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Úvod 

Pro  svou  diplomovou  práci  jsem  si  zvolil  téma  Obec  a  ochrana  životního  prostředí 

z pohledu práva. Ochrana životního prostředí v posledních několika letech nabývá stále větší 

důležitosti, a to jednak z hlediska udržitelnosti životního standardu nejen lidí, ale také dalších 

organismů,  ale  současně  se  ochrana  životního  prostředí  stále  více  promítá  do  fungování 

veřejného života, zejména pak v otázkách normotvorby a jednotlivých správních činností, které 

provázejí každodenní život jednotlivce. 

Cílem této diplomové práce je přinést přehled základních a často používaných institutů, 

kterými obce disponují v rámci ochrany životního prostředí, tyto instituty vymezit a současně 

poukázat  na  jejich  výhody,  případně  nedostatky.  V práci  je  použito  teoretických  znalostí 

nabytých během studia, současně jsou tyto znalosti konfrontovány s praktickým využitím a tyto 

znalosti jsou navázány na konkrétní trendy objevující se v praktické aplikaci. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy jejich obsah postupuje od vymezení obce jako 

základní územní a správní jednotky po konkrétní nástroje obcemi využívané. V rámci první 

kapitoly  je  věnován  prostor  pojmu  životního  prostředí,  ukotvení  práva  životního  prostředí 

v rámci  národní  legislativy  s přesahem  do  úpravy  nadnárodní.  Současně  jsou  zvýrazněny 

rozdíly  v pojetí  práva  životního  prostředí,  které  by  mohly  působit  při  kolizi  národní  a 

nadnárodní  úpravy  potíže.  Zvláštní  důraz  je  v první  kapitole  kladen  na  Aarhuskou  úmluvu, 

přičemž nejen že je nastíněn její obsah, respektive jsou zdůrazněna některá důležitá ustanovení, 

ale je současně také poukázáno na její odlišnosti od národní úpravy. V krátkosti je také zmíněná 

zákonná úprava práva na příznivé životní prostředí jakožto základního subjektivního práva a je 

zároveň komparováno s dalšími evropskými státy. 

Druhá  kapitola  obsahuje  zákonné  vymezení  obce  v návaznosti  na  její  zakotvení  nejen 

v zákoně o obcích, ale též v Ústavě ČR, respektive Listině základních práv a svobod, kdy již na 

základě těchto dvou norem nejvyšší právní síly lze popsat některé základní rysy obcí. Současně 

druhá kapitola vymezuje jednotlivé druhy obcí z hlediska jejich zákonných pravomocí, ať už 

v samostatné nebo v přenesené působnosti. Druhá kapitola obsahuje dále vymezení role obcí 

v rámci procesního práva, tedy určení toho, jak obec funguje jakožto procesní subjekt. V této 

kapitole je v základním rozsahu nastíněn rozdíl mezi samostatnou a přenesenou působností. 

Třetí  kapitola  se  již  věnuje  konkrétním  oblastem,  ve  kterých  obce  vystupují  v rámci 

ochrany životního prostředí. V úvodu jsou vyčteny jednotlivé možnosti naplnění sdružovacího 

práva obcí s jejich stručnou charakteristikou. V druhé podkapitole je věnován rozsáhlý prostor 
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jednomu  z nejdůležitějších  nástrojů  obcí  v ochraně  životního  prostředí,  kterým  je  územní 

plánování. Náplní třetí podkapitoly je pojem obecně závazných vyhlášek obcí, jakožto 

stěžejního prvku samostatné působnosti, jejich vymezení, proces schvalování a další 

konsekvence. Další podkapitola obsahuje vytyčení ekonomických nástrojů. 

V poslední kapitole dochází k demonstraci konkrétních opatření, zvláštní důraz je kladen 

na činnosti města Milovice v návaznosti na ochranu životního prostředí. Tato podkapitola je 

rozdělena do dvou oddílů, kdy v prvním oddílu je věnována pozornost odpadovému 

hospodářství, zejména pak recyklaci odpadu prostřednictvím tzv. pytlového systému. Druhý 

oddíl  se  věnuje  spolupráci  města  s organizacemi  spravujícími  bývalý  vojenský  výcvikový 

prostor,  ve  kterém  v nedávné  době  vznikla  rezervace  divokých  koní  a  praturů.  V druhé 

podkapitole jsou pak zmíněny další příklady dobré zprávy napříč složkovými zákony. 

  



7 
 

 

1. Pojem životního prostředí 

1.1. Životní prostředí v ústavním pořádku a nadnárodních normách 

V úvodu je třeba se zabývat samotnou obsahovou náplní pojmu životního prostředí. Jak 

je patrno z norem ústavního pořádku České republiky, definice pojmu není na ústavní úrovni 

nijak rozpracována a vymezení pojmu je ponecháno pro působení běžných zákonů, primární 

úlohu  ve  vymezení  pojmu  životního  prostředí  pak  v našich  podmínkách  zastává  zákon  o 

životním  prostředí,  kdy  již  v jeho  §  2  je  životní  prostředí  jasně  definováno.  Na  rozdíl  od 

právních předpisů Evropské unie tak česká normotvorba disponuje ale základním vymezením 

pojmu životního prostředí, z čehož pramení zjednodušená pozice soudů při stanovení, zda se 

v konkrétním případě jedná o environmentální otázku. 

Dojde-li k porovnání normotvorby české a evropské, je dobře patrný rozdíl v přístupu 

obou  stran.  Zatímco  v českém  ústavním  pořádku  je  akcentována  snaha  co  nejobecnějšího 

vymezení práva životního prostředí, respektive jeho ochrany, na úrovni evropské se legislativci 

rozhodli pro přístup spíše kazuistický, kdy Smlouva o fungování Evropské unie ve své hlavě 

XX. vyjmenovává nejen zcela konkrétně ohraničené oblasti, kterých se ochrana dotýká, ale 

věnuje se již i specifickým postupům, které se aplikují v rámci harmonizace práva životního 

prostředí.1  Smlouva  o  Evropské  unii  je  z hlediska  rozsahu  ustanovení  o  ochraně  životního 

prostředí srovnatelná s naší Ústavou, neboť mimo toho, že zmiňuje potřebu ochrany životního 

prostředí ve své preambuli a několika dalších článcích (jmenovitě v čl. 3 odst. 3 a č. 21 odst. 2 

písm. d) a f)), žádné konkrétní procesní instituty neobsahuje. 

Chceme-li  porovnat  rozdíly  mezi  vnitrostátní  úpravou  ochrany  životního  prostředí 

(nehledě na fakt, jedná-li se o úpravou českou či úpravy jakéhokoliv dalšího státu) a ochranu 

mezinárodní, v prvé řadě vystupuje jako největší odlišnost rozsah ochrany. Zatímco vnitrostátní 

úpravy se snaží chránit životní prostředí jakožto celek a obsáhnout tak veškeré jeho oblasti, 

mezinárodní úprava se zaměřuje na nejpalčivější nedostatky v ochraně životního prostředí a 

zejména  pak  na  ochranu  těch  oblastí,  které  působí  globálně,  tedy  jejich  ohrožení  by  mohlo 

ohrozit celosvětovou populaci.  

O poznání silnější ochrany se oblasti životního prostředí dostává v rámci mezinárodního 

práva.  Na  mezinárodní  úrovní  lze  nalézt  nepřeberné  množství  dokumentů,  které  ochranu 

 
1 Smlouva o fungování Evropské unie, Hlava XX., čl. čl 191 a násl. 
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životního prostředí zajišťují. Specifickým rysem mezinárodního právního prostoru je fakt, že 

ne  všechny  dokumenty,  které  souvisí  s ochranou  životního  prostředí,  jsou  právně  závazné. 

Naopak v mezinárodním právu se hojně uplatňují různé dokumenty doporučujícího charakteru. 

Tyto doporučující normy sice neobsahují žádnou sankci za jejich porušení a  často obsahují 

pouze  doporučení,  jejich  dodržování  je  ovšem  jednotlivými  státy  akceptováno  na  základě 

obyčejového  práva  a  významnou  roli  v postavení  těchto  doporučení  hraje  také  fakt,  že  ve 

většině  případů  mají  svůj  základ  v mezinárodních  organizacích,  jejichž  členské  státy  se 

vstupem zavázaly k dodržování těchto norem, zároveň existence a právní postavení 

mezinárodních organizací působí silou své existence často i na státy, které nejsou přímo jejich 

členy, jako záruka. Mimo těchto doporučujících norem pak samozřejmě existuje nepřeberné 

množství  jednak  smluv  vícestranných,  ale  také  smluv  dvoustranných,  které  zpravidla  řeší 

vzájemnou  výpomoc  v rámci  ochrany  environmentálně  významných  oblastí,  přesahujících 

hranice více států. Největší výhodou těchto mezinárodních smluv je fakt, že působí silou své 

přesvědčivosti díky jejich původu v silné mezinárodní organizaci, kdy státy k jejich ratifikaci 

přistupují zcela dobrovolně. 

Jedním z nejvýznamnějších mezinárodněprávních dokumentů je Aarhuská úmluva, 

dokument podepsaný na 4. ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN „Životní 

prostředí  pro  Evropu“  ze  dne  25.  6.  1998.  Podstatu  Aarhuské  úmluvy  nejlépe  reprezentují 

oficiální webové stránky MŽP, které k Aarhuské úmluvě uvádí následující: „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.“2  

Jak z citované definice vyplývá, náplní Aarhuské úmluvy je oblast zapojování veřejnosti 

do  procesů  ochrany  životního  prostředí,  ať  již  aktivního  či  pasivního  zapojení.  Aarhuská 

úmluva je totiž členěna do třech pilířů, které se věnují různým otázkám zapojení veřejnosti. 

První pilíř zajišťuje právo veřejnosti na přístup k informacím o životním prostředí. V rámci 

prvního pilíře je možné mluvit o obou dimenzích působení Aarhuské úmluvy, tedy o zajištění 

 
2 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí [cit. 2020-09-05]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/umluva_pristup_informace 
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jak pasivní účastí veřejnosti, kdy Aarhuská úmluva mluví o poskytování informací, které jsou 

již zveřejněny (tím je v prvé řadě myšleno, že povinné orgány v případě žádosti o informace, 

které již byly zveřejněny, odkáže žadatele na zdroj informací). Aktivní dimenzí práva z prvního 

pilíře je potom reprezentována skutečností, že povinné orgány jsou zavázány aktivně 

vyhledávat informace shromažďovat a šířit informace z vlastního podnětu.3 

V rámci druhého pilíře je normováno právo veřejnosti účastnit se rozhodování o 

specifických činnostech. Jednotlivé články v rámci druhého pilíře upravují jednak licencování 

či  povolování  konkrétních  činností  s možným  dopadem  na  životní  prostředí  (čl.  6  Aarhuské 

úmluvy), účast na tvorbě plánů, programů a politik týkajících se ŽP, zejména územních plánů, 

akčních plánů pro ŽP a veškerých environmentálních politik na všech úrovních (čl. 7 Aarhuské 

úmluvy) a účast veřejnosti na přípravě prováděcích předpisů a obecně použitelných právně 

závazných normativních nástrojů (čl. 8 Aarhuské úmluvy).4 

Česká  republika  Aarhuskou  úmluvu  podepsala  již  v roce  1998,  ratifikační  proces  byl 

následně zahájen v roce 2001 a dovršen o rok později. Závaznost Aarhuské úmluvy pro ČR je 

dána nejen podpisem a následnou ratifikací České republiky jako státu, druhým významným 

momentem pro závaznost úmluvy je přistoupení Evropského společenství v roce 2004, čímž 

pro Českou republiku vznikla tzv. dvojí závaznost. Spory v ČR v minulosti panovaly ohledně 

toho, zda je Aarhuská úmluva přímo aplikovatelná. Prvním důležitým momentem je fakt, že 

Aarhuská úmluva spadá do kategorie smluv dle čl. 10, na základě kterého při splnění podmínek 

dle zmíněného čl. 10 jsou mezinárodní smlouvy součástí právního řádu, z čehož vyplývá, že 

k jejich aplikaci není třeba zvláštního zákonného zmocnění. Současně článek 10 stanovuje, že 

v případě kolize mezinárodní smlouvy a zákona se aplikuje ustanovení mezinárodní smlouvy. 

Ústavní soud se staví k přímé vykonatelnosti Aarhuské úmluvy negativně, což dokumentuje 

např. usnesení č. j. IV. ÚS 154/08, v němž se Ústavní soud (jeho čtvrtý senát) vyjádřil k přímé 

vykonatelnosti ustanovení Aarhuské úmluvy (v tomto konkrétním usnesení se jednalo o přímou 

aplikaci čl. 9 Aarhuské úmluvy) následovně: „Pokud by totiž právo na bezprostřední přezkum 

 
3 Stec, Stephen, Susan Casey-Lefkowitz, and Jerzy Jendrośka. 2013. Aarhuská úmluva: Příručka k implementaci. 
2. vydání. New York: United Nations. Čl 4-5. [cit. 2020-10-05]. dostupné z:  
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/umluva_pristup_informace/$FILE/OMV-
AU_pruvodce_implementaci-20140711.pdf   
4 VESELÁ, Radomíra, JANKUV, Juraj, ed. Specifika implementace Aarhuské úmluvy do právního řádu České 
republiky. In: JANKUV, Juraj, ed. Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva 
životného  prostredia  a  vplyv  medzinárodného  a  európskeho  práva  životného  prostredia  na  právny  poriadok 
Slovenskej republiky a Českej republiky: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie, 7.-8. 
november 2019, Trnava, Slovenská republika. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Právnická fakulta, 2020. str. 
233-244. 
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stanoviska ministerstva bylo stanoveno mezinárodní smlouvou o lidských právech, musel by mu 

Ústavní soud poskytnout ochranu. Aarhuská úmluva však takové právo nezakotvuje. V 

ustanovení  čl.  9  pouze  určuje  meze,  v  nichž  se  musí  stát,  který  je  její  smluvní  stranou, 

pohybovat; takové ustanovení není přímo aplikovatelné ve vztahu k jednotlivci, neboť nestanoví 

práva  přesně  a  vyžaduje  určitou  akci  ze  strany  zákonodárce  jako  podmínku  svého  použití. 

Soudního přezkumu stanoviska ministerstva se tedy nelze dovolávat přímo na základě Aarhuské 

úmluvy.“5 či usnesení č. j. IV. ÚS 1791/07, ve kterém Ústavní soud vynesl následující: „Pokud 

jde o polemiku stěžovatele s názory Nejvyššího správního soudu ohledně neexistence přímé 

aplikovatelnosti tzv. Aarhurské úmluvy, Ústavní soud je toho názoru, že z textu této úmluvy, jež 

ve svém článku 1 předpokládá postupné uskutečňování obecně formulovaných cílů smluvními 

státy, nelze dovodit, že by tato úmluva byla přímým pramenem jakýchkoliv občanských práv či 

závazků, natož práv či svobod základních. Úmluva obsahuje závazky států, které mají 

programovou povahu a jsou průběžně realizovány smluvními stranami.“ 6 Obě tato usnesení, 

jakož i další rozhodnutí Ústavního soudu Aarhuské úmluvě přímou vykonatelnost nepřiznávají. 

 

1.2. Zákonná úprava práva na příznivé životní prostředí 

V následujících  dvou  odstavcích  jsou  v krátkosti  zmíněny  ustanovení  právních  úprav 

dalších evropských států z oblasti práva na příznivé životní prostředí, z jejichž obsahu vyplývá, 

že  česká  právní  úprava  nevybočuje  ani  k příliš  široké  ani  k příliš  úzké  úpravě.  K zakotvení 

práva  na  příznivé  životní  prostředí  přistupují  státy  různými  způsoby  a  v různém  rozsahu. 

V některých zemích je subjektivní právo na příznivé životní prostředí definováno a 

rozpracováno  na  ústavní  úrovni  v širokém  rozsahu,  jiné  státy  subjektivní  právo  na  příznivé 

životní prostředí neupravují na ústavní úrovni vůbec a stanovují jen povinnost státu příznivé 

životní prostředí zajistit a chránit.  

Za  příklad  poměrně  široké  ochrany  základního  lidského  práva  na  příznivé  životní 

prostředí může posloužit Portugalská ústava. Ta ve svém článku 66 odst. 1 zakotvuje právo 

každého na příznivé životní prostředí a současně povinnost ho chránit. Nespokojuje se však jen 

s takto vágní formulací, naopak obsahuje ještě odstavec 2, ve kterém vyjmenovává oblasti, ve 

 
5 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 154/08 ze dne 30. 6. 2008 dostupné z: 
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-154-08 
6 Usnesení sp. zn. IV. ÚS 1791/07 ze dne 21. 11. 2007 dostupné z: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-1791-07_1 
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kterých  se  právo  na  příznivé  životní  prostředí  konkrétně  uplatní  a  jakým  způsobem.7  Na 

opačném pólu v zakotvení základního práva na příznivé životní prostředí je například 

Německo,  v jehož  ústavní  úpravě  je  specifikována  „pouze“  povinnost  státu  zajistit  ochranu 

životního prostředí8, o právu na příznivé životní prostředí jako základním subjektivním právu 

však německá ústava mlčí a zajištění práva na příznivé životní prostředí jakožto subjektivního 

práva je ponecháno na působení německého Ústavního soudu. Podíváme-li se na Ústavu dalšího 

souseda České republiky, Polska, zjistíme, že v polská úprava obsahuje relativně široký rozsah 

ochrany  životního  prostředí,  je  však  třeba  v ní  jednotlivá  ustanovení  hledat  napříč  celým 

textem,  neboť  polská  ústava  obsahuje  sice  ochranu  širokou,  za  to  však  nekoncentrovanou 

v rámci  jednoho  oddílu.  Základní  obsah  ochrany  životního  prostředí  se  v polské  ústavě 

koncentruje do článků 74 a 86.9 

V ústavním pořádku ČR nalezneme dvě roviny dotýkající se ochrany životního prostředí. 

První rovinou je rovina ústavní, v rámci které je ochrana přírodního bohatství zdůrazněna již 

v Preambuli. Další ustanovením Ústavy je článek 7 Ústavy, kdy tato rovina se týká povinnosti 

státu  příznivé  životní  prostředí  zajistit  (šetrné  využívání  přírodních  zdrojů  a  přírodního 

bohatství bezesporu napomáhá k naplnění práva na příznivé životní prostředí), druhou rovinou 

je rovina garance subjektivního práva na příznivé životní prostředí, která je reprezentována 

Listinou. 

Článek  7  Ústavy  stanoví  povinnost  státu  dbát  ochrany  životního  prostředí,  konkrétní 

práva a povinnosti státu v této oblasti jsou však ponechány úpravě běžných zákonů, což již 

v minulosti vyústilo k výkladovému problému, jak k takovému na první pohled pouze 

proklamativnímu ustanovení přistupovat a jak ho vykládat a aplikovat. K problematice výkladu 

článku 7 Ústavy ČR se v komentáři prof. Klímy vyjádřil prof. Damohorský, a to v tom smyslu, 

že stát převzal na základě tohoto článku právní odpovědnost za kvalitu životního prostředí, je 

však třeba si uvědomit, že mimo odpovědnosti právní má stát také odpovědnost politickou a 

v neposlední řadě též morální, což však nezbavuje ostatní subjekty jejich dílu odpovědnosti za 

příznivé  životní  prostředí.  Stát  k zajištění  příznivého  životního  prostředí  využívá  zejména 

 
7 Ústava Portugalské republiky, čl. 66 [cit.2020-09-26], dostupná z: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pt/pt045en.pdf 
8 Ústava Spolkové republiky Německo, čl. 20a. [cit. 2020-09-05]. v anglické verzi dostupná z: https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
9 Polská ústava z roku 1997. [cit. 2020-09-05]. v anglické verzi dostupná z: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_1997.pdf 
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nástrojů institucionální, jmenovitě pak zřizování ministerstev, jiných ústředních orgánů státní 

správy, případně specializovaných orgánů typu České inspekce životního prostředí.10 

Základním výkladovým problémem, na který se liší názory právních teoretiků je otázka 

uplatňování práva na příznivé životní prostředí. Spor panuje mezi tím, zda by právo na příznivé 

životní  prostředí  nemělo  být  přímo  uplatnitelné  na  základě  článku  7  Ústavy  bez  dalšího 

zákonného zmocnění. Touto otázkou se zabývá například docent Blahož, který k závaznosti a 

samovykonatelnosti prohlásil následující: „Tam, kde realizace ústavních ustanovení je 

podmíněna zákonem, stává se ústavní ustanovení deklaratorním ve vztahu k přímo 

aplikovatelným ustanovením ústavy, čímž se podle našeho názoru snižuje jeho ústavní status. 

Pokud  má  zákonná  úprava,  která  podmiňuje  aplikovatelnost  ústavního  ustanovení  příliš 

vyčerpávající  charakter,  znamená  to,  že  není  možný  jejich  extenzívní  výklad  ve  prospěch 

ochrany životního prostředí na základě neustále se rozvíjejících vědeckých poznatků.“11 Byť se 

v pokračování citované pasáže doc. Blahož vyjadřuje ve smyslu, že obsahem běžných zákonů 

je třeba rozsah základního práva na příznivé životní prostředí specifikovat tak, aby ustanovení 

Ústavy ČR nezůstalo jen neuchopitelnou proklamací, ztotožňuji se s konečným závěrem doc. 

Blahože, že ústavní zakotvení práva na příznivé životní prostředí by mělo být konstruováno 

tak, aby se ho bylo možné domáhat přímo na základě Ústavy ČR, samozřejmě pak s tím, že 

konkrétní  dílčí  práva  a  povinnosti  mohou  (či  spíše  musí)  být  upraveny  zákonem,  aby  bylo 

zabráněno přílišné kazuističnosti norem ústavního pořádku. 

Neméně důležitou otázkou, která by pro futuro měla být vyřešena, je rozsah ustanovení 

čl.  7  Ústavy,  a  to  nejen  z hlediska  rozsahu  povinností  státu,  ale  také  z hlediska  rozsahu 

předmětu, který je tímto ustanovením chráněn, stručně řečeno vymezení oblastí, které mají být 

tímto  ustanovením  chráněny.  Ústava  ČR  totiž  přímo  neuvádí,  jakými  prostředky  a  v jakém 

rozsahu  stát  musí  ochranu  životního  prostředí  zabezpečit.  Přesný  rozsah,  ve  kterém  stát 

poskytuje ochranu životního prostředí je věcí výkladu, např. komentáři autorů prof. Václava 

Pavlička a doktora Hřebejka najdeme následující: „Ochrana přírodních zdrojů a přírodního 

bohatství je v životním zájmu celé společnosti a musí být zachována v zájmu současné i příštích 

generací. K plnění těchto cílů stát přijímá takové závazky i mezinárodními smlouvami, které do 

vnitrostátních  předpisů  transformuje.  Ústavní  úprava  obsažená  v tomto  článku  navazuje  na 

opatření,  jimiž  zejména  od  roku  1991  orgány  Československé  federace  i  České  republiky 

 
10 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 
str. 98 
11 MÜLLEROVÁ, Hana. Právo na příznivé životní prostředí: nové interpretační přístupy. Praha: Ústav státu a 
práva AV ČR, 2016. str. 47  
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zabezpečovaly  splnění  těchto  cílů.  Základním  principem  je  požadavek  trvale  udržitelného 

rozvoje, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní 

životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů. K splnění těchto úkolů patří i zřizování národních parků a chráněných oblastí, 

státních přírodních rezervací i opatření k ochraně přírody a krajiny. Stát plní tyto své úkoly ve 

vztahu k veškerým přírodním zdrojům a přírodnímu bohatství bez rozdílu.“12 

Jiná je situace v případě Listiny základních práv a svobod ČR. Listina na rozdíl od Ústavy 

ČR  přesně  vymezuje  obsah  práva  na  příznivé  životní  prostředí  již  konkrétními  složkovými 

právy, případně povinnostmi. V čl. 35 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv 

a svobod nalezneme již konkrétní dílčí práva a povinnosti, které jsou v rámci ochrany životního 

prostředí na úrovni ústavního pořádku chráněny. Čl. 35 obsahuje ochranu dvou dílčích práv, a 

to práva na příznivé životní prostředí (odst. 1), práva na informace o stavu životního prostředí 

(odst.  2)  a  jedné  povinnosti,  a  to  povinnost  zdržet  se  při  výkonu  svých  subjektivních  práv 

činností, jež by nad míru stanovenou zákonem poškozovaly životní prostředí, kulturní památky 

či druhové bohatství přírody. 13 Možná aplikace práv vycházejících  z Listiny je však rovněž 

omezena, stejně jako u Ústavy ČR pro jejich aplikaci zákonodárce přenesl možnost vymáhat 

tato práva pouze v součinnosti se zákonnou normotvorbou. 

Historicky  přístup  spočíval  v praxi,  že  při  porušení  základního  práva  vycházejícího 

z článku 35 odst. 1 Listiny je žalobně legitimována pouze fyzická osoba. K důvodům tohoto 

omezení  právnických  osob  judikoval  Ústavní  soud  ČR  již  v několika  svých  rozhodnutích. 

Příkladmo v usnesení I. ÚS 282/97 se Ústavní soud vyjádřil následovně: „Článek 35 Listiny 

základních  práv  a  svobod  zakotvující  právo  na  příznivé  životní  prostředí  a  včasné  a  úplné 

informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů na právnické osoby vztahovat nelze. 

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.  Tomu  ostatně  odpovídá  i  charakteristika  životního 

prostředí, jak ji provedl zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Životním prostředím chápe 

"...vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem 

 
12 PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky. Sv. I, Ústava České republiky. 
Praha: Linde, 1994. str. 51. 
13 Listina, článek 35, odst. 1, odst. 2. 
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jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 

ekosystémy a energie (§ 2)."14 

V posledních letech se však začaly objevovat náznaky, ze kterých je patrná snaha přiznat 

právo na příznivé životní prostředí také právnických osobám. Prvním rozhodnutím Ústavního 

soudu, které bylo v opozici vůči usnesení I. ÚS 282/97, se stal nález Ústavního soudu sp. zn. I. 

ÚS 59/14 a na něj navazující nálezu sp. zn. IV. ÚS 3572/14. Oba nálezy prosazují myšlenku, 

že právo na příznivé životní prostředí, tak jak je definováno v zákoně o životním prostředí, sice 

náleží  primárně  fyzickým  osobám  jako  živým  organismům,  ovšem  snaha  sdružovat  se  za 

účelem ochrany tohoto práva do právnických osob (obvykle spolků) probíhá za účelem posílení 

vyjednávací pozice a tudíž tato snaha nemůže být v žádném případě jakékoliv fyzické osobě na 

škodu.15 Specifickému postavení obce jako veřejnoprávní korporace zastupující své občany a 

jejích možnostech je věnován prostor v podkapitole 2.4. 

Jiná je od počátku situace ohledně odstavce 2 téhož článku, který se týká práva na včasné 

a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Právo na informace o stavu 

životního prostředí je v Listině zaneseno na základě Úmluvy o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. 

Aarhuská úmluva). Jelikož jsou právnické osoby ve většině případů účastny různých správních 

řízení, právo na informace o životním prostředí  se jim přiznává  automaticky, neboť by bez 

těchto  informací  nemohly  do  průběhu  správních  řízení  kvalifikovaně  zasáhnout.  Zapojení 

právnických osob do záležitostí týkajících se životního prostředí předpokládá Aarhuská úmluva 

již  ve  své  Preambuli,  kde  je  mimo  jiné  možno  nalézt  následující:  „Strany  této  úmluvy, 

…uznávajíce  dále  důležitost  rolí,  které  v  ochraně  životního  prostředí  mohou  hrát  jednotliví 

občané, nevládní organizace a soukromý sektor,… majíce zájem na tom, aby veřejnosti, včetně 

organizací, byly dosažitelné účinné soudní mechanismy aby tak byly chráněny jejich oprávněné 

zájmy a právo bylo prosazováno…se dohodly takto:…“16 

K přiznávání práva na příznivé životní prostředí se velice přiléhavě vyjádřil ve své úvodní 

glose v publikaci Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy autorky JUDr. 

Hany  Müllerové,  Ph.D,  profesor  Damohorský.  Ve  své  glose  se  zabýval  zejména  otázkou, 

 
14 Usnesení sp. zn. I. ÚS 282/97 ze dne 6. 1. 1998 (U 2/10 SbNU 339) dostupný z: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-282-97 
15 Právo na životní prostředí v České republice: Shrnutí dosavadní interpretace práva na příznivé životní prostředí 
v ČR. Ústav státu a práva Akademie věd ČR [online]. 1. 4. 2018 [cit. 2020-02-29]. Dostupné z: 
https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/vyzkumne-projekty/env/poznatky/pravo-na-priznive-zp-v-cr.html 
16 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí, Preambule 
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z jakého důvodu docházelo v minulosti k přiznání práva na příznivé životní prostředí dle článku 

35 odst. 1 Listiny pouze fyzickým osobám, když práva a povinnosti dle zbylých dvou odstavců 

se dle všeobecného konsenzu vztahují jak na osoby fyzické, tak také právnické. Jako 

nejpádnější argument uvádí prof. Damohorský korelaci vzájemných práv a povinností. Jinými 

slovy není možné, aby právnické osoby měly uloženy povinnosti, ale současně jim nenáležela 

alespoň minimální práva. Druhým argumentem, proč byl dosavadní přístup sporný, je spatřován 

v  závislosti  zejména  hospodářských  činností  právnických  osob  na  přinejmenším  základní 

udržitelnosti  příznivého  životního  prostředí.  Závěr,  že  téměř  žádná  hospodářská  činnost  se 

neobejde bez byť jen minimálního standardu životního prostředí, je nezpochybnitelný.17 

  

 
17 MÜLLEROVÁ, Hana a kol. op. cit. str. 21-27 
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2. Obec 

2.1. Zákonné vymezení obce 

Obec, jak je ostatně zakotveno již v Ústavě ČR, konkrétně jejím článku 99 je základní 

územně samosprávnou jednotkou, která má dle Ústavy ČR, stejně jako vyšší územně 

samosprávný  celek  (kraj)  právo  na  samosprávu.  Další  vymezení  obce  je  pak  ponecháno  na 

zákonu  č.  128/2000  Sb.,  zákon  o  obcích,  který  v ustanovení  §  1  vymezuje  obec  jako 

„…základní územní samosprávné společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen 

hranicí území obce. V ustanovení § 2 jsou obsaženy další definiční znaky obce, zejména právní 

subjektivita  obcí,  kdy  každá  obec  je  veřejnoprávní  korporací  vlastnící  majetek,  přičemž 

navenek vystupuje vždy vlastním jménem a z každého učiněného právního jednání je také sama 

odpovědná18. 

Jako  nejdůležitější  ze  všech  definičních  znaků  obce  se  jeví  personální  substrát,  bez 

kterého by obec nemohla plnit svůj účel. Jisté problémy s vymezením obce lze spatřovat ve 

faktu, že dle čl. 99 Ústavy ČR je dělení na obce jako základní územní samosprávné celky a 

kraje  jako  vyšší  územně  samosprávné  celky  dělením  územní  samosprávy,  nikoliv  dělením 

území České republiky. 19 Česká republika jakožto státní územní útvar se totiž dělí na územní 

společenství občanů obce a územní společenství občanů kraje a jak poukazuje publikace prof. 

Pavlíčka a kolektivu, územní společenství občanů obce či kraje nelze vždy obsahově přesně 

ztotožnit s pojmem obce či kraje jako územně samosprávného celku20 

 

2.2. Dělení obcí 

Mezi obcemi na území České republiky existují značné rozdíly, ať už se jedná o jejich 

velikost, soubor pravomocí, kterými disponují, tak i postavením v systému veřejné správy. Pro 

účely této práce je nejzásadnějším dělením oblast přenesené působnosti, kde hraje kategorizace 

obcí důležitou úlohu v rozsahu kompetencí, které jsou jednotlivým kategoriím obcí zákonem 

přiznány, neméně důležité je pak toto dělení i v posouzení, zda dochází k aplikaci kompetencí 

pouze pro území obce, které je ta, která kompetence svěřena, či zda zasahuje pověřená obec i 

 
18 Zákon o obcích, §§ 1-2 
19 Ústava ČR, článek 99 
20 PAVLÍČEK, Václav, Ján GRONSKÝ, Jiří HŘEBEJK, et al. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo 
České republiky. Praha: Leges, 2011. Student. str. 970, 



17 
 

do fungování dalších, zpravidla menších obcí. Základní obce s menším počtem obyvatel často 

nedisponují ekonomickými ani personálními kapacitami k výkonu některých činností, a proto 

není výjimkou, že tyto menší základní obce uzavírají např. veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

určitých činností s městysy nebo městy, které takovými kapacitami disponují. 

Pro  úplnost  je  třeba  zmínit  též  dělení  obcí  dle  zákona  o  obcích,  tedy  dělení  na  obce 

základní,  městysy  a  města.  Toto  dělení  vychází  z tradic  územního  členění  na  území  Čech 

z období středověku, kdy na základě druhu obce vznikala jednotlivým obcím rozdílná práva. 

Toto dělení však v současnosti nemá na výkon samostatné a přenesené působnosti vliv, a je 

proto uvedeno spíše doplňkově. 

Základní obec není v zákoně o obcích výslovně definována, za takovou obec se proto 

považuje  každá  obec,  která  splňuje  zákonné  vymezení  podle  ustanovení  §§  1  a  2  zákona  o 

obcích, a která současné nesplňuje podmínky, které jsou stanoveny pro právo užívání statusu 

městyse  nebo  města.  Základní  obce  mají  z hlediska  pravomocí  ve  veřejné  správě  nejnižší 

postavení, tedy jejich pravomoci jsou pouze takové, které náležejí všem obcích bez výjimky. 

Dalším stupněm v hierarchii obcí jsou obce se statusem městysu. Městysem se může stát 

každá  obec,  která  o  udělení  tohoto  statusu  požádá,  pokud  tak  stanoví  předseda  Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR (na základě vyjádření Vlády ČR).21 Dále pak zákon o obcích v témže 

paragrafu, odstavci 6 uvádí, jakým způsobem přechází postavení městysů, případně měst, při 

různých formách dělení či slučování obcí. 

 Nejvyšší formou obcí je v českých podmínkách obec se statutem města. Obcím, které 

užívaly statusu města před účinností zákona o obcích, tento status i nadále zůstává, v případě 

obcí, které o získání statusu města žádají po nabytí účinnosti zákona o obcích platí, že musí 

splňovat podmínku alespoň 3000 obyvatel. Následný postup je stejný jako v případě městysu, 

tedy  obec  si  o  udělení  statusu  města  požádá  a  předseda  Poslanecké  sněmovny  na  základě 

vyjádření Vlády ČR status udělí.22 Zvláštní postavení mají města statutární, která dle § 4 zákona 

o obcích mohou členit své území na městské obvody nebo městské části, což je významné v tom 

směru, že každý městský obvod či městská část zřizuje vlastní orgány samosprávy, tudíž má 

možnost vykonávat samosprávu na úrovni co nejbližší občanům. 

Statutární  města  v ČR  můžeme  členit  na  dva  typy,  a  to  na  statutární  města  územně 

členěná, tedy ta, která využila oprávnění rozdělit své území, a ostatní statutární města. Ostatní 

 
21 Zákon o obcích, § 3 odst. 2 
22 Zákon o obcích, § 3 odst. 1, odst. 3 
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statutární města se ve svém postavení nijak neodlišují od ostatních měst, rozdíly lze spatřovat 

převážně  ve  formálních  záležitostech,  jako  je  například  pojmenování  orgánů  apod.  Naproti 

tomu  územně  členěná  statutární  města  jsou  rozdělena  buď  na  městské  části  nebo  městské 

obvody, kdy o tomto rozdělení rozhoduje zastupitelstvo obce. Do 30 dnů od vydání rozhodnutí 

může však být podán návrh na konání místního referenda, při kterém dochází k hlasování o 

rozčlenění statutárního města. Pokud je statutární město územně členěno, vydá zastupitelstvo 

obce  formou  obecně  závazné  vyhlášky  statut,  který  řeší  systém  organizace  a  rozdělení 

kompetencí mezi městskými částmi či obvody a statutárním městem.23 

Veškerému výše uvedenému dělení se vymyká pouze hlavní město Praha. Ta je současně 

hlavním městem, krajem a obcí a její postavení se neřídí zákonem o obcích, nýbrž zákonem č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. V zákoně o hlavním městě Praze lze nalézt úplnou úpravu 

administrativního  členění,  pravomocí,  práv  a  povinností  občanů  a  dalších  záležitostí,  které 

přímo souvisí se zvláštním postavením Prahy jakožto hlavního města. 

Z hlediska počtu obcí vztahovanému k počtu obyvatel patří ČR na přední místa, většina 

obcí na našem území spadá do kategorie obcí, které nemají více než 500 obyvatel 24. S tímto 

faktem částečně souvisí i rozložení obcí v oblasti přenesené působnosti. 

V rámci výkonu přenesené působnosti jsou dle ustanovení § 61 zákona o obcích 25 obce 

rozčleněny  na  tři  typy,  a  to  obec  s obecním  úřadem,  který  vykonává  přenesenou  působnost 

v základním  rozsahu  (při  další  zmínce  bude  používáno  označení  základní  obec),  dále  obec 

s pověřeným obecním úřadem, a nakonec obec s obecním úřadem s rozšířenou působností.  

Definičním znakem základní obce je výkon přenesené působnosti na základě zvláštních 

zákonů  pouze  v rámci  správního  obvodu  odpovídajícím  území  obce.  Výkonem  přenesené 

působnosti u základní obce je pověřen vždy konkrétní orgán obce, jehož zmocnění vychází 

vždy z jednotlivého zvláštního zákona. K rozsahu činností základní obce nutno dodat, že zákon 

o  obcích  neobsahuje  žádný  katalog  konkrétních  činností,  které  do  přenesené  působnosti 

základních obcí spadají.  

 
23 HENDRYCH, Dušan, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard, 
PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: 
C.H. Beck, 2016. Academia iuris. str. 98, 99 
24 Viz. Příloha č. 1 [cit. 2020-07-20], dostupná také z: 
https://www.czso.cz/documents/10180/92010910/32019919003.pdf/3013631d-7727-4f05-b271-
fcfd0bb0251a?version=1.1 
25 Zákon o obcích, § 61 
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Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností naproti tomu 

vykonávají správní činnosti v rámci přenesené působnosti nejen pro své správní území, ale také 

pro správní území jiné, zpravidla základní obce. Seznam obcí s pověřeným obecním úřadem a 

obcí s rozšířenou působností je stanoven ve zvláštním zákoně, konkrétně zák. č. 314/2002 Sb., 

zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 

v přílohách 1 a 2.26 

 

2.3. Samostatná a přenesená působnost 

2.3.1. Samostatná působnost 

Oblast samostatné působnosti upravuje ustanovení § 35 zákona o obcích, podle kterého 

spadají  do  samostatné  působnosti  záležitosti,  které  jsou  v zájmu  obce  a  jejích  občanů,  kdy 

současně odstavec jedna předmětného ustanovení obsahuje negativní podmínku, že se jedná 

pouze o záležitosti, které nejsou svěřeny krajům a nepatří do přenesené působnosti. 

Demonstrativní výčet některých kompetencí v oblasti samostatné působnosti obsahují 

ustanovení §§ 84 a 85. Přesto, že se jedná o relativně širokou škálu konkrétních kompetencí, je 

tento  výčet  pouze  demonstrativní,  jelikož  zastupitelstvo  obce  si  může  jednak  vyhradit  další 

pravomoci nacházející se v § 102 odst. 2, které jsou běžně vykonávány radou obce, nad rámec 

tohoto rozšíření pravomocí navíc mohou zákony složkové ochrany životního prostředí stanovit 

další činnosti, které budou prováděny v rámci samostatné působnosti. Jak je ze samého textu 

zákona  o  obcích  zřejmé,  zákonodárce  se  snažil  o  co  nejširší  a  nejobecnější  ohraničení 

samostatné působnosti, což je z mého pohledu správná cesta, neboť nelze obsáhnout veškeré 

eventuality, které by při stanovení, zda se jedná o působnost samostatnou či přenesenou, mohli 

nastat, a je tak snížena šance, že vznikne legislativní vakuum. 

Výkon samostatné působnosti obcí, ať už v rámci ochrany životního prostředí či jiných 

záležitostí obce, je prováděna především prostřednictvím OZV. Oblast, na kterou se OZV často 

zaměřují, je oblast ochrany ovzduší, zejména pak vydávání OZV, kterou se zakazuje spalování 

určitého druhu „odpadních“ látek přírodního původu, případně může být stanovena i doba, kdy 

lze  přírodniny  spalovat.  V extrémních  případech  pak  může  obec  spalování  zakázat  úplně, 

v takovém  případě  však  musí  zajistit  náhradní  způsob,  jak  budou  tyto  přírodní  odpady 

likvidovány.27 K rozsahu obecně závazných vyhlášek v oblasti ochrany ovzduší se již 

 
26 Zákon č. 314/2002 Sb., O stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 
27 Zákon o ochraně ovzduší, § 16 odst. 5 
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několikrát  vyjádřil  Ústavní  soud.  Za  příklad  takového  rozhodnutí  lze  uvést  nález  ve  věci 

vyhlášky města Budyně nad Ohří, která prostřednictvím OZV stanovila rozsah paliv, která lze 

v obci spalovat. Nález Ústavního soudu v předmětném řízení vyzněl v tom smyslu, že obec není 

oprávněna zákonné povinnosti dále rozšířit, může však OZV specifikovat zákonné znění s tím, 

že odkáže na zákonné znění a doplní konkrétní podmínky.28 

Další možností, jak může obec působit na kvalitu životního prostředí v rámci samostatné 

působnosti, je realizace ekologických projektů ať již samostatně nebo v rámci spojení 

s právnickými osobami soukromého práva. V takovém případě obec musí s majetkem nakládat 

takovým  způsobem,  aby  neporušila  ustanovení  §  38  zákona  o  obcích,  tedy  musí  majetkem 

nakládat v zájmu obce a jejích občanů. K tomu se může sdružit s fyzickými či právnickými 

osobami dle § 54 zákona o obcích. Příklad takového jednání v rámci samostatné působnosti 

vykonává obec Hostětín, jejíž ekologické projekty jsou popsány dále v podkapitole 4.2. této 

diplomové práce. 

Mimo  praktických  činností  spadajících  do  oblasti  samostatné  působnosti  se  hlava  II 

zákona o obcích věnuje hospodaření obcí. Z hlediska ochrany životního prostředí, zejména pak 

při využití ekonomických nástrojů, jak jsou dále popsány v podkapitole 3.5., jsou ustanovení o 

hospodaření pro tuto práci neméně důležitým zdrojem.  

Poplatky vztahujícími se k ochraně životního prostředí, bez kterých se neobejde téměř 

žádná obec v České republice, jsou poplatky vyplývající z tvorby komunálního odpadu občany 

obce. V oblasti poplatkové povinnosti za produkci odpadu je již od samého počátku zákonné 

úpravy situace značně nepřehledná, neboť obec má možnost výběru poplatků dle třech různých 

zákonných ustanovení existujících v českých právních normách.  U všech třech druhů poplatků 

však platí, že jsou stanoveny v rámci samostatné působnosti obce a vybrané finanční prostředky 

jsou příjmem rozpočtu obce. První možností obcí, jak stanovit poplatek z komunálního odpadu 

je stanovení Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování  komunálních  odpadů,  upraveného  v zákoně  o  místních  poplatcích,  konkrétně 

 
28 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/08 ze dne 5. 8. 2008 (N 135/50 SbNU 193; 406/2008 Sb.). dostupný z: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-08_1. v němž se Ústavní soud vyjádřil následovně: „Reakce 
na společensky nežádoucí jevy v obci totiž nelze řešit autoritativním určením poměrů jednotlivců cestou své 
vlastní normotvorby, která zakotvuje povinnosti fyzických a právnických osob způsobem odlišným, než jak je 
stanoví zákon, a která je ve svém důsledku pro adresáta právní normy matoucí. Naproti tomu obec může v textu 
vyhlášky doslovnou citací zákona uvést konkrétní povinnosti stanovené v dané oblasti zákonem a s odkazem na 
příslušné zmocňující zákonné ustanovení uvést, jakým způsobem a v jakém rozsahu obec tohoto zmocňujícího 
ustanovení využívá a jaké konkrétní povinnosti a pravidla chování jsou předmětným ustanovením vyhlášky nad 
rámec zákona (nikoli však v rozporu s ním) ukládány. Takový způsob aplikace zákonného zmocnění je ústavně 
souladný a pro adresáta právní normy srozumitelný.“ 
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v jeho hlavě VI, § 10b.29 Zákonné ustanovení vymezuje plátce místního poplatku, osoby, které 

jsou od tohoto poplatku osvobozeny, nejdůležitějším odstavcem § 10b je však dle mého názoru 

odst.  5,  který  stanovuje  maximální  sazbu  poplatku  a  jeho  skladbu.  Pokud  by  zákon  toto 

zastropování neobsahoval, nepochybuji o tom, že by v hojném počtu vznikaly případy, kdy by 

obce sáhly, ať už z jakýchkoliv důvodů, ke stanovení nepřiměřeně vysokých poplatků za svoz 

komunálního  odpadu,  na  což  by  bylo  navázáno  zatížení  případnými  žalobami,  které  by  ze 

situace vyplývaly. Jak je patrno, obec prostřednictvím OZV specifikuje výši místního poplatku 

za komunální odpad, což je v zákoně reflektováno.30 V rámci Místního poplatku z komunálního 

odpadu považuji za nutné zmínit, že ač jeho ukládání probíhá v rámci samostatné působnosti 

obce,  konkrétně  OZV  obce,  ustanovení  týkající  se  správy  poplatků  (lhostejno  zda  Místního 

poplatku z komunálního odpadu či jiných poplatků upravených zákon o místních poplatcích) 

výslovně stanovuje že „Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti.“31 Takto 

koncipované znění jednotlivých ustanovení zákona reagovalo s největší pravděpodobností na 

předešlé znění zákona o místních poplatcích, platné v rozmezí 16. 10. 2017 až 31. 12. 2019, ve 

kterém  §  14  odst.  1  věta  první  zněla  následovně:  „Stanovení  poplatků  patří  do  samostatné 

působnosti  obce,  která  je  ve  svém  území  zavedla.“.  Následující  ustanovení  §  15  znějící 

„Působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené 

působnosti.“ však vzhledem ke své nejasné formulaci, jaká konkrétní působnost (zda správa 

poplatků,  jejich  stanovování,  případně  jiná)  popíralo  při  použití  jazykového  výkladu  právě 

ustanovení § 14 odst. 1. Z tohoto důvodu se nejspíše zákonodárce rozhodl v současně platném 

a  účinném  znění  akcentovat  správu  poplatku  jakožto  jediný  výkon  přenesené  působnosti. 

K předmětným ustanovením lze najít jejich rozklíčování v důvodové správě, a to v následovně: 

„Dochází ke sloučení stávajícího § 14 odst. 3 a § 15. 

K odstavci 1: 

Explicitně  se  normuje,  kdo  je  správcem  místních  poplatků.  V  současné  době  tato 

skutečnost vyplývá z toho, že § 14 odst. 3 uvádí, že řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 

V této souvislosti je vhodné pojem „řízení o poplatcích“ nahradit pojmem „správa poplatků“, 

který je širší, neboť správa zahrnuje nejenom řízení, ale i jiné postupy při správě poplatků. Jde 

o  obvyklé  vyjádření  pravomoci  orgánu  veřejné  moci  při  správě  daní,  poplatků  a  jiných 

peněžitých plnění podle daňového řádu. Není nutné stanovovat, že správu poplatku vykonává 

 
29 Pro zjednodušení bude dále používáno termínu Místní poplatek z komunálního odpadu 
30 Zákon o místních poplatcích, § 14 a násl. 
31 Zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, Čl. I 
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obecní úřad té obce, která jej na svém území zavedla, protože to plyne již z § 61 zákona o obcích 

a a contrario i z § 64 a § 66 zákona o obcích. 

K odstavci 2: 

Odstavec 2 vychází ze stávajícího znění § 15. V návaznosti na § 8 zákona o obcích platí, 

že je-li upravena působnost obcí a není stanoveno, že jde o přenesenou působnost obce, platí, 

že jde vždy o samostatnou působnost. Proto je nutné výslovně zakotvit, že správa poplatků je 

výkonem přenesené působnosti obce.“32 

Druhou možností obce, jak financovat náklady spojené s nakládáním a likvidací 

komunálního  odpadu  je  stanovení  Poplatku  za  komunální  odpad  dle  zákona  o  odpadech.33 

Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, 

plátcem je však majitel nemovitosti. U Poplatku za komunální odpad není stanovena přesná 

výše  poplatku,  „maximální  výše  poplatku  se  stanoví  podle  předpokládaných  oprávněných 

nákladů  obce  vyplývajících  z  režimu  nakládání  s  komunálním  odpadem  rozvržených  na 

jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících 

na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto 

odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k 

odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce.“34 Významným rozdílem, který odlišuje Poplatek 

z komunálního odpadu od Místního poplatku z komunálního odpadu je zohlednění počtu nádob 

vzhledem k počtu bytů či obytných jednotek. 

Poslední  možností,  jakým  způsobem  obec  může  zajistit  výběr  poplatků  za  komunální 

odpad, je uzavření smlouvy dle § 17 odst. 6. Tento způsob výběru poplatků však u nás není 

hojně rozšířen a je spíš okrajovou možností, tudíž mu v této práci nebude věnována výraznější 

pozornost.  Je  čistě  v režii  obce,  kterou  z výše  popsaných  variant  financování  odpadového 

hospodářství zvolí, nesmí však jednotlivé způsoby vzájemně kombinovat, je totiž, jak z dikce 

zákona o odpadech vyplývá, oprávněna zvolit si právě jednu z nabízených variant. 

Ke vztahu jednotlivých poplatků za komunální odpad se v jednom ze svých rozhodnutí 

vyjádřil  i  Nejvyšší  správní  soud,  když  řešil  povahu  těchto  poplatků  z hlediska  toho,  zda  se 

fyzická  osoba,  která  má  na  území  určité  obce  rekreační  objekt,  může  od  placení  poplatku 

odprosit.  Nejvyšší  správní  soud  k tomu  uvedl  následující:  „Právní  úprava  České  republiky 

 
32  Vláda:  Důvodová  zpráva  k  zákonu  č.  278/2019  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  565/1990  Sb.,  o  místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 278/2019 Dz 
33 Zákon o odpadech § 17a 
34 Zákon o odpadech, § 17a odst. 5 
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skýtá  obcím  celkem  tři  různé  způsoby  financování,  pokud  jde  o  hospodaření  s  komunálním 

odpadem (nelze je uplatňovat současně): 1. místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 2. poplatek za komunální 

odpad dle § 17a zákona o odpadech, nebo 3. smluvní systém vybírání úhrady za komunální 

odpad ve smyslu ustanovení § 17 odst. 6 zákona o odpadech. … Definice osoby poplatníka v 

této variantě se zásadně liší od jejího vymezení podle varianty první, tj. místního poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. U místního poplatku má vymezení poplatníka formální charakter, neboť 

kritériem je zde trvalý pobyt fyzické osoby v obci, popř. vlastnictví stavby určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 

(srov. § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích). Zavádí se zde tedy nevyvratitelná právní 

domněnka, podle níž systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů obce  využívá  každá osoba  splňující jedno z těchto  formálních kritérií. 

Naproti tomu u poplatku za komunální odpad je poplatník vymezen jako každá fyzická osoba, 

při jejíž činnosti vzniká komunální odpad (srov. § 17a odst. 2 zákona o odpadech). I zde pracuje 

zákonodárce s nevyvratitelnou právní domněnkou, že dané osoby využívají obcí zavedený režim 

nakládání s komunálním odpadem, neboť opačný přístup  by podporoval nežádoucí  chování 

(nelegální ukládání odpadu v přírodě, využívání cizích nádob určených k odkládání odpadů 

apod.).  Kritérium  pro  stanovení  osoby  poplatníka  je  však  v  tomto  případě  materiální-již 

nerozhoduje trvalý pobyt či vlastnictví nemovitosti, nýbrž to, zda určitá osoba skutečně vytváří 

svou činností odpad. Na to pak navazuje definice plátce poplatku, kterým je vlastník 

nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.“35  

Dalším  poplatkem  v samostatné  působnosti,  který  vlivem  stále  se  zvyšujícího  počtu 

osobních  automobilů  začíná  v posledních  letech  využívat  stále  vyšší  počet  obcí,  je  místní 

poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. Tento 

poplatek  je  upraven  §  10  zákona  o  místních  poplatcích.  Jeho  účelem  je  zpoplatnění  vjezdu 

osobního automobilu do částí obcí, kam je za normálních okolností vjezd zakázán.36 Místo nebo 

část obce, do které může být vjezd podmíněn zaplacením tohoto poplatku, však nemůže být 

 
35 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.4.2016, čj. 6 Afs 24/2016 - 26 dostupný z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0024_6Afs_1600026_20160504103650_prevedeno.pdf  
36 Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. Obec & finance 
[online]. Praha: Triada, spol. s r.o., 2004, 23.4.2014, 2004(1) [cit. 2020-11-18]. Dostupné z: 
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6645637 
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obcí stanoven libovolně bez jakéhokoliv omezení, k čemuž se vyjádřil Ústavní soud 

následovně: „…takovým místem je totiž třeba rozumět ucelenější, zpravidla osídlenou lokalitu, 

kterou  s  vnějším  světem    (okolím)  komunikace  jako  dopravní  cesta  spojuje  (sr.  §  2  zák.  č. 

13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, "k vjezdu do vybraných míst").“ 37 Z odůvodnění 

nálezu tedy jasně vyplývá, že se bude jednat o místa, resp. části měst, ve kterých se koncentruje 

vyšší množství obyvatelstva nebo kde se nachází kulturně či jinak důležité památky, tudíž je 

zájem na minimalizaci poškozování těchto památek, případně životního prostředí jako celku. 

Další místní poplatky dle zákona o místních poplatcích již nemají primární účel ochrany 

životního prostředí (tento účel vystupuje pouze sekundárně), a proto nepovažuji za nutné se jim 

v této práci věnovat. 

 

2.3.2. Přenesená působnost 

Ústavní zakotvení přenesené působnosti obsahují články 100 odst. 1 věta druhá upravující 

přenesenou  působnost  v tom  smyslu,  že  územně  samosprávné  celky  (kraje  a  obce)  jsou 

správními obvody pouze pokud tak stanoví zákon. 38 Na tento článek pak navazuje ustanovení 

čl.  105,  doplňující  čl.  100  tím  způsobem,  že  stanovuje  navíc  nutnost  zákonné  úpravy  pro 

případy,  kdy  orgány  samosprávy  vykonávají  státní  správu.39  Důležitým  prvkem  čl.  105  je 

formulace,  že výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy, tedy ne obci jako celku. 

Dalším  důležitým  bodem,  který  ohraničuje  výkon  přenesené  působnosti  je  rozsah,  v jakém 

správní obvody přenesenou působnost vykonávají. Přestože není možné a ani žádoucí taxativně 

vypočítávat veškeré činnosti vykonávané obcemi v rámci přenesené působnosti, zákonodárce 

okruhy přenesené a samostatné působnosti vymezil dost možná nejefektivnějším způsobem, 

který  mohl  využít.  Do  zákona  o  obcích  byl  totiž  zapracován  §  8,  ze  kterého  vyplývá,  že 

přenesenou  působností  je  pouze  to,  co  zákon  (lhostejno  jaký)  výslovně  označí,  ve  zbylých 

případech se jedná o působnost samostatnou.40 

Konkrétnímu způsobu výkonu přenesené působnosti je v zákoně o obcích věnována hlava 

III.  kterou  reprezentují  §§  61-66.  Již  v samém  úvodu  hlavy  III.,  v  §  61  v odstavci  1  je 

rozklíčována věcná působnost podle rozdělení obcí vymezeného v podkapitole 2.2. V odstavci 

 
37 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11.7.2001, sp. zn. Pl.ÚS 23/2000 dostupný z: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-23-2000 
38 Ústava, čl. 100 odst. 1 
39 Ústava, čl. 105 
40 Zákon o obcích, § 8 
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2 je popsána hierarchie norem, se kterými se obec při výkonu přenesené působnosti musí řídit 

a  posledním,  tedy  3.  odstavci  je  stanoveno,  že  metodickou  a  odbornou  pomoc  poskytuje 

orgánům obce krajský úřad. V následujícím odstavci je vybrána a rozvedena úprava lesního 

zákona, jelikož úprava v lesním zákoně je z mého pohledu jedna z nejzdařilejších a 

nejpřehlednějších. 

Asi  nejširší  oprávnění  vycházející  z přenesené  působnosti  byla  obcím  svěřena  lesním 

zákonem.  Lesní  zákon  v  §  48  vyjmenovává  v odstavci  1  širokou  škálu  rozhodnutí,  které 

vydávají obecní úřady obcí si rozšířenou působností, v odstavci 2 pak lze nalézt další činnosti, 

které  již  nejsou  rozhodnutími,  jedná  se  spíše  o  činnosti  praktické.  Jedna  z nejdůležitějších 

praktických činností obce v rámci přenesené působnosti v ochraně lesů je upravena v § 48 odst. 

2 písm. d), a sice se jedná o zajištění zpracování lesních hospodářských osnov. Záměr zadat 

zpracování lesní hospodářské osnovy obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhlásí nikoliv 

obecně závaznou vyhláškou, jak stojí v textu zákona, nýbrž nařízením obce, jelikož se jedná o 

výkon přenesené působnosti, což je ostatně potvrzeno i v komentáři k lesnímu zákonu.41 

Normotvorba v rámci přenesené působnosti zaujímá v oblasti ochrany životního prostředí 

rozsáhlou oblast, což souvisí zejména s tím, že většina složkových zákonů obsahuje zákonné 

zmocnění pro obce (prakticky vždy obce s rozšířenou působností, v některých případech i pro 

obce nižších kategorií), k výkonu státní správy. Základní zmocnění pro podzákonnou 

normotvorbu  obcí  vychází  z článku  79  odst.  3  Ústavy.  Hlavním  aktem  vydávaným  obcemi 

v rámci přenesené působnosti jsou nařízení. Nařízeními se rozumí podzákonné právní normy, 

k jejichž vydávání je obec zmocněna zákonem, tyto slouží k provádění zákona, a které nesmí 

být v rozporu nejen se zákonem, ale  ani dalšími podzákonnými právními předpisy, čímž se 

v hierarchii  nařízení  obce  dostávají  na  úplný chvost  hierarchie  právních  norem.  Proces 

vydávání nařízení obcí je rozdílný už v orgánu, který je vydává. Na rozdíl od OZV je orgánem 

obce zmocněným k vydávání nařízení rada obce, v případě malých obcí, ve kterých se rada ze 

zákona  nezřizuje,  tak  činí  starosta  obce.  S problematikou  nařízení,  a  koneckonců  výkonem 

přenesené působnosti, souvisí kategorizace obcí vymezenou v podkapitole 2.2. této práce, tedy 

na obce základní, obce s pověřeným obecním úřadem a obce s úřadem s rozšířenou působností. 

Přehled veškerých kompetencí v rámci přenesené působnosti jsou zpracovány v rámci tabulky, 

která je přílohou č. 2 této diplomové práce.  

 
41 DROBNÍK, Jaroslav. Lesní zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. Komentáře Wolters Kluwer. 
str. 85 
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Výkon  přenesené  působnosti,  jakožto  výkon  státní  správy,  který  ve  své  podstatě  není 

dobrovolnou činností obce, je jí uložen autoritativně, je na základě zákona o obcích financován 

z příspěvku  poskytovaného  ze  státního  rozpočtu,  tento  příspěvek  ovšem  dle  tvrzení  obcí 

zdaleka  nepostačuje  k pokrytí  nákladů  na  výkon  státní  správy,  tudíž  obce  do  výkonu  státní 

správy musí investovat i své vlastní prostředky. Ač dle zákonné dikce vykonává samostatnou 

působnost obec a přenesenou orgány obce, tedy by měla být státní správa a samospráva striktně 

oddělená,  v praxi  tomu  tak  ze  zjevných  důvodů  často  není,  u  menších  obcí  zpravidla  není 

personálně ani finančně možné jednotlivé působnosti oddělit. Nemožnost oddělení samostatné 

a přenesené působnosti je postavena již při tvorbě legislativy. Nejzřetelněji lze toto pozorovat 

právě v již několikrát zmiňovaném zákonu o místních poplatcích. Podle tohoto zákona jsou 

místní poplatky ukládány v samostatné působnosti obce, což by samo o sobě nečinilo žádné 

potíže. Problém však nastává v momentu, kdy je místní poplatek vybírán a následně spravován, 

neboť  tyto  činnosti  již  spadají  do  působnosti  přenesené.  Stavební  zákon  trpí  podobným 

neduhem v případě zpracovávání územně plánovací dokumentace (územního plánu a 

regulačního  plánu).  Jejich  pořízení  spadá  do  přenesené  působnosti  (§  6  odst.  1.  písm  a) 

stavebního zákona), schválení těchto dokumentů je naopak působností samostatnou (§ 6 odst. 

5. písm. a) stavebního zákona). 42 Dalším problémem je, že ač by přenesená působnost neměla 

omezovat výkon té samostatné, na obce je kladena v současné chvíli tak široká škála úkolů 

v oblasti státní správy, že obce ze tří čtvrtin provádějí působnost přenesenou a pouze z jedné 

čtvrtiny, tedy dosti okrajově, působnost samostatnou. 

Další problém, který se v rámci přenesené působnosti objevuje, se týká výkonu přenesené 

působnosti základními obcemi. Malé obce totiž k výkonu přenesené působnosti dostávají ze 

státního rozpočtu i menší příspěvky (příspěvky na výkon veřejné správy je totiž přidělován ve 

výši, která se liší v závislosti na počtu obyvatel obce). Z toho vyplývají menší příspěvky na 

výkon státní správy pro tyto malé obce a vzhledem k nedostatečnému personálnímu obsazení 

nezbývá obci nic jiného než na základě veřejnoprávní smlouvy zmocnit jinou obec, aby za ni 

výkon státní správy převzala. Za tuto delegaci však musí obci, která výkon státní správy přebírá, 

hradit kompenzaci, která však často bývá vyšší než onen státní příspěvek. V praxi tak malé obce 

často neměli jinou možnost než některé činnosti v rámci přenesené působnosti takzvaně nechat 

ležet, tedy si nemohly dovolit je delegovat na jinou obec a zároveň si nemohly dovolit ji ani 

 
42 Malé obce a výkon přenesené působnosti. Obec & finance [online]. Praha: Triada, spol. s r.o., 2008, 2.5.2008, 
2008(1) [cit. 2020-11-18]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6316968 
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vykonávat.43 Neméně velkým nedostatkem při výkonu přenesené působnosti malými obcemi je 

kvalita personálního obsazení. Vezme-li se v úvahu šíře oblastí, ve kterých malé obce vystupují 

jakožto vykonavatelé státní správy, vyvstává u malých obcí otázka,  zda je v jejích reálných 

možnostech zajistit odborníka na každou z těchto oblastí. V případě těch nejmenších obcí, které 

mají často jen desítky, či maximálně pár stovek obyvatel, si lze jen velmi obtížně představit, že 

by tyto obce měly mezi svými obyvateli odborníka na každou oblast přenesené působnosti, a i 

kdyby tomu tak bylo, stěží si lze představit, že by každý z těchto odborníků měl chuť se výkonu 

státní správy věnovat. 

De lege ferenda by bylo možné se inspirovat v sousedních státech, konkrétně v Německu 

a jeho spolkových zemích Bavorsku a Sasku. V těchto spolkových zemích je aplikován systém 

tzv. jednotné obce. V praxi systém vypadá tak, že malé obce se sdruží do svazku (toto sdružení 

vznikne na základě zakladatelské smlouvy) a na základě tohoto svazku pak vznikne jednotný 

úřad  (zpravidla  se  nachází  v obci,  která  je  v rámci  veřejnoprávní  korporace  největší),  který 

vykonává veškeré činnosti za tyto malé obce. Financování je realizované tím způsobem, že stát 

příspěvek  na  výkon  státní  správy  vyplatí  jednotlivým  obcím,  vykonávající  úřad  na  začátku 

každého  roku  schválí  rozpočet  s tím,  že  rozpočítá  na  jednotlivé  obce  úhrady  za  činnosti 

(zpravidla  podle  počtu  obyvatel)  a  obce  poté  státní  příspěvek  spolu  se  svými  úhradami 

splátkově  poukazují  na  účet  vykovávajícího  úřadu.  Jak  je  z výše  popsaného  zjevné,  takto 

prováděný výkon by se dal uplatnit i v našich podmínkách, navíc by prokazatelně menší obce 

zatěžoval  pouze  finančně,  a  to  ještě  pouze  do  té  míry,  ve  které  na  vykonavatele  jednotlivé 

činnosti v rámci přenesené působnosti opravdu delegovaly.44 

 

2.4. Obec a její role jakožto procesního subjektu 

Obec jako samosprávná jednotka, mimo činností, které vykonává bezprostředně, je také 

nadána k zastupování občanů obce (respektive jejich zájmů) v různých správních řízeních. Roli, 

jakou  obec  může  v řízení  zastávat,  lze  rozdělit  do  třech  kategorií.  V prvé  řadě  může  obec 

 
43  V roce  2008  bylo  Ministerstvem  vnitra  ČR  provedeno  šetření,  jehož  cílem  bylo  právě  zjištění  efektivity 
přenesené působnosti v malých obcích do 1000 obyvatel. Ministerstvo vnitra vypsalo grantový program s cílem 
vytyčit problémy a současně najít řešení zjištěných problému. Zpracovatelem projektu se stalo odborné 
konsorcium vzniklé z Masarykovy univerzity – Centrum pro regionální rozvoj a GaREP, spol. s r.o., společnosti 
pro  regionální  ekonomické  poradenství.  Toto  konsorcium  zpracovalo  projekt,  ve  kterém  konsorcium  vytyčilo 
největší nedostatky a současně navrhlo opatření k jejich řešení. Některá z opatření již byla uvedena v život. Více 
o projektu lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra [cit. 2020-10-02], dostupných z: 
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=21351908&doctype=ART 
44 HUŽERA, Jiří. Malé obce a výkon  veřejné správy [online]. 4.2.2004 [cit. 2020-11-19]. Dostupné z: 
https://www.moderniobec.cz/male-obce-a-vykon-verejne-spravy/ 
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působit  jakožto  dotčená  veřejnost,  respektive  zástupce  zájmů  svých  občanů.  Druhou  funkcí 

obce  je  její  role  jakožto  správního  orgánu,  který  je  nadán  pravomocí  přímo  autoritativně 

rozhodnout obvykle prostřednictvím úřadu obce s rozšířenou působností45. Posledním 

způsobem zapojení obce může být participace obce jako přímého účastníka řízení. Rozdíl mezi 

účastenstvím  obce  jakožto  zástupce  občanů  a  účastenstvím  obce  jakožto  přímého  účastníka 

bude vysvětlen v následujících odstavcích. 

K postavení obce jakožto účastníka, který hájí zájmy svých občanů (čili zástupce dotčené 

veřejnosti),  proběhlo  v uplynulých  letech  nespočet  soudních  řízení,  ať  už  před  Nejvyšším 

správním soudem nebo před Ústavním soudem a nutno poznamenat, že judikatura v na toto 

téma  prošla  relativně  divokým  vývojem.  Základním  problémem,  který  v oblasti  účasti  obce 

jakožto ochránce zájmů občanů vzniká, je komparace a vyvažování jednotlivých základních 

práv, která vyplývají z Ústavy ČR a Listiny, neboť v rámci většiny sporů vznikají kolize mezi 

těmito  právy  a  často  závisí  na  argumentační  obratnosti  jedné  či  druhé  strany  při  jejich 

uplatňování.  Ohledně  aktivní  legitimace  obce  dovolávat  se  ochrany  nikoliv  jako  obec,  ale 

v rámci  ochrany  svých  občanů  se  Nejvyšší  správní  soud  vyjádřil  následovně:  „…obec  je 

veřejnoprávní korporací, jejíž faktický základ tvoří její občané (osobní substrát této právnické 

osoby ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) obč. zák.). Občané mají schopnost vnímat uvedené imise 

a jsou-li jimi rušeni při oprávněném užívání nemovitostí ve vlastnictví obce, jejími při výkonu 

svého vlastnického práva rušena i obec. Obec se tedy za naplnění předpokladů uvedených v § 

127 odst. 1 obč. zák. může vůči vlastníku věci jejímž užíváním vzniká hluk či vibrace, právem 

domáhat toho aby se těchto imisí zdržel“ (právní věta rozsudku ze dne 25. 8. 1999, sp. zn. 2 

Cdon 330/97, obdobně rozsudek ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2296/2006).46 Byť Nejvyšší 

správní soud odkázal na rozhodnutí civilních soudů v ryze soukromoprávní věci, je dle mého 

názoru citovaný závěr použitelný i v intencích práva správního, neboť se v konkrétním případě 

více než soukromé právo řeší funkce a postavení obce a na tuto otázku nemá oblast práva vliv. 

Nadto  je  ve  výše  zmíněném  judikátu  Nejvyššího  správního  soudu  odkaz  i  na  Usnesení 

Ústavního  soudu  sp.  zn.  Pl.  ÚS  45/06  ze  dne  11.  12.  2007  ve  věci  Jirkovské  vyhlášky 

v následujícím  znění:  „obyvatel  dané  obce,  kteří  prostřednictvím  svého  zastupitelstva  a  jím 

přijímané  obecně  závazné  vyhlášky  realizují  a  prosazují  svou  představu o  podobě  a  kvalitě 

životního  prostoru,  který  je  bezprostředně  obklopuje  a  má  přímý  dopad  na  jejich  fyzické  i 

 
45 Příkladem takového rozhodování může být např. ustanovení § 48 lesního zákona či v ustanovení §§ 105 a 106 
vodního zákona. Všechny tyto činnosti jsou prováděny v rámci přenesené působnosti. 
46 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 6 Aps 1/2013–51, dostupný z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0001_6Aps_13_20130723083806_prevedeno.pdf 
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duševní zdraví a pohodu jejich bydlení.“47Jak vyplývá z výše zmíněných rozhodnutí, obec není 

a priori vyloučena z možnosti účastnit se jakožto dotčená veřejnost řízení týkajících se ochrany 

práva svých občanů na příznivé životní prostředí. 

Obec  působící  jako  správní  orgán  vychází  z ústavního  zmocnění  obce  vycházejícího 

z ústavního zakotvení přenesené působnosti. Obec je v tomto případě tzv. správním obvodem 

a má vrchnostenskou pravomoc rozhodovat v zákonem definovaných případech o právech a 

povinnostech osob. Rozsah činností spadajících do oblastí rozhodování obcí jakožto správního 

úřadu upravuje vždy zákon v rámci jednotlivých složek životního prostředí. Za příklad může 

posloužit zákon o ochraně přírody a krajiny, který ve svých § 76 odst. 1 a odst. 2 vymezuje 

oblast rozhodování základních obcí (odstavec 1), obcí s pověřeným obecním úřadem (odstavec 

2) a nejdetailnější úpravu obsahuje v oblasti vymezení výkonu státní správy obecními úřady 

s rozšířenou působností v ustanovení § 77, v němž je upraveno široké množství činností v rámci 

přenesené působnosti.48 Jedná se zejména o kompetence v rámci obecné ochrany přírody, které 

jsou zastoupeny v § 77 odst. 1 písm. a) až k), ale nebyly opomenuty ani některé prvky zvláštní 

druhové ochrany rostlin a živočichů, reprezentované písm. l) a m) téhož ustanovení.49 Důležité 

pro oblast náplně činnosti obcí jakožto správních obvodů je fakt vycházející již ze zákonné 

dikce zákona o ochraně přírody a krajiny, totiž že působnost obcí je omezena na území, která 

nejsou  zvláště  chráněnými  územími  (jako  například  národní  parky  nebo  chráněné  krajinné 

oblasti). Do této kategorie spadá ještě jedna významná činnost obcí, kterou jim ukládá přímo 

zákon, a tou je poskytování informací, ať už dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

nebo podle zákona o právu na informace o životním prostředí. Na základě obou těchto zákonů 

(zákon o právu na informace o životním prostředí je k zákonu o svobodném přístupu 

k informacím v poměru speciality) jsou právě obce jedním ze subjektů povinných poskytovat 

informace,  kdy  odmítnout  jejich  poskytnutí  mohou  jen  ze zákonem  taxativně  stanovených 

důvodů, jako například v případě, že se jedná o utajované informace.  

 
47 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. 12. 2007 (N 218/47 SbNU 871; 20/2008 Sb.) dostupný 
z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-45-06 
48 Výčet v ustanovení § 77 je výčtem demonstrativním, což vyplývá zejména z odstavce 4 zmiňovaného paragrafu. 
Ten jasně poukazuje na možnost, že obce mohou vykonávat i jiné činnosti v rámci státní správy, nejsou-li příslušné 
jiné orgány ochrany přírody. Demonstrativnost výčtu vyplývá i z komentáře k ustanovení znějící „Pro takto široce 
vymezenou působnost pokrývající všechny případy, kdy nelze dovodit příslušnost konkrétního orgánu ochrany 
přírody, se užívá označení „zbytková působnost“ (KNOTEK, Jaroslav. § 77 [Působnost obecních úřadů obcí s 
rozšířenou působností]. In: VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, 
DIENSTBIER, Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2017, s. 557.) 
49 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. § 77. dostupný z: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/16/1/2#pa_77 
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Posledním způsobem zapojení obce do procesu ochrany životního prostředí je její role 

účastníka správních řízení. Narozdíl od role zástupce svých obyvatel (role dotčené veřejnosti) 

se obec účastní správních řízení sama za sebe v zásadě ve dvou případech, a to v případě, kdy 

se rozhoduje o právech a povinnostech vyplývajících z postavení obce jakožto subjektu, který 

ze zákona vlastní majetek a je oprávněn s ním disponovat, přičemž v těchto případech má obec 

práva a povinnosti srovnatelné s každou jinou fyzickou či právnickou osobou. Druhý případ 

nastává v zákonem výslovně jmenovaných řízeních, které se týkají území obce jakožto území 

dotčeného  případným  následným  rozhodnutím.  Příkladem  takových  řízení  jsou  řízení  o 

posuzování vlivu na životní prostředí dle zákonu EIA (ať už se jedná o řízení o posuzování 

vlivu záměru - EIA nebo posuzování vlivu koncepce – SEA) a řízení o vydání integrovaného 

povolení dle zákona o integrované prevenci. V případě obou řízení obec vystupuje jako tzv. 

dotčený územně samosprávný celek, tedy územně samosprávný celek, jehož území je záměrem 

nebo koncepcí přímo dotčeno. V obou těchto řízení je obec jakožto dotčený územně 

samosprávný celek oprávněna vyjádřit své stanovisko k návrhu (oznámení) a současně obec 

zajistí zveřejnění návrhu (oznámení) na úřední desce, aby se s ním mohli seznámit i obyvatelé 

obce, kteří případnou realizací mohou být také dotčeni.  

V průběhu posuzování záměrů dle zákonu EIA je obec, jako dotčený územně 

samosprávný  celek,50  jedním  z orgánů,  který  se  vyjadřuje  k  oznámení  záměru.  Obci  je  dle 

zákonného znění současně s oznámením zasílána i dokumentace, posudek a stanovisko 

příslušného úřadu (tím je v procesu posuzování buď orgán kraje nebo MŽP. Vyjádření obce 

jako dotčeného územního samosprávného celku má pro obec a koneckonců i pro celý proces 

posuzování zásadní vliv. Příslušný úřad totiž při posuzování, zda záměr skutečně ovlivní životní 

prostředí, přihlíží k vyjádření obcí. 

Účast obce v řízení o integrovaném povolení dle zákona o integrované prevenci51 se větví 

na dvě možné role obce. Tou první je účast dle § 7 odst. 1 písm. c), kdy je obec ze zákona od 

počátku účastníkem řízení, neboť stavba, pro jejíž umístnění se integrované povolení vydává, 

má být postavena přímo na území obce. V takovém případě je obec účastníkem bez dalšího. 

V případě druhém, který upravuje § 7 odst. 1 písm. e) se může stát účastníkem řízení obec, jejíž 

území, resp. životní prostředí na něm, může být ovlivněno. Pokud se taková obec chce řízení 

 
50 Dotčený územně samosprávný celek je definován v § 3 písm. d) zákona EIA, je jím územní samosprávný celek, 
jehož správní obvod alespoň z části tvoří dotčené území. Z formulace je patrné, že se nutně záměr nemusí týkat 
celé obce, stačí, aby byla ovlivněna byť i malá okrajová plocha. S tím souvisí i ustanovení § 3 písm. c) jehož 
rozborem lze dojít k závěru, že dotčení území nemusí být nutně přímým umístění stavby na tomto území, naopak 
ve většině případů bude dotčení území spíše způsobeno různými imisemi. 
51 Řízení o vydání integrovaného povolení je v zákonu o integrované prevenci upraveno v hlavě II 



31 
 

účastnit, nestává se účastníkem automaticky, ale je nutné, aby se do 8 dnů ode dne stručného 

shrnutí údajů ze žádosti o svoje účastenství sama přihlásila.52 

  

 
52 Viz. zákon o integrované prevenci § 7 odst. 1. písm. e) 
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3. Nástroje ochrany životního prostředí z pohledu obce 

3.1. Přeshraniční spolupráce obcí v ochraně životního prostředí, obecní 

iniciativy 

První z možných iniciativ zasahujících do oblasti ochrany životního prostředí jsou Místní 

akční  skupiny  (dále  je  jako  MAS).  Základním  cílem  MAS  je  nejen  sdružování  obcí,  ale 

důležitou roli v chodu MAS hraje zapojení dalších subjektů do činností. V rámci MAS se tedy 

mimo  obcí  v jejich  struktuře  angažují  například  podnikatelé,  podnikající  právnické  osoby, 

zájmy v ochraně životního prostředí zastupují různé environmentální spolky a jiná sdružení. 

Jak je uváděno v oficiálních zdrojích MAS, primárním MAS si kladou za cíl efektivně získávat 

a  vynakládat  dotace,  ať  už  ze  zdrojů  českých  či  evropských,  a  tyto  dotace  použít  k rozvoji 

venkova. V oblastech rozvoje, které MAS akcentuje spadá i ochrana životního prostředí. 53 Dle 

statistických údajů, které MAS pravidelně zveřejňuje, bylo na našem území ke dni 9. 10. 2018 

celkem 179 MAS, z nichž 112 bylo sdruženo do Národní sítě Místních akčních skupiny, kdy 

tyto MAS pokrývaly kolem 80 % rozlohy ČR. Získávání dotací v rámci MAS funguje metodou 

LEADER, která spočívá v myšlence, že návrhy a podněty by měly vycházet nikoliv 

z rozhodnutí státní správy (lhostejno zda obcí, krajů či jiných orgánů státní správy), ale měli by 

je navrhovat subjekty, které tyto dotace budou později využívat, tedy občané, podnikatelské 

subjekty případně neziskové organizace. 

Ve  srovnání  s MAS  mají  mikroregiony  stanoveno  jedno  významné  kritérium,  totiž  že 

jeho členem se mohou stát pouze obce. V České republice často dochází k situaci, že na území, 

které je možné určitým způsobem prostorově vymezit, je zřízen současně mikroregion i MAS54. 

Rozdílem mezi MAS a mikroregiony je také hustota počtu obyvatel v daném sdružení. Hustota 

obyvatelstva je nižší v MAS, což vyplývá zejména z faktu, že se MAS specializují na rozvoj 

venkova, kde je hustota zalidnění logicky nižší než ve velkých městech.55 

 
53  viz.  základní  cíle  MAS  uveřejněné  na  stránkách  https://www.mistniakcniskupiny.cz/  a  http://nsmascr.cz/o-
nas/mistni-akcni-skupiny/ 
54 Seznam veškerých mikroregionů fungujících k 31. 12. 2018 je přístupný například na oficiální stránkách Ústavu 
územního rozvoje, dostupné z: http://www.uur.cz/images/4-regionalni-politika/Mikroregiony/Mikroregiony-
prehled/01-mikroregiony-cr-2018.pdf 
55 ŠAFÁŘOVÁ, Barbora a Ivo ŠKRABAL. Mikroregiony a místní akční skupiny: Principy fungování sdružení. 
Veřejná správa [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008, 26.6.2008, 2008(13) [cit. 2020-10-06]. Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/clanek/mikroregiony-a-mistni-akcni-skupiny.aspx 
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Další  z dobrovolných  iniciativ  obcí,  či  v tomto  případě  spíše  programový  dokument 

dodržovaný obcemi za účelem zachování a zlepšení stavu životního prostředí je Místní agenda 

21. Tento nástroj navazuje na vydání dokumentu Agenda 21 schváleného Organizací spojených 

národů na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji konané v roce 1992 v Riu de Janeiru. 

Agenda  21  je  považována  za  základní  dokument  pro  oblast  udržitelného  rozvoje.  V textu 

Agendy  21  nalezneme  v kapitole  28  podklad  pro  fungování  Místní  Agendy  21  v České 

republice. Originální znění čl. 28.1. Agendy 21 totiž stanovuje základ pro fungování oblasti 

udržitelného rozvoje na regionální úrovní následujícím způsobem: „Because so many of the 

problems and solutions being addressed by Agenda 21 have their roots in local activities, the 

participation and cooperation of local authorities will be a determining factor in fulfilling its 

objectives. Local authorities construct, operate and maintain economic, social and 

environmental infrastructure, oversee planning processes, establish local environmental 

policies and regulations, and assist in implementing national and subnational environmental 

policies. As the level of governance closest to the people, they play a vital role in educating, 

mobilizing  and  responding  to  the  public  to  promote  sustainable  development.“56  Úvodní 

ustanovení Agendy 21 v otázkách aplikace tohoto dokumentu na regionální úrovni akcentuje 

důležitost zapojení místních samospráv, jelikož mnohé problematické body mají základ právě 

v činnostech místních samospráv a místní samosprávy jsou také nejefektivnější při jejich řešení. 

Reakcí na kapitolu 28 Agendy 21 byla v našich podmínkách aktivace procesu Místní Agendy 

21. Definici Místní Agendy 21 lze nalézt přímo na internetových stránkách MŽP, dle kterých 

se v případě Místní Agendy 21 jedná o „nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a 

regionální úrovni. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí 

veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve 

všech jeho aspektech.“57 

Euroregiony, jako další možnost sdružení obcí, vznikají přeshraničně za účelem 

vyrovnání rozdílů mezi obcemi na obou stranách státních hranic a zkvalitnění života 

v příhraničních oblastech. Na rozdíl od dalších sdružení obcí nejsou euroregiony zaměřeny na 

jednu  konkrétní  oblast,  spíše  působí  za  účelem  zajištění  veškerých  záležitostí,  které  mohou 

v daném regionu způsobovat nerovnosti, tedy se  zabývají i environmentálními problémy na 

území euroregionu. 

 
56 United Nations Conference on Environment and Development. Agenda 21, Rio Declaration, Local authorities´ 
initiatives in support of Agenda 21. [New York]: United Nations, 1992. 285 str. dostupné na 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 
57 Místní Agenda 21 [online] [cit. 2020-09-23]. dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/mistni_agenda_21 
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Poslední a z hlediska zákona nejpreferovanější možností sdružování obcí jsou dobrovolné 

svazky obcí podle ustanovení § 48 a násl. zákona o obcích. Členem dobrovolných svazku obcí 

mohou  být  jen  a  pouze  obce,  na  druhou  stranu  je  třeba  říct,  že  obec  není  povinná  se  do 

jakéhokoliv dobrovolného svazku obcí sdružit. Dobrovolné svazky obcí se zakládají stanovami, 

které jsou uzavřeny jako veřejnoprávní smlouva, což vychází zejména z požadavku, že ačkoliv 

obce vstupují do tohoto svazku dobrovolně, stále se jedná o právnické osoby veřejného práva, 

dobrovolný svazek obcí slouží k prosazování zájmů obyvatelstva sdružených obcí 

vyplývajících z činností obcí v samostatné působnosti, tedy činností opět upravených právem 

veřejným. Dobrovolné svazky obcí fungují na principu právnických osob, tedy funguje v nich 

společná  vůle  sdružených  osob,  financování a  případné zisky,  které pramení  z činnosti 

dobrovolných  svazků  obcí  si  obce  dělí  tak,  jak  si  stanovily  ve  veřejnoprávní  smlouvě  při 

založení. Jistou odlišností od právnických osob soukromého práva je fakt, že dobrovolné svazky 

obcí v zásadě nemají vlastní majetek. Pokud některá z obcí do svazku nějaký majetek vloží, 

svazek s tímto majetkem nakládá pouze jako správce a při případném zrušení dobrovolného 

svazku obcí musí tento majetek být obci vrácen.58 

 

3.2. Územní plánování 

Územní plánování spadá do oblasti koncepčních nástrojů ochrany životního prostředí a 

jako  takové  hraje  v ochraně  životního  prostředí  nezastupitelnou  roli.  Územní  plánování, 

respektive koncepční nástroje jako celek, plní v prvé řadě funkci preventivní. Vzhledem ke stále 

se zvyšujícím nákladům spojených s nápravou a odstraněním ekologických zátěží, je z mého 

pohledu prevence daleko efektivnější a ekonomicky přijatelnější než zásahy ex post, kdy jednak 

náklady stoupají do závratných výšek, v mnohých případech navíc není jistota, že způsobená 

environmentální  škoda  bude  moci  být  napravena  a  bude  docíleno  úrovně  kvality  životního 

prostředí, která zde byla před narušením. 

Cíle  územního  plánování  jsou  vymezeny  v ustanovení  §  19  stavebního  zákona.  Hned 

odstavec první stanoví jako primární cíl „…vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém  vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území…“. Z uvedené citace 

vystupuje  snaha  zákonodárce  řešit  problémy  spočívající  v odlišných  zájmech  jednotlivých 

 
58 BAGAROVÁ GRZYWA, Martina. Základní pravidla pro svazky obcí [online]. 12.3.2003 [cit. 2020-10-07]. 
Dostupné z: https://www.moderniobec.cz/zakladni-pravidla-pro-svazky-obci/ 
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skupin obyvatel a z toho pramenících konfliktů, které vznikají v procesu výstavby, lhostejno 

zda při její přípravě, provádění či používání, s důrazem právě na ochranu životního prostředí. 

Jak vyplývá z § 18 odst. 5 a odst. 6, zákonodárce považoval za nutné zesílit v rámci územního 

plánování ochranu nezastavěného území. Tyto snahy jsou logickým krokem souvisejícím se 

zachováním trvale udržitelného rozvoje, na rozdíl od území, která jsou již zastavěna a je na nich 

nenávratně  vyloučeno  obnovit  původní  složky  životního  prostředí,  v případě  nezastavěných 

území se jedná o takové plochy, které jsou zpravidla polnostmi, lesy, loukami a dalšími funkčně 

příbuznými celky s původní faunou a flórou, a tudíž by zájem na zachování těchto ploch měl 

být upřednostněn na úkor výstavby. K výše zmíněnému zaujímá podobné stanovisko např. Ing. 

Eva Fialová v komentáři ke stavebnímu zákonu uvádějíc, že: „Požadavky na ochranu 

nezastavěného území jako jednoho z cílů územního plánování se promítají do všech nástrojů 

územního plánování. Například u územního plánu jsou požadavky na ochranu nezastavěného 

území výslovně uvedeny mezi požadavky, se kterými musí být návrh územního plánu v souladu 

[§ 53 odst. 4 písm. b) StavZ]. Účelné využití zastavěného území a potřeba vymezení 

zastavitelných ploch musí být vždy vyhodnocena v odůvodnění územního plánu [§ 53 odst. 4 

písm. f) StavZ]. Změnou územního plánu lze další zastavitelné plochy vymezit pouze na základě 

prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4 StavZ). V nezastavěném 

území se zároveň používají náročnější režimy rozhodování o změnách v území [§ 2 odst. 1 písm. 

a)  StavZ].  V  nezastavěném  území  platí  vždy  přísnější  pravidla  a  zjednodušující  postupy 

rozhodování o změnách v území (zjednodušené územní řízení, vydání územního souhlasu nebo 

společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného záměru) lze při splnění 

dalších  požadavků  zákona  použít  pouze  v  zastavěném  území,  nebo  zastavitelné  ploše.“ 59 

Omezení možnosti umístění staveb v nezastavěném území upravené stavebním zákonem navíc 

nemusí být konečné. Stavební zákon totiž dále umožňuje, aby bylo další zpřísnění nastaveno 

v ZÚR nebo v územním plánu.  

V rámci  nástrojů  územního  plánování  je  nutné  odlišovat  dvě  skupiny  výstupů,  které 

v rámci  územního  plánování  mohou  vzniknout,  a  to  územně  plánovací  podklady  a  územně 

plánovací dokumentace. Mimo tyto dvě kategorie stojí politika územního rozvoje, jejíž funkce 

bude nastíněna jen orientačně, jelikož působí pro obce pouze jako zastřešující nástroj. 

 

 
59 FIALOVÁ, Eva. § 18 [Cíle územního plánování]. In: MACHAČKOVÁ, Jana, FIALOVÁ, Eva, KÝVALOVÁ, 
Miroslava,  VÍCHOVÁ,  Jitka,  HOLENDOVÁ,  Lenka,  SMÍŠEK,  Jaroslav.  Stavební  zákon.  3.  vydání.  Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2018, str. 77  
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3.2.1. Územně plánovací podklady 

Cílem  územně  plánovacích  podkladů  je  stanovit  rozsah  a  možnosti  využití  území,  o 

kterém  se  následně  pořizuje  územně  plánovací  dokumentace.  V rámci  územně  plánovacích 

podkladů  se  Stavební  zákon  zmiňuje  ve  svém  §  25  o  dvou  druzích  územně  plánovacích 

podkladů.  Prvním  typem  územně  plánovacích  podkladů  jsou  územně  analytické  podklady, 

v druhém případě se jedná o územní studie.  Pořizování územně plánovacích podkladů, a to 

obou zákonem stanovených druhů, probíhá v rámci přenesené působnosti, jde tedy o výkon 

státní správy. 

Územně analytické podklady jsou obligatorně pořizované informace o území, zejména o 

jeho  aktuálním  stavu,  nedávném  vývoji,  hodnotách  území,  limitech  jeho  využití,  záměrů  o 

provedení  změn  a  z hlediska  ochrany  životního  prostředí  nejdůležitější  informaci,  kterou 

územně analytické podklady podávají je rozbor udržitelnosti rozvoje na konkrétním území. 60 

Oproti tomu územní studie jsou pouze podkladem fakultativním, tedy je na uvážení každého 

pořizovatele, zda mimo územně analytických podkladů pořídí navíc i územní studie. Co se týká 

obsahové náplně územních studií, je zpravidla zaměřená úžeji než územně analytické podklady, 

stanovuje  způsoby  řešení  konkrétních  problémů,  zpravidla  srovnává  přínosy  více  možných 

variant  řešení.  Dalším  rozdílem  oproti  územně  analytickým  podkladům  je  způsob  jejich 

pořizování. Územní studie nemusí být schvalována ani projednávána, jediný schvalování, který 

se  k územní  studii  vztahuje  je  schválení  možnosti  uzemní  studii  využít  jako  podklad  pro 

zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace. V poslední řadě je třeba 

zmínit, že byť územní studie je běžně pouze fakultativně pořizovaný podklad, může být její 

pořízení stanoveno jako povinnost v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu. 

Jak však Mgr. Machata upozorňuje, byť se územně analytické podklady pořizují 

obligatorně (odhlédněme na okamžik od územních studií), zákon výslovně nestanoví povinnost 

stavebního  úřadu  při  rozhodování  o  konkrétní  žádosti  posuzovat  soulad  záměru  s územně 

plánovacími podklady, a je tudíž třeba dovodit nutnost souladu z obecných zásad správního 

řízení.  Byť  jistě  není  na  místě  výslovně  uvádět  veškeré  nástroje,  ke  kterým  je  třeba  při 

rozhodování dle správního řádu přihlédnout (zákon by se tak stal ještě více nepřehledný), jsem 

 
60 MACHATA, Pavel. § 25 [Územně analytické podklady a územní studie]. In: HEGENBART, Miroslav, SAKAŘ, 
Bedřich, KOUKALOVÁ, Václava, MACHAČKOVÁ, Jana, MACHATA, Pavel, MIKULE, Vladimír, 
VÍCHOVÁ, Jitka. Stavební zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, str. 70 
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toho názoru, že v případě územně plánovacích podkladů by tyto měly být v ustanovení § 90 

Stavebního zákona explicitně zmíněny, neboť územně analytické podklady a územní studie, ač 

upraveny stejným ustanovením, jsou co do své podstaty odlišné a výkladové problémy s tímto 

spojené by mohly do budoucna působit potíže. 

 

3.2.2. Politika územního rozvoje 

Jak již bylo nastíněno dříve politika územního rozvoje má v rámci koncepčních nástrojů 

specifické postavení. V prvé řadě je nutno poukázat na fakt, že politika územního rozvoje je 

nástrojem celostátním, do jisté míry dokonce nadstátním, pro účely této diplomové práce má 

PÚR tudíž zásadní význam pro obce v tom smyslu, že jakákoliv územně plánovací 

dokumentace obce musí být s PÚR v souladu. 

 

3.2.3. Územně plánovací dokumentace 

3.2.3.1. Zásady územního rozvoje 

Prvním druhem územně plánovací dokumentace jsou ZÚR, které jsou pořizovány kraji 

pro celé jejich území. Obsahově se ZÚR soustřeďují na stanovení základního uspořádání kraje, 

respektive jeho území, na to, jak nejúčelněji své území využít a jejich nejdůležitější funkcí je 

stanovení ploch a koridorů, které mají pro území kraje strategický význam, jmenovitě například 

plochy určené k výstavbě dopravní infrastruktury či plochy určené k stavební činnosti, která 

svým významem přesahuje nejen území obcí na území kraje, ale často i území jednoho kraje. 

Pro činnosti územního plánování na území obcí mají ZÚR zásadní význam, neboť žádná obecní 

územně plánovací dokumentace nesmí být v rozporu se ZÚR, dalo by se tedy říci, že ZÚR jsou 

územně plánovací dokumentaci pořizované obcemi přímo nadřízené.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, obce mají na obsahu ZÚR enormní zájem, neboť se jedná 

o dokument, který stanoví mantinely jakékoliv další územně plánovací činnosti v obci, proto 

by  mělo  být  zájmem  obce  obsah  ZÚR  co  nejvíce  ovlivnit.  Obec  je  přímo  ze  zákona  (§  39 

Stavebního zákona) jako dotčená obec oprávněna podat proti návrhu ZÚR písemné námitky, 

ke kterým má krajský úřad povinnost se vyjádřit a jsou-li námitky shledány opodstatněnými, 

krajský  úřad  je  do  návrhu  zapracuje.  V případě,  že  dojde  k významné  změně  návrhu  ZÚR, 

MMR v nezbytné míře tyto posoudí, následně po jejich posouzení a zapracování do návrhu je 

nutné absolvovat celý cyklus veřejného projednání znovu. 
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3.2.3.2. Územní plán 

Prvním z územně plánovací dokumentů, které jsou pořizovány obcí je ÚP. ÚP je vydáván 

obcí v samostatné působnosti, což vychází z ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) Stavebního zákona, 

který  specifikuje  ustanovení  §  5  odst.  2,  na  základě  kterého  působnost  v rámci  územního 

plánování  spadá  do  přenesené  působnosti,  nestanoví-li  zákon,  že  rozhoduje  zastupitelstvo. 

Rozhodování o územním plánu je však jedna z pravomocí obecního úřadu. Na tomto místě je 

třeba připomenout, že Stavební zákon neukládá obcím povinnost pořídit ÚP. Pokud ho však 

obec nepořídí, jeho absence pak při jakékoliv další stavební činnosti nebo činnosti dotýkající 

se životního prostředí působí potíže, je tedy žádoucí, aby ÚP obce pořizovaly. Nemá-li totiž 

obec platný územní plán, je možné mimo plochy zastavěného území zhotovovat pouze stavby 

technického charakteru, jako například stavby technické infrastruktury, stavby pro lesnictví a 

hospodářské budovy. Toto omezení samozřejmě brzdí rozvoj obec. 

ÚP funguje jako základní dokument upravující využití území obce, ochranu přírodního 

bohatství, a to v rámci dlouhodobějšího koncepčního přístupu. Při rozboru územních plánů je 

možno narazit jak na koncepce, které do budoucna upravují výstavbu v obci, ochranu dosud 

nezastavěného území a směřují k rozvoji území obce, současně však musí obsahovat konkrétní 

způsoby aplikace koncepcí. Současně však ÚP nesmí nahrazovat ani jinak omezovat realizační 

fází územního plánování v podobě územního rozhodnutí. ÚP je vždy vydáván pro území celé 

obce, jedinou výjimku tvoří hlavní město Praha, kde je možné ÚP vydat jak pro celé území 

hlavního města, současně mají městské části možnost vydat ÚP jen pro území jedné městské 

části. 61 

Pořízení ÚP, na rozdíl od ostatních výstupů územně plánovací dokumentace, lze docílit 

několika způsoby. Nejčastěji o jeho pořízení rozhoduje zastupitelstvo obce ze svého vlastního 

podnětu. Pořízení ÚP však může dosáhnout i relativně široká skupina dalších subjektů, které 

jsou na správě území obce nějakým způsoben zainteresovány. Subjekty, které mohou dát podnět 

k pořízení jsou orgány veřejné správy, jejichž podnět směřuje k pořízení ve veřejném zájmu. 

Dalšími  subjekty  jsou  občané  obce,  fyzické  nebo  právnické  osoby  mající  vlastnické  nebo 

obdobné  právo  k pozemku  nebo  stavbě  na  území  obce,  a  v poslední  řadě  také  oprávněný 

investor. Všechny tyto subjekty sledují do jisté míry pouze své oprávněné zájmy, při pořizování 

musí tedy obec zajistit, aby vznik ÚP bylo ve prospěch všech obyvatel obce, respektive všech 

 
61 MACHAČKOVÁ, Jana a kol. op. cit. 228 str. 
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dotčených složek (výstavba, ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj území a další). 62 

Zákonné vymezení a rozlišení subjektů oprávněných navrhnout pořízení územního plánu má 

praktický dopad související s ustanovením § 45, zejména pak odst. 4 Stavebního zákona, podle 

kterého  v případě  návrhu  subjektu  odlišného  od  zastupitelstva  obce,  může  obec  podmínit 

pořízení  územního  plánu  úhradou  částky,  která  pokryje  náklady  na  pořízení.  Důležitou 

konsekvencí  je  fakt,  že  úhrada  těchto  nákladů  navrhovatele  v případech,  kdy  je  pořízení 

územního  plánu  výhradní  potřebou  navrhovatele,  nutně  neznamená,  že  územní  plán  bude 

stoprocentně kopírovat návrh navrhovatele.63 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zastupitelstvo 

obce není v případě navrhovatelů odlišných od něho samého vázáno návrhem. 

 

3.2.3.3. Regulační plán 

Regulační plán stojí v hierarchii územně plánovací dokumentaci na nejnižší úrovni, jedná 

se totiž o plán zaměřený pouze na jednotlivé části obce, neupravuje tedy územní obce jako 

celek, jak je tomu u územního plánu. Jelikož je regulační plán zaměřen úžeji a specializuje se 

na určité území, vydává se za účelem vymezení na územích, která jsou pro obec strategicky 

důležitá a jejichž vymezení v rámci územního plánu nemůže být řešeno do detailu. Regulační 

plán může obsahovat takové detaily požadavků na výstavbu, jakými jsou například tvar střech 

budov, orientace vstupů  jednotlivých budov či na materiály využité při stavbě. Regulačním 

plánem navíc může obec stanovit i další navazující požadavky na řešené územní, jmenovitě 

například  kde  budou  položeny  inženýrské  sítě,  může  regulačním  plánem  vymezit  plochy 

veřejné zeleně, dětská hřiště či plochy ke sportu. 64 Regulační plán má však ještě jednu velmi 

důležitou funkci. Je-li to v regulačním plánu stanoveno, může sloužit jako náhrada za územní 

rozhodnutí, je však třeba, aby bylo výslovně uvedeno, která územní rozhodnutí daný regulační 

plán nahrazuje. 

Co  se  týká  procesu  tvorby  a  schvalování  regulačního  plánu,  je  jednodušší  než  proces 

přijetí plánu územního, podstatný rozdíl tkví zejména v tom, že v případě regulačního plánu 

není  třeba  posouzení  vlivu  koncepce  na  životní  prostředí  (SEA)  ani  posouzení  na  soustavu 

 
62 Stavební zákon, § 44 
63 MAREČEK, Jan. DOLEŽAL, Jiří. SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra. SKLENÁŘ, Tomáš. TUNKA, Martin. 
VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. str. 
131 
64  ODBOR  ÚZEMNÍHO  PLÁNOVÁNÍ,  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR.  Regulační  plán  vydávaný  obcí: 
Otázky a odpovědi [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-11-19]. ISBN 978-80-7538-282-5. Dostupné z: 
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/40-regulacni-plan-otazky-a-odpovedi-mmr-
20715-2020-07-01.pdf 
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NATURA.  Stejně  jako  u  územního  plánu  je  pořizovatelem  obecní  úřad  obce  s rozšířenou 

působností, návrh a schválení územního plánu se děje v rámci samostatné působnosti 

zastupitelstvem obce. 

 

3.2.4. Územní systém ekologické stability (biocentra a biokoridory) 

Územní  systém  ekologické  stability  (zkráceně  ÚSES)  vymezuje  §  3  odst.  1  písm  a) 

zákona o ochraně přírody a krajiny jako „vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje 

se  místní,  regionální  a  nadregionální  systém  ekologické  stability“.  Jak  již  ze  samotného 

zákonného vymezení vyplývá, účelem vymezení ÚSES je stabilizace krajiny a zejména její 

trvalé zachování a rozvoj. Cíle vytváření ÚSES jsou vyjmenovány v § 4 odst. 1, ze kterých 

vyplývá, že ÚSES slouží nejen k ochraně těch částí krajiny, které do ÚSES přímo spadají, ale 

současně by ÚSES měl fungovat také jako podpora okolní krajiny, která není kvalitativně na 

dostatečné úrovni a v neposlední řadě by měly plochy ÚSES pomoci krajině vyrovnávat se se 

zátěžemi,  které  jsou  způsobené  vnějšími  činiteli  (tyto  činitelé  ve  většině  případů  vyplývají 

z lidské činnosti, můžou jimi však být i prvky nezávislé na činnosti člověka, jako například 

zavlečení nepůvodních druhů vlivem změn klimatu). 

Jak  vyplývá  i ze zákonné  úpravy  ÚSES,  tyto  plochy  jsou  vzájemně  propojeným 

souborem. Z tohoto podání je zřejmé, že se nejedná o jednolitou plochu, ale o několik vzájemně 

propojených celků, kterými jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. Základem biocentra 

je jeden nebo více biotopů, ve kterém je možné najít trvalý ekosystém buď přirozený (tj. bez 

zásahu) případně pozměněný ale přírodě blízký.65 Biokoridory jsou naopak pásy, které neslouží 

k trvalému  životu  organismů,  slouží  spíše  pro  pohyb  zvěře  mezi  jednotlivými  biokoridory. 

Poslední částí ÚSES jsou interakční prvky. Ty jako jediné nejsou definovány žádným právním 

předpisem, a to ani vyhláškou ministerstva životního prostředí 66, k jejich vydefinování proto 

došlo  v komentářích,  dle  kterých  se  jedná  o  „o  část  krajiny,  která  napomáhá  plnění  funkcí 

biocenter  a  biokoridorů  do  větší  vzdálenosti  na  místní  úrovni.  Jde  zpravidla  o  přechodové 

biotopy lesních okrajů, stromořadí, parky, aleje, meze, remízky, stromořadí nebo jiné segmenty 

 
65 Do kategorie pozměněného, ale přírodě blízkého biotopu spadá i rezervace divokých koní a praturů 
v Milovicích,  která  je  více  popsána  v podkapitole  4.1.  Zvířata  zde  sice  byla  vysazena  uměle,  historicky  však 
všechny zde se nacházející druhy v krajině figurovaly. 
66  Vyhláška  ministerstva  životního  prostředí  České  republiky  č.  395/1992  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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krajiny  umožňující  existenci  specifických  drobnějších  rostlin  či  živočichů,  tedy  poskytující 

vhodné  prostředí  pro  získávání  potravy,  rozmnožování,  úkryt  či  orientaci.“ 67  Důležitým 

prvkem,  který  odlišuje  interakční  prvky  od  biokoridorů  je  fakt,  že  interakční  prvky  nemusí 

bezprostředně navazovat na ostatní prvky ÚSES. 

Samotný vznik ÚSES se rozpadá do dvou fází, které na sebe navazují. Nejprve je třeba 

vymezit plochy zařazené do ÚSES, což provádí orgán územního plánování s orgánem ochrany 

přírody,  kdy  tyto  orgány  spolupracují  s orgány  vodohospodářskými,  orgány  ochrany  ZPF  a 

orgány státní správy lesů. Na základě tohoto nezávazného výstupu zpracuje způsobilá osoba 

plán  ÚSES,  který  následně  orgán  územního  plánování  schválí  v rámci  schvalování  územně 

plánovací dokumentace, tedy územního plánu.68 

 

3.3. Obecně závazné vyhlášky obcí 

Dalším nástrojem, kterým může obec významně ovlivňovat kvalitu životního prostředí, 

jsou  obecně  závazné  vyhlášky  (OZV).  OZV  jsou  obcemi  vydávány  na  základě  samostatné 

působnosti, kdy zmocnění obcí k vydávání OZV je obsaženo přímo v Ústavě, konkrétně v jejím 

čl. 104 odst. 3. Co se týká charakteru OZV, jedná se o právní normu, která je nadána obecnou 

závazností, tedy po jejich vydání na základě zákona, jsou vynutitelné bez dalšího. Nutno přitom 

přihlédnout k faktu, že byť k vydávání OZV jsou obce zmocněny přímo Ústavou, ne všechny 

OZV jsou vydávány jakožto samostatné normy na základě ústavního zmocnění. Některé OZV 

plní částečně funkci prováděcího právního předpisu k zákonné normě (příkladem jsou OZV 

týkající se místních poplatků, které jsou vydávány na základě zákona o místních poplatcích 69 

nebo pro oblast životního prostředí, konkrétně ochrany vod v případě úpravy způsobu 

náhradního zásobování vodou a odvodu odpadních vod a stanovení vodného a stočného dle 

ustanovení § 9 odst. 11 a § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

 
67 VOMÁČKA, Vojtěch. § 3 [Vymezení pojmů]. In: VOMÁČKA, Vojtěch a kol, op. cit., str. 15 
68 ŠABACKÁ, Jana. ÚSES, jeho právní postavení a role z pohledu realizovatelnosti v praxi [online]. [cit. 2020-
11-19]. Dostupné z: http://www.forumochranyprirody.cz/uses-jeho-pravni-postaveni-role-z-pohledu-
realizovatelnosti-v-praxi  
69 KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Praha: Linde, 2000. str. 27 
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veřejnou potřebu70). V každém případě jsou OZV podzákonnými právními předpisy, tudíž musí 

být v souladu nejen se zákony ústavními, ale také s ostatními zákony.71  

Cílem vydání OZV je vždy zajištění veřejného pořádku na území obce. Demonstrativní 

výčet je stanoven v ustanovení § 10 zákona o obcích, kde v bodu c) zmiňovaného ustanovení 

je výslovně uvedena ochrana životního prostředí. V úvodu kapitoly týkající se OZV obcí je 

třeba poznamenat ještě rozdíl v přístupu Ústavy a zákona o obcích k tomu, zda OZV pro svoje 

vydání vyžaduje zvláštní zmocnění, jak bylo popsáno výše. Dle Ústavy takového zmocnění 

obecně není třeba. Zákon o obcích ovšem tuto otázku specifikuje a to tak, že rozlišuje OZV dle 

toho, zda stanovují povinnosti osobám či nikoliv. Pokud tomu v tom konkrétním případě tak je, 

vyžaduje zákon o obcích zákonné zmocnění k vydání takové OZV, současně však ve svém § 

10,  který  byl  již  zmíněn  výše,  sám  takové  zákonné  zmocnění  v nejčastěji  upravovaných 

okruzích uvádí. 

Zákonná úprava neobsahuje přesné vymezení okruhu subjektů, které mohou předkládat 

zastupitelstvu obce návrh OZV, jelikož se jedná o návrh směřující zastupitelstvu obce, dle dikce 

§  94  odst.  1  jsou  návrhy  oprávněny  podávat  tři  subjekty,  kterými  jsou  rada  obce,  člen 

zastupitelstva  a  odbory.  V praxi  nejčastějším  navrhovatelem  OZV  jsou  bezesporu  odbory, 

případně různé komise zřizované obcí, neboť tyto orgány jsou nadány zpravidla větší 

odborností, a tudíž jsou tyto orgány schopny navrhnout OZV s dostatečně odborným názorem 

na  danou  problematiku.  Obce  mají  kompetenci  si  samy  upravovat  v rámci  své  samostatné 

působnosti, okruh subjektů nadaných k podání návrhu OZV, děje se tak obvykle 

prostřednictvím různých interních instrukcí či jednacích řádů jednotlivých orgánů.  Za žádných 

okolností však není možné zúžit okruh zákonných subjektů. 

Z hlediska zrušovacího procesu OZV mohou nastat dvě situace, a to zrušení přímo obcí, 

která OZV vydala a zrušení Ústavním soudem pro rozpor se zákonem. Úvodem je pro rušení 

OZV rozhodné, zda OZV je právně vadná či zda se jedná o tzv. paakt, tedy situaci, kdy OZV 

 
70  KOUDELKA,  Zdeněk,  Průcha,  Petr,  ZWYRTEK  HAMPLOVÁ,  Jana.  Zákon  o  obcích  (obecní  zřízení). 
Komentář. Praha. Leges. 2019. str. 48 
71 Viz např. MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan. Čl. 104 [Působnost zastupitelstva]. In: SLÁDEČEK, 
Vladimír, MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 2. vydání. 
Praha:  Nakladatelství  C.  H.  Beck,  2016,  str.  1222.,  které  zní:  „Zastupitelstva  územních  samosprávných  celků 
mohou obecně závazné vyhlášky „vydávat“ (srov. čl. 79 odst. 3 Úst) pouze „v mezích své působnosti“ stanovené 
obyčejným zákonem (viz odst. 1 a komentář k němu). Také v tomto smyslu jsou to právní předpisy „podzákonné“, 
nikoli „originální“ (neodvozené), které by bylo možno přirovnávat k zákonům samotným (srov. Sládeček, s. 55); 
jejich  „podzákonnost“  kromě  toho  plyne  i  z  toho,  že  při  jejich  vydávání  se  územní  samosprávný  celek  (jeho 
zastupitelstvo) musí řídit zákonem [§ 35 odst. 3 písm. a) OZř, § 16 písm. a) KZř, § 16 odst. 4 PrhZ) a rozpor 
obecně závazné vyhlášky se zákonem by byl důvodem pro zásah státu v rámci dozoru (§ 123 OZř, § 81 KZř, § 106 
PrhZ) a pro její zrušení Ústavním soudem. 
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trpí nulitou (nicotností). Nicotnost upravuje správní řád ve svém § 77, kde jsou demonstrativně 

uvedeny jednak podmínky, které nulitu aktu způsobují, dále pak postup, jakým je možné docílit 

prohlášení  takového  aktu  za  nicotný.  Z formulace  správního  řádu  je  zjevné,  že  se  nicotnost 

pouze prohlašuje, tedy toto prohlášení má deklaratorní účinky, tudíž nicotná OZV nepůsobí 

žádné právní následky ex tunc, tedy od počátku.72 Důležitějším důvodem zrušení OZV je však 

její zrušení z důvodu rozporu se zákonem. V takovém případě je popsán formalizovaný proces, 

jehož vyústěním je návrh k Ústavnímu soudu směřující ke zrušení OZV. Důvody pro zásah 

Ústavního soudu do samosprávy obcí v rámci vydávání OZV jsou dva, tedy rozpor se zákonem 

nebo  rozpor  se  základními  lidskými  právy.  Návrh  na  zrušení  OZV  bude  Ústavnímu  soudu 

podávat bude podávat Ministerstvo vnitra, jakožto ústřední správní úřad kontroly samostatné 

působnosti  v oblasti  obecně  závazných  vyhlášek.  Příkladem  recentní  judikatury  Ústavního 

soudu ve věci rušení OZV je nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/18, který se vyjádřil 

k jedné OZV vydané městem Most ve smyslu, že: „Pro posouzení, zda zákaz sezení, stanovený 

vyhláškou  Statutárního  města  Mostu,  lze  podřadit  pod  zákonem  stanovenou  působnost  pro 

vydávání obecně závazných vyhlášek podle § 10 písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), je rozhodné, že všechna zákonná 

vymezení  působnosti  obce  pro  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  předpokládají,  že  na  jejich 

základě  stanovená  povinnost,  resp.  zákaz,  bude  sledovat  jimi  vymezený  účel  [srov.  nález 

Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 (245/2017 Sb.)]. Ze zákazu sezení na 

všech  jiných,  než  napadenými  ustanoveními  povolených  místech  (místa  k  tomu  určená  svou 

povahou nebo se souhlasem vlastníka veřejného prostranství, resp. pozemku), nacházejících se 

na veškerém veřejném prostranství obce, nelze žádný takový účel dovodit, a to s ohledem na 

uvedený rozsah tohoto zákazu [srov. nález ze dne 2. 6. 2009 sp. zn. Pl. ÚS 47/06 (N 127/53 

SbNU 597; 250/2009 Sb.)]. Zakázané sezení na všech těchto ostatních než vyhrazených místech 

nemůže být samo o sobě místní záležitostí veřejného pořádku [§ 10 písm. a) zákona o obcích], 

která by mohla veřejný pořádek narušit; k tomu by bylo třeba nastoupení dalšího 

kvalifikovaného jednání. Z předmětného zákazu sezení nelze dovodit ani účel vymezený v § 10 

písm.  c)  zákona  o  obcích,  neboť  nejde  např.  o  zákaz  sezení  jen  na  vybraných  travnatých 

plochách v obci, kterým by byla alespoň implicitně sledována ochrana veřejné zeleně a bylo by 

tak možné z takového zákazu dovodit jeho podřaditelnost pod zákonem stanovenou působnost 

podle § 10 písm. c) zákona o obcích.73 

 
72 KOUDELKA, Zdeněk. 2000. op. cit. 125-139 
73 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ze dne 11. 12. 2018 (N 198/91 SbNU 459; 19/2019 Sb.) dostupný 
z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-42-18_1 
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Na tomto místě stojí za zmínku poměrně obsáhlá judikatura Ústavního soudu vztahující 

se  k OZV,  a  to  nejen  k nezákonnosti  vydaných  OZV,  často  také  nastává  situace,  kdy  jsou 

podávány  návrhy  na  zrušení  OZV  z důvodu  jejich  kolize  se  základními  lidskými  právy  a 

svobodami. Obsahem prvního z judikátů, který položil významné základy v oblasti vydávání 

OZV a jejich obsahové náplně je nález Ústavního soudu ve věci OZV vydané obcí Jirkov, ve 

které obec stanovila povinnost občanů k pravidelné seči pozemků, které jsou ve vlastnictví nebo 

v užívání jiných osob něž obce Jirkov. Navrhovatel, tehdejší ministr vnitra odůvodňoval návrh 

tím, že OZV vydaná obcí Jirkov je vydána ultra vires, tedy že tato otázka nespadá do mezí 

samostatné působnosti a že jde naopak o otázku upravenou zákony. Obec Jirkov naopak trvala 

na svém tvrzení, že vydání OZV, tak jak proběhlo je v souladu se zákonem o obcích, konkrétně 

má oporu v ustanovení § 35 odst. 2, tedy že se jedná o záležitost ochrany veřejného pořádku 

v obci,  jelikož  cílem  této  OZV  bylo  zkoordinovat  termíny,  kdy  dochází  k úpravě  zeleně  na 

pozemcích  ve  vlastnictví  obce,  s termíny  sečí  i  na  soukromých  pozemcích.  Kolize  názoru 

ministra  vnitra  a  obce  Jirkov  pramenila  zejména  z odlišného  názoru  na  účel,  který  vydání 

vyhlášky sleduje. Ministr vnitra argumentoval mimo jiné tím, že povinnost sečí upravuje již 

zákon o rostlinolékařské péči 74, a proto OZV upravuje otázku, která je svěřena zákonu. Obec 

Jirkov kontrovala v tom smyslu, že OZV, kterou vydala, nemá za cíl plnit účel vyplývající ze 

zákona o rostlinolékařské péči, tedy boj proti invazivním druhům a plevelům, ale že je jejím 

účelem  zabezpečit  estetickou  úroveň  v obci,  což  dle  zákona  o  obcích  spadá  do  kategorie 

místních záležitostí, ke kterým je obec zmocněna na základě zákona o obcích. Ústavní soud 

posoudil tento návrh tak, že neshledal důvody pro zrušení OZV, kdy po provedení 

čtyřbodového testu (1.) zda měla obec pravomoc vydat napadené ustanovení obecně závazné 

vyhlášky,  (2.)  zda  se  obec  při  vydávání  napadeného  ustanovení  obecně  závazné  vyhlášky 

nepohybovala mimo zákonem vymezenou věcnou působnost (zda nejednala ultra vires), (3.) 

zda obec při jejím vydání nezneužila zákonem svěřenou pravomoc a působnost a konečně (4.) 

zda obec přijetím napadeného ustanovení nejednala zjevně nerozumně.) 75 dospěl k názoru, že 

ani jeden z výše popsaných bodů nebyl porušen do takové míry, která by zakládala 

nezákonnost, respektive rozpor OZV se zákonem či judikaturními závěry Ústavního soudu. 76 

K bodu 1 čtyřbodového testu se Ústavní soud vyjádřil tak, že v případě, kdy není navrhovatelem 

namítána vada během procesu přijímání OZV, postačí k posouzení zákonnosti přijímání pouze 

veřejně dostupné podklady a jelikož v tomto případě proces přijímání OZV napadán nebyl, bod 

 
74 Zákon č. 326/2004, o rostlinolékařské péči 
75 Viz. bod 21 nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 
76 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06  



45 
 

1  byl  splněn.  Samotný  návrh  navíc  poukazoval  na  nesplnění  bodu  2,  tedy  že  obsah  OZV 

překročil věcnou působnost. Argumentace navrhovatele se rozpadala do třech hlavních oblastí. 

První oblast byla tvrzena v souvislosti s překryvem účelu OZV a zákona o rostlinolékařské péči, 

respektive přestupkového zákona. Jak již bylo výše řečeno, v případě překryvu se zákonem o 

rostlinolékařské péči Ústavní soud konstatoval, že účelem OZV nebyla ani tak ochrana před 

invazivními druhy a ochrana zeleně, jako spíše estetická hodnota prostředí a celkové zlepšení 

veřejného prostranství. V druhém bodu, tedy v případě kolize s přestupkovým zákonem pak 

Ústavní soud poukázal na to, že se OZV týká pouze vlastníků a uživatelů veřejné zeleně na 

veřejných  prostranstvích,  přestupkový  zákon  je  záležitostí  všech  pozemků  na  území  obce. 

Konečně bod třetí, tedy rozpor s ústavně zaručenou ochranou vlastnického práva Ústavní soud 

zdůraznil, že vlastnické právo není právem neomezeným a v případě, kdy je pozemek spadající 

do  kategorie  veřejného  prostranství  v soukromém  vlastnictví,  ochrana  veřejného  zájmu  na 

estetické kvalitě prostředí převáží vlastnické právo. Na základě tohoto judikátu došlo k dalšímu 

zpřesnění situací, ve kterých obce jsou, případně nejsou, oprávněny OZV vydávat. 

 

3.4. Ekonomické nástroje a jejich zpětné využití při financování ochrany ŽP 

Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí hrají v rámci České republiky stejně 

důležitou roli jako nástroje administrativně-právní, jejich působení je však rozdílné. Zatímco 

administrativně-právní nástroje vychází z legislativní činnosti a stanovují adresátům konkrétní 

povinnosti, kterým se bez hrozby sankce nelze nijak vyhnout, ekonomické nástroje vychází 

z myšlenky, že se adresát může svobodně rozhodnout, jakým způsobem se bude chovat, avšak 

v případě, kdy se rozhodne k poškození životního prostředí, eventuelně k chování, které má 

alespoň potenciál životní prostředí ohrozit (k reálnému poškození nemusí ve finální fázi vůbec 

dojít), dopadne na něj finanční zátěž, která má toto ohrožení vyvážit.  

Oblast  ekonomických  nástrojů  je  relativně  spletitá  a  jejich  rozdělení  je  dosti  složité. 

Různé  druhy  dělení  ekonomických  nástrojů  můžeme  klasifikovat  jednak  podle  toho,  jestli 

působí  preventivně  nebo  sankčně,  s tím  úzce  souvisí  i  to,  zda  uplatňování  ekonomických 

nástrojů nastává ex ante nebo ex post. Dále lze rozdělit ekonomické nástroje podle jejich vlivu 

na  adresáta.  Tento  vliv  může  být  buď  sankční,  myšleno  ve  smyslu,  že  určité  ekologicky 

přijatelné chování je považováno za běžné, a pokud se subjekt rozhodne chovat jinak, je za toto 

odlišné chování penalizován. Na opačném konci stojí ekonomické nástroje motivační, u nichž 

se naopak počítá s chováním, které do jisté míry jde proti ekologickému smýšlení, pokud se 
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subjekt chová k životnímu prostředí přívětivěji, je za takové chování odměněn. V návaznosti 

na  výše  napsané  poté  dochází  ke  kategorizaci  jednotlivých  ekonomických  nástrojů,  která 

vychází zejména z činnosti OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). 

Ekonomické  nástroje  v ochraně  životního  prostředí  jsou  institutem,  který  z hlediska 

svého  rozsahu  vydá  na  zvláštní  diplomovou  práci,  proto  bude  provedeno  pouze  základní 

rozčlenění a budou zdůrazněny zejména ty nástroje, které jsou v podmínkách České republiky 

tradičně používány. V případě ekonomických nástrojů je v teorii aplikováno několik možných 

způsobů  jejich  dělení,  kdy  každé  kritérium  dělení  má  svá  specifika.  V první  řadě  mi  přijde 

vhodné rozdělení na skupinu příjmových a výdajových ekonomických nástrojů. Mezi příjmové 

ekonomické nástroje patří různé dotace, příjmy z fondů, finanční podpory. Výdajové 

ekonomické nástroje obsahují daně, poplatky či obchodovatelné emisní povolení. Z hlediska 

tohoto dělení je však problematické zahrnutí některých ekonomických nástrojů, které jsou ve 

své podstatě někde mezi příjmovou a výdajovou stránkou. Jsou to například daňové úlevy nebo 

depozitně refundační systémy. U daňových úlev vychází problém v jejich zařazení z procesu 

jejich výběru, kdy má subjekt povinnost daň uhradit (výdajová stránka), ale výše daně mu byla 

snížena (rozdíl mezi předepsanou výší a skutečně zaplacenou je de facto příjmem subjektu). 

V případě depozitně refundačních systémů vychází nemožnost jeho zahrnutí do jedné či druhé 

skupiny z jeho dvoufázovosti, neboť subjekt nejprve zaplatí určitou částku (výdaj), tato je mu 

však následně vrácena (příjem). Běžným příkladem depozitně refundačních systémů je 

například  zálohování  skleněných  lahví.  Rozdělení  ekonomických  nástrojů  vychází  hlavně 

z činnosti  Organizace  pro  hospodářskou  spolupráci  a  rozvoj  (OECD),  jelikož  jedna  z jejích 

hlavních činností je směřování členských států k udržitelnému rozvoji, což, jak již bylo výše 

napsáno, zahrnuje i ochranu životního prostředí pro budoucí generace. 

Česká republika v největší míře využívá daní a poplatků a konkrétně v případě poplatků 

je naše normotvorba relativně bohatá. V oblasti ochrany životního prostředí působí celá řada 

poplatků, z nichž většinu je ukládána v rámci přenesené působnosti, tedy jinak řečeno vycházejí 

z výkonu  státní  správy,  tyto  poplatky  jsou  vždy  upraveny  zákony  upravujícími  složkovou 

ochranu  životního  prostředí.  Prvním  příkladem  může  být  poplatek  za  povolené  vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních dle vodního zákona.77 Tento poplatek se vztahuje 

k odpadním látkám vypouštěným do podzemních vod, kdy k tomuto vypouštění dochází při 

 
77 Viz. Vodní zákon, §§ 90-90i 
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provozu  technologií  určených  k čištění  odpadních  vod78.  Z textu  vládní  důvodové  zprávy 

vyplývá,  že  tento  poplatek  slouží  k určité  reparaci  škod,  které  vznikly  v důsledku  provozu 

povoleného  zařízení  určeného  k čištění  vody.  Vzhledem  k tomu,  že  se  jedná  o  zařízení 

povolené, je patrné, že se již při schvalování stavby počítá s částečně negativním efektem jeho 

provozu a poplatek za vypouštění odpadních vod do vod podzemních má tyto negativní účinky 

alespoň částečně kompenzovat. 

Dalším  poplatek,  který  názorně  demonstruje,  jakým  způsobem  by  měly  být  výnosy 

z ekonomických nástrojů využívány, je vymezen v lesním zákoně, a sice se jedná o poplatek za 

odnětí.79 Cílem poplatku je nahradit ztrátu na životním prostředí v případě, že je fyzické nebo 

právnické  osobě  povoleno  trvale  nebo  dočasně  uvolnit  pozemek  plnící  funkci  lesa  pro  jiné 

využití. Správa tohoto poplatku je v rámci přenesené působnosti svěřena obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností, ale jen v případě, že se jedná o pozemky, jejichž rozloha je menší než 

1 hektar.80 Z §§ 17 a 18, které upravují poplatek za odnětí je pro ilustraci, jakým způsobem by 

měly  poplatky  fungovat,  nejdůležitější ustanovení  §  17  odst.  5.  Tento  odstavec  přesně 

stanovuje, jakým způsobem bude poplatek využit, tedy že 40 % jeho výše připadne obci, na 

jejímž území se nachází pozemek, který je předmětem odnětí a současně ve své větě druhé 

výslovně stanoví, že příjem z poplatku musí být využit pro zlepšení životního prostředí v obci 

nebo k zachování lesa. Ne každý poplatek upravený zákonem toto účelové určení obsahuje, i 

když  by  v rámci  zachování  jistoty,  že  poplatek  ze  životního  prostředí  měl  být  dále  využit 

v ochraně životního prostředí, mělo dle mého obsahovat každé zákonné ustanovení o poplatku. 

  

 
78 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, č. 113/2018 Dz 
79 Lesní zákon, § 17 a násl. 
80 Lesní zákon, § 4 odst. 1 písm. d) 



48 
 

4. Vybrané případy praktické aplikace 

Z hlediska  praktické  aplikace  správních  činností,  nehledě  na  to,  zda  jsou  prováděno 

v samostatné či přenesené působnosti, je bezesporu třeba zmínit pojem dobrá správa. Tento 

pojem, ač není legálně vymezen, by se měl aplikovat v jakémkoliv postupu souvisejícím se 

správními  činnostmi  nehledě  na  to,  zda  dochází  k praktické  správní  činnosti  (bezprostřední 

zásahy, respektive faktické úkony), nebo zda se jedná o formalizované postupy, jakými jsou 

např.  vydávání  stavebních  povolení  či  jiných  individuálních  správních  aktů  (abstraktních, 

konkrétních, abstraktně konkrétních).  

 

4.1. Praktická činnost ochrany životního prostředí ve městě Milovice 

4.1.1. Odpadové hospodářství 

Oblast  odpadového  hospodářství  je  v Milovicích  jednou  z nejvíce  organizovaných  a 

minimálně podle ohlasu obyvatelstva i nejefektivnějších činností dotýkající se ochrany 

životního prostředí. Efektivitu v oblasti třídění odpadu zajistila nejvíce obecně závazná 

vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Milovice. Tato OZV obsahovala základní rámec odpadového hospodářství na území Milovic, 

její  původní  znění  žádným  zvláštním  způsobem  neupravovalo  recyklační  postupy.  Původní 

znění  OZV  bylo  následně  změněno  vyhláškou  č.  5/2017,  která  již  ve  svém  znění  zakotvila 

systém  tzv.  pytlového  sběru,  systém  pytlového  sběru  jako  takový  však  v základní  podobě 

funguje již od roku 2016, tedy byl spuštěn ještě dříve, než byl upraven OZV. Systém pytlového 

sběru se ukázal jako metoda velice efektivní, motivoval totiž široké spektrum obyvatel Milovic, 

kteří do okamžiku vydání této vyhlášky odpad netřídili, aby tak začali činit. Na základě OZV 

totiž vznikl systém odměňování, který spočívá v možnosti snížit si výši místního poplatku za 

zpracování komunálního odpadu dle množství vytříděného odpadu v pytlovém sběru. Systém 

pytlového  sběru  probíhá  tak,  že  v prvotní  fázi  se  obyvatelé  Milovic,  kteří  mají  zájem  se 

pytlového sběru účastnit, zaregistrují na Městském úřadu Milovice, přičemž na základě této 

registrace  je  každému  účastníkovi  vygenerován  jedinečný  QR  kód  a  jsou  mu  poskytnuty 

samolepky s tímto kódem. Následně už každý účastník provádí třídění odpadu samostatně tak, 

že do bezbarvých plastových pytlů třídí PET lahve a papír. Tyto pytle po naplnění polepí výše 

zmíněnými  samolepkami  a  odevzdá  je  ve  sběrném  dvoře  města  Milovice,  kde  jsou  obě 

komodity zváženy a pomocí QR kódů připsány na účet účastníka. Na základě výše účtu za rok 
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je pak účastníkovi snížen místní poplatek za zpracování komunálního odpadu, a to až do plné 

výše poplatku za komunální odpad, tedy do výše 600,- Kč za rozhodné období, kdy kilogram 

papíru je vykupován za 1,- Kč/kg a PET lahví za 2,- Kč/kg.81 

V loňském roce (rok 2019) bylo do systému pytlového sběru zaregistrováno celkem 515 

obyvatel Milovic. Toto číslo, ač se nezdá tak vysoké je však zavádějící, neboť praxe je taková, 

že většina takto zaregistrovaných osob třídí odpad celé domácnosti, dosah může tedy být až 

v řádu dvou nebo třech tisíců občanů takto třídících, což odpovídá zhruba 25 až 30 % celkového 

počtu obyvatel Milovic. Co se týká kvantifikace vytříděného plastu a papíru prostřednictvím 

pytlového sběru, Městský úřad Milovice disponuje daty pouze za roky 2018 a 2019, ze kterých 

je  patrná  lehce  klesající  tendence  výnosnosti  pytlového  sběru.  V roce  2018  bylo  sebráno 

v případě plastů 1.320 kusů obalů (myšleno naplněných pytlů) o hmotnosti 2.733,88 kilogramů, 

v případě papíru 2.166 kusů obalů o celkové hmotnosti 14.393,92 kilogramů. V roce 2019 pak 

množství  vytříděného  plastu  bylo  1.048  obalů  o  hmotnosti  2.160,56  kilogramů  a  papíru  se 

vytřídilo 1.881 obalů o hmotnosti 11.386,41 kilogramů. Dle vyjádření města by v dalších letech 

mělo  dojít  k větší  propagaci  pytlového  sběru,  cílem  v následujících  letech  je  dosáhnout 

dvojnásobku zapojených osob, tedy počet reálně zúčastněných osob by se měl pohybovat kolem 

6 tisíc, což by tvořilo polovinu všech občanů s trvalým bydlištěm města.82 

Je třeba zmínit, že přestože dochází v Milovicích k pytlovému sběru, v žádném případě 

to neznamená omezení možnosti třídění odpadu pouze na pytlový sběr. V standardním režimu 

je možné třídit též do recyklačních kontejnerů, a to nejen papír, plast a sklo (bíle i barevné), po 

městě lze také najít kontejnery na nápojové kartony, použitý olej, sběrná místa baterií nebo 

kontejnery na staré oblečení. Sběrná místa baterií a kontejnery na oblečení jsou ve vlastnictví 

společnosti  zabývající  se  odvozem  odpadu,  přičemž  město  má  s touto  společností  uzavřenu 

dlouhodobou smlouvu, která zaručuje odvoz obou komodit. Poslední možností třídění odpadu 

v Milovicích  je  možnost  třídění  biologického  odpadu  s tím,  že  je  na  vyžádání  městem 

poskytnuta  nádoba  na  biologický  odpad  speciálně  upravená  tak,  aby  v ní  docházelo  ke 

kompostačním procesům. 

 

 
81 Jedná se pouze o obecné nastínění procesu. Úplné znění vyhlášky č. 5/2017 je možné nalézt na webových 
stránkách města Milovice http://urad.mesto-milovice.cz/file_manager.php?fid=1786 [cit. 2020-10-04] a vyhláška 
č. 5/2017 tvoří současně Přílohu č. 2 této práce. 
82 Informace o efektivitě pytlového sběru byly získány na základě žádosti o informace adresované Městskému 
úřadu Milovice ze dne 28. 7. 2020 adresované Bc. Evě Petráškové, referentce oddělení životního prostředí, která 
následně žádost postoupila Soně Absolonové, oddělení správy majetku. 
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4.1.2. Role města ve využití bývalého vojenského prostoru 

Milovice ve své samostatné působnosti sehrála významnou roli také během revitalizace 

ploch,  které  byly  v minulosti  využívány  vojenskými  jednotkami.  Asi  největším  projektem 

posledních  let  spadajících  do  oblasti  ochrany  životního  prostředí  se  stalo  zřízení  rezervace 

divokých  koní  a  praturů  v okolí  Milovic,  a  přestože  byla  tato  rezervace  zřízena  a  je  dále 

spravována  spolkem  Česká  krajina  o.p.s.,  byly  to  právě  Milovice,  kdo  v procesu  jejího 

plánování a zřizování hrály nezastupitelnou roli. Město totiž v úvodní fázi v roce 2015 nabídlo 

České krajině možnost využít v první fázi projektu pozemky patřící městu o celkové rozloze 40 

hektarů83, a to formou bezplatné zápůjčky, díky čemuž bylo možné rezervaci zřídit 

s několikanásobně nižšími náklady. V roce 2017 pak město uvolnilo plochu dalších 9 hektarů, 

která  dosud  není  k pastvinám  připojena,  dosud  totiž  nesplňuje  kvalitativní  podmínky  pro 

zařazení do rezervace, na čemž se však dle vyjádření vedení spolku Česká krajina průběžně 

pracuje.84 V průběhu poslední dekády dochází v Milovicích i k dalším projektům majícím za 

cíl  revitalizaci  prostorů  narušených  vojenskou  činností.  Jedná  se  v prvé  řadě  o  demolici 

bývalých vojenských budov v lokalitě Boží Dar a následné sanaci těchto ploch, když některé 

nově vzniklé plochy již posloužili, případně v budoucnu poslouží právě k zapojení do rezervace 

divokých koňů a praturů, ohledně zbylých pozemků zejména v okolí letištních ploch dochází 

k dialogům mezi městem a Středočeským krajem ohledně jejich využití, neboť některé z těchto 

pozemků jsou ve vlastnictví města, většina je ovšem ve vlastnictví kraje. V nejbližší době se 

také chystá rekonstrukce objektů v tzv. Rakouském táboře, který tvoří soubor několika budov 

v havarijním stavu a na jejichž využití je již zpracován projekt, který vychází z urbanistické 

studie, kterou město nechalo vypracovat na  základě podnětů občanů žijících v této lokalitě. 

Projekt má za cíl jednak obnovu budov, obnovu zeleně v místě, jelikož některé ze vzrostlých 

stromů v této lokalitě jsou ve špatné kondici a v konečné fázi by mělo dojít k propojení lokality 

s lokalitou Josefov, v níž v roce 2014 došlo za přispění operačního programu Životní prostředí 

k vyhloubení spojených vodních ploch v lesích v lesním porostu. 

 

 
83 Přibližné vytyčení původních pozemků je zakresleno v rámci Přílohy 3, kterou je územní plán Města Milovice, 
označených písmenem A 
84 Veškeré informace ohledně rezervace divokých koní a praturů byly poskytnuty ředitelem spolku Česká krajina 
o.p.s., Mgr. Daliborem Dostálem 
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4.2. Další příklady dobré správy v ochraně životního prostředí 

Příkladů  dobré  správy  v odpadovém  hospodářství  je  v České  republice  celá  řada  a 

přibývají  stále  další.  Podobný  systém  třídění  odpadů  jako  ve  městě  Milovice  praktikuje 

například  i  obec  Červený  Kostelec,  nacházející  se  v Královehradeckém  kraji  nedalo  hranic 

s Polskem.  Stejně  jako  v Milovicích  i  v Červeném  Kostelci  lze  tříděný  odpad  třídit  buď  do 

kontejnerů nebo prostřednictvím pytlového sběru. Místní poplatky mají v Červeném Kostelci 

stanoveny podle produkce odpadu, platí se jednak za objem a také za četnost svozu odpadu. 85 

Červený Kostelec se mimo specifického odpadového hospodářství účastní i různých 

environmentálně zaměřených akcí (např. akce Ukliďme Česko). Červený Kostelec vyniká ve 

svém environmentální fungování mimo širokého zaměření také komunikací navenek. Na svých 

stránkách  totiž  poskytuje  rozsáhlé  a  pravidelné  informace  ať  už  ohledně  akcí  pořádaných 

městem,  ale  současně  upozorňuje  i  na  akce,  které  jsou  zaštiťovány  různými  právnickými 

osobami soukromého práva či neziskovými organizacemi a vyzývá své občany k zapojení do 

těchto akcí.86 

Dalším příkladem dobré správy, které nejspíše nemá v České republice obdoby, je obec 

Hostětín ve Zlínském kraji. Tato obec zrealizovala nepřeberné množství ekologických projektů, 

jako například využití solárních kolektorů pro ohřev teplé vody nejen u rodinných domů, ale 

dokonce i pro bio moštárnu, která je v obci zřízena, dále pak v obci můžeme nalézt speciální 

veřejné osvětlení, založené na speciálních úsporných žárovkách za současné instalace krytů, 

které  míří  světlo  pouze  do  míst,  která  mají  být  osvětlena,  čímž  dochází  jednak  ke  snížení 

spotřeby elektřiny, současně však toto osvětlení zajišťuje i eliminaci světelného smogu v obci. 

Bezesporu nejzajímavějším projektem obce je projekt obecní výtopny. V obci byla vystavěna 

výtopna, která spaluje biomasu, jako například piliny, zbytky z lesnické výroby, a energie, která 

z tohoto spalování vzniká slouží k vytápění 9 staveb v obci, což odpovídá 80 % domácností, 

které se v obci nacházejí.87 

V rámci dobré správy v oblasti odpadového hospodářství se v posledním letech stále více 

prezentuje v dobrém světle i Praha. Poměrně zajímavým projektem v oblasti třídění a následné 

recyklace je systém tzv. vícekomoditního sběru odpadů, konkrétně v případě Prahy jde o plasty, 

kovy  a  tetrapakové  obaly  vhazované  do  jedné  nádoby.  Jak  již  název  napovídá,  jedná  se  o 

 
85 Příklad dobré praxe zveřejněný neziskovou organizací Arnika [cit. 2020-09-12]. dostupný z: 
https://arnika.org/mesto-cerveny-kostelec 
86 Viz. https://arnika.org/mesto-cerveny-kostelec 
87  Informace  o  veškerých  ekologických  projektech  obce  Hostětín  jsou  dostupné  na  internetových  stránkách 
https://hostetin.veronica.cz 
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systém, v jehož rámci se do jedné sběrné nádoby vhazuje více druhů komodit, které jsou pak 

na třídící lince ručně dotřiďovány. Systém vícekomoditního sběru má za cíl rozšířit množství 

odpadu, které je tříděno, neboť v případě některých druhů obalů si obyvatelé nejsou jisti, do 

které nádoby mají obaly vytřídit a z toho důvodu raději volí vhození odpadu do kontejnerů na 

směsný odpad. Systém vícekomoditního třídění je v Praze navíc v pilotním režimu doplněn o 

separovaný sběr gastroodpadu, který běžně končí ve směsném komunálním odpadu. Praha za 

tímto  účelem  poskytuje  zájemcům  speciální  nádoby  na  gastroodpad,  a  to  bezplatně  včetně 

odvážky vytříděného gastroodpadu.  

Praha také v posledních letech intenzivně pracuje na řešení situace se špatným ovzduším, 

způsobené hlavně nadměrným využíváním osobních automobilů. Za tímto účelem Praha rozjela 

v minulosti  kampaň  s názvem  Čistou  stopou  Prahou88,  která  má  za  hlavní  cíl  propagovat 

dopravu po Praze bez použití klasických automobilů se spalovacími motory. Projekt je rozdělen 

na  čtyři  podoblasti  propagace,  tedy  na  dopravu  pěší,  cyklistickou,  MHD  a  na  využívání 

automobilů s alternativním pohonem. Hlavním cílem projektu je především nalézt a realizovat 

plán udržitelné mobility v Praze a tím ulevit životnímu prostředí. 

 V současnosti je nejširší míra propagace a podpory vidět v oblasti cyklistiky 

(cykloturistiky),  do  které  Praha  investuje  nemalé  finanční  prostředky.  Asi  nejzajímavějším 

počinem v této kategorii se stala aplikace Prahou na kole. Tato aplikace existuje jak ve webové 

verzi, tak ve verzi pro chytré mobilní telefony, a funguje jako cyklonavigace. Stranou nesmí 

zůstat ani rozšiřování cyklostezek, Původní plán hlavního města počítal se situací, kdy se do 

konce roku 2020 podaří propojit pomocí cyklotras celé město a síť bude mít celkovou délku 

přes tisíc kilometrů. Ač se městu s největší pravděpodobností nepodaří tyto plány kompletně 

realizovat, nové cyklotrasy stále přibývají a cyklomobilita se tak stává jednou z nejsnazších 

možností ekologického cestování po Praze. 

Naprostou novinkou v oblasti cyklo se stalo otevření tzv. cyklodepa. Činnost cyklodepa 

probíhá  tak,  že  z centrálních  třídíren  zásilkových  společností  jsou  do  něj  převezeny  méně 

objemné zásilky, zde si je přeberou kurýři jednotlivých společností a za pomoci nákladních 

elektrokol zásilky dále distribuují po centru Prahy. Podle předpokladů by se takto dala odbavit 

až třetina všech zásilek rozvážených po centru Prahy, čímž by  rapidně ubylo znečišťujících 

látek, které vyprodukují právě řidiči vozidel zásilkových společností. 

 
88  Informace  o  projektu  a  jeho  jednotlivých  částech  jsou  dostupné  na  oficiálních  webových  stránkách 

projektu dostupných z http://kampan.cistoustopou.cz/ 
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Závěr 

V této  diplomové  práci  bylo  mou  snahou  shrnout  základní  instituty  bezprostředně 

související s obcemi jakožto subjekty ochrany životního prostředí. Rozsah tématu neumožňuje 

věnovat  se  podrobně  veškerým  aspektům  a  souvisejícím  jevům,  které  ochranu  životního 

prostředí  obcemi  ovlivňují,  proto  jsem  se  snažil  zacílit  práci  spíše  průřezově  a  věnovat  se 

praktické stránce problému v každé z dílčích kapitol. 

Jak z obsahu práce vyplývá, role obcí v ochraně životního prostředí je velice různorodá a 

neexistuje, ba dokonce ani nemůže existovat jednotná úprava, která by postihla veškeré oblasti, 

které se postavení obcí v ochraně životního prostředí týkají. Na stranu druhou je však vlivem 

široké škály zákonů v oblasti životního prostředí často pro běžného občana složité nejen najít 

konkrétní normu, ale hlavně konečnou odpověď. Největší slabinou právní úpravy životního 

prostředí je dle mého soudu ani tak ne její roztříštěnost, což je samozřejmě také problémem, 

mnohem více však ochranu životního prostředí brzdí zastaralost zákonů týkajících se životního 

prostředí, dalším obrovským nedostatkem, který v souvislosti se stále se rozšiřující agendou 

vystupuje  do  popředí,  je  nízký  počet  úředníků  místních  samospráv  vzhledem  k množství 

agendy  a  z toho  vyplývající  přetížení  těchto  úředníků,  z čehož  vyplývají  následné  chyby  či 

nedostatky v některých rozhodovacích procesech a často také nedostatečná odbornost těchto 

úředníků. Samostatným a výrazným problémem je také výkon přenesené působnosti malými 

obcemi, které trpí jak nedostatkem personálu, tak především nedostatkem financí, a vzhledem 

k naší právní úpravě nebude bez její novelizace možné tento stav změnit. 

Vlivem  novelizací,  které  byly  v posledních  letech  učiněny  se  z většiny  složkových 

zákonů stal nepřehledný soubor ustanovení, které na sebe často koncepčně nenavazují. Z tohoto 

důvodu by bylo pro futuro žádoucí upřednostnit před snahami o jednotný všeobjímající zákoník 

životního prostředí analýzu stávající úpravy a její kompletní revizi. 

Úprava obecního zřízení v České republice je vlivem jednotné koncepce vycházející již 

ze středověku dlouhodobě fungující, a tudíž obvykle nebývá problém s rozdělením kompetencí. 

Oblast samostatné působnosti, ač se v čase vyvíjí, vykazuje podobné rysy od počátku vymezení 

obcí v dnešním smyslu, tedy od konce 19. století. Obsah přenesené působnosti se během času 

měnil  daleko  více,  což  bylo  logickým  vyústěním  změn  nejen  státoprávních,  ale  také  změn 

územního členění. Oproti samostatné působnosti, jejíž rozsah zůstává od vzniku samostatné 

České republiky dosti podobný, v případě přenesené působnosti dochází k postupnému 

narůstání činností, které obce v rámci přenesené působnosti vykonávají, největší nárust v tomto 
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směru zaznamenaly obce se zrušením okresních úřadů ke konci roku 2002. Zrušení okresních 

úřadů totiž znamenalo hlavně rozšíření kompetencí obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností. 

Problematickou činností obcí je jejich účast v roli zástupce obyvatel obce v některých 

řízeních.  Jelikož  národní  právní  úprava  a  mezinárodní  právo  (zejména  Aarhuská  úmluva) 

upravují účast obce jakožto dotčené veřejnosti odlišně a judikatura Ústavního soudu také není 

zcela jednotná, jsou obce často v pozici, kdy se jakožto dotčená veřejnost rozhodnout řízení 

účastnit, ač s předstihem nemají jistotu, že návrh nebude odmítnut z důvodu nedostatku aktivní 

legitimace. Postavení obce jakožto dotčené veřejnosti při zastupování občanů obce považuji za 

jeden z nejpalčivějších problémů, který souvisí s touto diplomovou prací. Jak je patrné, vztah 

obce a jejích občanů je vztahem natolik úzkým a provázaným (což akcentuje i zákon o obcích, 

tím, že jako jeden ze základních prvků obce vyjmenovává právě občany), proto by si otázka 

obce jako dotčené veřejnosti jistě zasloužila postavit najisto. 

Hlavním účelem práce však bylo zjištění stavu a nedostatků, které se objevují v působení 

obcí coby subjektů ochrany životního prostředí a současně poukaz na některé způsoby, kterými 

by ochrana životního prostředí na úrovni obcí mohla a měla být do budoucna realizována.  
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Obec a ochrana životního prostředí z pohledu práva 

Abstrakt 

Hlavním  cílem  této  práce  je  poukázat  na  důležitost  role  obcí  v procesech  ochrany 

životního  prostředí.  Jak  by  mělo  být  z práce  patrné,  oblast  ochrany  životního  prostředí 

v poslední době prochází vcelku dynamických vývojem ať již v oblasti legislativní či 

judikaturní a obce jsou nuceny na tento vývoj také reagovat. 

Obsahem první kapitoly je vymezení pojmu životního prostředí a subjektivního práva 

fyzických a právnických osob na příznivé životní prostředí, zejména s ohledem na problémy, 

které se objevily v souvislosti s otázkou, zda subjektivní právo na příznivé životní prostředí 

náleží  i  právnickým  osobám  či  nikoliv.  Součástí  první  kapitoly  je  také  komparace  ústavní 

úpravy  české  s úpravami  některých  dalších  evropských  demokracií,  ze  které  vyplývá  závěr 

zdařilosti naší ústavní úpravy. 

Druhá kapitola popisuje obce jakožto subjekty státní správy, jejich dělení a hlavní náplní 

druhé kapitoly je pak rozlišení samostatné a přenesené působnosti. V druhé kapitole je také 

poukázáno na fakt, že role obce jako procesního subjektu se rozpadá do třech oblastí a tyto 

oblasti, ač jsou laickou veřejností často směšovány, stojí na odlišných základech. 

Třetí kapitola popisuje již konkrétní nástroje, kterými obce působí v různých procesech 

dotýkajících se životního prostředí, ať již v oblasti působnosti samostatné či přenesené, kdy je 

tato kapitola rozdělena do jednotlivých skupin nástrojů dle právní nauky, jimiž jsou nástroje 

administrativně-právní  (a  jejich  následné  rozdělení  na  nástroje  koncepční  a  realizační)  a 

ekonomické.  

V poslední,  čtvrté,  kapitole  jsou  zmíněny  konkrétní  případy  dobré  správy  aplikované 

různými obcemi. První část je zaměřena na město Milovice, kde vzhledem k širokým 

možnostem aplikace dobré správy probíhá ochrana životního prostředí velmi intenzivně. Druhá 

část pak obsahuje příklady dobré správy z dalších obcí v rámci České republiky. 
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Obec, Životní prostředí, Samospráva a státní správa, Příklady dobré praxe 
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Municipality and environmental protection from the legal point of view 

Abstract 

The main goal of this work is to show the importance of the role of municipalities in the 

processes  of  environmental  protection.  As  should  be  clear  from  the  work,  the  field  of 

environmental  protection  has  recently  undergone  quite  dynamic  development,  both  in  the 

legislative and case law, and municipalities are forced to respond to this development. 

The content of the first chapter is the definition of the concept of the environment and the 

subjective right of natural and legal persons to a favorable environment, especially with regard 

to the problems that have arisen in connection with the question of whether the subjective right 

to  a  favorable  environment  also  belongs  to  legal  persons.  Part  of  the  first  chapter  is  also  a 

comparison of the Czech constitutional regulation with the legislatives of some other European 

democracies, which concludes the success of our constitutional regulation. 

The  second  chapter  describes  municipalities  as  subjects  of  state  administration,  their 

division and the main purpose of the second chapter is to distinguish between independent and 

delegated powers. The second chapter also points out the fact that the role of the municipality 

as a procedural subject is divided into three areas and these areas, although often mixed by the 

general public, stand on different bases. 

The third chapter describes the specific tools used by municipalities in various processes 

affecting the environment, whether in the field of independence or delegated, when this chapter 

is divided into individual groups of tools according to legal science, which are administrative-

legal  tools  (and  their  subsequent  division  into  conceptual  and  implementation  tools)  and 

economic tools. 

The last, fourth, chapter mentions specific cases of good governance applied by different 

municipalities.  The  first  part  is  focused  on  the  city  of  Milovice,  where  due  to  the  wide 

possibilities of application of good governance, environmental protection is very intensive. The 

second  part  contains  examples  of  good  governance  from  other  municipalities  in  the  Czech 

Republic. 

 

Key words: 

Municipality, Environment, Indipendent and delegated power, Examples of good 
governance  
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