.” Napadená právní úprava je podle soudu schopná dosažení 

legitimního cíle zajistit.  

 

Dále soud zkoumal, zda bylo možné použít jiné, méně zasahující řešení, za dosažení obdobných 

či stejných výsledků. Navrhovatel svou argumentací nezbytnost přijetí právní úpravy nijak 

nerozporoval ani nenabídl její alternativy a soud s ohledem na dělbu moci nemůže domýšlet jiné 

varianty „za něj”. Z vyjádření vlády plyne, že byly zvažovány i jiné varianty, které však podle 

zákonodárce neměly potenciál naplnit vytyčený cíl ve stejné kvalitě. Míru omezení přitom soud 

považuje za přiměřenou, neboť nové národní parky jsou vyhlašovány přímo ZOPK, což umožňuje 

dostatečné zapojení obcí i krajů v legislativním procesu. Druhému kroku testu tedy úprava také 

vyhovuje.  

 

V posledním kroku zkoumal soud spravedlivou rovnováhu mezi oběma zájmy – zájmu na ochraně 

životního prostředí ve smyslu Preambule, čl. 7 Ústavy a čl. 35 odst. 1 Listiny a právem na 

samosprávu podle  čl. 8 a čl. 100 odst. 1 Ústavy. Soud zkoumal, zda „újma na základních právech 

není nepřiměřená ve vazbě na sledovaný legitimní cíl v podobě ochrany veřejného zájmu na 
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zachování a rozvoji životního prostředí na území národních parků”, kdy podle navrhovatele 

nedůvodněně převažuje ochrana národních parků nad zájmy místních samospráv. Soud opět 

používá stupnici intenzity zásahu „podstatný – mírný – nízký“, přičemž napadená úprava podle něj 

představuje mírné omezení práva na samosprávu vzhledem k zájmu společnosti na zachování, 

rozvoji a ochraně přírodního bohatství – podle soudu k „naplnění uvedeného zájmu je určitá míra 

omezení základních práv a svobod nezbytná.” Omezení samosprávných celků v podstatě spočívá 

v omezení nakládání s územím, kde je vyhlášen národní park, jejich pravomoc je tak limitována, 

ale nikoli potlačena. Stále se mohou podílet na vymezení národního parku a jeho správě, stejně tak 

se mohou podílet jako dotčení vlastníci či dotčené orgány. Na rozhodování o území, byť se jedná 

o národní park, se dále podílejí a rozsah jejich rozhodování je pouze určitým způsobem 

modifikován. Ačkoli samospráva obcí „je jedním z pilířů české ústavnosti”, neznamená to, že do 

ní nelze žádným způsobem zasáhnout a má své zákonné limity. Tyto limity zákonodárce jasně 

stanovil, jejich prostřednictvím dochází k přiměřenému omezení ve vztahu k ochraně přírodního 

bohatství na území národních parků. 

 

b.  Ochranné podmínky a klidová území 
 
Další námitky navrhovatele směřovaly proti ust. § 16 až 17 a § 19 ZOPK (ochrana národních 

parků, klidová území a režim zón národních parků). 

 

Navrhovatel se domnívá, že zákonná omezení nepřiměřené zasahují do základních práv dotčených 

subjektů. Výčet omezení a jejich rozsah, stejně jako nedostatek individualizace, považuje 

navrhovatel za nepřiměřené a nedůvodné. Ve vztahu ke klidovým územím navrhovatel uvádí, že 

napadená úprava „dává orgánům ochrany přírody možnost libovolného zásahu do práva na 

svobodu pohybu”. Opět se navrhovatel domnívá, že je porušováno i právo na samosprávu.  

 

K této části stížnosti zaslali relevantní vyjádření jen vláda a prezident republiky. Podle vlády z 

argumentů navrhovatele plyne, že podle jeho názoru má být území národního parku spravováno 

zejména obcí, podle vlády však není možné upřednostnit právo na samosprávu před zájmem na 

zachování unikátní přírody na území národního parku. Regulace lidských činností v národním 

parku není podle vlády nijak excesivní, mnohá omezení navíc byla obsažena již v předchozí právní 

úpravě.  
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Prezident se podle svého vyjádření opět domnívá, že omezení povede k zániku lidského osídlení 

na území národního parku.  

 

Soud znovu přistoupil k testu proporcionality. Zkoumaná úprava je způsobilá dosáhnout 

legitimního cíle, který soud již konkretizoval výše, v prvním kroku testu tedy nepochybně obstojí.  

 

Ani v tomto případě navrhovatel neuvedl, proč by napadená úprava neměla být nezbytná. Z 

vyjádření vlády opět plyne, že bylo zvažováno vícero variant, které však nebyly dostatečně 

efektivní z hlediska naplnění stanovených cílů.  

 

Jak již bylo řečeno, obdobná omezení obsahovala i předchozí právní úprava, navíc je možné ze 

zákazů udělit výjimku (obec i vlastníci nemovitostí jsou účastníky příslušného řízení), proti 

rozhodnutí o jejím (ne)udělení je možné se bránit postupem podle správního řádu, případně i ve 

správním soudnictví. Některé zákazy, které se ukázaly v praxi neproveditelné, do novelizované 

úpravy ani nebyly převzaty, nově je možné vyhlásit omezené klidové území v konkrétním případě 

a pouze na část parku, což je mnohem menší rozsah, než byl původní zákaz v I. zóně národního 

parku v předcházející úpravě. Omezení je nyní možné uložit ve formě opatření obecné povahy, 

které je taktéž následně přezkoumatelné ve správním soudnictví. S ohledem na právě uvedené soud 

dospěl k závěru, že úprava vyhovuje i druhému kroku testu - nezbytnosti - neboť jiná právní úprava 

by stejných výsledků nedosáhla.  

 

V posledním kroku poměřoval  soud střet zájmu na ochraně životního prostředí podle Preambule 

a čl. 7 Ústavy a čl. 35 odst. 1 Listiny s právem na samosprávu, právem na ochranu vlastnictví a 

svobodou pohybu podle čl. 8 a čl. 100 odst. 1 Ústavy, čl. 11 odst. 1 a čl. 14 odst. 3 Listiny.  

 

Všechna tři práva – na samosprávu, svobodu pohybu i právo vlastnické – jsou již v ústavě 

koncipována jako omezitelná zákonem z důvodu ochrany veřejného zájmu nebo zákona. Omezení, 

které napadená úprava představuje, je podle soudu mírné, přičemž k „naplnění zájmu na ochraně 

životního prostředí, zachování a rozvoji zděděného přírodního bohatství, je určitá míra omezení 

základních práv a svobod nezbytná.”  

 

Samosprávě je omezena rozhodovací činnost při nakládání s územím národního parku, nikoli však 

právo na samosprávu – to je pouze limitováno s ohledem na zájem na ochraně přírody. Obce i 
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jejich obyvatelé se mohou dále podílet na rozhodovacích procesech, zákazy navíc nejsou 

konstruovány jako absolutní – omezení práva na samosprávu tak soud označil jako přiměřené.  

 

Omezení vlastníků nemovitostí sice existuje, nicméně „[o]pětovně je nutné akcentovat důležitost 

životního prostředí, jehož poškození v důsledku lidské činnosti může být nezvratné.  Proto je 

legitimní požadavek prevence – předcházení poškozování přírody, a to zejména na území 

národních parků.” I k tomuto právu soud zdůraznil, že je v zákoně zakotvena možnost udělení 

individuální výjimky, jejíž případné neudělení je soudně přezkoumatelné. 

 

I v případě svobody pohybu jsou dle soudu naplněny všechny důvody, které Listina pro omezení 

tohoto práva stanoví  – ochrana přírody je navíc jako důvod výslovně uvedena. Klidové území je 

účinnější formou ochrany než původní omezení pohybu v celé I. zóně národního parku, 

přiměřenost zásahu přitom bude třeba zkoumat až v konkrétním případě jeho vyhlášení, které 

probíhá formou opatření obecné povahy a je tedy soudně přezkoumatelné. Jelikož navrhovatel 

nepřednesl další argumenty, se kterými by se mohl soud vypořádat, konstatoval, že napadená 

právní úprava „splňuje formální i materiální podmínky pro zákonné omezení ústavně zaručených 

práv a svobod, sleduje legitimní cíl ochrany přírody a je přiměřená.” 

 

c. Zonace národních parků 
 

Třetí okruh námitek se týkal zonace národních parků, resp. členění a režimu národních parků. 

Podle navrhovatele je stanovení zón nesrozumitelné, vnitřně rozporné a nepředvídatelné, navíc 

není jasné, jaká je role Ministerstva životního prostředí. Stanovení lhůty pro provedení případné 

změny až po patnácti letech podle navrhovatele porušuje princip dělby moci, protože přikazuje 

moci výkonné, kdy může konat. Úprava je neurčitá a nepřesná, na některých místech ani 

nedovoluje udělení výjimky (§ 18a ZOPK).  

 

Podle vyjádření vlády zóny „nově představují výlučně managementový režim pro území národního 

parku, což odpovídá požadavkům Kategorizace chráněných území Mezinárodního svazu ochrany 

přírody (IUCN).“ Zóny byly projednány se správami národních parků, patnáct let do první změny 

je nástrojem pro zajištění stability nového systému, která vyžaduje čas. 
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Námitkám navrhovatele soud ani v tomto případě nepřisvědčil. Údajnou neurčitost a nepřesnost 

lze jednoduše odstranit standardním výkladem a interpretací právní normy. O porušení zákazu 

libovůle nelze spekulovat předem a je možné jej řešit až v konkrétním případě. Soud vyvrátil 

rovněž námitky o vnitřní rozpornosti výkladem textu normy. K moratoriu na změny v zonaci soud 

konstatoval, že jeho účelem je zachovat stabilitu ekosystému v rámci legitimního cíle tvorby 

národních parků, kterým je právě přirozený vývoj ekosystémů. Soudu nepřísluší hodnotit přesnou 

délku lhůty, neboť tato je otázkou spíše pro vědeckou debatu, moratorium zároveň nepředstavuje 

ani porušení principu dělby moci, neboť umožňuje v rámci podzákonné normotvorby řešit 

případné problémy a pružně reagovat. Konkrétní zonace navíc bude provedena až vyhláškou 

ministerstva.  

 

Test proporcionality soud neprovedl a pouze konstatoval, že napadená úprava je „co do určitosti i 

vnitřní soudržnosti ústavně konformní.”   

 

d. Rada národního parku  
 
Následující okruh námitek se týkal rady národního parku, tedy § 20 ZOPK.  

 

Postavení a pravomoci rady národního parku jsou stanoveny odlišně od předchozí úpravy a podle 

navrhovatele zásadně porušují právo obcí na samosprávu, obce a kraje mohou být v radě 

přehlasovány ostatními členy, což je naprosto zřejmý zásah do jejich práv. 

 

Podle vyjádření vlády je rada koncipována jako konzultační a iniciační orgán a do práva na 

samosprávu obcí nijak excesivně nezasahuje.  

 

Ústavní soud opětovně konstatoval, že navrhovatel nepřednesl žádné argumenty, které by 

zpochybňovaly nezbytnost napadené úpravy. Soud přistoupil i v této části návrhu k testu 

proporcionality, v posledním kroku znovu posuzoval střet zájmu na ochranu životního prostředí 

ve smyslu Preambule a čl. 7 Ústavy a čl. 35 odst. 1 Listiny s právem na samosprávu podle čl. 8 a 

čl. 100 odst. 1 Ústavy. 

 

Podle soudu je rada orgánem poradním, nikoli rozhodovacím či dotčeným (ve smyslu příslušnosti 

k vydávání stanovisek). Členy rady mají možnost jmenovat dotčené obce a kraje, mají tak přímý 

vliv na její složení a případnou činnost. Soud se domnívá, že omezení práva na samosprávu je v 
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tomto případě mírné, neboť je zachována možnost podílet se na dohodovací činnosti rady. 

Polemika o možném přehlasování zástupců samosprávy je pouze teoretická a je možné postup řešit 

v konkrétním případě právní cestou.  

 

Úprava tedy testu proporcionality opět vyhověla.  

 

e. Lesy národních parků 
 
Námitky proti právní úpravě lesů národních parků se dotýkají § 22 a 22a ZOPK.  Podle 

navrhovatele konstatování, že lesy na území národního parku nejsou lesy hospodářskými, postrádá 

vymezení, o jaké lesy se tedy jedná (zejména ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů – lesní zákon). Úprava je jednak nesrozumitelná a dále 

omezuje právo vlastníků nakládat se svým majetkem bez adekvátní náhrady. K § 22a navrhovatel 

uvádí, že „postrádá normativní hodnotu” a je vnitřně rozporné.  

 

Podle vlády přiznává napadená úprava lesům na území národního parku zvláštní postavení, neboť 

se jedná o lesy zvláštního určení, což je i terminologie užívaná lesním zákonem. Funkce těchto 

lesů není primárně produkční.  

 

Soud opět přistoupil k testu proporcionality. Z hlediska vhodnosti úprava obstojí, neboť „je možné 

omezením produkčních funkcí lesa na území národního parku dosáhnout zejména zachování 

biologické a geologické rozmanitosti, nerušeného výskytu populací druhů v přirozeném prostředí, 

udržení či dosažení v národním parku přirozeného klimatu aj.” 

 

Nezbytnost napadené úpravy navrhovatel ani v tomto případě nezpochybnil, soud proto jen stručně 

konstatoval, že jiné řešení by nebylo s to dosáhnout stejného výsledku ve vztahu k ochraně 

národních parků.  

 

V rámci třetího kroku testu soud posuzoval střet zájmu na ochraně životního prostředí ve smyslu 

Preambule a čl. 7 Ústavy a čl. 35 odst. 1 Listiny s právem na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 

1 Listiny. Způsob omezení vlastníků lesů v jejich nakládání představuje podle soudu mírné 

omezení jejich práva. Zákonný rámec prakticky odpovídá omezení uvedenému v čl. 11 odst. 3 

Listiny a pouze usměrňuje vlastníky v jejich chování vůči vlastním lesům. Soud opět zdůraznil 

důležitost životního prostředí a upozornil, že těžba v lesích v národním parku by mohla mít zcela 
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opačný efekt, než je ochrana přírody – hospodaření v lesích má podporovat mimoprodukční funkci 

lesů. Právní úprava i v tomto případě umožňuje požádat o výjimku. I tato část napadené úpravy 

prošla testem proporcionality.  

 

f. Omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu k některým pozemkům na území 
národních parků 

 
Předposlední okruh námitek napadá omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu k některým 

pozemkům v národních parcích stanovené v § 23 ZOPK. Navrhovatel se domnívá, že napadená 

úprava neomezuje pouze stát v nakládání s jeho majetkem, ale také obce, na které takto nemůže 

být převeden pozemek v majetku státu, pokud o to požádají, a případná směna (která se – pokud 

je odůvodněná zájmy ochrany přírody – nepovažuje za zcizení) je pro obce nevýhodná. Ustanovení 

nemá podle navrhovatele žádnou přidanou hodnotu z hlediska ochrany přírody, protože podmínky 

hospodaření s pozemkem na území národního parku jsou pro všechny případné vlastníky stejné.  

 

Vláda ve svém vyjádření uvedla, že právě u pozemků ve vlastnictví státu může stát nejlépe 

naplňovat svou povinnost v oblasti ochrany životního prostředí podle čl. 11 odst. 3 a čl. 35 odst. 3 

Listiny. Navrhovatel dále kontroval, že obce jsou takovou situací připravovány o výnosy z daně z 

nemovitostí, od které je stát osvobozen.  

 

Ústavní soud nesouhlasí s tezí navrhovatele o omezení obcí a konstatoval, že stát omezuje 

uvedeným ustanovením pouze sám sebe v nakládání se svým majetkem a nijak do cizích práv 

nezasahuje. Soud proto ze zjevných důvodů ani nepřistoupil k testu proporcionality, neboť 

absentuje zásah do ústavních práv.  Úprava ani nijak nezasahuje do již existujících vlastnických 

práv obcí, podle soudu navíc „břímě ochrany veřejného zájmu na zachování a rozvíjení přírody 

leží primárně na státu”, proto je věcí zákonodárce, jakým způsobem reguluje své vlastní majetkové 

vztahy na zvláště chráněném území. Debaty o možné nevýhodnosti směny pozemku s obcemi soud 

odmítl jako spekulace o nejisté budoucnosti a více se tímto okruhem námitek nezabýval.   

 

g.  Předkupní právo státu k některým pozemkům na území národních parků 
 
Poslední okruh námitek směřoval proti předkupnímu právu státu k některým pozemkům v 

národních parcích, zakotvenému v § 61 ZOPK. Podle navrhovatele je problematické, že by většina 

pozemků na území národních parků byla v budoucnu vlastněna státem, případně „zamrzla” v rukou 
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aktuálních vlastníků. Takové omezení není podle navrhovatele v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny a 

neexistuje na něm veřejný zájem.  

 

Z vyjádření vlády (stejně jako u předchozího okruhu námitek) vyplývá, že je žádoucí, aby 

pozemky na území národních parků byly ve vlastnictví státu, který tak může účinně naplňovat své 

povinnosti v oblasti ochrany přírody.  

 

Navrhovatel se domnívá, že omezení se dotýká i zastavitelné plochy (§ 61 odst. 1 ZOPK).  

 

Ústavní soud se v posouzení zaměřil na § 61 odst. 1 a 2 ZOPK, neboť právě proti těmto 

ustanovením směřují námitky navrhovatele. Soud neshledal, že by napadená úprava byla v kolizi 

s právem vlastnit majetek, proto ani neprovedl test proporcionality.  

 

Úprava omezuje pouze jednu část vlastnického práva, možnost s majetkem disponovat, a to navíc 

pouze částečně, tedy do ústavně chráněné hodnoty není nijak zasahováno. Soud dále konstatoval, 

že „stát má pozitivní závazek chránit životní prostředí, který může naplnit mj. i tím, že bude 

centralizovat vlastnictví pozemků na území národního parku.” Tato možnost vyplývá z čl. 11 odst. 

2 Listiny, podle kterého lze zákonem určit, který majetek bude ve vlastnictví státu za účelem 

naplňování veřejného zájmu, kterým je v návaznosti na čl. 7 i ochrana přírodního bohatství v 

podobě pozitivního závazku. Ani v tomto případě soud nepřisvědčil názoru navrhovatele, že by 

napadená úprava zasahovala do ústavních práv.   

 

Závěrem se soud vyjádřil souhrnně k napadené úpravě – podle jeho názoru se jedná o úpravu, která 

respektuje vlastnictví, právo na samosprávu i svobodu pohybu, zároveň však obsahuje nástroje 

ochrany životního prostředí a jeho zachování. Není úkolem Ústavního soudu hodnotit, jaké řešení 

zákonodárce zvolil, a zda je příliš přísné nebo naopak příliš liberální - je možné, že dojde k jeho 

změně v důsledku změny politické situace. Ačkoli obavy o obyvatele menších obcí na území 

národních parků jsou legitimní, existují nástroje, jak se tito mohou bránit přílišnému omezení 

svých práv, pokud by hrozilo. Závěrem soud dodal, že „otázka existence národních parků a 

pravidel, jak se v nich chovat, je politicko-odborně-ekologická. Jde o ideový střet (zejména) tzv. 

environmentalistů s podnikateli, vlastníky nemovitostí a zástupci územních samospráv, který má 

být řešen v zákonodárném sboru, nikoliv u Ústavního soudu”. Není úkolem soudu určit, kdo „má 

pravdu”, jeho úkolem je pouze zajistit, aby byla chráněna ústavně zaručená práva.  
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III. Shrnutí 

 

V citovaném nálezu se Ústavní soud zabýval střetem zájmu na ochraně životního prostředí 

vyjádřeném v Preambuli a čl. 7 Ústavy a čl. 35 odst. 1 Listiny na straně jedné a ochranou 

vlastnického práva a práva na samosprávu na straně druhé, přičemž k poměřování zájmů a práv 

využil test proporcionality. Detailněji se soud věnuje zejména prvním dvěma okruhům námitek 

navrhovatele, jelikož se však námitky proti úpravě prakticky stále opakují a nepřináší žádné nové 

argumenty, i odůvodnění u dalších okruhů námitek je postupně kratší a kratší, případně s odkazem 

na již řešenou problematiku. 

 

V otázce vymezení národních parků a jejich založení se soud zabýval střetem zájmu na ochraně 

životního prostředí vyjádřeným v Preambuli, čl. 7 Ústavy a a právu na příznivé životní prostředí 

podle čl. 35 odst. 1 Listiny s právem na samosprávu podle čl. 8 a čl. 100 odst. 1 Ústavy. 

Navrhovatel se domníval, že zásah zejména do práv obcí, na jejichž území se rozkládá národní 

park, je příliš velký a omezuje možnost realizace samosprávy na takovém území – regulace na 

území národních parků nepřipouští celou škálu činností, které jsou na jiných územích 

běžné.  Ústavní soud nicméně konstatoval, že národní parky nejsou běžným územím, ale naopak 

územím s vysokou přidanou hodnotou, jejich významu je věnován celý bod 51. odůvodnění 

nálezu. Soud také dovodil, že národní parky jsou provázány s právem na příznivé životní prostředí: 

„[s]myslem národních parků je kompromis mezi naplňováním dlouhodobých cílů ochrany přírody 

(nerušený průběh přírodních jevů) a umožněním využití jejich území (k udržitelnému rozvoji, 

vzdělání, výchově, aj.), to vše jako komponentů práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 

odst. 1 Listiny i požadavku na zachování a rozvíjení přírodního bohatství podle Preambule 

Ústavy.” Ačkoli tedy soud výslovně nevymezuje, co je obsahem práva na příznivé životní prostředí 

a environmentálního závazku v Preambuli, přibližuje alespoň „složky” tohoto práva. Tento nález 

můžeme považovat za určitý předstupeň vymezení obsahu práva na příznivé životní prostředí 

zakotveného v čl. 35 odst. 1 Listiny, ke kterému došlo později v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ze dne 

17. 7. 2019 (blíže v kapitole 2.3.2 této práce). 

 

I v nálezu týkajícím se národních parků použil Ústavní soud ve třetím kroku testu proporcionality 

k poměřování zásahu do jednotlivých práv stupnici intenzity zásahu podstatný – mírný – nízký, 

což se při použití testu jeví jako velmi praktické – soud zároveň podrobně odůvodnil, proč je zásah 

do práva na samosprávu v zájmu ochrany životního prostředí pouze mírný, a navíc k naplnění 
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zájmu na ochraně životního prostředí prakticky nezbytný, a to zejména s ohledem na nevratnost 

případného poškození.  

 

Nezvratnost případného poškození území a také důraz na zásadu prevence zmínil soud v 

odůvodnění i u dalších okruhů námitek, stejně jako nemožnost posoudit střet práv v abstraktní 

rovině – resp. pro futuro – když reálně k žádnému zásahu samotnou úpravou nedošlo. V případě, 

že se tak skutečně stane, dává právní úprava dostatek nástrojů pro obranu jednotlivce i obce před 

takovým postupem.  

 

Závěrem Ústavní soud uvedl, že mu nepřísluší hodnotit, jakým způsobem jsou nastavena pravidla 

chování v národních parcích a samotný právní rámec existence národních parků, neboť to je 

otázkou spíše politickou a ekologickou. Do určité míry má soud samozřejmě pravdu – nemůžeme 

po něm požadovat rozhodnutí, co je „správné”, k tomu skutečně nemá mandát. Na druhou stranu, 

je-li ochrana životního prostředí zakotvena jako jedna ze základních hodnot na několika místech 

ústavy, není snad příliš, pokud budeme chtít, aby jej soud také jako ústavní hodnotu chránil – což 

ostatně v tomto případě udělal.  

 

2.3 Test racionality a potřeba vymezení esenciálního jádra práva 

na příznivé životní prostředí 
 
Ve dvou výše uvedených nálezech posuzoval Ústavní soud kolizi ústavně chráněných zájmů a 

práv optikou testu proporcionality. Test (princip) proporcionality nicméně není jediným nástrojem, 

který může být nápomocný při přezkumu zásahu do ústavně zaručených práv a zájmů. Zejména v 

případě zásahu do sociálních práv se jako vhodnější nástroj jeví test racionality. V českém právním 

prostředí byl test racionality definován v nálezech Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/08 a zejména 

Pl. ÚS 1/08, který se týkal přezkumu poplatků ve zdravotnictví. V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/08 

Ústavní soud konstatoval, že v „kombinaci s požadavkem plynoucím z čl. 4 odst. 4 Listiny lze 

vytyčit 4 kroky vedoucí k závěru o ústavnosti či neústavnosti zákona, jenž provádí ústavně 

garantovaná sociální práva: 

1) vymezení smyslu a podstaty sociálního práva, tedy určitého esenciálního obsahu. Toto 

jádro sociálního práva v nyní posuzovaném případě vyplývá z čl. 31 Listiny v kontextu čl. 

4 odst. 4 Listiny. 
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2) zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva nebo jeho skutečné 

realizace (esenciálního obsahu). Pokud se nedotýká esenciálního obsahu sociálního práva, 

dále 

3) posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl; tedy zda není svévolným zásadním 

snížením celkového standardu základních práv, a konečně 

4) zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný (racionální), 

byť nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší. 

Teprve při případném zjištění v kroku 2), totiž že zákon svým obsahem zasahuje do samotného 

esenciálního obsahu základního práva, by měl přijít na řadu test proporcionality, který by mimo 

jiné zhodnotil, zda zásah do esenciálního obsahu práva je odůvodněn naprostou výjimečností 

aktuální situace, která by takový zásah ospravedlňovala. 

Z charakteru sociálních práv tedy plyne, že zákonodárce nesmí popřít jejich existenci a realizaci, 

ačkoliv jinak má široký prostor k vlastnímu uvážení.”  

 

Od testu proporcionality se test racionality odlišuje zejména tím, že jím může projít i zákonný 

prostředek, který není sice nejlepší či nejméně zasahující, ale je racionální. Rozdíl je tedy zejména 

v intenzitě přezkumu, kdy test racionality je možné považovat za „mírnější”.  Zároveň se ale 

uplatní v případě mírnějších zásahů do práv, tedy pouze tehdy, kdy se zásah nedotýká esenciálního 

obsahu sociálního práva (v takovém případě je na místě použití testu proporcionality). 

 

Testy proporcionality a racionality se vzájemně nevylučují – jak již bylo naznačeno ve výše 

citovaném nálezu, po druhém kroku testu racionality – zhodnocení, zda se jedná o zásah do jádra 

či periferie práva – může následovat test proporcionality, který případný zásah přezkoumá 

„přísnější” optikou.  

  

O použití testu racionality jako vhodnějšího nástroje pro přezkum zásahu do sociálních (potažmo 

i hospodářských) práv, pokud nepřichází v úvahu test proporcionality, lze uvažovat z několika 

důvodů. Jednak proto, že existuje specifický vztah mezi zákonodárcem a ústavním soudem114 – 

sociální práva a jejich nastavení jsou do určité míry v rukou zákonodárce a jsou závislé na 

politických rozhodnutích a ekonomické situaci státu, což možnost soudního přezkumu v této 

oblasti částečně limituje. S tím souvisí i problematika případného porušení principu dělby moci, 

 
114 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních 

práv [online]. Masarykova univerzita, 2014, 22(3) [cit. 2020-08-19]. ISSN 1210-9126. s. 206. Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5381.  
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pokud by soudní přezkum byl natolik intenzivní, že by byl vykonáván na úkor moci 

zákonodárné.115  

 

Dalším důvodem je problém při aplikaci druhého kroku testu proporcionality, testu potřebnosti116 

při stanovení tzv. nulového bodu či bodu nulového zásahu do sociálního práva. Jedná se o 

stanovení výchozího stavu, od nějž se následně posuzuje intenzita zásahu do práva a možnost 

použití jiného opatření, které by do chráněného práva zasáhlo méně. Vyhnánek uvádí příklad s 

právem na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, kdy je prakticky nemožné stanovit, co je a 

případně bude považováno za přiměřené zabezpečení, obdobně bychom mohli odkázat na pojem 

„příznivé životní prostředí”, které je obsaženo v čl. 35 Listiny, ale není prakticky možné objektivně 

či nějak univerzálně stanovit, které životní prostředí je ještě příznivé a které již nikoli (viz kapitola 

2.4.3), přičemž právo na příznivé životní prostředí je systematicky zařazeno mezi sociální práva, 

resp. práva hospodářská, sociální a kulturní.  Pro tuto kategorii práv je přitom typické, že státu na 

jejich základě vyplývá povinnost konat a aktivně zajištovat jejich naplňování (tzv. pozitivní 

závazky státu, naopak negativní závazky vyžadují, aby stát do práva pokud možno nijak 

nezasahoval). Zároveň je však potřeba odkázat na čl. 41 odst. 1 Listiny, podle kterého se lze práv 

v něm uvedených domáhat pouze v mezích prováděcích zákonů, pozitivní závazky státu jsou tedy 

určitým způsobem omezeny.  

 

U práva na příznivé životní prostředí Ústavní soud s vymezením jeho esenciálního jádra dlouho 

otálel. První vlaštovkou bylo vymezení komponentů v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 18/17 (viz předchozí 

kapitola této práce), následovalo definování projevů práva na příznivé životní prostředí v nálezu 

sp. zn. Pl. ÚS 4/18 (dále v této kapitole). K samotnému jádru se soud vyjádřil až v nálezu sp. zn. 

Pl. ÚS 44/18 ze dne 17. 7. 2019, který bude analyzován dále v této kapitole práce. Vlastní definice 

jádra práva na příznivé životní prostředí nicméně vytvářeli různí autoři již dříve, např. 

Tomoszková a Tomoszek, kteří jádro vymezují pomocí jeho tří složek (individuální povahy, 

 

115 K obdobným závěrům jako Vyhnánek dochází rovněž Hana Müllerová v MÜLLEROVÁ, Hana. Perspektivy práva 
na příznivé životní prostředí: vzor přezkumu socioekonomických práv a test racionality. In: Právník 6/2019 [online]. 
533 – 554 [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: 
https://www.academia.edu/39305787/Perspektivy_pr%C3%A1va_na_p%C5%99%C3%ADzniv%C3%A9_%C5%B
Eivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD_vzor_p%C5%99ezkumu_socioekonomick%C3%BDch_pr%C3%A1
v_a_test_racionality_Pr%C3%A1vn%C3%ADk_6_2019_. 
116 VYHNÁNEK, Ladislav, Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv, s. 208-
209. 
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hmotněprávní a procesněprávní složky)117 a Müllerová, která za esenciální jádro tohoto práva 

považuje „povinnost státu zajistit takový stupeň ochrany životního prostředí, který zamezuje 

zasahování do něj v míře, jež by znemožňovala realizaci základních životních potřeb člověka nebo 

bránila existenci dalších druhů”.118  

 

Použití testu racionality či naopak proporcionality zvažuje soud v každém konkrétním případě a, 

jak již bylo řečeno, je možné použití i obou testů v rámci jednoho soudního rozhodnutí.119  

 
  
 

2.3.1 Přezkum nařízení vlády stanovujícího limity hluku z dopravy a 
projevy práva na příznivé životní prostředí (Pl. ÚS 4/18) 

 
Jedinečnou příležitost k definování práva – resp. jádra práva – na příznivé životní prostředí měl 

Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ze dne 18. 12. 2018.120 

 

Tento nález se nezabývá přezkumem ústavnosti zákona, ale nařízení vlády, i přesto je účelné jej 

do přehledu zařadit, neboť nařízení je obdobně jako zákon právním předpisem s celostátní 

působností a jedná se o předpis vydaný nejvyšším orgánem moci výkonné. Důležité je také to, že 

Ústavní soud v tomto nálezu použil test racionality, ovšem pouze v omezené podobě.  

 

 

 

I. Skutkový stav  

 

 

117 TOMOSZKOVÁ, V., TOMOSZEK, M. Esenciální obsah práva na příznivé životní prostředí. In: MÜLLEROVÁ, 
H. a kol. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. [online] [cit. 2020-08-14]. Praha: Ústav 
státu a práva AV ČR, 2016. 288 s. ISBN 978-80-87439-29-6. s. 131–157. Dostupné z: 
https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Mullerova-Pravo_na_priznive_zivotni_prostredi.pdf  
118MÜLLEROVÁ, Hana, Právo na příznivé životní prostředí: Vzor přezkumu socioekonomických práv a test 

racionality, s. 545-547. 
119 Nutno ovšem podotknout, že ne všichni považují test racionality za vhodný nástroj - Wagnerová uvádí, že v případě 

rational basis test, což je prakticky test racionality používaný v USA, „se totiž vůbec nezkoumá intenzita omezení 

základních práv.” Argumentem proti tomuto testu je podle Wagnerové také rozpornost s příkazem plynoucím z 

čl. 4 odst. 4 Listiny o šetření podstaty a smyslu základních práv v kombinaci s čl. 41 Listiny. (WAGNEROVÁ, 
Eliška, Listina základních práv a svobod: komentář. s. 132-133). 

120 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ze dne 18. 12. 2018. 
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Skupina poslanců (v nálezu uznačena také jako „navrhovatelka“) podala k Ústavnímu soudu návrh 

na zrušení několika ustanovení a částí ustanovení, včetně částí přílohy č. 3 nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „nařízení o ochraně před hlukem”), a Metodického návodu Ministerstva 

zdravotnictví – hlavního hygienika ČR pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, 

zveřejněného dne 18. 10. 2017 ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví pod č. 11/2017 (dále jen 

„metodika”). 

 

Napadené části nařízení stanovují povolené hranice vydávaného hluku v různých podmínkách a 

situacích. Podle navrhovatelky není dosavadní (napadená) úprava dostatečná, je naopak příliš 

mírná a nevede ke snížení zátěže obyvatel nadměrným hlukem. Ustanovení nařízení o ochraně 

před hlukem a metodiky jsou podle navrhovatelky v rozporu s čl. 31 Listiny, čl. 35 odst. 1 a 3 

Listiny a čl. 8 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Úmluva“).  

 

Napadená úprava obsahuje úpravu hygienických limitů hluku v chráněných vnitřních prostorech 

staveb, hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru, způsobu měření a hodnocení hluku a vibrací. Příloha č. 3 k nařízení pak 

stanovuje hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru. Podle navrhovatelky tato úprava nedostatečně chrání obyvatele před hlukem, 

což demonstrují na konkrétních příkladech (např. doba měření hluku za celou denní či noční dobu 

ve výsledku kompenzuje hodnoty pro hlučnější hodiny nad ránem hodnotami naměřenými 

uprostřed noci či snižování výpočtu hluku o nejistotu měření, která zapříčiní, že i hluk překračující 

limit následně není naměřen jako překračující aj.). 

 

Podle navrhovatelky je možné teleologickým výkladem čl. 35 odst. 1 Listiny o příznivém životním 

prostředí ve spojení se zásadou předběžné opatrnosti dospět k závěru, že životní prostředí a lidské 

zdraví mají být chráněny za každé situace a v tomto duchu by měly být vykládány i nejistoty v 

měření, korekce a další pravidla pro měření hluku. Podle navrhovatelky napadená úprava nebyla 

vydána v mezích zákonných předpisů – „[p]řestože cílem zákona o ochraně veřejného zdraví je 

ochrana před negativními účinky hlukové zátěže, dané předpisy bez výslovného zákonného 

zmocnění způsobují, že se hluk v nejhlučnějších časových úsecích neměří vůbec či že se naměřený 

hluk pro účely hodnocení různými způsoby snižuje.” Kromě toho úprava nedostatečně transponuje 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. října 2002 o hodnocení a řízení 
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hluku ve venkovním prostředí (dále jen „směrnice“), jelikož nezavádí hlukový limit pro období 

večera.  

 

U metodik došlo při procesu přijímání k vyloučení veřejnosti, což dle názoru navrhovatelky 

porušuje Aarhuskou úmluvu. Jako poslední argument navrhovatelka uvedla porušení Úmluvy, 

neboť judikatura Evropského soudu pro lidská práva „spojuje citované právo na klidné užívání 

obydlí (jakožto součásti práva na soukromí) též s ochranou před negativními dopady znečištění 

životního prostředí.”  

 

Podle vyjádření vlády je třeba rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými expozicemi hluku. 

Negativní dopad na lidské zdraví je podle vlády prokázán pouze u dlouhodobé expozice, nicméně 

ani v takovém případě „překročení limitu neznamená automaticky přímé ohrožení zdraví, ale 

ohrožení zájmu na ochraně zdraví”. Vyhovění návrhu by podle vlády „znamenalo v zásadě 

stanovení jednotného limitu hluku (50 dB v denní době, 40 dB v noční době) pro všechny zdroje 

hluku a všechny situace. … V běžném zastavěném území by například limit 40 dB byl ve venkovním 

prostoru překročen již při průjezdu několika vozidel za hodinu.” Dále se vláda vyjádřila k 

jednotlivým technickým námitkám navrhovatelky. Hlukový ukazatel pro večer je transponován do 

českého právního řádu vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví 

mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických 

hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o 

hlukovém mapování). Podle vyjádření vlády však ukazatel legislativně nesouvisí s napadenou 

úpravou. Zvláštní hlukový ukazatel pro večer nebyl stanoven, jelikož pro to není důvod. K 

tvrzenému porušení Aarhuské úmluvy vláda uvedla, že z ní neplynou žádná občanská práva a 

závazky, navíc veřejnost mohla návrh úpravy připomínkovat. Postup při vydání nařízení odpovídá 

podle vlády podmínkám pro odvozenou normotvorbu, naopak metodiky nejsou právním 

předpisem, a proto nemohou být před Ústavním soudem přezkoumávány.  

 

Z dalších soudem oslovených subjektů se již žádný nevyjádřil, své vyjádření však z vlastní 

iniciativy zaslala Hospodářská komora České republiky. Podle vyjádření Hospodářské komory 

„vyhovění návrhu by mělo významně negativní dopady na podnikání a hospodářskou situaci v 

České republice.” 

 

II. Přezkum Ústavním soudem  
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Soud nejprve posuzoval, zda bylo napadené nařízení vydáno zákonem předvídaným způsobem. 

Nařízení je vláda oprávněná vydat k provedení zákona a v jeho mezích, nepotřebuje však k tomuto 

úkonu výslovné zmocnění v samotném zákoně. Nařízení by se však mělo držet smyslu a účelu 

zákona, nesmí stanovovat práva a povinnosti ani vyslovovat omezení základních práv a svobod. 

V tomto případě zákon o ochraně veřejného zdraví přímo uvádí, že hygienické limity hluku a 

vibrací upraví prováděcí právní předpis. Navrhovatelé však nenapadají samotné zmocnění k 

vydání nařízení, ale jen některé jeho části, podle soudu tedy je možné jejich námitky „v zásadě 

vykládat tak, že určitá naplnění zmocnění v nařízení nerespektují smysl a účel zákona o ochraně 

veřejného zdraví, potažmo že tato naplnění bez potřebného zákonného zmocnění omezují naříkaná 

základní práva.” Podle soudu je však nařízení v mezích požadavků na podzákonný právní předpis, 

který stanovuje podrobnosti neupravené zákonem. K tomu soud dodává, že „[i] kdyby mělo reálný 

základ tvrzení navrhovatelky, že hluk se v některých obdobích vůbec neměří či že se naměřená 

hodnota různými způsoby snižuje, z návrhu není zřejmé, jakým způsobem by to mělo rozporovat 

účel a smysl zákona či bez zákonného zmocnění omezovat právo na ochranu zdraví nebo příznivé 

životní prostředí.” 

 

K netransparentnosti v postupu přijímání nařízení soud konkrétně uvádí, že tvorba a přijímání 

podzákonných právních předpisů je v českém právním prostředí z podstaty méně transparentní než 

přijímání zákonů. Veřejnost sice může vznášet připomínky v meziresortním připomínkovém řízení 

podle Legislativních pravidel vlády121, neexistuje však odpovídající povinnost předkládajícího 

subjektu připomínky veřejnosti vypořádat. Z Aarhuské úmluvy nelze nic dovozovat, neboť má, s 

odkazem na rozhodovací praxi Ústavního soudu, „primárně programatickou povahu a není 

přímým pramenem jakýchkoliv práv a povinností”.  

 

K možnému porušení základního práva na ochranu zdraví a příznivé životní prostředí soud nejprve 

zkoumal, co je rozuměno pod pojmem hluk. Definice v obecném slovníku se od zákonné definice 

v § 30 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví  odlišuje zejména tím, že zákon charakterizuje 

hluk jako zvuk, který může být škodlivý lidskému zdraví. Hlavním zdrojem hluku je předevšim 

člověk, jak soud  uvádí, „[o]chrana před hlukem je tak klasickou variací situace, v níž je nutné 

chránit člověka před sebou samým.” Člověk však zároveň není schopen existovat tak, aby hluk 

nepůsobil, například osobní a nákladní dopravou. Je tedy úkolem právní úpravy najít rovnováhu 

 
121 Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády č. 188 ze dne 19. 3. 1999, ve znění pozdějších změn. 
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mezi oběma zájmy, což se podle navrhovatelů v šetřeném případě nestalo a napadená úprava 

favorizuje původce hluku před ochranou obyvatel.  

 

O škodlivosti hluku pro lidské zdraví nelze pochybovat, není však možné stanovit přesnou 

jednotnou hranici, kdy hluk již poškozuje lidské zdraví - taková hranice se liší u jednotlivých osob 

v závislosti na citlivosti, zdravotní predispozici i momentálním stavu. Obdobně i intenzita hluku 

je vnímána různě s ohledem na prostředí (stejná intenzita hluku v parku vs na rušné křižovatce). 

Stanovení hlukových limitů proto musí záviset na odborném posouzení s vědeckým základem. 

Zároveň však soud odmítl tvrzení vlády, že posouzení této problematiky nespadá do pravomoci 

soudní moci, ačkoli samozřejmě tato moc nemůže provádět přezkum technických aspektů. Soud 

se proto rozhodl posoudit návrh komplexně a ne v rozpadu na jednotlivá tvrzení navrhovatelů, 

ostatně „[z] ústavněprávního hlediska je totiž relevantní nikoliv to, jakým způsobem jsou pojaty a 

zformulovány jednotlivé technické normy, nýbrž jaké celkové dopady tato regulace vyvolává.  I z 

těchto příčin Ústavní soud nepřistoupil k pozitivnímu vymezení obsahu práv na ochranu zdraví ... 

a příznivé životní prostředí”.  Pro účely posouzení napadené úpravy se soud rozhodl použít užší 

test racionality.  

 

K doplnění kontextu soud uvádí, že nepříznivé dopady hluku jsou problematikou řešenou na 

mezinárodní úrovni. Přesto však mezinárodní organizace i EU mají pochopení pro kulturní, 

historické a hospodářské odlišnosti jednotlivých států a nestanovují jednotné limity hluku – ty 

zůstávají v působnosti jednotlivých států. Právní úprava ochrany před hlukem je často velmi složitá 

a zahrnuje závazné i nezávazné normy.  

 

Základní ochrana před hlukem sice vychází z čl. 31 a čl. 35 odst. 1 Listiny, s ohledem na čl. 41 

odst. 1 Listiny se jich však lze dovolávat pouze v mezích prováděcích předpisů. Tím je zákon o 

ochraně veřejného zdraví, který obsahuje podrobnou úpravu ochrany před hlukem (definice 

pojmů, dočasné výjimky atd.). Stanovení konkrétních limitů nicméně přenechává prováděcímu 

předpisu – napadenému nařízení.  

 

Nařízení stanoví pevné hlukové limity, jejich překročení je však posuzováno s ohledem na 

průměrné naměřené hodnoty za denní i noční dobu. „Alternativní přístup odvozující překročení z 

měření pouze v nejhlučnějších fázích dne/týdne (např. dopravní špičky) by byl neproporcionální a 

nepříliš opodstatněný, neboť pouze u dlouhodobého soustavného (ve smyslu opaku k nárazovému) 

vystavení extenzivnímu hluku je vědecky prokázán možný negativní dopad na lidské zdraví”, což 
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soud konstatuje s odvoláním na studii WHO122. Soud rovněž poukazuje na vysoký standard 

ochrany před hlukem ve vnitřních prostorách obydlí, kterou nicméně navrhovatelka nenapadá.  

 

I v ostatních prostorách jsou limity hluku stanoveny pevně, což je úprava ne zcela obvyklá v 

okolních státech (které limity pro venkovní prostory vůbec neznají, nebo mají pouze formu 

doporučení).  Tato jedinečnost „na první pohled může vypadat jako progresivní ochrana obyvatel, 

na druhý však nedovoluje přihlédnout ke konkrétním okolnostem a situaci, a neumožňuje tak 

aplikovat proporcionální řešení. V konečném důsledku to může vyústit v částečně bezvýchodné 

spory, ve kterých soudy přes závěr o protiprávním porušení hlukových limitů zároveň konstatují 

nemožnost zjednání (bezprostřední) nápravy”.  

 

Soud se nedomnívá, že by stát rezignoval na ochranu obyvatel před hlukem tím, že umožňuje 

aplikaci napadených výjimek a korekcí. Zároveň podle něj nelze ani s jistotou konstatovat, že 

odstranění výjimek a korekcí by automaticky vedlo ke snížení hluku – spíše by mělo za následek 

navýšení porušování hlukových limitů, které by sice vedlo k pokutám majitelům komunikací, 

ovšem také ve svém důsledku ke snížení finančních prostředků na zřízení protihlukových opatření, 

případně rovnou k uzavření komunikací.  

 

Soud je naopak přesvědčen, že napadená úprava sleduje legitimní cíl, a to za použití přiměřených 

prostředků. Znovu také připomněl, že limity jsou stanoveny s ohledem na současné vědecké 

poznatky, životní podmínky a styl života. 

 

K tomu soud doplňuje, že existují i jiné způsoby, jak se bránit hlukovým imisím, z veřejnoprávních 

nástrojů odkazuje na institut tzv. pohody bydlení – „souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, 

aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena 

vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou 

jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních 

podniků, ze stavebních prací aj.)“123. Pohoda bydlení přitom není závislá na dodržení hlukových 

limitů a stavební úřady, které jednotlivé případy posuzují, resp. dotčené orgány státní správy, 

 
122 Environmental Noise Guidelines for the European Region [online]. Copenhagen: World Health Organization 

Regional Office for Europe, 2018 [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf?ua=1. 

123 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, sp. zn. 2 As 44/2005.  
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mohou vzít v úvahu hodnoty blížící se horní povolené hranici. Podle soudu se tento institut „v 

praxi dynamicky vyvíjí a je hojně využíván”.    

 

Ze soukromoprávních prostředků odkazuje soud na § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník – omezení vlastnického práva, které se vztahuje i na hlukové imise v míře nepřiměřené 

místním poměrům. Podle judikatury patří do tohoto okruhu i hluk z dopravy, zejména pokud 

překračuje povolené limity, podle soudu však nikoli výlučně – limity nejsou jediným ukazatelem 

a mají spíše pomocnou hodnotu.  

 

Podle soudu jsou vhodnější jiné varianty obrany v konkrétním případě, kdy mohou příslušné 

orgány zakročit i v případě, že nedochází k překračování stanovených limitů. Uvedené řešení „ve 

své podstatě vhodněji než plošné limity dovoluje aplikovat vzpomínanou proporcionalitu a 

zohlednit konkrétní situace a okolnosti. Ačkoliv Ústavní soud z důvodů dříve zmíněných 

nepřistoupil k rozboru obsahu práva na příznivé životní prostředí zakotveného v čl. 35 odst. 1 

Listiny, diskutované instituty a postup orgánů veřejné moci při jejich prosazování lze považovat 

za jeden z projevů citovaného základního práva.” 

 

Další okruh námitek navrhovatelky se týká požadavku na další nezhoršování ochrany obyvatel 

před hlukem, resp. s odkazem na tzv. stand-still doktrínu spíše upozorňuje na závazky v 

mezinárodních smlouvách (bez další specifikace), které mají za cíl úroveň ochrany postupně 

zvyšovat. Na podporu svého tvrzení navrhovatelka odkazuje na odbornou literaturu.124  

 

Soud k tomuto požadavku uvádí, že „není možné z českého ústavního pořádku absolutní obecnou 

aplikaci stand-still doktríny u hmotněprávní ochrany základních práv dovodit.” Naopak soud s 

odkazem na svou rozhodovací praxi uvádí, že jednou dosažený standard ochrany lidských práv lze 

za určitých podmínek snížit, zejména pokud se jedná o práva jmenovaná v čl. 41 odst. 1 Listiny.  

 

Podle soudu je na místě rozlišovat mezi procedurální a hmotněprávní úrovní ochrany lidských práv 

– zejména z praktických důvodů. Procedurální ochrana má „charakter ‚nenulové hry‘ a snížení 

úrovně ochrany zde vede v zásadě pouze k omezení práv jednotlivců vůči veřejné moci, nikoliv 

mezi jednotlivci navzájem.” Naproti tomu hmotněprávní ochrana je z hlediska „rozhodování 

 
124 PRIEUR, Michel. Non-regression in environmental law. S.A.P.I.E.N.S [Online], [cit. 2020-08-18]. 5.2 | 2012, 

Online since 12 August 2012, connection on 18 August 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/sapiens/1405. 
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mnohem komplexnější a má často povahu ‚nulové hry‘.” Pro ilustraci soud odkazuje na sociální 

práva spojená s rolí státu – „při jejich zabezpečení totiž vzniká dilema z hlediska alokace veřejných 

rozpočtů. Jestliže by např. došlo ke zrušení plošného příspěvku na děti s tím, že cílem je získat 

prostředky ke zvýšení příspěvku pro nejchudší děti, není výsledek posouzení ‚snížení‘ úrovně 

ochrany zdaleka jednoznačný.”  

 

Obdobně soud nahlíží i na právo na příznivé životní prostředí – soud upozorňuje např. na Listinu 

základních práv Evropské unie, která sice obsahuje povinnost zvyšovat kvalitu životního prostředí, 

nezavazuje však konkrétní národní státy, ale pouze EU při tvorbě jejích politik. „Přestože tedy z 

normativního hlediska platí východisko, že dodržování principů trvale udržitelného rozvoje a 

ambice zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí mají patřit k hlavním cílům moderního státu, 

ústavněprávně se uplatní obecný rámec představený v předchozím bodě nálezu a závěr, že určité 

snížení úrovně ochrany práva na příznivé životní prostředí není a priori neústavní.” 

 

Soud proto v této části uzavírá, že nevylučuje možné snížení ochrany před hlukem některých 

jednotlivců v důsledku změn nařízení nebo jeho novely. Hodnocení a přezkum takového stavu 

však nepřísluší Ústavnímu soudu, ale zákonodárci.  

 

Podle navrhovatelky dále česká právní úprava porušuje právo na respektování soukromého a 

rodinného života, obydlí a podle čl. 8 Úmluvy a Česká republika je v ochraně před hlukem 

nedostatečně aktivní.  

 

Soud souhlasí s tím, že Evropský soud pro lidská práva do ochrany soukromí zahrnuje i ochranu 

před hlukem, zároveň však tento soud uvádí, „že je třeba snažit se o vyvažování mezi zájmem 

jednotlivce na ochranu před hlukem a protichůdnými zájmy společnosti, přičemž státy disponují 

širokým prostorem pro uvážení ve vztahu k podobě a výsledku tohoto vyvažování”. Zároveň 

Evropský soud pro lidská práva rozhoduje v konkrétním případě a s odkazem na místní hlukové 

limity, plošné snížení standardu ochrany, na které odkazuje navrhovatelka, proto podle Ústavního 

soudu není možné použít.  

 

Posledním okruhem námitek, které soud přezkoumával, byla jeho příslušnost ke zrušení metodiky 

2017.  Jelikož však soud dospěl k závěru, že metodika není jiným právním předpisem podle čl. 87 

odst. 1 písm. b) Ústavy (pouze metodickým doporučením, které nemá plošnou účinnost), návrh na 

její zrušení odmítl z důvodu své nepříslušnosti.  



 

81 
 

 

 

Ústavní soud návrh s ohledem na výše uvedené zamítl a částečně odmítl pro nepříslušnost. 

 

Odlišné stanovisko k odůvodnění návrhu uplatnil soudce Ludvík David. Podstatou disentu soudce 

Davida bylo tvrzení, že „[p]lénum Ústavního soudu mělo ... podrobit návrh, rozhodlo-li se jím 

meritorně zabývat, úplnému algoritmu testu racionality relevantnímu pro oblast 

socioekonomických práv. Namísto toho došlo jen k omezenému přezkumu, k němuž navíc využil 

Ústavní soud takřka výhradně jen zdroje v podobě výňatků ze zahraničních odborných textů k 

problematice obecně.” Soud neměl podle názoru soudce Davida rezignovat na odborné posouzení 

a technickou stránku „nechat v řízení skrze odbornou expertizu vysvětlit, aby mohl řádné posouzení 

daných prostředků provést.” Soudce nicméně nezpochybňuje učiněný závěr pléna, ostatně sám 

také hlasoval pro zamítnutí návrhu, neboť „působení základních práv a svobod (i očekávání s ním 

spojená) není bezbřehé.” Posouzení všech otázek, které mají relevanci pro rozhodnutí o návrhu, 

však bylo podle soudce mimo expertizu Ústavního soudu, který si proto měl vyžádat odbornou 

expertízu.  

 

III. Shrnutí 

 

Ústavní soud v nálezu sice nedefinoval esenciální jádro práva na příznivé životní prostředí, určitý 

výkladový posun však můžeme najít v tom, že soud označil (v bodu 59. odůvodnění) instituty 

ochrany před nadměrným hlukem (konkrétně institut pohody bydlení a sousedských imisí) a 

postup orgánů moci výkonné při vymáhání ochrany před hlukem za projev práva na příznivé 

životní prostředí. Oba dva tyto instituty se vztahují k vnímání prostředí fyzickou osobou – institut 

pohody bydlení připouští její narušení i v situaci, kdy nejsou překročeny zákonné hlukové limity, 

rovněž u sousedských imisí jsou limity pomocným, ačkoli významným ukazatelem. Klíčové je v 

tomto případě právě vztažení projevu tohoto práva k fyzické osobě, která se následně může 

domáhat nápravy „pro sebe” – soud prakticky odkazuje na obranu proti hluku v individuálním 

případě (případně až individuální ústavní stížností). V bodu 63. odůvodnění soud připouští, že 

určité snížení ochrany životního prostředí není a priori neústavní, neboť může jít o jakési 

vyrovnání jednotlivých složek či „stavebních kamenů” ochrany práva – jinými slovy, pokud 

zůstane zachována či se nepatrně sníží „hladina” ochrany životního prostředí, nejedná se o 

neústavní stav, ačkoli někteří jednotlivci mohou být takovým stavem postiženi více než jiní. 

Přezkum takového konkrétního případu je nicméně jinou otázkou, kterou v tomto nálezu soud řešit 

nemůže. Ačkoli samozřejmě nelze požadovat zvyšování standardu ochrany životního prostředí 
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donekonečna, autorka práce se domnívá, že přístupem, jaký navrhuje Ústavní soud, prakticky 

nemusí dojít k jeho (celkovému) zvýšení vůbec – pokud se někde a někomu úroveň ochrany zvýší, 

může se na jiném místě snížit a nebude se jednat o neústavní postup státu. Neřešíme tedy 

systémový problém, ale jeho individuální projevy v podobě snížení příznivosti životního prostředí 

jednotlivce. Soud sám přiznává, že „v určitých ohledech mohly některé ze změn obsažených v 

nařízení nebo jeho novele snížit míru ochrany obyvatel před hlukem.”  

 

Následuje argumentace, se kterou se neztotožňuje Ludvík David jako autor disentu: „Ústavní soud 

se ale stejně jako výše necítí povolán k přezkumu, v kterých konkrétních parametrech a s jakými 

přesnými důsledky tomu tak je (bylo). Je na normotvůrci (zde exekutivě), aby kvalifikovaně 

posoudil, odůvodnil a rozhodl, jak se mají změnit různé odborně-technické proměnné systému 

ochrany před hlukem ve vztahu k rozličným oprávněným zájmům, a to včetně případného oslabení 

ochrany životního prostředí. Na Ústavním soudu je pouze přezkum svévolných a neracionálních 

excesů, působících komplexně, které však v přezkoumávaném případě neshledal.” Soud se necítí 

povolán k přezkumu jednotlivých technických parametrů, což mu jistě nelze mít za zlé, ovšem 

absence odborného názoru jiného než autora předpisu je poněkud diskutabilní, neboť legitimitu a 

racionalitu zvoleného řešení pak může soud posoudit jen do určité míry. Je proto otázkou, nakolik 

je provedený částečný test racionality vypovídající. 

 

Tímto nálezem Ústavní soud přidal další díl do skládačky „obsah práva na příznivé životní 

prostředí” – po vymezení jeho komponentů nálezem sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ze dne 18. 7. 2017 (Kotle 

na tuhá paliva) Ústavní soud v tomto nálezu o nařízení k limitům hluku z dopravy identifikoval 

také projevy tohoto práva, než později ve své rozhodovací praxi přistoupil k vymezení jeho 

esenciálního jádra.  

 
 

2.3.2 Prioritní dopravní záměry a esenciální jádro práva na příznivé 

životní prostředí (Pl. ÚS 44/18) 
 
Nakonec však Ústavní soud k vymezení esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí 

přistoupil, a to v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ze dne 17. 7. 2019.125 

  

I. Skutkový stav  

 
125 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ze dne 17. 7. 2019. 
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Na základě návrhu Krajského soudu v Ostravě rozhodoval Ústavní soud o zrušení § 23a zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 256/2016 Sb., kterým se mění 

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).  

 

Sporné ustanovení zákona upravuje tzv. prioritní dopravní záměry, a to jednak ve smyslu naplnění 

podmínek pro uznání záměru prioritním, a dále pak v ohledech speciálních postupů při vydávání 

závazného stanoviska a v celém řízení.  

 

Ústavní soud již v úvodu nálezu konstatoval, že zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

(Environmental Impact Assessment – EIA) zakotvil v českém právním prostředí zásadu prevence 

jako jednu z nejdůležitějších zásad ochrany životního prostředí. Proces EIA je nástrojem pro 

komplexní zkoumání a hodnocení vlivů některých záměrů a koncepcí na životní prostředí a tím i 

veřejné zdraví. Výstupem procesu je odborné závazné stanovisko jako podklad pro navazující 

správní řízení nebo jiný postup, který ohledně plánovaného projektu probíhá. Zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí upravuje dva způsoby jak stanovit, že záměr podléhá posouzení vlivů na 

životní prostředí – u prvního jeho potřeba vyvstane přímo ze samotného zákona (záměry uvedené 

v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), druhým typem jsou záměry nebo 

změny, u kterých je tato potřeba stanovena v rámci zjišťovacího řízení, které samotnému 

posouzení vlivů předchází. Soud v krátkosti přiblížil i samotný průběh procesu posuzování podle 

zákona, zahájení procesu, možnost zapojení subjektů včetně veřejnosti, posudek autorizované 

osoby a závazné stanovisko.  

 

K závaznému stanovisku soud odkázal speciálně na úpravu stanovisek vydaných před nabytím 

účinnosti zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které je třeba zkoumat z hlediska 

souladnosti s aktuální právní úpravou navázanou na směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2011/92/EU. Pokud není možné vydat souhlasné závazné stanovisko (z důvodu rozporu s „novou” 

právní úpravou), musí být záměr předmětem nového posouzení podle § 4 a násl. zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

Zákonem č. 256/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
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prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 256/2016 Sb.“) byl nicméně do zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí vložen nový § 23a, který obsahuje odlišnou úpravu pro 

prioritní dopravní záměry. U těchto dopravních záměrů se při vydávání závazného stanoviska k 

vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí nepoužijí § 6 až 9 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí (oznámení záměru, zjišťovací řízení, povinnost předložení dokumentace 

atd.). 

 

Krajský soud v Ostravě při rozhodování o žalobě spolku Děti země (žalobce) proti rozhodnutí 

ministra dopravy ze dne 25. 7. 2018 č. j. 41/2017-510-RK/33 na povolení stavby  „Silnice R48 

Frýdek-Místek, obchvat“ přezkoumával mj. námitku žalobce o neústavnosti § 23a zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, který musel aplikovat. Krajský soud s argumenty žalobce 

souhlasil a věc proto předložil Ústavnímu soudu. Žaloba směřovala také proti podkladovým 

závazným stanoviskům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Ministerstva 

vnitra a Ministerstva zdravotnictví, i proti závaznému stanovisku Ministerstva životního prostředí 

k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a potvrzujícímu závaznému stanovisku ministra 

životního prostředí k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

 

Krajský soud jako navrhovatel se domníval, že vyloučení veřejnosti prostřednictvím vynechání 

procesních fází procesu EIA je neústavní a že chybí možnost soudního přezkumu postupu 

správního orgánu při posuzování vlivů na životní prostředí. Upozornil také na přílišnou 

konkrétnost ustanovení, které se vztahuje na předem vybraných 9 záměrů uvedených v důvodové 

zprávě k zákonu a v příloze nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních 

záměrů.  Navrhovatel byl přesvědčen, že napadené ustanovení není v souladu s principem dělby 

moci a dalšími demokratickými zásadami a je v rozporu s čl. 1, čl. 2 odst. 1 a 3, čl. 81 a 90 Ústavy 

a čl. 36 Listiny.  

 

Jako vedlejší účastník vstoupila do řízení vláda, které s návrhem na zrušení ustanovení 

nesouhlasila. Podle vlády je také možné návrh krajského soudu odmítnout jako zjevně 

neopodstatněný, protože soud může § 23a vyložit tak, že nepoužije podzákonný předpis, na který 

odkazuje (nařízení). „Vláda je přesvědčena, že napadené ustanovení umožňuje fakticky naplnit 

legitimní očekávání společnosti na realizaci takových opatření, která by vedla ke snížení 

negativních důsledků zejména tranzitní silniční dopravy na zdraví obyvatel a zároveň by 

významným způsobem přispěla ke zlepšení životního prostředí (zvláště v městských aglomeracích). 

Napadené ustanovení je rovněž šetrné k environmentálním právům procesního charakteru – 
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umožňuje dotčeným osobám aktivně se bránit proti negativním důsledkům zásahů do jejich práva 

na příznivé životní prostředí. Každý z dopravních záměrů, které vláda vybrala a které splňují 

zákonem stanovené podmínky, splňuje definiční znak veřejného zájmu.” Vláda odkázala také na 

závazky České republiky v oblasti dopravní sítě a úpravu obsaženou ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady č. 2011/92/EU ze dne 13. 12. 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA). Jednou z podmínek pro udělení statutu 

prioritního dopravního záměru je navíc zařazení do transevropské dopravní sítě („TEN-T“). Podle 

vlády se jedná o stavby, kde již jednou bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, nové 

posuzování vlivů na životní prostředí by proto bylo kontraproduktivní. Úprava není podle vlády 

příliš málo obecná, neboť neodkazuje na konkrétní případy, posouzení zůstává v rukou správních 

orgánů. Zároveň se vláda domnívá, že soudní přezkum vyloučen není, neboť je možné účastnit se 

navazujících řízení a podat odvolání i žalobu (jako dotčená veřejnost).  

 

II. Přezkum Ústavním soudem 

 

Nejprve soud posuzoval námitku nedostatečné obecnosti právního předpisu. Soud odkázal na svou 

rozhodovací praxi, zejména na nález sp. zn. Pl. ÚS 24/04 („Jezy na Labi“), kterého se dovolává i 

navrhovatel, a nález sp. zn.  Pl. ÚS 24/08 („Vzletová a přistávací dráha letiště Praha Ruzyně“). 

Společným jmenovatelem těchto nálezů bylo porušení principu dělby moci a nedostatečná 

obecnost právního předpisu z toho důvodu, že zákonem bylo deklarováno, které konkrétní věci 

(rozvoj a modernizace vodní cesty na určitém úseku, stavba vzletové a přistávací dráhy) jsou ve 

veřejném zájmu – aplikace tohoto neurčitého právního pojmu „předem” znemožnila přezkum jeho 

oprávněného použití.  

 

V šetřeném případě je však pro přiznání statusu prioritního dopravního záměru třeba kumulativně 

naplnit čtyři podmínky. První podmínkou je  zařazení dopravního záměru na transevropské 

dopravní síti.  Právní úprava transevropské dopravní sítě je obsažena v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 a částečně také metodice Evropské komise k hlavní síti 

(transevropská dopravní síť je tvořena globální a hlavní sítí).  

 

Druhou podmínkou je vydání územního rozhodnutí o dopravním záměru do 31. 3. 2015, třetí 

podmínkou je souhlasné závazné stanovisko k hodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle 

zákona č. 244/1992 Sb. Jako poslední podmínku je třeba splnit zařazení do výčtu prioritních 

dopravních záměrů, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 283/2016 Sb. Přezkum, zda byly výše 
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uvedené podmínky splněny, provádí správní orgány jako moc výkonná – moc zákonodárná přitom 

předem nestanovuje, které dopravní záměry tyto podmínky splňují. Stejně tak mohou splnění 

podmínek přezkoumat i soudy. V tomto případě je tedy na posouzení správních orgánů, zda určité 

dopravní záměry splňují podmínky pro to, aby se staly záměry prioritními, narozdíl od výše 

uvedených nálezů, kde bylo splnění podmínky (existence veřejného zájmu) deklarováno předem.  

 

Dále soud přezkoumal, zda je napadené ustanovení ústavně konformní. Navrhovatel se domnívá, 

že vyloučením § 6 až 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dochází k vyloučení dotčené 

veřejnosti  z účasti na posuzování vlivů na životní prostředí, to vše z důvodu zrychlení procesu 

schvalování záměrů. Podle důvodové zprávy k napadené úpravě byl § 23a zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí skutečně přijat za účelem urychlení procesu schvalování prioritních 

dopravních záměrů, ke kterým již bylo závazné stanovisko o hodnocení vlivů vydáno v minulosti.  

 

K tomu soud uvádí, že účast veřejnosti na řízeních, jejichž výsledek může ovlivnit životní 

prostředí, vyplývá z čl. 35 odst. 1 Listiny, ochrany tohoto práva je však možné se domáhat v 

intencích čl. 41 odst. 1 Listiny, tedy v mezích prováděcích zákonů. Jelikož se jedná o jedno z práv 

z hospodářských, sociálních a kulturních, zvažoval soud s ohledem na svou dosavadní rozhodovací 

praxi test racionality. Pro jeho použití však nejprve musel vymezit  esenciální jádro práva na 

příznivé životní prostředí, neboť v případě, že by bylo zasaženo do jádra práva, měl by nastoupit 

test proporcionality jako přísnější varianta. Jádrem práva je podle soudu „zejména možnost 

každého domáhat se zákonem stanoveným způsobem ochrany přirozených environmentálních 

podmínek své existence a udržitelného rozvoje, s čímž koresponduje pozitivní závazek státu střežit 

zděděné přírodní bohatství, dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a chránit přírodní bohatství 

(preambule a čl. 7 Ústavy). Pozitivní závazek státu tedy mj. spočívá v ochraně proti zásahu do 

životního prostředí v takové míře, která by znemožňovala realizaci základních životních potřeb 

člověka”. Napadené ustanovení nicméně zasahuje toliko do procesní stránky práva – nevylučuje 

veřejnost z procesu schvalování záměrů zcela, pouze z jedné jeho fáze, tedy „neomezuje … její 

právo domáhat se ochrany ústavně zaručeného práva na příznivé životní prostředí jako ústavní 

hodnoty a veřejného statku, stejně tak neomezuje její právo na účast v navazujících správních 

řízeních … ve kterých se otázka ochrany příznivého životního prostředí rovněž přezkoumává”. 

Dotčená veřejnost může stále participovat např. ve fázi stavebního řízení či soudního přezkumu. 

Jedná se tedy pouze o dílčí omezení práva na příznivé životní prostředí, které nezasahuje do jeho 

jádra (2. krok testu), není proto třeba přistoupit k testu proporcionality, ale je naopak možné 

pokračovat v testu racionality.  
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Ve třetím kroku testu racionality soud posuzoval, zda napadená úprava sleduje legitimní cíl. Cílem 

přijetí úpravy bylo zrychlení a umožnění pokračování procesu schvalování a výstavby prioritních 

dopravních záměrů, které již byly prakticky připraveny. Zároveň soud zdůraznil, že proces 

posuzování vlivů na životní prostředí je důležitým nástrojem při realizaci zásady prevence, která 

spočívá ve vyhodnocení potenciálního vlivu lidské činnosti ještě před tím, než dojde k její 

realizaci, s cílem minimalizovat případný negativní dopad na životní prostředí.  

 

Pokud by však nebyla přijata napadená právní úprava, bylo by třeba u prioritních dopravních 

záměrů znovu opakovat celý proces EIA, jelikož stanoviska vydaná za předchozí právní úpravy 

nároky současného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nesplňují. Dotčená veřejnost se 

mohla účastnit procesu vydávání stanoviska za předchozí úpravy, nebyla tedy vyloučena. 

Napadená úprava dopadá jen na předem vymezený okruh případů a je časově omezená – „[j]de o 

výjimečné řešení, které v důsledku závazku České republiky ohledně transevropské dopravní sítě 

vyžaduje efektivní průběh dokončení předmětných staveb v již pokročilém stadiu připravenosti.” 

Soud také poukazuje na skutečnost, že i u prioritních dopravních záměrů dochází ke zkoumání 

vlivu na životní prostředí, nicméně s vědomím, že u těchto staveb již bylo vydáno rozhodnutí o 

umístění stavby a byly hodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí (byť podle předchozí právní 

úpravy). Nebylo by proto efektivní znovu podrobovat záměr celému procesu, dotčená veřejnost, 

jak bylo řečeno výše, může uplatnit své připomínky v navazujícím řízení či před soudem.  

 

Legitimním cílem úpravy je podle soudu zájem na realizaci prioritních dopravních staveb, které 

jsou součástí transevropské dopravní sítě a jejichž dokončení je navázáno na závazky České 

republiky z členství v Evropské unii.  „Ve vztahu k předmětné stavbě obchvatu Frýdku-Místku je 

rovněž nutné zdůraznit zájem na snížení tranzitní zátěže města právě jeho výstavbou a s tím 

spojených negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. “  

 

V posledním kroku testu racionality soud zkoumal, zda je zvolené řešení rozumné a přiměřené 

omezení právu dotčené veřejnosti podílet se na procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Navrhovatel sám nenamítá, že by úprava nebyla racionální, a nepředkládá ani jiné varianty, které 

by byly z jeho pohledu vhodnější. Soud přitom nemůže ze své pozice (vůči moci zákonodárné) 

vymýšlet alternativy, které by potenciálně mohly dosáhnout stejného cíle na obdobné úrovni.  
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Ve smyslu směrnice EIA naplňuje napadená úprava výjimku jako zvláštní vnitrostátní právní 

předpis, podle vyjádření vlády byla úprava přijata po domluvě s Ministerstvem životního prostředí 

a Evropskou komisí. Jedná se tak o kompromisní řešení, kde existuje zájem na rychlém dokončení 

staveb, ale zároveň nebylo posuzování vlivů na životní prostředí zcela vyloučeno, pouze 

provedeno na základě předchozí úpravy.  

 

Soud nicméně znovu zdůraznil, že závazné stanovisko EIA je pouze podkladem pro navazující 

řízení, kde účast dotčené veřejnosti není vyloučena: „Legislativa, judikatura obecných soudů a 

Ústavního soudu dnes již přiznává dotčené veřejnosti aktivní věcnou legitimaci pro podání správní 

žaloby. V rámci přezkumu navazujících správních úkonů v rámci řízení o opravném prostředku i 

v řízení před obecnými soudy má dotčená veřejnost možnost napadnout obsah závazných podkladů 

konečných správních úkonů; tzv. environmentální spolky a další dotčené osoby mohou opravným 

prostředkem a správní žalobou brojit i proti obsahu závazného stanoviska k vlivům prioritního 

dopravního záměru na životní prostředí. Plnohodnotný správní přezkum i soudní ochrana dotčené 

veřejnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí před negativními vlivy dopravních staveb jsou 

tak zajištěny.”  Napadená úprava tak splňuje i poslední krok testu racionality.  

 

Poslední námitkou navrhovatele je omezení dotčené veřejnosti na právu na soudní ochranu podle 

čl. 36 Listiny. Jak však již soud uvedl, dotčená veřejnost má stále možnost obrátit se na správní 

soudy, a to jak s návrhem na přezkum správních úkonů navazujících na závazné stanovisko k 

posouzení vlivů prioritních dopravních záměrů na životní prostředí, tak s návrhem na přezkum 

zákonnosti samotného stanoviska jako závazného podkladu pro navazující správní úkon. Dotčená 

veřejnost proto není krácena na právu na soudní ochranu.  

 

Závěrem soud shrnul, že napadené ustanovení splňuje podmínku obecnosti, neboť neurčuje 

předem, které konkrétní záměry mají být posouzeny jako prioritní dopravní záměry, je proto 

obecným právním předpisem. Zároveň se jedná o úpravu výjimečnou, s omezeným časovým 

dopadem, kdy jejím cílem je umožnit dokončení již z velké části připravených projektů. Veřejnost 

není nijak excesivně omezena v možnosti účasti na procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

zejména v navazujícím stavebním řízení a případně též před správními soudy. Návrh na zrušení § 

23a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byl zamítnut.   

 

K nálezu zaujal odlišné stanovisko soudce Ludvík David. Soudce se vyjádřil k několika aspektům 

nálezu, nejprve k vymezení esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí. Soudce je 
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přesvědčen, že „aktuálním obsahem práva na příznivé životní prostředí je též zajištění 

informovanosti občanů a stanovení limitů pro zdravotně přijatelné životní prostředí, přičemž 

konkrétní akcent ochrany domáhat se tohoto práva je položen na garance účasti jednotlivců (též 

sdružených ve spolky) ve správních řízeních, v nichž je aspekt životního prostředí přítomen.”  

 

Soudce také upozornil na rozpory v napadené úpravě, které se týkají možného přezkumu účasti 

veřejnosti ministerstvem (jako příslušným úřadem podle § 23a odst. 4 zákona o posuzování vlivů), 

ze kterých dovozuje, že taková povinnost jasně ze zákonné úpravy nevyplývá – účast dotčené 

veřejnosti z § 23a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí „prostě vypadla”. Opak by mohl 

být dokázán postupy ministerstvem v konkrétních případech, soud však k zajištění takových 

důkazů nepřistoupil.  

 

Soudce se také nedomnívá, že by napadená úprava splňovala výjimku ze směrnice EIA, jak bylo 

konstatováno v nálezu, neboť podle znění směrnice do výjimek spadají záměry určené výhradně 

pro účely obrany nebo záměry, jejichž jediným účelem je reakce na mimořádné civilní události. 

Dopravní stavby, jako je obchvat, takové podmínky nenaplňují, přístup Soudního dvora Evropské 

unie je navíc v otázce výjimky ze směrnice spíše restriktivní. Dohoda s Komisí není podle soudce 

Davida relevantní, neboť Komise nemá pravomoc k udělení výjimky ze směrnic.  

 

Napadenou úpravu považuje soudce za „české specifikum” a dodává, že měla být přezkoumána 

přísnějším testem proporcionality namísto testu racionality. Spolu s dalšími legislativními 

změnami126 považuje soudce úpravu za značný zásah do možnosti veřejnosti účastnit se 

navazujících správních řízení. Soud se nevypořádal s následky § 23a pro správní přezkum, což 

bylo to, co Krajský soud v Ostravě namítal. Podle soudce představuje napadená úprava porušení 

čl. 21 odst. 1 Listiny o účasti občanů na správě věcí veřejných.  

 

III. Shrnutí 

 

Na vymezení esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí Ústavním soudem jsme si 

museli počkat poměrně dlouho – počátky aplikace testu racionality (v různých podobách) u práv 

 
126 Zásah zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, do § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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sociálních, kam je právo na příznivé životní prostředí řazeno, spadají už do roku 2006.127 Podle 

Ústavního soudu je tedy esenciálním jádrem tohoto práva „zejména možnost každého domáhat se 

zákonem stanoveným způsobem ochrany přirozených environmentálních podmínek své existence 

a udržitelného rozvoje, s čímž koresponduje pozitivní závazek státu střežit zděděné přírodní 

bohatství, dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a chránit přírodní bohatství (preambule a čl. 

7 Ústavy). Pozitivní závazek státu tedy mj. spočívá v ochraně proti zásahu do životního prostředí 

v takové míře, která by znemožňovala realizaci základních životních potřeb člověka”. V duchu své 

dosavadní rozhodovací praxe odkazuje soud na zákonem stanovený způsob domáhání se ochrany, 

tedy dle čl. 41 odst. 1 Listiny pouze v mezích prováděcích zákonů, a nemožnost požadovat ochranu 

práva zakotveného v čl. 35 odst. 1 Listiny bez dalšího. Zároveň soud jádro práva na příznivé 

životní prostředí propojuje s Preambulí a čl. 7 Ústavy, když konstatuje, že povinnost státu střežit 

přírodní bohatství vyplývající z těchto ustanovení koresponduje s jeho pozitivním závazkem 

chránit jedince před takovým zásahem do jeho životního prostředí, který by znemožňoval realizaci 

jeho základních potřeb. Z textu nálezu se přitom zdá, že dle soudu nepostačí ztížení, základní 

potřeby musí být „znemožněny“, pouhé snížení standardu ochrany nebo úrovně kvality a stavu 

životního prostředí není dostatečným důvodem pro možnost vymáhat na státu splnění jeho 

pozitivního závazku. Tento názor ostatně koresponduje se závěry z nálezu Pl. ÚS 4/18: „Přestože 

tedy z normativního hlediska platí východisko, že dodržování principů trvale udržitelného rozvoje 

a ambice zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí mají patřit k hlavním cílům moderního 

státu, ústavněprávně se uplatní obecný rámec představený v předchozím bodě nálezu a závěr, že 

určité snížení úrovně ochrany práva na příznivé životní prostředí není a priori neústavní.” Je 

samozřejmě nesmysl požadovat, aby jakýkoli zásah do životního prostředí, resp. jeho příznivosti, 

byl automaticky protiústavní, na základě závěrů Ústavního soudu nicméně vyvstává otázka, jaké 

ztížení realizace základního práva na příznivé životní prostředí by považoval za ještě přijatelné, a 

jaké již nikoli. Za zmínku stojí i jedno z vymezení jádra tohoto práva odbornou literaturou: 

„Esenciální obsah práva na příznivé životní prostředí v jeho hmotněprávní složce spočívá v 

povinnosti státu zajistit, aby do žádné složky životního prostředí nebylo zasahováno v takové míře, 

která by znamenala nemožnost realizace základních životních potřeb člověka. Stát tedy musí 

stanovit takové limity pro znečištění (ať již ve vztahu k ovzduší, hluku, vodě či půdě), aby 

jednotlivci mohli v míře potřebné pro zachování zdraví uspokojovat své základní životní potřeby 

 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04, dále např. již zmíněný nález ze dne 23. 4. 2008, 

sp. zn. Pl. ÚS 2/08. 
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(spánek, potraviny, voda apod.)“128. V uvedené definici, která se definici Ústavního soudu 

poměrně podobá minimálně ve své první části, je rovněž kladen důraz na to, aby do životního 

prostředí nebylo zasaženo natolik, že by byla realizace základních životních potřeb znemožněna. 

Nález Ústavního soudu v analyzované věci nám však – na rozdíl od výše uvedeného doktrinálního 

vymezení – nedává vodítko, jakou situaci by za takové „znemožnění“ bylo možné považovat. Sám 

soud si je zřejmě vědom důležitosti zásady prevence v otázkách ochrany životního prostředí 

(„Zásada prevence spočívá zejména v tom, že dopady lidské činnosti na životní prostředí je nutné 

vyhodnocovat pokud možno ještě před jejich samotnou realizací – jedině tak je možné nepříznivé 

vlivy eliminovat nebo jim předcházet.”), jeho výklad esenciálního jádra zřejmě nejdůležitějšího 

environmentálního práva tomu však ne úplně odpovídá. Je samozřejmě nutné mít na paměti, že 

ono „znemožnění” výkonu nelze brát doslova, jelikož u práv omezených čl. 41 odst. 1 Listiny soud 

požaduje zachovat alespoň „minimální standard” a odmítá jejich „faktické popření”129, jak ostatně 

požaduje i čl. 4 odst. 4 Listiny.  

 

Zároveň soud odmítá korigovat zákonnou úpravu jako systémové řešení problému – zásah do 

práva na příznivé životní prostředí může posuzovat pouze v konkrétním případě jednotlivce, 

nemůže státu diktovat, jakým způsobem má ochranu životního prostředí nastavit a jaké řešení je 

„správné” – s tímto argumentem soudu lze jistě přinejmenším částečně souhlasit, neboť to není 

Ústavní soud, kdo má zajišťovat politiku státu v oblasti ochrany životního prostředí. Na druhou 

stranu, právě rozhodnutí Ústavního soudu mohou zákonodárce ovlivnit do budoucna, pokud 

naznačí, co považuje za ústavně konformní.  

 

Jádro práva se pokusil rozšířit soudce David v disentním stanovisku. Esenciální jádro nelze 

rozšiřovat do nekonečna, otázka stanovení hranice jádra a jeho sféry je velmi problematická a do 

jisté míry i subjektivní, neboť se může odvíjet od vztahu osoby, která jádro vymezuje, k 

samotnému základnímu právu a jeho konceptu. Soudce David má za to, že součástí práva na 

příznivé životní prostředí má být také zajištění informovanosti občanů a stanovení limitů pro 

zdravotně přijatelné životní prostředí, tedy oproti pojetí pléna je jeho vymezení širší, bohužel svůj 

názor podkládá pouze odkazem na literaturu a nerozvádí své úvahy, proč by to tak mělo být – 

právní argumentaci pro rozšíření esenciálního jádra se z disentního stanoviska nedozvíme.  Pokud 

 
128 TOMOSZKOVÁ, V.,  TOMOSZEK, M. Esenciální obsah práva na příznivé životní prostředí. In: MÜLLEROVÁ, 

H. a kol. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy, zejm. s. 115 a násl. 
129 Nález ÚS ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04, k návrhu na zrušení části zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů - část týkající se sociálního zabezpečení. 
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by i výše uvedené bylo součástí esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí, pak autorka 

práce souhlasí se soudcem, že by bylo na místě v tomto případě provést test proporcionality a 

nikoli racionality. Jakkoli můžeme souhlasit s argumentací v disentním stanovisku, která se týká 

výkladu evropské úpravy a sporných otázek výkladu § 23a zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, slabinou argumentace je její nedostatek v klíčových otázkách rozšíření esenciálního 

jádra a aplikace testu proporcionality. Argument, že je postupem podle § 23a teoreticky zasaženo 

do práva na příznivé životní prostředí všech obyvatel, Ústavní soud nepřipouští, jakkoli je v tomto 

případě pravdivý, neboť se jedná o životní prostředí nás všech.  

 

Je otázkou, zda je zařazení práva na příznivé životní prostředí do práv hospodářských, kulturních 

a sociálních vůbec vhodné – Müllerová se domnívá, že toto právo je natolik specifické, že by z 

této skupiny mělo být vyňato, čímž by odpadlo i omezení čl. 41 odst. 1 Listiny a snaha nezasahovat 

příliš do dělby moci při přezkumu zásahů do tohoto práva.130 Bohužel momentálně není jiná 

možnost, než se se současným stavem smířit – zákonodárce a minimálně ani část společnosti 

nepovažují životní prostředí za hodnotu, jejíž význam by nějak výrazně přesahoval význam jeho 

užitku pro jednotlivce a která by měla mít vyšší ochranu než ostatní sociální práva. 

 

Bude jistě velmi zajímavé sledovat rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Pl. ÚS 22/17131, která se 

týká návrhu na zrušení ustanovení § 70 odst. 3 věta první ve slovech „podle tohoto zákona“ ZOPK, 

a  ustanovení § 4 odst. 9, 10, 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (dále jen „stavební zákon“).  Vyjádření 

veřejného ochránce práv jako vedlejšího účastníka řízení obsahuje vlastní vymezení esenciálního 

jádra práva na příznivé životní prostředí, resp. práva na zapojení veřejnosti: „Toto jádro práva na 

příznivé životní prostředí v nyní posuzovaném případě vyplývá z čl. 35 odst. 1 a 2 Listiny 

[interpretovaného v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 1 písm. b), čl. 6 odst. 4 a čl. 9 odst. 3 

Aarhuské úmluvy – v podrobnostech viz část III.2] v kontextu čl. 4 odst. 4 Listiny. Domnívám se, 

že esenciálním obsahem takto vymezeného práva na příznivé životní prostředí je požadavek na 

zajištění efektivní participace veřejnosti ve (správních) řízeních o záměrech, jejichž realizace by 

se potenciálně mohla nezanedbatelným způsobem (negativně) projevit na stavu životního prostředí 

v České republice. Právní úprava participace veřejnosti na úrovni podústavního práva totiž nesmí 

 
130 MÜLLEROVÁ, Hana. Perspektivy práva na příznivé životní prostředí: vzor přezkumu socioekonomických práv a 

test racionality, s. 540. 
131 Prozatím je dostupný pouze text návrhu z Ústavní soud: Projednávané plenární věci [online]. [cit. 2020-08-18]. 

Dostupné z: https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci/pl-us-2217/. 
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být pouze jakousi umělou fasádou zakrývající skutečnost, že tato možnost je veřejnosti (včetně 

environmentálních spolků) poskytována toliko v mimořádně omezeném okruhu řízení, a to až do 

té míry, že vyprazdňuje esenciální obsah čl. 35 odst. 1 a 2 Listiny. Pouze pokud je veřejnosti na 

podústavní úrovni garantována možnost participace v dostatečné šíři, lze akceptovat výše 

vyslovenou premisu, že zajištění informované veřejnosti, které je nadto umožněno aktivně 

participovat na rozhodnutích majících potenciál zasáhnout do životního prostředí (…), je 

dostatečnou zárukou prohloubení ochrany životního prostředí (…).”132 Nezbývá si než počkat, jak 

soud rozhodne a zda skutečně přistoupí k testu racionality, jak veřejný ochránce navrhuje.  

 
 

2.3.3 Návrh na zrušení některých ustanovení zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí a řešení kolize bez testů (Pl. ÚS 24/2000) 
 
V některých případech Ústavní soud však nepoužije test žádný, jak tomu bylo i v usnesení sp. zn. 

Pl. ÚS 24/2000 ze dne 12. 10. 2001.133 Skupina poslanců podala k Ústavnímu soudu návrh na 

zrušení vybraných ustanovení či částí ustanovení zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí (ZPVŽP), ve znění účinném do 31. 12. 2000.  

 

 

 

I. Skutkový stav 

 

Předkladatelé návrhu se domnívali, že ZPVŽP má takové nedostatky, které jej staví do rozporu s 

principem právní jistoty, omezuje podnikatelskou aktivitu a koliduje s právem na příznivé životní 

prostředí obsaženým v čl. 35 Listiny.  

 

Návrh směřoval k několika ustanovením, nejprve proti § 1 ZPVŽP, který upravoval předmět 

zákona: „Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich 

užívání (dále jen ‚stavby‘), činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů, (dále jen 

 
132 Vyjádření vedlejšího účastníka řízení k návrhu na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb. (oba ve znění zákona č. 225/2017 Sb.). Ombudsman: Veřejný ochránce práv [online]. [cit. 
2020-08-18]. Dostupné z: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Zvlastni_opravneni/ustavni_soud/SZD_28-2017-stavebni-
zakon.pdf. 

133 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/2000 ze dne 12. 10. 
2001. 
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‚koncepce‘) a výrobků na životní prostředí a určuje orgány státní správy příslušné k posuzování 

vlivů na životní prostředí.” Formulace „jejich změn a změn v jejich užívání” a poznámka č. 1 s 

odkazem na zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, připouštěly podle předkladatelů „nejrůznější výklady”. Problematický 

byl zejména posun ve výkladu zákona Ministerstvem životního prostředí, ke kterému došlo v 

průběhu soudního sporu týkajícího se Jaderné elektrárny Temelín. Tato změna spočívala v tom, že 

Ministerstvo životního prostředí „nově” dovozovalo dopad zákona i na změny staveb 

rozestavěných či již dokončených, včetně takových změn, kterými se stavba mění v nadlimitní, a 

to v souladu s názorem Vrchního soudu v Praze, který jej vyslovil v souvisejícím rozsudku ohledně 

stavebního povolení na změnu nedokončené stavby budovy pomocných aktivních provozů Jaderné 

elektrárny Temelín.  Změnou výkladu dochází podle navrhovatelů k narušení právní jistoty a 

možným obstrukcím při stavebním řízení, resp. při posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

Dalším napadeným ustanovením byl § 3 písm. b) ZPVŽP ve spojení s § 6 odst. 2 ZPVŽP, které se 

týkaly možnosti vyžádání doplnění dokumentace, podle předkladatelů však znamenají, že 

„investorovi je de facto vnucováno řešení, které nepřipravoval a jehož podrobnosti v rozsahu 

nezbytném pro komplexní přípravu investice a ověření její proveditelnosti mu nebyly známy, aniž 

by z něj byla sňata odpovědnost za takovou investici a její důsledky.“  

 

V ustanovení § 11 odst. 1 ZPVŽP, které se týká vydání stanoviska, viděli navrhovatelé zejména 

problém v tom, že k vydání stanoviska není stanovena příslušnému orgánu žádná lhůta.134 

Požadovaným zrušením věty druhé tohoto ustanovení by správní orgán mohl rozhodnutí (ve 

smyslu povolení stavby) vydat i bez stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí. K tomuto 

dále poslanci navrhovali zrušení § 23 ZPVŽP, podle kterého se na druhou a třetí část zákona 

nevztahují obecné předpisy o správním řízení, což podle poslanců způsobovalo, že se žadatelé 

nemohli např. bránit průtahům a podjatosti příslušného orgánu a ani předvídat výsledek procesu 

posuzování vlivů jeho v jejich konkrétním případě.  

 

Doplňujícím argumentem navrhovatelů v závěru bylo, že ZPVŽP v napadeném znění nepřiměřeně 

překračuje nároky vycházející z práva Evropské unie. 

 

 
134 § 11 odst. 1 ZPVŽP: „Příslušný orgán vydá na základě posudku a protokolu z veřejného projednání stanovisko, 

jehož obsah je uveden v příloze č. 4 tohoto zákona. Bez tohoto stanoviska nemůže správní orgán vydat povolující 

rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních předpisů“ 
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II. Přezkum Ústavním soudem 

 

Při rozhodování vycházel Ústavní soud z několika obecných závěrů. Zaprvé bylo třeba vzít do 

úvahy účel celého ZPVŽP, kterým je podle soudu „vytvořit účinný preventivní systém hodnocení 

vlivů na životní prostředí jako nástroj pro komplexní systémové zkoumání důsledků navrhovaných 

projektů na životní prostředí a zajistit tak, aby v rozhodovacích procesech byly zvažovány zájmy 

ochrany životního prostředí.” Tento účel je třeba mít brát v úvahu i při posouzení jednotlivých 

ustanovení a právních institutů tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení.  

 

Zadruhé soud s odkazem na svou předcházející rozhodovací praxi konstatoval, že v případě kolize 

základních práv a svobod je třeba „vycházet ze snahy o minimalizaci zásahu do druhého z nich 

podle principu vyváženosti těchto práv. Nelze tedy absolutizovat jedno základní právo na úkor 

práva druhého, v posuzovaném případě pak jde o právo podnikat a právo na příznivé životní 

prostředí.”  

 

Dále soud uvedl, že je věcí zákonodárce, jaký bude obsah zákona, a Ústavnímu soudu nepřísluší 

hodnotit obsah zákonného předpisu, pokud není v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní 

smlouvou podle čl. 10 Ústavy.  

 

Jako poslední z obecných závěrů soud odkázal na změnu okolností, která nastala po podání návrhu. 

Touto změnou byla nová zákonná úprava procesu EIA zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, který měl datum nabytí 

účinnosti 1. 1. 2002, tedy necelé dva měsíce po vydání usnesení o odmítnutí návrhu. Napadená 

ustanovení tak pozbývají účinnosti i bez zásahu Ústavního soudu.  

 

Ústavní soud nicméně návrh posoudil i částečně věcně. Poukázal, že výklad § 1 ZPVŽP takovým 

způsobem, že se posouzení vlivu vztahuje i na změny staveb, obsahoval již původní, poslanci 

nenapadaný, výklad Ministerstva životního prostředí z roku 1992. Právě takový výklad textu 

zákona je podle soudu správný nejen za použití metody jazykového výkladu, ale také výkladu 

logického, neboť opačný přístup by vedl (jak ostatně soudí i Ministerstvo životního prostředí) k 

možnému obcházení zákona. Naopak došlo názorovým posunem Ministerstva životního prostředí 

ke změně výkladu § 2 ZPVŽP o předmětu posuzování podle tohoto zákona, který však návrh 

poslanců nenapadl.  
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Údajné nucení investorů do variant stavby, na které nejsou připraveni [návrh na zrušení § 3 písm. 

b) a § 6 odst. 2 ZPVŽP], nepovažuje Ústavní soud za relevantní problém, jelikož při procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí je oznamovatel povinen předložit jako součást dokumentace 

varianty řešení, pokud o ně příslušný správní orgán požádá.  Podle soudu „[p]osuzování vlivů na 

životní prostředí není bez výběru z variantních řešení dost dobře myslitelné a představuje hledání 

optimálního sladění zájmů investora s jinými chráněnými veřejnými zájmy.“  

 

K návrhu na zrušení § 11 odst. 1 a § 23 ZPVŽP soud konstatoval, že je zcela v moci zákonodárce, 

jakým způsobem upraví lhůty pro vydání stanoviska. Rovněž byl soud toho názoru, že účastníci 

mají následně možnost bránit se proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro které je 

stanovisko podkladem, čímž je dostatečné ochrany dosaženo. V procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí, který byl zakotven do ZPVŽP, je stanovisko o hodnocení vlivů na životní 

prostředí odborným stanoviskem, které má podle soudu spíše doporučující charakter a „[u]soudí-

li příslušný povolovací orgán, že jiný zájem převyšuje zájem na ochraně životního prostředí, 

rozhodne po zdůvodnění o … povolení [stavby, činnost či technologie], s možností dalších 

účastníků napadnout takové rozhodnutí opravnými prostředky.”  

 

Soud rovněž odmítl tvrzení navrhovatelů, že zájmy chráněné ZPVŽP jsou dostatečně zajištěny 

jinými právními předpisy jako je stavební zákon aj., neboť takový závěr prakticky zpochybňuje 

celou zákonnou úpravu posuzování vlivů na životní prostředí. K argumentu nesouladu zákona s 

právem Evropské unie soud poukázal znovu na novou úpravu procesu EIA a snahu o harmonizace 

českých zákonů s evropskými normami. Ústavní soud návrh usnesením odmítl. 

 

III. Shrnutí 

 

V šetřeném případě proti sobě stálo právo na příznivé životní prostředí a právo podnikat, zakotvené 

v čl. 26 odst. 1 Listiny. Jednalo se tedy o kolizi dvou ústavně zaručených práv, přičemž obě jsou 

systematicky zařazena mezi práva hospodářská, sociální a kulturní – nabízelo se tedy použití testu 

racionality. Ústavní soud nicméně nepřistoupil k žádnému způsobu poměřování obou práv a pouze 

konstatoval, že v případě poměřování dvou základních práv je třeba vyvinout snahu o minimalizaci 

zásahu do jednoho práva na úkor druhého. Soud fakticky rozhodl procesně, což na druhou stranu 

s ohledem na změnu právní úpravy, která byla očekávána v řádu jednotek měsíců a celý právní 

problém vyřešila, není nijak překvapivé. Jakkoli je toto usnesení pochopitelné, je škoda, že jsme 

se ke střetu práva na příznivé životní prostředí s právem podnikat nedozvěděli více. 
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2.3.4 Nález k zákonu o myslivosti – kolize mysliveckého práva a práva 
vlastnického (Pl. ÚS 34/03) 

 
Pro úplnost zařadíme do závěru této části práce i nález sp. zn. Pl. ÚS 34/03 ze dne 13. 12. 2006, 

kde opět nebyl použit ani test proporcionality, ani test racionality, ačkoli se jednalo o kolizi dvou 

práv.135  

 

I. Skutkový stav 

 

Skupina poslanců a skupina senátorů podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení několika 

ustanovení zákona  č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 

Sb. Stěžejní argument navrhovatelů spočíval v tvrzení, že vlastnické právo podle čl. 11 Listiny lze 

omezit pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu, přičemž výkon práva myslivosti 

veřejný zájem nepředstavuje (může se však jednat o zájem obecný, či obecně prospěšný). Právo 

myslivosti zahrnuje velmi širokou kategorii činností, z nichž za veřejný zájem lze považovat pouze 

některé, např. ochranu zvěře a tedy životního prostředí, naopak právo lovu takový veřejný zájem 

nepředstavuje. Výkon práva myslivosti jako celek podle navrhovatelů definici veřejného zájmu 

nenaplňuje. Zároveň navrhovatelé brojí proti omezení vlastnických práv u pozemků, na kterých 

probíhají honitby. Navrhovatelé předložili také konkrétní argumenty k jednotlivým napadeným 

ustanovením. 

 

Senát ve svém vyjádření uvedl, že problematika vlastnického práva k honebním pozemkům byla 

široce diskutována, neshledal však neústavnost ustanovení. Naopak se domnívá, že „potřeba 

chránit zvěř tak, aby mohlo být každému, v souladu s čl. 35 odst. 1 Listiny, zajištěno právo na 

příznivé životní prostředí (spatřuje zde zcela bezprostřední souvislost), představuje veřejný 

zájem.” Lov a následné přivlastnění zvěře je podle Senátu třeba brát jako součást procesu ochrany 

zvěře, neboť myslivost zahrnuje celou škálu práv a povinností, které jsou vzájemně provázané. 

Dále se Senát vyjádřil k jednotlivým argumentům navrhovatelů podle konkrétních napadených 

ustanovení, přičemž v části jejich názoru přisvědčil.  

 

 
135 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/03 ze dne 13. 12. 2006. 
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Poslanecká sněmovna vyjádřila pochybnost, zda by vůbec zákon o myslivosti byl po vypuštění 

napadených ustanovení ještě použitelný – návrh podle ní zpochybňuje základní principy 

myslivosti a celého zákona, který na první místo klade potřeby zvěře a nikoli zájmy vlastníků či 

nájemců honebních pozemků. Sněmovna akcentovala, že zvěř je brána jako přírodní bohatství, její 

ochranu lze proto v kontextu čl. 7 Ústavy považovat za veřejný zájem. Následně se sněmovna 

vyjádřila k jednotlivým napadeným ustanovením a argumentům navrhovatelů.  

 

Vyjádření zaslalo na výzvu Ústavního soudu také Ministerstvo zemědělství. Ochranu zvěře 

považuje i ministerstvo za veřejný zájem, s odkazem na čl. 7 Ústavy. Vlastnické právo není právem 

absolutním, zákon však dává vlastníkovi pozemku možnost vyloučit jej z honitby. Také 

ministerstvo se podrobně vyjádřilo k jednotlivým napadeným ustanovením.  

 

II. Přezkum Ústavním soudem 

 

Ústavní soud se nejprve zabýval právem myslivosti a jeho podstatou, přičemž dospěl k závěru, že 

současná právní úprava rozlišuje myslivost a právo myslivosti, které mají svou legální definici – 

myslivostí je jednak soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako 

součásti ekosystému, ale také spolkovou činností směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých 

tradic a zvyků jako součásti národního kulturního dědictví. Právem myslivosti je pak podle zákona 

o myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si 

ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu 

v nezbytné míře honebních pozemků. S ohledem na uvedené soud konstatoval, že primárním cílem 

myslivosti je ochrana zvěře jako přírodního bohatství, dalším cílem je ochrana myslivosti jako 

kulturního dědictví.  Právo myslivosti není podle soudu možné „rozdělovat na ‚komerční‘ a 

‚nekomerční‘ část, jednak proto, že zákon stanoví všechny složky jako integrální součást 

myslivosti, ale zejména proto, že jde o dvě strany téže mince; jednou je ochrana zvěře a péče o ni 

a druhou významně omezované právo lovu, jehož prvotním cílem je především regulace stavu 

zvěře. Zákon o myslivosti implikuje mechanismus, podle nějž by výnosy z myslivosti měly přibližně 

pokrýt náklady, jež vznikají v souvislosti s realizací povinností uložených zákonem. Rovněž pro 

tento důvod nelze rozdělovat skupiny činností realizovaných v rámci práva myslivosti na ty, jež 

slouží veřejnému zájmu, a jež mu neslouží.” K charakteristice myslivosti a práva myslivosti soud 

uzavřel, že jsou „společenskými aktivitami aprobovanými státem k ochraně a rozvoji jedné ze 

složek životního prostředí – zvěře. Zákon o myslivosti nepředstavuje úpravu myslivosti jako 
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zájmové aktivity, ale ve svém základu jako cílevědomé a regulované činnosti k ochraně a rozvoji 

přírody.”  

 

K možnému zásahu do vlastnického práva soud konstatoval, že vlastnictví zavazuje, tedy jde ruku 

v ruce s povinnostmi, nejen s právy. Vlastnictví je tedy omezitelné, a to jak ze zákonných důvodů, 

tak s ohledem na nežádoucí zneužití vlastnického práva (obecný princip zákazu zneužití práva). 

Jelikož soud již v předchozí argumentaci konstatoval, že myslivost je činností sloužící k realizaci 

ústavně zakotveného úkolu státu podle čl. 7 Ústavy, jedná se také o činnost v obecném, resp. 

veřejném zájmu – jako taková je tedy ústavně předvídanou možností omezení vlastnického práva 

podle čl. 11 odst. 3 Listiny. Ústavní soud k uvedenému dospěl i přes možné negativní konotace, 

které myslivost vyvolává s ohledem na jednání některých jednotlivců (zejm. v historickém 

kontextu), přesto se domnívá, že myslivost jako celek nemůže být shledána protiústavní. Otázkou 

zůstává, zda je omezení vlastnického práva v tomto případě proporcionální.  

 

Z hlediska možného omezení vlastnického práva se soud zabýval zejm. činnostmi, které vedou k 

realizaci práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo 

nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, a užívání honebních pozemků v 

nezbytné míře k výkonu činností podle bodu 1, tedy činnostmi podle § 2 písm. h) zákona o 

myslivosti. Část činností – konkrétně chránit zvěř, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si 

ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží – není problematická, 

avšak užívání honebních pozemků k jejich výkonu může zasáhnout do vlastnického práva majitele 

honebního pozemku. Při běžném provozu, resp. běžném užívání honebního pozemku, vlastník 

není nijak výrazně omezen, navíc je toto omezení „kryto” činností v souladu s čl. 7 Ústavy a je 

tedy legitimní. V případě vzniku škody a tedy výraznějšího zásahu do vlastnického práva je pak 

toto omezení odškodněno podle zákona o myslivosti, jedná se tudíž o náhradu ve smyslu čl. 11 

odst. 4 Listiny. Zároveň však možnost využívat honební pozemky není bezbřehá – jeho omezení 

je vyjádřeno v zákoně o myslivosti možností prohlásit pozemek za nehonební. 

 

Následně se soud vyjádřil k jednotlivým napadeným ustanovením. U omezení zakotvených v § 9 

odst. 2 a 3 zákona o myslivosti136 soud konstatoval, že jim z ústavněprávního pohledu nelze nic 

 
136 Např. umístění slanisek, napajedel, přikrmovacích zařízení rozhodnutím správního úřadu i v případě, že s tím 

vlastník nesouhlasí či v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů možnost uložit omezení 

zákazu vstupu na honební pozemky a některých dalších činností, vyjma hospodářské činnosti vlastníka či 

nájemce honebního pozemku. 
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vytknout, neboť jsou projevem péče o zvěř a její ochrany, navíc omezení vlastníka není nijak 

excesivní.  

 

K prostředkům k zajištění optimalizace tvaru honitby uvedeným v § 17 odst. 6 zákona o myslivosti 

soud konstatoval, že existence honebního společenstva je úzce spjata s dosažením cíle zákona o 

myslivosti, navíc členství v honebním společenstvu není povinné. Posouzení konkrétních 

okolností však podle soudu náleží příslušnému správnímu úřadu.  

 

U § 18 odst. 4 zákona o myslivosti navrhovatelé napadají „dvojí” postavení honebních pozemků 

podle toho, zda je honební pozemek přičleňován ke společenstevní honitbě nebo k honitbě 

jediného vlastníka, a s ním spojenou údajnou diskriminaci některých vlastníků. Soud však dovodil, 

že i pokud by skutečně docházelo k diskriminaci na základě příslušnosti k jedné ze skupin 

vlastníků (což soud nekonstatoval), „je třeba se ptát, při výkonu jakého ústavně garantovaného 

práva by byli tito vlastníci diskriminováni”, a to s odkazem na čl. čl. 3 odst. 1 Listiny. Bylo by 

možné uvažovat opět o omezení vlastnického práva, nicméně k tomu „v posuzovaném případě 

dojít nemůže z důvodů, které Ústavní soud shora vyložil. Právo myslivosti není právem, které je 

spjato s vlastnickým právem k honebnímu pozemku, ale honební pozemek je jako jednotka tvorby 

honiteb pouze prostředkem teritoriálního vymezení honitby, je tedy kvantitativním předpokladem 

práva myslivosti.“ Vlastnické právo a právo myslivosti jsou práva na sobě nezávislá, jakkoli jsou 

spolu funkčně spojená.  

 

Jako protiústavní neshledal Ústavní soud ani další napadená ustanovení, ke kterým se již vyjádřil 

pouze stručně.  

 

III. Shrnutí 

 

Základní premisou celého nálezu je skutečnost, že právo myslivosti a myslivost považuje Ústavní 

soud za činnosti vyvíjené k naplnění závazku státu uvedeného v čl. 7 Ústavy, tedy že péči o zvěř 

a její ochranu považuje za péči o přírodní bohatství. Tento závěr pak legitimizuje potenciální i 

skutečné zásahy do vlastnického práva, ke kterým v důsledku výkonu myslivosti dochází – pokud 

je myslivost péčí o přírodní bohatství, pak se nepochybně jedná o důvod pro omezení vlastnického 

práva předvídaný přímo v čl. 11 odst. 3 Listiny. Ústavní soud opět připomněl, že vlastnictví není 

neomezitelné a výkon práva myslivosti považuje za zákonem chráněný obecný zájem, resp. zájem 

veřejný.  
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K posouzení zásahu do vlastnického práva nicméně soud nevyužil žádný z testů, které byly 

popsány výše. Omezení vlastnického práva spadalo podle soudu do předvídané možnosti podle čl. 

11 odst. 3 Listiny, z pohledu soudu tedy zřejmě nebyl přezkum za pomoci testu třeba – zásah u 

honebních pozemků pouze označil za „legitimní a proporcionální” (bod 87. odůvodnění), šířeji se 

však k tomuto závěru nevyjádřil.   

 

 

Závěrem této kapitoly můžeme uvést, že v rozhodování o ochraně životního prostředí jako součásti 

základních práv a svobod (tedy v rámci přístupu 1) prošla rozhodovací praxe Ústavního soudu 

značným vývojem. Od otázky okruhu možných navrhovatelů (původní přiznání práva na příznivé 

životní prostředí v jakékoli formě pouze fyzickým osobám) přes přezkum testem racionality a 

nejen testem proporcionality je největší vývoj patrný u práva na příznivé životní prostředí podle 

čl. 35 odst. 1 Listiny. Toto právo však nezůstává osamocené a je nejen samotným Ústavním 

soudem často dáváno do kontextu také s právem na zdraví, což prakticky vyjadřuje uvědomění o 

provázanosti životního prostředí se zdravotním stavem a blahobytem člověka. Ústavní soud 

zároveň odmítá hodnotit jednotlivé prostředky ochrany životního prostředí, které zvolil 

zákonodárce, což je pochopitelné – soud nemá soudit politickou stránku přijaté legislativy. Na 

druhou stranu, Ústavní soud je nejvyšším ochráncem ústavně chráněných hodnot, mezi které 

životní prostředí a příroda bezpochyby patří, a nevyhne se tak alespoň částečnému hodnotovému 

soudu jednotlivých zákonů či jejich ustanovení. Ostatně, i Ústavní soud v nejednom ze svých 

rozhodnutí propojuje jednotlivá práva s environmentálním aspektem také s preambulí Ústavy a 

Listiny, které na ochranu těchto hodnot výslovně odkazují.  

 

Ústavní soud má však při abstraktní kontrole odlišnou roli než při rozhodování o konkrétních 

ústavních stížnostech jednotlivců – řečeno slovy Wagnerové, „je to právě institut ústavních 

stížností, který umožňuje Ústavnímu soudu vykládat účinky sporných, byť ústavních ustanovení 

s ohledem na konkurenci s jednotlivými základními právy v konkrétních situacích lépe a přesněji, 

než jak to umožňuje abstraktní normativní kontrola.“137 I tak však může Ústavní soud alespoň 

ukazovat směr a vytyčit zákonné moci alespoň teoretické mantinely pro její další počínání.  

  

 
137 WAGNEROVÁ, Eliška. K ustanovení § 13 zákona o Ústavním soudu. [online]. [cit. 2020-08-18]. Právní 

rozhledy. 1994, č. 8, s. 286 – 287. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=nrptcojzgrpxa4s7hbpxgxzsha3a&groupIndex=0&rowIndex=0.  
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3. Ochrana životního prostředí jako veřejný zájem  
 
Již v kapitole 1.4.2 bylo uvedeno, že ochrana životního prostředí je vtělena do  ústavního pořádku 

nejen v podobě základních práv, ale zároveň se objevuje také jako veřejný zájem, pro který je 

možné jiná základní práva či svobody omezit (v této práci dále také jako přístup 2). K obdobnému 

závěru dochází také Hana Müllerová, která jej vztahuje přímo k právu na příznivé životní 

prostředí.138 Tento přístup zákonodárce se odráží i v rozhodovací praxi soudů, a to i Ústavního 

soudu. Následující kapitola práce se proto zaměřuje na přístup Ústavního soudu k ochraně 

životního prostředí jako veřejnému zájmu. Atribut veřejného zájmu přitom dává chráněné hodnotě 

nesporně vysokou důležitost, která může být následně zohledněna právě při konfliktu s ústavně 

chráněným právem, či jiným veřejným zájmem.  

3.1 Veřejný zájem jako neurčitý právní pojem 
 
Veřejný zájem je tzv. neurčitý právní pojem, který je třeba vyložit vždy v kontextu dané situace. 

V konkrétním případě zjišťuje a konkretizuje veřejný zájem, případně jeho váhu, v prvé řádě 

správní orgán (viz nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04, který je blíže rozebrán dále v této kapitole 

práce). S ohledem na § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“), správní orgán při vedení řízení a rozhodování dbá, aby přijaté řešení bylo 

v souladu s veřejným zájmem; co je takovým zájmem, však již správní řád nijak nekonkretizuje. 

Komentářová literatura ke zmíněnému ustanovení uvádí, že „[v]eřejný zájem přitom nelze vyjádřit 

jako jeden univerzální veřejný zájem, ale jako pluralitu veřejných zájmů (ochrana životního 

prostředí, ochrana základních práv a svobod, ochrana územní samosprávy atd.). V určitých 

případech dokonce mohou stát určité veřejné zájmy proti sobě, například zájem na ochraně 

osobnostních práv či mlčenlivost vs. zájem na veřejném přístupu k informacím nebo svoboda 

podnikání vs. ochrana životního prostředí”.139 Správní orgány sice jsou povinny dbát souladu s 

veřejným zájmem, nemohou si však v rámci výkonu své působnosti „vymyslet“ nový veřejný 

 
138 “V této souvislosti stojí za zmínku, že mnohým zájmům, které byly zprvu chráněny pouze jako veřejné zájmy, se 

časem dostalo postavení ústavního práva. Příkladem toho je i právo na příznivé životní prostředí, které díky 

svému zakotvení vlastně dostalo ochranu životního prostředí do dvojaké pozice: v některých případech figuruje 

v podobě ochrany veřejného zájmu, a v jiných v podobě ochrany základního ústavního práva.”  MÜLLEROVÁ, 
Hana. OCHRANA PŘÍRODY A VEŘEJNÝ ZÁJEM [online]. In JANČÁŘOVÁ, Ilona a DUDOVÁ, Jana (eds.). 
Ochrana  přírody při rozvojových činnostech a  jiné st řety zájmů p ři využití území: sborník z konference. 1.vyd. 
Brno Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. 180 s. Spisy  Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice 

Scientia,sv. č. 605. ISBN 978-0-210-8838-2 [cit. 2020-08-18]. s. 12. Dostupné z 
https://www.academia.edu/36032745/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody_a_ve%C5%99ejn%C3%BD_z%C3
%A1jem_2017_?auto=download. 

139 JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice komentované zákony. 
ISBN 978-80-7400-484-1. s. 26-27. 
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zájem, který není stanoven v dosavadní právní úpravě, neboť by tak činily nad rámec svých 

kompetencí. Žádný univerzální veřejný zájem není nikde definován, neexistuje ani legislativní 

výčet všeho, co je za veřejný zájem považováno a jednotlivé veřejné zájmy prakticky představují 

společné zájmy jednotlivců a jejich skupin.140 Ochrana či upřednostnění jednoho veřejného zájmu 

před jiným je přitom často legitimním důvodem pro omezení základního práva či jiného veřejného 

zájmu, jak bylo ilustrováno v kap. 2.4.3 této práce. V rámci správního řízení je pak úkolem 

správního orgánu kolidující veřejné zájmy vybalancovat tak, aby žádný nebyl úplně potlačen141, 

tedy obdobně jako kolidující principy či základní práva.  Označení některého zájmu (případně 

zájmů) za veřejný obsahují některé právní předpisy a obsahem tohoto neurčitého právního pojmu 

se zabývá také judikatura, jak bude uvedeno dále v této kapitole práce.  

 

Sama ochrana životního prostředí je legislativně za veřejný zájem označena v některých zákonech, 

které se zabývají ochranou jednotlivých složek životního prostředí. Namátkou můžeme uvést 

zákon o ochraně přírody a krajiny, ve kterém zákonodárce označuje jako veřejný zájem ochranu 

přírody výslovně v § 58 odst. 1 ZOPK. V dalších ustanoveních ZOPK nicméně připouští, že 

veřejný zájem na ochraně přírody nebude vždy tím veřejným zájmem, který převáží v každém 

případě a za všech okolností. Možnost převážení jiného veřejného zájmu uvádí v ustanoveních, 

kde je správnímu orgánu dána možnost udělit výjimku ze zákonem předepsaného chování, např. v 

§ 10 odst. 2 u výjimky ze zásahu do dochovaného stavu jeskyní nebo v § 56 odst. 1 pro výjimky 

ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (obdobná výjimka 

je uvedena i v § 43142 (výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích) a § 45b143 (předběžná 

ochrana evropsky významných lokalit).  Ochrana životního prostředí jako veřejný zájem je 

zmíněna i např. v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, který v § 8 odst. 

2 k popisu kategorie lesů zvláštního určení uvádí, že sem lze zařadit „lesy, u kterých veřejný zájem 

na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních 

 
140 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7273-166-4. s. 100. 
141 Tamtéž, s. 102. 
142 § 43 odst. 1 ZOPK: „Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, § 16a odst. 1, § 16a odst. 2, § 

17 odst. 2, § 26, § 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 může orgán ochrany přírody povolit v případě, kdy jiný 
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody anebo tehdy, pokud 

povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.“ 
143 § 45b odst. 1 ZOPK: „Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality 

je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými právními 

předpisy a smlouvami uzavřenými dle § 69 tohoto zákona. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán ochrany 

přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. Tím nejsou dotčeny § 45h a 45i a ochranné 
podmínky zvláště chráněných území. Orgán ochrany přírody, který výjimku udělil, o tom neprodleně informuje 

Ministerstvo životního prostředí.“ 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413298
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413324
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413324
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413379
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413416
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413444
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413458
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413464
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413859
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413624
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20170701#f1413629
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funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním”, tedy jednoznačně identifikuje zlepšení a ochranu 

životního prostředí jako veřejný zájem.  

 

Podle Müllerové je ochrana životního prostředí jako veřejný zájem vymezena však již v čl. 7 

Ústavy, podle kterého stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství: 

„zároveň lze toto ustanovení podle mého názoru vyložit tak, že činí z ochrany životního prostředí 

nepřímo a obecně, ale v nejširším možném smyslu veřejný zájem … Ustanovení čl. 7 tak propůjčuje 

životnímu prostředí zvláště vysokou hodnotu.”144 Z judikatury se každopádně podává, že v Listině 

je jako veřejný zájem chápána ochrana přírody či životního prostředí minimálně u čl. 11 (viz 

kapitola 2.4.3 této práce).   

 

3.2 Možnosti podání žaloby ve veřejném zájmu ve věcech 

ochrany životního prostředí  
 
Na tomto místě je vhodné udělat malou odbočku směrem k aktivní legitimaci v soudních sporech. 

Jak již bylo uvedeno výše, životní prostředí je uznanou hodnotou, která je hodna ochrany nejen na 

základě zakotvení do ústavního pořádku a právních předpisů, ale také v podobě veřejného zájmu. 

V této souvislosti je však třeba rozlišit, kdo je oprávněn se této ochrany ve veřejném zájmu 

domáhat. K problematice vymáhání práva na příznivé životní prostředí a s ním spojenou ochranou 

již byla vydána řada odborných publikací, lze tedy pouze krátce uvést, že základním problémem 

při vymáhání tohoto práva je limitace čl. 41 Listiny a omezená aktivní legitimaci právnických osob 

(viz kapitola 2.4.3 této práce, část vztahující se k čl. 35 Listiny). Veřejný zájem na ochraně 

životního prostředí je teoreticky deklarován i v čl. 7 Ústavy, na základě kterého má stát povinnosti 

související s ochranou životního prostředí, jak však již bylo uvedeno, jedná se o ustanovení svou 

povahou spíše programové, které neobsahuje veřejné subjektivní právo, kterého by se případně 

jednotlivci mohli na státu domáhat.    

 

V případě základních práv a svobod má zpravidla možnost tvrdit jejich porušení, omezení či odnětí 

pouze osoba, které přímo nastala újma145, neboť jen tato osoba přímo mohla nějakou újmu pocítit. 

 
144 MÜLLEROVÁ, Hana. Ochrana přírody a veřejný zájem, s. 16. 
145 Což bylo mj. také jádrem argumentace Ústavního soudu v usnesení ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97, ve věci 

Děti Země proti Krajskému soudu v Ústí nad Labem, k možnosti vymáhání práva na příznivé životní prostředí: 

„Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o 

biologické organismy, které - na rozdíl od právnických osob - podléhají eventuálním negativním vlivům životního 

prostředí.” 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzg5pwsx3vonpteobs
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Prakticky totéž konstatoval Ústavní soud i ve svém usnesení sp. zn. IV. ÚS 1791/07 ze dne 21. 11. 

2007: „Ústavní stížností lze však napadat jen porušení konkrétního ústavně chráněného práva 

fyzické nebo právnické osoby, které se projevilo bezprostředně právě na právním postavení 

navrhovatele (stěžovatele). Nelze tudíž podat ústavní stížnost ve prospěch třetí osoby, eventuálně 

v zájmu ochrany veřejných zájmů. Tzv. actio popularis není přípustná.” Český právní řád nezná 

tzv. žalobu ve veřejném zájmu – actio popularis – v čisté podobě, kdy by bylo možné žalovat 

porušení práva či svobody „za někoho” či „v zájmu společnosti”, alespoň ne v obecné rovině. 

Tento typ žaloby není možné uplatnit ani v řízení o zrušení právních předpisů.146 

 

Určitá mutace této veřejné žaloby však v českém právu přece jen existuje. Podle § 66 zákona č. 

150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS”), je možnost 

podání žaloby ve veřejném zájmu dána nejvyššímu státnímu zástupci a veřejnému ochránci práv, 

jakožto zvláštním subjektům, kteří nejsou účastníky správního řízení a ani se toto rozhodnutí nijak 

nedotýká jejich práv či povinností.  Nejvyšší státní zástupce může podat žalobu proti správnímu 

rozhodnutí, pokud k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem (§ 66 odst. 2 SŘS), veřejný 

ochránce práv žalobu může podat také, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem (§ 

66 odst. 3 SŘS). Již na první pohled je ve znění těchto dvou odstavců patrný podstatný rozdíl - 

nejvyššímu státnímu zástupci stačí veřejný zájem shledat, veřejný ochránce práv jej však musí 

prokázat.  

 

Aktivní legitimace nejvyššího státního zástupce tedy závisí čistě na jeho uvážení – „[ú]vaha, zda 

je v konkrétní věci dán závažný veřejný zájem, je vyhrazena toliko nejvyššímu státnímu zástupci a 

nepodléhá přezkumu správními soudy, které se touto otázkou vůbec nemají povinnost zabývat (viz 

rozsudek NSS ze dne 5. 11. 2007, sp. zn. 8 As 27/2006). Je tedy plně na nejvyšším státním zástupci, 

jestli v určitém případě shledá závažný veřejný zájem a žalobu podá či nikoli. Správní soud tedy 

nemůže žalobu nejvyššího státního zástupce zamítnout s tím, že ve věci není závažný veřejný 

zájem.”147  

 

Oproti tomu veřejný ochránce práv musí existenci veřejného zájmu prokazovat v řízení před 

soudem – „[s]oučástí podané žaloby tedy bude nejen tvrzení závažného veřejného zájmu, ale též 

 
146 Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 25/08. 
147 ŠEBEK, Petr. Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, 

MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. [online]. 3. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. [cit. 2020-08-14]Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdmnq. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzptqx3bonpten27g4ya
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listiny či jiné důkazní prostředky (nebo jejich návrhy), kterými bude veřejný ochránce práv závažný 

veřejný zájem prokazovat. Aktivní procesní legitimace veřejného ochránce práv bude tedy dána, 

jestliže bude v podané žalobě jednoznačně vymezen závažný veřejný zájem, na jehož ochranu 

veřejný ochránce práv vystupuje, a bude prokázána nutnost jeho ochrany v době podání 

žaloby.”148 Startovní pozice veřejného ochránce práv je proti nejvyššímu státnímu zástupci tedy 

značně ztížena, i přesto svou pravomoc využívá. Dokonce historicky první žaloba ve veřejném 

zájmu, kterou podal tehdejší ombudsman Pavel Varvařovský, se přímo dotýkala otázky ochrany 

životního prostředí.149  

 

Žalobu podával veřejný ochránce v souvislosti se dvěma rozhodnutími Městského úřadu 

Duchcov  o povolení staveb - výrobny elektrické energie (fotovoltaická elektrárna) a  podzemního 

vedení – v Ptačí oblasti Východní Krušné hory. Ve věci nejprve provedl v roce 2011 na základě 

podnětu vlastní šetření a následně podal žalobu podle § 66 odst. 3 SŘS. K aktivní legitimaci pro 

svou první žalobu ombudsman uvedl, že veřejný zájem představuje zájem na ochraně příznivého 

životního prostředí a také zájem na dodržování předpisů stavebního práva - podle ombudsmana 

nebyl řádně vyhodnocen vliv stavby na životní prostředí a nebyla vyřešena ani výjimka z 

ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, které v oblasti žily, navíc rozhodnutí o stavbě 

byla vydána bez existence územního plánu a vymezeného zastavěného území. Naplněním 

podmínky prokázání závažného veřejného zájmu se zabýval Krajský soud v Ústí nad Labem v 

rozsudku č. j. 15 A 108/2013-277 ze dne 16. 12. 2015 poté, co mu byla věc vrácena rozsudkem 

Nejvyššího správního soudu  č. j. 9 As 294/2014-114 z toho důvodu, že nedostatečně posoudil 

existenci závažného veřejného zájmu. Krajský soud proto aktivní legitimaci veřejného ochránce 

práv posuzoval velmi pečlivě. Nejvyšší správní soud krajský soud zavázal svým právním názorem, 

že „[e]xistence závažného veřejného zájmu … v určitém slova smyslu „konzumuje“ ochranu právní 

jistoty a práv nabytých v dobré víře. Tam, kde převáží právní jistota a dobrá víra jednotlivých 

účastníků, není současně možné hovořit o existenci závažného veřejného zájmu…  Ohrožení 

závažného veřejného zájmu bude naopak dáno, pokud ke dni podání žaloby trvá poškození či 

ohrožení zvláště závažných právem chráněných zájmů a pokud toto poškození či ohrožení je tak 

intenzivní a z hledisek celospolečenských natolik nepřijatelné, že je ani při poměření se zájmem 

na ochraně právní jistoty a na ochraně vztahů, které v mezidobí vznikly, nelze v žádném případě 

 
148 Tamtéž.  
149 Fotovoltaická elektrárna v Moldavě definitivně nezákonná. Ombudsman: Veřejný ochránce práv [online]. 21. 7. 

2016 [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/fotovoltaicka-
elektrarna-v-moldave-definitivne-nezakonna/. 
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strpět. Bude trvat např. i tam, kde půjde o zákonem zakázanou činnost ve zvláště chráněném území, 

jinými slovy kdy ze zákazu činnosti (např. umístění stavby) nebyla udělena potřebná výjimka. V 

takovém případě půjde o přetrvávající činnost ex lege zakázanou a stále ohrožující zvláště 

chráněné území.” Krajský soud proto ve svém rozsudku dovodil, že „v situaci, kdy se jedná o 

zákonem zakázanou činnost ve zvláště chráněném území, jako je tomu v daném případě, je dána 

aktivní žalobní legitimace Veřejného ochránce práv bez dalšího s tím, že dochází ke „konzumaci“ 

ochrany právní jistoty a práv nabytých v dobré víře.” Soud rovněž konstatoval, že pro podání 

žaloby podle § 66 odst. 3 SŘS není nutné vyčerpat všechny opravné prostředky, neboť by taková 

podmínka odporovala rozumnému výkladu práva. Jedno z napadených rozhodnutí Městského 

úřadu Duchcov krajský soud jako nezákonné zrušil, v případě druhého žalobu odmítl. Následovalo 

ještě poslední rozhodnutí NSS v této věci, rozsudek č. j. 9 As 24/2016-109 ze dne 14. 7. 2016. I v 

konečném rozhodnutí se NSS vyjádřil k aktivní legitimaci veřejného ochránce práv a odkázal na 

svůj právní názor, vyslovený v předcházejícím rozhodnutí Jelikož příslušná výjimka podle § 56 

ZOPK ke dni podání žaloby povolena nebyla a ohrožení závažného veřejného zájmu tak trvalo, 

aktivní legitimace ombudsmana existovala. Se svou první žalobou ve veřejném zájmu tedy veřejný 

ochránce uspěl procesně i věcně.   

 

Ještě těsně před koncem svého mandátu podala žalobu ve veřejném zájmu mj. v souvislosti s 

ochranou životního prostředí také veřejná ochránkyně Anna Šabatová. Ochránkyně napadla 

žalobou ze dne 11. 2. 2020 rozhodnutí Magistrátu města Olomouce o  umístění stavby „Šantovka 

Tower“. Svou aktivní legitimaci odvozuje od nutnosti ochrany veřejných statků, jako jsou 

„ochrana kulturního dědictví a státní památkové péče, právo na příznivé životní prostředí či zájem 

na dodržování práva”. Zájem na příznivém životním prostředí byl podle ochránkyně porušen tím, 

že  nedošlo k posouzení vlivu stavby na krajinný ráz. Konkrétně ochránkyně uvádí, že „[v]ydáním 

územního rozhodnutí bez závazného stanoviska podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny došlo k porušení práva na příznivé životní prostředí tím, že nebyla zajištěna ochrana 

krajinnému rázu vyžadovaná zákonem o ochraně přírody a krajiny.“150 Rozhodnutí Krajského 

soudu v Ostravě dosud nebylo vydáno, na posouzení splnění podmínek uvedených v § 66 odst. 3 

SŘS si tedy musíme ještě počkat. Je nicméně dobrou zprávou, že veřejný ochránce práv možnost 

podání žaloby ve veřejném zájmu využívá i v souvislosti s ochranou životního prostředí, ačkoli 

 
150 Žaloba k ochraně veřejného zájmu podle ustanovení § 66 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, 

ve znění pozdějších předpisů, a návrh na přiznání odkladného účinku. Ombudsman: Veřejný ochránce 

práv [online]. [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/ZVZ_Santovka_SZD-5-2020_001_001_Copy.pdf. 
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počet takových žalob není příliš vysoky – od doby zakotvení této možnosti do SŘS podal veřejný 

ochránce pouze dvě výše uvedené žaloby ve veřejném zájmu, které se dotýkají ochrany životního 

prostředí.151  

  

Ústavní soud doposud o žalobě podané veřejných ochráncem práv ve veřejném zájmu 

nerozhodoval, převzít iniciativu se však v průběhu let pokoušely jiné subjekty.152  

 

V nálezu sp. zn.  III. ÚS 3118/07 ze dne 10. 7. 2008 se Ústavní soud zabýval stížností občanského 

sdružení Jihočeské matky proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Městského soudu v Praze 

a rozhodnutí předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a také jejich návrhem na zrušení 

ustanovení § 14 odst. 1 věty druhé zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „atomový zákon"), které stanovilo, že jediným účastníkem řízení o povolení 

činností souvisejících s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření je žadatel. Podstatou 

stížnosti bylo porušení práva na spravedlivý proces, resp. přístupu k soudu.  Ústavní soud stížnost 

odmítl, neboť stěžovatel jako občanské sdružení nebyl zkrácen na svých právech, pročež mu 

nepřísluší ani právo na přístup k soudu. Zákon o ústavním soudu v § 71 odst. 1 písm. a) přiznává 

právo podat stížnost fyzické nebo právnické osobě podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže 

tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným 

zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním 

pořádkem. K tomu soud dodal, že není pochyb, kdo je fyzickou osobou, „[n]utno však poznamenat, 

že právnická osoba, v daném případě občanské sdružení, si nemůže oprávněně stěžovat na 

porušení základních práv nebo svobod svých členů, mají-li tato práva individuální charakter.” Na 

tom podle soudu nemůže nic změnit ani odkaz stěžovatele na čl. 6 Aarhuské úmluvy, neboť „[a]ni 

Úmluva tedy neumožňuje podání stížnosti ve formě actio popularis.” Stěžovatel přitom tvrdil, že 

stížnosti podává k ochraně základních hmotných práv svých členů a dále též blíže 

nespecifikovaného okruhu osob s bydlištěm na území celé České republiky, a to (slovy ústavní 

stížnosti) k ochraně „práva na život, zdraví či na nerušený výkon práva vlastnického“, která jsou 

 
151 Viz odpověď veřejného ochránce na žádost autorky práce o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí 

informací, ve znění pozdějších předpisů, která je uveřejněna na Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 
2020. Ombudsman: Veřejný ochránce práv [online]. [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: 
https://www.ochrance.cz/kancelar-vop/poskytovani-informaci-podle-zakona-c-1061999-sb/databaze-poskytnutnych-
informaci/2020/. 
152 Rozhodoval pouze o ústavní stížnosti proti již citovanému rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 

24/2016-109 ve věci umístění fotovoltaické elektrárny v katastrálním území Moldava. Ústavní stížnost však soud 

usnesením sp. zn. I. ÚS 3112/16 odmítl a aktivní legitimaci veřejného ochránce práv věcně nepřezkoumával.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mjy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mjy
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v České republice „přiznána každému jedinci na základě článků 6 odst. 1, 11 odst. 1 a 31 Listiny 

základních práv a svobod a navíc k nim přistupuje ještě právo na příznivé životní prostředí podle 

čl. 35 odst. 1 Listiny“. U žádného z uvedených práv nicméně Ústavní soud neshledal, že by mohlo 

být ve vztahu ke stěžovateli porušeno či zkráceno. Ústavní soud tedy odmítl možnost, že by 

občanské sdružení mohlo podat stížnost v zájmu „blíže nespecifikovaného okruhu osob s bydlištěm 

na území celé České republiky”, neboť každý může bránit jen svá práva. 

 

O deset let později rozhodoval Ústavní soud obdobný případ – ústavní stížnost environmentálního 

spolku Pankrácká společnost (v nálezu označen jako „stěžovatelka“) byla usnesením sp. zn. IV. 

ÚS 1098/18 ze dne 24. 4. 2018 odmítnuta. Spolek ve správním řízení napadl rozhodnutí o udělení 

stavebního povolení administrativní budovy s názvem Main Point Pankrác, po neúspěchu se 

obrátil též na Ústavní soud s tím, že bylo zasaženo do jeho práv na soudní ochranu, příznivé životní 

prostředí a na zdraví podle čl. 31, čl. 35 odst. 1 a čl. 36 Listiny. Zásah podle spolku spočíval 

zejména v tom, že systém soudní ochrany je neefektivní, neboť rozhodování o stavbách je 

rozděleno do fází, stejně jako je rozdělen následný soudní přezkum – pokud dojde ke zrušení 

územní rozhodnutí až poté, co bylo již vydáno stavební povolení, stává se podle spolku soudní 

přezkum územního rozhodnutí pouhou formalitou, neboť se nové územní rozhodnutí nevydává. 

Námitky, které spadají do fáze umisťování stavby, tak nejsou podrobeny soudní kontrole, čímž je 

podle názoru spolku porušováno právo na soudní ochranu. Spolek rovněž podal námitky 

neplatnosti průkazu práv k pozemku, které však byly vyhodnoceny jako překračující rozsah, v 

jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se spolek zabývá. Věcně 

nicméně se svou argumentací neuspěl. Soud poznamenal, že „[s]těžovatelka se staví do role 

ochránce veřejného zájmu - ochrany životního prostředí, což lze vnímat jako činnost ušlechtilou; 

nicméně jí nenáleží aktivní legitimace k podání tzv. actio popularis podle § 66 zákona č. 150/2002 

Sb., soudního řádu správního (dále jen ‚s. ř. s.‘), jako tomu je např. v případě Nejvyššího státního 

zástupce či Veřejné ochránkyně práv. Environmentální spolky jsou aktivně legitimovány k podání 

žaloby podle § 65 odst. 1 a 2 s. ř. s., dotčenost na hmotných právech a právní sféře se presumuje 

s ohledem na právní úpravu Mezinárodní úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí ze dne 25. června 1998 

(dále jen ‚Aarhuská úmluva‘). Participace environmentálních spolků v řízeních a postupech 

povolání umisťování, realizace, užívání či odstraňování staveb je tedy možná, nikoliv však 

bezbřehá.” Hranice, které spolky limitují, stanovil soud již ve své předchozí rozhodovací praxi153, 

 
153 Nález ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, k možnosti napadení opatření obecné povahy občanským 

sdružením. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
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tentokrát k tomuto uvedl, že „[s]kutečnost, že environmentálním spolkům je umožněno aktivně se 

zúčastnit řízení a postupů podle stavebního zákona, neznamená, že mohou v kterékoli fázi 

povolování výstavby vznášet jakékoli námitky, bez ohledu na předmět daného řízení či postupu. 

Environmentálním spolkům přísluší námitky, které se týkají jimi hájených veřejných zájmů.“ Zásah 

do práv Ústavní soud s ohledem na uvedené neshledal.  

 

Pro úplnost je třeba doplnit, že v § 66 odst. 4 SŘS je uvedena ještě jedna možnost, jak podat žalobu 

ve veřejném zájmu – pokud se toto oprávnění výslovně svěřuje zvláštním zákonem nebo 

mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. Touto cestou se pokusilo vydat opět 

sdružení Jihočeské matky, spolu se dvěma dalšími, proti povolení záměru společnosti ČEZ, a. s., 

umístit dvě jaderná zařízení – 3. a 4. blok – v lokalitě Temelín. Spor doputoval i k Nejvyššímu 

správnímu soudu,  který v rozsudku č. j.  10 As 59/2015-42 ze dne 15. 10. 2015 posuzoval i aktivní 

legitimaci žalobců. Tito se dovolávali § 66 odst. 4 SŘS ve spojení s § 23 odst. 10 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o EIA“)154, který podle NSS nepochybně 

zakládal zvláštní žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmu dle § 66 odst. 4 s. ř. s. (jednalo se 

o znění zákona, které bylo účinné od 11. 9. 2009). Podmínkou podle § 23 odst. 10 zákona o 

posuzování vlivů bylo, aby občanské sdružení (či obecně prospěšná společnost) mělo jako předmět 

činnosti ochranu životního prostředí (či veřejného zdraví nebo kulturních památek) a aby ve 

lhůtách stanovených zákonem o posuzování vlivů podalo písemné vyjádření k dokumentaci nebo 

posudku – obě tyto podmínky sdružení splnila. NSS neshledal překážku ani v nevyčerpání všech 

opravných prostředků, jelikož sdružení nebyla účastníky řízení o povolení záměru, opravný 

prostředek tedy nebylo možné podat. Nejvyšší správní soud proto vrátil věc Městskému soudu v 

Praze k novému projednání, řízení však zatím nebylo ukončeno a Městský soud doposud 

rozhodnutí v této věci nevydal.  

 

S odkazem na § 66 odst. 4 SŘS v oblasti ochrany životního prostředí příliš rozhodnutí nenajdeme, 

jelikož dotčená veřejnost, resp. environmentální spolky či sdružení podávají žaloby spíše podle § 

65 odst. 2 SŘS, neboť bývají často účastníkem řízení před správním orgánem a mohou tak tvrdit 

 
154 Novelizace zákonem č. 436/2009 Sb., bod. 4 zněl: „V § 23 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který … zní: 

(10) Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního 

prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách 

stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu 

porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních 

předpisů, postupem podle soudního řádu správního. Odkladný účinek žaloby je vyloučen.“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6mjvga
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újmu na svých právech. Ustanovení § 9d zákona o posuzování vlivů155, které spolu s dalšími 

ustanoveními nahradilo výše zmíněný § 23 odst. 10 zákona o EIA, pak zakládá domněnku, že 

dotčená veřejnost156 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení 

zkrácena. Toto však nejsou případy žaloby ve veřejném zájmu jako takové, neboť aktivní 

legitimace je v těchto řízeních vždy založena na zkrácení vlastních práv spolků157 (přičemž další 

požadavky na přiznání těchto práv dovozuje i judikatura158). Nejedná se tedy o podání žaloby v 

zájmu jakéhosi veřejného blaha či okruhu předem blíže neurčených osob, ale naopak osob, kterým 

je buď zasaženo do práv, která mají a jsou schopny zásah do nich prokázat (zejména procesní 

práva), nebo do práv, u nichž právní předpis presumuje, že jsou jejich nositeli (zejména hmotná 

práva, typicky právo na příznivé životní prostředí). Jako „pravou” actio popularis můžeme označit 

pouze žalobu podávanou nejvyšším státním zástupcem a veřejným ochráncem práv podle § 66 

odst. 2 a 3 SŘS. Role nejvyššího státního zástupce v oblasti ochrany životního prostředí není příliš 

významná, veřejný ochránce práv k ekologické tematice podal zatím pouze dvě žaloby, můžeme 

tedy uzavřít, že tento institut se příliš často nepoužívá. I přes uvedené však ochrana životního 

prostředí či přírody nepochybně veřejným zájmem je, a to jak z pohledu legislativy (viz předchozí 

kapitola 3.1), tak i z pohledu judikatury.  

 
 

3.3 Nalézání obsahu pojmu „veřejný zájem“  
 
Z pohledu judikatury se vymezením obsahu pojmu veřejný zájem v kontextu ochrany životního 

prostředí zabýval také Ústavní soud, a to již v nálezu I. ÚS 198/95 ze dne 28. 3. 1996 (věcně se 

soud zabýval stavbou parkoviště a omezení vlastnického práva). Ústavní soud v tomto nálezu 

uvedl:  „Nelze totiž přehlédnout, že ne každý kolektivní zájem lze označit jako veřejný zájem 

 
155 § 9d odst. 1 zákona o EIA: „Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení 

rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro 
účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých 

může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena.“ 
156 Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) bod 2. zákona o EIA rozumí „právnická osoba soukromého práva, jejímž 

předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného 

zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem 

zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 
odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob“. 

157 Došlo tedy ke změně právní konstrukce – již neúčinný § 23 odst. 10 zákona o EIA umožňoval žalobu ve veřejném 

zájmu, pokud občanské sdružení či obecně prospěšná společnost měly jako předmět činnosti ochranu životního 

prostředí a podaly řádně písemné vyjádření. Naproti tomu § 9d zákona o EIA v účinném znění předpokládá, že 

obdobný subjekt – dotčená veřejnost – má práva, která mohou být dotčena, tedy žalobu již nepodává v rámci 
starosti o ochranu přírody jaksi pro všechny, ale pouze na obranu svých práv.  

158 Např. vztah k území - usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120 a nález ÚS ze 
dne 30. května 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14.  
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společnosti na zachování neoprávněné stavby. V této souvislosti je možno dovodit, že pojem 

‚veřejný zájem‘ je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně 

prospěšný zájem.”    

 

V návaznosti na § 56 ZOPK se vymezením pojmu veřejný zájem zabýval i Nejvyšší správní soud 

v rozsudku č. j. 6 As 65/2012-161 ze dne 10. 5. 2013. Předmětem sporu bylo povolení výstavby 

obytného souboru na základě výjimky udělené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (v 

rozsudku jako „žalovaný“) stavebníkovi [v rozsudku označen také jako „osoba zúčastněna na 

řízení 1)“]. Stavebníkovi byla udělena výjimka ze zákazu rušit a poškozovat živočichy užívaná 

sídla, a to pro kriticky ohrožený druh skokan skřehotavý, silně ohrožené druhy kuňka ohnivá, 

skokan zelený, čolek obecný, čolek velký, ještěrka obecná, slepýš křehký a ledňáček říční, a to na 

základě veřejného zájmu na uspokojování bytových potřeb stávajících i budoucích obyvatel Prahy, 

který dle ministerstva výrazně převážil nad zájmem na ochraně zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů. Nejvyšší správní soud se s údajnou převahou jiného veřejného zájmu neztotožnil a 

mj. uvedl: „Nejvyšší správní soud ovšem zdůrazňuje, že i kdyby žalovaný  přesvědčivě odůvodnil, 

že stavební činnost osoby zúčastněné na řízení 1) je skutečně prováděna ve veřejném zájmu, bylo 

by třeba vycházet z toho, že veřejný zájem je kategorie, ‚která má u každého rozhodnutí svůj 

konkrétní obsah, jenž je spojen s okolnostmi řešeného případu‘. Je proto nezbytné, ‚aby veřejný 

zájem byl správním orgánem výslovně formulován ve vztahu ke konkrétně řešené záležitosti. Je 

třeba jej vyvodit z právní úpravy a jejích dílů, z právní politiky a posouzením různých hodnotových 

hledisek podle úkolů správy v příslušných oblastech (sociální, kulturní, ochrany životního 

prostředí apod.)‘ (Hendrych, D., op. cit., s. 83 a s. 358).” 

 

Nejvyšší správní soud zároveň akcentoval nutnost veřejný zájem nejprve konkretizovat: „[v] 

případě vážení dvou veřejných zájmů, které jsou v kolizi, obdobně jako v případě kolize základních 

práv, musí správní úřad totiž nejprve řádně určit a individualizovat na konkrétní případ oba 

veřejné zájmy, které jsou ve hře, a poté porovnat závažnost obou v kolizi stojících veřejných zájmů 

s tím, že zásah do žádného z obou chráněných veřejných zájmů nesmí svými negativními důsledky 

přesahovat pozitiva. Při řešení kolize veřejných zájmů je třeba, aby bylo zachováno maximum z 

obou kolidujících zájmů, přičemž by mělo být identifikováno jádro a periferie kolidujícího 

veřejného zájmu a z obou veřejných zájmů, které jsou ve hře, by mělo být zachováno alespoň jejich 

jádro.” V tomto postupu můžeme vidět paralelu s testem – což je logické, protože princip je v obou 

případech stejný – abychom mohli zjišťovat, jak intenzivní je zásah, musíme nejdříve definovat 

obsah toho, do čeho má být zasaženo. I v případě kolize veřejných zájmů tedy existuje jakási forma 
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příkazu k optimalizaci, resp. snaha o využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z 

nich. 

 

Výše uvedené judikáty nicméně nebyly vydány Ústavním soudem  při plnění jeho role jako 

negativního zákonodárce (Nejvyšší správní soud touto pravomocí ani nedisponuje). O návrzích na 

zrušení právního předpisu, které se dotýkají ochrany životního prostředí jako veřejného zájmu, 

však Ústavní soud rozhoduje taktéž.  

3.3.1 Jezy na Labi – porušení dělby moci při označení konkrétního zájmu 
za veřejný (Pl. ÚS 24/04) 

 
První dva nálezy Ústavního soudu uvedené v této kapitole se věcně ochrany životního prostředí 

dotýkají spíše letmo. Přesto je nelze nezmínit.  

 

I. Skutkový stav 

 

Prvním z nich je nález sp. zn.  Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005 (Jezy na Labi), kde rozhodoval 

Ústavní soud o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o 

vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě")159. 

Toto ustanovení bylo podle senátorů v rozporu s  čl. 11, 35 a 36 Listiny a některých mezinárodních 

smluv, neboť výslovně stanoví, že rozvoj a modernizace  konkrétní vodní cesty je ve veřejném 

zájmu.  Přijetím takového zákonného ustanovení mj. aplikoval Parlament neurčitý právní pojem 

na konkrétní případ namísto správního orgánu a překročil tak svou pravomoc.  

 

Podle vyjádření Poslanecké sněmovny nepředstavuje napadené ustanovení problém, neboť působí 

pouze do budoucna a nijak nezasahuje do procesu správního uvážení. Senát ve svém vyjádření 

uvedl, že ustanovení pouze přisuzuje modernizaci a rozvoji vodní cesty statut veřejného zájmu, 

exekutiva tedy bude poměřovat, který z veřejných zájmů má v konkrétním případě prioritu. 

Ministerstvo dopravy zastává obdobný názor jako Senát, navíc povinnost rozvoje a modernizace 

vodní cesty vyplývají z mezinárodních závazků České republiky. Ministerstvo životního prostředí 

naopak dospělo k závěru, že úprava je v rozporu s požadavkem na obecnost zákona, navíc vodní 

cesta se částečně nachází na budoucím (tehdy) území Natura 2000. 

 

 
159 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005. 
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II. Přezkum Ústavním soudem 

 

Ústavní soud v tomto případě shledal, že návrh je důvodný, neboť „Parlament v zákoně označil 

rozvoj a modernizaci konkrétní vodní cesty za veřejný zájem, nedodržel požadavek obecnosti 

právního předpisu, aplikoval neurčitý právní pojem v konkrétním případě, a zasáhl tak do 

pravomoci svěřené moci výkonné.” Deklaraci, že je modernizace a rozvoj vodní cesty veřejným 

zájmem, tedy určení veřejného zájmu ve zcela konkrétní věci, považuje soud za protiústavní, mj. 

i proto, že „[p]rokázání veřejného zájmu je ... nezbytné v případě vyvlastnění či nuceného omezení 

vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny a na ně navazujícího ustanovení § 108 zákona č. 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.” K procesu zjišťování existence veřejného zájmu soud konstatoval, že „[v]eřejný zájem 

v konkrétní věci je zjišťován v průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších 

partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění rozhodnutí, jehož 

ústředním bodem je otázka existence veřejného zájmu, pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný 

zájem převážil nad řadou soukromých, partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v 

procesu rozhodování o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a 

priori stanovit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě typicky 

pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné.” Zda vůbec zákonodárce poměřoval různé 

veřejné zájmy, není zřetelné, nespadá to však do jeho pravomoci v žádném případě.   

 

III. Shrnutí 

 

K otázce, co může být veřejným zájmem a zda je to v případě rozvoje a modernizace vodní cesty 

právě zájem na ochraně životního prostředí, se soud nevyjádřil, neboť tato nebyla primárním 

předmětem sporu. Neposoudil ani možný zásah do práv uvedených v čl. 35 Listiny, na který 

Senátoři odkazovali, ani případné porušení Bernské úmluvy160, jelikož ke zrušení napadeného 

ustanovení dostačovaly již výše uvedené důvody. Je ovšem zřejmé, že hlavním problémem 

napadeného ustanovení byl právě nedostatek obecnosti. Je do určité míry pravdou, že ustanovení 

„pouze” přisoudilo konkrétní činnosti v konkrétní věci status veřejného zájmu, který by např. při 

rozhodování o udělení výjimek podle ZOPK musel být poměřován s veřejným zájmem na ochraně 

přírody – správní orgán by musel následně rozhodnout, který z veřejných zájmů převažuje a 

přezkum by tak skutečně zcela vyloučen nebyl, problémem je však však deklarace veřejného 

 
160 Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, oznámené 

pod č. 107/2001 Sb. m. s. 
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zájmu pro účely omezení vlastnického práva či vyvlastnění. Ačkoli i v tomto případě musí být 

omezení vlastnického práva proporcionální, deklarace veřejného zájmu by stát stavěla do značně 

výhodnější pozice, neboť by již jeho existenci nemusel prokazovat, což je v situaci, kdy bez 

veřejného zájmu ústava vyvlastnění vůbec nepřipouští, nezpochybnitelnou výhodou.  

 

3.3.2 Vzletová a přistávací dráha – opětovné označení konkrétního zájmu 

za veřejný (Pl. ÚS 24/08) 
 
V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/08 ze dne 17. 3. 2009 rozhodoval Ústavní soud opět o stanovení 

konkrétního veřejného zájmu zákonem, tentokrát se jednalo o návrh skupiny senátorů na zrušení 

celého  zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha 

Ruzyně161.  

 

I. Skutkový stav 

 

Senátoři viděli rozpor zákona s čl. 1, čl. 2 odst. 1 a 3, čl. 81 a 90 Ústavy a čl. 11 a 36 Listiny, a to 

zejména pro porušení dělby moci a znemožnění efektivního soudního přezkumu správního uvážení 

o existenci veřejného zájmu (zvláště u vyvlastnění).  

 

Poslanecká sněmovna se k návrhu věcně nevyjádřila, Senát dovodil, že napadená úprava zasahuje 

určitým způsobem do čl. 11 odst. 1 Listiny a domnívá se rovněž, že došlo k porušení principu 

dělby moci.  

 

Napadený zákon stanovil, že vzletová a přistávací dráha 06R-24L letiště Praha Ruzyně, 

odpovídající svým umístěním platnému územnímu plánu a dále všechny stavby, které budou v 

oblasti technické infrastruktury zajišťovat její provoz, jsou veřejným zájmem. Zkracoval také na 

polovinu lhůty ve správních řízeních, které se vzletové dráhy dotýkaly, umožňoval nevyžádat další 

stanoviska dotčených orgánů nad rámec již existujících, znemožňoval přerušení řízení z určitých 

důvodů a v případě řízení o vyvlastnění umožňoval prokázat veřejný zájem odkazem na tento 

zákon. 

 

II. Přezkum Ústavním soudem 

 
161 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/08 ze dne 17. 3. 2009. 
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Při rozhodování o ustanovení, které stanovuje existenci veřejného zájmu v konkrétním případě, 

odkázal Ústavní soud na svůj předcházející výše citovaný nález ve věci sp. zn.  Pl. ÚS 24/04 ze 

dne 28. 6. 2005 (Jezy na Labi) a uzavřel, že se jedná o prakticky totožný případ, tedy rozpor s 

požadavkem na obecnost zákona a principy právního státu, zejm. principem dělby moci. Soud také 

akcentoval, že přestože nález ve věci Jezy na Labi byl již Parlamentu v době přijetí zákona znám, 

žádný z činitelů nepodnikl relevantní krok, aby byla zjednána náprava. Kromě ustanovení o 

veřejném zájmu soud současně zrušil i ustanovení o možnosti prokázat při vyvlastňovacím řízení 

veřejný zájem prostým odkazem na tento zákon.  

 

Stejný osud postihl i zbylá ustanovení, která upravovala odchylku od běžných procesních institutů 

ve správním řízení – „platí shora uvedený závěr o protiústavnosti deklarování veřejného zájmu 

napadeným zákonem regulované stavby, ten může být ústavně souladně zjišťován až ve správním 

řízení, čehož logickým důsledkem je, že nelze akceptovat ani veřejný zájem na urychlení realizace 

tohoto veřejného zájmu”.   

 

III. Shrnutí 

 

Ani v tomto nálezu tedy Ústavní soud nijak nerozebíral samotný termín veřejný zájem, ale pouze 

konstatoval, že jej nelze předem deklarovat zákonem v konkrétní věci, resp. u konkrétní stavby, 

jelikož by se jednalo o protiústavní zásah do práva v čl. 11 Listiny a principů právního státu. 

Skutkový stav i právní posouzení zde byly prakticky totožné jako u Jezů na Labi.  

 

3.3.3 Možnost zásahu do vlastnického práva za účelem zlepšení stavu 

životního prostředí (Pl. ÚS 8/08) 
 
V nálezu ze dne 8. 7. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/08, Ústavní soud posuzoval návrh skupiny senátorů 

na zrušení ustanovení § 68 odst. 3 a 4 ZOPK, která se týkají opatření ke zlepšování životního 

prostředí162.  

 

I. Skutkový stav 

 

 
162 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 8/08 ze dne 8. 7. 2020. 
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Navrhovatelé se domnívali, že možnost orgánů ochrany přírody provádět zásahy za účelem 

zlepšení stavu životního prostředí i bez souhlasu vlastníka pozemku neústavně zasahuje do čl. 1 

Listiny jako  nepředvídatelné, a také do čl. 11 Listiny, neboť vzhledem k neurčitosti právní úpravy 

mohou mít zásahy podobu i rovnající se prakticky vyvlastnění. Neprovedení zásahu ve smyslu § 

68 odst. 3 a 4 ZOPK není podle navrhovatelů v žádném případě možné považovat za výkon 

vlastnického práva, který by životní prostředí mohl poškodit, a který by se tak ocital v kolizi se 

zákazy obsaženými v čl. 11 odst. 3 a čl. 35 odst. 3 Listiny.  

 

Poslanecká sněmovna ve svém vyjádření uvedla, že napadená úprava je svého druhu opatřením 

při nečinnosti, a není výhradně vázána na předchozí povinnost orgánu ochrany přírody usilovat o 

dohodu s vlastníkem či uživatelem pozemku, aby navrhované opatření provedl sám. Doplnila také, 

že zásahy je možné podle dohody s vlastníkem kompenzovat finančně.  

 

Vyjádření k návrhu zaslalo i Ministerstvo životního prostředí, které uvedlo, že že ochrana přírody 

a krajiny bezesporu je veřejným zájmem. Napadená úprava umožňuje zasáhnout v situaci, kdy 

vlastník ani přes předchozí výzvu neplní svou zákonnou povinnost a mohlo by dojít k ohrožení 

zachování druhového bohatství přírody či udržení systémy ekologické stability – jako příklad 

ministerstvo uvádí zásah proti šíření nepůvodních invazivních druhů. V naprosté většině případů 

se zásahy realizují se souhlasem vlastníků pozemků. Pozitivní dopady na stav životního prostředí 

navíc podle ministerstva zcela převáží nad případnými negativními důsledky, pokud vůbec nějaké 

existují – zásah do vlastnického práva tudíž není nepřiměřený zamýšlenému cíli, jak se domnívá 

navrhovatel. Úprava také výslovně obsahuje možnost náhrady škody, navíc náklady v případě 

takového zásahu nese orgán ochrany přírody a nikoli vlastník. Navrhovatelé ve své replice s 

ministerstvem  nesouhlasí a „[n]eztotožňují se s tvrzením vyslovovaným v souvislosti s tzv. 

principem nejvyšší hodnoty, že intenzita ústavní ochrany životního prostředí je (spolu s ústavní 

ochranou lidského života a zdraví) eo ipso vždy vyšší než ochrana jiných ústavním pořádkem 

chráněných hodnot a ústavních principů.”  

 

II. Přezkum Ústavním soudem 

 

Soud nejprve zkoumal soulad napadené úpravy s ústavním pořádkem z obsahového hlediska a 

dospěl k závěru, že navrhovatel nemá pravdu, když tvrdí, že zásahu ze strany orgánu ochrany 

přírody nepředchází žádný individuální správní akt. Možnost provést zásah na pozemku je v 

napadené úpravě podmíněna předchozí marnou výzvou k jeho provedení samotným vlastníkem, 
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což předpokládá, že takový zásah musí být dostatečně specifikován. Až v případě, že vlastník sám 

nekoná, má možnost zásahu státní orgán a vlastník musí takový zásah strpět. V takovém případě 

skutečně dochází k zásahu do práv vlastníka (nejen vlastnického, ale i na ochranu soukromí, 

nedotknutelnost obydlí atd.). Výzva k výkonu zásahu je přitom individuálním správním aktem, lze 

tedy aplikovat i správní řád.  

 

K námitce nedostatečné specifikace podoby možného zásahu soud uvedl, že s ní v zásadě souhlasí, 

nicméně nelze tento nedostatek shledat jako protiústavní. „Nelze totiž a priori zformulovat (do 

zákona) podobu (všech) myslitelných opatření za účelem zachování druhového bohatství přírody 

a udržení systému ekologické stability, které praktický život přináší. Ostatně na (v principu) 

obdobné metodice je postaveno legislativní používání kupříkladu tzv. neurčitých pojmů, jejichž 

konkrétní obsah naplňuje až aplikační činnost správních orgánů, aniž by to mělo znamenat v 

právním státě porušení ústavního pořádku (např. právní jistoty); v opačném případě by bylo 

nemožné efektivně realizovat veřejnou správu.” Libovůli proto v tomto konkrétním případě 

zabraňují jednak požadavky na individuální správní akt – výzvu, ale také povinnost orgánů veřejné 

moci dodržovat ústavní pořádek a při kolizi základních práv zkoumat proporcionalitu zásahu.  

 

Dále navrhovatel namítal, že zásah nesměřuje k zachování stavu životního prostředí, ale k jeho 

zlepšení, které již je ve stavu, který je v souladu s veřejným zájmem na jeho ochraně – zásah je 

proto příliš intenzivní vzhledem k zamýšlenému cíli. K tomu však soud uvádí, že napadené 

opatření směřuje právě k zachování příznivého stavu životního prostředí – pokud by životní 

prostředí již v takovém stavu skutečně bylo (myšleno před zásahem), pak neměl vůbec smysl celý 

ZOPK. „Je logické, že plynutím času (a jiných faktorů, např. přírodních) může postupně docházet 

k újmě na druhovém bohatství a systému ekologické stability (na pozemcích vlastníků, nájemců) či 

dokonce až k ohrožení jejich existence, a tudíž z hlediska životního prostředí nepříznivému stavu. 

Proto napadené ustanovení stanoví povinnost vlastníků a nájemců pozemků zlepšovat (dle svých 

možností) stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí, aby (v budoucnu) nebyl dotčen 

stav, toliko který je z hlediska ochrany životního prostředí příznivý.“ Podle soudu napadená úprava 

sleduje „legitimní, ústavně konformní cíl  (veřejný zájem) na ochraně životního prostředí (ostatně 

ochrana životního prostředí je jako ústavní hodnota výslovně deklarována např. v čl. 11 odst. 3 a 

čl. 35 Listiny základních práv a svobod).” 

 

K zásahu do vlastnického práva bez adekvátní náhrady soud konstatoval, že napadená úprava 

umožňuje uzavřít dohodu o poskytnutí finančního příspěvku vlastníku pozemku, který je třeba 
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považovat právě za náhradu za zásah do vlastnického práva, jak požaduje čl. 11 odst. 4 Listiny. 

Na tento finanční příspěvek vzniká podle soudu vlastníkovi právo i v případě, že nedošlo k 

uzavření (písemné) dohody a vlastník opatření učinil, neboť i v takovém případě došlo k omezení 

vlastnického práva. Konečně, příspěvek náleží i vlastníkovi, na jehož pozemku zasáhne orgán 

ochrany přírody i bez jeho souhlasu a neuposlechnutí výzvy. Ustanovení o náhradě případné škody 

je podle Ústavního soudu třeba interpretovat tak, že  je jím kromě práva na náhradu škody 

konkretizováno i ústavní právo vlastníka na náhradu za omezení jeho vlastnického práva. Návrhu 

na zrušení napadených ustanovení ZOPK soud nevyhověl, jelikož existuje možnost jejich ústavně 

konformního výkladu (princip minimalizace zásahu).  

 

III. Shrnutí 

 

V šetřeném případě opět posuzoval Ústavní soud ochranu životního prostředí (resp. přírodního a 

krajinného prostředí) jako veřejný zájem, pro který je možné omezit vlastnické právo. Zásah do 

vlastnického práva je v tomto případě zcela nepopiratelný a nastupuje prakticky ve dvou mutacích 

– buď si vlastník do svého práva zasáhne sám a „dobrovolně”, tedy vykoná zásah, který mu ukládá 

výzva, nebo výzvu neuposlechne a pak je povinen strpět zásah do svého práva tak, jak jej provede 

orgán ochrany přírody. Rozdíl je tedy především ve vůli vlastníka pozemku k provedení zásahu, i 

v případě jeho neochoty však bude „potrestán” pouze nuceným strpěním zásahu, za který mu navíc 

náleží finanční příspěvek, jak dovodil soud.   

 

Ochrana přírodního bohatství je nepochybně veřejným zájmem, který vychází již z Preambule a 

čl. 7 Ústavy, zajímavá je však teze navrhovatelů, že „intenzita, s níž realizace zásahů ke zlepšení 

přírodního nebo krajinného prostředí podle § 68 odst. 3 a 4 zákona o ochraně přírody zasahuje 

do vlastnického práva, nekoresponduje s potřebou naplnění veřejného zájmu na zachování 

přírodního a krajinného prostředí, definovaného v § 1 téhož zákona, neboť směřuje nikoliv k 

zachování, nýbrž ke změně stavu, který sám o sobě již je s veřejným zájmem na ochraně přírody a 

krajiny v souladu (účelem zásahů je ‚zlepšení stavu dochovaného přírodního a krajinného 

prostředí‘).” Navrhovatelé tímto prakticky odmítají snahy státu o zlepšení stavu životního 

prostředí a požadují pouze jeho zachování, či spíše jakési zakonzervování v tehdejší podobě (nález 

je z roku 2010). Zlepšení stavu životního prostředí „na úkor” vlastnického práva majitele pozemku 

je pro navrhovatele nepřijatelné, neboť by nutně znamenalo, že „intenzita ústavní ochrany 

životního prostředí je (spolu s ústavní ochranou lidského života a zdraví) eo ipso vždy vyšší než 

ochrana jiných ústavním pořádkem chráněných hodnot a ústavních principů.” Otázkou však 
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zůstává, zda by takový závěr byl nutně špatně – podle autorky práce si lze těžko představit 

„hodnotnější triádu” než lidský život, zdraví a životní prostředí.  

 

Ústavní soud v tomto nálezu neaplikoval test proporcionality, jak navrhovatelé požadovali, neboť 

byl zřejmě přesvědčen, že omezení vlastnictví z důvodu veřejného zájmu, které je navíc finančně 

kompenzováno, je přiměřené, byť nutně nemusí být zvolená úprava nejlepší – soud po aplikaci 

principu minimalizace zásahu zvolil ústavně konformní výklad a nepřistoupil ke zrušení napadené 

úpravy (zrušení by mělo být prostředkem ultima ratio), ačkoli se s ní možná plně neztotožnil, zejm. 

v části týkající se finančního příspěvku u zásahu, kde nebyla uzavřena dohoda, který ZOPK 

výslovně neupravuje. Intenzitu zásahu nicméně soud výslovně nezkoumal.  

  

3.3.4 Veřejný zájem na zachování populace tetřívka obecného (II. ÚS 
792/13) 

 
Pro úplnost je vhodné alespoň v krátkosti zmínit též usnesení sp. zn. II. ÚS 792/13, ze dne 27. 11. 

2013, ve kterém Ústavní soud výslovně za veřejný zájem označil zájem na zachování populace 

živočišného druhu.163 Předmětem bylo rozhodování o stížnosti konkrétního stěžovatele (WIND 

TECHNOLOGY, a. s.) proti rozsudku NSS a Městského soudu v Praze, součástí však byl také 

návrh na  zrušení ustanovení § 58 odst. 2 ZOPK, proto nebylo rozhodování v plénu, ale v senátu 

složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny 

Šimáčkové.  

 

Stěžovatelka tvrdila porušení svých práv vyplývajících z čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny 

tím, že jí nebyla udělena výjimka podle § 56 odst. 1 ZOPK v souvislosti se záměrem výstavby 

dvou větrných elektráren v ptačí oblasti Krušné hory. Zároveň stěžovatelka podala návrh na 

zrušení § 58 odst. 2 ZOPK, které bylo údajně v rozporu s čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny, „protože 

vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu, pročež by … měli mít nárok 

na náhradu všichni vlastníci při omezení vlastnického práva, nikoliv pouze ti uvedení v napadeném 

ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny”.  

 

Návrh na zrušení ustanovení byl sice Ústavním soudem odmítnut jako podaný zjevně 

neoprávněnou osobou, k výjimce podle § 56 odst. 1 ZOPK nicméně soud uvedl, že na její udělení 

 
163 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění usesení ÚS sp. zn. II. ÚS 792/13, ze dne 27. 11. 

2013. 
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neexistuje právní nárok a že stěžovatelka ve své argumentaci „zcela pomíjí prvořadý veřejný zájem 

na zachování populace tetřívka obecného v uvedené lokalitě.” Konečně soud uvedl, že 

„nepovažuje za prokázané, že by v této věci stavební záměr převážil, a to ještě výrazně, nad zájmem 

na ochraně přírody”.  

 

Soud tedy jako negativní zákonodárce prakticky nerozhodoval a vyjádřil se pouze k neexistenci 

jiného převažujícího veřejného zájmu, než je ochrana populace konkrétního živočišného druhu.  

 

3.3.5  Oprávnění s věcí disponovat versus zájem na zabránění plýtvání 

potravinami (Pl. ÚS 27/16) 
 
Ochranu životního prostředí jako veřejný zájem – ve formě zabránění plýtvání s potravinami – 

akcentoval Ústavní soud výslovně v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ze dne 18. 12. 2019. Plýtvání 

potravinami je komplexní problém, proto i nález Ústavního soudu je poměrně obsáhlý.164  

 

I. Skutkový stav 

 

Skupina senátorů (v nálezu označená jako „navrhovatelka“) podala k Ústavnímu soudu návrh na 

zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb (dále jen 

„zákon o potravinách”). Návrh napadá povinnost provozovatelů potravinářských podniků 

poskytovat zákonem vymezené potraviny bezplatně neziskovým organizacím, které je následně 

přidělí dalším humanitárním či charitativním organizacím.  Taková povinnost je podle 

navrhovatelky v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny (navrhovatelka chybně uvádí čl. 11 odst. 2 Listiny), 

neboť provozovatelé jsou touto povinností nuceni zbavovat se svého vlastního majetku, a to 

bezplatně – napadeným ustanovením o povinném přenechání věcí je podle navrhovatelky de facto 

zavedena povinnost daru. Zákon o potravinách navíc neřeší náklady na převoz potravin 

neziskovým organizacím, ani případné následky, pokud by v průběhu převozu potraviny ztratily 

svou bezpečnost a způsobily zdravotní obtíže. Povinnost poskytnout potraviny považuje 

navrhovatelka za faktické vyvlastnění bez náhrady. „Boj proti chudobě” je podle navrhovatelky v 

 
164 Přímé citace v této části práce jsou uvedeny ve znění odůvodnění nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ze dne 18. 12. 

2019. 
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obecném zájmu, nikoli však v zájmu veřejném, jak požaduje Listina pro omezení vlastnického 

práva.  

 

Vláda ve svém vyjádření uvedla, že zvolená právní úprava byla shledána jako nejvhodnější k 

dosažení cíle, ačkoli nebyla jedinou možnou cestou. Podle vlády takový postup „kromě primárního 

účelu ochrany sociálně nejslabších, včetně ochrany před negativními účinky hladu, napomáhá 

ochraně dalších veřejných zájmů – zejména ochraně životního prostředí, a to při minimálním 

skutečném zatížení povinných subjektů.”  Právní úprava má podle vlády přispět také ke změně 

chování povinných subjektů, které v důsledku může zlepšit nejen situaci v oblasti sociálně 

nejslabších, ale může mít pozitivní dopad také pro životní prostředí.  Vláda také odkázala na 

mezinárodní závazky České republiky v oblasti plýtvání potravin a boje s hladem. Důvody přijetí 

napadené úpravy jsou ve veřejném zájmu, nikoli zájmu obecném, jak podává navrhovatel, což 

vláda podporuje odkazem na údaje organizace FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations). Poukazuje také na souvislost plýtvání s potravinami s klimatickou změnou 

vzhledem ke „zbytečně” vyprodukovanému CO2 na potraviny, které se nespotřebují. Dopady 

plýtvání potravin na životní prostředí navíc akcentuje jak Evropská komise, tak i další členské 

státy EU jako Francie nebo Belgie. Vláda se domnívá, že na bázi dobrovolnosti by nebylo možné 

dosáhnout požadovaných účinků.  

 

Rozpor s čl. 11 Listiny vláda nevidí, protože předmětné potraviny již nejsou bez dalšího dále 

využitelné a jsou pro provozovatele buď bezcenné, nebo naopak přítěží (likvidace nebo splnění 

podmínek pro další využití). Distribuce potravin je pak nově řešena a financována s odkazem na 

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  Případné omezení 

vlastnického práva podle vlády spadá pod čl. 11 odst. 3 Listiny, protože sleduje legitimní cíl jednak 

v podobě pomoci sociálně slabším, ale také v podobě zlepšení ochrany životního prostředí, 

přičemž uvedené omezení je možné považovat za proporcionální.  

  

Ústavní soud k věci obdržel stanoviska České federace potravinových bank, z. s., a Svazu obchodu 

a cestovního ruchu České republiky, který se s návrhem ztotožnil, a to zejména v důsledku obav o 

bezpečné převážení a distribuci potravin.  

 

Česká federace potravinových bank, z. s., naopak uvedla, že redistribuce se týká „plnohodnotných 

potravin”, které není možné uvádět na trh zpravidla z důvodu formálního pochybení při označení 

výrobku. Likvidace takových potravin je plýtváním, ať už ji provede provozovatel, nebo 
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dodavatel. Provozovatel navíc může využít možnosti neplacení daně z přidané hodnoty u 

darovaných potravin a může i uplatnit odpočet hodnoty daru ze základu daně. Někteří 

provozovatelé potravinovým bankám darují potraviny již nyní, je jich však jen málo.  

 

II. Přezkum Ústavním soudem 

 

Po zhodnocení, že zákon byl přijat předpokládaným způsobem, přistoupil soud k věcnému 

přezkumu návrhu. Úvodem konstatoval, že napadená právní úprava je součástí snahy 

mezinárodního společenství omezit plýtvání potravinami, což je problém, který má sociální, 

bezpečnostní, ale i environmentální dopady. Zároveň zdůraznil, že není jeho úkolem posuzovat 

obsah napadené úpravy jinak, než z hlediska případného porušení ústavního pořádku jako celku a 

dodal, že vzhledem k uvedenému je třeba posuzovat i dopad úpravy do práv uvedených v čl. 1 

odst. 1 a 2, čl. 2, 7, 10a Ústavy, v Listině pak nejen s čl. 1 a 11, ale i s čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 

1, čl. 4, 26, 30 až 32, 35, 36 a čl. 41 odst. 1, tedy nikoliv pouze její soulad s články, které uvedla 

navrhovatelka. Přehlédnout nelze ani mezinárodní hledisko celého případu, snaha o zamezení 

plýtvání potravin je mimo jiné i jednou z politik Evropské unie. V této souvislosti soud odkázal  

na dokumenty zpracované mezinárodními organizacemi, které se problematikou plýtvání 

potravinami zabývají.  

 

Soud konstatoval, že napadená právní úprava je sama o sobě schopna dosáhnout spíše dílčích 

výsledků – podle zprávy Evropského účetního dvora165 mají jednotlivé prostředky v boji proti 

plýtvání potravinami různou praktickou využitelnost. Zpráva pak řadí opatření na stupnici od 

nejúčinnějších po nejméně účinné takto: „1. předcházení vzniku (co se nevyrobí, to se nezmaří), 2. 

darování, 3. krmivo, 4. recyklace, 5. jiné využití než potrava nebo krmivo a 6. odstranění.” 

Audit  doporučil “zejména opatření v oblasti prevence a darování, i když právě v této druhé oblasti 

auditoři podotýkají, že se zde naráží na problémy výkladu právních předpisů.” 

 

Je přitom třeba rozlišovat mezi ztrátou potravin ve smyslu snížení množství či kvality bez ohledu 

na důvod a plýtváním, které je chápáno jako vyhazování nebo nepotravinové využití bezpečných 

a jinak poživatelných potravin (podle některých odhadů se přitom v České republice vyhodí až 80 

kg  na osobu ročně). Snaha o zabránění plýtvání potravinami přímo u prodejců potravin se navíc 

 
165 Boj proti plýtvání potravinami: příležitost pro EU jak zlepšit účinné využívání zdrojů v potravinovém 

řetězci. European court of Auditors [online]. [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_CS.pdf.  
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soudu jeví jako efektivní, u domácností a restaurací těžko může zákonodárce regulovat jejich 

činnost podobným způsobem. Obdobná právní úprava není v okolních státech sice běžná, není 

však ani zcela neobvyklá a opatření v podobném duchu existují i v dalších zemích Evropy.  

 

Podle navrhovatelky zasahuje napadená právní úprava do práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 

1 Listiny a není možné ji podřadit pod omezení uvedené v čl. 11 odst. 3 Listiny. K tomu nicméně 

soud konstatoval, že „navrhovatelka svou argumentací v podstatě zpochybňuje tzv. sociální funkci 

vlastnictví, která je ve vazbě na obecný zájem v čl. 11 odst. 3 Listiny zdůrazněna. Vlastnictví tak 

nemůže sloužit pouze jako panství majitele nad věcí, nýbrž jej (právě jako majitele) současně 

zavazuje k určitému chování. Touto námitkou navrhovatelka proto vrací diskusi nad povahou 

vlastnictví nejméně o 150 let zpět do vývojem překonaných poměrů státu jako „nočního hlídače“ 

s pojetím vlastnictví pouze jako výlučného a ničím neomezeného právního panství nad věcí, bez 

ohledu na to, jaké škody či zátěže může způsobit jiným.”  

 

Soud přezkoumával zásah zejména do jedné ze složek vlastnického práva – oprávnění s věcí 

disponovat podle vlastní vůle. K tomu soud podotýká, že provozovatelé potravinářských podniků 

potraviny primárně pořizují za účelem následného úplatného převedení na spotřebitele. Uvedené 

však mohou vykonávat pouze do doby, kdy jsou potraviny způsobilé k prodeji podle 

odpovídajících právních předpisů. Pokud již takovou možnost provozovatel nemá, může s danou 

potravinou naložit jako s odpadem (zlikvidovat), případně ji může použít např. jako krmivo nebo 

surovinu, v neposlední řadě ji může darovat nebo s ní naložit jiným způsobem, který nebude v 

rozporu s čl. 11 odst. 3 Listiny. Ve všech těchto případech už však potravina pro provozovatele 

ztrácí hodnotu, jelikož „hodnota věci je dána tím, jaký význam obsahu vlastnického práva dává 

předmětu svého vlastnictví vlastník.”  

 

Zákonnou povinnost soud nepovažuje za vyvlastnění, neboť narozdíl od vyvlastnění není na 

základě napadené úpravy požadováno veřejnoprávní rozhodnutí o odnětí vlastnického práva (k 

jednotlivým potravinám). V případě porušení povinnosti darovat pak bude dále zkoumáno, z 

jakého důvodu tak provozovatel jednal – zda šlo o soukromý zájem, či jiný veřejný zájem, např. 

poskytnutí potravin jako krmiva zoologické zahradě. Nelze proto přehlížet charakter předmětu, 

který má být předmětem darování ze strany provozovatele. U vymezených potravin, které mohou 
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být předmětem darování, již nemá provozovatel možnost uvádět je na trh.166 Pouze u některých 

vyřazených potravin je přitom možné je nějakým způsobem upravit a dále využít, např. po úpravě 

obalu, což s sebou nese nezanedbatelné náklady. Je však otázkou, jak dalece napadená úprava 

zasahuje do práv prodejců potravin v případě zboží, které ještě může být nějakým způsobem 

využito či prodáno. Odnětí vlastnického práva k věcem, které mají ekonomickou hodnotu, by 

mohlo být nazíráno jako vyvlastnění bez náhrady, tedy bez splnění požadavku uvedeného v čl. 11 

odst. 4 Listiny.  

 

Ústavní soud přesto ke zrušení napadené úpravy nepřistoupil, protože výše uvedený výklad by 

neodpovídal cíli zákonodárce a byl by „nadměrně extenzivní.” Povinnost poskytnutí potravin se 

podle napadené úpravy týká prakticky jen potravin, které již nemají ekonomickou hodnotu a jsou 

bezcenné, případně se z legislativního pohledu jedná o „odpad” (ačkoli zdravotně nezávadný a 

prakticky poživatelný). Tyto potraviny tak může prodejce buď zlikvidovat, nebo poskytnout 

zprostředkovaně potřebným.  

 

Uvedené je možné považovat za zásah do vlastnického práva, je však nutné posoudit jeho 

intenzitu. Prodejce potravin má u specifikovaných potravin zákonnou povinnost je odpovídajícím 

způsobem zlikvidovat, pokud je neposkytne neziskové organizaci. Jednu zákonnou povinnost 

nakládání s potravinami tak prakticky pouze nahradí povinnost jiná. Povinnost poskytnout 

potraviny je navíc ve veřejném zájmu a prodejce potravin nijak nadměrně nepoškozuje ani 

nezatěžuje. K zásahu rovněž dochází až v návaznosti na konkrétní okolnosti – pokud je potravina 

přeprodána před tím, než se stane předmětem povinnost poskytnutí, pak tato vůbec nenastane. 

 

K pojmu povinnosti poskytnout soud uvádí, že není zákonem zcela určitě definována a rovněž jiné 

právní předpisy tento pojem nepoužívají jednotně. Z napadené úpravy plyne, že prodejce potravin 

je povinen potraviny přenechat neziskové organizaci, která o to požádá a se kterou uzavře dohodu 

(v opačném případě mu hrozí uložení pokuty). Nezisková organizace nicméně nemá povinnost 

takové potraviny odebrat, zejména pokud s nimi prodejce nenakládal předepsaným způsobem. 

Praxe zatím žádné velké problémy nepřinesla, kromě nárůstu nákladů na straně potravinových 

bank, které dostávají více potravin k přerozdělení klientům. Podle soudu se tak nejedná ani o 

„skryté vyvlastnění”, neboť „zde není žádné veřejnoprávní rozhodnutí, kterým by byl provozovatel 

 
166 Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, čl. 3 bod 8. se "uváděním 

na trh" rozumí držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy 

převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.  
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potravinářského podniku zbaven svého vlastnictví v okamžiku, kdy nastanou kumulativně 

podmínky nepoužitelnosti a současně bezpečnosti ... Majetek nepřechází na neziskovou organizaci, 

když o to nepožádá, ale i ona je jen zprostředkovatel, který jej musí bezplatně postoupit dalším 

humanitárním, charitativním či dobročinným organizacím, které je poskytnou konečnému článku 

řetězu“. V šetřeném případě se nejedná ani o darování, neboť to je podmíneno autonomií vůle na 

obou stranách. Zákon navíc reguluje subjekty, kterým je možné potraviny poskytnout, prodejce se 

tak nemůže „svobodně” rozhodnout, komu předmětné potraviny daruje.  

 

Náklady na poskytnutí potravin neziskovým organizacím podle mínění soudu nepřesahují náklady, 

které by byl prodejce případně nucen vynaložit na jejich likvidaci, ačkoli nelze přehlédnout, že 

prodejci vznikají další náklady na předání potravin, jejich uskladnění před předáním apod. Tyto 

náklady však může prodejce do jisté míry ovlivnit. 

 

Tuto část odůvodnění nálezu soud uzavírá zopakováním, že se v šetřeném případě z důvodu 

nedostatku autonomie vůle nejedná o darování. Nejedná se však ani o žádnou zvůli ze strany státu, 

který podniká „zákonná opatření v zájmu ochrany životního prostředí, šetření s potravinami, 

pomoci sociálně slabším”. Stát „ve společnosti neprovádí žádný teror, nýbrž jedná v zájmu 

obecného blaha (viz níže), tedy celé společnosti (sám stát jako veřejná moc žádný vlastní zájem 

mít nemůže – jen jej podle čl. 2 odst. 1 Ústavy v mezích zákona realizuje svými orgány jako zájem 

těch, od kterých jeho orgány odvozují svou moc), přičemž současně realizuje celou řadu veřejných 

zájmů, které takový zásah do vlastnických práv, popř. práva podnikat, ospravedlňují.” Soud 

opakovaně uvedl, že stanovením povinnosti poskytnout potraviny stát jedná ve veřejném zájmu - 

povinnost poskytnout potraviny z jeho pohledu přispívá nejen k plnění sociálních a zdravotních 

funkcí státu a ochrany životního prostředí, ale je prospěšná i z hlediska veřejné bezpečnosti a 

pořádku, neboť osoba, která si potraviny, které jsou předmětem povinnosti poskytnout, nemůže 

dovolit, nemusí hledat způsoby, si je pořídit jinou cestou.   

 

Argumentem navrhovatele naopak je, že napadená úprava nesleduje veřejný zájem, protože jí 

chybí veřejnoprávní prvek – benefit podle ní plyne pouze neziskovým organizacím, není proto 

navázaný na osobu veřejného práva. Podle soudu však nelze rozlišovat mezi veřejným a obecným 

zájmem, tyto dva termíny jednotně nerozlišuje ani právní teorie, ani Evropský soud pro lidská 

práva. Pokud by již bylo nutné oba pojmy odlišit, pak podle soudu obecný zájem (obecné blaho) 

představuje pojem širší než veřejný, „a to v tom smyslu, že se v něm veřejný zájem může projevovat 

toliko obecně ... ve vztahu k celku a jím uznávaným a vyjadřovaným hodnotám (tj. nikoliv jen pro 
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určitý konkrétní případ), resp. zprostředkovaně.“ K tomu soud doplňuje, že navrhovatelem 

uplatněné „kritérium spočívající v personifikaci veřejného zájmu s osobou veřejného práva není 

sice zcela od věci, neboť to je pravidelným znakem vyvlastnění, nejde však o znak nutný, nehledě 

na to, že pojem ‚veřejný zájem‘ v Listině je pouze určitou abstrakcí množiny konkrétních veřejných 

zájmů (představa jednoho veřejného zájmu v demokratickém právním státě je úsměvná), které 

mohou stát, a začasté také ostře stojí proti sobě jako veřejné zájmy univerzální a partikulární či 

lokální (ochrana životního prostředí a rozšiřování těžebních oblastí, příjmy státu a negativní 

důsledky těžby nerostů, zájem jedné obce na rozvoji může být v rozporu se zájmem jiné obce ...), 

stejně jako zpravidla proti sobě stojící zájmy soukromé a veřejné. V případě obecného zájmu či 

obecného blaha jako jeho objektivního vyjádření (např. ochrana obecně sdílených hodnot 

vyjádřených v podobě základních práv a v potřebě jejich ochrany státem) se takový střet 

nepředpokládá (ústavní pořádek prostě zakazuje popravovat, cenzurovat, mučit apod.), ovšem to 

může platit jen tam, kde se obecný a veřejný zájem neztotožňuje”. 

 

Podle vyjádření vlády v tomto případě spočívá veřejný zájem v sociální pomoci a ochraně 

životního prostředí. Zároveň soud poukázal na problematiku možného „sníženého standardu” 

kvality potravin pro potřebné, zdůraznil však, že potraviny jsou stále bezpečné pro konzumaci.  

 

„Především pak nemohl Ústavní soud pominout, že napadené opatření sledovalo i další cíl, a to 

ochranu životního prostředí.” Jakkoli je možné spoléhat na dobrovolnost v oblasti řešení 

sociálních problémů i bez zásahu státu, v případě ochrany životního prostředí je podle soudu státní 

regulace nezbytná. Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem, příznivé životní prostředí je 

hodnotou chráněnou samotnou ústavou. Podmínka veřejného zájmu je naplněna i v tomto 

konkrétním případě, neboť nespotřebované potraviny jsou prakticky odpadem a skončí tak buď ve 

spalovně, případně na skládce. Z hlediska ochrany životního prostředí je ideální, aby odpadu 

vznikalo co nejméně, případně aby bylo možné nepotřebné potraviny recyklovat či jinak upotřebit. 

Napadená úprava tak „nepochybně brání samotnému vzniku odpadu produkovaného velkými 

prodejnami potravin v nezanedbatelném množství.” Plýtvání potravinami je přitom celosvětový 

problém a úprava tak sděluje, že „každý by měl jednat způsobem šetrným k životnímu prostředí a 

v tomto ohledu měl nést určitý díl své odpovědnosti, včetně samotných občanů.” Soud nepopírá, 

že napadená úprava může znevýhodňovat jiné činnosti a organizace, které konají ve veřejném 

zájmu, např. zoologické zahrady či spolky pečující o opuštěná zvířata. Z pohledu soudu je však 

prioritní starost o lidi. Navíc v případě subjektů, na které povinnost nedopadá, nic nebrání 

dobrovolnému poskytnutí potravin takovým organizacím. 
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Pro zjištění, zda je napadená úprava v rozporu s ústavou, použil soud test proporcionality v jeho 

klasické třístupňové formě. V prvním kroku v rámci hodnocení legitimity cíle dospěl k závěru, že 

zamýšlený cíl a účel napadené úpravy je možné považovat za přiměřený. Napadená úprava je 

schopná vytyčeného cíle (ochrana veřejného statku) dosáhnout, a zároveň soud neshledal, že by 

šetrnější prostředky byly schopné dosáhnout stejného cíle – dobrovolná účast na poskytování 

potravin potřebným se příliš neosvědčila (druhý krok). Opatření zároveň přispívá i k ochraně 

životního prostředí a dalších ústavně chráněných hodnot.  

 

Ve třetím kroku testu – zkoumání přiměřenosti v užším slova smyslu – soud naznal, že napadená 

úprava i zde obstála. Dochází sice k zásahu do možnosti prodejců disponovat s potravinami, tato 

dispozice je však již tak omezená další legislativou (právní úprava nakládání s odpady). Naopak 

vliv na oblast sociální pomoci má úprava veskrze pozitivní. Navíc je soud přesvědčen, že „dané 

opatření přispěje z dlouhodobější perspektivy ke zlepšení životního prostředí a ochraně dalších 

hodnot”.   

 

Závěrem soud zopakoval, že napadená úprava v přezkumu ústavnosti a proporcionality obstála, 

ačkoli nelze vyloučit možný neústavní zásah do práv a svobod v konkrétním případě. Návrh na 

zrušení zákonné úpravy byl zamítnut.  

 

K odůvodnění nálezu uplatnil disentní stanovisko soudce Vojtěch Šimíček. Soudce nijak 

nezpochybňuje legitimní cíl v podobě zamezení plýtvání potravinami, má však své pochyby o 

zvolených prostředcích s ohledem na množství potravin, kterých se úprava týká, a dopadu do 

praxe. Plénum podle názoru soudce nemělo dostatek informací o praktické realizaci úpravy a 

nemohlo tak adekvátně hodnotit prostředky zvolené k dosažení cíle.  

 

Zároveň nález podle soudce Šimíčka dostatečně neřeší vztah mezi dodavatelem (výrobcem) a 

prodejcem potravin – dodavatel nemusí mít zájem, aby zboží, které je nějakým způsobem vadné, 

bylo dále distribuováno, a to zejména z důvodu ochrany dobrého jména a pověsti. Povinnost předat 

takové potraviny by tak měla být řešením až v případě, že se prodejce a dodavatel nedohodnou 

jinak.  

 

Problematické je podle soudce Šimíčka také to, že soud prakticky neurčil, o jaký vztah se v případě 

napadené právní úpravy jedná. Soud popřel, že by šlo o vyvlastnění, povinné darování, smluvní 
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přímus – argumentace soudu je však nepřesvědčivá a nekonzistentní a nenabízí jiné řešení. Soudce 

poukázal také na zásah do práv provozovatele potravinářského podniku, který musí předmětné 

potraviny skladovat, byť by mohl být schopen je efektivně a rychle distribuovat sám – nález však 

tuto problematiku vůbec neřeší. 

 

Ideologickou připomínku uplatnil soudce k vyjádření pléna k charakteru vlastnictví a jeho sociální 

funkci, které považoval za příliš příkré. Navíc se soudce domnívá, že v minulosti stejnou či 

obdobnou funkci jako stát v ochraně slabších vykonávaly komunity.  

 

Závěrem soudce zformuloval výhradu k pasáži odůvodnění o vlastnictví a uvedl, že „nebýt 

okolnosti, že tak zásadní kauza byla rozhodnuta na jediném ‚předvánočním‘ plénu s poměrně 

malým časem na přípravu, a pokud by byly dostatečně prodiskutovány a případně zohledněny i 

shora uvedené aspekty, toto odchylné stanovisko nemuselo vůbec vzniknout.” 

 

III. Shrnutí 

 

Jádrem sporu v tomto případě byla otázka, zda povinnost poskytnout určité potraviny neziskovým 

organizacím představuje neústavní zásah do vlastnického práva zakotveného v čl. 11 Listiny. Soud 

naznal, že se sice jedná o zásah do vlastnického práva, tento zásah však spadá pod omezení 

vyjádřené v samotné Listině v čl. 11 odst. 3, neboť právo je omezováno za účelem zachování 

zákonem chráněných obecných zájmů, případně veřejného zájmu. Soud vyzdvihl tzv. sociální 

funkci vlastnictví, tedy maximu „vlastnictví zavazuje”, která je vtělena právě do odstavce 3 čl. 11 

Listiny. Podle soudu není možné vlastnictví chápat jako neomezené právní panství, „bez ohledu 

na to, jaké škody či zátěže může způsobit jiným”. Ačkoli napadená úprava zasahuje zejména do 

práva vlastníka disponovat s věcí, je podle soudu tento zásah akceptovatelný – pokud by dispozice 

s předmětem vlastnického práva k potravinám byla zcela neomezená, znamenalo by to v tomto 

případě svobodu potravinu raději vyhodit, než ji přenechat potřebným, a to prakticky pouze z 

důvodů ekonomických.  

 

V případě přenechání potravin je nepochybné, že primární je význam pro potřebné, kteří z různých 

důvodů mohou trpět jejich nedostatkem. Soud však zároveň zdůraznil i environmentální hledisko, 

které je u potravin neodmyslitelné – musí být někde vypěstovány (či přinejmenším jejich 

jednotlivé složky), něčím zavlažovány, sklizeny atd., což vyžaduje nemalé zdroje. Plýtvání těmito 

zdrojí je přitom nejen nehospodárné, ale také neudržitelné – omezení plýtvání těmito zdroji je 
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proto zároveň i ochranou životního prostředí. Nespotřebované potraviny se navíc stávají odpadem, 

se kterým je třeba dále nakládat, ideální by však bylo, aby se minimalizoval již vznik takového 

odpadu. Ústavní soud zdůrazňuje, že stát takto nejedná v rámci libovůle, ale v zájmu blaha 

společnosti, přičemž toto blaho představuje jakýsi souhrn veřejných zájmů, které však mohou stát 

i proti sobě. Veřejný zájem na ochraně životního prostředí, resp. jeho výkon a ochranu je přitom 

podle soudu třeba regulovat a nelze spoléhat na dobrovolnou snahu o dodržování pravidel. Každý 

by však podle soudu měl „nést určitý díl své odpovědnosti” za ochranu životního prostředí, což 

ostatně koresponduje s preambulí a zde přiznaným dílem odpovědnosti vůči budoucím generacím 

za osud veškerého života na Zemi.  

 

I v tomto nálezu soud použil test proporcionality, ochrana životního prostředí však byla brána jako 

veřejný zájem – chráněná hodnota – a nikoli jako jedno ze základních práv. Při provádění 

samotného testu proporcionality soud konstatoval, že účel zásahu do vlastnického práva lze 

považovat za přiměřený a zvolenou formu za způsobilou dosáhnout stanoveného cíle, tedy 

omezení plýtvání potravinami – „z hlediska významu jde o opatření poměrně zásadní povahy, které 

je s to reálně přispět k ochraně životního prostředí a dalších hodnot chráněných ústavním 

pořádkem (legitimní cíl).“ V rámci posledního kroku testu poměřoval soud chráněné právo – 

vlastnické – s veřejným zájmem, resp. dvěma veřejnými zájmy, neboť soud výslovně uvádí 

možnost „zlepšení životní situace sociálně slabých”, jedním dechem však dodává, že „[p]ředevším 

pak lze důvodně očekávat, že dané opatření přispěje z dlouhodobější perspektivy ke zlepšení 

životního prostředí a ochraně dalších hodnot ..., což lze pokládat za jednoznačně pozitivní 

skutečnost.”  

 

Ústavní soud mohl v nálezu úspěšně argumentovat pouze veřejným zájmem v podobě zlepšení 

situace sociálně slabších, výslovně do testu proporcionality však zahrnul i zájem na ochraně 

životního prostředí a zdůraznil sociální funkci vlastnictví i ve formě odpovědnosti jednotlivce za 

stav životního prostředí. Ochrana životního prostředí v šetřeném případě reprezentuje veřejný 

zájem, chráněnou hodnotu či obecné blaho, kvůli kterému je vlastnické právo možné omezit 

přiměřeným způsobem. Jedná se tak o typický případ, kdy je vlastnické právo omezeno takovým 

způsobem, jaký je předvídán již v čl. 11 odst. 3 Listiny, kde sice ochrana životního prostředí (či 

přírodního bohatství) není jako obecný zájem výslovně označena, ale figuruje zde jako jedna z 

hodnot, které výkon vlastnického práva nesmí poškodit.  
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Soudce Šimíček má jistě pravdu v tom, že sociální funkci vlastnictví v minulosti lidé vnímali 

taktéž, byť možná jinak, a o sociálně slabší se starala komunita. Ačkoli však v dnešním světě 

komunity opět nabývají na významu, bez pomoci státu se neobejdou alespoň v některých 

případech – darování potravin bankám je zřejmě jednou z nich, neboť dobrovolná sociální 

solidarita podniků před existencí napadené úpravy nebyla nijak valná. Soudce však opomíjí 

environmentální aspekt úpravy, který naopak nález na mnoha místech vyzdvihuje. Jakkoli jsou 

mnozí lidé schopní sociálního cítění, výchova a povědomí o ochraně životního prostředí není v 

České republice bohužel na nijak vysoké úrovni a aktivita státu je v této oblasti více než potřebná. 

Koneckonců, stav životního prostředí se nezmenšenou měrou odráží i na životech sociálně 

nejslabších.  

 

3.3.6 Veřejný zájem na zachování a rozvoji přírody (Pl. ÚS 18/17)   
 

K ochraně životního prostředí jako veřejnému zájmu se krátce vyjádřuje i již výše zmíněný nález 

sp. zn. Pl. ÚS 18/17 o národních parcích, a to zejm. u námitek uvedených pod písmenem f).   

 

Tento okruh námitek se týkal nemožnosti zcizovat vlastnické právo státu k některým pozemkům 

v národních parcích. Ústavní soud k tomu poznamenal, že stát omezuje prakticky jen sám sebe, 

což není neústavní, a k tomu dodal, že „břímě ochrany veřejného zájmu na zachování a rozvíjení 

přírody leží primárně na státu; proto je odpovědností zákonodárce, jakou regulaci zvolí ve vztahu 

k vlastnímu majetku na zvláště chráněném území”. Soud v odůvodnění nálezu použil test 

proporcionality pouze na zásah do práva na samosprávu, vlastnického práva a na druhé 

straně  Preambuli, čl. 7 Ústavy a čl. 35 odst. 1 Listiny, ochranu životního prostředí v podobě 

zachování a rozvíjení přírody označil nicméně výslovně za veřejný zájem, který je způsobilý 

výkon práv uvedených v čl. 8 Ústavy a čl. 11 odst. 1 Listiny přiměřeně omezit.  

 

 

Závěrem této kapitoly můžeme konstatovat, že nejen na příkladu posledního zmíněného nálezu lze 

poukázat, že ochrana životního prostředí jako veřejný zájem a jako součást základního práva se v 

judikatuře Ústavního soudu často prolíná. Ostatně, i v Ústavě a Listině je ochrana životního 

prostředí pojímána jako součást záklaních práv a svobod a součastně i jako jeden z veřejných 

zájmů, pro které lze jiná práva a svobody omezit. Rozdíl je proto zejména v aktivní legitimaci – 

v případě ochrany životního prostředí jako veřejného zájmu může využít svého speciálního 
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postavení nejvyšší státní zástupce a veřejný ochránce práv. Výsledkem je pak žaloba ve veřejném 

zájmu, která se však využívá stále jen omezeně. Teoreticky blíže z důvodu ochrany práv druhých 

by k takovým žalobám mohl mít veřejný ochránce práv, jeho pozice je však ztížená zákonnou 

formulací o nutnosti prokázání veřejného zájmu namísto pouhého tvrzení, jak je tomu u nejvyššího 

státního zástupce.  
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4. Životní prostředí jako veřejný statek  
 

Již jsme zmínili ochranu životního prostředí jako součást základních práv a jako veřejný zájem, 

životní prostředí je však také veřejným statkem (dále také jako přístup 3). K tomuto poznatku 

přitom dochází jak judikatura, tak ekonomická teorie, jak bude přiblíženo dále v této kapitole. 

 

4.1 Životní prostředí jako veřejný statek v judikatuře Ústavního 
soudu  

 

Charakteristiku veřejného statku přisuzuje životního prostředí ustálená judikatura Ústavního 

soudu – již nález sp. zn. Pl. ÚS 15/96 ze dne 9. 10. 1996 životnímu prostředí (konkrétně zdravému 

životnímu prostředí) přiznává povahu veřejného statku. Tento nález se zabývá kolizí základních 

práv, respektive kolizí základního práva s „jinou ústavně chráněnou hodnotou, jež nemá povahu 

základního práva a svobody (veřejný statek)“, životní prostředí nicméně zmiňuje právě jedinou 

větou, kterou mu dává povahu veřejného statku.   

 

Ústavní soud v nálezu vymezuje rozdíl mezi základními lidskými právy a veřejným statkem: 

„Ústavní úprava postavení jedince ve společnosti obsahuje ochranu individuálních práv a svobod, 

jakož i ochranu veřejných statků. Rozdíl mezi nimi spočívá v jejich distributivnosti. Pro veřejné 

statky je typické, že prospěch z nich je nedělitelný a lidé nemohou být vyloučeni z jeho požívání. 

Příklady veřejných statků jsou národní bezpečnost, veřejný pořádek, zdravé životní prostředí. 

Veřejným statkem se tudíž určitý aspekt lidské existence stává za podmínky, kdy není možno jej 

pojmově, věcně i právně rozložit na části a tyto přiřadit jednotlivcům jako podíly.“ Distributivnost 

je naopak typickou vlastností základních lidských práv a svobod, neboť „[a]spekty lidské existence, 

jakými jsou např. osobní svoboda, svoboda projevu, účast v politickém dění a s tím spjaté volební 

právo, právo zastávat veřejné funkce, právo sdružovat se v politických stranách atd., lze pojmově, 

věcně i právně členit na části a tyto přiřadit jednotlivcům.“ 

 

Na kategorizaci životního prostředí, ať už zdravého či příznivého, jako veřejného statku, setrval 

Ústavní soud i ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 70/97 ze dne 10. 7. 1997. Tento nález se   zabýval 

otázkou aktivní legitimace pro podání ústavní stížnosti v případě, kdy stěžovatel – občanské 

sdružení – tvrdí, že byl zkrácen na svém právu na příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 
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Listiny. Ústavní soud k tomuto judikoval, že „[p]ři posouzení povahy ochrany životního prostředí 

z hlediska uvedeného rozlišování nutno přisvědčit názoru stěžovatele, podle něhož skutečnost, že 

životní prostředí je veřejným statkem (hodnotou) ve smyslu preambule Ústavy a Listiny a čl. 7 

Ústavy, nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1 

Listiny), jakož i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat (čl. 41 Listiny).” Jedním 

dechem soud dodal, že pro občanská sdružení, která působí v oblasti ochrany životního 

prostředí, jsou tato subjektivní práva „toliko procesního charakteru”. V projednávaném případě 

nicméně došlo skutečně ke krácení občanského sdružení na tomto právu, byť procesním. Tento 

nález tak potvrdil předchozí závěry z nálezu  sp. zn. Pl. ÚS 15/96 ohledně charakteru životního 

prostředí jako veřejného statku.167 Soud však dále obsah tohoto pojmu nerozebíral a soustředil se 

spíš na otázky procesní, zejména aktivní legitimaci právnické osoby – občanského sdružení – pro 

podání stížnosti na zkrácení práva na příznivé životní prostředí.  

 

Také v nálezu sp. zn. IV. ÚS 652/06 ze dne 21. 11. 2007 figuruje ochrana životního prostředí jako 

veřejný statek: „Je třeba vzít v úvahu nejen to, že jde o restrikci ospravedlnitelnou tím, že jedině 

při její existenci může být realizováno vlastnické právo vlastníka vodního díla, tedy stejné (a 

přirozeně též stejně ústavně chráněné) právo, ale především, jak plyne z citovaného čl. 7 Ústavy, 

že ochrana životního prostředí, jejímž nedílným komponentem je provoz a údržba vodních děl, je 

veřejným statkem, pro jehož zájem je možno zákonem ústavně chráněné základní právo na 

vlastnictví omezit.” 

 

4.2 Životní prostředí jako veřejný statek v ekonomické teorii  
 

Jak jsme uvedli již v kapitole 2.2, i veřejný statek může být součástí poměřování při testu 

proporcionality, jak uvádí Holländer: „[v] případě kolize je nutné stanovit, za jakých podmínek má 

prioritu jedno základní právo či svoboda a za jakých jiné, resp. určitý veřejný statek. Základní je 

v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného 

základního práva či svobody nebo veřejného statku”.168 Základní charakteristikou veřejného statku 

 
167 Zdravé životní prostředí jako veřejný statek uvádí příkladem také nález ÚS ze dne 27. 8. 2002, sp. zn. I. ÚS 625/01, 

který se však zabývá ústavní stížností jednotlivce na postup policie při provádění rekognice a použítí fotografie 

stěžovatele, kdy relevantním veřejným statkem je podle soudu úsilí o zajištění vnitřního míru ve společnosti, 

spočívající v náležitém objasnění trestných činů a spravedlivém potrestání jejich pachatelů v rámci řádného 

procesu, které se promítá do několika ústavních práv. 
168 FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu: komentář. 
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a jeho odlišností od základních práv a svobod je jeho distributivnost – prospěch z veřejného statku 

je nedělitelný a lidé nemohou být vyloučeni z jeho požívání.  

  
Životní prostředí, případně zdravé životní prostředí, jako veřejný statek je tedy hodnotou existující 

sama o sobě, bez přiřazení ke konkrétnímu člověku. Jeho ochrana je zájmem celé společnosti, 

obdobně jako u jiných veřejných statků – pokud si vypůjčíme trochu z ekonomické teorie, pak 

můžeme konstatovat, že životní prostředí jako celek je čistě veřejným statkem, tzn. že jedince 

nelze vyloučit ze spotřeby a navíc užitek ze spotřeby jedince nesnižuje užitek ostatních. Spotřeba 

tohoto statku je nedělitelně a nevylučitelně rozptýlena po celé společnosti, bez ohledu na to, zda 

jednotlivci chtějí nebo nechtějí tento statek spotřebovávat. Zároveň pro takové veřejné statky platí, 

že 

• jednotlivci nejsou schopni docenit užitek, často tuto hodnotu nelze přesně určit; 

• existují externality, tedy nezamýšlené vedlejší efekty, které způsobují přínosy (pozitivní 

externality) nebo náklady (negativní externality) jiným subjektům než těm, které je 

způsobily, negativní externalitou je typicky např. znečiťování složek životního prostředí; 

• není zde konkurence na straně poptávky, substituce mezi statky také není možná; 

• vnímání a pochopení funkčnosti statku veřejností je problematické.169   

 

Pro životní prostředí jako veřejný statek je zároveň charakteristický vznik externalit, a to spíše 

negativních např. v podobě emisí při výrobě. Řešením negativních externalit bývá v ekonomické 

teorii zavedení tzv. piguovských daní170, v případě životního prostředí však není vždy možné 

jednoznačně identifikovat původce negativní externality, která navíc může mít přeshraniční dopad. 

Problém u veřejných statků, a tedy i zdravého, příznivého, či jinak kvalitního životního prostředí, 

přichází ve chvíli, kdy je ho v této kvalitě nedostatek a tedy se snižuje užitek z jeho využívání. 

Tento nedostatek není možné vyřešit mechanismem trhu, resp. cenovým mechanismem – 

zasáhnout proto musí stát. Při nedostatku se z veřejných statků stávají statky smíšené, kde již 

nestačí ona pověstná neviditelná ruka trhu a je nutný zásah státu.171  

 

 
169 SOUKOPOVÁ, Jana. Ekonomika životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-

5644-2. s. 44. 
170 Podle Arthura Cecila Pigou, ekonoma, který zavedl pojem externalit, vice např. z Arthur Cecil 

Pigou. Britannica [online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Arthur-Cecil-
Pigou.  

171  SOUKOPOVÁ, Jana, Ekonomika životního prostřed,. s. 45. 
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S ohledem na výše uvedené můžeme naprosto souhlasit s judikaturou, že životní prostředí, resp. 

zdravé životní prostředí, je skutečně veřejným statkem, se všemi důsledky, které z této 

charakteristiky plynou. Nejedná se přitom pouze o nedělitelnost, ale také o problémy s negativními 

externalitami, nutnou rolí státu a největší problém ze všech uvedených – nedostatek. 

Typická negativní externalita byla řešena v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ze dne 18. 7. 2017, který se 

týkal možnosti zaměstnance správního orgánu vstupovat do obydlí za účelem kontroly spalovacího 

zařízení a byl rozebrán v kapitole 2.2.1 této práce. Negativní externalitou bylo znečišťování 

ovzduší při spalování nevhodného paliva, které však až do novelizace zákona o ochraně ovzduší 

nebylo nijak snadné ze strany státu postihnout. Změnou legislativy stát zasáhl do snižování 

hodnoty a rozsahu veřejného statku – příznivého životního prostředí – jelikož nikdo jiný zasáhnout 

nemohl. Stát se tak snažil zabránit vzniku nedostatku příznivého životního prostředí resp. 

zdravotně nezávadného ovzduší.  

 

S ekonomickou teorií můžeme souhlasit také v tom, že jednotlivci jako „uživatelé” veřejného 

statku nejsou často schopni jej ocenit a jeho hodnotu pocítí až při jeho nedostatku – což vzhledem 

ke skutečnosti, že u zdravého životního prostředí neexistuje jeho substituce, je problém i z toho 

nejsobečtějšího pohledu.  

 

Závěrem této kapitoly můžeme shrnout, že se nezdá, že by charakter životního prostředí jako 

veřejného statku měl v rozhodovací praxi Ústavního soudu významný vliv či propůjčoval 

(příznivému) životnímu prostředí speciální význam. I přes potvrzení své charakteristiky je tento 

veřejný statek dáván hodnotově na roveň základním lidským právům, a má, resp. by zřejmě měl, 

stejnou váhu při poměřování za pomoci testu proporcionality. Oproti lidským právům je však 

specifikum životního prostředí jako veřejného statku právě v tom, že jej nelze přiřadit konkrétním 

osobám a je jaksi „v dispozici všech”, což je právě důvod pro větší zapojení státu, který má (i s 

ohledem na proklamace v ústavě) o životní prostředí dbát. Zda i toto může být poselstvím výše 

uvedených rozhodnutí Ústavního soudu – tedy že by se stát měl chovat k příznivému životnímu 

prostředí jako veřejnému statku a snažit se zabránit tomu, aby nastal jeho nedostatek – si však 

můžeme pouze domýšlet, neboť Ústavní soud žádný takový výslovný závěr neučinil.  
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Závěr 
 
Bez správně nastavené legislativy může i sebelepší snaha státu i jednotivců o ochranu a zachování 

životního prostředí přijít vniveč – zákonná úprava je ve své roli nenahraditelná. Podpisem 

prezidenta však cesta nekončí, existuje i možnost, že do zákona zasáhne Ústavní soud ve své roli 

negativního zákonodárce a minimálně částečně jej zruší. K tomuto kroku nicméně soud sahá až ve 

chvíli, kdy zákon či jeho ustanovení nelze vyložit ústavně konformním způsobem – v otázce této 

své pravomoci postupuje Ústavní soud v souladu s principem ultima ratio. V některých případech 

však nezbývá soudu nic jiného, než napadenou úpravu zrušit pro rozpor s ústavním pořádkem. 

Právě takovými návrhy na zrušení zákona či jeho ustanovení, které se dotýkají ochrany životního 

prostředí, se zabývala i tato práce.  

 

První část práce byla spíše teoretická – nejprve byl věnován prostor historickému vývoji ochrany 

životního prostředí a jeho promítnutí do ústavních dokumentů států. Kromě formy základních práv 

mohou mít environmentální charakter i povinnosti státu či jednotlivců, případně jiné formy 

ustanovení, z nich prakticky všechny můžeme nalézt i v českém ústavním pořádku. Ústava i 

Listina obsahují odkaz na zájem na ochraně životního prostředí v preambulích i v jednotlivých 

ustanoveních, převaha těchto ustanovení je přitom v Listině, která obsahuje nejen hmotné 

subjektivní právo na příznivé životní prostředí, ale také umožnuje v rámci některých svých 

ustanovení omezit lidská práva a svobody právě z důvodu ochrany životního prostředí či přírody. 

Také v rozhodovací činnosti Ústavního soudu jako negativního zákonodárce lze ve vztahu 

k životnímu prostředí vysledovat několik přístupů podle toho, jak je ochrana životního prostředí 

pojímána – zda jako součást základních práv a svobod, jako veřejný zájem či jako veřejný statek.  

 

Tématu ochrany životního prostředí jako součásti základních práv a svobod vyplývajících 

z ústavního pořádku byl věnován poměrně široký prostor, a to i z toho důvodu, že bylo třeba 

alespoň v krátkosti vymezit termíny, se kterými práce dále pracuje. Součástí této kapitoly tak byla 

i teorie řešení konfliktu základních práv a svobod na jedné a principů na druhé straně, přičemž 

v praxi Ústavní soud k řešení tohoto konfliktu – kolize – používá test proporcionality a racionality.  

 

Test proporcionality použil Ústavní soud ostatně hned v prvním nálezu, který tato práce 

analyzovala, tedy v nálezu o kotlích na tuhá paliva, kde bylo rozhodováno o zásahu do domovní 

svobody z důvodu ochrany životního prostředí, resp. zabránění znečišťování ovzduší spalováním 

nevhodných paliv v tzv. lokálních topeništích, tedy stacionárních spalovacích zdrojích umístěných 
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v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci. Ústavní soud v tomto nálezu 

dospěl při samotném poměřování zásahů do práv a zájmů k závěru, že „[o]proti mírnému omezení 

domovní svobody stojí (na stejné stupnici) podstatné uspokojení zájmu na ochraně zdraví a práva 

na příznivé životní prostředí jiných osob.” V testu proporcionality tedy napadená úprava obstála a 

Ústavní soud naznal, že zájem na ochraně životního prostředí v tomto konkrétním případě převážil 

domovní svobodou (samozřejmě za splnění určitých podmínek, které soud v nálezu blíže 

rozebírá).  

 

Kromě testu proporcionality používá Ústavní soud k přezkumu zásahu do chráněných práv a 

zájmů také test racionality, a to v případě, že se jedná o mírnější zásah do sociálních práv v tom 

smyslu, že není zasaženo jejich esenciální jádro. Na rozdíl od testu proporcionality připouští test 

racionality i zákonné řešení omezení práva, které sice není nejvhodnější ze všech možných, ale je 

dostatečně racionální. Při poměřování jednotlivých práv či veřejných zájmů tak není 

bezpodmínečně nutné najít jediné ideální řešení, což je při přezkumu sociálních práv značně 

problematické a do určité míry subjektivní (a často politické rozhodnutí). Jelikož je právo na 

příznivé životní prostředí systematiky řazeno mezi práva hospodářská, sociální a kulturní, Ústavní 

soud používá test racionality v posledních letech i pro přezkum zásahu právě do tohoto práva. 

Otázku vymezení esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí nechával Ústavní soud 

delší dobu nezodpovězenou, v nálezu týkajícím se stanovení prioritních dopravních záměrů 

k němu však přistoupil a konstatoval, že esenciálním jádrem tohoto práva je „zejména možnost 

každého domáhat se zákonem stanoveným způsobem ochrany přirozených environmentálních 

podmínek své existence a udržitelného rozvoje, s čímž koresponduje pozitivní závazek státu střežit 

zděděné přírodní bohatství, dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a chránit přírodní bohatství 

(preambule a čl. 7 Ústavy). Pozitivní závazek státu tedy mj. spočívá v ochraně proti zásahu do 

životního prostředí v takové míře, která by znemožňovala realizaci základních životních potřeb 

člověka”. Je otázkou, zda se jedná o definici konečnou, kterou Ústavní soud potvrdí i v dalších 

rozhodnutích, či zda ji doplní nebo upraví například při rozhodování o návrhu na zrušení některých 

ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, kde jako vedlejší účastník vystupuje veřejný 

ochránce práv, který ve svém vyjádření nabízí vlastní příspěvek do debaty o obsahu esenciálního 

jádra práva na příznivé životní prostředí. Samostatnou otázkou zůstává, zda je zařazení práva na 

příznivé životní prostředí do skupiny sociálních práv šťastné, s jeho přeřazením do jiné části 

Listiny však můžeme těžko počítat.  
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Práce se zabývá také ochranou životního prostředí jako veřejným zájmem. V rámci tohoto tématu 

nejprve zkoumá samotný neurčitý právní pojem „veřejný zájem“ a následně analyzuje možnost 

použití žaloby ve veřejném zájmu (zejm. jako oprávnění veřejného ochránce práv) v zájmu 

ochrany životního prostředí. Ochranou životního prostředí jako veřejným zájmem se ve své 

rozhodovací praxi jako negativní zákonodárce vypořádává i Ústavní soud, byť ne ve všech 

analyzovaných nálezech by čtenář tuto tematiku na první pohled očekával. Takovým rozhodnutím 

je například nález týkající se povinného přenechání nevyužitelných potravin potravinovým 

bankám podle zákona o potravinách, kde skupina senátorů mířila primárně na zásah do 

vlastnického práva, Ústavní soud však při rozhodování konstatoval, že plýtvání potravinami je 

problém, který má sociální, bezpečnostní, ale i environmentální dopady, a zabýval se proto i 

ekologickým aspektem přenechávání potravin potřebným.  

 

Jako poslední byl analyzován přístup k životnímu prostředí jako veřejnému statku. Ústavní soud 

v několika svých rozhodnutích konstatoval, že (zdravé či jinak kvalitní) životní prostředí je třeba 

považovat za veřejný statek v tom smyslu, že na rozdíl od základních práv a svobod je pro něj jako 

pro veřejný statek typické, že prospěch z něj je nedělitelný a lidé nemohou být vyloučeni z jeho 

užívání – životní prostředí je stejně nárokové pro všechny bez výjimky, stejně tak ovšem všichni 

tratí, pokud dojde k jeho znehodnocení. S uvedeným závěrem souhlasí i ekonomická teorie, která 

se rovněž domnívá, že životní prostředí jako celek je typickým veřejným statkem, což zároveň 

znamená, že v případě jeho nedostatku ve smyslu nemožnosti veřejný statek užívat musí zasáhnout 

stát, jelikož tržní mechanismy na takovou situaci nestačí.  

 

Ačkoli práce nastínila tři různé přístupy Ústavního soudu k ochraně životního prostředí v jeho 

rozhodovací praxi negativního zákonodárce, nevyplývají ze samotných jednotlivých rozhodnutí 

výrazná specifika podle toho, jak je ochrana životního prostředí pojímána. Přesto lze upozornit na 

několik skutečností, které z rozhodnutí o návrzích na zrušení zákonů či jejich ustanovení vyplývají.  

 

Přístup Ústavního soudu k životnímu prostředí se logicky v čase proměnuje, což lze nejlépe 

ilustrovat na používání testu racionality místo testu proporcionality u práva na příznivé životní 

prostředí – Ústavní soud připouští, že toto právo je svým charakterem specifické, resp. že obsah 

tohoto práva má do určité míry i sociální rozměr. Jak již bylo uvedeno výše, soud přistoupil 

k vymezení esenciálního jádra tohoto práva, a ačkoli z pohledu odborné veřejnosti nemusí být toto 

vymezení ideální, není vyloučené, že se bude ještě cizelovat. Zároveň se právo na příznivé životní 

prostředí v poslední době propojuje s právem na zdraví, což svědčí o uvědomění, jak velký vliv na 
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život a zdraví člověka má prostředí, ve kterém žije, jak soud prokázal v nálezu týkajícím se 

spalovacích kotlů, ale i v nálezu týkajícím se limitů hluku, kde soud odkazuje na institut tzv. 

pohody bydlení, který zahrnuje i zdravé bydlení – paralela mezi prostředím, ve kterém člověk žije, 

a jeho zdravím je tedy Ústavnímu soudu nepochybně zřejmá.  

 

Při rozhodování o ochraně životního prostředí v podobě veřejného zájmu nepoužívá Ústavní soud 

test racionality ani proporcionality tolik jako u základních práv. Argumentem pro tento postup je 

možnost ústavně konformního výkladu v případě, kdy je ochrana životního prostředí či přírody 

výslovně zakotvena v ústavním pořádku jako jeden z možných důvodů pro omezení jiného práva 

(viz čl. 11 odst. 3 Listiny, případně čl 14 odst. 3 Listiny). Pro soud je proto dostačující, pokud 

zásah do základního práva či svobody není excesivní a je výslovně ústavním pořádkem 

předvídaný.  

 

V souvislosti s veřejným zájmem na ochraně životního prostředí nelze nezmínit možnost žaloby 

ve veřejném zájmu. Zejména u veřejného ochránce práv by se snaha chránit životní prostředí „pro 

všechny“ přímo nabízela, bohužel v otázce ochrany životního prostředí není tato žaloba nijak 

výrazně využívána, byť má tento institut nepochybně velký potenciál.  

 

Rozhodování o životním prostředí jako o veřejném statku nepředstavuje z pohledu konstantní 

rozhodovací praxe Ústavního soudu žádné vybočení, veřejný statek je v rovnici řešení kolize práv 

a veřejných zájmů na stejné úrovni jako základní práva a není s ním zacházeno nijak speciálně.  

 

S ohledem na výše uvedené můžeme uzavřít, že životní prostředí má v rozhodnutích Ústavního 

soudu jakýsi trojjediný charakter, který ovšem výsledné rozhodnutí nijak výrazně neovlivňuje. 

 

Zároveň lze v rozhodovací praxi Ústavního soudu v poslední době vnímat určité zvýšení citlivosti 

k environmentálním otázkám, z pohledu autorky práce zejména u soudkyně Kateřiny Šimáčkové 

a soudce Ludvíka Davida. Velmi zajímavé by proto mohlo být rozhodnutí soudu o již zmíněném 

návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o ochraně přírody krajiny, kde je šance na další 

upřesňování obsahu a esenciálního jádra práva na příznivé životní prostředí. Můžeme přitom 

očekávat, že environmentální otázky, samozřejmě nejen ve své roli negativního zákonodárce, bude 

Ústavní soud řešit čím dál častěji – namátkou lze uvést připravovanou klimatickou žalobu, která 

sice nemíří přímo na legislativní nedostatky, ale spíše na absenci potřebné legislativy, která by 

podle názoru členů spolku Klimatická žaloba ČR, z. s., mohla ovlivnit vyrovnání České repuliky 
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s klimatickou krizí. Se zvyšující se naléhavosti ekologických otázek ve společnosti je proto 

prakticky jisté, že návrhy týkající ochrany životního prostředí nás všech bude Ústavní soud řešit 

v narůstajících počtech. Můžeme tak doufat, že se vydá obdobnou cestou jako v nálezu o kotlích 

na tuhá paliva či potravinových bankách.    
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Seznam zkratek 
Aarhuská úmluva  Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí 
EIA Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) 
EU Evropská unie 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 
Listina  Listina základních práva a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva 

České národní rady č. 2/1993 Sb. 
NSS  Nejvyšší správní soud 
SŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

SŘS  zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
Úmluva  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
ÚS  Ústavní soud ČR 
Ústava  ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů 

ZOPK  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ZÚS  zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
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a klíčová slova v českém jazyce 
 
Ústavní soud jako negativní zákonodárce ve věcech omezení ústavně zaručených práv 
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.  

 
Klíčová slova 

veřejný zájem, základní práva, ochrana životního prostředí, proporcionalita  
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Název rigorózní práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce  
a klíčová slova v anglickém jazyce 
 
The Constitutional Court as a negative legislator: Restriction of constitutionally 
guaranteed rights for the purposes of environmental protection 
 
Abstract 
 
This thesis examines how the Czech Constitutional Court deals with proposals to repeal laws or 

statutory provisions that restrict constitutional rights or other constitutional provisions concerning 

environmental protection. Specifically, it examines how the Court deals with conflicts between 

constitutional rights concerning environmental protection and other constitutional laws pertaining 

to the environment and/or the public interest in protecting the environment. In addition to the 

analysis of the decision-making practice of the Constitutional Court, the thesis deals with the 

anchoring of environmental protection in constitutional documents and in the Czech Constitution 

– both in the preambls of the Constitution and the Charter, where the environmental protection is 

embodied in individual rights and the state´s duty to protect the environment, including those 

provisions where environmental or nature protection is explicitly enshrined as a possible grounds 

for restriction of another constitutional right. 

 

The thesis briefly describes the role of the Constitutional Court as a negative legislator, ie its power 

to repeal laws or individual statutory provisions. The main content of the work is a critical 

reflection of individual decisions of the Constitutional Court concerning the conflict between 

fundamental rights and freedoms, or public interests. Therefore, the thesis first ly deals with the 

theoretical basis for resolving the conflict concerning constitutional rights and principles, and then 

analyzes the decisions of the Constitutional Court according to individual approaches to the 

concept of environmental protection – whether it is conceived as a part of fundamental right, public 

interest or public good. Pertaining to individual decisions of the Constitutional Court, the thesis 

analyzes its procedure in deciding on specific conflicts between rights and public interests, for 

which the Constitutional Court uses tests of proportionality and rationality, in most cases. Within 

the decision-making on environmental protection relating to public interest, the work also 

mentions the cause of action in the public interest and the use of this cause in the field of 

environmental protection. The last part of the work is  devoted to the environment as a public good 

and the implications of its inclusion in the decision-making practice of the Constitutional Court. 

Towards the end of the thesis possible differences in decision-making according to the three 
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concepts of environmental protection in individual decisions of the Constitutional Court  are 

summarized, together with possible future developments in this area.  

 
Key words 
Public Interest; Constitutional Rights; Environmental Protection, Proportionality. 
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