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Seznam použitých zkratek 

 
AU - Aarhuská úmluva 

BAT – Best Available Techniques (nejlepší dostupné 

technologie) 

ČR – Česká republika 

dB – decibel 

EHS  – Evropské hospodářské společenství 

EIA - Environmental Impact Assessment  

ES  – Evropské společenství 

ECHR -Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod 

ESD - Evropský soudní dvůr 

ESLP – Evropský soud pro lidská práva 

EU  – Evropská unie 

IPPC  – Integrated Prevention and Pollution Control (integrovaná 

  prevence a kontrola znečišťování) 

MMR  – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

NEC - National Emission Ceilings (národní emisní stropy) 

NNO - Nevládní neziskové organizace 

NOx - oxidy dusíku 

NSS - Nejvyšší správní soud 

OSN - Organizace spojených národů 

OSŘ - občanský soudní řád 

PM - Particle Matters (prachové částice) 

SDEU - Soudní dvůr Evropské unie 

SES - Smlouva o založení Evropských společenství 

SO2 - oxid siřičitý 

StZ - stavební zákon 

SŘS - soudní řád správní 
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TŘ - trestní řád 

TZ - trestní zákoník 

ÚS - Ústavní soud 
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1. Úvod 

 

Právo na příznivé životní prostředí je jedním ze základních lidských práv. Toto právo je 

obsaženo v Listině základních práv a svobod1 a je tedy nadáno ústavní silou. Jeho 

zařazení do čtvrté skupiny okruhu základních lidských práv a svobod znamená, že 

konkrétní obsah tohoto práva musí být zakotven v jednotlivých právních předpisech. 

Těmi jsou zákon o životním prostředí2 a jednotlivé složkové předpisy na ochranu 

životního prostředí a jejich prováděcí právní předpisy ve formě nařízení vlády a 

vyhlášek ministerstev, např. zákon o ochraně ovzduší3, vodní zákon4, zákon o ochraně 

přírody a krajiny5 a zákon o odpadech6.  Do tohoto výčtu lze zařadit i zákon na ochranu 

veřejného zdraví, zejména jeho části ochrany před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.7 Především tyto předpisy jsou rámcem pro vymezení a zajištění příznivého 

životního prostředí v České republice. Složkové zákony v oblasti ochrany životního 

prostředí zakotvují nástroje k zajištění toho, aby životní prostředí jako celek mohlo mít 

přívlastek „příznivé“. Pakliže některé nástroje selhávají, nerozhodno zda plošně či 

místně, zda vůči jedné osobě či celé skupině obyvatel, dochází k porušování práva na 

příznivé životní prostředí. 

 

Je třeba zmínit, že objem právní úpravy v oblasti ochrany životního prostředí je značně 

rozsáhlý, přičemž právní předpisy upravují problematiku velmi podrobně až 

kauzalisticky. Zároveň dochází k častým změnám těchto předpisů, což již tak 

nesnadnou orientaci v nich činí ještě méně přehlednou.  

 

Právo na příznivé životní prostředí má velmi blízko k právu na ochranu zdraví. Ostatně 

řada nástrojů, zejména pak standardy ve formách limitního zatížení území a přípustné 

expozice obyvatel vůči škodlivinám v životním prostředí (v ovzduší, ve vodě či 

potravinách, hluku, vibrací, ionizujícího záření atd.) se odvíjejí od lékařských zkoumání 

vlivu těchto škodlivin na zdraví obyvatel a snahy o hledání prahové koncentrace, za 

                                                           
1 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 
PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
2 Zákon č. 17/1992 Sb. 
3 Zákon č. 86/2002 Sb. 
4 Zákon č. 254/2001 Sb. 
5 Zákon č. 114/1992 Sb. 
6 Zákon č. 185/2001 Sb. 
7 Zákon č. 258/2000 Sb. a prováděcí nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
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které mají nulový či alespoň nevýznamný negativní vliv. Nutno podotknout, že u řady 

škodlivin takovou prahovou hodnotu na základě dosavadního stavu vědy a poznání 

dosud neumíme přesně určit, anebo jsou zdraví škodlivé i v nepatrné koncentraci. 

V obou případech je třeba se řídit principem předběžné opatrnosti a stanovit přípustné 

limitní koncentrace na co nejnižší dosažitelné úrovni.8 

 

S právem na příznivé životní prostředí je spojeno právo se jej stanoveným způsobem 

domáhat, a to před orgány veřejné správy a před nezávislými soudními orgány. Právo na 

příznivé životní prostředí v sobě tedy zahrnuje právo činit aktivní kroky v mezích 

zákona k tomu, aby příznivé životní prostředí zůstalo zachováno anebo aktivně 

vyžadovat nápravu nezákonného stavu tam, kde do něj bylo zasaženo, a to buď do jeho 

hmotné či procesní složky. V prvém případě je to právo vyžadovat od orgánů veřejné 

moci informace o životním prostředí, právo vyjadřovat se k navrhovaným způsobům 

využití území a záměrům s potenciálním vlivem na životní prostředí, jejich zákonnosti a 

věcné správnosti, právo na účast při zpracovávání koncepcí a programů s vlivem na 

životní prostředí a při přípravě právních předpisů, které jsou součástí rámce pro příznivé 

životní prostředí či s dopadem na životní prostředí. Ve druhém případě je to právo 

požadovat od nezávislých orgánů soudní moci přezkum hmotně právní a procesní 

zákonnosti rozhodnutí, aktů, jednání či opominutí orgánů moci veřejné. Soudnímu 

přezkumu může a v České republice tomu tak je na základě konceptu dvouinstančnosti 

správního řízení předcházet přezkum učiněný správním orgánem nadřízeným tomu, 

který rozhodnutí vydal či měl vydat. 

 

Tato disertační práce se zaměří zejména na druhý z uvedených aspektů práva na 

příznivé životní prostředí. Bude se zabývat zejména procesním právem ochrany 

životního prostředí. Hlavním cílem bude analyzovat jednotlivé možnosti, které právní 

systémy České republiky, Evropské unie a mezinárodního společenství nabízejí 

fyzickým a právnickým osobám k uplatnění jejich práva na příznivé životní prostředí 

před orgány soudní moci.  

 

Ve své práci se budu zejména věnovat přístupu k jednotlivým soudním typům v České 

republice - občanskému, správnímu, trestnímu a Ústavnímu soudu. Rovněž zde 

                                                           
8 To se například nedá říci o tzv. korekci pro starou hlukovou zátěž, kde se jedná o čistě politickou limitní 
hodnotu, která s ochranou zdraví obyvatel a jejich životního prostředí nemá pranic společného. 
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rozeberu možnost přístupu českých fyzických a právnických osob k Evropskému 

soudnímu dvoru v Lucemburku a k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.  

 

Posloupnost kapitol o jednotlivých soudních instancích a podrobnostech přístupu 

fyzických a právnických osob k nim je záměrně činěna obráceným způsobem, než je ve 

vědeckých pracích obvyklé. Výklad sleduje perspektivu osob domáhajících se ochrany 

svého práva na příznivé životní prostředí před soudními orgány. Začíná proto 

problematikou přístupu k vnitrostátním soudům, s posloupností opět z pohledu 

pravděpodobné využitelnosti adresátů práva na příznivé životní prostředí. Poté se věnuji 

popisu přístupu k Soudnímu dvoru Evropské unie a na závěr výkladu o Evropském 

soudu pro lidská práva. Haagský tribunál a Mezinárodní tribunál pro mořské právo 

ponechávám z důvodu nulové využitelnosti pro ochranu práva na příznivé životní 

prostředí v České republice stranou. 

 

Soudní ochrana je důležitým prvkem pro zajištění práva na příznivé životní prostředí. Je 

nutné zajistit co nejširší přístup fyzických a právnických osob k jednotlivým soudním 

orgánům. Soudní ochranu je třeba vnímat jako ultima ratio, které bude aplikováno 

v okamžiku selhání orgánů veřejné moci při jejich povinnosti zajišťovat právo 

jednotlivců a obyvatelstva jako celku na příznivé životní prostředí a práva související. 

Úloha soudních přezkumů rozhodnutí, aktů či opominutí orgánů veřejné moci a jednání 

či opominutí fyzických a právnických osob je zvýrazněna též rozsáhlou, značně 

nepřehlednou a neustále se měnící právní úpravou v oblasti ochrany životního prostředí. 

Široká ochrana práva na příznivé životní prostředí zabezpečovaná nezávislými orgány 

soudního typu je nezbytnou a nepostradatelnou součástí demokratického zřízení. 

 

Orgány veřejné správy nemohou být s ohledem na jejich působení z povahy věci zcela 

nezávislé a objektivní. Veřejná správa a její jednotlivé orgány mají určitý vymezený 

předmět a cíl své činnosti, vyjádřený Ústavou České republiky a dále zejména zákonem 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, a strategickými dokumenty příslušného resortu. Jednotlivé orgány jsou 

metodicky vedeny a spravovány principem subordinace, takže jejich nezávislost a 

objektivita rozhodování není a nemůže být úplná. Jejich úkolem je naplňování určitého, 

zákonem svěřeného cíle. Oproti tomu soudní složka moci má úkoly zcela rozdílné. 

Úlohou soudnictví je provádění zákonů a jiných právních předpisů osobami, které jsou 
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vázány jen zákony a jsou při své rozhodovací činnosti zcela nezávislé. Základem soudní 

ochrany v České republice je hlava čtvrtá Ústavy9, která upravuje moc soudní. Článek 

90 stanoví, že:  

 

„soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem 

poskytovaly ochranu právům“.  

 

Listina základních práv a svobod kromě již zmíněných hmotných práv  zakotvuje 

v hlavě páté ústavní základ pro domáhání se svých práv. Články 36 až 40 Listiny se 

nazývají právem na soudní a jinou právní ochranu. Podle článku 36 odst. 1 Listiny se 

může každý10 domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu a ve stanovených případech též  u jiného orgánu. Odstavec druhý téhož článku 

pak stanoví právo každého, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím 

orgánu veřejné správy, aby se obrátit na soud za účelem přezkoumání zákonnosti 

takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být 

vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle 

Listiny, tedy i práva na příznivé životní prostředí. Článek 38 odst. 2 Listiny pak 

přiznává osobám, které se domáhají svého práva u soudu, právo na to, aby jeho věc byla 

projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit 

ke všem prováděným důkazům. Podrobnosti o přístupu k soudní ochraně životního 

prostředí, zakotvené v hlavě páté Listiny, jsou předmětem této práce.  

 

Zcela zásadním dokumentem v oblasti přístupu k soudní ochraně ve věcech životního 

prostředí je Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, 

účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního 

prostředí. Tato mezinárodní úmluva byla sjednána dne 25. června 1998 na konferenci 

ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise OSN „Životní 

prostředí pro Evropu” v Aarhusu v Dánsku. Podle místa svého vzniku je také 

pojmenována. Do dnešní doby Aarhuskou úmluvu podepsalo 45 zemí. Plný ratifikační 

proces byl již ukončen ve 40 zemích. Mezi těmito státy je i Česká republika, která 

úmluvu ratifikovala na podzim roku 2004. Smluvní strany úmluvy mají povinnost 

                                                           
9 Články 81 až 92 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
10 Rozuměj „každý subjekt práv, tedy každá fyzická i právnická osoba, které je právními předpisy 
přiznáno nějaké právo“. 
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zajistit, aby osobám z řad tzv. dotčené veřejnosti (veřejnosti, která je nebo může být 

ovlivněna environmentálním rozhodováním nebo která má na tomto rozhodování 

zájem) bylo procesně zajištěno naplnění práva na informace o stavu životního prostředí 

a jeho složek, práva na přístup a účast v rozhodování o  environmentálních záležitostech 

a práva na přístup k soudní ochraně v případě přezkumu environmentálních rozhodnutí. 

 

Třetí pilíř Aarhuské úmluvy obsahuje požadavky vůči smluvním stranám na zajištění 

efektivního přístupu k soudní ochraně ve věcech životního prostředí. Popis přístupu 

fyzických a právnických osob k jednotlivým soudním instancím v České republice za 

účelem ochrany svého práva na příznivé životní prostředí je třeba vnímat právě 

v kontextu třetího pilíře Aarhuské úmluvy. Faktické naplňování zde zakotvených 

požadavků je jednoznačným kritériem pro zkoumání a posuzování účinnosti ochrany 

poskytované soudními orgány k zabezpečení ústavního práva na příznivé životní 

prostředí v České republice a dalších zemích, které jsou stranou Úmluvy. 

 

Ve své práci se snažím nejen analyzovat jednotlivé právní předpisy, které zakotvují 

přístup fyzických a právnických osob k soudní ochraně ve věcech životního prostředí, 

ale rovněž zkoumat a kriticky hodnotit praktické možnosti provádění práva na přístup k 

soudní ochraně. Ostatně, článek 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy se obrací zejména sféry do 

praktické implementace - vyžaduje zajištění přiměřené, účinné, čestné, spravedlivé, 

včasné a přiměřeně nákladné soudní ochrany. K tomuto hodnocení slouží zejména popis 

relevantní soudní judikatury, uvedený v příslušných pasážích této práce. Považoval 

bych za velký nedostatek této práce, pokud bych se v ní nevěnoval právě kritickému 

zkoumání uplatňování práva na soudní ochranu ve věcech životního prostředí v praxi, 

včetně upozorňování na existující rozdíly „law in books“ a „law in action“. Kritické 

zkoumání některých aspektů přístupu k soudní ochraně zmiňovaných v této práci v řadě 

případů vyústí též v učinění návrhů de lege ferenda. V poslední kapitole se rovněž 

věnuji krátkému exkurzu do estonské právní úpravy implementace třetího pilíře 

Aarhuské úmluvy, která je zjevně jednou z nejprogresivnějších v celém evropském 

regionu. Práce je též doplněna závěrečným anglickým summary. 

 

Práce je psána k právnímu stavu dosaženému ke dni 1. srpna 2010. 
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2. Právo na příznivé životní prostředí 

 

2.1. Obsah práva na příznivé životní prostředí 

 

Právo na příznivé životní prostředí patří do katalogu základních lidských práv s garancí 

ústavní hodnoty. Toto základní lidské právo je v českém právním řádu zakotveno 

v článku 35 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).11 Z hlediska 

systematiky Listiny je toto právo zařazeno v  hlavě čtvrté mezi „hospodářská, sociální a 

kulturní práva“ a lze se jej domáhat pouze v mezích zákonů, které článek 35 provádějí.  

 

Článek 35 Listiny je ústavním základem pro ochranu životního prostředí v České 

republice. Tento článek zní: 

 

„(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.  

(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a 

přírodních zdrojů.  

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 

zákonem.“ 

 

Odstavec 1 článku 35 zakotvuje významnou zásadu, že právo na příznivé životní 

prostředí je právem každého. Právo na příznivé životní prostředí může být zajištěno 

především stanovením povinností a určitých omezení hospodářské činnosti fyzických a 

právnických osob a osobám, které poškozují životní prostředí. Právo každého na 

příznivé životní prostředí na straně jedné v sobě implikuje povinnost (taktéž) každého 

předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat 

důsledky své činnosti na životní prostředí.  

 
S právem na příznivé životní prostředí bezprostředně souvisí a je jeho předpokladem 

právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů 

(článek 35 odst. 2 Listiny). Listina klade důraz na včasnost a úplnost poskytnutí 

informací požadovaných ze strany veřejnosti. Ústavní právo na včasné a úplné 

                                                           
11 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 
PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
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informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů je provedeno zákonem č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, potažmo též obecným 

informačním zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Existence 

dvou zákonů a jejich odlišná úprava může činit určité obtíže. Pro rozlišení, podle 

kterého z obou zákonů postupovat, je důležitý § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., 

který definuje, co se rozumí informacemi o životním prostředí. Požadované informace 

poskytují úřady aktivním zpřístupňováním anebo na základě žádosti. Tu lze podat ústně, 

písemně, telefonicky či elektronicky. Lhůta k vyřízení žádosti o informace je 15 dnů od 

doručení, v případě žádosti podle zákona č. 123/1998 Sb. 30 dnů. Oba zákony výslovně 

stanoví důvody, na jejichž základě může být žádost o zpřístupnění informaci odepřena. 

Jedná se zejména o utajované informace, obchodní tajemství, duševní vlastnictví a 

osobní údaje. Důvody, pro které je možno poskytnutí informací odepřít, jsou uvedeny v 

§ 7 až 11 zákona č. 106/1999 Sb. a § 8 zákona č. 123/1998 Sb. O odmítnutí zpřístupnění 

informace musí orgán veřejné moci vydat správní rozhodnutí, které je přezkoumatelné 

na základě odvolání k nadřízenému správnímu orgánu. V případě nečinnosti povinného 

subjektu lze podat stížnost a v případě žádosti o informace podle zákona č. 123/1998 

Sb. odvolání proti tzv. fiktivnímu rozhodnutí.  

  

Odstavec třetí článku 35 Listiny vyjadřuje povinnost, která je integrální součástí práva 

na příznivé životní prostředí. Tato obecně stanovená povinnost zakazuje komukoliv 

ohrožovat či poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a 

kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Tyto povinnosti a zákazy, blíže 

rozvedené v příslušných právních normách, se týkají především omezení práva 

vlastnického,12 zejména jeho užívací složky. Právo jedné osoby na užívání majetku 

končí tam, kde začíná právo druhých na příznivé životní prostředí, právo na ochranu 

zdraví a taktéž právo na užívání svého vlastnictví. Toto omezení, včetně omezení 

svobody podnikání a dalších obdobných práv a výsad, je založeno na zájmu o zachování 

práv a svobod pro ostatní. Tedy práva dýchat čistý vzduch, pít čistou vodu, žít 

v nezdevastované krajině neznečištěné odpady, být chráněn před klimatickými změnami 

a zmenšováním ozónové vrstvy a další příbuzná práva, která jsou ve veřejném zájmu 

celé společnosti a nutným předpokladem pro její další bytí na této planetě.13 

                                                           
12 Článek 11 odstavec 3 Listiny. 
13 Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, 2. díl - Práva a svobody, 2. vydání, Linde, 
Praha, 2002, str. 281 - 285. 
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Konkretizaci práva na příznivé životní prostředí provádí zákon č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o životním prostředí vymezuje 

základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a určité náznaky 

povinností právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního 

prostředí a při využívání přírodních zdrojů.14 Zákon také, ač nepříliš určitým a 

vymahatelným způsobem, stanoví odpovědnost fyzických a právnických osob za 

porušení povinností při ochraně životního prostředí a zakotvuje sankce za poškozování  

životního prostředí. Důležitost tohoto předpisu měla vyjadřovat preambule, kterou je 

jako jeden z mála českých zákonů uvozen. V této preambuli se konstatuje, že Federální 

shromáždění ČSFR15 vědomo si své odpovědnosti za zachování příznivého životního 

prostředí budoucím generacím a zdůrazňujíc právo na příznivé životní prostředí jakožto 

jedno ze základních práv člověka, se usneslo na tomto zákoně.  

 

Zákon o životním prostředí definuje to, co se považuje za životní prostředí. Podle 

ustanovení § 2 „životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou 

zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ Tento předpis 

rovněž definuje pojem únosné zatížení území, a to v ustanovení § 5: „Únosné  zatížení  

území  je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování  

životního  prostředí,  zejména  jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability."  

 

V ustanovení § 8 odst. 1 zákona o životním prostředí je definován pojem znečišťování 

životního prostředí jako „vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických 

činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou 

nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí." Toto znečišťování  může být podlimitní, 

tedy dovolené, nebo nadlimitní, tedy protiprávní. Vedle pojmu znečišťování zákon 

definuje rovněž pojem poškozování životního prostředí, a to v ustanovení § 8 odst. 2: 

„Poškozování   životního   prostředí   je  zhoršování  jeho  stavu   znečišťováním   nebo   

jinou   lidskou  činností  nad  míru  stanovenou zvláštními předpisy." Poškozování 

prostředí je již jednoznačně pouze nadlimitní a tedy protiprávní.  

 

                                                           
14 Ustanovení § 1 zákona č. 17/1992 Sb. 
15 Dnes „Parlament ČR“. 
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V ustanovení § 11 zákon stanoví, že „území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad 

míru únosného zatížení.“ V ustanovení § 12 pak uvádí, že: „Přípustnou  míru  

znečišťování  životního  prostředí  určují mezní hodnoty  stanovené  zvláštními  

předpisy;  tyto  hodnoty  se  stanoví v   souladu  s  dosaženým  stavem poznání tak, aby 

nebylo ohrožováno zdraví lidí a  aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní 

složky životního prostředí. Mezní  hodnoty  musejí  být  stanoveny  s  přihlédnutím  k 

možnému   kumulativnímu   působení  nebo  spolupůsobení  znečišťujících  látek  a 

činností." 

 

Je ovšem pravdou, že počáteční celospolečenské nadšení environmentální legislativní 

tvorby začátku 90. let již dávno opadlo a zejména zákon o životním prostředí, který měl 

být základním pramenem práva životního prostředí, je dnes prakticky mrtvým právním 

předpisem s minimálním praktickým významem. 

 

Hmotně právní zakotvení práva na příznivé životní prostředí je dáno zejména 

jednotlivými složkovými předpisy na ochranu životního prostředí a jejich prováděcími 

právními předpisy ve formě nařízení vlády a vyhlášek ministerstev, např. zákon o 

ochraně ovzduší, vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o odpadech.  

Do tohoto výčtu lze zařadit i zákon na ochranu veřejného zdraví, zejména jeho části 

ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Procesně právní zajištění práva na 

příznivé životní prostředí probíhá zejména prostřednictvím procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí (tzv. EIA)16, v rámci něhož se posuzují vlivy koncepcí a záměrů na 

životní prostředí, prostřednictvím procesů územního plánování a rozhodování v 

území17, procesu vydávání integrovaných povolení18 a jednotlivých povolení podle 

složkových předpisů (např. povolení k uvedení do provozu zdroje znečišťování ovzduší, 

povolení k vypouštění odpadních vod atd.) Především tyto předpisy jsou rámcem pro 

vymezení a zajištění příznivého životního prostředí v České republice.  

 

                                                           
16 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
17 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
18 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozsah právní úpravy v oblasti ochrany životního prostředí je poměrně značný, přičemž 

právní předpisy upravují problematiku velmi podrobně až kauzalisticky. Zároveň 

dochází k častým změnám těchto předpisů, což již tak nesnadnou orientaci v nich činí 

ještě méně přehlednější. V řadě případů se dá hovořit dokonce o zásahu zákonodárné 

moci do pravomocí moci výkonné. Souvisí to jednak s nedůvěrou zákonodárné moci ve 

správnou aplikaci právních předpisů mocí výkonnou, na druhou stranu s nedostatkem 

odvahy výkonné moci vykládat právní předpisy. Tato situace klade značné nároky na 

všechny dotčené osoby, správní a soudní orgány k zajištění zákonnosti a věcné 

správnosti a zároveň zvyšuje důležitost soudní ochrany práva na příznivé životní 

prostředí. Dlouhodobě je tento trend neudržitelný a mělo by se spíše směřovat k 

zjednodušování, zobecňování a zvýšení provázanosti jednotlivých pramenů práva 

životního prostředí, při zachování či prohloubení standardů kvality životního prostředí a 

nástrojů jeho ochrany. 

 

2.2. Pojem příznivé životní prostředí 

 

Ačkoliv Listina základních práv a svobod přiznává právo na příznivé životní prostředí, 

žádný zákon definici pojmu „příznivé životní prostředí“ nestanovuje. Zákon o životním 

prostředí nicméně obsahuje určitá vodítka, která tento pojem blíže vysvětlují. Předně, 

zákon o životním prostředí v ustanovení § 2 vymezuje termín životní prostředí. 

 

Příznivé životní prostředí není a nemůže být pojímáno jako antropogenně nedotčené 

prostředí. Takové prostředí z České republiky, podobně jako z většiny ostatních částí 

Evropy a civilizovaného světa, už prakticky vymizelo. Příznivé životní prostředí je tedy 

ve smyslu zákona o životním prostředí, zejména jeho ustanovení § 11 a 12, třeba 

považovat za takové prostředí, které je antropogenně zatěžované pouze podlimitně. 

Tedy prostředí znečišťované a zatěžované důsledky lidské činnosti včetně vnášení 

fyzikálních, chemických či biologických emisí a činitelů (např. emisí znečišťujících 

látek do ovzduší, vody či půdy, emisí hluku, světla, různých záření, zápachu atd.) v 

míře, jíž připouštějí jednotlivé složkové předpisy na ochranu životního předpisy a 

lidského zdraví. Tyto limitní hodnoty pak právo přejímá a činí závaznými z výsledků 

vědeckých poznatků a lékařských studií o prahových hodnotách účinků daných emisí a 

škodlivých činitelů na lidské zdraví a další živé organismy.   
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K této konstrukci je třeba zmínit několik aspektů, které situaci s vymezováním 

konkrétního obsahu práva na příznivé životní prostředí v žádném případě neusnadňují. 

Za prvé, omezený stav vědecko - technického a lékařského poznání a neustálý vývoj 

v těchto oblastech nutně vedou k přehodnocování nastavených prahových hodnot 

(obvykle ve smyslu zpřísňování) anebo dokonce k vytváření prahových hodnot pro nové 

škodliviny. Z tohoto důvodu musí při právním zakotvení hodnoty, která je považována 

za environmentálně příznivou, sehrát podstatnou úlohu princip předběžné opatrnosti. Za 

druhé, některé škodliviny (např. ultra jemné prachové částice PM 2,5 µg a PM 1,0 µg) 

nemají z lékařského pohledu žádnou prahovou hodnotu, tedy škodlivé na lidské zdraví 

jsou za jakékoliv koncentrace a těžko lze takové prostředí medicínsky označit jako 

příznivé. Spíše by bylo vhodné jej nazvat „méně nepříznivým“. A konečně za třetí, u 

některých škodlivin je faktická úroveň znečištění taková, že nastavení právní prahové 

hodnoty na úrovni hodnoty lékařské by bylo politicky neudržitelné.  

 

Na závěr této podkapitoly modelový příklad k posledně uvedenému – základní hodnoty 

hygienických limitů hluku, nastavené na základě lékařských poznatků o škodlivosti 

dlouhodobého působení tohoto stresoru jsou v případě hluku ze silniční a železniční 

dopravy významně navyšovány pomocí tzv. korekcí. Normotvůrce si jednoduše 

uvědomil, že dodržení základních hygienických limitů je v případě hluku, kterým je 

v České republice obtěžováno zhruba 400 tisíc až půl milionu obyvatel (v Evropské unii 

se jedná o cca 210 milionů obyvatel)19 by vyžadovalo ohromné finanční prostředky a 

tvrdá opatření vůči dopravní infrastruktuře a proto vymyslel korekci + 10 decibel (dB) 

pro „místo v okolí hlavní pozemní komunikace, kde je hluk z dopravy na této komunikaci 

převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích“.20  

 

Ani toto navýšení v praxi nestačilo a proto existuje ještě korekce + 20 dB pro tzv. 

„starou hlukovou zátěž“. Starou hlukovou zátěží se dle vysvětlivky č. 4 přílohy č. 3 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. rozumí stav hlučnosti, způsobený dopravou na 

pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb 

a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2001. Z této poněkud 

obskurní definice přímo nevyplývá, zda lze tuto korekci použít u každé silnice, která 

                                                           
19 Bernard, M., Doucha, P.: Právní ochrana před hlukem, Linde, Praha, 2008, str. 17. 
20 Viz. příloha č. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Tato korekce se v praxi používá na všechny pozemní komunikace, s výjimkou méně využívaných  
účelových a místních komunikací. 
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byla provozována před uvedeným termínem, nebo jen u komunikací, které byly již před 

tímto datem zdrojem nadlimitního hluku. V každém případě platí, že o přiznání korekce 

rozhoduje v konkrétní situaci příslušná krajská hygienická stanice. 

 

Nařízení vlády dále uvádí, že tato korekce zůstává zachována i po položení nového 

povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při 

zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při 

které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru 

staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. Uvádí se, že 

tento dodatek obsahuje nařízení vlády proto, že by jinak byli správci a vlastníci 

pozemních komunikací demotivováni k provádění jejich oprav, pokud by při každé 

obměně svršku platilo, že musí snížit hluk na komunikaci na základní limit (bez korekce 

pro starou hlukovou zátěž).21 

 

Pokud si uvědomíme, že jednotka hluku udávaná v decibelech roste exponenciálně, 

neboť minimální přírůstek hlasitosti slyšitelný lidským uchem se rovná jednomu 

decibelu, pak se jedná o extrémní navýšení základní hodnoty hygienického limitu, který 

s lékařsky pojímanou prahovou hodnotou nemá pranic společného. 

 

2.3. Právo domáhat se svého práva 

 

S právem na příznivé životní prostředí je pevně spjato právo se jej zákonem 

stanovenými způsoby domáhat. Bez možnosti domáhat se domnělého porušování svého 

práva před orgány veřejné moci by samozřejmě příslušné právo nemohlo být 

naplňováno. Základem soudní ochrany práv jsou články 36 až 40 Listiny, které jsou 

uvozeny názvem Právo na soudní a jinou právní ochranu. Podle článku 36 odst. 1 

Listiny se může každý domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech též  u jiného orgánu. Odstavec druhý 

téhož článku pak stanoví právo každého, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen 

rozhodnutím orgánu veřejné správy, aby se obrátit na soud za účelem přezkoumání 

zákonnosti takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však 

nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod 

                                                           
21 Stanovisko Národní referenční laboratoře k definici pojmu stará hluková zátěž 
(http://www.nrl.cz/vyklad/stara_hlukova_zatez.php). 
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podle Listiny, tedy i práva na příznivé životní prostředí. Článek 38 odst. 2 Listiny pak 

přiznává osobám, které se domáhají svého práva u soudu, právo na to, aby jeho věc byla 

projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit 

ke všem prováděným důkazům.  

 

Možnost požívat a domáhat se ústavního práva na příznivé životní prostředí potvrzuje 

nález Ústavního soudu č. 96/1997 Sbírky nálezů ÚS, svazek 8, ze dne 10.7. 1997. Tento 

nález uvádí:  

 

„Pro  posouzení povahy ochrany životního prostředí z hlediska uvedeného rozlišování 

nutno přisvědčit názoru stěžovatele, podle něhož skutečnost, že životní prostředí je 

veřejným statkem (hodnotou) ve smyslu preambule Ústavy a Listiny a čl. 7 Ústavy, 

nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1 

Listiny), jakož i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat (čl. 41 Listiny).“ 

 

Každá osoba se tedy může domáhat ochrany svého práva na příznivé životní prostředí 

před správními a soudními orgány. V další kapitole bude rozebrán význam pojmu 

každý, tedy zda se práva na své příznivé životní prostředí mohou domáhat jak osoby 

fyzické, tak osoby právnické.  

 

Domáhání se svého práva na příznivé životní prostředí má v perspektivě Aarhuské 

úmluvy dvě fáze. První fází je domáhání se (uplatňování) svého práva před orgány 

veřejné správy v rámci aktivit druhého pilíře Aarhuské úmluvy – účasti veřejnosti na 

rozhodování. Druhá a následná fáze pak nastupuje v případě nesouhlasu s výsledkem 

fáze předchozí – přístup k nezávislému přezkoumání postupu orgánů veřejné správy 

v rámci druhého (a taktéž prvního) pilíře Aarhuské úmluvy. Zde zmíněná první fáze 

domáhání se práva na příznivé životní prostředí není předmětem zájmu této práce. V 

následujících kapitolách se budu věnovat zejména přístupu k soudním orgánům za 

účelem přezkumu rozhodnutí, jednání či opominutí ze strany veřejné správy. 

 

2.4. Subjektivní rozměr práva na životní prostředí 

 

Článek 35 odstavce 1 a 2 operují s pojmem „každý“, odstavec 3 pak s negativním 

vyjádřením tohoto pojmu – „nikdo“. U práva na informace o životním prostředí podle 
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odstavce druhého nečiní obsah tohoto pojmu žádné potíže a informace jsou postupem 

podle příslušných informačních zákonů poskytovány osobám fyzickým i právnickým na 

základě jejich žádostí. Stejně tak zákaz ohrožovat anebo poškozovat životní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 

zákonem podle odstavce třetího se vztahuje na každou fyzickou a právnickou osobu.  

 

Oproti tomu zůstává nevyřešenou otázka rozsahu pojmu „každý“ u práva na příznivé 

životní prostředí právnických osob (zejména občanských sdružení na ochranu životního 

prostředí) a možnosti těchto osob se ústavního práva uvedeného v článku 35 Listiny 

rovněž domáhat. Dosud převládající názor je vyjádřen v usnesení Ústavního soudu č. 

2/1998 Sbírky nálezů ÚS, svazek 10, ze dne 6.1. 1998, ve věci ústavní stížnosti 

občanského sdružení Děti Země, lokální pobočky v L. proti rozsudku Krajského soudu 

v Ústí nad Labem z 24. 6. 1997 sp. zn. 15 Ca 69/97 o přezkoumání rozhodnutí 

správních orgánů. Ústavní soud návrh ústavní stížnosti usnesením odmítl, což 

odůvodnil tak, že návrh byl podán někým zjevně neoprávněným.Cituji z odůvodnění 

tohoto usnesení:  

 

„Čl. 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.“  

 

Ústavní soud se ještě dříve v minulosti zabýval vztahem mezi právnickými osobami a 

základními lidskými právy a svobodami. V nálezu ze dne 19. ledna 1994 (sp. zn. PL. 

ÚS 15/93) dospěl k závěru, že lze dovodit poskytování ochrany i právnickým osobám, 

pokud jde o základní práva a svobody, nicméně na rozdíl od osoby fyzické se právnická 

osoba může domáhat ochrany jen takových práv chráněných Listinou, která odpovídají 

jejímu právnímu postavení, resp. pokud jsou svou povahou pro ni použitelná. Z 

dosavadní judikatury Ústavního soudu je tedy patrno, že právnickým osobám nenáleží 

základní práva v čl. 35 Listiny a nemají ani aktivní legitimaci k podání ústavní stížnosti. 
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Tento názor Ústavního soudu poté přejímaly další soudní instituce, zejména vrchní 

soudy. Viz. např. rozsudek RS 370:  

 

„Přesvědčení žalobce, že "právo na příznivé životní prostředí" je "právem" ve smyslu § 

244 odst. 2 a 3, § 247 odst. 1 aj. o.s.ř.(subjektivním oprávněním) nelze přisvědčit. Právo 

na příznivé životní prostředí je veřejným statkem. V tomto směru vrchní soud sdílí 

právní názor Ústavního soudu (srov. např. nález publikovaný pod č. 280/1996 Sb., na 

něž se v podrobnostech odkazuje). Právo na příznivé životní prostředí není možné dělit 

na části a přiřazovat je fyzickým nebo právnickým osobám (ani občanským sdružením); 

absence distributivnosti je tu určujícím faktorem, který zařazuje "právo" na příznivé 

životní prostředí do kategorie veřejných statků. Nejde tu zajisté o to, že základní práva a 

svobody na straně jedné a veřejné statky na straně druhé jsou v zásadě rovnocennými 

hodnotami; v řízení před správním soudem nejde o to, řešit konflikt mezi nimi a 

stanovovat prioritu jednoho před druhým. Jde o to, že správní žaloba a přezkoumání 

individuálního správního aktu soudem je právním instrumentem k ochraně subjektivního 

práva, nikoli k ochraně veřejného statku (ani jiných hodnot, které subjektivním právem 

nejsou, například právem chráněných zájmů).“ 

 

Domnívám se však, že tento názor Ústavního soudu, zejména jeho aspekt nedostatku 

aktivní procesní legitimace k napadání hmotně právních nezákonností v řízení před 

soudy, je již na pokraji svého překonání.  

 

Uplatňování této teoreticko právní konstrukce ze strany soudů mělo a  má závažné 

negativní důsledky v oblasti účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního 

prostředí a značně pokřivilo procesy správních řízení a soudních přezkumů vydaných 

rozhodnutí orgánů veřejné správy. Občanská sdružení byla de facto donucena k vedení 

zákopových válek na poli procesních práv, aniž by se řešilo meritum věci – zhoršení 

kvality životního prostředí a jeho jednotlivých aspektů. Situace se vyvinula nežádoucím 

směrem, kdy občanská sdružení, která jsou primárně založena za účelem ochrany 

životního prostředí a zdravých životních podmínek, nemohou úspěšně namítat např. 

překročení hlukových limitů či imisních limitů pro ochranu zdraví, ale musí urputně 
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napadat a zveličovat sebemenší procesní pochybení správních orgánů. Tento stav 

opakovaně kritizoval i Nejvyšší správní soud.22  

 

Je to právě Nejvyšší správní soud, který se pokouší za pomoci článku 2 odstavec 5 a 

článku 9 Aarhuské úmluvy tento pokřivený stav správního soudnictví v oblasti 

životního prostředí napravit. NSS v rozsudku č. 2 As 12/2006 – 111, ze dne 29.3. 2007, 

v němž řešil otázku účastenství občanského sdružení v řízení o povolení provozu 

jaderného zařízení podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů23 uvedl, že 

občanská sdružení, pro něž je ochrana zájmů životního prostředí hlavní nebo podstatnou 

náplní jejich činnosti, jsou nositeli práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 

1 Listiny základních práv a svobod.  Za pozornost stojí rovněž rozsudek Městského 

soudu v Praze ze dne 2.3. 2007 č.j. 10 Ca 208/2006-44, kterým soud zrušil rozhodnutí 

Ministerstva dopravy vydané v rámci řízení o povolení stavby tunelů na brněnském 

městském okruhu. Soud zde v souvislosti s (negativním) vyjádřením k otázce 

vnitrostátní aplikace Aarhuské úmluvy vyslovil názor, že občanská sdružení mají v 

řízeních, jichž se účastní na základě ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, stejná procesní práva jako ostatní účastníci. Z toho mimo jiné 

vyplývá, že „soud při přezkoumávání rozhodnutí napadených těmito zástupci veřejnosti 

přezkoumává i hmotně právní podmínky vydaných povolení a rozpor i s hmotně právní 

úpravou“. Tato argumentace, které do teoreticko právního sporu o držbu ústavního 

práva na příznivé životní prostředí vnáší konformní výklad s Aarhuskou úmluvou, je v 

české soudní judikatuře prozatím ojedinělá. 

 

2.4. Shrnutí 

 

Přístup k soudům ve věcech ochrany životního prostředí má svůj hmotně právní základ 

zejména v ústavně garantovaném právu na příznivé životní prostředí, případně též 

                                                           
22  Například mottem semináře o správním soudnictví a ochraně životního prostředí, který ve dnech 1. až 
4. října 2007 proběhl v Kroměříži, byla věta „Opravdu se lidé sdružují, aby hájili svá procesní práva?“ 
Této akce, kterou pořádala Justiční akademie ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem, se zúčastnilo 
bezmála 60 právníků z řad soudců, asistentů soudců, akademických pracovníků, advokátů a právníků 
NNO. 
23 Spor se v uvedeném případě týkal konformity české právní úpravy omezení účastenství v řízení podle 
atomového zákona pouze na žadatele s požadavky Aarhuské úmluvy. NSS zde dospěl k závěru, že úprava 
přiznávající postaveni účastníka tohoto řízení pouze žadateli není v rozporu s čl. 6 Úmluvy, neboť 
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v právu na ochranu zdraví. Článek 35 Listiny základních práv a svobod zakotvuje právo 

každého na příznivé životní prostředí a na včasné a úplné informace o stavu životního 

prostředí a přírodních zdrojů. Zároveň tento článek stanoví komplementární povinnost 

spočívající v zákazu ohrožovat a poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Ačkoliv Listina 

tedy přiznává právo na příznivé životní prostředí, žádný zákon definici pojmu „příznivé 

životní prostředí“ nestanovuje. Určitá vodítka, která tento pojem blíže vysvětlují, lze 

najít v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Příznivé životní prostředí je ve 

smyslu zákona o životním prostředí, zejména jeho ustanovení § 11 a 12, třeba 

považovat za takové prostředí, které je antropogenně nezatěžované (prakticky 

vyloučeno takové prostředí v ČR najít) anebo zatěžované pouze podlimitně. Tedy 

prostředí znečišťované v míře, jíž připouštějí jednotlivé složkové předpisy na ochranu 

životního předpisy a lidského zdraví. Tyto limitní hodnoty pak právo zpravidla přejímá 

a činí závaznými z výsledků vědeckých poznatků a lékařských studií o prahových 

hodnotách účinků daných emisí a škodlivých činitelů na lidské zdraví a další živé 

organismy.   

 

S právem na příznivé životní prostředí je pevně spjato právo se jej zákonem 

stanovenými způsoby domáhat. Základem soudní ochrany práv jsou články 36 až 40 

Listiny. Každý má právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech též  u jiného orgánu a ten, kdo tvrdí, že 

byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, má právo obrátit se 

na soud za účelem přezkoumání zákonnosti takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon 

jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí 

týkajících se základních práv a svobod podle Listiny, tedy i práva na příznivé životní 

prostředí. článek Možnost požívat a domáhat se ústavního práva na příznivé životní 

prostředí potvrzuje v kapitole 2.3. citovaný nález Ústavního soudu č. 96/1997 Sbírky 

nálezů ÚS, svazek 8, ze dne 10.7. 1997. 

 

Prozatím spornou se jeví otázka subjektivního rozměru práva na příznivé životní 

prostředí, respektive zda právnické osoby se mohou domáhat zásahů do práva na 

příznivé životní prostředí. Konstrukce vyjádřená v usnesení Ústavního soudu č. 2/1998, 

                                                                                                                                                                          
sdružení i další osoby z řad dotčené veřejnosti mají možnost účastnit se jiných řízení, v nichž se o 
možnosti výstavby jaderných zařízení rozhoduje. 
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že čl. 35 Listiny na právnické osoby vztahovat nelze, jednak vytváří značné problémy a 

značně pokrucuje správní soudnictví ve věcech životního prostředí, kdy se nepatřičný 

důraz klade na formu a procesní zákonnost oproti obsahu a diskusi nad věcnou 

správností navrhovaného řešení (více v kapitole 4.2.) a její důsledky znamenají rozpor 

s požadavky Aarhuské úmluvy na přezkum hmotně právních nezákonností, napadaných 

nevládními organizacemi působícími v oblasti ochrany životního prostředí. Ve světle 

těchto požadavků se velmi pozvolna začíná tento názor měnit, a to zejména díky 

progresivní judikatuře Nejvyššího správního soudu, na kterou navazují další správní 

soudy. V kapitole 2.4. jsou citovány rozsudky, ve kterých soudy v rámci vyjádření 

k otázce vnitrostátní aplikace Aarhuské úmluvy vyslovují názor, že občanská sdružení 

mají v řízeních, jichž se účastní na základě ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a 

krajiny stejná procesní práva jako ostatní účastníci a proto mají právo i na přezkum 

namítaných hmotně právních nezákonností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

3. Aarhuská úmluva 

 

3.1. Úvod 

 

Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti 

na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí byla 

sjednána dne 25. června 1998 na konferenci ministrů životního prostředí regionu 

Evropské hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu” v Aarhusu v 

Dánsku. Dle místa svého vzniku je tato mezinárodní úmluva i  pojmenována. Hlavním 

cílem této úmluvy je zaručit občanům právo na svobodný přístup k informacím o 

životním prostředí, právo na účast v rozhodování a také právo na právní ochranu v 

záležitostech týkajících se životního prostředí.  Strany se také zavázaly pravidelně se 

setkávat a kriticky hodnotit zavádění a plnění Úmluvy.  

 

Úmluva nabyla účinnosti dne 30. října 2001 po ratifikaci šestnáctým státem. Do dnešní 

doby Aarhuskou úmluvu podepsalo 45 zemí. Plný ratifikační proces byl již ukončen ve 

41 zemích. Mezi těmito státy je i Česká republika, která úmluvu ratifikovala na podzim 

roku 2004. Aarhuská úmluva byla vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 

124/2004 dne 29. října 2004. 

 

K Aarhuské úmluvě oficiálně přistoupilo i Evropské společenství, které ji podepsalo 

hned při jejím vzniku a ratifikaci provedla dne 17. února 200524. Aarhuská úmluva a její 

principy jsou tak závazné i pro orgány Evropského společenství, a to od 28. června 

2007, kdy nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2006/1367/ES, na 

jehož základě se Aarhuská úmluva uplatní na subjekty Společenství. Kromě toho došlo 

na úrovni EU k přijetí tzv. „aarhuských směrnic“, směrnice 2003/4/ES, o přístupu 

veřejnosti k informacím o životním prostředí a směrnice 2003/35/ES, o účasti veřejnosti 

a přístupu k právní ochraně. Poslední z tzv. aarhuských směrnic, směrnice o přístupu ke 

spravedlnosti ve věcech životního prostředí, je již několik let s větší či menší aktivitou 

připravována Evropskou komisí. 

 

                                                           
24 Rozhodnutí Rady ES 2005/370. 
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3.2. Historie a vývoj Aarhuské úmluvy 

 

Příprava Aarhuské úmluvy probíhala v 90. letech minulého století pod záštitou 

Evropské hospodářské komise OSN. Za počátek jejího vzniku  lze považovat sérii 

konferencí evropských ministrů životního prostředí nazvanou “Životní prostředí pro 

Evropu”. První z těchto konferencí se konala v Čechách, kam předseda tehdejšího 

Federálního výboru životního prostředí Josef Vavrouška v roce 1991 pozval evropské 

ministry. V roce 1992 se konal Světový summit o životním prostředí a rozvoji v 

brazilském Rio de Janeiru. Článek 10 Deklarace o životním prostředí a rozvoji , která 

zde byla přijata,  přiznává právo občanů na podíl na rozhodování ve věcech životního 

prostředí. Článek 10 Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji zní:  

 

„Otázky životního prostředí se nejlépe řeší za účasti všech zainteresovaných občanů na 

všech úrovních. Na národní úrovni musí mít každý jednotlivec řádný přístup k 

informacím týkajícím se životního prostředí, které jsou v držení úřadů, včetně informací 

o nebezpečných látkách a činnostech probíhajících v jejich společenství; musí mít také 

možnost se podílet na rozhodovacím procesu. Státy musejí podporovat a napomáhat 

rozvoji vědomí a účasti veřejnosti tím, že budou v širokém měřítku zpřístupňovat 

informace. Musí být umožněn efektivní přístup k právním a administrativním aktům, 

včetně vyrovnání a odškodnění.” 

 

O rok později se konala druhá konference ministrů životního prostředí ve švýcarském 

Luzernu. Na této konferenci byl koncept účasti veřejnosti na rozhodování označen za 

prioritu pro další období. Zároveň začalo vyjednávání o konkrétní podobě právně 

závazné úmluvy. V roce 1995 byla na ministerské konferenci Evropské hospodářské 

komise OSN v Sofii přijata Směrnice o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na 

rozhodování v otázkách životního prostředí.  

 

V roce 1998 se konala již čtvrtá ministerská konference Evropské hospodářské komise 

OSN v Aarhusu. Zde byla předložena Úmluva o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. 

Tuto úmluvu zde podepsalo 35 evropských a středoasijských zemí, včetně České 

republiky.  
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O rok později se konalo v moldavském Kišiněvě první setkání signatářů Aarhuské 

úmluvy a začal proces její ratifikace v jednotlivých zemích. V roce 2000 se konalo v 

Dubrovníku druhé setkání signatářů. K datu vstupu v platnost ratifikovaly úmluvu tyto 

státy: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Dánsko, Estonsko, Gruzie, Itálie, 

Maďarsko, Makedonie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavská republika, Rumunsko, 

Tádžikistán, Turkmenistán a Ukrajina.  

 

V roce 2003 přijala Evropská komise v souvislosti s ratifikací Aarhuské úmluvy dva 

nové právní předpisy:  

 

• směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k 

informacím o životním prostředí, 

• směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na 

přípravě plánů a programů s dopadem na životní prostředí.  

 

Evropská unie podepsala Úmluvu hned při jejím vzniku dne 25. června 1998 a ratifikaci 

provedla dne 17. února 2005 (Rozhodnutí Rady 2005/370). Požadavky Úmluvy byly 

zapracovány do výše uvedených směrnic Vůči orgánům Evropské unie je Úmluva 

přímo závazná od 28. června 2007, kdy nabylo účinnosti Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č.1367/2006, na jehož základě se Úmluva uplatní na subjekty 

Společenství. Veřejnost může dle tohoto nařízení podat ve lhůtě 8 týdnů k 

připravovaným plánům a programům připomínky a neziskové organizace se mohou 

domáhat vnitřního přezkumu rozhodnutí a nečinnosti evropských institucí nebo podat 

žalobu k ESD. 

 

Česká republika ratifikovala Aarhuskou úmluvu v roce 2004. Úmluva byla vyhlášena ve 

Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 124/2004. V únoru 2005 ratifikovalo 

Aarhuskou úmluvu Evropské společenství, v témže roce ji ratifikovala také Velká 

Británie, Rakousko, Španělsko a Nizozemí.  

 

3.3. Tři pilíře ochrany životního prostředí 

 

Aarhuská úmluva stojí na třech pilířích: 
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• právo na informace o životním prostředí (články 4 a 5), 

• účast veřejnosti na rozhodování ve věcech, týkajících se životního prostředí 

(články 6, 7 a 8), 

• přístup k právní ochraně ve věcech životního prostředí (článek 9). 

 

Smluvní strany úmluvy mají povinnost zajistit, aby osobám z řad tzv. dotčené veřejnosti 

(veřejnosti, která je nebo může být ovlivněna environmentálním rozhodováním nebo 

která má na tomto rozhodování zájem) bylo procesně zajištěno naplnění těchto tří pilířů, 

tedy práva na informace o stavu životního prostředí a jeho složek, práva na přístup a 

účast v rozhodování o  environmentálních záležitostech a práva na přístup k soudní 

ochraně v případě přezkumu environmentálních rozhodnutí. 

 

3.3.1. Poskytování  informací o životním prostředí veřejnosti 

 

První pilíř Aarhuské úmluvy – přístup k informacím o životním prostředí – je zakotven  

v článcích 4 a 5. Samotné vymezení toho, co se za informaci o životním prostředí 

považuje, je učiněno v článku 2 odst. 3 AU. Pojem “informace o životním prostředí” je 

třeba dle Aarhuské úmluvy chápat poměrně široce. Jedná se o: 

 

„informace o životním prostředí“ znamená jakékoli informace v písemné, obrazové, 

zvukové, elektronické nebo jiné podobě o:  
a. stavu složek životního prostředí, jako je ovzduší a atmosféra, voda, půda, 

krajina a přírodní stanoviště, biologická rozmanitost a její složky, včetně 

geneticky modifikovaných organismů, a o vzájemných vztazích mezi těmito 

složkami; 

b. faktorech, které ovlivňují nebo pravděpodobně ovlivní složky životního 

prostředí uvedené v pododstavci (a), jako jsou např. látky, energie, hluk a 

radiace, a o činnostech nebo opatřeních, včetně opatření administrativních, 

smluv, politik, právních předpisů, plánů a programů týkajících se životního 

prostředí, a o analýze nákladů a přínosů a o jiných ekonomických analýzách a 

předpokladech, z nichž se vychází při rozhodování v záležitostech životního 

prostředí; 

c. stavu lidského zdraví a bezpečnosti, o podmínkách života lidí, o 

kulturních a architektonických památkách, pokud jsou, nebo mohou být, 
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ovlivněny stavem složek životního prostředí nebo pokud je prostřednictvím 

těchto složek ovlivňují faktory, opatření nebo činnosti uvedené v pododstavci 

(b)“ 

 

Zajištění širokého práva na informace o životním prostředí pro veřejnost plní dvě 

významné funkce. Dostupné informace o stavu životního prostředí, jeho vlivu na zdraví 

a životní podmínky jsou nezbytnou součástí demokratické společnosti. Zároveň však 

vytvářejí zásadní předpoklad pro zabezpečení obou dalších pilířů Aarhuské úmluvy, 

tedy účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech týkajících se životního prostředí a 

právo na přezkum jednání, rozhodnutí či opomenutí nezávislým orgánem veřejné moci. 

Bez dostatečné informační základny o stavu životního prostředí, působení některých 

látek a faktorů, státních či regionálních koncepcí a zejména plánovaných záměrech 

s vlivem na životní prostředí a o nich zahajovaných povolovacích procesů by nebylo 

možno zajistit účinnou participaci veřejnosti v těchto oblastech.  

 

Článek 4 Aarhuské úmluvy zakotvuje právo veřejnosti na získání informací o životním 

prostředí na základě žádosti učiněné vůči příslušným úřadům, které danou informací 

disponují. Podle článku 2 odstavci 2 Aarhuské úmluvy jsou za příslušné úřady („orgány 

veřejné správy“), které mají informační povinnost, nejen orgány veřejné moci na místní, 

regionální či národní úrovni, ale zároveň fyzické a právnické osoby, na něž je přenesen 

výkon této činnosti či subjekty poskytující veřejné služby. Tento orgán veřejné správy 

má povinnost takovou informaci poskytnout, v požadované formě, a to i bez udání 

důvodu žádosti. Žádost o informaci lze zamítnout pouze na základě jasně stanovených 

důvodů, které jsou stanoveny v článku 4 odstavci 4 písmenech a) až h) Aarhuské 

úmluvy. Zároveň však je třeba tyto důvody pro odmítnutí žádosti interpretovat 

restriktivně a brát v úvahu zájem veřejnosti, jemuž by zveřejnění sloužilo, a zda se 

požadované informace vztahují k emisím vypouštěným do životního prostředí. Za 

základní důvody pro odmítnutí poskytnutí žádosti lze považovat případy, kdy je 

informace chráněna jiným veřejným zájmem, např. státním, služebním, obchodním či 

jiným tajemstvím.  

 

Pokud oslovený subjekt nemá požadovanou informaci k dispozici, je povinen na tuto 

skutečnost žadatele neprodleně upozornit. Pokud však ví, který orgán informací 

disponuje, postoupí mu žádost k vyřízení a současně o tomto postupu uvědomí žadatele. 
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Článek 5 Aarhuské úmluvy zakotvuje povinnost shromažďování a proaktivního 

rozšiřování informací o životním prostředí ze strany orgánů veřejné moci. Důraz je 

kladen na šíření informací prostřednictvím elektronických médií, které je uživatelsky 

příjemnou formou zpřístupňování informací. Článek 5 rovněž požaduje, aby byl 

vytvořen registr, který by poskytoval veřejnosti nástroj k identifikaci dostupných 

informací a zároveň je instruoval, kde lze informace tohoto druhu získat. 

 

Specifickou informační povinnost obsahuje článek 6 odstavec 2 Aarhuské úmluvy. 

Tento článek vyjadřuje přímé propojení a vzájemnou vazbu mezi prvním a druhým 

pilířem AU a je zároveň klíčovým předpokladem pro aplikaci pilíře třetího. Podle 

tohoto ustanovení musí být dotčená veřejnost (podle článku 2 odstavec 5 Aarhuské 

úmluvy „dotčená veřejnost“ je veřejnost, která je – nebo může být – ovlivněna 

environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý zájem; 

pro účely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu životního 

prostředí a splňujících požadavky vnitrostátních právních předpisů předpokládá, že mají 

na environmentálním rozhodování zájem) přiměřeně, včas a účinně informována buď 

veřejným oznámením nebo individuálně, v dostatečně rané fázi procedury 

environmentálního rozhodování mimo jiné o:  

 

a. navrhované činnosti a o žádosti, o níž bude rozhodováno; 

b. povaze možných rozhodnutí nebo o návrhu rozhodnutí; 

c. orgánu veřejné správy odpovědném za vydání rozhodnutí; 

d. předpokládaném postupu, včetně údajů, kdy a jak budou poskytnuty informace 

o:  

 

i. zahájení procedury rozhodování; 

ii. možnosti veřejnosti účastnit se tohoto řízení; 

iii. termínu a místě předpokládaného veřejného jednání; 

iv. určení orgánu veřejné správy, od něhož lze získat relevantní informace, a 

u něhož jsou uloženy relevantní informace k přezkoumání ze strany 

veřejnosti; 
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v. příslušném orgánu veřejné správy nebo o dalších úředních orgánech, 

jimž lze podávat připomínky nebo dotazy, a o harmonogramu předávání 

těchto připomínek a dotazů; 

vi. sdělení, jaké informace o životním prostředí vztahující se k navrhované 

činnosti jsou dostupné; a 

 

e. skutečnosti, zda navrhovaná činnost podléhá proceduře posuzování vlivů na 

životní prostředí (EIA) nebo posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících státní 

hranice. 

 

Zásadními požadavky pro poskytování těchto informací důležitých pro účast veřejnosti 

na rozhodování v oblasti ochrany životního prostředí jsou:  

 

• poskytnutí obsahem i rozsahem přiměřených informací, 

• včasnost, 

• účinná forma poskytnutí, 

• zajištění, že informace jsou poskytovány v dostatečně brzké fázi povolovacího 

procesu, kdy jsou ještě otevřeny všechny možnosti rozhodnutí (včetně zamítnutí 

žádosti o povolení záměru s vlivem na životní prostředí). 

 

3. 3. 2. Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí 

 

Záměrem Aarhuské úmluvy je co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů 

vedených orgány veřejné moci, které mají dopady na životní prostředí. Pro zajištění 

fungování této koncepce se vychází z předpokladu, že  informovaná veřejnost má zájem 

se vyjádřit k otázkám týkajícím se (jejich) životního prostředí. Tento předpokládaný 

zájem je pak naplněn možností účasti v rozhodovacím procesu, a to buď účastí 

konzultativní (nezávaznou) či přímou participací na rozhodovacím procesu. V českém 

prostředí se ve druhém z uvedených případů jedná o formu účastenství ve správním 

řízení.  

 

Účast veřejnosti na rozhodování v otázkách životního prostředí přispívá k větší 

transparentnosti rozhodování, vyšší kvalitě výsledných rozhodnutí a snadnější akceptaci 
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rozhodnutí v komunitě, které se dané rozhodnutí dotýká. Participace veřejnosti na 

rozhodování o záměrech s dopadem na životní prostředí je rovněž nesporným 

protikorupčním nástrojem. Díky trojstrannému vztahu žadatel (investor) – veřejnost – 

správní orgán (rozhodce) má rozhodovací proces charakter sporného řízení. Z tohoto 

důvodu je větší předpoklad dospět k zákonnému a věcně správnému rozhodnutí. Naproti 

tomu pouze dvoustranný vztah žadatel – správní orgán vyvolává větší tlaky na 

rozhodující subjekt, který je nucen pečlivěji ověřovat podklady a tvrzení předkládaná 

žadatelem (které z povahy věci nemohou být objektivní) a odolávat jeho případným 

větším či menším snahám o maximální výhodnost podmínek konečného rozhodnutí ze 

svého pohledu, tedy zpravidla na úkor životního prostředí.  

 

Požadavek na aktivní zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů orgánů veřejné 

moci, které mají vliv na životní prostředí, je obsažen v článcích 6 až 8 Aarhuské 

úmluvy. Druhý pilíř Aarhuské úmluvy rozlišuje čtyři typy „rozhodovacích procesů“ 

v oblasti životního prostředí: 

 

• vydání povolení pro určitý typ činnosti nebo zařízení, 

• příprava plánů a programů v oblasti životního prostředí, 

• příprava politik v oblasti životního prostředí, 

• příprava právních předpisů. 

 

Článek 6 zakotvuje podmínky účasti veřejnosti na rozhodování o specifických 

činnostech, které mají vliv na životní prostředí. Jedná se o činnosti vyjmenované 

v příloze I. a dále činnosti, které zde vyjmenovány nejsou, ale mohou mít (také) 

významný vliv na životní prostředí25. Aarhuská úmluva vyžaduje, aby se veřejnost o 

plánování těchto činností a jejich aspektech dozvěděla v co nejčasnější fázi tak, aby se 

mohla účinně do tohoto procesu zapojit26. Se zapojením do přímé účasti na rozhodování 

o určitých záměrech Aarhuská úmluva počítá pouze s osobami, které jsou přímo 

dotčené řešeným problémem. Jedná se o omezený okruh osob splňující definici tzv. 

dotčené veřejnosti uvedenou v článku 2 odstavec 5 Aarhuské úmluvy, tedy veřejnost, 

která je – nebo může být – ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má 

na tomto rozhodování určitý zájem U nevládních organizací na ochranu životního 

                                                           
25 Článek 6 odstavec 1 písm. a) a b) Aarhuské úmluvy. 
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prostředí se pak takový zájem ex lege předpokládá a jsou tak podle Aarhuské úmluvy 

vždy zahrnuty mezi dotčenou veřejnost.   

 

 Klíčová povinnost zajistit účast veřejnosti v počátečním stadiu rozhodování, kdy jsou 

ještě všechny možnosti výběru a alternativ otevřeny, je zakotvena v článku 6 odstavec 4 

Aarhuské úmluvy. Povolovací řízení musí probíhat podle předem stanoveného časového 

rámce s rozumnými lhůtami pro jednotlivé fáze, které poskytnou dostatek času pro 

informování veřejnosti, k přípravě a k účinné účasti na rozhodování.  

 

Je vhodné, aby sami zájemci o povolení určitého záměru ještě před oficiální povolovací 

procedurou iniciativně zahájili diskusi s předem vytipovaným okruhem osob (okruh by 

měl zhruba odpovídat definici „dotčené veřejnosti“) o vlivu svého záměru na životní 

prostředí a poskytnout jim relevantní informace. K tomuto kroku vyzývá článek 6 

odstavec 5 Aarhuské úmluvy, který zní: 

 

„Pokud je to účelné, měla by každá strana vést případné žadatele k tomu, aby ještě před 

podáním žádosti o povolení určili dotčenou veřejnost, aby s ní zahájili diskusi a poskytli 

jí informace týkající se cílů jejich žádosti.“ 

 

 Tímto způsobem může budoucí investor předejít případným dezinterpretacím a 

zkreslování informací o existenci a vlivu plánovaného záměru a případně upravit 

zamýšlený projekt tak, aby byl snáze akceptovatelný ze strany dotčené komunity.  

 

V průběhu oficiální povolovací procedury musí být zajištěna možnost veřejnosti 

předkládat (písemně nebo ústně na veřejných projednáních či místních šetřeních) 

jakékoli připomínky, informace, rozbory nebo stanoviska, které považuje za relevantní 

ve vztahu k navrhované činnosti. Orgán veřejné správy musí poté při svém konečném 

rozhodnutí vzít v úvahu i výsledek účasti veřejnosti. O konečném rozhodnutí musí být 

veřejnost informována a pokud nebyl zohledněn její názor, musí orgán veřejné správy 

zdůvodnit, proč tak učinil.  

 

Dotčená veřejnost má tedy podle článku 6 v případech rozhodování o specifických 

záměrech s vlivem na životní prostředí tato práva: 

                                                                                                                                                                          
26 Článek 6 odstavec 2 AU, viz výše v kapitole 3.3.1. 
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• právo účastnit se vyjmenovaných řízení, 

• právo být informován o relevantním okruhu informací z řízení, a to přiměřeně, 

včas a účinně, 

• právo na dostatečnou lhůtu na přípravu připomínek pro jednotlivé fáze řízení, 

• právo účastnit se již v rané fázi řízení, kdy jsou ještě všechny možnosti otevřené, 

• právo podávat připomínky, 

• právo na informaci o konečném rozhodnutí, 

• právo na řádné a odůvodněné vypořádání připomínek ve výsledném rozhodnutí. 

 

Článek 7 přiznává právo na účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik 

týkajících se životního prostředí. Ve vztahu k plánům a programům27 ponechává 

Aarhuská úmluva na smluvních stranách způsob vymezení okruhu veřejnosti28, která se 

má do jejich přípravy zapojit, stejně jako konkrétní formu tohoto zapojení. Výsledkem 

ale musí být transparentní a spravedlivý rámec pro účinnou účast veřejnosti, která již 

získala nezbytné informace dle prvního pilíře AU. V oblasti zapojení veřejnosti do 

přípravy politik týkajících se životního prostředí jsou požadavky Aarhuské úmluvy vůči 

smluvním stranám méně konkrétní a uchopitelné. Srovnej  „vágní pojmy“ uvedené 

v poslední větě článku 7 AU:  

 

„Každá strana bude usilovat o to, aby veřejnosti byla poskytnuta v přiměřeném rozsahu 

příležitost pro její účast při tvorbě politik týkajících se životního prostředí.“ 

 

V článku 8 je pak upravena možnost veřejnosti zapojit se do přípravy prováděcích 

předpisů a jiných, obecně aplikovatelných právně závazných předpisů orgánů veřejné 

správy, které mohou mít významný vliv na životní prostředí. Aarhuská úmluva stanoví 

základní rámec, ve kterém by zapojení veřejnosti do přípravy právních předpisů mělo 

probíhat. Především by měl být ze strany státu stanoven dostatečný časový rámec pro 

účinnou účast. Návrh předpisů by měl být publikován nebo jiným způsobem 

zpřístupněn a veřejnosti by měla být dána příležitost podávat připomínky, a to buď 

                                                           
27 Typickými plány a programy, které se týkají životního prostředí,  jsou plány o využití území a jeho 
rozvoji, plánování v dopravě, cestovním ruchu, energetice, průmyslu a vodohospodářství. 
28 Okruh veřejnosti však musí být vymezen v souladu s cíli Aarhuské úmluvy (článek 7 třetí věta AU), 
tedy nikoliv příliš restriktivně. 
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přímo nebo prostřednictvím reprezentativních poradních orgánů. Výsledek spoluúčasti 

veřejnosti by pak měl být brán v úvahu v maximálně možné míře. 

 

3.3.3. Právo na přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 

 

Třetím pilířem Aarhuské úmluvy je zajištění přístupu veřejnosti k nezávislému 

přezkoumání postupu orgánů veřejné správy při poskytování informací a zajištění účasti 

veřejnosti na rozhodování v otázkách životního prostředí. Třetí pilíř AU, zakotvený 

v článku 9, tedy zabezpečuje ochranu a prosazení práv zakotvených v prvním a druhém 

pilíři prostřednictvím nezávislého a nestranného orgánu veřejné moci. Nejčastěji orgánu 

soudního typu, případně rozhodčího tribunálu, ombudsmana atd., jehož závěry jsou 

závazná pro orgány veřejné správy.  

 

Podle článku 9 odstavec 1 Aarhuské úmluvy má každý, kdo se domnívá, že jeho žádost 

o informace podle článku 4 byla ignorována, neprávem zamítnuta (ať již částečně nebo 

plně), nesprávně zodpovězena nebo nebyla jinak vyřízena podle ustanovení tohoto 

článku, měl možnost dosáhnout přezkoumání postupu daného orgánu, který o této 

žádosti rozhodoval nebo měl rozhodovat. Takový přezkum musí být proveden soudem 

nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona. Článek 9 odstavec 

1 zároveň apeluje na to, aby daný přezkum práva na informace byl urychlený, zdarma či 

za nízký poplatek a aby vedl k novému projednání orgánem veřejné správy nebo k 

přezkumu nezávislým a nestranným orgánem jiným než soudem. 

 

Konečná rozhodnutí musí být závazná pro orgány veřejné správy, které mají 

požadovanou informaci k dispozici. V případě, že dojde k odepření přístupu 

k požadované informaci a toto odepření bude potvrzeno postupem podle článku 9 

odstavec 1 Aarhuské úmluvy, musí být toto rozhodnutí zdůvodněno.  

 

Článek 9 odstavec 2 Aarhuské úmluvy zakotvuje právo na přezkum výsledků 

povolovacích procesů podle článku 6 AU, tedy záměrů (činností) vyjmenovaných 

v příloze I. a dále činnosti, které zde vyjmenovány nejsou, ale mohou mít (také) 

významný vliv na životní prostředí. Přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a 

nestranným orgánem podléhají jakákoliv rozhodnutí, akty nebo nečinnosti orgánů 

veřejné správy v rámci řízení podle článku 6 Aarhuské úmluvy.  
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Co se týče rozsahu přezkoumání, Aarhuská úmluva vyžaduje posouzení zákonnosti po 

stránce hmotné i procesní. 

 

Okruh subjektů legitimovaných k podání žádosti o přezkum rozhodnutí, aktů nebo 

nečinností orgánů veřejné správy je logicky omezen na osoby oprávněné k účasti na 

rozhodování podle článku 6, tedy na tzv. dotčenou veřejnost. Článek 9 odstavec 2 

Aarhuské úmluvy však stanoví ještě další omezující podmínku pro úspěšné využití 

soudní ochrany. Aktivně legitimovány jsou osoby z řad dotčené veřejnosti mající 

dostatečný zájem, nebo u nichž trvá porušování práva v případech, kdy to procesní 

správní předpis strany Aarhuské úmluvy požaduje jako předběžnou podmínku. 

 

Co představuje dostatečný zájem a porušování práva, bude určeno v souladu s 

požadavky vnitrostátního práva a v souladu s cílem poskytnout dotčené veřejnosti 

široký přístup k právní ochraně v rozsahu působnosti úmluvy. U nestátních neziskových 

organizací na ochranu životního prostředí Aarhuská úmluva presumuje jejich zájem 

jako dostatečný, stejně jako to, že jsou nositeli práv, která mohou být porušována29. 

 

Požadavek na přístup k soudní ochraně podle článku 9 odstavec 2 Aarhuské úmluvy 

nevylučuje, aby přezkum rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti proběhl nejprve na úrovni 

orgánů veřejné správy, pokud takový postup právní systém smluvní strany AU 

vyžaduje. Přezkum je tedy v prvním kroku realizován na základě podání učiněnému 

k orgánu nadřízenému tomu, který napadené rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Předání 

věci k soudnímu přezkoumání v takových případech nastává až po vyčerpání postupů 

přezkoumávání správního. 

 

Článek 9 odstavec 3 Aarhuské úmluvy vyžaduje, aby osoby z řad veřejnosti splňující 

kritéria, pokud jsou nějaká stanovena ve vnitrostátním právu, měly přístup ke správním 

nebo soudním řízením, aby mohly vznášet námitky proti jednání, aktům nebo 

opomenutí ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné správy, jež jsou v rozporu s 

ustanoveními jejího vnitrostátního práva týkajícího se životního prostředí. Odstavec 3 

článku 9 AU je co se týče formulace požadavků pro strany Úmluvy obecnější a méně 

zřejmý. Některé dříve formulované názory, že se jedná o základ actia polularis v České 
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republice ve vztahu k ustanovení § 66 odst. 3 soudního řádu správního30, se ukázaly 

jako příliš odvážné. Národní soudy odmítají připustit bezprostřední použitelnost (tzv. 

self – execution) tohoto článku AU. K tomu by bylo třeba stanovit národní úpravou 

konkrétnější požadavky, které by daný článek implementovaly. Bez podrobnější úpravy 

se článek 9 odst. 3 AU jeví jako v praxi nepoužitelný. 

 

Článek 9 odstavce 4 a 5 Aarhuské úmluvy pak stanoví některé závažné požadavky na 

průběh a výsledek soudního přezkumu ve věcech ochrany životního prostředí. Strany 

úmluvy musí zajistit, aby přístup veřejnosti k soudní ochraně: 

 

• zajistil přiměřenou a účinnou nápravu,  

• byl čestný, spravedlivý a včasný, 

• nevyžadoval vysoké náklady.  

 

Rozhodnutí vydaná podle článku 9 AU musí být předávána či archivována v písemné 

formě a v případě soudních rozhodnutí musí být též veřejně dostupná.  

 

Veřejnost musí být informována o možnostech a oprávněních, které Aarhuská úmluva a 

její konkrétní naplnění ve vnitrostátních právních předpisech v oblasti přístupu ke 

správním a soudním postupům přezkoumání poskytuje. Strany úmluvy by zároveň měly 

zvažovat zavedení různých podpůrných mechanismů vedoucích k úplnému odstranění 

nebo alespoň snížení finančních a jiných bariér v přístupu k soudní ochraně 

v záležitostech spadajících do předmětu Aarhuské úmluvy.  

 

3.4 Výbor pro sledování plnění Úmluvy 

 

Pro sledování naplňování Aarhuské úmluvy a pro podávání připomínek veřejnosti byl 

zřízen speciální Výbor pro sledování plnění úmluvy (Compliance Committee). Výbor 

nemá nahrazovat opravné prostředky, ale v případě, že stát neplní požadavky Aarhuské 

úmluvy, může navrhnout příslušná opatření k nápravě. Podněty veřejnosti se zasílají 

                                                                                                                                                                          
29 Článek 9 odstavec 2 druhá odrážka AU. 
30 Černý, P.: Jak proti legislativním zmetkům Aarhuskou úmluvou bojovati, 
http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=57 a  
Černý, P.: Aarhuskou úmluvou znovu proti vládním výjimkám, 
http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=38 
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prostřednictvím sekretariátu AU a může je zaslat i fyzická či právnická osoba, která 

není příslušníkem členského státu, který je stranou Úmluvy. Podněty vůči členskému 

státu jsou zasílány zejména v případech, kdy stát nezavede právní či jiná opatření, 

jejichž cílem je plnění požadavků AU. Výbor bere v úvahu všechny okolnosti porušení, 

včetně příčin a frekvence porušování Úmluvy, ale i sociálně-ekonomické možnosti státu 

Úmluvu dodržovat.  

 

3.5. Vztah Aarhuské úmluvy k českému právnímu řádu  

 

Česká republika Aarhuskou úmluvu ratifikovala a vyhlásila ve Sbírce mezinárodních 

úmluv na podzim roku 2004. Od doby její platnosti se národní soudy již několikrát 

vyjadřovaly (k argumentaci účastníků soudních řízení) k obecnému postavení Aarhuské 

úmluvy v českém právním řádu a k otázce případných důsledků jejího postavení pro 

možnost soudního přezkumu určitých typů aktů veřejné správy31. 

 

Nejvyšší správní soud poprvé formuloval svůj názor na celkové postavení Aarhuské 

úmluvy v českém právním řádu v rozsudku č. j. 1 Ao 1/2006-74, ze dne 18. 7. 2006, 

který se týkal žaloby na změnu územního plánu Prahy32. Nejvyšší správní soud v daném 

rozsudku ve vztahu k této mezinárodní smlouvě konstatoval, že má ve smyslu článku 10 

Ústavy aplikační přednost před vnitrostátním právem a především, že z článku 1 odst. 2 

Ústavy vyplývá imperativ souladného výkladu vnitrostátního práva s mezinárodně 

právními závazky České republiky, které z této úmluvy vyplývají. V řadě dalších 

rozsudků (taktéž týkajících se možnosti přezkumů územních plánů schválených podle 

dříve platného stavebního zákona) se však NSS vyjadřuje záporně k přímé 

aplikovatelnosti Aarhuské úmluvy. Podle jeho názoru nejsou ustanovení Aarhuské 

úmluvy přímo aplikovatelná z důvodu přílišné obecnosti jejích požadavků a zavazují 

pouze stát coby stranu Úmluvy, který musí přijmout konkrétní a jasná opatření, která 

umožní splnění Úmluvou daných závazků33. Na tomto názoru, že Aarhuská úmluva není 

přímo aplikovatelná, tedy že občané a právnické osoby na ochranu životního prostředí 

se nemohou přímo dovolávat jejích ustanovení, se soudní judikatura prozatím ustálila. 

                                                           
31 Černý, P.: Aarhuská úmluva v dosavadní judikatuře českých soudů, 
http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=176 
32 K tomuto rozsudku více v kapitole 4.2.4. 
33 Ve vztahu k požadavkům na přímou aplikovatelnost mezinárodních úmluv srovnej například nález 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/02 ze dne ze dne 5. 2. 2003. 
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Přesto se zejména Nejvyšší správní soud, a to často jaksi mimochodem,  na okraj 

odůvodnění svých rozhodnutí, vyjadřuje k povinnostem vykládat české právo v souladu 

s požadavky Aarhuské úmluvy, zejména ve vztahu k přezkumu hmotně právních 

nezákonností napadaných nevládními organizacemi na ochranu životního prostředí či 

požadavku včasnosti a spravedlivosti soudní ochrany34. 

 

3.6. Shrnutí 

 

Aarhuská úmluva je klíčovou mezinárodní úmluvou v oblasti procesní ochrany 

životního prostředí. Hlavním cílem této úmluvy je zaručit občanům právo na svobodný 

přístup k informacím o životním prostředí, právo na účast v rozhodování a také právo na 

právní (soudní) ochranu v záležitostech týkajících se životního prostředí. Od vstupu 

Úmluvy v platnost roku 2001 byla již podepsána téměř padesátkou států a zároveň 

Evropským společenstvím jako celkem. Její požadavky se pak (členěno po jednotlivých 

pilířích ochrany životního prostředí, na kterých AU stojí) promítly i do tří evropských 

směrnic – již schválené směrnice 2003/4/ES, o přístupu veřejnosti k informacím o 

životním prostředí a směrnice 2003/35/ES, o účasti veřejnosti a přístupu k právní 

ochraně. Poslední z tzv. „aarhuských směrnic“, směrnice o přístupu ke spravedlnosti ve 

věcech životního prostředí, je již několik let s větší či menší aktivitou připravována 

Evropskou komisí. 

 

Aarhuská úmluva stojí na třech pilířích ochrany životního prostředí - právu na 

informace o životním prostředí (články 4 a 5), účasti veřejnosti na rozhodování ve 

věcech týkajících se životního prostředí (články 6, 7 a 8) a přístupu k právní ochraně ve 

věcech životního prostředí (článek 9). Jednotlivé pilíře byly podrobně rozebrány 

v členění podkapitol 3.3.1. až 3.3.3. Ve vztahu k jednotlivým fyzickým či právnickým 

osobám je podstatné, že Aarhuská úmluva ukládá povinnost smluvním stranám zajistit, 

aby osobám z řad tzv. dotčené veřejnosti (veřejnosti, která je nebo může být ovlivněna 

environmentálním rozhodováním nebo která má na tomto rozhodování zájem; přičemž 

u nevládních organizací na podporu životního prostředí se vytváří nevyvratitelná právní 

domněnka tohoto zájmu) bylo procesně zajištěno naplnění těchto tří pilířů. 

                                                           
34 To se týkalo zejména sporů o to, zda stanovisko EIA je či není rozhodnutím ve smyslu § 65 soudního 
řádu správního, tedy přezkoumatelným ve správním soudnictví, např. rozsudek NSS 5 As 53/2006 - 46 
nebo rozsudek NSS 4 As 70/2006 – 72. 
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Třetí pilíř Aarhuské úmluvy, popsán v kapitole 3.3.3., obsahuje požadavky vůči 

smluvním stranám na zajištění efektivního přístupu k soudní ochraně ve věcech 

životního prostředí, v logické návaznosti na pilíř první a druhý. Zásadními požadavky je 

právo žadatele o informace podle článku 4 AU nechat přezkoumat důvody neposkytnutí 

požadovaných informací (článek 9 odst. 1 AU) a právo dotčené veřejnosti nechat 

přezkoumat hmotně právní i procesní nezákonnosti jakéhokoliv rozhodnutí, aktu nebo 

nečinnosti orgánu veřejné správy v řízení podle článku 6 AU (článek 9 odst. 2 AU). 

Řízením podle článku 6 AU je rozhodování o specifických činnostech, které mají vliv 

na životní prostředí. Jedná se o činnosti vyjmenované v příloze I. Úmluvy a dále 

činnosti, které zde vyjmenovány nejsou, ale mohou také mít významný vliv na životní 

prostředí. Tento přezkum musí zajistit přiměřenou a účinnou nápravu, být čestný, 

spravedlivý a včasný a nesmí vyžadovat vysoké náklady.  

 

 Popis přístupu fyzických a právnických osob k jednotlivým soudním instancím v České 

republice za účelem ochrany svého práva na příznivé životní prostředí, který je 

předmětem následujících kapitol, je třeba vnímat právě v kontextu třetího pilíře 

Aarhuské úmluvy. Faktické naplňování zde zakotvených požadavků je jednoznačným 

kritériem pro posuzování účinnosti ochrany poskytované soudními orgány 

k zabezpečení ústavního práva na příznivé životní prostředí v České republice. 

Kontrolou naplňování těchto požadavků je na úrovni Úmluvy pověřen tzv. Výbor pro 

sledování plnění úmluvy (Compliance Committee).  

 

Závěrečná kapitola 3.5. se věnuje projevům Aarhuské úmluvy na národní úrovni a 

zmiňuje několik rozsudků správních soudů, které byly ovlivněny Úmluvou, případně se 

vyjadřují o vztahu Úmluvy k národnímu právnímu řádu, zejména směrem k vznesené 

otázce její přímé aplikovatelnosti. Současná judikatura Nejvyššího správního soudu se 

ustálila na názoru, že ustanovení Aarhuské úmluvy nejsou přímo aplikovatelná 

z důvodu přílišné obecnosti jejích požadavků a zavazují pouze stát coby stranu Úmluvy, 

který musí přijmout konkrétní a jasná opatření, která umožní splnění Úmluvou daných 

závazků. Proto se občané smluvních stran Úmluvy a právnické osoby se sídlem v těchto 

zemích nemohou přímo dovolávat jejích požadavků a ustanovení vůči vnitrostátním 

orgánům. Přesto se zejména Nejvyšší správní soud, a to často jaksi mimochodem,  na 

okraj odůvodnění svých rozhodnutí, vyjadřuje k povinnostem vykládat české právo 
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v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy, zejména ve vztahu k přezkumu hmotně 

právních nezákonností napadaných nevládními organizacemi na ochranu životního 

prostředí či požadavku včasnosti a spravedlivosti soudní ochrany. Lze proto 

předpokládat, že „aarhuská judikatura“ se bude u českých soudů dále vyvíjet, a to ve 

prospěch osob hájících své právo na příznivé životní prostředí. 
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4. Přístup k správním soudům ve věcech ochrany životního 

prostředí 

 

4.1. Základy správního soudnictví 

 

Správní soudnictví je jednou ze stěžejních forem kontroly veřejné správy. Veřejná 

správa vykonává celou řadu činností, které mohou zasahovat do práv jednotlivých 

fyzických a právnických osob. V demokratické společnosti je pak nezbytné, aby bylo 

zajištěno, že k takovým zásahům může docházet pouze v případě, že jsou zákonné a 

věcně správné, případně že se prokáže, že k zásahu do práv nedochází. Kontrolní a 

přezkumné mechanismy pouze na úrovni veřejné moci, poskytované nadřízenými 

orgány veřejné správy, nemohou být dostatečné. Veřejná správa, vystavená na 

principech subordinace a hierarchizace, nemůže poskytnout nezávislou a zcela 

objektivní přezkumnou činnost. Proto jsou k ochraně práv osob před nezákonnými 

zásahy veřejné moci povolány jiné, na této mocenské složce nezávislé a nestranné 

instituce. Vedle správních soudů jsou to zejména Nejvyšší kontrolní úřad, Veřejný 

ochránce práv a Parlament České republiky.  

 

Správní soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům. Ustanovení § 2 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní zní:  

 

„Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům 

fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek 

stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak 

stanoví tento zákon.“ 

 

Subjektivním právem se rozumí možnost osoby chovat se určitým způsobem, který je 

vyjádřen objektivním právem. Tento způsob chování je chráněn právními předpisy.35 

Veřejné subjektivní právo je pak taková možnost chování, která je zaručena a chráněna 

normami práva veřejného. Ochrana veřejných subjektivních práv určité osoby je 

poskytována v případech, kdy vztah mezi touto osobou a orgánem veřejné moci není 

rovnostranný, ale veřejná správa v něm vystupuje vrchnostensky s pravomocí 

                                                           
35 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie práva, Eurolex Bohemia, Praha, 2001, s. 103. 
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rozhodnout o právech či povinnostech této osoby, případně dalších dotčených osob.  Ke 

správním soudům se fyzické a právnické osoby obrací zejména v případech žádostí o 

přezkum rozhodnutí, opominutí a jednání orgánů veřejné správy.  

 

Zcela logicky, správní soudnictví hraje v oblasti ochrany životního prostředí klíčovou 

úlohu. Co se týče početnosti případů, žádosti o ochranu práva na příznivé životní 

prostředí podávané k správním soudům jednoznačně převažují nad ostatními soudními 

typy. Je to dáno jednak rozsahem aktivní legitimace, která je svěřena relativně širokému 

okruhu osob. Terminologií Aarhuské úmluvy se jedná o osoby z řad dotčené 

veřejnosti36, tedy osoby, které mohou být dotčeny na svém právu na příznivém životním 

prostředí a dalších právech včetně právnických osob specializujících se a zakládaných 

právě z důvodu ochrany životního prostředí. Zároveň je to dáno tím, že správní 

soudnictví tvoří „koncovku“ aktivitám a výstupům orgánů veřejné správy, které 

rozhodují o zásazích do životního prostředí. 

 

Stejně tak, pokud jako kritérium vezmeme věcnou závažnost případů – ochranu 

životního prostředí coby veřejného zájmu ve střetu s jinými veřejnými či soukromými 

zájmy – opět správní soudnictví hraje výrazně důležitější úlohu než ostatní druhy 

soudních orgánů. A je to právě efektivita správního soudnictví v oblasti zajištění 

ochrany práva na příznivé životní prostředí, která je určujícím kritériem pro naplňování 

požadavků Aarhuské úmluvy. Správní soudnictví je zodpovědné za naplňování článku 9 

odstavec 2 Aarhuské úmluvy, který zakotvuje právo na přezkum výsledků povolovacích 

procesů podle článku 6 AU, tedy záměrů (činností) vyjmenovaných v příloze I. a dále 

činnosti, které zde vyjmenovány nejsou, ale mohou mít (také) významný vliv na životní 

prostředí. Přezkoumání správním soudem podléhají jakákoliv rozhodnutí, akty nebo 

nečinnosti orgánů veřejné správy v rámci řízení podle článku 6 Aarhuské úmluvy. Co se 

týče rozsahu přezkoumání, Aarhuská úmluva vyžaduje posouzení zákonnosti po stránce 

hmotné i procesní. Soudní přezkum pak na základě požadavku článků 9 odst. 4 a 5 AU 

musí zajistit přiměřenou a účinnou nápravu, být čestný, spravedlivý a včasný a nesmí 

vyžadovat neúměrně vysoké náklady. Jsou to především následující podkapitoly, které 

se pokusí zodpovědět již na začátku této práce nastolenou otázku, zda česká právní 

úprava přístupu k soudní ochraně ve věcech životního prostředí naplňuje požadavky 

Aarhuské úmluvy. 
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4.2. Podrobnosti přístupu k správním soudům ve věcech ochrany životního 

prostředí 

 

Tradice správního soudnictví, fungujícího za první republiky, byla v České republice 

obnovena na počátku tohoto tisíciletí. Impuls ke znovuzaložení správních soudů vznikl 

celkem pochopitelně uvnitř moci soudní. Nálezem č. 276/2001 ze dne 27. června 2001 k 

návrhům M. C., R. P. a IV. senátu Ústavního soudu na zrušení některých ustanovení 

části páté „Správní soudnictví“, popřípadě celé této části zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud k datu 1. ledna 2003 

zrušil celou pátou část občanského soudního řádu, tedy dosavadní kompletní procesní 

úpravu správního soudnictví. Důvody pro tento krok byly podle Ústavního soudu 

zejména rozpor dosavadní úpravy s ustanovením článku 6 odst. 1 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod, faktické nenaplnění ústavního textu České 

republiky a vyloučení některých aktivit veřejné správy ze soudní kontroly37.  

 

Základním předpisem, který upravuje problematiku správního soudnictví v České 

republice, je zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

Soustavu správních soudů tvoří Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně a krajské soudy. 

Na jednotlivých krajských soudech vznikly za tímto účelem v roce 2003 specializované 

senáty. Pokud soudní řád správní nebo jiný právní předpis nestanoví věcnou příslušnost 

Nejvyššího správního soudu již v první instanci, pak je standardně tento soud odvolacím 

soudem v podáních učiněných proti rozhodnutí krajských soudů38. Tato podání se 

nazývají kasační stížností. Kritériem místní příslušnosti krajských soudů je pak 

standardně, pokud zákon nestanoví jinak, sídlo správního orgánu, který ve věci vydal 

rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá 

ochrany39. Úlohou Nejvyššího správního soudu je zajišťovat jednotu a zákonnost  

rozhodování. Za tím účelem NSS sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů  

ve  správním  soudnictví  a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování  soudů  

přijímá  stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve   věcech určitého druhu. Nejvyšší 

                                                                                                                                                                          
36 Více viz. kapitola 3.3.2. 
37 Cituji z nálezu č. 276/2001: „Především nejsou některé aktivity veřejné správy, stejně jako její případná 
nečinnost, pod kontrolou soudní moci vůbec.“ 
38 Ustanovení § 7 odst. 1 soudního řádu správního. 
39 Ustanovení § 7 odst. 2 soudního řádu správního. 
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správní soud se rovněž v případech a postupem stanoveným v soudním řádu správním 

může při své rozhodovací činnosti usnést na zásadním usnesení40. Nejvyšší  správní  

soud  se skládá z předsedy soudu (již od vzniku NSS je jeho předsedou JUDr. Baxa) 

místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Nejvyšší 

správní soud ve většině případů rozhoduje v  senátech nebo v rozšířených senátech. 

 

Okruh činností soudů ve správním soudnictví je velmi široký. Správní soudy jsou 

příslušné k rozhodování o žalobách proti pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné 

správy, k poskytování ochrany proti nečinnosti správních orgánů a před jejich 

nezákonnými zásahy, k rozhodování o kompetenčních žalobách, k rozhodování ve 

věcech volebních a ve věcech místního referenda, politických stran a hnutí. V nedávné 

době správním soudům přibyla ještě další významná pravomoc, a to rozhodovat ve 

věcech žalob proti opatřením obecné povahy. Výčet rozhodovacích pravomocí 

správních soudů obsahuje ustanovení § 4 soudního řádu správního.  Toto ustanovení 

rovněž obsahuje definici pojmu „správní orgán“. Podle této definice lze ve správním 

soudnictví přezkoumávat rozhodnutí vydaná orgánem moci výkonné, orgánem 

územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným 

orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a 

právnických osob v oblasti veřejné správy.  

 

Ustanovení § 6 soudního řádu správního obsahuje základ pro negativní vymezení 

předmětu přezkumu ve správním soudnictví. Podle tohoto ustanovení jsou 

z rozhodování soudů ve správním soudnictví vyloučeny (pouze) věci, o nichž to stanoví 

tento nebo zvláštní zákon. Ustanovení § 6 s.ř.s. tedy, stavíc na ústavním základu článku 

36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, vytváří obecný rámec předmětu soudního 

přezkumu ve správním soudnictví. Výčet kompetenčních výluk je v soudním řádu 

správním stanoven zejména v ustanovení § 70, které se týká části řízení o žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu.  Ustanovení § 70 s.ř.s. zní:  

 

„Ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu 

a) které nejsou rozhodnutími, 

b) předběžné povahy, 

c) jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem, 

                                                           
40 Ustanovení § 12 odst. 2 a odst. 3 soudního řádu správního. 
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d) jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického 

stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, 

zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li 

zvláštní zákon jinak, 

e) o nepřiznání nebo odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, pokud sama o sobě 

neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti, 

f) jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon.“ 

 

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu musí být jednotlivé výjimky z možnosti 

přezkoumání ve správním soudnictvím vykládány zužujícím způsobem a 

v pochybnostech má být přezkum umožněn. Např. v rozsudku č.j. 3 As 28/2005 – 89 ze 

dne 15. prosince 2005 NSS konstatoval:  

 

„Je-li sporné, zda se na rozhodnutí správního orgánu vztahuje kompetenční výluka ve 

smyslu § 70 s.ř.s. (…), je zapotřebí zvolit výklad maximálně dbající zachování práva na 

přístup k soudu“.  

 

Podobně NSS judikoval např. v usnesení č.j. 6 A 25/2002 – 42 ze dne 23. března 2005 

či v rozsudku č.j. A Ans 9/2007 – 197 ze dne 21. května 2008. Stejně na tuto 

problematiku nahlíží i Ústavní soud – viz. např. nález ze dne 3. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 

8/99, č. 291/1999 Sb. 

 

Ochrany ve správním soudnictví se lze domáhat pouze na návrh, správní soudy 

neposkytují ochranu z úřední povinnosti. Návrh ke správním soudům je možné podat až 

po vyčerpání řádných opravných prostředků, pokud je zvláštní zákon připouští41. 

 

Ve vztahu k poskytování ochrany právu na příznivé životní prostředí jsou stěžejní 

zejména tyto pravomoci správních soudů, které budou objektem zájmu následujících 

podkapitol: 

 

• rozhodování o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné správy, 

• rozhodování o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, 

                                                           
41 Ustanovení § 5 soudního řádu správního. 
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• rozhodování o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu a  

• rozhodování o  zrušení  opatření  obecné  povahy  nebo jeho částí pro rozpor se 

zákonem. 

 

4.2.1. Rozhodování o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné správy 

 

Řízení o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné správy je bezpochyby nejpočetnější 

agendou správních soudů. Jak už bylo zmíněno výše, soudy poskytují ochranu v řízení o 

žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, 

orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou 

nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech 

fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán")42. 

Klíčovým je pojem rozhodnutí definovaný ustanovením § 65 odst. 1 soudního řádu 

správního. Za rozhodnutí soudní řád správní považuje úkon správního orgánu, jímž se 

zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti. Typickými 

rozhodnutím v oblasti ochrany životního prostředí, proti kterým směřují žádosti o 

přezkum k správním soudům, jsou správní akty povolující umístění, stavbu a provoz 

určitého záměru s dopadem na životní prostředí. Mohou to ale rovněž být rozhodnutí 

spočívající v uložení nebo naopak neuložení sankce za porušení povinnosti stanovené 

právními předpisy na ochranu životního prostředí.  

 

Rozhodnutí je však díky definici uvedenou v ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu 

správního třeba chápat v materiálním smyslu, tedy nikoliv zda je určitý úkon správního 

orgánu za rozhodnutí formálně označen, ale zda je obsahově (materiálně) schopen 

účinků spočívajících v založení, změny, zrušení nebo závazného určení práva či 

povinnosti určité osoby. Rozhodnutím tedy ve smyslu soudního řádu správního může 

být i obyčejný přípis, dopis či jiný neformální úkon správního orgánu43, nebo úkon, 

který nevznikl předepsaným procesní způsobem. V oblasti ochrany životního prostřední 

se dříve poměrně často jednalo a i dnes ještě ojediněle dochází k případům odmítnutí 

práva na informace pouhým dopisem, ve kterém povinný subjekt vysvětluje, proč 

žadateli požadované informace poskytnout nemůže. Např. rozsudek krajského soudu 

v Českých Budějovicích 10 Ca 70/2004:  

                                                           
42 Ustanovení § 4 písm. a) soudního řádu správního. 
43 Viz. R 798/2006 Sb. NSS 



 49

 

„Neformální sdělení obecního úřadu je pro nedostatek zákonem stanovené formy a 

absenci základních náležitostí jakož i pro nedostatek řádného odůvodnění vadné, nikoliv 

ale nulitní, neboť svým obsahem představuje faktické rozhodnutí o byť částečném 

odepření požadovaných informací.“ 

 

V oblasti správního soudnictví je proto důležité, že soudy poskytují ochranu i proti 

vadným správním aktům, které materiálně naplňují definici rozhodnutí, tedy jsou 

schopné zasáhnout do subjektivních veřejných práv fyzických a právnických osob. 

Naproti tomu ustanovení § 70 písm. a) s. ř. s. vylučuje z přezkumu ve správním 

soudnictví úkony správního orgánu, které, byť mohou splňovat formální definiční znaky 

správního rozhodnutí, ve své podstatě nezasahují do práv a povinností subjektů. 

 

Klíčové pro určení toho, zda konkrétní akt orgánu veřejné správy podléhá přezkumu ve 

správním soudnictví,  je jeho vymezení jakožto správního rozhodnutí z materiálního 

hlediska. Kromě již zmíněné definice zakotvené v ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. se toto 

vymezení odráží ve správním řádu, především v ustanovení § 9 (definice správního 

řízení) a ustanovení § 67 odst. 1 (definice správního rozhodnutí). Podle těchto 

ustanovení se tedy jedná o úkon správního orgánu, kterým se v určité věci zakládají, 

mění nebo ruší práva a povinnosti určené osoby. Pro materiální vymezení správního 

rozhodnutí jsou určující dvě podmínky. Za prvé je to definice věci (předmětu řízení), 

kterým je rozhodování v určitého oblasti veřejné správy, a dále pak v rámci takto 

vymezeného předmětu. Za druhé vymezení subjektivních práv, která jsou rozhodnutím 

dotčena (tedy „založena, měněna či rušena“).44  

 

Komplikovaná právní situace v souvislosti s (bezpochyby správným) uplatňováním 

materiálního pojetí správních rozhodnutí nastala u soudního přezkumu tzv. závazných 

stanovisek dotčených orgánů. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem 

na základě   zákona,  který  není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož   

obsah  je  závazný  pro výrokovou část rozhodnutí  správního orgánu. Správní orgány 

příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.45 Podle odborné 

                                                           
44 Viz usnesení rozšířeného senátu NSS č.j.: 8 As 47/2005 – 86, ze dne 21. října 2008. 
45 Ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu. 
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literatury46 stanovisko dotčeného orgánu není samostatným rozhodnutím a tudíž není 

soudně přezkoumatelné. To je jistě pravda, nicméně věc je poněkud složitější, a to 

zejména v oblasti složkových předpisů na ochranu  životního prostředí. Řada aktů 

správních orgánů označených jako „stanovisko“ či „závazné stanovisko“ ve skutečnosti 

splňuje materiální znaky pojmu rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 správního 

řádu.  

 

Obecně co se týče problematiky vytvoření nového institutu tzv. závazných stanovisek 

zákonem č. 500/2004 Sb., který nahradil dřívější správní řád ze sedmdesátých let, 

omezím se pouze na vyslovení názoru, že úmysl zákonodárce zjednodušit situaci 

navazujících povolovacích aktů správních orgánů se zcela minul účinkem. Tento institut 

podle mého názoru zatím v praxi páchá více škody než užitku při velmi „pestrém“ a 

rozdílném přístupu jednotlivých správních orgánů. Nutno dodat, že taková situace je v 

rozporu s ustanovením § 2 odst. 4 správního řádu, který vyžaduje, aby při rozhodování 

skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

 

Přítrž této rozličné správní praxi a chaotické situaci při řešení sporů o to, zda konkrétní 

akt správního orgánu označovaný jako stanovisko či závazné stanovisko ve smyslu 

ustanovení § 149 správního řádu (a tedy na první pohled samostatně nepřezkoumatelný) 

má ve skutečnosti charakter přezkoumatelného správního rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 65 soudního řádu správního, se pokusil učinit Nejvyšší správní soud. 

Obecně jeho aktivitu vnímám jako širší „tažení“ proti existenci institutu závazných 

stanovisek jako takových. 

 

Nejvyšší správní soud v usnesení rozšířeného senátu47 č.j.: 8 As 47/2005 – 86, ze dne 

21. října 2008, ve výrokové části konstatoval, že: 

 

„I.  Závazné stanovisko, jako je kupříkladu souhlas (či nesouhlas) orgánu ochrany 

přírody a krajiny k povolení stavby vydaný podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je správním rozhodnutím ve 

smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Podléhá samostatnému přezkumu ve správním soudnictví.  

                                                           
46 Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část, 7. vydání, Praha, C.H. Beck, 2009, s.  
47 Věc byla ve smyslu ustanovení § 17 s.ř.s. postoupena k rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu pro rozpor mezi právními názory jednotlivých senátů tohoto soudu. 
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V tomto konkrétním případě se tedy jednalo o závazné stanovisko dle ustanovení § 44 

zákona o ochraně přírody a krajiny, nicméně toto usnesení Nejvyššího správního soudu 

má obecnou platnost. Nejvyšší správní soud v tomto usnesení vymezuje rámec 

přezkoumatelnosti aktů správních orgánů, formálně označených jako akty předběžné, 

nesamostatné. Předně NSS kritizuje koncepci závazných stanovisek a jejich 

nejednoznačnost a nepředvídatelnost pro adresáty právní regulace, která může mít 

značný dopad do jejich veřejných subjektivních práv. Nejvyšší správní soud poměrně 

kriticky judikuje:  

 

„Nejenom, že se jedná o postup, o jehož korektnosti nepanuje shoda. S ohledem na výše 

uvedené požadavky předvídatelnosti práva a právní jistoty pro běžného adresáta se 

navíc jedná o postup ústavně pochybný. Ve svém důsledku totiž znamená, že od 

průměrného adresáta právní regulace je vyžadováno, aby si samostatně posoudil, zda 

správní rozhodnutí se všemi náležitostmi, které obdržel od příslušného správního 

orgánu, je také z materiálního hlediska správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. 

ř. s. Přístup k právní ochraně ve správním soudnictví pro subjekt právní regulace se tak 

stává odvislým od samostatného posouzení komplexní právní otázky, o které nepanuje 

dosud shoda ani uvnitř samotného Nejvyššího správního soudu. [33] Takový přístup je 

v právním státě, za který se Česká republika považuje (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR), 

neobhajitelný. Jak již bylo uvedeno výše, v právním státě je přístup k soudu pravidlem a 

jeho odepření výjimkou (čl. 36 odst. 2 Listiny). Kompetenční výluky ustanovení § 70 s. ř. 

s. proto musí být definovány a vykládány úzce a především předvídatelně.“48. 

 

Jak výše uvedeno, kritérii pro vymezení určitého aktu veřejné správy jakožto rozhodnutí 

ve smyslu § 65 soudního řádu správního je „(i) definice věci (předmětu řízení), kterým 

je rozhodování v určitého oblasti veřejné správy, a dále pak v rámci takto vymezeného 

předmětu (ii) vymezení subjektivních práv, která jsou rozhodnutím dotčena (tedy 

„založena, měněna či rušena“).“49  

 

Při posuzování kritéria předmětu řízení je rozhodná otázka jeho samostatnosti nebo 

předběžnosti. Pakliže je předmět určitého řízení relativně samostatný, tedy dané řízení 

                                                           
48 Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 8 As 47/2005 – 86, ze dne 21. října 2008, body 32 a 33. 
49 Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 8 As 47/2005 – 86, ze dne 21. října 2008, bod 22. 
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je vedeno za účelem ochrany určitého vymezeného okruhu chráněných zájmů, které je 

odlišné od vymezení účelu a ochrany jiného zájmu (v navazujícím řízení), pak se jedná 

o dvě samostatná a samostatně přezkoumatelná řízení. Zájem na ochraně životního 

prostředí (v tomto případě zájem na ochraně přírody a krajiny) je samostatným, 

objektivně vymezeným předmětem. Navazující (typicky územní a stavební) řízení musí 

pak předmětné rozhodnutí respektovat a převzít jeho závěry.  

 

Druhým kritériem je zásah do veřejných subjektivních práv žalobce. O rozhodnutí ve 

smyslu ustanovení § 65 soudního řádu správního se jedná, pokud je určitý akt orgánu 

veřejné správy zasáhnout do něčích veřejných subjektivních práv. Praxe některých 

správních orgánů se vydala velmi zužující cestou v pojímání tohoto aspekty, a to tím 

způsobem, že vyžadovaly jako podmínku aktivní žalobní legitimace schopnost prokázat 

zásah do přesně specifikovaných veřejných subjektivních práv. Tuto konstrukci 

Nejvyšší správní soud striktně odmítl v tomto i svých předchozích a následujících 

judikátech50. Zkoumání tvrzeného zásahu do subjektivních práv je právě předmětem 

soudního řízení a nemůže být podmínkou pro účastenství ve správním řízení a 

následnou aktivní žalobní legitimaci. 

 

Nad závaznými stanovisky tedy Nejvyšší správní soud v citovaném usnesení vyřkl jasný 

ortel. Výrok č. II.  předmětného usnesení rozšířeného senátu zní: 

 

II. Aktivní žalobní legitimace v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 

a n. s. ř. s.) bude dána vždy tehdy, pokud s ohledem na tvrzení žalobce není možné 

zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném případě 

dojít nemohlo.“ 

 

Zároveň cituji z odůvodnění tohoto usnesení:  

 

„Rozšířený senát dále konstatoval, že závazná stanoviska nejsou rozhodnutím předběžné 

povahy ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. (…). S ohledem na výše uvedené rozšířený senát 

uzavřel, že souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny (či jeho absence) k povolení 

                                                           
50 Viz. např. usnesení NSS č.j. 6 A 25/2002 – 42, ze dne 23. března 2005, nebo rozsudek Městského 
soudu v Praze č.j.: 10 Ca 301/2007 – 51, ze dne 26. srpna 2009. 
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stavby vydaný podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb. není vyloučen z přezkumu ve správním 

soudnictví ani na základě ustanovení § 70 písm. b) s. ř. s.“51  

 

Stejný závěr pak platí pro další akty orgánů veřejné správy, formálně označované jako 

závazná stanoviska, na základě posouzení výše uvedených kritérií. Věc je nesmírně 

složitá a nejen pro běžného uživatele práva naprosto komplikovaná. Tato 

komplikovanost pak má v řadě případů negativní vliv na možnost hájit svá subjektivní 

práva na příznivé životní prostředí u soudu. Je jednoznačně žádoucí, aby se institut 

závazných stanovisek a praxe jejich vydávání vyjasnila a sjednotila a aby formální 

označení korespondovala s jeho materiálním vymezením. Jedině tak budou pro adresáty 

práva předvídatelná jejich procesní práva. 

 

Ochranu správní soudy poskytují proti nezákonným rozhodnutím. Podle ustanovení § 78 

odst. 1 soudního řádu správního: „Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené 

rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení.“ Správní soudy se nezabývají 

otázkou věcné správnosti, účelnosti, hospodárnosti a dalším taktéž významným 

aspektům správních aktů. Posouzení a přezkum těchto aspektů rozhodnutí je ponecháno 

ve sféře veřejné správy. Je to logické, neboť soudní aparát nemá a nemůže mít odborné 

zázemí pro posuzování, zda rozhodnutí orgánu veřejné správy je věcně správné, 

hospodárné a účelné. Věcná příslušnost správních soudů je velmi široká, od azylové 

problematiky přes územní a stavební právo a právo životního prostředí až 

k k záležitostem daní a finanční správy. Zároveň však ochrana životního prostředí velmi 

často spočívá právě na posouzení věcné správnosti určitých (byť zákonem dovolených) 

zásahů a vyvažování protichůdných zájmů, veřejných i soukromých, kde na jedné straně 

stojí veřejný zájem na ochraně životního prostředí a na straně druhé peníze, někdy 

legitimně a někdy více či méně halené do pláštíku určitého veřejného zájmu (na potřebě 

rozvoje dopravní či technické infrastruktury, energetické bezpečnosti, zaměstnanosti a 

konkurenceschopnosti, bydlení atd.). Toto posouzení pak zůstává na orgánech veřejné 

správy, které nejsou a nemohou být zcela nezávislé a objektivní. Poměřováno 

Aarhuskou úmluvou, tato požaduje po signatářských zemích zajištění soudního 

přezkumu hmotně právní a procesní zákonnosti rozhodnutí, jednání a opominutí orgánů 

veřejné správy. Posuzování věcné správnosti určitých zásahů do životního prostředí 

                                                           
51 Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 8 As 47/2005 – 86, ze dne 21. října 2008, body 46 a 50. 
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standardně i v jiných zemích zůstává na orgánech veřejné správy, vybavených 

potřebným odborným zázemím a legislativním, koncepčním a politickým rámcem.  

 

Směrem k posuzování věcné správnosti alespoň částečně míří druhá věta ustanovení § 

78 odst. 1 soudního řádu správního. Podle tohoto ustanovení se za nezákonné 

rozhodnutí považuje i takové rozhodnutí, které bylo vydáno na základě překročení mezí 

správního uvážení anebo zneužití tohoto institutu. Uvážení může správní orgán využít 

tam, kde právní předpis poskytuje prostor k různému způsobu rozhodnutí za daného 

skutkového stavu. Příkladem takového správního uvážení je ustanovení § 17 odst. 4 

zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, které dává orgánu ochrany ovzduší oprávnění 

vydat rozhodnutí k provozu zdroje znečišťování ovzduší na dobu časově omezenou. 

Správní uvážení však nelze zaměňovat s libovůlí správního orgánu. Proto soudní řád 

správní poskytuje rovněž ochranu proti případům, kde správní orgán překročí meze 

dané mu právním předpisem ke správnímu uvážení či této možnosti zneužije určitým 

šikanózním jednáním. 

 

Kromě nezákonného rozhodnutí soudní řád správní poskytuje ochranu též proti 

rozhodnutím správních orgánů, která jsou nicotná. Nicotná rozhodnutí jsou zatížena 

takovou vadou, že je nelze napravit a nelze o nich dokonce hovořit ani jako o 

rozhodnutích (tzv. paakty, nulitní akty). Nicotné rozhodnutí bude například akt orgánu, 

který nemá pravomoc takové rozhodnutí vydat. Případně se jedná o založení práva či 

povinnosti na základě právního předpisu, který již není v platnosti. Správní soudy musí 

k vadám způsobujícím nicotnost rozhodnutí přihlížet z úřední povinnosti a pokud tuto 

skutečnost zjistí, vysloví nicotnost i bez návrhu dotčené osoby52. 

 

Soudní řád správní rozlišuje v zásadě tři případy žalob proti rozhodnutím orgánů 

veřejné správy. Jedná se o: 

 

• obecnou žalobu proti rozhodnutí (ustanovení § 65 s.ř.s.), 

• zvláštní žalobu k ochraně veřejného zájmu (ustanovení § 66 s.ř.s.), 

• žalobu ve věci územní samosprávy (ustanovení § 67 s.ř.s.). 

 

                                                           
52 Ustanovení § 76 odst. 2 soudního řádu správního. 
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Aktivně legitimován k podání obecné žaloby proti rozhodnutí je každá osoba, která 

tvrdí, že byla na svých právech zkrácena přímo nebo v důsledku porušení svých práv 

v předcházejícím řízení53. Aktivní legitimaci k podání správní žaloby má také ten, kdo 

sice nebyl (nemohl být) rozhodnutím zkrácen na svých hmotných právech, ale účastnil 

se předchozího řízení před orgánem, který napadené rozhodnutí vydal, a tvrdí že 

postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, a to takovým 

způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.54 Uvedené znění 

odstavce 2 ustanovení § 65 je stávajícím základem pro žaloby nevládních organizací na 

ochranu životního prostředí (neboť jim správní soudy zpravidla nepřiznávají hmotné 

právo na příznivé životní prostředí – viz. kapitola 2.4.). Žalobu ke správnímu soudu 

může podat také ten, komu byl rozhodnutím správního orgánu uložen trest za správní 

delikt, a žádat snížení trestu nebo jeho upuštění. K tomu je třeba dodat, že předpisy na 

ochranu životního prostředí stanoví zpravidla poměrně široké rozpětí přípustné sankce 

(pokuty) za spáchání správního deliktu55 a uložení sankce správním orgánem může 

záviset na velké míře správního uvážení i přesto, že příslušné předpisy zpravidla stanoví 

rámec pro výši pokuty56. Tato aktivní žalobní legitimace nicméně není doprovázena 

účastí dotčených subjektů, které hájí zájmy na ochraně životního prostředí (nevládní 

organizace či osoby dotčené jednáním škůdce), v sankčním ani následném soudním 

řízení. Z hlediska zájmů na ochraně životního prostředí tak dochází k nevyrovnané 

právní konstrukci, kdy výsledkem soudního přezkumu může být zpravidla pouze 

zmírnění uložené sankce. Tlak na správní i soudní judikaturu je v těchto případech 

pouze jednostranný, což nelze považovat za vyhovující. 

 

Soudní řád správní obsahuje rovněž institut tzv. žaloby k ochraně veřejného zájmu. 

Charakteristické pro tento právní institut, známý i v právních úpravách jiných států, je 

aktivní žalobní legitimace subjektu, který není přímo dotčen na svých právech, 

k ochraně práv nebo zájmů jiného subjektu nebo objektu (veřejného statku). Ochrana 

životního prostředí je veřejným zájmem a pro tuto oblast se přímo vybízí ochrana 

prostřednictvím specifických žalob, kde žalobcem není subjekt (objekt), který je přímo 

                                                           
53 Ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního. 
54 Ustanovení § 65 odst. 2 soudního řádu správního. 
55 Např. zákon o ochraně ovzduší stanoví sankce v rozpětí od 500 do 10 milionů Kč. 
56 Opět např. zákon o ochraně ovzduší, který v ustanovení §  41 odst. 3 stanoví požadavek, že: „Při 
rozhodování o výši pokuty přihlíží orgán ochrany ovzduší k závažnosti porušení zákonné povinnosti, 
době trvání protiprávního stavu, k výši vzniklé nebo hrozící škody a k případným následkům 
protiprávního stavu.“ 
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poškozen nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy, ale subjekt jiný, zákonem 

povolaný k ochraně přímo poškozeného subjektu (objektu). Nicméně, v České republice 

žaloby k ochraně veřejného zájmu v oblasti životního prostředí nejsou v praxi vůbec 

rozšířené. Zejména proto, že tomu dosud brání příslušná hmotně právní úprava. 

 

Ustanovení § 66 s.ř.s. zakotvuje tři situace, za kterých je možné podat žalobu k ochraně 

veřejného zájmu. Podle odstavce jedna je aktivně legitimován správní orgán za 

podmínek určených zákony upravujícími řízení před správními orgány. Toto ustanovení 

dnes nelze využít, neboť žádný zákon takové podmínky dosud nestanovil. Podle 

odstavce dva je žalobu oprávněn podat nejvyšší státní zástupce57, pokud k jejímu podání 

shledá závažný veřejný zájem. Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem, proto 

nejvyšší státní zástupce může v této oblasti podat žalobu ke správnímu soudu a domáhat 

se zrušení rozhodnutí orgánu veřejné správy pro rozpor se zákonem. Soudní řád správní 

z důvodu mimořádnosti tohoto institutu, který má napravovat významné zásahy do 

veřejného zájmu, aniž by existoval „přímý“ žalobce, určuje i podstatně delší lhůtu 

k podání žaloby oproti standardní dvouměsíční lhůtě; tuto žalobu může nejvyšší státní 

zástupce podle ustanovení § 72 odst. 2 s.ř.s. podat do tří let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí správního orgánu. V praxi se takové případy ovšem nevyskytují, nejvyšší 

státní zástupce se profiluje v jiných oblastech života. Podle odstavce tři je aktivně 

legitimován k podání žaloby k ochraně veřejného zájmu ten, komu toto oprávnění 

výslovně svěřuje zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního 

řádu. V oblasti ochrany životního prostředí se na rozdíl od ochrany práv spotřebitelů58 

toto národním či mezinárodním právem zakotvené oprávnění nevyskytuje.  

 

K ochraně životního prostředí může teoreticky sloužit též žaloba ve věcech územní 

samosprávy, která je upravena ustanovením § 67 soudního řádu správního. Příslušný 

správní orgán může v rámci dozorové činnosti nad výkonem samostatné působnosti 

obce či kraje podat žalobu na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu 

obce nebo kraje vydaných v samostatné působnosti. Opatřením v samostatné působnosti 

                                                           
57 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
58 Ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 
zní:  „Návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv 
spotřebitelů může podat a účastníkem takového řízení může být 
a) sdružení, v jehož stanovách jsou tyto cíle uvedeny, nebo 
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však soudní řád správní nemyslí obecně závazné vyhlášky obcí, které jsou v oblasti 

ochrany životního prostředí relativně časté59. V těchto případech je k přezkumu povolán 

Ústavní soud a tato problematika bude podrobněji rozebrána v kapitole 7.2. 

 

Ustanovení § 68 soudního řádu správního vymezuje situace, za kterých žaloba proti 

rozhodnutí správního orgánu není přípustná. Žalobu ke správnímu soudu není možné 

podat: 

 

• pokud žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním 

orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo 

na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného, 

• jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích 

zákonné pravomoci správního orgánu, 

• je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, 

nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním 

orgánem, 

• směřuje-li jen proti důvodům rozhodnutí, 

• domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle soudního 

řádu správního (zejména ustanovení § 70) nebo zvláštního zákona vyloučeno. 

 

Žalovaným v řízení proti rozhodnutí správního orgánu je ten správní orgán, který 

rozhodl v posledním stupni. Jedná se tedy o správní orgán, který rozhodoval o 

posledním řádném opravném prostředku (na základě odvolání nebo rozkladu). Případně 

může být žalovaným správní orgán, na který v rámci změn působnosti přešla působnost 

původně pasivně legitimovaného správního orgánu. 

 

Žaloba ke správnímu soudu proti rozhodnutí správního orgánu musí mít určité 

náležitosti. Těmi jsou kromě obecných náležitostí, zakotvených v ustanoveních § 37 

                                                                                                                                                                          
b) subjekt uvedený v seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání v 
oblasti ochrany práv spotřebitelů (dále jen "seznam oprávněných osob"), aniž je dotčeno právo soudu 
přezkoumat, zda návrh na zahájení řízení byl podán oprávněným subjektem.“ 
59 Viz. např. ustanovení § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 
86/20025 Sb., o ochraně ovzduší. 
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odst. 2 a 3 soudního řádu správního60 náležitosti zvláštní podle ustanovení § 71 s.ř.s. 

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu musí obsahovat: 

 

• označení napadeného rozhodnutí (nejlépe číslem jednacím, dnem vydání a 

„výsledkem“ rozhodnutí správního orgánu), 

• den doručení, popř. den jiného oznámení, rozhodnutí žalobci, 

• označení osob zúčastněných na řízení, pokud jsou žalobci známy (např. žadatel 

o povolení záměru), 

• označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá (žaloba musí směřovat proti 

výroku nebo výrokům rozhodnutí, žaloba směřující jen proti odůvodnění je 

nepřípustná), 

• žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů 

považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné,  

• seznam důkazů, které žalobce k prokázání svých tvrzení navrhuje provést, 

• návrh výroku rozsudku soudu. 

 

Popis žalobních bodů je stěžejní částí žalobního návrhu. Soud je vázán rozsahem 

žalobních bodů a přezkoumává rozhodnutí jen v rámci mu vymezeném žalobcem61 (s 

výjimkou případu, kdy soud zjistí nicotnost napadeného rozhodnutí). Žalobce tedy plně 

disponuje předmětem přezkumného řízení. Žalobní body může zúžit či vzít žalobu zpět 

kdykoliv během soudního řízení, dokud soud o žalobě nerozhodl62. Naproti tomu 

rozšířit žalobní body o další, které žalobce při sepisování žaloby opomněl nebo je zprvu 

                                                           
60 Ustanovení § 37 odstavce 2 a 3 znějí: 
„ (2) Podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně 
do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li 
takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu 
nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Činí-li takový úkon kolektivní orgán 
nebo osoba, za niž podle zvláštního zákona nebo na jeho základě jedná kolektivní orgán, musí k němu být 
připojen opis usnesení takového orgánu, jímž byl s obsahem podání vysloven souhlas. 
(3) Z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí 
být podepsáno a datováno. Ten, kdo činí podání, (dále jen "podatel") v podání uvede o své osobě osobní 
údaje jen v nezbytném rozsahu; vždy uvede jméno, příjmení a adresu, na kterou mu lze doručovat. Jiné 
osobní údaje uvede jen tehdy, je-li toho třeba s ohledem na povahu věci, která má být soudem 
projednána. Podléhá-li podání soudnímu poplatku, musí být opatřeno kolkovou známkou v odpovídající 
hodnotě a musí k němu být připojeny listiny, jichž se podatel dovolává. Podání, které je třeba doručit 
ostatním účastníkům a osobám na řízení zúčastněným, musí být předloženo v potřebném počtu 
stejnopisů.“ 
61 Srovnej ustanovení § 75 odst. 2 soudního řádu správního. 
62 Ustanovení § 37 odst. 4 soudního řádu správního. 
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nepovažoval za důležité, může pouze ve lhůtě pro podání žaloby. Ve stejné lhůtě může 

také rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí. 

 

Lhůta pro podání žaloby je zpravidla 2 měsíce ode dne, kdy bylo rozhodnutí žalobci 

oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným 

způsobem. Obecná lhůta k podání žaloby zakotvená v ustanovení § 72 soudního řádu 

správního může být nahrazena lhůtou speciální určenou jiným (hmotně právním) 

předpisem. V oblasti ochrany životního prostředí platí obecná dvouměsíční lhůta pro 

podání žaloby proti rozhodnutí63. Lhůtu pro podání žaloby proti rozhodnutí je třeba 

pečlivě sledovat, neboť její zmeškání na rozdíl od obecného ustanovení o lhůtách64 

nelze prominout. 

 

Podání správní žaloby proti rozhodnutí orgánu veřejné správy zpravidla nemá odkladný 

účinek, pokud soudní řád správní nebo jiný právní předpis nestanoví opak. Podle 

soudního řádu správního může soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného přiznat 

odkladný účinek žaloby, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí 

znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne 

nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným 

zájmem65. Usnesení o přiznání odkladného účinku není neměnné až do vydání 

rozhodnutí, ale soud jej může i bez návrhu usnesením zrušit, ukáže-li se v průběhu 

řízení, že pro přiznání odkladného účinku nebyly důvody, nebo že tyto důvody v 

mezidobí odpadly. Problematice přiznávání či nepřiznávání odkladného účinku žalobám 

na ochranu životního prostředí v praxi a jeho důsledkům se budu věnovat v samostatné 

kapitole 4.4., nahlížeje na věc optikou požadavků Aarhuské úmluvy. 

 

Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu v době 

rozhodování správního orgánu. Soud může rozhodnout ve věci bez nařízení jednání, a to 

tak, že napadené rozhodnutí zruší: 

 

• pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů 

rozhodnutí, 

                                                           
63 Speciální lhůta je stanovena např. v zákoně o azylu či zákoně o pobytu cizinců na území České 
republiky.  
64 Ustanovení § 40 odst. 5 soudního řádu správního. 
65 Ustanovení § 73 odst. 2 soudního řádu správního. 
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• proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného 

rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje 

rozsáhlé nebo zásadní doplnění, 

• pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít 

za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. 

 

Správní soudy primárně zkoumají důvody pro postup podle ustanovení § 76 soudního 

řádu správního a pouze v případě, že tyto důvody dány nejsou, nařizují ústní jednání ve 

věci, kde mohou provádět dokazování. V rámci dokazování soud může zopakovat nebo 

doplnit důkazy provedené správním orgánem. Výsledkem soudního přezkumu 

napadeného rozhodnutí správního orgánu může být: 

 

• odmítnutí návrhu z důvodů zakotvených v ustanovení § 46 soudního řádu 

správního, 

• zastavení řízení usnesením za podmínek uvedených v ustanovení § 47 soudního 

řádu správního, 

• zrušení napadeného rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení, 

• vyslovení nicotnosti napadeného rozhodnutí, 

• zamítnutí podané žaloby. 

 

Podle ustanovení § 46 s.ř.s. soud usnesením návrh odmítne, jestliže a) soud o téže věci 

již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné 

podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl 

odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat, b) návrh byl podán předčasně nebo 

opožděně, c) návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, d) návrh je podle 

tohoto zákona nepřípustný. Soud návrh odmítne také tehdy, domáhá-li se navrhovatel 

rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v 

občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž 

správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V 

usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce 

od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu. 

 

Podle ustanovení § 47 soud řízení usnesením zastaví a) vzal-li navrhovatel svůj návrh 
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zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí 

návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí, b) prohlásí-li navrhovatel, že byl 

po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen (§ 62 s.ř.s.), nebo c) 

stanoví-li tak soudní řád správní nebo zvláštní zákon. 

 

Soud napadené rozhodnutí zruší pro rozpor tohoto rozhodnutí se zákonem nebo pro 

vady v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo. Soud může současně se zrušením 

rozhodnutí správního orgánu dle okolností zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího 

stupně, které mu předcházelo. Současně se zrušením rozhodnutí soud vysloví, že se věc 

vrací k dalšímu řízení žalovanému, popř. správnímu orgánu prvního stupně, pokud soud 

zrušil též jeho rozhodnutí. Správní orgány jsou v dalším řízení vázány právním názorem 

soudu, vysloveným v rozsudku. Po nabytí právní moci zrušujícího rozsudku musí 

správní orgán z úřední povinnosti pokračovat v řízení, jsa vázán právním názorem 

soudu. A to i v případě, že podá kasační stížnost ve věci.  

 

4.2.2. Rozhodování o ochraně proti nečinnosti správního orgánu 

 

Listina základních práv a svobod zakotvuje ústavní právo každé fyzické a právnické 

osoby na projednání své věci bez zbytečných průtahů66. Povinnost vyřídit věc bez 

zbytečných průtahů je též jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů. Tato 

povinnost je zakotvena v ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu. Pokud správní orgán 

otálí s projednáním věci, o kterou jej určitá osoba žádá (navrhovatel, žadatel), jedná se o 

tzv. nečinnost. Donedávna ochranu proti nečinnosti správních orgánů poskytoval pouze 

Ústavní soud, nová úprava správního soudnictví v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní přináší ochranu proti některým typům nečinností správních orgánů. Rozsah 

poskytované ochrany proti nečinnosti však není úplný. Domáhat se ochrany proti 

nečinnosti orgánů veřejné správy před správními soudy se lze pouze v případech již 

zahájeného řízení, a to žádostí vůči soudu, aby správnímu orgánu uložil povinnost vydat 

rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení67. Ochranou proti nečinnosti se však nelze 

domáhat toho, aby soud nařídil správnímu orgánu zahájit určité řízení (např. sankční) 

z úřední povinnosti. Z tohoto důvodu je využití institutu ochrany proti nečinnosti orgánů 

veřejné moci ve správním soudnictví v oblasti ochrany životního prostředí značně 

                                                           
66 Článek 38 odst. 2 LZPS. 
67 Ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu správního. 
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omezené. V oblasti ochrany práva na příznivé životní prostředí se v drtivé většině 

případů jedná o marně podávané podněty dotčených osob k zahájení sankčního řízení 

nebo řízení o uložení opatření k nápravě tomu, kdo údajně porušil předpis na ochranu 

životního prostředí. Tyto případy nečinnosti, procesně se nacházející před branami 

správního řízení, jsou pokryty pouze opatřeními proti nečinnosti podle ustanovení § 80 

správního řádu. Ochrana před nečinností ze strany správních soudů však v těchto 

případech poskytována není. 

 

Podání žaloby k ochraně proti nečinnosti ke správnímu soudu musí předcházet 

bezvýsledné vyčerpání prostředků, které procesní předpis platný pro řízení před 

správním orgánem (zejména již zmíněné ustanovení § 80 správního řádu) stanoví 

k ochraně před nečinností. Žalobu lze podat i tam, kde správní orgán nepokračoval 

v řízení po vrácení zrušeného rozhodnutí správním soudem. Žalobu k ochraně proti 

nečinnosti nelze samozřejmě využít, pokud právní předpis s nečinností správního 

orgánu spojuje fikci vydání rozhodnutí nebo jiného právního důsledku. Tam bude třeba 

podat žalobu proti (fiktivnímu) rozhodnutí podle ustanovení § 65 a násl. soudního řádu 

správního. Správnímu soudu nezbude než zrušit rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost dle 

ustanovení § 76 s.ř.s. V oblasti ochrany životního prostředí se jedná zejména o fiktivní 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informace dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Ustanovení § 9 odst. 3 zákona 

č. 123/1998 Sb. zní:  

 

„Jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, 

má se za to, že rozhodl informace odepřít.“ 

 

Žalovaným je správní orgán, který má podle tvrzení žalobce povinnost vydat rozhodnutí 

nebo osvědčení, kterého se žalobce domáhá. Žalobu lze podat nejpozději do jednoho 

roku ode, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta 

stanovená právním předpisem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, a není-li taková 

lhůta stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním 

orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon. Zmeškání této lhůty pro podání žaloby 

nelze prominout. Žaloba kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat: 

 

• označení věci, v níž se žalobce ochrany proti nečinnosti domáhá, 
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• vylíčení rozhodujících skutečností (zejména tedy popis rozhodnutí nebo 

osvědčení, kterou má správní orgán povinnost vydat, prokázání marného 

uplynutí lhůt k vydání rozhodnutí a bezvýsledně činěných opatření před 

nečinností dle správního řádu), 

• označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, 

• návrh výroku rozsudku. 

 

Pokud soud uzná, že žaloba na opatření proti nečinnosti je důvodná (a nečinnost 

správního orgánu dále trvá), uloží správnímu orgánu rozsudkem povinnost vydat 

rozhodnutí nebo osvědčení, kterého se žalobce domáhá, a zároveň mu k tomu stanoví 

přiměřenou lhůtu. Tato lhůta nesmí být delší, než stanoví předpis, na jehož základě se 

žalobce domáhá vydání správního aktu. Pokud žaloba důvodná není, soud ji rozsudkem 

zamítne. Obsahově soud samozřejmě do rozhodnutí správního orgánu zasáhnout 

nemůže. Jestliže správní orgán nerespektuje rozsudkem uloženou lhůtu k vydání 

rozhodnutí nebo osvědčení, může se žalobce v exekučním řízení domáhat soudního 

výkonu rozsudku správního soudu. 

 

De lege ferenda by bylo vhodné uvažovat i o poskytnutí určité formy soudní ochrany 

proti nečinnosti ve věcech, kdy osoby z řad dotčené veřejnosti požadují po orgánu 

veřejné správy zahájení správního řízení (nejčastěji sankčního vůči porušiteli předpisů v 

oblasti ochrany životního prostředí), a tento orgán (případně orgán jemu nadřízený) se 

uvedeným podnětem odmítají zabývat. 

 

4.2.3. Rozhodování o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu 

 

Zákon č. 150/2002 Sb. přinesl do českého právního prostředí ochranu před 

nezákonnými zásahy správních orgánů prostřednictvím správních soudů. Základem 

tohoto institut je ustanovení § 82 a násl. soudního řádu správního. Ustanovení § 82 s.ř.s. 

zní:  

 

„Každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, 

pokynem nebo donucením (dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, 

a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, 
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může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu, trvá-li takový zásah nebo jeho 

důsledky anebo hrozí-li jeho opakování.“ 

 

Předmětem žaloby je tedy tvrzené zkrácení na právech prostřednictvím nezákonného 

zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu. V případě, že daný zásah pokyn nebo 

donucení materiálně naplňuje znaky pojmu rozhodnutí podle § 65 soudního řádu 

správního, musí být žaloba formulována jako žaloba proti rozhodnutí, nikoliv proti 

„zásahu“ správního orgánu. K obsahu pojmu „zásah“ se opakovaně vyjadřoval Nejvyšší 

správní soud. Podle jeho stanoviska se jedná o poměrně široký okruh možných zásahů 

do subjektivních veřejných práv fyzických a právnických osob, který nelze taxativně 

vypočíst. V rozsudku ze dne 3. 6. 2004, č. j. 2 Afs 17/2003 - 54, k tomu NSS 

konstatoval, že:  

 

„definici zásahu zákon neobsahuje, zásah vymezuje velmi obecně a široce. Přesná 

definice ani není možná, protože pod pojem zásahu spadá velké množství faktických 

činností správních orgánů, ke kterým jsou různými zákony oprávněny. Jde o úkony 

neformální, pro které mohou a nemusí být stanovena pravidla, např. faktické pokyny 

(typicky v dopravě), bezprostřední zásahy (při ohrožení, při demonstraci, příkazy 

ke zjednání nápravy), zajišťovací úkony atd.; tedy obecně úkony, které nejsou činěny 

formou rozhodnutí, ale přesto jsou závazné pro osoby, vůči nimž směřují, a ty jsou 

povinny na jejich základě něco konat, nějaké činnosti se zdržet nebo nějaké jednání 

strpět, a to na základě jak písemného, tak i faktického (ústního či jinak vyjádřeného) 

pokynu či příkazu“.  

 

Aby byla žaloba úspěšná, musí žalobce podle Nejvyššího správního soudu prokázat 

splnění šesti podmínek. Žalobce musí být přímo (1. podmínka) zkrácen na svých 

právech (2. podmínka) nezákonným (3. podmínka) zásahem, pokynem nebo donucením 

správního orgánu, které nejsou rozhodnutím (4. podmínka), který byl zaměřen přímo 

proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo (5. podmínka), 

přičemž tento „zásah“ v širším smyslu nebo jeho důsledky musí trvat nebo musí hrozit 

opakování „zásahu“ (6. podmínka). Pokud není některá z uvedených podmínek splněna, 

nelze ochranu podle § 82 a násl. s. ř. s. poskytnout68. 
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Z těchto definičních znaků vyplývá, že tento typ žaloby je pro oblast ochrany životního 

prostředí použitelný spíše okrajově. Bude se jednat zejména o žaloby proti správním 

orgánem uloženým opatřením k nápravě, která umožňují některé předpisy na ochranu 

životního prostředí. Možným žalobcem v těchto případech však bude pouze 

provozovatel, kterému je opatření k nápravě ukládáno, nikoliv subjekty dotčené, které 

se domáhají uložení přísnějšího nebo jiného (efektivnějšího) opatření k nápravě. 

Dotčené osoby nebudou aktivně legitimovány, neboť nesplňují výše uvedenou 5. 

podmínku.  

 

Žaloba proti stanovisku EIA coby „zásahu správního orgánu“ taktéž neuspěla, neboť 

podle Nejvyššího správního soudu není v rámci napadání tohoto správního aktu 

naplněna podmínka přímého zásahu do práv žalobce. Podle rozsudku NSS ze dne 28. 5. 

2009, č.j. 5 Aps 4/2009 – 32: 

 

„nedochází totiž k přímému zásahu, pokynu nebo donucení (zásahu v širším slova 

smyslu) vůči stěžovateli, neboť, jak již uvedl krajský soud, na základě daného stanoviska 

nemusí stěžovatel nic konat, ničeho se zdržet ani nic strpět. zásah správního orgánu, 

proti němuž lze úspěšně brojit předmětnou žalobou, musí mít podobu bezprostředního 

omezení autonomní sféry jednotlivce, což tzv. stanovisko EIA nesplňuje. Jak vyplývá 

z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, stanovisko dle § 10 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí představuje pouze podkladový akt, úkon předběžné 

povahy, který sám o sobě nezasahuje do veřejných subjektivních práv stěžovatele (srov. 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, č. j. 1 As 13/2007 - 63, 

publikovaný pod č. 1461/2008 Sb. NSS, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

15. 5. 2008, č. j. 2 Aps 1/2008 - 77, publikovaný pod č. 1623/2008 Sb. NSS). Toto 

stanovisko nebrání stěžovateli v zahájení navazujících správních řízení, není pro jejich 

výsledek závazné a je přezkoumatelné ve správním soudnictví v rámci přezkoumání 

konečného správního rozhodnutí. Tím je také zajištěna ochrana veřejných subjektivních 

práv stěžovatele.“ 

 

 Žalovaným v případech nezákonných zásahů je správní orgán, který podle žalobce 

zásah provedl. Lhůta pro podání žaloby činí dva měsíce ode dne, kdy se žalobce o 

zásahu a o jeho nezákonnosti dozvěděl. Zmeškání lhůty nelze prominout. Žaloba je 

                                                                                                                                                                          
68 Rozsudek NSS ze dne 17. 3. 2005, č. j. 2 Aps 1/2005 – 65. 
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nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky nebo 

domáhá-li se žalobce pouze určení, že zásah byl nezákonný. Soud zastaví řízení, zjistí-

li, že po podání žaloby již zásah ani jeho důsledky netrvají a nehrozí opakování zásahu. 

Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Pokud 

uzná, že je žaloba důvodná, pak rozsudkem zakáže správnímu orgánu, aby v porušování 

žalobcova práva pokračoval, a přikáže, aby, je-li to možné, obnovil stav před zásahem. 

 

4.2.4. Rozhodování o zrušení  opatření  obecné  povahy nebo jeho částí pro 

rozpor se zákonem 

 

Ustanovení § 101a až 101d, která se týkají žalob na zrušení opatření obecné povahy, 

byla do soudního řádu správního doplněna až pozdější novelou, s účinností od 1. května 

2005. Toto doplnění bylo učiněno v souvislosti se zcela novou formou správní činnosti, 

kterou přinesl zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Opatření obecné povahy je zakotveno 

v jeho ustanoveních § 171 až 174. Opatření obecné povahy je forma správní činnosti, 

která není právním předpisem ani rozhodnutím a zároveň je daný akt správního orgánu 

právním předpisem takto označen69. Vymezení tohoto institutu je tedy učiněno 

prostřednictvím negativní definice. Opatření obecné povahy lze charakterizovat jako akt 

správního orgánu, který neurčitému okruhu adresátů ukládá určité povinnosti70.  

Důvodová zpráva k § 137 až 141 vládního návrhu nového správního řádu uvádí, že:  

 

„opatření obecné povahy je zvláštní typ úkonu správního orgánu na hranici mezi 

správním aktem a právním předpisem. Jeho zavedení je motivováno jednak zahraniční 

zkušeností, jednak tím, že ve zvláštních právních předpisech se již pod jinými názvy 

vyskytuje, a dále tím, že moderní chápání vázanosti veřejné správy zákonem tenduje k 

tomu, aby dotčené osoby měly garantována minimální procesní práva i pro ten případ, 

že se úkon správního orgánu týká jejich zájmů, byť nelze jmenovitě určit účastníky“. 

 

Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněna podat osoba, 

která tvrdí, že byla zkrácena na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným 

správním orgánem. Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí, vydaného 

                                                           
69 Ustanovení § 171 správního řádu. 
70 Viz. též rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Ao 1/2005-98, ze dne 27. září 2005, ve kterém se 
NSS vyjadřuje k charakteru opatření obecné povahy. 
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obcí nebo krajem, může podat též Ministerstvo vnitra. Návrh na zrušení opatření obecné 

povahy nebo jeho částí, vydaného krajem, může podat také obec. K řízení o zrušení 

opatření obecné povahy nebo jeho části je příslušný Nejvyšší správní soud. Na 

rozhodování má dle ustanovení § 101d odst. 2 soudního řádu správního pouze třicet dnů 

ode dne, kdy mu došel návrh na zrušení. Soud opatření obecné povahy zruší, pokud 

zjistí, že opatření obecné povahy nebo jeho části jsou v rozporu se zákonem, nebo že 

ten, kdo je vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že opatření obecné 

povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem.  

 

V oblasti ochrany životního prostředí přináší nový institut opatření obecné povahy a 

možnost jeho soudního přezkumu ve správním soudnictví nový a podstatný rozměr 

ochrany veřejných subjektivních práv. Klíčové pro účast veřejnosti na rozhodování 

v otázkách životního prostředí a následný soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné 

správy je zejména určení některých úkonů správních činností v územním plánování ve 

formě opatření obecné povahy. Stalo se tak díky novému stavebnímu zákonu (zákon č. 

183/2006 Sb., s účinností od 1. ledna 2007) a jedná se o tyto úkony: 

 

• vydání zásad územního rozvoje podle ustanovení § 36 odst. 4 StZ, 

• vydání územního plánu podle ustanovení § 43 odst. 4 StZ, 

• vymezení zastavěného území podle ustanovení § 59 odst. 2 StZ, 

• vydání regulačního plánu podle ustanovení § 62 odst. 1 StZ, 

• vydání územního opatření o stavební uzávěře podle ustanovení § 97 odst. 1 StZ, 

• vydání územního opatření o asanaci území podle ustanovení § 97 odst. 2 StZ. 

 

Proces územního plánování má pro ochranu životního prostředí stěžejní význam. 

Nezvládnuté územní plánování a umožnění různých způsobů využití v rámci 

kompaktního území (např. obytná zástavba navazující na průmyslovou zónu nebo 

zemědělskou živočišnou výrobu, případně kapacitní dopravní infrastrukturu) anebo 

kumulace záměrů s negativním vlivem na životní prostředí znamená vznik problémů, 

které se mohou později ukázat jako dodatečnými technickými opatřeními neřešitelné. 

Za určitých okolností pak orgány veřejné správy dojdou k závěru, že limity využití 

území jsou překročeny, a poté buď není možné v dané (třebas územním plánem 
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předvídané) lokalitě umístit nový zdroj znečištění životního prostředí, anebo se jeho 

umístění a stavba později ukáží jako nelegální71.  

 

Možnost přezkumu zejména schválené územně plánovací dokumentace (regulační 

plány, územní plány obcí a zásady územního rozvoje krajů) u Nejvyššího správního 

soudu je tedy kvalitativně obrovským posunem ve vztahu k ochraně životního prostředí 

a k transparentnímu, zákonnému a spravedlivému procesu územního plánování obecně. 

Ostatně, u NSS se množí nápady s žádostmi o přezkum územně plánovací 

dokumentace, zejména ze strany obcí a dotčených vlastníků nemovitostí. Z rozvíjející se 

judikatury Nejvyššího správního soudu k opatřením obecné povahy, zejména pak k 

územně plánovací dokumentaci, které znamenají zásah do životního prostředí a práva 

dotčených osob na příznivé životní prostředí, si dovolím ocitovat alespoň rozsudek NSS 

ze dne 18. září 2008 sp. zn. 9 Ao 1/2008, podle kterého:  

 

„K tomu, aby bylo možné následně posoudit, zda se příslušné rozhodnutí nachází 

v mantinelech daných zákonnými pravidly územního plánování obsaženými zejména 

ve  stavebním zákoně, je nezbytné, aby příslušné správní orgány velice pečlivě zvážily 

všechny v úvahu přicházející varianty řešení území, a to především s ohledem na 

zajištění harmonického rozvoje lokality. Jimi zvolená varianta musí být následně 

dostatečným a přesvědčivým způsobem zdůvodněna, přičemž pouhá citace zákonných 

ustanovení vztahujících se na řešenou problematiku jistě nepostačí, neboť je nanejvýš 

vhodné a potřebné promítnout preferované řešení na pozadí specifických podmínek a 

vztahů v posuzovaném území. Konkrétním odrazem těchto variabilit v území jsou 

nesporně právě námitky dotčených vlastníků, jež by měly být na pozadí výše uvedeného 

důkladně a zároveň citlivě posouzeny a zhodnocena jejich důvodnost, příp. 

nedůvodnost. Jedině tak je možné plnohodnotně naplnit cíl územního plánování, tj. 

vytvořit 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, který současně uspokojuje potřeby 

soudobé generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“  

 

                                                           
71 Problematiku nelegálních staveb a procesu jejich odstraňování ponechávám stranou, omezím se pouze 
na konstatování, že velmi často je stavba „dodatečně legalizována“ postupem podle ustanovení § 129 
odst. 2 stavebního zákona. 
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Co se týče aktivní procesní legitimace, návrh na zrušení opatření obecné povahy 

nebo jeho částí je oprávněna podat osoba, která tvrdí, že byla tímto opatřením zkrácena 

na svých právech. Nejvyšší správní soud však pro připuštění aktivní žalobní legitimace 

vyžaduje k tvrzenému zkrácení na právech též určitou míru pravděpodobnosti dotčení 

navrhovatele na jeho veřejných subjektivních právech. Podle NSS nestačí námitka 

nezákonnosti opatření obecné povahy nebo procedury vedoucí k jeho vydání, která by 

nebyla spojena s konkrétním dotčením jejich právní sféry.72 

 

K tomuto postoji Nejvyšší správní soud dospěl na základě několika rozsudků, kde se 

otázkou aktivní žalobní legitimace pečlivě zabýval. Nejvyšší správní soud se věcí 

zabýval např. v usnesení čj. 2 Ao 2/2006 – 62 ze dne 30. 11. 2006, ve kterém uvádí, že: 

 

„pojmovým znakem opatření obecné povahy je to, že se jedná o správní akt s konkrétně 

určeným předmětem (vztahuje se k určité konkrétní situaci) a s obecně vymezeným 

okruhem adresátů. Jakkoliv však je tento okruh adresátů obecný, je třeba trvat na 

zákonném požadavku dotčení na právech napadeným opatřením obecné povahy. V 

tomto směru stojí za pozornost zdůraznit, že koncepce citovaného ustanovení § 101a s. 

ř. s. je založena na tvrzení existence zásahu do právní sféry dotčeného subjektu 

vydaným opatřením obecné povahy. (…) za věcně projednatelný návrh nelze považovat i 

takový, v němž navrhovatel pouze tvrdí dotčení na svých právech, nýbrž toliko takový, z 

něhož je patrno, že dotčení na subjektivních veřejných právech podle okolností 

konkrétní věci je pravděpodobné.(…) Pokud zjevně - s přihlédnutím ke konkrétním 

okolnostem případu - hmotněprávní sféra navrhovatele dotčena nemohla být nebo je její 

dotčení velmi nepravděpodobné, není dána jeho aktivní procesní legitimace k podání 

návrhu v tomto zvláštním typu řízení a tento návrh proto musí být odmítnut.“. 

  

Podle jiného rozsudku Nejvyššího správního soudu, a to rozsudku  čj. 4 As 50/2004 - 59 

ze dne 27. 9. 2005: 

 

„lze odmítnutí návrhu z důvodu, že byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, 

vyhradit případům nedostatku procesní legitimace a jen zcela zjevným případům 

nedostatku legitimace hmotné, který je zjistitelný bez pochyb okamžitě, zpravidla již z 

návrhu samotného“.  

                                                           
72 Rozsudek NSS č.j. 8 Ao 2/2010 – 644, ze dne 20. května 2010. 
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 A konečně např. podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 

čj. 1 Ao 1/2009 - 120 ze dne 21. 7. 2009 může návrh na zrušení územního plánu podat: 

 

„zásadně jen taková osoba, která má přímý a nezprostředkovaný vztah k nějaké části 

území, které je územním plánem regulováno. Bude jím tedy vlastník (spoluvlastník) 

pozemku nebo jiné nemovité věci (nebo jiných majetkových hodnot majících povahu 

obdobnou nemovitým věcem – tedy bytů a nebytových prostor, viz § 118 odst. 2 o. z.) a 

oprávněný z věcného práva k takovýmto věcem (majetkovým hodnotám). Nebude 

jím však osoba, jejíž právo k dispozici věcí nemá povahu práva absolutního…“.  

 

Bouřlivý vývoj měla i judikatura Nejvyššího správního soudu v otázce soudního 

přezkumu územních plánů schválených za právní úpravy účinné do 31. 12. 2006, tedy 

podle „starého“ stavebního zákona (zákona č. 50/1976 Sb.). Poprvé se Nejvyšší správní 

soud touto problematikou zabýval v rozsudku č. j. 1 Ao 1/2006-74, ze dne 18. 7. 2006, 

který se týkal žaloby na změnu územního plánu Prahy. NSS v něm konstatoval, že 

územní plány schválené do konce roku 2006 je nutno považovat za opatření obecné 

povahy a jsou tedy přezkoumatelné postupem dle § 101a až 101d soudného řádu 

správního. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku odkázal na svůj dřívější a vůbec 

první počin ve vztahu k přezkumu opatření obecné povahy – rozsudek č. j. 1 Ao 1/2005-

98, ze dne 27. 9. 2005. V tomto rozsudku NSS konstatoval, že pro určení, zda lze určitý 

úkon (akt) orgánu veřejné správy považovat za opatření obecné povahy není rozhodující 

jeho název (forma), ale naplnění tzv. základních pojmových znaků této formy správního 

aktu.   Těmito znaky jsou a) konkrétně určený předmět úpravy a b) obecně vymezený 

okruh adresátů.  Soud se v obou těchto případech přiklonil k materiálnímu pojetí dané 

problematiky.  

 

Později však Nejvyšší správní soud, resp. jeho rozšířený senát změnil svůj pohled na 

danou věc a přiklonil se k formálnímu pojetí opatření obecné povahy. Stalo se tak 

v usnesení rozšířeného senátu  č. j. 3 Ao 1/2007-44, ze dne 13. 3. 2007, ve věci návrhu 

na zrušení územního plánu Velkého územního celku Břeclavska. NSS zde konstatoval, 

že rozhodujícím kritériem pro posouzení otázky, zda soud může přezkoumávat územní 

plány schválené podle stavebního zákona účinného do konce r. 2006 je skutečnost, zda 

zvláštní zákon pro vydání tohoto správního aktu výslovně stanoví formu opatření 
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obecné povahy. Protože tomu tak v případě územních plánů schválených podle 

„starého“ stavebního zákona nebylo, Nejvyšší správní soud odmítl návrh stěžovatelů na 

zrušení napadené územně plánovací dokumentace pro nedostatek své pravomoci.  

 

Poslední obrat ve vývoji přezkumu územních plánů vydaných podle zákona č. 50/1976 

Sb. učinil Ústavní soud, který se přiklonil k materiálnímu pojetí opatření obecné 

povahy. Ústavní soud vyhověl stížnosti ve věci přezkumu ÚP VÚC Břeclavsko a odmítl 

formalistický výklad rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Tuto peripetii lze 

tedy uzavřít, že vedle územně plánovací dokumentace podle „nového“ stavebního 

zákona, výslovně označených jako opatření obecné povahy, podléhá přezkumu 

Nejvyšším správním soudem i územně plánovací dokumentace vydaná podle „starého“ 

stavebního zákona, materiálně splňující znaky opatření obecné povahy,  byť tak není 

formálně označena právním předpisem.  

 

Rozšíření možnosti soudního přezkumu „starých územních plánů“ je dalším 

významným kvalitativním posunem při ochraně životního prostředí, i když samozřejmě 

v čase se jeho význam díky ustanovení § 187 odst. 3 a ustanovení § 188 stavebního 

zákona bude snižovat. Podle ustanovení § 187 odst. 3 stavebního zákona zásady 

územního rozvoje pořídí krajský úřad a vydá zastupitelstvo kraje nejpozději do 5 let ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Uplynutím této lhůty pozbývají platnosti územní 

plány velkých územních celků. Ustanovení § 188 odst. 1  StZ stanoví, že územně 

plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán 

schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle tohoto zákona upravit, v 

rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti. 

 

4.3. Průběh řízení, opravné prostředky 

 

Obecné problematice řízení před správními soudy se věnují ustanovení § 32 až 64 

soudního řádu správního. Obecnou právní úpravou pro řízení před správním soudem je 

první a třetí část zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.  

 

Účastníky řízení je žalobce (navrhovatel) a ten, o němž zákon stanoví, že je žalovaným 

(odpůrcem). Soudní řád správní zná rovněž tzv. osobu zúčastněnou na řízení. Podle 

ustanovení § 34 odst. 1 soudního řádu správního jsou osobami zúčastněnými na řízení 
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osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného 

rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny 

jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li 

účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení práva osob zúčastněných na řízení 

uplatňovat.  

 

V soudních řízeních týkajících se ochrany životního prostředí mohou být osobami 

zúčastněnými na řízení typicky investor záměru, jehož povolení bylo napadeno u 

správního soudu žalobou dotčené osoby; anebo naopak dotčená osoba může být osobou 

zúčastněnou na řízení tam, kde žalobcem je investor záměru napadající (pro něj 

negativní nebo jinak nevýhodné povolení orgánu veřejné správy). Navrhovatel 

(žalobce) je již v žalobě povinen označit osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby 

zúčastněné na řízení, jsou-li mu známy. Předseda senátu soudu takové osoby vyrozumí 

o probíhajícím řízení a vyzve je, aby ve lhůtě, kterou jim k tomu současně stanoví, 

oznámily, zda v řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Práva osoby 

zúčastněné jsou samozřejmě slabší než práva účastníků řízení. Osoba zúčastněná na 

řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o 

nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí 

rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na řízení nemůže 

disponovat jeho předmětem. Osoba zúčastěná na řízení může podat kasační stížnost 

proti rozhodnutí krajského soudu73. 

 

Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu. K návrhu (žalobě) je třeba připojit 

zaplacený soudní poplatek. K řízení před správním soudem první instance není 

vyžadováno povinné zastoupení advokátem, naopak pro podání kasační stížnosti 

k Nejvyššímu správnímu soudu povinné je. Podání účastníků musí splňovat obecné 

náležitosti zakotvené v ustanovení § 37 odst. 3 soudního řádu správního a případně další 

(speciální) náležitosti, určené pro konkrétní typ podání. V případě, že je po zahájení 

řízení třeba mezitímně upravit poměry účastníků pro hrozící vážnou újmu, může 

usnesením soud na návrh předběžným opatřením účastníkům uložit něco vykonat, 

něčeho se zdržet nebo něco snášet. Ze stejných důvodů může soud uložit takovou 

povinnost i třetí osobě, lze-li to po ní spravedlivě žádat. K návrhu na předběžné opatření 

si soud podle potřeby vyžádá vyjádření ostatních účastníků. Tento návrh není přípustný, 
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pokud lze návrhu na zahájení řízení přiznat odkladný účinek nebo nastává-li tento 

účinek ze zákona. 

 

Významným problémem správního soudnictví je délka soudního řízení. Nejsou 

výjimkou případy, kdy správní soudy ve věci vůbec učiní nějaké úkony směřující 

k vydání rozhodnutí až po roce či více od podání žaloby k soudu. Důsledkům tohoto 

problému a možnostem jeho řešení v oblasti ochrany životního prostředí se budu 

věnovat v následující kapitole, zde se omezím na popis příčin tohoto stavu. Problém 

spočívá v relativně banální věci – místní příslušnosti soudu. Podle ustanovení § 7 odst. 

2 soudního řádu správního je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo 

správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl 

do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Vzhledem k tomu, že se poměrně velká 

část žalovaných správních orgánů nachází v Praze (zejména ústřední orgány státní 

správy), vzniká v praxi velmi nerovnoměrná distribuce nápadů po jednotlivých 

krajských soudech s extrémním zatížením Městského soudu v Praze. Zatímco tedy 

například krajský soud v Českých Budějovicích je schopen vydat rozsudek do tří 

měsíců od podání žaloby, pokud ve věci nejsou nějaké významné průtahy a dokazování, 

Městský soud v Praze je zcela zahlcen a úkony v jednotlivých případech činí 

s obrovským zpožděním. Soudní řád správní lhůty k jednotlivým procesním úkonům 

soudů nestanoví, až na některé výjimky74.  

 

Lze se zde ovšem ze strany účastníků řízení stran délky řízení dovolávat ústavního 

práva na projednání a rozhodnutí věci bez zbytečných průtahů75. Pokud se účastník 

řízení nebo osoba zúčastněná na řízení domnívá, že dochází k průtahům v řízení, může 

se obrátit na předsedu krajského soudu, resp. Nejvyššího správního soudu se stížností. 

Tato stížnost musí být vyřízena ve lhůtě do jednoho měsíce. V případě uznání stížnosti 

musí být podatel vyrozuměn o přijatých opatřeních k nápravě situace. V případě 

nesouhlasu s vyřízením stížnosti se stěžovatel může obrátit na Ministerstvo 

spravedlnosti76. Účastník řízení, který se domnívá, že je vystaven průtahům řízení, se 

                                                                                                                                                                          
73 Ustanovení § 102 a 105 odst. 2 soudního řádu správního. 
74 Např. dle ustanovení § 101d odst. 2 s.ř.s. Nejvyšší správní soud o návrhu na zrušení opatření obecné 
povahy nebo jeho částí rozhodne do třiceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. 
75 Článek 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
76 Viz. ustanovení § 30 soudního řádu správního a ustanovení § 164 až 174 zákona č. 6/2002 Sb., o 
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích). 



 74

může rovněž obrátit na Nejvyšší správní soud s návrhem na určení lhůty k provedení 

určitého úkonu v rámci soudního řízení77. Tomuto návrhu ale musí předcházet výše 

zmíněná stížnost na průtahy k předsedům soudů. 

 

Soud ve věci samé rozhoduje rozsudkem. Usnesením rozhoduje soud ve věci samé  a 

v dalších věcech tam, kde to soudní řád správní výslovně stanoví. Správní soudnictví je 

zpravidla dvouinstanční. Opravný prostředek proti rozhodnutí krajského soudu se 

nazývá kasační stížností a příslušným k jejímu vyřízení je Nejvyšší správní soud v Brně. 

Výhodou dvouinstančnosti správního soudnictví je jednak vyšší ochrana práv účastníků 

soudního řízení a také sjednocování judikatury ve složité materii veřejného práva. Nejen 

v oblasti práva životního prostředí se možnost přezkumu rozhodnutí krajského 

správního soudu ukázala jako nezbytná. Kasační stížnost je upravena ustanovení § 102 

až 110 soudního řádu správního. Jedná se o mimořádný opravný prostředek proti 

pravomocným rozhodnutím krajských soudů.  

 

Kasační stížnost lze podat proti všem rozhodnutím krajského soudu, kromě případů 

uvedených v ustanovení § 104. Kasační stížnost je nepřípustná:  

 

• ve věcech volebních a ve věcech místního referenda,  

• pokud směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům 

rozhodnutí soudu,  

• opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103, nebo o důvody, 

které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být 

přezkoumáno, ač tak učinit mohl, 

• proti rozhodnutí, 

o jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno 

Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační 

stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem 

Nejvyššího správního soudu, 

o jímž se pouze upravuje vedení řízení,  

o které je podle své povahy dočasné. 

 

                                                           
77 Ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích. 
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Ustanovení § 103 soudního řádu správního upravuje důvody, pro které je možné kasační 

stížnost podat. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené: 

 

• nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v 

předcházejícím řízení, 

• vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v 

napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v 

rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení 

před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a 

pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené 

rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost, 

• zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, 

ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, 

popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu 

soudce, 

• nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů 

rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada 

za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, 

• nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. 

 

Důvody pro podání kasační stížnosti jsou relativně široké a při podávání kasačních 

stížností pro ochranu životního prostředí nepůsobí toto omezení přípustnosti využití 

opravného prostředku proti rozhodnutím krajských soudů větší potíže. Jak již uvedeno 

výše, kromě účastníků řízení se může na Nejvyšší správní soud s kasační stížností 

obrátit i osoba zúčastněná na řízení před soudem krajským. Účastníky řízení o kasační 

stížnosti jsou stěžovatel a všichni, kdo byli účastníky původního řízení. Osoba 

zúčastěná na řízení před soudem krajským není účastníkem řízení před NSS. Tato osoba 

je nucena podat kasační stížnost samostatně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem.  

 

Lhůta pro podání kasační stížnosti je dva týdny od doručení rozhodnutí krajského 

soudu. Pro případ, že by stěžovat nebyl schopen v této relativně krátké lhůtě vylíčit 

všechny podstatné body a náležitosti kasační stížnosti, může využít možnosti dané mu 
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ustanovením § 106 odst. 3 soudního řádu správního. Nemá-li kasační stížnost všechny 

náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho 

měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v 

této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a 

rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných 

důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. Podání kasační stížnosti coby 

mimořádného opravného prostředku nemá vliv na nabytí právní moci rozhodnutí 

krajského soudu. NSS však může (podobně jako krajský soud vůči rozhodnutí 

správního orgánu) přiznat odkladný účinek podané kasační stížnosti podle ustanovení § 

73 odst. 2 až 4 s.ř.s.  

 

O podané kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání. 

Považuje-li to za vhodné nebo provádí-li dokazování, nařídí k projednání kasační 

stížnosti jednání. Soud je až na výjimky vázán rozsahem a důvody podané stížnosti. 

Dospěje-li Nejvyšší správní soud k tomu, že kasační stížnost je důvodná, rozsudkem 

zruší rozhodnutí krajského soudu a věc mu vrátí k dalšímu řízení Není-li kasační 

stížnost důvodná, rozsudkem ji zamítne. Jestliže již v řízení před krajským soudem byly 

důvody pro zastavení řízení, odmítnutí návrhu nebo postoupení věci, rozhodne NSS o 

tom současně se zrušením rozhodnutí krajského soudu. Zruší-li Nejvyšší správní soud 

rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud vázán 

právním názorem vysloveným ve zrušovacím rozhodnutí. 

 

Soudní řád správní připouští ještě jeden mimořádný opravný prostředek, kterým je 

obnova řízení. Tento prostředek není v praxi užíván tak hojně jako kasační stížnost, 

neboť přípustnost jeho podání je značně omezená. Obnova řízení je přípustná jen proti 

rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech 

politických stran a politických hnutí. V oblasti ochrany životního prostředí se tedy jedná 

o marginální institut. Řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh účastníka 

obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo 

nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o 

předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější. 
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4.4. Problematika odkladných účinků ve vztahu k efektivitě soudních 

přezkumů 

 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 4.2.1., podání správní žaloby proti rozhodnutí orgánu 

veřejné správy zpravidla nemá odkladný účinek. Přiznání odkladného účinku je možné, 

pokud tak stanoví soudní řád správní nebo jiný právní předpis, nebo pokud tak přizná 

soud. Podle ustanovení § 73 odst. 2 soudního řádu správního může soud na návrh 

žalobce po vyjádření žalovaného přiznat odkladný účinek žaloby, jestliže by výkon 

nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, 

přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích 

osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Usnesení o přiznání odkladného účinku není 

neměnné až do vydání rozhodnutí, ale soud jej může i bez návrhu usnesením zrušit, 

ukáže-li se v průběhu řízení, že pro přiznání odkladného účinku nebyly důvody, nebo že 

tyto důvody v mezidobí odpadly.  

 

Soudní judikatura ve věcech přiznávání odkladných účinků žalobám v případech zásahů 

do životního prostředí byla do dnešních dnů poměrně restriktivní. Například v klíčové 

fázi povolování zásahů do životního prostředí, kterým je územní rozhodování, soudy 

opakovaně judikovaly, že rozhodnutí o umístění stavby „vylučuje obecně možnost 

přivodit újmu předpokládanou ustanovením § 73 odst. 2 SŘS, tj. újmu, kterou by bylo 

lze kvalifikovat jako nenahraditelnou, neboť toto rozhodnutí ještě nezakládá 

potenciálnímu stavebníkovi subjektivní právo stavět“78. 

 

Problematika této argumentace spočívá jednak v určitém podcenění významu územního 

rozhodnutí pro celý proces povolování provozu zdroje znečištění životního prostředí a 

zároveň nezohledňuje obvyklou nepřiměřenou délku soudních řízení. Přezkum 

územních rozhodnutí ze strany správních soudů je v praxi velmi často učiněn  až 

v době, kdy již nabylo právní moci stavební povolení a stavba byla již zahájena, či 

dokonce finalizována. V těchto případech se zpravidla nezahajuje ani řízení 

o odstranění stavby, nedochází ani k přezkumu a případnému zrušení stavebního 

povolení (s odkazem na existenci „dobré víry“ na straně stavebníka).  

 

                                                           
78 Např. usnesení KS v Plzni ze dne 5. 11. 2004, sp. zn. 57 Ca 14/2004 
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Nový stavební zákon, účinný od 1. července 2006, navíc jednoznačně posiluje princip 

koncentrace řízení. Námitky proti přípustnosti umístění stavby musí být uplatňovány v 

tomto řízení, v řízení stavebním už budou odmítány pro opožděnost a řešení jiného 

předmětu řízení. Ustanovení § 114 stavebního zákona říká, že k námitkám účastníků 

stavebního řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 

pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 

anebo územního opatření o asanaci území, se ve stavebním řízení nepřihlíží.  

 

V praxi soudní ochrany životního prostředí se právě otázka přiznávání či nepřiznávání 

odkladných účinků podaným žalobám ukazuje jako nejpalčivější problém z hlediska 

efektivity této ochrany. Překážka spočívá v kombinaci nepřiznávání odkladných účinků 

podaných žalob a neúměrně dlouhé doby soudního řízení. Výsledkem je nalezení 

formální spravedlnosti bez odezvy v reálném životě – záměr je již realizován, a to ve 

většině případů v oblasti ochrany životního prostředí nenávratným způsobem (např. 

výstavba kapacitní liniové dopravní stavby, pokácení dřevin rostoucích mimo les, zásah 

do zvláště chráněných částí přírody atd.). Tento faktický stav, opakovaný v mnoha 

kontroverzních (a později shledaných jako nezákonných) záměrech s negativními 

důsledky pro životní prostředí, je v přímém rozporu s Aarhuskou úmluvou a tzv. 

„aarhuskými směrnicemi“ Evropského společenství. Konkrétně článek 9.4. AU stanoví, 

že soudní přezkum rozhodnutí ve věch životního prostředí má být včasný a zajistit 

přiměřenou a účinnou nápravu. Obdobné ustanovení obsahuje článek 3 odst. 7 a článek 

4 odst. 4 směrnice č. 2003/35/ES, o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů 

a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 

96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně79.  

 

Co se týče podmínek pro přiznání odkladného účinku podaným žalobám, je samozřejmě 

nutné je nastavit vyváženě ve vztahu k možné újmě investora záměru a újmě způsobené 

realizací takového záměru (později shledané za nezákonnou). Podmínky stanovené 

soudním řádem správním jsou ovšem velmi přísné ve vztahu k žalobci, zejména v 

případě podání žaloby ze strany nevládní organizace na ochranu životního prostředí. 

Pojem „nenahraditelná újma“ je v tomto případě z důvodu dosavadní soudní judikatury 

v oblasti okruhu nositelů práva na příznivé životní prostředí prakticky vylučující, pokud 

                                                           
79 Tyto články novelizují směrnici EIA a směrnici IPPC vložením nových ustanovení – článku 10a, resp. 
článku 15a. 
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nebude vykládán souladně s požadavky Aarhuské úmluvy či směrnice 2003/35/ES.  

 

A po takovém výkladu už v několika nedávných případech volal Nejvyšší správní soud. 

S odkazem na výše zmíněný mezinárodní a evropský právní předpis NSS opakovaně 

konstatoval v několika rozsudcích, že:  

 

„žalobcům z řad dotčené veřejnosti musí být vyhovováno k jejich návrhům na přiznání 

odkladného účinku správní žaloby tak, aby nemohlo docházet k situacím, kdy v době 

rozhodování o správní žalobě již byl povolený záměr nevratně realizován“80.  

 

Na tento apel už judikaturou reagují některé krajské soudy, známý je zejména případ 

přiznání odkladného účinku žalobě proti územnímu rozhodnutí na stavbu silničního 

obchvatu Frýdku-Místku. Žalobcem zde bylo občanské sdružení na ochranu přírody a 

krajiny. Podle argumentace krajského soudu v Ostravě není možné lpět na podmínce 

nenahraditelné újmy způsobené výkonem nebo jiným právním následkem rozhodnutí 

žalobci81. Za této situace by prokázání nenahraditelné újmy bylo pro žalobce krajně 

obtížné či nemožné. Soud je tedy povinen posuzovat, zda přiznání odkladného účinku 

žalobě je nezbytné k zajištění přiměřené, účinné, čestné, spravedlivé a včasné nápravy 

tak, aby předmětný environmentální statek nebyl nevratně poškozen nebo zničen dříve, 

než bude vydáno konečné rozhodnutí a „aby případný úspěch žalobce nebyl jen 

prázdným vítězstvím s významem nanejvýš akademickým“. 

 

Dalším soudním rozhodnutím, které s odkazem na citované mezinárodní závazky a 

judikaturu Nejvyššího správního soudu přiznalo odkladný účinek žalobě občanského 

sdružení na ochranu životního prostředí, bylo usnesení Městského soudu v Praze ve věci 

žaloby proti stavebnímu povolení na stavbu tunelu na trase dálnice D8 v Českém 

Středohoří. V tomto rozhodnutí soud mimo jiné uvedl, že:   

 

„podmínku nenahraditelné újmy způsobené výkonem nebo jiným právním následkem 

žalobou napadeného rozhodnutí je třeba považovat za splněnou  s ohledem na možný 

                                                           
80 Viz zejména rozsudky NSS č.j. 5 As 53/2006-46, ze dne 28. 6. 2007 a č.j 1 As 13/2007-63, ze dne 
29.8.2007.  
81 Krajský soud v této souvislosti připomněl i v této práci několikrát zmíněný judikát Ústavního soudu, 
podle kterého občanské sdružení není samo subjektem práva na příznivé životní prostředí. 
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nevratný zásah do krajiny CHKO, a to bez ohledu na to, že sám žalobce jako občanské 

sdružení není nositelem práv vztahujících se k životnímu prostředí.“  

 

Zároveň soud konstatoval, že veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny před 

nevratnými zásahy převažuje nad veřejným zájmem na okamžité výstavbě nové dálnice. 

Tato kauza měla další zajímavý vývoj. Žalovaný (Ministerstvo dopravy) předložil soudu 

znalecký posudek, podle kterého zastavení stavby tunelu představuje z technického 

hlediska významná bezpečnostní a jiná rizika. Ministerstvo dopravy rovněž 

argumentovalo průzkumy veřejného mínění obyvatel Ústeckého kraje. Soud s odkazem 

především na zmíněný znalecký posudek dospěl k závěru, že v dané věci „jde o 

výjimečný případ“, ve kterém i při zohlednění závazků, které vyplývají z Aarhuské 

úmluvy a směrnice 2003/ 35/ES jsou dány „racionální důvody pro odklon od citované 

judikatury NSS“. Proto své dřívější usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě 

zrušil.  

 

Proti rozhodnutí o nepřiznání odkladného účinku není přípustný žádný opravný 

prostředek. Správní soudy považují usnesení o přiznání / nepřiznání odkladného účinku 

za rozhodnutí dočasné povahy ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 písm. c) soudního 

řádu správního, a proto proti němu nepřipouští kasační stížnost ani jiný opravný 

prostředek, vyjma „autoremedury“ samotného soudu, který usnesení vydal. Cituji 

například z usnesení NSS č. j. 5 As 52/2004 – 172, ze dne 22. 12. 2004:  

 

„přiznáním odkladného účinku žalobě se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí 

správního orgánu do skončení řízení před soudem (§ 73 odst. 3 s. ř. s.). V tomto smyslu 

jde o stejný důsledek, který s sebou přináší aplikace § 38 odst. 4 s. ř. s., o předběžném 

opatření, jenž zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, 

stalo vykonatelným. Obdobně i toto usnesení lze i bez návrhu zrušit (§ 73 odst. 4 s. ř. s.), 

ukáže-li se v průběhu řízení, že pro jeho přiznání nebyly důvody, nebo že tyto důvody v 

mezidobí odpadly. Rozhodnutí o odkladném účinku žalobě jako procesní institut je zcela 

nepochybně svou povahou rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání; 

není-li zrušeno soudem, zaniká z moci zákona. (…) Dočasnou povahu má i rozhodnutí, 

jímž byl (…) návrh na přiznání odkladného účinku žalobě zamítnut. Zamítavé 

rozhodnutí totiž nijak nepředjímá postup soudu při rozhodování o věci samé“.  
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Podobně se vyjadřuje NSS v dalších usneseních NSS, např. 1 As 9/2010 – 442, ze dne 

25. února 2010, č. j. 4 Azs 339/2005 - 51, ze dne 28. 3. 2006, č. j. 6 As 21/2006 – 66, 

ze dne 4. 5. 2006 atd. 

 

Ve vztahu k judikatuře českých správních soudů je třeba dbát na to, aby správní soudy 

ustanovení § 73 odst. 2 soudního řádu správního vykládaly konformně s článkem 9 odst. 

4 Aarhuské úmluvy a článkem 10a směrnice EIA. Zároveň bude de lege ferenda zcela 

nezbytné novelizovat soudní řád správní v otázce místní příslušnosti soudu první 

instance, aby došlo k vyváženější distribuci nápadů po krajských soudech a zabránilo se 

současnému zahlcení zejména Městského soudu v Praze a zkrátila se tak neúnosná doba 

soudního řízení. 

 

4.5. Shrnutí 

 

Kapitola 4 je nejobsáhlejší kapitolou celé této práce. Je to logické, správní soudnictví 

hraje prim v oblasti soudní ochrany životního prostředí, zejména co do počtu řešených 

případů i co do věcné závažnosti řešených kauz. Je to dáno rozsahem aktivní legitimace, 

která je svěřena relativně širokému okruhu osob. Zároveň je to dáno tím, že správní 

soudnictví tvoří „koncovku“ aktivitám a výstupům orgánů veřejné správy, které 

rozhodují o zásazích do životního prostředí. Podle soudního řádu správního poskytují 

správní soudy ochranu veřejným subjektivním právům. Okruh činností soudů ve 

správním soudnictví je velmi široký. Správní soudy jsou příslušné k rozhodování o 

žalobách proti pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy, k poskytování 

ochrany proti nečinnosti správních orgánů a před jejich nezákonnými zásahy, k 

rozhodování o kompetenčních žalobách, k rozhodování ve věcech volebních a ve 

věcech místního referenda, politických stran a hnutí. V nedávné době správním soudům 

přibyla ještě další významná pravomoc, a to rozhodovat ve věcech žalob proti 

opatřením obecné povahy. 

 

Pro poskytování ochrany právu na příznivé životní prostředí jsou stěžejní pravomoci 

rozhodování o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné správy, rozhodování o 

ochraně proti nečinnosti správního orgánu, rozhodování o ochraně před nezákonným 

zásahem správního orgánu a rozhodování o  zrušení  opatření  obecné  povahy  nebo 

jeho částí pro rozpor se zákonem. Tato poměrně „pestrá“ mozaika přípustných 
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žalobních návrhů pokrývá téměř veškeré situace, ve kterých se fyzická nebo právnická 

osoba může domáhat ochrany svých práv v oblasti ochrany životního prostředí.  

 

Nejčastější agendou správních soudů v oblasti ochrany životního prostředí je 

rozhodování  o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné správy. Podání žaloby je 

přípustné proti celé řadě správních aktů orgánů veřejné správy, bez ohledu na to, zda 

jsou formálně označeny jako rozhodnutí či nikoliv. Určující pro přípustnost tohoto 

podání ke správnímu soudu je materiálně chápaný pojem „rozhodnutí orgánu veřejné 

správy“, zakotvený v ustanovení § 65 soudního řádu správního. V podkapitole 4.2.1. 

jsou uvedeny některé judikáty, které se této problematiky týkají. Značná pozornost je 

věnována rozsudku Nejvyššího správního soudu ve vztahu k tzv. závazným 

stanoviskům podle ustanovení § 149 správního řádu, která jsou v oblasti životního 

prostředí poměrně častou formou správních aktů. Nejvyšší správní soud z citovaného 

judikátu, který má ale obecnější dopad, považuje řadu správních aktů označených jako 

závazná stanoviska za samostatně přezkoumatelná rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 

65 soudního řádu správního. 

 

Soudy poskytují ochranu před nezákonnými a nicotnými rozhodnutími. Věcnou 

správnost zvoleného řešení však ponechávají na orgánech veřejné moci. Vedle popisu 

„obecných“ žalob proti rozhodnutím a jejich jednotlivých aspektů (aktivní, pasivní 

legitimace, nepřípustnost návrhu, lhůty pro podání atd.) jsou v této podkapitole zmíněny 

i tzv. žaloby na ochranu veřejného zájmu, které ale prozatím v praxi ochrany ovzduší 

své uplatnění příliš nenašly. 

 

Pokud správní orgán otálí s projednáním záležitosti o kterou jej určitá osoba žádá 

(navrhovatel, žadatel), může se tato osoba domáhat ochrany proti nečinnosti. Učiní tak 

formou  žádosti vůči soudu, aby správnímu orgánu uložil povinnost vydat rozhodnutí ve 

věci samé nebo osvědčení. Ochrany proti nečinnosti se lze domáhat pouze v případech 

již zahájeného řízení, nelze požadovat, aby soud nařídil správnímu orgánu zahájit určité 

řízení (např. sankční) z úřední povinnosti. Z tohoto důvodu je využití institutu ochrany 

proti nečinnosti orgánů veřejné moci ve správním soudnictví v oblasti ochrany 

životního prostředí značně omezené. Tyto případy nečinnosti, procesně se nacházející 

před branami správního řízení, jsou pokryty pouze opatřeními proti nečinnosti podle 

ustanovení § 80 správního řádu, tedy pouze na úrovni veřejné správy. Soudní ochrana v 
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těchto typech případů poskytována není. De lege ferenda by bylo vhodné uvažovat o 

poskytnutí určité formy soudní ochrany proti nečinnosti i v těchto věcech. 

 

Vedle ochrany proti nezákonným rozhodnutím a nečinnosti orgánů veřejné správy 

poskytují správní soudy též ochranu proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení 

správního orgánu. Výklad pojmu „nezákonný zásah“ není nikde právně zakotven, 

určující je v podkapitole 4.2.3. zmíněný rozsudek Nejvyššího správního soudu. Tento 

typ žaloby se v oblasti ochrany životního prostředí téměř nevyskytuje.  

 

Další pravomocí správních soudů, která v poslední době narůstá na významu v oblasti 

ochrany životního prostředí, je rozhodování k návrhům na zrušení opatření obecné 

povahy. Tato pravomoc správních soudů byla do soudního řádu správního doplněna až 

pozdější novelou, s účinností od 1. května 2005, v souvislosti se zcela novou formou 

správní činnosti, kterou přinesl zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Opatření obecné 

povahy je forma správní činnosti, která není právním předpisem ani rozhodnutím a 

zároveň je daný akt správního orgánu právním předpisem takto označen. Lze jej 

charakterizovat jako akt správního orgánu, který neurčitému okruhu adresátů ukládá 

určité povinnosti. Zejména úkony v oblasti územního plánování a dalších opatření v 

území jsou vydávány pomocí této formy správního aktu. Které konkrétní správní akty to 

jsou, jakož i podrobnosti jejich soudního přezkumu, jsou popsány v podkapitole 4.2.4. 

Je zde rovněž uveden poměrně bouřlivý vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu a 

Ústavního soudu v otázce soudní přezkoumatelnosti „starých“ územních plánů 

schválených podle stavebního zákona účinného před rokem 2007, jejímž výsledkem je 

označení závazných částí těchto územně plánovacích dokumentů za opatření obecné 

povahy, které podléhají soudnímu přezkumu podle ustanovení § 101a až 101d soudního 

řádu správního. 

 

Kapitola 4.3. se zabývá procesní stránkou přístupu k správním soudům při ochraně 

životního prostředí a popisuje podrobnosti průběhu soudního řízení a institut kasační 

stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu coby opravného prostředku proti rozhodnutím 

soudů krajských. 

 

Ve vztahu k efektivitě ochrany poskytované správními soudy a požadavkům Aarhuské 

úmluvy je poměrně závažnou otázka (ne)přiznávání odkladných účinků podaným 
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žalobám proti rozhodnutím s vlivem na životní prostředí. Tato problematika je popsána 

v kapitole 4.4. Podání správní žaloby proti rozhodnutí orgánu veřejné správy zpravidla 

nemá odkladný účinek. Přiznání odkladného účinku je možné, pokud tak stanoví soudní 

řád správní nebo jiný právní předpis, nebo pokud tak přizná soud. Správní soud může na 

návrh žalobce po vyjádření žalovaného přiznat odkladný účinek žaloby přiznat, jestliže 

by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou 

újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv 

třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. V praxi soudní ochrany životního 

prostředí se právě otázka přiznávání či nepřiznávání odkladných účinků podaným 

žalobám ukazuje jako nejpalčivější problém z hlediska efektivity této ochrany. Překážka 

spočívá v kombinaci nepřiznávání odkladných účinků podaných žalob a neúměrně 

dlouhé doby soudního řízení. Výsledkem je nalezení formální spravedlnosti bez odezvy 

v reálném životě – záměr je již realizován, a to ve většině případů v oblasti ochrany 

životního prostředí nenávratným způsobem. Tento faktický stav, opakovaný v mnoha 

kontroverzních (a později shledaných jako nezákonných) záměrech s negativními 

důsledky pro životní prostředí, je v přímém rozporu s Aarhuskou úmluvou a tzv. 

„aarhuskými směrnicemi“ Evropského společenství.  

 

Na tento nevyhovující stav už v několika rozsudcích zareagoval Nejvyšší správní soud, 

který právě z důvodu nutnosti výkladu konformního s požadavky Aarhuské úmluvy a 

aarhuských směrnic apeluje na přiznávání odkladných účinků žalobám podaným ze 

strany nevládních organizací na ochranu životního prostředí. Tento apel však prozatím 

nenašel příliš velkou odezvu u ostatních správních soudů. Ve vztahu k judikatuře 

českých správních soudů je proto třeba dbát na to, aby správní soudy ustanovení § 73 

odst. 2 soudního řádu správního vykládaly konformně s článkem 9 odst. 4 Aarhuské 

úmluvy a článkem 10a směrnice EIA. Zároveň bude de lege ferenda zcela nezbytné 

novelizovat soudní řád správní v otázce místní příslušnosti soudu první instance, aby 

došlo k vyváženější distribuci nápadů po krajských soudech a zabránilo se současnému 

zahlcení zejména Městského soudu v Praze a zkrátila se tak neúnosná doba soudního 

řízení. 

 

Správní soudnictví je v oblasti ochrany životního prostředí nejvýznamnějším typem 

soudní ochrany. Z tohoto důvodu jsem této problematice věnoval podstatnou část své 

práce. V dalších kapitolách budou popsány další „doplňkové“ nebo „nadstavbové“ typy 
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soudní ochrany, poskytované v oblasti ochrany životního prostředí soudy civilními, 

trestními, soudem Ústavním, Evropským soudním dvorem a Evropským soudem pro 

lidská práva. 
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5. Přístup k občanskoprávním soudům ve věcech ochrany 

životního prostředí82 

 

5. 1. Úvod 

 

Ochrana životního prostředí, zdraví a zdravých životních podmínek lidí je zpravidla 

realizována předpisy veřejného práva. Zejména složkovými předpisy práva životního 

prostředí a obecnými normami práva správního. Domáhání se svého práva na příznivé 

životní prostředí se v drtivé většině případů uskutečňuje u správních soudů, na základě 

žádostí o přezkum rozhodnutí, jednání či opominutí orgánů veřejné správy. 

 

Ochrana životního prostředí však může být realizována i prostředky práva soukromého 

a fyzické i právnické osoby se mohou domáhat svého práva na příznivé životní prostředí 

též u civilních soudů. Občanský zákoník obsahuje řadu institutů, které lze využít při 

ochraně životního prostředí a dalších subjektivních práv dotčených osob.  

 

Základem soukromoprávní ochrany životního prostředí je občanský zákoník83. Ten 

obsahuje řadu nástrojů, které lze využít při ochraně životního prostředí, zdraví a 

zdravých životních podmínek lidí. V praxi se jedná zejména o ochranu před  imisemi  - 

znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, hluku, zápachu, prachu, kouře atd.) a 

problematiku náhrady škody. Zásah do práva na příznivé životní prostředí je v těchto 

případech obvykle doprovázen zásahem do dalších práv a svobod, které mají ústavní 

charakter. Zejména se jedná o zásah do práva na ochranu zdraví84, práva na ochranu 

výkonu vlastnického práva85, práva na ochranu soukromého a rodinného života86. 

 

5.2. Jednotlivé kategorie soukromoprávních žalob 

 

Soukromoprávní prostředky ochrany životního prostředí lze rozdělit na prostředky 

preventivního charakteru a prostředky následného řešení protiprávního jednání nebo 

                                                           
82 Bernard, M., Doucha, P.: Právní ochrana před hlukem, Linde, Praha, 2008, kapitola 6. 
83 Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
84 Článek 31 Listiny základních práv a svobod. 
85  Článek 11 Listiny základních práv a svobod, článek 1 Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod. 
86 Článek 10 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod, článek 8 Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod. 
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protiprávního stavu. Prostředků preventivního charakteru se dotčená osoba bude 

dovolávat tam, kde k zásahu do práva na příznivé životní prostředí ještě nedochází, ale 

je pravděpodobné, že k němu může dojít (např. při výstavbě továrny nebo dálnice). 

Prostředky následného řešení se uplatní tam, kde k tomuto zásahu již došlo.  

 

Jako prostředek preventivního charakteru chápeme povinnost počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí87. 

Tato obecně formulovaná povinnost je uložena každému účastníkovi občanskoprávních 

vztahů a její porušení je protiprávním jednáním. Je-li toto jednání příčinou vzniku škody 

(na zdraví, na majetku), znamená vznik odpovědnosti podle ustanovení § 420 

občanského zákoníku88. Konkrétním žalobním typem je tzv. prevenční žaloba, pro 

případy vážného ohrožení práva na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním 

prostředí, zakotvená v ustanovení § 417 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

Mezi prostředky následného řešení protiprávního jednání nebo protiprávního stavu lze 

počítat:  

 

• žalobu na ochranu osobnosti (§ 11 a násl. o.z.), 

• žalobu sousedskou (§ 127 odst. 1 o.z.), 

• žalobu na náhradu škody (§ 420a o.z.). 

 

Popis jednotlivých žalobních typů bude v následujících podkapitolách řazen podle toho, 

jak široce se mi jeví prakticky použitelné pro ochranu práva na příznivé životního 

prostředí.   

 

5.2.1. Sousedská žaloba na ochranu před imisemi 

 

Tzv. sousedská žaloba je zjevně nejpřiléhavějším typem soukromoprávního soudního 

prostředku, který lze využít k ochraně práva na příznivé životní prostředí v případech 

ohrožení různými imisemi (ovzduší, hluk, kouř atd.). Základem pro tuto žalobu je 

ustanovení § 127 občanského zákoníku. Podle něj vlastník věci nesmí imisemi 

                                                           
87 Ustanovení § 415 občanského zákoníku. 
88 Např. R 12/1986 : „Porušením právní povinnosti organizace, jako předpokladem její odpovědnosti za 
škodu, je také porušení povinnosti počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám (§ 415 o.z.).“ 
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obtěžovat sousedy „nad míru přiměřenou poměrům“ nebo vážně ohrožovat výkon jejich 

práv.  

 

Ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku zní:  

 

„Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval 

jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit 

sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm 

zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, 

nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, 

kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a 

vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, 

popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo 

odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.“ 

 

Domáhat se svého práva v těchto případech může každý člověk, který je obtěžován 

imisemi. Aktivní žalobní legitimace není omezena pouze na vlastníky, ale ani na 

nájemce nemovitosti, která je imisím vystavena.Cituji z komentáře k občanskému 

zákoníku89:  

 

„Účastníky právního vztahu z imisí nemusí být jen vlastníci nebo držitelé nemovitosti 

dotčené imisí, ale mohou to být i nájemci a jiné osoby, užívající věc na základě 

obligačního práva. Žalobcem může být každý, koho užívání věci vlastníkem obtěžuje 

způsobem uvedeným v § 127 odst. 1, případně výkon, jehož práva toto užívání vážně 

ohrožuje. Ochrana náleží každému "obtěžovanému" bez ohledu na to, zda je obtěžován 

jako vlastník věci."  

 

Nicméně, typickým žalobcem bude právě vlastník nebo nájemce pozemku, bytu nebo 

domu, který je imisím vystaven. Městský soud v Praze v rozsudku z ledna 2008 

připustil aktivní žalobní legitimaci specifického subjektu - společenství vlastníků 

bytových jednotek. Cituji z rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 54Co 390/2007 – 

203:  

                                                           
89 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník, Komentář, 10. vydání,, C.H. 
Beck, Praha, 2006, str. 506. 
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Z ust. § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů, které obsahuje výše uvedenou zákonnou 

definici správy domu, se podává, že účelem tohoto zákona je umožnit společenství 

vlastníků jednotek řádný výkon správy domu v širším smyslu. Ta proto zahrnuje i výkon 

práv a povinností ve věcech spojených se správou domu v užším smyslu, provozem a 

opravami společných částí domu. Mezi takový výkon práva patří vše, co bude bytovému 

domu „sloužit“ k uspokojení potřeb jeho obyvatel (viz např. rozsudek Krajského soudu 

v Hradci Králové ze dne 8. 10. 2002, č.j. 30 Ca 44/2002 -16). Pod širší definici správy 

domu lze zahrnout i sousedskou žalobu, neboť lze předpokládat, že případná opatření 

vedoucí k zdržení se obtěžování sousedního vlastníka imisemi hluku, se dotknou 

společných částí domů a pozemků, jejichž správu vykonává právě "Společenství 

vlastníků".  

 

To bude praktické v případě, že všichni vlastníci bytových jednotek jsou obtěžováni 

imisemi z jednoho vnějšího zdroje a společná žaloba za společenství vlastníků je 

podána namísto desítek samostatných žalob jednotlivých vlastníků bytů. Domáhat se 

práva na ochranu před imisemi sousedskou žalobou však nemohou obchodní 

společnosti, občanská sdružení nebo jiné právnické osoby, protože tyto subjekty z 

povahy věci nemohou být imisemi obtěžovány. Výjimkou mezi právnickými osobami je 

obec. Ta může podat sousedskou žalobu za předpokladu, že jsou nadměrným imisím 

vystaveny nemovitosti v jejím vlastnictví, které využívají občané této obce (např. 

chodník, dětské hřiště, obecní budovy atd.). Aktivní žalobní legitimace obcí 

v sousedských žalobách byla potvrzena v řadě rozsudků civilních soudů, např. rozsudek 

R 6/2001 uvádí:  

 

„Z uvedených ustanovení vyplývá, že 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, je jimi 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.“ 
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Žalovaným v případě uplatnění sousedské žaloby může být každá osoba (fyzická i 

právnická), která při užívání předmětu svého vlastnictví obtěžuje imisemi okolí. 

Odpovědným za protiprávní imise může být rovněž vlastník pozemní komunikace90, 

zahradní restaurace nebo dětského hřiště (obec či soukromý vlastník), přestože tyto 

osoby svou činností imise (zejména hluk, případně též znečištění ovzduší) samy 

nezpůsobují. Pasivně legitimováni jsou tak podle soudní judikatury i provozovatelé 

určitých činností, kteří umožňují jiným osobám zasahovat do práva na příznivé životní 

prostředí třetích osob. Např. rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 22 Cdo 223/2005 stanoví:  

 

„Dále je třeba řešit otázku, zda žaloba proti obtěžování nad míru přiměřenou poměrům 

ve smyslu § 127 odst. 1 ObčZ musí směřovat jen proti tomu, kdo svou činností přímo 

druhého obtěžuje, nebo zda může být úspěšně podána i proti vlastníkovi nemovitosti, ze 

které rušení pochází, i když sám vlastník rušivou činnost nevykonává. Dovolací soud 

zaujímá názor, že tato žaloba může být úspěšně podána jak proti přímému rušiteli, tak i 

proti vlastníku nemovitosti, který ji přenechal jinému k činnosti, ze které rušení vzchází; 

je pak věcí tohoto vlastníka, aby přímému rušiteli v dalším rušení zabránil. Tento právní 

názor je v souladu s názorem, který zaujal již komentář k obdobně formulovanému § 

364 obecného občanského zákoníku z roku 1811 [Rouček, F., Sedláček, J. a kol.: 

Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: V. Linhart, 1935, díl II., s. 247: 

„Žalovaným jest (tedy pasivně jest legitimován) vlastník pozemku, odkud vychází zásah, 

bez zřetele k tomu, kdo jest původcem takového zásahu (t. j. kdo je porušovatelem, jenž 

nepříležitosti působí)“.  

 

Ve stejném duchu se vyjadřují i rozsudky NS 22 Cdo 2296/2006 a 22 Cdo 1614/2005 a 

nejnověji ve vztahu k vlastníku pozemní komunikace rozsudek Městského soudu 

v Praze č.j.: 54Co 390/2007 – 203. Cituji ze strany 8 a 9 rozsudku:  

 

„Pasivní legitimace žalovaného je rovněž nesporná, neboť je vlastníkem komunikace, 

která je zdrojem hluku. Na této skutečnosti nemění nic ani to, že není jejím správcem. 

To znamená pouze tolik, že ve výkonu svého vlastnického práva je ve veřejném zájmu 

                                                           
90  Podle ustanovení § 9 odst.  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů  je vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož 
území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní 
komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. 
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omezen. Volnost jeho rozhodnutí o způsobu užívání komunikace je omezena 

rozhodnutím správního orgánu, do jehož kompetence správa komunikace náleží. Jedná 

se o situaci obdobnou, jako když jakýkoli vlastník hodlá svou nemovitost zásadním 

způsobem přestavět nebo renovovat a je ve svém záměru limitován udělením stavebního 

povolení. Navíc povinnost zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity je vlastníku 

komunikace, případně jejímu správci explicitně uložena ust. § 30 zák.č. 258/2000 Sb.. o 

ochraně veřejného zdraví. V odstavci prvém tohoto zákona je stanoveno, že osoba, která 

používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, 

provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a 

provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk, povinna technickými, 

organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 

právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené 

prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní 

prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno 

nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. Nejvyšší správní soud ve svém 

rozhodnutí ze dne 15.3.2007, sp.zn. 1 As 7/2006 konstatoval, že tato veřejnoprávní 

norma výslovně povinnost zabránit překračování hygienických limitů hluku ukládá 

vlastníku či správci komunikace, nikoli jejímu konkrétnímu uživateli, tj. vlastníku 

vozidla po ní jedoucího, i když zdrojem hluku je právě provoz na komunikaci, nikoli 

komunikace sama. Toto rozhodnutí není nijak průlomové, nýbrž je souladné i se 

stávající judikaturou Nejvyššího soudu ČR.“ 

 

Touto argumentací se české soudy již po několikáté musely vyrovnávat s námitkami 

vlastníků pozemních komunikací, kteří právní odpovědnost za hlukovou zátěž na 

silnicích svalovali na jednotlivé řidiče, kteří ji využívají. Ačkoliv je tato otázka již zcela 

jednoznačně vyřešena soudní judikaturou, občas se lze s těmito názory vlastníků a 

správců pozemních komunikací v soudním řízení stále setkat. 

 

Ne každé obtěžování imisemi je automaticky nezákonné. Imise musí dosahovat určité 

intenzity, aby byly považovány za protiprávní. Určitá míra hlučnosti, prašnosti atd. 

prostředí je daní za rozvoj civilizace. Jak bylo  uvedeno v kapitole 2, antropogenně 

zcela neznečištěné prostředí je v našich zeměpisných šířkách nenávratně pryč. 

Ustanovení § 127 občanského zákoníku zakotvuje dvě skutkové podmínky: 
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• obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, 

• vážné ohrožení výkonu práv vlastníka. 

 

Rozdíl mezi ohrožením výkonu práv vlastníka a obtěžováním nad míru přiměřenou 

poměrům spočívá v tom, že zatímco obtěžování vlastnímu výkonu práva nebrání, ale 

činí jej obtížným nebo nepříjemným, pak ohrožování se týká přímo výkonu těchto práv 

nebo je dokonce znemožňuje. Obtěžování imisemi musí být „nepřiměřené poměrům“ 

neboli imise musí dosahovat hladiny, která je „nad mírou přiměřenou poměrům“. 

Nalezení hranice přiměřenosti poměrům je v každém konkrétním případu na soudu. Při 

řešení otázky, zda v daném případě míra přiměřená poměrům byla či nebyla překročena, 

musí soud vycházet z objektivních hledisek a vzít v úvahu další specifické okolnosti. 

Pro úspěch žaloby nepostačí subjektivní pocit žalobce, že obtěžování je nepřiměřené. 

Soud musí vycházet z obvyklých společenských názorů a z míry tolerance, která je 

v daném místě obvyklá. Při posuzování míry přiměřenosti poměrům musí soud 

přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu, např. jak dlouho imise trvá, zda je 

jednorázová nebo opakovaná atd. Pokud je obtěžování úmyslné, jedná se o šikanu.  

 

Zcela mimo pochybnost je však to, že pokud imise překračuje veřejnoprávní limity 

stanovené právními předpisy na ochranu životního prostředí a ochranu zdraví, jedná se 

vždy rovněž o imisi, která je nepřiměřená poměrům pro účely ochrany dle § 127 

občanského zákoníku. Limity hluku či znečištění ovzduší, stanovené právními předpisy, 

jsou nastaveny jako mezní hodnoty, kdy lidské zdraví ještě není vystaveno škodlivým 

vlivům91. Stav, kdy dochází nebo může docházet k poškozování zdraví, nelze v žádném 

případě pro účely této skutkové podstaty považovat za přiměřený poměrům. Dalším 

argumentem je to, že jedním ze základních atributů právních předpisů je jejich obecná 

závaznost a s tím spojený předpoklad, že mají být v praxi dodržovány a plněny. Pokud 

nejsou dodržovány (veřejno)právní předpisy, nelze to rozhodně považovat za jakkoli 

přiměřené poměrům.  

 

Naopak i v případech, kdy veřejnoprávní limity překračovány nejsou, mohou být podle 

konkrétních okolností imise hluku nepřiměřené poměrům a tudíž v rozporu s § 127 odst. 

1 občanského zákoníku. V určitých případech může být přípustná míra obtěžování nižší, 

                                                           
91 Viz problematika pojmu právo na příznivé životní prostředí a jeho obsahu, zmíněná v kapitole 2. 
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než stanoví limity zakotvené v zákonech. Soud v každém konkrétním případu hledá 

míru přiměřenosti poměrům v daném místě, aniž by byl apriorně vázán plněním 

veřejnoprávních limitů. Ve specifických lokalitách (např. areál lázní, poklidný venkov, 

první zóna národního parku atp.) tak může být přiměřená míra obtěžování nižší, než 

stanoví veřejnoprávní limity. Pokud takovým způsobem soud v konkrétní kauze 

judikuje, pak už zjevně opouští základnu ústavního práva na příznivé životní prostředí a 

opírá se argumentačně o zásah do jiných ústavně hájených práv a svobod, zejména pak 

práva na pokojné užívání majetku a práva na soukromý a rodinný život. 

 

Překračování veřejnoprávních limitů ve většině případů nebude znamenat pouze 

obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, ale rovněž vážné ohrožení výkonu práv 

vlastníka pozemku, domu nebo bytu, který je imisi vystaven. Nadměrným hlukem, 

prachem, kouřem atd. je ohrožováno:  

 

• právo vlastnické, konkrétně právo na užívání vlastnictví k účelům bydlení, 

odpočinku, rekreace atd.; nadměrnou imisí rovněž klesá tržní cena nemovitosti, 

což je závažný zásah do vlastnického práva, 

• právo na ochranu bydlení a příznivých životních podmínek,  

• právo na ochranu osobnosti včetně práva na ochranu zdraví, 

• právo na příznivé životní prostředí.  

 

Při vážném ohrožení výkonu práv se soud nezabývá otázkou přiměřenosti poměrům. 

Vážné ohrožení práv je nezákonné ve všech případech a soud takové jednání bez 

bližšího zkoumání místních okolností případu a hledání míry přiměřenosti poměrům 

zakáže92. 

 

Pokud soud žalobě vyhoví, přikáže rozsudkem žalovanému, aby se nezákonného 

jednání (rušení) zdržel. Vysloví tedy zákaz obtěžování, které je nepřiměřené poměrům 

nebo zákaz ohrožování výkonu žalobcových práv. Soud může vyslovit pouze zákaz 

obtěžování z určité činnosti, nemůže však zakázat činnost samotnou. Jedná se typově o 

tzv. žalobu negatorní neboli zápůrčí, s určitými specifiky danými pro oblast imisí. 

Jakým způsobem žalovaný zdroj imisí omezí, zůstává na něm. Soud mu nemůže 

                                                           
92 Např. Sou R NS č. 28 – C 2408. 
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rozsudkem přikázat konkrétní opatření ke snížení této zátěže. Např. rozsudek R 45/1986 

uvádí:  

 

„Návrhem na zahájení občanského soudního řízení směřujícím proti vlastníkovi se 

navrhovatel může úspěšně domáhat jen vydání rozsudku, jímž by žalovanému 

vlastníkovi byla uložena povinnost zdržet se přesně vymezeného rušení, nikoliv však již 

povinnost něco pozitivního konat (např. odstranit, přemístit nebo upravit určitým 

způsobem předmět svého vlastnictví).“ 

 

Nalézt vhodná konkrétní opatření k dosažení žádaného stavu je odpovědností 

žalovaného. V rámci nalézacího řízení není otázkou soudu zkoumat konkrétní 

technologická, stavebně-technická nebo jiná opatření, která žalovaný přijme. Přijatá 

opatření nicméně musí být účinná a vést ke splnění výroku rozsudku, jinak žalovanému 

hrozí exekuční řízení.  

 

Pokud by se žalobce namísto upuštění od neoprávněného obtěžování nebo ohrožování 

výkonu jeho práv domáhal aktivního odstranění zdroje hluku nebo provedení určitých 

opatření, nejednalo by se o žalobu negatorní, ale žalobu na pozitivní plnění dle § 417 

odst. 2 občanského zákoníku. Tento žalobní typ může být za určitých okolností 

vhodnější než žaloba negatorní. Jde o případy, kdy žalobci v  důsledku imisí hluku hrozí 

vážná škoda a je vhodnější žádat po soudu, aby na místo zdržení se rušení uložil 

žalovanému povinnost něco konat. 

 

Žalovaný se musí do data uvedeného v rozsudku zdržet obtěžování žalobce. Žalobní 

návrh je třeba formulovat tak, že žalovaný je povinen zdržet se obtěžování (rušení) 

žalobce hlukem, prachem atd. z (v žalobě uvedeného) pozemku žalovaného (případně i 

z jiné věci patřící žalovanému), pronikajícím na (v žalobě uvedenou) nemovitost 

žalobce. Žalobce by měl rovněž zvážit, zda trvat na obvyklé lhůtě ke splnění rozsudku, 

nebo z důvodu složitosti přijetí možných nápravných opatření v určitých případech 

navrhnout žalovanému lhůtu přiměřeně delší. V určitých případech je možné, že 

dosažení požadovaného stavu realizací určitých opatření bude vázáno na správní akt 

veřejné moci povolující tuto realizaci (stavební povolení, ohlášení stavebnímu úřadu). 

K těmto skutečnostem je možné přihlédnout v rámci stanovení lhůty pro splnění 

rozsudku, nemají však vliv na uložení povinnosti zdržet se obtěžování či zásahu do 
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výkonu práv žalobce. S touto právní argumentací se plně ztotožnil Městský soud 

v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 30. ledna 2008, č.j.: 54Co 390/2007 – 203, který 

odložil lhůtu ke splnění rozsudku na dobu jednoho roku. Tímto rozhodnutím Městský 

soud v Praze zvrátil rozhodnutí prvoinstančního soudu (Obvodní soud pro Prahu 4), 

který žalobu zamítl s poukazem na neexistenci řešení zásahu do práv žalobců 

v krátkodobém horizontu.  Konkrétní způsob splnění rozsudku a tedy i případné získání 

potřebných správních povolení je zcela v rukou žalovaného. Lze s poukazem na 

ustanovení § 127 odst. 2 občanského zákoníku navrhovat, aby soud, pokud to uzná za 

vhodné, v takových případech opatřil stanovisko příslušného stavebního úřadu. 

 

Pokud žalovaný nesplní rozhodnutí soudu, je možné proti němu podat návrh na jeho 

výkon. Exekuce se bude provádět prostřednictvím ukládání pokut (do 100 000 Kč, i 

opakovaně), případně obestavením účtů žalovaného. 

 

5.2.2. Žaloba na náhradu škody 

 

Odpovědnost za škodu zakotvuje občanský zákoník v ustanoveních § 420 až 450. 

Občanský zákoník upravuje obecnou odpovědnost za škodu93 a celou řadu zvláštních 

typů odpovědnosti94. Odpovědnost za škodu se rozlišuje na odpovědnost objektivní (za 

výsledek) a odpovědnost subjektivní (za zavinění, ve formách úmyslu nebo nedbalosti). 

Předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je podle právní teorie a soudní judikatury: 

 

• porušení právní povinnosti95 nebo tzv. škodní událost v případě objektivní 

odpovědnosti, 

• vznik škody  ve formě skutečné škody (a)nebo ušlého zisku nebo vznik újmy na 

zdraví, 

• příčinná souvislost mezi porušením povinnosti či škodnou událostí a vznikem 

škody, 

• zavinění ve formě nedbalosti nebo úmyslu96.  

 

                                                           
93 Ustanovení § 420 občanského zákoníku. 
94 Např. škoda z provozní činností - § 420a občanského zákoníku, škoda způsobená provozem dopravního 
prostředku - § 427 občanského zákoníku atd. 
95 V případě obecné odpovědnosti; ustanovení § 420 občanského zákoníku. 
96 V případě objektivní odpovědnosti posledně zmíněná podmínka odpadá a zavinění se neprokazuje. 
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Škoda je pro účely odpovědnosti charakterizována jako materiální újma, vyjádřitelná v 

penězích. Kromě skutečné škody se může jednat i o škodu v podobě ušlého zisku. Za 

škodu je považována i škoda na zdraví97. V případě nadměrných imisí např. hluku 

mohou být dle mého názoru za škodu považovány náklady na provedená technická 

opatření (výměna oken, protihluková izolace fasády, protihluková stěna instalace filtrů 

vzduchu atd.), snížení tržní hodnoty nemovitosti, která je určitým imisím vystavena, 

ušlý zisk na nájemném a případně též škoda na psychickém či fyzickém zdraví, kterou 

nadměrná imisní zátěž způsobila. 

 

U imisní zátěže půjde ve většině případů o dva typy odpovědnosti, kterých se 

obtěžovaný může domáhat u občanskoprávních soudů. Podstatné pro jejich rozlišení je 

postavení škůdce, tedy osoby, která má být za škodu odpovědná. Vhodným žalobním 

typem je: 

 

• žaloba na náhradu škody způsobenou provozní činností, zakotvená v ustanovení 

§ 420a občanského zákoníku, 

• obecná odpovědnost za škodu, zakotvená v ustanovení § 420 občanského 

zákoníku. 

 

Škoda způsobená provozní činností se uplatní u provozovatelů, kteří svou činností 

způsobí jinému škodu na majetku. Jedná se o obecnou skutkovou podstatu objektivní 

odpovědnosti. Není zde třeba prokazovat zavinění odpovědné osoby. Předpokladem 

vzniku odpovědnosti není ani porušení právního předpisu, postačí škodlivá událost 

vyvolaná provozní činností, která byla příčinou vzniku škody. Pro určení, zda se jedná o 

tento typ odpovědnosti, je klíčová definice provozní činnosti. Provozní činností je 

zpravidla každý druh podnikání nebo jiné soustavně prováděné činnosti. K tomu 

relevantní literatura98 uvádí toto: 

 

„Pokud jde o pojem provozní činnosti, je třeba poukázat např. na ustanovení § 28 odst. 

1 písm. c) ObchZ. (…) Pojem provozní činnosti se však nepřekrývá úplně s pojmem 

předmětu činnosti právnické či fyzické osoby. Provozní činnosti sice souvisí 

                                                           
97 Ustanovení § 444 občanského zákoníku. 
98 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník, Komentář, 10. vydání,, C.H. 
Beck, Praha, 2006, str. 720. 
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s předmětem činnosti dané osoby, avšak nemusí být vymezena v předmětu činnosti této 

osoby. Rozhodující je fakticita. Musí jít o soustavně prováděnou činnost, která je 

organizována právnickou, popřípadě fyzickou osobou v určitém provozu. Proto lze 

dospět k závěru, že provozní činností ve smyslu tohoto ustanovení bude i taková činnost 

fyzické nebo právnické osoby, která není vymezena v jejím předmětu činnosti, která však 

je součástí jejího provozu a faktické činnosti, a to bez ohledu na to, zda je k takové 

činnosti třeba zvláštního veřejnoprávního oprávnění či nikoliv, tedy zda jde o činnost 

povolenou.“  

 

Zproštění odpovědnosti provozovatele je možné pouze v případech neodvratné 

události99 a vlastního jednání poškozeného. Neodvratitelnou událost je třeba chápat jako 

živelnou událost, které provozovatel nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého 

možného úsilí. Za neodvratitelnou nelze považovat událost, které bylo možno zabránit 

zabezpečením vhodných technických opatření. 

 

Škoda je způsobena nejen přímým škodlivým jednáním provozovatele, případně osoby, 

kterou provozovatel k realizaci určité činnosti použil. Škoda může být způsobena 

rovněž samotnou existencí provozního zařízení, které vyvíjí škodlivý vliv na okolí.  

 

Typickým případem domáháním se náhrady za škodu způsobenou imisemi škodlivých 

látek jsou žaloby vlastníků lesních porostů proti významným provozovatelům zdrojů 

znečišťování ovzduší. Například v rozsudku č. 25 Cdo 325/2002 ze dne 28. srpna 2003 

Nejvyšší soud přiznává aktivní věcnou legitimaci státního podniku vykonávajícímu 

právo hospodaření k lesům a jeho právo na náhradu škody z imisí na lesním půdním 

fondu a na lesních porostech na základě žaloby podle ustanovení § 420a občanského 

zákoníku. 

 

Obecná odpovědnost za škodu se použije tam, kde nebude možné činnost, ze které 

škoda vznikla, považovat za provozní činností. Oproti předchozímu typu se jako 

předpoklad odpovědnosti vyžaduje porušení právní povinnosti a zavinění. Porušením 

právní povinnosti je na prvním místě překračování hodnot veřejnoprávních limitů u těch 

                                                           
99 Neodvratitelnou událost je třeba chápat jako živelnou událost, které provozovatel nemohl zabránit ani 
při vynaložení veškerého možného úsilí. Za neodvratitelnou nelze považovat událost, které bylo možno 
zabránit zabezpečením vhodných technických opatření. 
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imisí, které závazné limitní hodnoty mají stanoveny. Pokud ze strany škůdce nejsou 

překračovány hodnoty povolených limitů, pak lze za porušení právní povinnosti 

považovat: 

 

• porušení obecné povinnosti předcházet škodám, zakotvenou v ustanovení § 415 

občanského zákoníku, 

• porušení povinnosti neobtěžovat vlastníka sousední nemovitosti nebo 

neohrožovat výkon jeho práv podle ustanovení § 127 odst. 1 občanského 

zákoníku, 

• porušení povinnosti nezasahovat do práva na ochranu osobnosti dle ustanovení § 

11 a násl. občanského zákoníku. 

 

Zavinění se neprokazuje, ale předpokládá se ve formě nevědomé nedbalosti. Naopak je 

to žalovaný, kdo musí prokázat, že škodu nezavinil. Vzhledem k tomu, že postačí škoda 

ve formě nevědomé nedbalosti100, nepředpokládám, že by mohl být žalovaný při 

prokazování neviny úspěšný. Lékařské a další odborné studie, které prokazují vliv 

hluku, emisí znečišťujících látek a dalších škodlivin do ovzduší na zdraví a životní 

prostředí jsou ve většině případů všeobecně známé.  

 

V případě úspěchu žalobce soud uloží žalovanému povinnost škodu uhradit. Žalobce se 

při podání žaloby musí pokusit škodu vyčíslit a v petitu žaloby tuto částku uvést. Soud 

pak jsa vázán návrhem žalobce nemůže v rozsudku přiznat náhradu vyšší, než žalobce 

požaduje. Může ji však přiměřeně snížit. Žalovaný uhradí škodu v penězích. Pokud je to 

možné a účelné a žalobce o to požádá, nahradí se škoda uvedením do původního stavu. 

V takovém případě žalobci odpadá povinnost s vyčíslením škody. 

 

5.2.3. Žaloba na ochranu osobnosti 

 

Žaloba na ochranu osobnosti je dalším typem žaloby, který může být využit pro účely 

právní ochrany životního prostředí. Osobnost každého člověka je chráněna celou řadou 

právních předpisů, včetně předpisů mezinárodních a předpisů ústavní síly. Podle článku 

10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na ochranu před 

                                                           
100  „Nevěděl, ale vědět měl a mohl, že může způsobit škodu“. 
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neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Podle článku 31 

Listiny má každý právo na ochranu zdraví. Právo na respektování soukromého a 

rodinného života, obydlí a korespondence zaručuje každému i článek 8 odst. 1 Úmluvy 

Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod. A konečně právo na 

příznivé životní prostředí, které je rovněž považováno za složku osobnostního práva, je 

zakotveno v článku 35 Listiny. 

 

Základní práva, vyplývající z těchto ustanovení Listiny a Úmluvy, zaručuje a provádí 

mimo jiné ustanovení § 11 občanského zákoníku, podle nějž má každá fyzická osoba 

právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 

důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Právo na ochranu 

soukromí jako jedno z dílčích „osobnostních“ práv, jejichž demonstrativní výčet je v § 

11 občanského zákoníku obsažen, zahrnuje i ochranu před vnějším neoprávněným 

zasahováním jiných subjektů do soukromé sféry fyzické osoby, které nepříznivě 

ovlivňuje rozvoj fyzické a psychické integrity její osobnosti101. 

  

Je proto zřejmé, že citovaným ustanovením § 11 občanského zákoníku je chráněno také 

právo fyzických osob na nerušené a „bezpečné“ bydlení v prostorech, k jejichž užívání 

k tomuto účelu jsou tyto osoby na základě jakéhokoli právního titulu oprávněny.  

 

Právo na ochranu osobnosti, zejména zdraví a soukromí jako dílčích „složek“ tohoto 

práva, úzce souvisí i s právem každého na příznivé životní prostředí, jež je zaručeno 

v článku 35 odst. 1 Listiny. Právo na příznivé životní prostředí lze považovat za jedno 

z dílčích osobnostních práv. Výčet osobnostních práv uvedený v § 11 občanského 

zákoníku je demonstrativní a je nezbytné jej v souladu s vývojem společnosti pružně 

konkretizovat102. 

 

Souvislost mezi právem na ochranu soukromého a rodinného života ve smyslu článku 8 

odst. 1 Úmluvy a právem na příznivé životní prostředí, respektive právem na ochranu 

před protiprávními a škodlivými zásahy do životního prostředí, potvrdil v řadě svých 

rozhodnutí i Evropský soud pro lidská práva. Právo na ochranu soukromého a 

rodinného života zahrnuje podle jeho názoru i ochranu před přímými a bezprostředními 

                                                           
101 Srovnej například nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 517/99, č. 32/17 Sb. n. a u. ÚS ČR.  
102 Kolektiv autorů: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. vydání, Linde 2004, str. 135-136. 
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účinky emisí různého druhu, které nepříznivě ovlivňují zdravé životní prostředí a 

celkové blaho fyzických osob, čímž je zbavují možnosti pokojného užívání obydlí a ve 

svých důsledcích poškozují jejich soukromý a rodinný život (viz například rozsudky 

ESLP ve věcech Lopéz Ostra v. Španělsko ze dne 9.12. 1994, Guerra v. Itálie ze dne 

19.2. 1998, Hatton et all. v. Spojené království ze dne 9.7. 2003, Moreno Gómez v. 

Španělsko ze dne 16.11. 2004 a řadu dalších103. Více o judikatuře Evropského soudu 

pro lidská práva včetně popisu těchto zmíněných rozsudků bude uvedeno v kapitole 9.4.  

 

V této souvislosti lze dále poukázat na v této práci již zmiňovaný nález Ústavního 

soudu sp. zn. III. ÚS 70/97, podle nějž skutečnost, že životní prostředí je veřejným 

statkem (hodnotou), nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní 

prostředí, jakož i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat. Existence 

subjektivního práva osob na příznivé životní prostředí je výslovně zmiňována i 

v preambuli zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.  

 

Zásahem do práva na ochranu zdraví, práva na ochranu soukromí a práva na ochranu 

příznivého životního prostředí, která jsou dílčími složkami práva na ochranu osobnosti, 

jsou zejména emise různých škodlivin (hluk, znečištění ovzduší atd.). Z povahy věci 

právo na ochranu osobnosti přísluší fyzickým osobám bez rozdílu. Aktivně 

legitimovány nemohou být právnické osoby, protože tyto subjekty z povahy věci 

nemohou být nositeli osobnostních práv. Právnické osoby požívají ochrany názvu a 

dobré pověsti dle ustanovení § 19b občanského zákoníku. 

 

Pro úspěšné domáhání se svého práva na ochranu osobnosti v  soudním řízení musí 

žalobce prokázat, že:  

 

• došlo k zásahu do práva na ochranu osobnosti, 

• je tento zásah neoprávněný, 

• žalovaný je tím, kdo to způsobil. 

 

K odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti postačí, že se jedná o zásah, 

který je způsobilý některé z osobnostních práv „pouze“ ohrozit, nikoliv nutně poškodit. 

                                                           
103 Podrobněji viz například Repík, B.: Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní 
prostředí (první část), Bulletin advokacie č. 7-8/2005, str. 22-23). 
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Pro úspěch žaloby tedy není nutné, aby již došlo k poškození zdraví osoby, která je 

takové emisi vystavena. Postačí, pokud emise dosahuje takové intenzity, popřípadě 

vystavení určité osoby je tak dlouhodobé, že v jeho důsledku hrozí poškození zdraví 

nebo příznivého životního prostředí, ale k samotnému účinku ještě nedošlo. 

 

Zásah do práva na ochranu osobnosti musí být neoprávněný, tedy v rozporu s 

objektivním právem. V případě imisí bude zásah neoprávněný vždy, pokud budou 

překračovány závazné veřejnoprávní limity. Zásah může být neoprávněný i v případech, 

kdy veřejnoprávní limity budou plněny, ale přesto dochází k rozporu s objektivním 

právem – např. s ustanovením § 127 odst. 1, ustanovením § 415 či ustanovením § 420a 

občanského zákoníku.  

 

K odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti není třeba zavinění. Jedná se o 

tzv. objektivní odpovědnost. Soud proto nezkoumá, zda žalovaný subjekt jedná nebo 

jednal úmyslně nebo z nedbalosti. Dokonce o neoprávněných imisích způsobovaných 

svou činností nebo jejich umožněním jiným osobám nemusí ani vědět. 

 

Žaloba na ochranu osobnosti může mít formu: 

 

• žaloby na upuštění od konkrétních neoprávněných zásahů (tzv. zdržovací 

žaloba), 

• žaloby na odstranění trvajících následků neoprávněného zásahu (tzv. 

odstraňovací, restituční žaloba) a  

• žaloby na přiměřené zadostiučinění (tzv. satisfakční žaloba).  

 

Pro účely žaloby na ochranu osobnosti proti zásahům spočívajícím v imisích hluku, 

znečišťování ovzduší a dalších žalobách na ochranu práva na příznivé životní prostředí 

přichází zásadně do úvahy žaloba zdržovací, případně v kombinaci s žalobou 

satisfakční. Žalobu zdržovací lze uplatnit tam, kde neoprávněný zásah trvá či pokračuje.  

 

Žalobce musí přesně označit, které jeho dílčí právo na ochranu osobnosti bylo zasaženo, 

v čem konkrétně daný neoprávněný zásah spočívá a jakých zásahů se má žalovaný 

zdržet.  
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Přiměřené zadostiučinění může mít nepeněžitý (morální) nebo peněžitý charakter. 

Peněžité zadostiučinění soud k návrhu žalovaného přizná pouze v případě, že by se 

nepeněžité zadostiučinění nejevilo postačujícím. Peněžité zadostiučinění dle mého 

názoru připadá v úvahu tam, kde poškozená osoba marně investovala značné finanční 

prostředky do zmírnění následků zásahu, ale i tam, kde v jeho důsledku podstatným 

způsobem klesla tržní cena žalobcova domu či pozemku104. 

 

5.2.4. Žaloba prevenční 

 

Občanský zákoník vedle ustanovení o odpovědnosti za škodu upravuje i problematiku 

předcházení škodám, prevenci. Cílem těchto ustanovení je předcházet ohrožení či 

porušení právních povinností, které by mohly vést ke vzniku škody. Význam ustanovení 

o občanskoprávní prevenci spočívá zejména v tom, že mohou účinně přispět 

k předcházení společensky i právně nežádoucím újmám, na životním prostředí 

nevyjímaje. Občanský zákoník v § 415 formuluje tzv. všeobecnou povinnost předcházet 

škodám. Ustanovení § 415 o.z. zní:  

 

„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku a 

na životním prostředí“.  

 

Každý má tedy povinnost odvracet porušování právních povinností, které mohou mít 

podle obecných zkušeností za následek vznik škody na zdraví, na majetku nebo na 

životním prostředí. Porušení této všeobecné povinnosti znamená porušení právní 

povinnosti ve smyslu ustanovení § 420 občanského zákoníku a naplňuje tak jednu 

z podmínek tohoto ustanovení pro odpovědnost za způsobenou škodu v případě, že 

škůdce neporušil specifickou (konkrétnější) povinnost, danou právními předpisy. 

 

Ustanovení § 417 občanského zákoníku zakotvuje povinnost každého, komu hrozí 

škoda, aby zakročil k jejímu odvrácení. Na rozdíl od všeobecné prevenční povinnosti 

dle § 415 se zde jedná o povinnost k odvrácení již určité konkrétní hrozby vzniku 

škody. Způsob a rozsah jednání ohroženého musí být přiměřený okolnostem. Pokud 

však ohrožený nesplní tuto svou zákonnou povinnost, nelze podle okolností daného 

případu zcela vyloučit, že si na základě § 441 občanského zákoníku ponese škodu zčásti 

                                                           
104 K výši přiměřeného zadostičinění srovnej např. rozsudek SR č. 3/2003. 



 103

nebo zcela sám. Odstavec 2 ustanovení § 417 je pak základem prevenční žaloby. Toto 

ustanovení zní: 

 

„Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést 

vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.“ 

 

Podmínkou pro využití této žaloby je, že se musí jednat o vážné ohrožení žalobce nebo 

jeho majetku. Není však nutné, aby hrozilo nebezpečí bezprostředního vzniku škody. 

Postačí, pokud v důsledku vážného ohrožení může vzniknout škoda v budoucnosti105. 

 

Žalobou je možno se domáhat toho, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené 

opatření k odvrácení hrozící škody. Jedná se tedy o žalobu na pozitivní plnění. Soud 

může rozsudkem uložit povinnost, aby se žalovaný zdržel určitého jednání nebo určité 

činnosti, anebo naopak uložit povinnost, aby přijal konkrétní opatření a tím odvrátil 

hrozící škody. Za předpokladu splnění podmínek daných ustanovením § 76 a následující 

občanského soudního řádu se lze současně domáhat i uložení předběžného opatření. V 

případě hrozící vážné škody na životním prostředí je takový postup nanejvýš žádoucí s 

ohledem na obvyklou délku soudního řízení. 

 

Prevenční žaloba je oproti předešlým žalobním typům odlišná v tom, že zpravidla 

neposkytuje ochranu proti trvajícím imisím nebo jinému poškozování životního 

prostředí. Podle ustálené soudní judikatury může být tento institut aplikován pouze 

v případě, že ke škodlivé činnosti ještě nedošlo106. Prevenční žalobu lze použít tam, kde 

k nadměrným imisím do životního prostředí ještě nedochází, ale je zřejmé a všechny 

okolnosti tomu nasvědčují, že tomu tak bude. Například v rámci povolovacích procesů 

při stavbě nového průmyslového nebo infrastrukturního projektu je z metodického 

výpočtu očekávané imisní zátěže zřejmé, že budou překračovány veřejnoprávní limity a 

neexistují rozumná opatření, která by dodržení limitů zajistila, nebo se s takovými 

opatřeními v rámci územního a stavebního řízení nepočítá. V každém případě je ale 

nutné se nejprve (případně paralelně, pokud je výše popsaná skutečnost zjevná např. 

z pravomocného územního rozhodnutí) domáhat ochrany u stavebního úřadu z titulu 

účastníka územního a stavebního řízení. Podle ustálené judikatury totiž rozhodnutí o 

                                                           
105  Viz rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 1599/99. 
106 Viz rozsudky R 3/1971, R 65/1972, 22 Cdo 1599/99 a další. 
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námitkách účastníků těchto řízení, týkajících se budoucích možných imisí, náleží do 

pravomoci stavebního úřadu107. Proti hrozícím imisím je tak zpravidla přípustné obrátit 

se na soud až v případě neúspěchu námitek v rámci povolovacích postupů na jejich 

budoucí zdroj. 

 

Pokud neoprávněný zásah spočívající v imisích nějaké škodliviny již nastal, je vhodné 

zpravidla postupovat dle ustanovení § 127 občanského zákoníku a uplatnit tzv. 

zdržovací žalobu. V případech existující imisní zátěže je ale prevenční žaloba na místě 

tam, kde v jejím důsledku hrozí vážná škoda, např. na zdraví či na majetku. Zde se 

prevenční žaloba dle § ustanovení § 417 odst. 2 prolíná s žalobou negatorní dle 

ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku. Dle okolností konkrétního případu je 

možné za splnění předpokladů vyžadovaných každým z těchto ustanovení žalobní návrh 

kumulovat. Je případně na soudu, aby dle okolností případu posoudil vhodnost obou 

žalobních typů. V určitých případech může jako vhodné a přiměřené opatření 

k odvrácení hrozící škody sloužit i uložení povinnosti zdržet se určitého jednání a není 

vyloučeno ani uložení povinnosti k odstranění zdroje imisí. 

 

Prevenční žalobu lze logicky směřovat pouze proti tomu, z jehož jednání ohrožení 

vzniklo. Tedy ten, kdo by odpovídal za škodu, pokud by k ní ve skutečnosti došlo108. 

Uložení vhodných a přiměřených opatření na zdroji imisí lze uložit pouze vlastníkovi 

tohoto zdroje.  

 

Podle některých právních názorů109 nelze prevenční žalobu využít proti činnosti, která 

je oprávněná nebo povolená za předpokladu, že tato činnost je vykonávána v souladu se 

zákony nebo rozhodnutím správního orgánu. Podle zastánců tohoto názoru ale není 

vyloučena žaloba na náhradu škody, která z takovéto povolené činnosti vznikne, pokud 

budou splněny předpoklady příslušné odpovědnosti. Je nicméně otázkou, zda se i pro 

tento případ neuplatní soudy přijímaná argumentace v žalobách sousedských, že 

veřejnoprávní povolení k provozu nadlimitního zdroje imisí nevylučuje možnost 

domáhat se u soudu ochrany subjektivních práv. 

                                                           
107 Např. Sou R NS č. 15 – C 1093 – Nejvyšší soud, 22 Cdo 1902/2001, Sou R NS č. 25 – C 1833 – 
Nejvyšší soud, 22 Cdo 572/2003. 
108 Viz. R 3/1988. 
109 Viz např. Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník, Komentář, 10. 
vydání,, C.H. Beck, Praha, 2006, str.701. 
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5.3. Průběh občanskoprávního soudního řízení 

 

O soukromoprávních žalobách rozhodují civilní soudy. Soudní řízení je dvoustupňové. 

O žalobě v prvním stupni rozhodují okresní soudy (obvodní soudy v Praze, Městský 

soud v Brně), o odvolání proti jejich rozsudkům rozhodují soudy krajské (v Praze soud 

městský, v Brně krajský soud). Žaloby na ochranu osobnosti rozhodují v prvním stupni 

soudy krajské a o odvolání rozhodují soudy vrchní. Za podmínek stanovených 

v ustanovení § 237 občanského soudního řádu je možné proti rozhodnutí odvolacího 

soudu podat ještě dovolání k Nejvyššímu soudu.  

 

Místně příslušný je podle ustanovení § 84 občanského soudního řádu soud účastníka, 

proti kterému žaloba směřuje. Tento soud se určuje zpravidla podle bydliště či sídla 

žalovaného. Pokud je ve věci podán návrh na nařízení předběžného opatření, věc se řeší 

u stejného soudu, který je příslušný k řízení ve věci samé.  V některých případech, 

zejména u sousedských sporů, se vyskytl problém, zda není místní příslušnost dána 

speciálně ustanovením § 88 písm. g) občanského soudního řádu - příslušnost soudu, v 

jehož obvodu je nemovitost, týká-li se řízení práva k ní. Soudy, které zastávají tento 

názor, odkazují zejména na rozsudek R 3/1988, který uvádí: 

 

„Jestliže jde o sousedský spor, v němž se navrhovatel domáhá ochrany svého 

vlastnického práva k nemovitosti, popřípadě návrh směřuje proti vlastníkovi jiné 

nemovitosti, jde vždy o právo k nemovitosti ve smyslu ustanovení § 88 písm. g) o.s.ř. a k 

projednání je vždy dána výlučná příslušnost soudu, v jehož obvodu je nemovitost." 

 

V případech sousedských sporů z imisí je ale argumentace tímto rozsudkem podle 

převažujícího právního názoru nesprávná. Jedná se totiž primárně o uložení povinnosti 

zdržet se nějakého jednání vůči konkrétním osobám. Až sekundárně se věc týká 

nemovitosti či výkonu práva k ní. Komentář k občanskému zákoníku uvádí:  
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„Judikatura soudů vychází z toho, že příslušnost podle § 88 písm. g) o.s.ř .je dána jen 

tehdy, jde-li v řízení o samotnou existenci práva k nemovitosti, jeho trvání a zánik (viz 

také např. Rc 3 Cz 58/89), nikoliv pouze práva a povinnosti z toho plynoucí."110.  

 

V těchto případech se však nejedná o ohrožení samotné existence vlastnického práva, 

ale ohrožen je "pouze" výkon vlastnického práva, zejména dle ustanovení § 127 odst. 1 

občanského zákoníku, tedy práv spojených s vlastnickým právem. Proto by neměla být 

dána zvláštní místní příslušnost dle ustanovení § 88 písm. g) o.s.ř., ale obecná dle 

bydliště nebo sídla žalovaného. 

 

Náklady v soudním řízení jsou obvykle tyto: 

 

• soudní poplatek (4 % z vymáhané částky, v ostatních případech zpravidla 1000 

Kč), 

• hotové výdaje (poštovné, jízdné, stravné, nocležné atd. účastníků a jejich 

zástupců), 

• náklady důkazů (svědečné, znalečné), 

• náklady na znalecké posudky, 

• odměna advokáta (odměna se stanoví paušálně dle vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti č. 484/2000 Sb.). 

 

Soud může v určitých případech výjimečně odměnu vítězné straně snížit, případně ji 

vůbec nepřiznat. Umožňuje mu to ustanovení § 150 občanského soudního řádu, pokud 

nastanou „důvody hodné zvláštního zřetele“. Záleží na soudu, jak tento pojem vyloží a 

kdy ho uplatní. 

 

Žalobce musí v průběhu soudního řízení prokázat to, co tvrdí. Musí přesvědčit soud, že 

jeho žalobní návrh je oprávněný. Žalovanému v podstatě postačí se bránit tvrzením, že 

žalobce neprokázal dostatečně, že právě on je za porušení žalobcových práv 

zodpovědný anebo že žalobce neprokázal, že k zásahu do jeho práv vůbec došlo (emise 

je přiměřená poměrům, škoda na zdraví nevznikla atd.). K prokázání svých tvrzení 

                                                           
110 Bureš, Drápal, Krčmář: Občanský soudní řád - I.díl,  7.vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 388. 
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může žalobce použít v podstatě jakékoliv důkazy. Za důkaz může sloužit cokoliv, čím 

lze zjistit stav věci a prokázat svá tvrzení.  

 

Obvyklými důkazy v soudním řízení jsou: 

 

• znalecké posudky, 

• svědecké výpovědi, 

• vyjádření a listiny správních orgánů, 

• ohledání místa, 

• výslech žalobce a žalovaného. 

 

O podané žalobě je vyrozuměn žalovaný, který dostane prostor se k ní vyjádřit. 

Vyjádření žalovaného pak soud zašle žalobci, který má možnost na něj zareagovat. Poté 

soud nařídí ústní jednání. Pokud věc není rozhodnuta po prvním jednání (což je bohužel 

dost obvyklé), soud jednání odročí a určí jeho další termín. Po vynesení rozsudku mají 

obě strany sporu možnost podat odvolání, o kterém rozhoduje soud vyšší instance. Ten 

pak rozsudek prvostupňového soudu potvrdí, změní nebo zruší a vrátí k dalšímu 

projednání. Velkou brzdou efektivity soudní ochrany soukromých práv je délka 

soudního řízení. Od podání žaloby do nabytí právní moci konečného rozsudku může 

uplynout řada měsíců a bohužel dokonce i let. 

 

5.4. Shrnutí 

 
Soukromoprávní ochranu práva na příznivé životní prostředí a práv souvisejících lze 

v mozaice přístupů k soudní ochraně v těchto oblastech považovat za doplněk k ochraně 

poskytované orgány veřejné správy a následně správními soudy. V některých případech 

se jeví jako účelné obrátit se na civilní soudy s žádostí o obranu svých práv. Zejména 

v případech, kdy se dotčená osoba marně domáhala ochrany v rámci správního 

soudnictví (anebo řízení před správním soudem trvá neúměrně dlouho), případně též 

tam, kde veřejnoprávní úprava neposkytuje možnost domáhat se ochrany svých práv 

před orgány veřejné správy (např. omezený okruh účastníků v řízení o povolení provozu 

nadlimitního zdroje hluku). Domáhat se soukromoprávní ochrany je dále účelné 

v případě, že dojde ke vzniku škody na majetku nebo na zdraví dotčené osoby.   
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Kapitola 5.2. popisuje jednotlivé typy žalob, zakotvených v občanském zákoníku, 

v rámci prevenční a následné ochrany práva na příznivé životní prostředí a práv 

souvisejících a možnosti jejich uplatnění. V praxi se soukromoprávní ochrany využívá 

nejčastější při obtěžování imisemi (hluku, zápachu, kouře, světla, prachu a dalších 

znečišťujících látek) a při uplatňování náhrady škody na majetku. Tyto dva žalobní typy 

jsou proto podrobně popsány v podkapitolách 5.2.1. a 5.2.2. včetně citace existující 

aktuální judikatury. Po nich pak následuje výklad o dalších žalobních typech, pro 

ochranu životního prostředí spíše teoreticky použitelných – žaloba na ochranu osobnosti 

(podkapitola 5.2.3.) a žaloba prevenční (podkapitola 5.2.4.). 

 

V kapitole 5.3. je pak popsána procesní stránka věci o podrobnostech a průběhu 

soudního řízení. Zejména je kladen důraz na místní příslušnost soudů, obvyklé náklady 

soudního řízení, které mohou být rizikem a limitují širší využití tohoto nástroje, a 

obvyklé důkazní prostředky k prokázání svého tvrzení.  

 

Lze uzavřít, že v určitých specifických případech je přístup k civilním soudům ve 

věcech ochrany životního prostředí zajímavou alternativou nebo doplňkem k 

„standardní“ správně právní ochraně. 
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6. Přístup k trestním soudům ve věcech ochrany životního 

prostředí 

 

6.1. Trestné činy proti životnímu prostředí 

 

Odpovědnost za protiprávní jednání proti životnímu prostředí může mít rozměr 

správněprávní  či trestněprávní. Zjednodušeně řečeno, rozdíl mezi těmito dvěma typy 

odpovědnosti je dán závažností spáchaného protiprávního činu. Správním deliktem je 

porušení právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí111 a příslušnými 

k vedení sankčního řízení jsou orgány veřejné správy. Sankcí za spáchání správního 

deliktu nebo přestupku jsou zpravidla finanční pokuty. Kvalitativně závažnější 

protiprávní jednání v oblasti ochrany životního prostředí je trestným činem. Díky 

technickému pokroku a „schopnosti“ řady technologií a lidských činností v hospodářské 

oblasti velmi závažným způsobem poškodit životní prostředí nebo jednotlivé 

ekosystémy, je třeba do právní úpravy zakotvovat i trestněprávní rozměr protiprávního 

jednání v této oblasti. Skutečnost, že se jedná o celoevropský trend, dokládá Evropská 

úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí, podepsaná v roce 1998 ve 

Štrasburku, a relativně nová směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/99/ES ze 

dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí112. Ta kromě jiného 

přináší novinku v podobě trestněprávní odpovědnosti právnických osob113. 

 

Jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v oblasti ochrany životního prostředí jsou 

zakotveny v trestním zákoníku a příslušné k vedení sankčního řízení jsou trestní soudy. 

Sankcí za spáchání trestného činu v oblasti životního prostředí je zpravidla odnětí 

svobody  nebo peněžitý trest. Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník, 

zákon č. 40/2009 Sb., který nahradil dosavadní právní předpis, zákon č. 140/1961 Sb.   

 

6.1.1. Trestné činy zakotvené v hlavě VIII. trestního zákoníku 

 

                                                           
111 V případě spáchání fyzickou osobou se jedná o přestupek, v případě spáchání právnickou osobou nebo 
fyzickou osobou se jedná o správní delikt. 
112 Úřední věstník Evropské unie, L 328/28. Členské státy EU mají povinnost tuto směrnici transponovat 
do svých právních řádů do 26. prosince 2010. 
113 Článek 6 směrnice 2008/99/ES. 
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Trestné činy „využitelné“ v oblasti ochrany životního prostředí se nachází zejména v 

hlavě VIII. nového trestního zákoníku nazvané Trestné činy proti životnímu prostředí 

(ustanovení § 293 až § 308). Hlava VIII. trestního zákoníku obsahuje celkem 17 

skutkových podstat trestných činů: 

 

• Poškození a ohrožení ŽP (§ 293 TZ), 

• Poškození a ohrožení ŽP z nedbalosti (§ 294 TZ), 

• Poškození lesa (§ 295 a 296 TZ), 

• Neoprávněné vypouštění znečišťujících látek (§ 297 TZ), 

• Neoprávněné nakládání s odpady (§ 298 TZ), 

• Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami (§ 299 a 300 TZ), 

• Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin (§ 301 TZ), 

• Týrání zvířat (§ 302 TZ), 

• Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 TZ), 

• Pytláctví (§ 304 TZ), 

• Neoprávnění výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami 

ovlivňující užitkovost hospodářských zvířat (§ 305 TZ), 

• Šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306 TZ), 

• Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307 TZ). 

 

Prvně uvedená skutková podstata poškození a ohrožení životního prostředí (samostatně 

zakotvená ve formě úmyslného a nedbalostního trestného činu) je obecnou skutkovou 

podstatou v oblasti ochrany životního prostředí. Skutková podstata poškození a 

ohrožení životního prostředí v ustanovení § 293 TZ zní:  

 

„Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou 

složku životního prostředí tím, že poruší zákony o ochraně životního prostředí nebo jeho 

složek nebo zákony o ochraně a využívání přírodních zdrojů nebo zákony o chemických 

látkách nebo chemických přípravcích, na zvláště chráněném území, v evropsky 

významné lokalitě, v ptačí oblasti nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné 

pásmo, nebo na větším území mimo tyto lokality, a tím ohrozí společenstva nebo 

populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, (…).“ 
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Dle ustanovení § 296 TZ je „větším územím“ území o rozloze 3 hektary a v případě 

povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně jeden hektar 

vodní plochy a u vodního toku nejméně dva kilometry jeho délky. Skutková podstata je 

pak především vázána na ohrožení společenstva nebo populace volně žijících živočichů 

nebo planě rostoucích rostlin. „Dosáhnout“ této obecné skutkové podstaty ohrožení či 

poškození životního prostředí je tedy v praxi poměrně složité, a to i v případě vážných 

protiprávních činů proti životnímu prostředí.  

 

6.1.2. Další skutkové podstaty trestných činů v oblasti ochrany životního 

prostředí 

 

Dalšími trestnými činy, které mohou sehrát svou úlohu při ochraně životního prostředí, 

jsou například zneužití pravomoci úřední osoby (ustanovení § 329 TZ) a maření úkolu 

úřední osoby z nedbalosti (ustanovení § 330 TZ). Trestní oznámení občanských 

sdružení či jednotlivců aktivních v ochraně životního prostředí směřuje poměrně často 

(ve většině případů však dosud marně) právě proti konkrétním úředníkům orgánů 

veřejné správy, které povolují určitý záměr s dopadem na životní prostředí nebo naopak 

jsou nečinní vůči podnětům na poškozování životního prostředí.  

 

Poměrně ojedinělý případ, který skončil pravomocným odsouzením za spáchání 

trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (dle § 159 odst. 1 zákona č. 

140/1961 Sb.), se týkal vedoucí stavebního úřadu v obci Jesenice, která v rozporu se 

stavebním zákonem vedla sloučené územní a stavební řízení o stavbě, která byla v 

rozporu s územním plánem. Okresní soud Praha – západ v rozsudku č.j. 1T 416/2004 ze 

dne 17. ledna 2005 uvádí: 

 

„Obžalovaná svým jednáním zmařila splnění důležitého úkolu, jímž je v případě státní 

správy ve stavebnictví, regulace stavebních aktivit tak, aby byly v co největším souladu s 

veřejným zájmem. Zcela jisté je, že v souladu s veřejným zájmem není stavba výrobního 

podniku v území, které je vyhrazeno bydlení a v rozporu s platnou územně plánovací 

dokumentací.“ 
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Za trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti byla obžalovaná odsouzena k 

peněžitému trestu ve výměře 10.000 Kč. Krajský soud v Praze k odvolání obžalované i 

státního zástupce výrok o vině potvrdila. Výrok o trestu postupem podle ustanovení § 

259 odst. 3 tehdy platného trestního řádu zrušil a odsoudil obžalovanou k trestu odnětí 

svobody v trvání 4 měsíců, podmíněně odložených na zkušební dobu v trvání 1 roku. Z 

hlediska zájmů na ochraně životního prostředí je zajímavé odůvodnění daného rozsudku 

s akcentem na účast dotčené veřejnosti na rozhodování o zásazích do jejich životního 

prostředí. Krajský soud v tomto rozsudku č.j. 12 To 88/2005 – 653 ze dne 20. dubna 

2005 uvádí:  

 

„Věděla totiž, že rozhoduje procesně nesprávně a v rozporu s územním plánem, 

předpokládala však, že dojde k jeho změně, ačkoliv ta je závislá na řadě okolností, které 

nemohla ona, ani ti, kteří předběžně se změnou souhlasili, ovlivnit. Zároveň neprovedla, 

jak měla, územní řízení (včetně šetření na místě samém), kde mohli občané bydlící v 

bezprostředním okolí uzenářské firmy, uplatnit všechny své výhrady k uvažovanému 

rozšíření stavby. Především jejich zájem totiž obžalovaná mohla ohrozit, přičemž je 

zřejmé, že nejen ona, ale ani příslušný orgán samosprávy tento zájem 

nerespektoval.Obžalovaná proto nepochybně naplnila znaky skutkové podstaty 

trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti podle § 159 odst. 1 tr. zák.“ 

 

Další skutkovou podstatou trestného činu, která může být významná k ochraně 

životního prostředí, je zneužívání vlastnictví. Podle ustanovení § 229 TZ: 

 

 „kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo 

životního prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní 

neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle 

jiného právního předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

 

K ochraně životního prostředí lze též využít skutkové podstaty trestného činu poškození 

cizí věci, zakotvené v ustanovení § 228 TZ. Podle tohoto ustanovení: „Kdo zničí, 

poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu 

nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 
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nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“, přičemž „cizí věcí“ může být 

kromě jiného součást určitého ekosystému.  

 

6.2. Přístup k trestnímu soudu, trestní oznámení 

 

Přístup fyzických a právnických osob k trestnímu soudu ve věcech ochrany životního 

prostředí je velmi omezený. Trestní (soudní) řízení je proces, který dispozičně vedou 

orgány činné v trestním řízení, s cílem prokázat spáchání trestného činu, odhalit jeho 

pachatele a uložit mu za to trest a tento trest vykonat. Právním základem pro vedení 

trestního řízení je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 

Účastníky soudního řízení jsou obviněný (obžalovaný), státní zástupce (žalobce), 

poškozený a osoba zúčastněná na řízení. Trestní řízení má dvě fáze – první fází je 

přípravné řízení, ve kterém se prověřují okolnosti nasvědčující spáchání trestného činu a 

posléze se již vyšetřuje konkrétní osoba, která je z trestného činu obviněna. Druhá fáze 

trestního řízení již probíhá před trestním soudem a je vedeno na podkladě obžaloby 

obviněného ze strany státního zástupce. Pokud pomineme možnost účastnit se soudního 

řízení na straně obžalovaného, pak osoba dotčená na svém právu na příznivé životní 

prostředí se trestního řízení může účastnit pouze coby osoba poškozená nebo osoba 

zúčastněná na řízení114.  

 

Zahájením trestního řízení a jeho vedením plně disponují orgány činné v trestním řízení. 

Iniciovat trestní řízení se však může pokusit i osoba dotčená na svém právu na příznivé 

životní prostředí, a to podáním trestního oznámení, pokud se domnívá, že byl zásahem 

do jejího práva na příznivé životní prostředí spáchán trestný čin. Trestní oznámení je 

podání, které obsahuje konkrétní skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán 

trestný čin. Je možné jej podat písemně, ústně do protokolu, faxem nebo elektronickou 

poštou. Trestní oznámení se podává buď státnímu zastupitelství, nebo Policii ČR. 

Oznamovatel musí být při podání trestního oznámení poučen o odpovědnosti za vědomě 

nepravdivé údaje. Trestní oznámení, podávané písemně, by mělo obsahovat tyto 

skutečnosti: 

 

• kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, 

                                                           
114 Zúčastněnou osobou je osoba, které je v řízení zabrána věc nebo jiná majetková hodnota, a z tohoto 
titulu se může účastnit řízení a vykonávat určitá procesní práva. 
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• kdo jej činí, 

• které věci se týká a co sleduje (včetně uvedení důkazů k případu, výše škody 

způsobené oznámeným činem atd.), 

• datum a podpis. 

 

Vzhledem k tomu, že o tom, jak orgány činné v trestním řízení s trestním oznámením 

podatele naloží, včetně případného odložení věci, je oznamovatel informován pouze, 

pokud o to požádá115, je vhodné do písemného podání trestního oznámení doplnit žádost 

o vyrozumění o učiněných opatřeních ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 TŘ.  

 

Po podání trestního oznámení policejní orgán zahájí opatřování nezbytných podkladů a 

vysvětlení a zajišťování stop případného trestného činu. Pokud okolnosti nasvědčují 

tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala konkrétní osoba, zahájí policejní 

orgán trestní stíhání. Pokud policejní orgán nebo státní zástupce dojde k závěru, že ke 

spáchání trestného činu nedošlo, věc podle ustanovení § 159a trestního řádu usnesením 

odloží, pokud není na místě ji vyřídit jiným způsobem. Tímto jiným způsobem se 

rozumí zejména předání jiným příslušným orgánům k projednání přestupku nebo jiného 

správního deliktu, nebo odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému 

projednání.  

 

Usnesení o odložení věci musí být doručeno poškozenému, pokud je znám. Usnesení o 

odložení věci musí být doručeno do 48 hodin státnímu zástupci, který v rámci dozoru 

nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení116 může usnesení o odložení věci do 30 

dnů od jeho doručení zrušit. Oznamovatel je o odložení věci vyrozuměn pouze v 

případě, pokud o to požádal (viz výše). 

  

Proti usnesení o odložení věci se podatel bránit nemůže. Možnost podání stížnosti proti 

odložení věci má pouze poškozený. Jím podaná stížnost má odkladný účinek. 

 

Institut poškozeného je zakotven v trestním řádu v ustanovení § 43 až § 49. Poškozeným 

v trestním řízení je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková škoda nebo způsobena morální či jiná škoda. Za poškozeného se ale 

                                                           
115 Viz. ustanovení § 158 odst. 2 a § 159a odst. 6 TŘ. 
116 Ustanovení § 174 TŘ. 
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nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak 

vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné 

souvislosti s trestným činem.117 Poškozeným v souvislosti s trestnými činy v oblasti 

ochrany životního prostředí může tedy být zpravidla pouze vlastník pozemku, jemuž 

byla trestným činem proti životnímu prostředí způsobena majetková škoda,  případně 

též osoba, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví (průmyslová 

havárie). Nejčastěji se v praxi bude jednat o vlastníka lesa, poškozeného trestným činem 

uvedeným v ustanovení § 295 TZ (poškození lesa).  

 

Poškozený má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů118, 

zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením 

řízení se k věci vyjádřit. Poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na 

náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn také navrhnout, aby 

soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu. 

Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování119. Z 

návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody 

uplatňuje. Poškozenému může být zcela nebo zčásti přiznána náhrada škody již 

v trestním řízení, praxe je však taková, že je poškozený většinou odkázán na tzv. 

adhezní řízení. Pokud není podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k 

náhradě škody podklad nebo bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody 

třeba provádět další dokazování, jež přesahuje potřeby trestního stíhání a podstatně by 

je protáhlo, soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě 

na řízení před jiným příslušným orgánem. Na řízení ve věcech občanskoprávních, 

popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem odkáže soud poškozeného také se 

zbytkem jeho nároku, jestliže mu nárok z jakéhokoli důvodu přizná jen zčásti. Stejně 

tak soud učiní, pokud obžalovaného obžaloby zprostí.  

 

6.3. Shrnutí 

 

                                                           
117 Poškozeného v trestním řízení je třeba odlišovat od pojmu oběť trestného činu. Tou je fyzická osoba, 
které v důsledku trestného činu vznikla újma na zdraví či osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku 
trestného činu zemřela a jíž byl poškozený povinen vyživovat. 
118 Ustanovení § 65 TŘ. 
119 Ustanovení § 206 odst. 2 TŘ. 
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Oblast trestního práva a přístupu k trestněprávním soudům ve věci ochrany životního 

prostředí je využitelná pouze v omezené míře. Trestněprávní odpovědnost je závažnější 

formou deliktní odpovědnosti, její aplikace přichází do úvahy pouze u velmi závažných 

porušení předpisů na ochranu životního prostředí, naplňujících skutkovou podstatu 

trestných činů vyjmenovaných v trestním zákoníku. Tyto skutkové podstaty jsou velmi 

omezené, z pohledu směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí 

neobstojí jako transpoziční norma. Proto bude nezbytně nutné skutkové podstaty 

trestných činů proti životnímu prostředí nejpozději do konce roku 2010 „pootevřít“ ve 

vazbě na protiprávní činy předvídané touto směrnicí a rozšíření okruhu možných 

odpovědných subjektů též na právnické osoby. Kromě hmotněprávního omezení 

přístupu k trestním soudům ve věcech ochrany životního prostředí je zde významné 

omezení procesní. Práva podatele trestního oznámení jsou silnější pouze v případě, 

pokud tato osoba splňuje podmínky pro přiznání postavení poškozeného. Pouze 

v takovém případě se může okrajovým způsobem účastnit trestněprávního řízení, 

v praxi je pak podstatné její právo podat stížnost proti usnesení o odložení věci. Další 

omezení využitelnosti trestního práva při ochraně životního prostředí je ryze praktické. 

V současné české praxi trestního práva na úseku ochrany životního prostředí je zřejmá 

nevůle orgánů činných v trestním řízení tyto věci odpovědně řešit, subjektivní vnímání 

závažnosti trestné činnosti v této oblasti oproti jiným oblastem trestního práva je ze 

strany policistů a státních zástupců velmi nízké a proto je zde výrazná tendence 

dotčenou veřejností oznamované skutky odkládat či alespoň postupovat na úroveň 

správně právní odpovědnosti. Výše uvedené bariéry bude třeba do budoucna 

odstraňovat, aby trestní právo mohlo sehrát významnější roli v oblasti ochrany 

životního prostředí v České republice, samozřejmě v těch intencích, která trestnímu 

právu přináležejí. 
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7. Přístup k Ústavnímu soudu ve věcech ochrany životního 

prostředí 

 

7.1. Rozhodování Ústavního soudu 

 

Předchozí kapitoly se zabývaly přístupem fyzických a právnických osob ve věci 

ochrany životního prostředí k soudům obecným – správním, civilním a trestním 

soudům. Ústavní soud je zvláštní soudní instancí, která stojí mimo hierarchii (soustavu) 

těchto obecných soudů, vymezenou v článku 91 Ústavy. Rozsah jeho pravomocí je 

taxativním způsobem vymezen v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.  Rozsah 

pravomocí Ústavního soudu je širší, než by se mohlo z názvu této instituce znát. Kromě 

vymezených pravomocí Ústavní soud působí jako důležitá právní autorita, která 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje soudní judikaturu v České republice. Pro oblast 

ochrany životního prostředí jsou některé jeho pravomoci poměrně významné. Ve vztahu 

k pravomocím a celkovému působení Ústavního soudu je třeba připomenout obsah 

druhé kapitoly, tedy že právo na příznivé životní prostředí a právo na ochranu zdraví 

patří do katalogu základních lidských práv s ústavní silou. Těchto práv pak jednoznačně 

požívají fyzické osoby, zatímco u právnických osob je to i s ohledem na poslední vývoj 

v judikatuře sporné.  

 

Pro ochranu práva na příznivé životní prostředí jsou významné tyto pravomoci 

Ústavního soudu: 

 

• rozhodování o zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení, 

• rozhodování o zrušení podzákonných právních předpisů nebo jejich jednotlivých 

ustanovení, 

• rozhodování o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí, opatření a 

jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a 

svobod, 

• rozhodování o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému 

zásahu státu, 

• rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní 

samosprávy. 
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Ústavní soud může využít tyto pravomoci rovněž k ochraně životního prostředí. 

Například zrušení celé páté části občanského soudního řádu, které bylo impulzem 

k znovuobnovení správního soudnictví v České republice, je jednoznačným pozitivním 

počinem v oblasti ochrany individuálních veřejných práv fyzických a právnických osob, 

včetně práva na příznivé životní prostředí a procesních práv při domáhání se ochrany 

tohoto práva před orgány veřejné správy. Fyzické a právnické osoby, které se domáhají 

ochrany ústavního práva na příznivé životní prostředí před orgány veřejné správy a poté 

před obecnými soudy, tak mohou využít některých těchto pravomocí Ústavního soudu. 

A to buď aktivně na základě přímého přístupu k Ústavnímu soudu prostřednictvím 

podání ústavní stížnosti, nebo pasivně na základě činnosti jiných subjektů, oprávněných 

zákonem k podáním k Ústavnímu soudu. Například oprávnění k podání návrhu na 

zrušení právního předpisu je skupina nejméně 25 poslanců, 10 senátorů, senát 

Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, veřejný ochránce 

práv či zastupitelstvo kraje. 

 

7.2. Podání ústavní stížnosti 

 

Každá fyzická nebo právnická osoba může k Ústavnímu soudu podat tzv. ústavní 

stížnost, pokud tvrdí, že pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci v řízení, 

kterého se tato osoba účastnila, došlo k porušení jejího základního ústavního práva. Na 

Ústavní soud se může též obrátit, pokud tvrzený zásah do ústavních práv a svobod 

spočívá v opatření nebo jiném zásahu orgánu veřejné moci. Musí však jít o tvrzených 

zásah do ústavních práv stěžovatele, podání ústavní stížnosti ve prospěch jiného 

subjektu (nebo objektu či veřejného zájmu) není přípustný. Dotčeným ústavním právem 

v oblasti ochrany ovzduší může být kromě práva na příznivé životní prostředí (článek 

35 Listiny) a práva na ochranu zdraví (článek 31 Listiny) též právo na spravedlivý 

proces (článek 36 Listiny). Pojem orgánu veřejné moci je o něco širší než pojem orgán 

veřejné správy, fakticky se jedná o subjektu, který z moci zákona autoritativně 

rozhoduje o právech a povinnostech dotčených osob.  

 

Podání ústavní stížnosti je přípustné pouze pokud stěžovatel vyčerpal všechny procesní 

prostředky, které zákon k ochraně jeho práv umožňuje využít. Podle ustanovení § 75 

odst. 1 zákona o Ústavním soudu je možné ústavní stížnost podat až po vyčerpání 
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řádných a mimořádných opravných prostředků (kromě návrhu na obnovu řízení), nebo 

jiného procesního prostředku k ochraně práva, s jehož zahájením je spojeno zahájení 

soudního, správního nebo jiného řízení (např. žaloba na ochranu proti nečinnosti). 

V oblasti ochrany práva na příznivé životní prostředí budou nejčastějšími prostředky, 

které je nutné marně uplatnit před podáním ústavní stížnosti, odvolání proti rozhodnutí 

k nadřízenému správnímu orgánu, žaloba proti rozhodnutí nadřízeného správního 

orgánu ve správním soudnictví a podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu 

soudu. Z tohoto požadavku na předchozí vyčerpání opravných prostředků může Ústavní 

soud učinit výjimku ze zákonem stanovených důvodů120. Mezi důvody, které mohou být 

předmětem posouzení v oblasti ochrany životního prostředí, patří výjimka pro případ, 

kdy ústavní stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. 

 

Ústavní stížnost lze podat pouze ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o posledním opravném prostředku, který právní předpisy k ochraně dotčeného práva 

poskytují. Pokud aby žádný takový procesní prostředek nebyl, pak je lhůta k podání 

ústavní stížnosti 60 dnů ode dne, kdy došlo k tvrzenému zásahu do ústavního práva 

stěžovatele. 

 

Účastníkem řízení o ústavní stížnosti je stěžovatel a orgán veřejné moci, proti jehož 

rozhodnutí či jinému zásahu stížnost směřuje. V řízení mohou vystupovat i vedlejší 

účastníci, kterými jsou zejména ostatní účastníci předchozího řízení. V řízení, kde 

stížnost směřuje proti rozhodnutí soudu vydanému ve správním soudnictví, je 

účastníkem řízení kromě napadeného soudu též správní orgán (v pozici vedlejšího 

účastníka), který správní rozhodnutí vydal.  

 

Podání ústavní stížnosti nemá zpravidla odkladný účinek. Ústavní soud však může na 

návrh stěžovatele v odůvodněných případech odložit vykonatelnost napadeného 

rozhodnutí. Pokud se jedná o jiný zásah orgánu veřejné moci, může Ústavní soud 

předběžným opatřením nařídit příslušnému orgánu, aby v napadeném zásahu 

nepokračoval. 

 

Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem. Pokud soud ústavní stížnosti vyhoví, 

pak napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší. V případě vyhovění stížnosti pro jinému 

                                                           
120 Ustanovení § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. 
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zásahu orgánu veřejné moci, pak zakáže tomuto orgánu pokračování v zásahu do práv a 

svobod a pokud je to možné, nařídí mu obnovu předešlého stavu. Účastníku, který 

v řízení před Ústavním osudem neměl úspěch, může být nařízeno zcela nebo zčásti 

nahradit náklady úspěšného účastníka řízení. 

 

Spolu s podáním ústavní stížnosti může stěžovatel Ústavnímu soudu podat návrh na 

zrušení zákona nebo jeho ustanovení, pokud jsou podle tvrzení stěžovatele v rozporu 

s ústavním zákonem, mezinárodní smlouvou nebo jiným zákonem. Návrh na zrušení 

zákona pro rozpor s ústavním pořádkem může být ze strany fyzických a právnických 

osob podán Ústavnímu soudu pouze v případě, že aplikací této rozporné právní normy 

došlo k zásahu do ústavního práva či svobody dotčené osoby.  

 

7.3. Shrnutí 

 

Přístup fyzických a právnických osob k Ústavnímu soudu je na rozdíl od přístupu 

k soudům obecným umožněn v poměrně omezených případech. Jeho pravomoci jsou 

poměrně významné a mohou mít značné celospolečenské důsledky, i v oblasti ochrany 

životního prostředí. Nejvýznamnější pravomocí Ústavního soudu z tohoto pohledu je 

rozhodování o zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení a rozhodování o 

zrušení podzákonných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení. 

 

 Ústavní soud je strážcem ústavně garantovaných práv, přičemž právo na příznivé 

životní prostředí a právo na ochranu zdraví patří do katalogu těchto základních lidských 

práv s ústavní silou. Těchto práv pak jednoznačně požívají fyzické osoby, zatímco u 

právnických osob je to i s ohledem na poslední vývoj v judikatuře sporné. Fyzické a 

právnické osoby mají možnost podat k Ústavnímu soudu ústavní stížnost proti 

rozhodnutím nebo jiným zásahům orgánu veřejné správy do jejich ústavně zaručeného 

práva. Kapitola 7.2. popisuje tento mimořádný opravný prostředek, jehož lze užít až po 

vyčerpání všech procesní prostředky, které zákon k ochraně jeho práv umožňuje využít. 

 

Klíčové z pohledu ochrany životního prostředí je to, že spolu s podáním ústavní 

stížnosti může stěžovatel Ústavnímu soudu podat návrh na zrušení zákona nebo jeho 

ustanovení, pokud jsou v rozporu s ústavním zákonem, mezinárodní smlouvou nebo 

jiným zákonem. Návrh na zrušení zákona pro rozpor s ústavním pořádkem může být ze 
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strany fyzických a právnických osob podán Ústavnímu soudu pouze v případě, že 

aplikací této rozporné právní normy došlo k zásahu do ústavního práva či svobody 

dotčené osoby.  

 

Touto kapitolou je ukončena část disertační práce, která se věnuje přístupu k soudní 

ochraně životního prostředí na národní úrovni. Vylíčení všech možností, jak hájit své 

právo na příznivé životní prostředí před českými soudními orgány, je tímto vyčerpán. 

Následující dvě kapitoly popisují možnosti, jak chránit právo na příznivé životní 

prostředí na úrovni evropské, respektive mezinárodní. Přestože přístup k Evropskému 

soudnímu dvoru v Lucemburku či Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve 

věcech ochrany životního prostředí je výrazně omezenější a složitější, následující 

kapitoly ukáží, že není nemožný; naopak se jeví jako vhodný nástroj k ochraně 

životního prostředí obecně nebo je poslední instancí pro ochranu svého práva na 

příznivé životní prostředí a zdraví.  
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8. Přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie 

 

8.1. Postavení Soudního dvora EU a Tribunálu 

 

Soudní dvůr Evropské unie121 je jedním z orgánů Evropských společenství. Soudní dvůr 

Evropské unie je právně zakotven v článcích 251 až 281 Smlouvy o Evropské unii. 

Soudní dvůr Evropské unie je zodpovědný za jednotnost výkladu a aplikace práva 

Evropských společenství. SDEU kontroluje legitimitu rozhodování Rady EU a 

Evropské komise, včetně jejich případné nečinnosti. Ve vztahu k národním soudům 

SDEU rozhoduje o podáních a dotazech z oblasti práva ES, se kterými se soudy 

členských států mohou na tento orgán obracet. SDEU rozhoduje právní spory mezi 

jednotlivými členskými státy, institucemi EU, právnickými a fyzickými osobami. 

Maastrichtská smlouva rozšířila kompetence SDEU o možnost vynucení splnění jeho 

rozhodnutí proti členským státům formou ukládání pokut. SDEU samozřejmě nemůže 

vykládat vnitrostátní právní předpisy jednotlivých členských států. Jedinou výjimkou 

jsou případy, kdy se právo členského státu dostane do konfliktu s komunitárním 

právem.  

 

Soudní dvůr Evropské unie se skládá z 27 soudců, přičemž z každého členského státu  

je jeden soudce, a z 8 generálních advokátů. Soudci zpravidla rozhodují v tří či pěti 

členných senátech,  ve složitých případech zasedá velký senát o 11 soudcích. Ve zcela 

výjimečných případech, jasně definované v zakládajících Smlouvách, či při obzvláště 

důležitých kauzách, může soud rozhodovat na plenárním zasedání. Vedle Soudního 

dvora Evropské unie má soudní pravomoci na úrovni Společenství tzv. Soud prvního 

stupně. Soud prvního stupně začal fungovat v roce 1989 z důvodu nutnosti zmírnění 

přetížení tehdejšího Evropského soudního dvora a zlepšení soudní ochrany práv občanů 

EU.  Lisabonská smlouva pak přejmenovala Soud prvního stupně na Tribunál a jak již 

zmíněno, Evropský soudní dvůr na Soudní dvůr Evropské unie. Proti rozhodnutí tohoto 

soudu (soudu první instance) se lze ve lhůtě dvou měsíců odvolat k Soudnímu dvoru 

Evropské unie, tato možnost je však omezena jen na právní otázky. Počet soudců 

Tribunálu stanoví dle článku 254 Smlouvy o Evropské unii statut Soudního dvora 

Evropské unie. Na rozdíl od soudu druhého stupně však u soudu nepůsobí žádní 
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generální advokáti. Soudní dvůr Evropské unie a Soud prvního stupně sídlí 

v Lucemburku.  

 

8.2. Rozhodování SDEU v otázkách životního prostředí 

 

Oba soudy poměrně často rozhodují v případech práva životního prostředí a pomáhají 

svým působením k náležité a efektivní implementaci evropských právních předpisů na 

ochranu životního prostředí. Počet případů v oblasti životního prostředí řešených před 

Soudním dvorem Evropské unie neustále roste, částečně v závislosti na tom, jako roste 

množství evropských předpisů na ochranu životního prostředí a celkový „záběr“ těchto 

předpisů v oblasti životního prostředí.  

 

Tribunál je příslušný rozhodovat o: 

 

• žalobách podaných fyzickými nebo právnickými osobami, které směřují proti 

aktům orgánů Společenství nebo proti nečinnosti těchto orgánů, 

• žalobách podaných členskými státy proti Komisi, 

• žalobách podaných členskými státy proti Radě ohledně aktů přijatých v oblasti 

státních podpor, ochranných obchodních opatření (dumpingu) a aktů, jimiž Rada 

vykonává prováděcí pravomoci, 

• žalobách směřujících k náhradě škody způsobené orgány nebo jejich 

zaměstnanci, 

• žalobách opírajících se o smlouvy uzavřené Společenstvími, které výslovně 

stanoví pravomoc Soudu, 

• žalobách v oblasti ochranné známky Společenství, 

• opravných prostředcích, omezených na právní otázky, proti rozhodnutím Soudu 

pro veřejnou službu.  

 

Soudní dvůr Evropské unie rozhoduje ve dvou typech řízení. Za prvé jsou to žaloby na 

porušení komunitárního práva, za druhé pak řízení o předběžné otázce. V případě 

přímých žalob SDEU rozhoduje proti rozhodnutím soudu první instance, jak uvedeno 

v předchozí kapitole. SDEU dále rozhoduje o žalobách mezi členskými státy, pokud se 

                                                                                                                                                                          
121 Do přijetí Lisabonské smlouvy dne 1. prosince 2009 se soudní instituce Evropského společenství 
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některý z členských států domnívá, že jiný člen Společenství porušil komunitární právo. 

Takové případy ale téměř neexistují, členské státy „na sebe nežalují“. Je v tom jistá 

dávka pragmatismu, popudit si proti sobě jiný členský stát žalobou na něj může kromě 

jiného znamenat, že příště se role v řízení před SDEU obrátí. Proto porušení 

komunitárních předpisů jednotlivých členských států předkládá k  Soudnímu dvoru 

Evropské unie zpravidla Evropská komise. I další hlavní orgány (Parlament, Rada) 

Společenství se mohou žalobou dovolávat porušení komunitárních předpisů ze strany 

jiného evropského orgánu. SDEU může rozhodovat i o podáních od fyzických 

i právnických osob, které se dovolávají spravedlnosti kvůli rozhodnutím, jež přímo proti 

nim byla učiněna z titulu komunitárního práva. 

 

Druhým typem případů je řízení o předběžné otázce. O něj mohou požádat národní 

soudy členských států EU, jestliže své rozhodnutí potřebují podložit rozhodnutím 

v otázce týkající se evropského práva. Rozhodnutí SDEU je poté závazné v tom smyslu, 

že příslušný národní soud musí uplatnit relevantní komuninární práva takovým 

způsobem, jaký mu naznačí SDEU.   

 

V oblasti ochrany životního prostředí Soudní dvůr Evropské unie až na výjimky 

rozhoduje ve dvou typech nápadů, které se k němu dostávají. Za prvé jsou to žaloby 

podávané Evropskou komisí na porušení komunitárního práva ze strany některého 

z členských států. Podání žaloby k SDEU je součástí tzv. řízení pro porušení Smlouvy 

(infringement procedure) dle článku 258 Smlouvy o Evropské unii (bývalý článek 226 

Smlouvy o ES). Komise zahajuje řízení pro porušení Smlouvy obvykle ze tří důvodů: 1) 

neprovedení transpozice směrnic, resp.neoznámení ve lhůtě (non-communication), 2) 

chybná transpozice směrnice (non-conformity) a 3) špatná aplikace požadavků 

komunitárních norem (bad application). V oblasti ochrany životního prostředí se 

nejčastěji jedná o řízení pro neprovedení transpozice nebo nesprávnou transpozici 

směrnic ES. Podání žaloby k SDEU působí na členský stát „výchovně“, přičemž dle 

systému do přijetí Lisabonské smlouvy délka soudního řízení a dvoustupňový systém 

soudního řízení před (soud v první fázi vynesl odsuzující rozsudek, teprve až v dalším 

                                                                                                                                                                          
nazývala Evropský soudní dvůr. 
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řízení mohl vynést rozhodnutí o pokutě) většinou poskytovaly členskému státu dostatek 

času na legislativní nápravu na vnitrostátní úrovni.122  

 

Soudní systém po přijetí Lisabonské smlouvy zřejmě bude členské státy více motivovat 

k přijetí včasných legislativních opatření k provádění právních předpisů ES. Dle článku 

260 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii totiž Komise zároveň s předložením věci 

Soudnímu dvoru EU z důvodu, že členský stát nesplnil povinnost sdělit opatření 

provádějící směrnici přijatou legislativním postupem, může, pokud to pokládá za 

vhodné, navrhnout paušální částku nebo penále, kterou bude členský stát povinen 

zaplatit. SDEU může v případě odsuzujícího rozsudku uložit zaplacení paušální částky 

nebo penále ve výši, která nepřekročí výši navrženou Komisí.  

 

Nejvíce soudních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany životního 

prostředí se dotýká oblasti odpadového hospodářství, posuzování vlivů na životní 

prostředí, ochrana přírody a krajiny atd. V České republice jsou aktuálně problémy 

v oblasti transpozice směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a neplnění 

požadavků směrnice Rady č. 96/62/EHS, o posuzování a řízení kvality vnějšího 

ovzduší. ovzduší, konkrétně z důvodů překročení imisních limitů pro jemné prachové 

částice PM 10 za roky 2006 až 2008. Lze předpokládat, že tyto věci Komise předloží 

v dohledné době  Soudnímu dvoru Evropské unie. 

 

Řízení o předběžné otázce si klade za cíl zajištění jednotného výkladu a aplikace 

komunitárního práva. Tento institut, zakotvený v článku 267 Smlouvy o Evropské unii 

(bývalý článek 234 SES), má napomáhat vnitrostátním orgánům, zejména soudům, 

správně aplikovat právo Společenství. Jeho podstata spočívá v tom, že vnitrostátní soud, 

které vede řízení, ve kterém dochází k interpretaci komunitárního práva, může v případě 

pochybností o správném výkladu učinit dotaz, tzv. předběžnou otázku, k Soudnímu 

dvoru Evropské unie. Závisí na posouzení vnitrostátním soudem, zda je nutné se na 

SDEU ve věci výkladu určité komunitární normy obrátit či zda si soud „dovolí“ normu 

vyložit a aplikovat sám. Pokud je na základě podnětu vnitrostátního soudu učiněno 

rozhodnutí SDEU ve věci předběžné otázky, je rozhodnutí SDEU závazné jen pro daný 

                                                           
122 První žaloba Komise vůči České republice se týkala  netransponování směrnice č. 2002/49/ES, o 
hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (C-140/06 Komise vs. ČR). 
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případ. Nicméně, výklad učiněný Soudním dvorem lze samozřejmě aplikovat jako 

interpretační vodítko i v dalších kauzách s relevancí dotčeného evropského předpisu. 

 

V současné době se vede u SDEU zajímavá předběžná otázka123, která se týká otázky, 

zda povinnosti vyplývající ze směrnice mohou a musí být vykládány tak, že při 

rozhodování o žádosti o udělení (individuálního) povolení v oblasti životního prostředí 

je třeba v plném rozsahu přihlížet k národnímu emisnímu stropu SO2 (NOx) podle 

směrnice 2001/81/ES, o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující 

ovzduší (směrnice NEC), zejména pokud jde o povinnosti vyplývající z čl. 9(4) 

směrnice 96/61, nyní směrnice 2008/01? Nutno říci, že stanovisko Komise a některých 

členských států k této otázce jsou velmi odlišná.  

 

Podle stanoviska Evropské komise by povolující úřad měl brát ohled na národní emisní 

stropy stanovené směrnicí 2001/81/ES. Členské státy jsou povinny vyvarovat se všech 

kroků, které by mohly ohrozit plnění směrnice 2001/81/ES, a jsou povinny přijmout 

veškerá potřebná obecná i konkrétní opatření k zajištění plnění této směrnice. Povolující 

úřady proto mají za povinnost (v krajním případě) povolení odmítnout vydat. Těchto 

povinností se jednotlivci vůči členskému státu mohou dovolat.  

 

Podle mého názoru ve vztahu ke konkrétnímu zdroji a jeho povolovací proceduře není 

možné přihlížet k otázce splnění národního emisního stropu, a to ze dvou základních 

důvodů. Za prvé není možné přesně identifikovat budoucí příspěvek konkrétního zdroje 

k celkové hodnotě emisí vypouštěných na území státu, za druhé nelze přesně predikovat 

vývoj hospodářství a množství celkových emisí v jednotlivých letech. Stát má však 

povinnost činit adekvátní účinná opatření k dosažení hodnot národního emisního stropu, 

činí tak zejména prostřednictvím přijetí a realizace národního programu snižování emisí 

dle článku 6 směrnice NEC a především s využitím opatření předpokládaných při 

modelování, na jehož základě byly národní emisní stropy stanoveny přičemž se do 

úvahy bere i nákladová efektivita těchto opatření. 

 

8.3. Přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie 

 

                                                           
123 C-165/09 – C-166/09 – C-167/09, Stichting Natuur en Milieu e.a. a další 
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Přístup fyzických a právnických osob k Soudnímu dvoru Evropské unie je z povahy 

postavení tohoto orgánu značně omezený. Narozdíl od národních soudů, občané a 

právnické osoby nemají možnost dovolávat se u SDEU ochrany proti jiné osobě nebo 

proti státu. Přímý přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie k ochraně práva na příznivé 

životní prostředí či práva na ochranu zdraví, jehož by se fyzická nebo právnická osoba 

dovolávala vůči rozhodnutím, jednáním nebo nečinnosti vnitrostátního orgánu nebo 

vůči jednáním jiné osoby, tedy není přípustný.  

 

K Soudnímu dvoru Evropské unie se však může dostat i občan členského státu. Existuje 

zde jedna přímá a několik nepřímých cest, jak svou aktivitou (hájením svého práva na 

příznivé životní prostředí) docílit toho, že se věc dostane k SDEU. 

 

Nejprve k přímé cestě k Soudnímu dvoru Evropské unie. Občan členského státu EU 

nebo právnická osoba se sídlem na území EU může přímo napadnout před Soudem 

prvního stupně rozhodnutí přijaté orgánem Společenství. Musí se však jednat o takové 

rozhodnutí, které je mu přímo určeno (tedy je jeho adresátem) nebo je daným aktem 

bezprostředně a osobně dotčen. Jedná se o tzv. žalobu na neplatnost rozhodnutí. Co se 

týče požadavku bezprostředního a osobního dotčení, na základě judikatury SDEU dnes 

obecně platí, že „osoby, které nejsou adresáty, mohou tvrdit, že jsou rozhodnutím 

bezprostředně a individuálně dotčeny, pokud se jich rozhodnutí týká pro jejich 

neměnitelné vlastnosti či pro okolnosti, v nichž by se jiné osoby neocitly, takže se jedná 

o osoby určené stejně, jako kdyby jim bylo rozhodnutí přímo určeno“124. Tvrzeným 

důvodem k žalobě může být pouze: 

  

• nepříslušnost, kdy právní akt byl vydán orgánem, který k tomu nebyl oprávněn, 

• porušení podstatných formálních náležitostí, zejména vnější formy právního 

aktu, procesního postupu, 

• porušení Smlouvy nebo právního pravidla týkajícího se jejího provádění, 

• zneužití pravomoci nebo volného uvážení.   

 

Cesta nepřímá spočívá zejména v již zmíněném řízení o předběžné otázce, podání 

stížnosti k Evropské komisi a podání petice k Evropskému parlamentu. Předpokladem 

                                                           
124 Případ Plauman, C – 25/62. 
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pro využití řízení o předběžné otázce je soudní řízení před vnitrostátním soudním 

orgánem, kdy na rozhodnutí ve věci může mít vliv interpretace komunitárního právního 

předpisu. Příslušný k podání předběžné otázky k Soudnímu dvoru Evropské unie 

v otázce aplikace určité právní normy Společenství nebo otázce platnosti takového aktu 

je pouze vnitrostátní soud. Nicméně, účastník řízení před vnitrostátním soudem může 

tento soud požádat o předložení předběžné otázky k Soudnímu dvoru Evropské unie. 

Pokud tak soud učiní, řízení přeruší a vyčká rozhodnutí SDEU, kterým je poté vázán. 

Předmětem řízení může podle čl. 267 Smlouvy o Evropské unii může být výklad 

ustanovení Smlouvy a dalších pramenů primárního i sekundárního práva, platnost 

dalších aktů orgánů Společenství a výklad statutů orgánů zřízených aktem Rady, 

stanoví-li tak tyto statuty. 

 

Na základě Smlouvy o Evropské unii dohlíží na správnou implementaci a dodržování 

legislativy EU v členských zemích Evropská komise. Na porušení evropského práva 

členskou zemí je možné si Komisi stěžovat. Institut stížnosti může využít každá fyzická 

nebo právnická osoba vůči jakémukoliv aktu členského státu (právní předpis, 

rozhodnutí, jednání nebo opominutí vnitrostátního orgánu), pokud jej považuje za 

neslučitelný s ustanovením nebo principem právního řádu Společenství. Stížnost 

Evropské komisi by měla být podána až poté, co stěžovatel vyčerpá všechny relevantní 

vnitrostátní prostředky k ochraně svého práva. K podávání stížností Evropská komise 

připravila standardizovaný formulář125, který však pro podání stížnosti není povinný. 

Stížnosti je třeba podat písemně - dopisem, faxem nebo            e-mailem. Stížnost může 

být podána v jakémkoliv jazyce EU. Stížnost musí obsahovat přesné vylíčení 

skutečností, ve kterých je spatřován rozpor s evropským právem, seznam právních 

předpisů Společenství, které byly údajně porušeny a popis učiněných kroků k nápravě 

stavu na vnitrostátní úrovni, včetně kopií reakcí příslušných vnitrostátních orgánů. Po 

doručení stížnosti je tato zaevidována, pokud je formálně přípustná. O tomto kroku je 

stěžovatel vyrozuměn, stejně jako o případných reakcích vnitrostátních orgánů, které si 

Komise může vyžádat. Stejně tak si Komise může od stěžovatele vyžádat doplnění 

svého podání. Do jednoho roku od podání stížnosti Komise rozhodne o tom, zda věc 

uzavře (odloží) nebo zda zahájí řízení pro porušení Smlouvy o Evropské unii dle článku 

258. O této skutečnosti je žadatel rovněž v předstihu informován. 
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Poslední a nejméně přímý přístup k Evropskému soudnímu dvoru při ochraně životního 

prostředí vede přes podání petice k Evropskému parlamentu. Petici Evropskému 

parlamentu může dle článku 227 Smlouvy evropské unii (bývalý článek 194 SES) zaslat 

občan EU nebo fyzická či právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem v členské zemi 

EU. Může tak učinit individuálně nebo společně s jinými. Petice se musí vztahovat k 

předmětu, který spadá do oblasti působnosti Evropské unie a přímo se jí dotýká. Petiční 

právo předpokládá, že předkladatel by měl být ovlivněn na svých subjektivních právech 

záležitostí, vůči které jeho petice směřuje. V praxi je ale petiční výbor při uplatnění této 

podmínky spíše benevolentní. Obsahem petice může být záležitost obecného zájmu, 

individuální stížnost nebo žádost, aby Parlament zaujal určité stanovisko v záležitosti 

veřejného zájmu. Předmět petice se musí týkat otázek, které jsou v zájmu nebo v 

působnosti Evropské unie, mezi jinými ochrana životního prostředí.  

 

Petici je možné podat písemně poštou nebo emailem, v jenom z úředních jazyků EU. 

Evropský parlament nabízí možnost podání petice on-line prostřednictvím svých 

webových stránek126. Evropský parlament, konkrétně k tomu zřízený Petiční výbor, je 

povinen se peticí zabývat. Prvním krokem je posouzení přípustnosti podané petice. Poté 

se zabývá jejím obsahem. Dle okolností může petiční výbor mimo jiné požádat 

Evropskou komisi o provedení předběžného vyšetřování a o poskytnutí informací o 

souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. A tady už to může být jen 

krůček k řízení pro porušení Smlouvy a podání žaloby Komisí k SDEU.  

 

V praxi, vzhledem k menší zahlcenosti Petičního výboru EP dokonce rychlejší a 

efektivnější než podání stížnosti k Evropské komisi v téže věci. Teoreticky lze oba 

kroky učinit zároveň a sledovat, který dříve či zda vůbec se věc dostane do mašinérie 

řízení pro porušení Smlouvy dle článku 258 Smlouvy o Evropské unii. 

 

8.4. Shrnutí 

 

Jedním z orgánů Evropského společenství, jehož je Česká republika členem, je Soudní 

dvůr Evropské unie. Soudní dvůr Evropské unie je zodpovědný za jednotnost výkladu a 

                                                                                                                                                                          
125 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_cs.htm 
126https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do;jsessionid=A2D18
08FF093F10DF5E56B13F5A1236A.node1?language=CS 
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aplikace práva Evropských společenství. Přístup občanů jednotlivých členských států a 

právnických osob se sídlem v těchto zemích k SDEU je logicky značně omezený. 

Kapitola 8.2. popisuje jednotlivé typy řízení, které se před soudním dvorem odehrávají. 

Ve vztahu k ochraně životního prostředí jsou nejvýznamnější žaloby Evropské komise 

vůči jednotlivým členským státům v rámci tzv. řízení pro porušení smlouvy z důvodu 

žádné nebo nesprávné transpozice evropských směrnic nebo z důvodu nesplnění jejich 

požadavků. Po přijetí Lisabonské smlouvy lze očekávat vyšší motivovanost členských 

států k plnění transpozičních lhůt k provedení směrnic ES z důvodu zrychleného 

systému finančních postihů. Komise může toto řízení zahájit rovněž na základě stížnosti 

ze strany fyzické či právnické osoby, či na základě podnětu od Evropského parlamentu, 

kterému byla doručena petice v určité záležitosti. Soudní dvůr Evropské unie také 

rozhoduje o tzv. předběžných otázkách, které mu předkládají národní soudy s žádostí o 

výklad komunitárního předpisu. I v tomto případě může podnět k řízení SDEU vzejít od 

osob z jednotlivých členských států, účastníků řízení před národním soudem.  

 

Přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie z důvodu ochrany životního prostředí je tedy 

velmi omezený a zprostředkovaný Evropskou komisí, která rozhoduje o předložení věci 

k SDEU. Jediná přímá cesta k SDEU spočívá v napadení rozhodnutí přijatého orgánem 

Společenství. Musí se však jednat o takové rozhodnutí, které je konkrétní fyzické či 

právnické osobě přímo určeno nebo je daným aktem bezprostředně a osobně dotčena. 
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9. Přístup k Evropskému soudu pro lidská práva 

 

9.1. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR – European Convention 

on Human Rights) je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv v oblasti 

ochrany lidských práv v evropském společenském a právním prostoru. Úmluva byla 

přijata na platformě Rady Evropy v roce 1950 a vstoupila v platnost v září roku 1953. 

Úmluva má dnes 47 smluvních stran, kterými jsou všechny evropské státy (kromě 

Švýcarska) a zakavkazské republiky. Práv stanovených v Úmluvě požívá na 800 

milionů obyvatel zemí Rady Evropy. Česká a Slovenská Federativní republika 

podepsala Úmluvu v únoru 1991 a ratifikovala ji dne 18. března 1992127. Články 2 až 18 

zakotvují katalog základních lidských práv a svobod, které Úmluva chrání. Články 19 

až 51 se týkají řízení před Evropským soudem pro lidská práva, který je povolán 

k ochraně Úmluvou zakotvených práv. Samotná Úmluva je doprovázena dodatkovými 

(opčními) protokoly, které rozšiřují základní katalog lidských práv, zakotvený 

v Úmluvě.  

 

Ačkoliv Úmluva neobsahuje samostatně pojaté právo na příznivé životní prostředí, lze 

se ochrany životního prostředí dovolávat prostřednictvím jiných práv chráněných 

Úmluvou. Na základě dosavadní aktivní a progresivní judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva (ESLP) lze ochranu životného prostředí hájit v kontextu jiných práv a 

svobod, které Úmluva obsahuje. Ochrana životního prostředí a práva na příznivé životní 

prostředí se v dosavadní judikatuře ESLP objevuje zejména v souvislosti s právem na 

život (článek 2 ECHR), zákazem mučení (článek 3 ECHR, konkrétně nejslabší forma 

jeho ochrany – před ponižujícím zacházením) a právem na ochranu soukromého a 

rodinného života (článek 8 ECHR). Evropský soud pro lidská práva a Komise128 se ve 

většině případů ohrožení životního prostředí emisemi nejrůznějších škodlivin do 

životního prostředí, kde se stěžovatelé opírali o článek 2 či článek 3 Úmluvy, 

                                                           
127 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
128 Dle původního znění ECHR vedle Evropského soudu pro lidská práva působila jako kontrolní orgán 
Evropská Komise pro lidská práva. Ta měla za úkol projednávat příslušnost stížností zaslaných 
jednotlivci, zjišťovala skutečnosti a případně se pokusila o smírné řešení sporu. Soud projednával ty 
případy, které mu předložila Komise nebo některý ze smluvních států. Protokolem č.11 k ESLP tento 
nepružný a zdlouhavý systém pozměnil a od 1. listopadu 1998 funguje místo Komise a Soudu jen jediný 
kontrolní orgán, kterým je stálý Soud.  
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posuzování ožehavé otázky porušení práva na život či povinnosti státu nemučit vyhnul a 

věc řešil v rámci v těchto typech případů již probádaném článku 8 Úmluvy jako zásah 

do práva na respektování soukromého a rodinného života. Některé významné rozsudky 

ESLP v oblasti ochrany životního prostředí budou zmíněny v kapitole 9.4. 

 

9.2. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva 

 

K ochraně lidských práv, zakotvených v Úmluvě, je povolán Evropský soud pro lidská 

práva129. Z každého státu, který je stranou Úmluvy, je do Štrasburku, kde má Soud své 

sídlo, vyslán jeden soudce. Soudci soudu jsou jmenováni na šest let, mohou být 

jmenováni i opakovaně. Soud se skládá ze tříčlenných výborů, sedmičlenných senátů a 

velkého sedmnáctičlenného senátu a pléna (v plénu soud nerozhoduje jednotlivé spory). 

 

Podání k Evropskému soudu pro lidská práva se nazývá stížnost. K podání stížnosti 

k ESLP jsou aktivně legitimovány: 

  

• strany Úmluvy, v případech tvrzeného porušení Úmluvy ze strany jiné státu, 

• fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny osob, které se považují za 

poškozené v důsledku porušení svých práv, zaručených Úmluvou a protokoly130. 

 

Individuální stížnost tedy může podat každá fyzická osoba, která tvrdí, že její právo 

dané Úmluvou nebo některým z dodatkových protokolů, bylo porušeno. Protokol č.1 k 

Úmluvě v článku 1 uvádí také právo právnické osoby na pokojné užívání svého 

majetku, kterého se tato osoba také může domáhat před Soudem. Stížnost je možné 

k Evropskému soudu pro lidská práva podat až po vyčerpání relevantních vnitrostátní 

právních prostředků. Stížnosti k ESLP tak bude vždy předcházet marné podání ústavní 

stížnosti k Ústavnímu soudu131. V případě stížnosti proti rozhodnutí nebo jinému zásahu 

orgánu veřejné moci tomu bude předcházet ještě podání žaloby ke správnímu soudu a 

kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Lhůta pro podání stížnosti je šest 

měsíců od přijetí konečného vnitrostátního rozhodnutí. 

 

                                                           
129 Článek 19 ECHR. 
130 Článek 33 (Mezistátní stížnost) a článek 34 (Individuální stížnost) ECHR. 
131 Viz kapitola 7.2.  
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Evropský soud pro lidská práva rozhoduje nejprve o přijatelnosti podané stížnosti. Již 

v této fázi končí své putování většina stížností směřovaných k štrasburskému soudu132. 

O přijatelnosti stížností rozhoduje v neveřejném jednání soudcovský výbor, který musí 

rozhodnout jednomyslně. Podle článku 36 Soud označí stížnost za nepřijatelnou, jestliže 

ji pokládá za neslučitelnou s ustanoveními Úmluvy nebo jejích protokolů, zjevně 

nepodloženou nebo zneužívající právo na stížnost. Soud odmítne stížnost také 

v případě, že nebyly vyčerpány všechny dostupné vnitrostátní procesní prostředky nebo 

nebyla dodržena šestiměsíční lhůta. Rozhodnutí o nepřijatelnosti stížnosti musí být 

Soudem odůvodněno. 

 

Pokud Soud označí stížnost za přijatelnou, umožní státu, vůči kterému směřuje, vyjádřit 

se k předloženým tvrzením a účastnit se soudního řízení. V samotném řízení ve věci 

rozhodují zpravidla sedmičlenné senáty, které mohou věc předložit Velkému senátu. 

Požádat o předložení věci velkému senátu mohou i strany sporu. Soud v řízení provádí 

šetření a snaží se o dosažení smíru mezi stranami sporu na základě dodržování 

dotčeného práva ze strany členského státu133. Zasedání Soudu je veřejné, pokud není 

z vážných důvodů rozhodnuto o opaku.  

 

Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo protokolů k ní, a jestliže 

vnitrostátní právo dotčené smluvní strany umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná 

Soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění. Pokud o věci 

rozhodoval Velký senát, kterému byla věc postoupena v průběhu řízení, je rozhodnutí 

Soudu konečné. Rozsudek (běžného) senátu může být v tříměsíční lhůtě postoupen 

Velkému senátu. Kolegium pěti soudců Velkého senátu žádosti o postoupení věci 

(odvolání) vyhoví, jestliže případ vyvolává závažnou otázku týkající se výkladu nebo 

použití Úmluvy nebo protokolů k ní nebo závažný problém obecného významu. Pokud 

kolegium žádost přijme, Velký senát o případu rozhodne formou rozsudku, který je ve 

věci konečný. Konečný rozsudek Soud zveřejní. Jestliže rozsudek nebo jeho část 

nevyjadřuje jednomyslný názor soudců, je každý soudce oprávněn připojit k němu svůj 

odlišný názor. Podle článku 46 se smluvní strany Úmluvy zavazují, že se budou řídit 

                                                           
132 Podle JUDr. Víta Schorma je zjevně nepřijatelných 90 % podaných stížností k ESLP. In: Seminář 
Evropská Úmluva o lidských právech, Justiční akademie, červen 2009. 
133 Článek 38 odst. 1 písm. b) ECHR. 
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konečným rozsudkem Soudu ve všech případech, jichž jsou stranami. Konečný 

rozsudek Soudu se doručuje Výboru ministrů, který dohlíží na jeho výkon. 

 

9.3. Článek 8 Úmluvy coby základ ochrany životního prostředí 

 

Článek 8 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod zní:  

 

„1) Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence.  

 

2) Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to 

v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní 

bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení 

zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“ 

 

Přestože tento článek na prvý pohled nijak nesouvisí s ochranou životního prostředí, stal 

se díky judikatuře Evropského soudu pro lidská práva základním stavebním kamenem, 

který v systému ochrany základních práv v regionu Rady Evropy hájí životního 

prostředí. Dosavadní judikatura Soudu a Komise v oblasti ochrany životního prostředí 

v rámci článku 8 Úmluvy se rozvinula v: 

 

• ochraně před hlukem, 

• ochraně před znečištěným ovzduším, 

• ochraně před ekologickými riziky určitých lidských aktivit (např. jaderné testy, 

provoz rizikových zařízení), 

• ochraně před důsledky významných investičních záměrů (např. stavba či provoz 

jaderných elektráren či velkých vodních elektráren). 

 

Vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva učinil významný posun v chápání 

jednotlivých práv a svobod jednotlivců jako nikoliv pouze povinnosti státu nezasahovat 

do těchto práv a svobod, ale rovněž v povinnosti státu zabránit zásahu do těchto práv ze 

strany třetí osoby134. Soud v těchto případech judikuje, že státům, které mají povinnost 

                                                           
134 Např. případ Marckx; Stížnost č. 6833/74, Marckx proti Belgii, Série A, Nr. 31. 
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k ochraně svobod garantovaných Úmluvou, mohou vyplývat i určité povinnosti 

k pozitivnímu jednání (positive obligations). Tento posun otevřel prostor pro 

kvalitativně zcela jinou úroveň ochrany jednotlivých práv z katalogu ECHR a ve vztahu 

k článku 8 přinesl též ochranu před emisemi škodlivých činitelů do životního prostředí 

ze strany soukromých osob (provozovatelů letišť, továren, skládek odpadů atd.). 

 

9.4. Významné rozsudky ESLP ve věci ochrany životního prostředí 

 

Ačkoliv Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nezakotvuje 

právo na příznivé životní prostředí, environmentální aspekt a ochranu životního 

prostředí lze v dosavadní judikatuře Evropského soudu pro lidská práva vystopovat 

v řadě rozsudků. Nejvíce markantní je v dosavadní judikatuře ESLP souvislost mezi 

právem na ochranu soukromého a rodinného života ve smyslu článku 8 odst. 1 Úmluvy 

a právem na příznivé životní prostředí (resp. právem na ochranu před protiprávními a 

škodlivými zásahy do životního prostředí). Právo na ochranu soukromého a rodinného 

života zahrnuje podle jeho názoru i ochranu před přímými a bezprostředními účinky 

emisí různého druhu, které nepříznivě ovlivňují zdravé životní prostředí a celkové blaho 

fyzických osob, čímž je zbavují možnosti pokojného užívání obydlí a ve svých 

důsledcích poškozují jejich soukromý a rodinný život (viz například rozsudky ESLP ve 

věcech Lopéz Ostra v. Španělsko ze dne 9.12. 1994, Guerra v. Itálie ze dne 19.2. 1998, 

Hatton et all. v. Spojené království ze dne 9.7. 2003, Moreno Gómez v. Španělsko ze 

dne 16.11. 2004 a řadu dalších135. 

 

Klíčovým případem ochrany životního prostředí před Evropským soudem pro lidská 

práva byla kauza López Ostra v. Španělsko136. Předmětem tohoto sporu byly emise 

zápachu, hluku a látek znečišťujících ovzduší, které vycházely z provozu koželužny a 

její čistírny vod ve městě Lorca. Koželužna se nacházela na pozemcích města Lorca a 

byla vzdálena 12 metrů od domu stěžovatelky paní López Ostra. Koželužna byla 

uvedena do provozu v červenci 1988 bez povolení městských úřadů. Díky chybné 

technologii již od zahájení provozu obtěžovala koželužna své okolí nesnesitelným 

zápachem. Následkem toho mnoho obyvatel města Lorca, mimo jiné i dcera 

                                                           
135 Podrobněji viz například Repík, B.: Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní 
prostředí (první část), Bulletin advokacie č. 7-8/2005, str. 22-23). 
136 Stížnost č. 16798/90, Série A, Nr. 303-C. 
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stěžovatelky, trpělo zdravotními problémy. Stěžovatelka neuspěla v žádném 

z vnitrostátních procesních prostředků a proto se obrátila na štrasburské orgány 

s tvrzeným porušením článků 3 a 8 Úmluvy. Komise v dané věci rozhodla, že 

podmínky, ve kterých stěžovatelka musela žít, představují porušení článku 8 ECHR, 

přičemž však tyto poměry nedosahují takového stupně vážnosti, který by představoval 

rovněž porušení článku 3 Úmluvy. Komise za využití odborných posudků konstatovala, 

že míra porušení článku 8 Úmluvy je natolik závažná, že za daných okolností nemohla 

stěžovatelka užívat pohodu svého domova a vést normální rodinný a osobní život.  

 

Ve vztahu k emisím do ovzduší Soud na základě znaleckého posudku potvrdil, že emise 

sirovodíku překročily přípustnou úroveň a byly způsobilé poškodit zdraví osob. Soudu 

pak postačila obecná možnost příčinné souvislosti mezi emisemi škodlivin a 

onemocněním stěžovatelčiny dcery. Nevyžadoval  po stěžovatelce přímé důkazy, že její 

dcera onemocněla v důsledku těchto škodlivin emitovaných provozem koželužny a 

čistírny.  Soud se ve svém rozhodnutí přiklonil k názoru Komise. Soud uvedl, že vážná 

poškození životního prostředí mohou poškodit zdraví jednotlivce a tím ho i omezit 

v užívání jeho obydlí do té míry, že bude poškozen jeho soukromý a rodinný život. 

Soud rovněž potvrdil názor Komise, že podmínky, ve kterých musela žít stěžovatelka se 

svou rodinou, byly velmi těžké, avšak nedosahovaly závažnosti, za které by mohlo dojít 

k porušení článku 3 Úmluvy. 

 

V kauze Guerra v. Itálie se jednalo o riziko vážného znečištění životního prostředí díky 

látkám unikajícím z chemické továrny společnosti Enichem agricolture. Chemička se 

nacházela v obci Monte Sant´Angelo v italské provincii Foggia a stěžovatelé byli 

občané obce vzdálené zhruba jeden kilometr. Při provozu této továrny došlo v průběhu 

let několikrát k emisím značného množství hořlavých plynů a dalších toxických 

chemikálií. V důsledku toho museli být obyvatelé přilehlých vesnic několikrát 

ošetřováni a docházelo i k zvýšenému výskytu úmrtí na rakovinu u dělníků pracujících 

v této továrně. Dotčení občané sousední obce po marných pokusech o řešení problému 

na vnitrostátní úrovni podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, konkrétně 

na porušení práva na život (článek 2 ECHR) a práva na svobodu informací (článek 10 

ECHR).137 Soud však v daném případě celkem překvapivě jednohlasně konstatoval 

                                                           
137 V této části stížnosti byl napaden italský stát z důvodů neinformování o rizicích továrny a opatřeních, 
která je nutno učinit v případě havárie. 
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porušení článku 8 Úmluvy, díky čemuž již nepovažoval za nutné věnovat se 

případnému porušení článku 2 Úmluvy. V separátním vótu však soudce Walsch trval i 

na porušení článku 2 ECHR, jelikož dle jeho názoru tento článek zahrnuje i právo na 

ochranu tělesné integrity. K tomuto názoru se připojil i soudce Jambrek, který podotkl, 

že ochrana zdraví a tělesné integrity je těsně spojená s právem na život a s právem na 

respektování soukromého a rodinného života. 

 

Hatton a další v. Velká Británie138 je prozatím posledním případem, který se týká 

stížnosti proti hluku z londýnského letiště Heatrow. Předmětem této stížnosti byl noční 

provoz letiště, jehož hlučnost dosahovala hladiny až 80 dB. V důsledku obtěžování 

extrémním nočním hlukem začala stěžovatelka trpět depresemi a nakonec byla nucena 

se odstěhovat. Ministerstvo dopravy Velké Británie ve snaze snižovat hlučnost nočního 

provozu na nejvýznamnějších londýnských letištích zavedlo hlukové kvóty, v rámci 

nichž byly všechny typy letadel rozděleny do kategorií dle hlučnosti. Tyto kvóty pak 

byly přiděleny jednotlivým leteckým společnostem.  

 

Evropský soud pro lidská práva k dané kauze konstatoval, že celková intenzita hluku 

leteckého provozu za několik posledních let prudce stoupla. Díky technickému pokroku 

sice poklesla hlučnost letadel, stoupl však významně celkový objem leteckého provozu. 

Soud potvrdil, že strany Úmluvy jsou povinny dodržovat zásadu přiměřenosti, a pokud 

je to možné, volit opatření, která v menší míře zasahují do chráněných práv. Dle názoru 

senátu ESLP se Velké Británii nepodařilo nalézt rovnováhu mezi ochranou osobního 

života a ekonomickým zájmem země, přičemž v daném případě zcela nekriticky 

posuzovala přínos leteckého provozu pro národní hospodářství země a naopak 

nedostatečně zvažovala vliv hluku na zdraví. Soud proto konstatoval porušení článku 8 

Úmluvy.  

 

Velké Británie požádala dle článku 43 ECHR o postoupení věci velkému senátu Soudu. 

Velký senát se odchýlil od názoru senátu, který ve věci rozhodoval, v míře posouzení 

přiměřenosti přijatých opatření. Velký senát uvedl, že není zapotřebí v daném případě 

rozlišit, zda se jedná o porušení pozitivních povinností státu, nebo zda daný zásah může 

být ospravedlněn dle článku 8 odst. 2 Úmluvy. Klíčovou je nicméně otázka, zda-li 

zavedením hlukových kvót pro noční provoz letadel byla narušena spravedlivá 
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rovnováha mezi protichůdnými zájmy jednotlivce a společností jako celkem. Soud 

konstatoval, že mu nepřísluší hodnotit dané opatření státu. Kontrolní úloha Soudu je dle 

rozhodnutí velkého senátu pouze subsidiární povahy a je omezena na přezkoumání 

toho, zda učiněné opatření státu může narušit spravedlivou rovnováhu. Podle názoru 

Soudu to jsou národní orgány, které byly demokraticky zvoleny, kdo může lépe 

posoudit místní potřeby a okolnosti. Vzhledem k tomu, že v demokratické společnosti 

mohou být jednotlivé názory značně odlišné, musí být domácím politickým 

rozhodnutím přiznána mimořádná vážnost. Zároveň Soud uvedl, že nemůže objektivně 

zjistit, vedla-li přijatá opatření státu ke zvýšení hladiny hluku. Velký senát proto 

uzavřel, že nenalezl nic, co by nasvědčovalo tomu, že přijetí hlukových kvót je 

v nesouladu s článkem 8 Úmluvy. 

 

9.5. Shrnutí 

 

Ačkoliv Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod přímo 

neobsahuje samostatně stojící právo na příznivé životní prostředí, je evropský 

mechanismus ochrany základních lidských práv založený Radou Evropy v padesátých 

letech minulého století využitelný též pro ochranu tohoto (bezpochyby) základního 

lidského práva. Na základě dosavadní aktivní a progresivní judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva ESLP lze ochranu životného prostředí úspěšně hájit v kontextu 

jiných práv a svobod, které Úmluva obsahuje. Zejména se jedná o článek 8 Úmluvy 

zakotvující právo na ochranu soukromého a rodinného života. Dosavadní judikatura 

Soudu a Komise v oblasti ochrany životního prostředí v rámci článku 8 Úmluvy se 

rozvinula především v ochraně před různými imisemi (hluku, zápachu, znečišťujících 

látek do ovzduší atd.). Základním krokem vedoucím k tomuto rozšíření ochrany práv 

pod křídly článku 8 bylo přiznání, že stát (coby strana Úmluvy) nemá jen negativní 

povinnost nezasahovat do práv jednotlivých osob, ale má zároveň též pozitivní 

povinnost zabránit takovému zásahu do práv jednotlivých osob ze strany jiných 

soukromých subjektů (provozovatelů zdrojů znečišťování životního prostředí). 

V kapitole 9.4. jsou popsány některé zásadní judikáty, které Soud v oblasti ochrany 

životního prostředí prostřednictvím článku 8 Úmluvy učinil. 

 

                                                                                                                                                                          
138 Stížnost č. 36022/97, rozsudek z 2.10.2001. 
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Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva může podat buď strana Úmluvy 

v případech tvrzeného porušení Úmluvy ze strany jiné státu nebo fyzická osoba, 

nevládní organizace nebo skupina osob, které se považují za poškozené v důsledku 

porušení svých práv, zaručených Úmluvou a protokoly. V případě individuálních 

stížností končí drtivá většina z nich ještě před branami Soudu, v řízení o přijatelnosti 

návrhu. O přijatelnosti stížností rozhoduje v neveřejném jednání soudcovský výbor, 

který musí rozhodnout jednomyslně. Podstatnými podmínkami pro přijatelnost žádosti 

je vyčerpání všech dostupných vnitrostátních procesních prostředků a podání stížnosti 

ve lhůtě  šesti měsíců. Řízení před Soudem je dvouinstanční, v první fázi o věci 

rozhodují zpravidla sedmičlenné senáty. Tyto senáty nebo odvolatel může věc předložit 

k rozhodnutí Velkému senátu, kde opět nejprve dochází k přezkoumání přijatelnosti 

podaného „odvolání“ a případně k rozhodnutí ve věci samé.  

 

Evropský soud pro lidská práva znamená poslední instanci pro ochranu svých 

subjektivních práv, včetně aspektů práva na příznivé životní prostředí, obsažených 

v poměrně široce pojímaném článku 8 Úmluvy v případech, kdy se stěžovatel nedomohl 

pomoci na národní úrovni, před národními soudními orgány. Tato pro stěžovatele 

„poslední záchrana“  hraje v systému soudní ochrany práv podstatnou roli. Nicméně je 

třeba dodat, že Soud nejprve pečlivě zkoumá relativně přísné podmínky přijatelnosti 

jemu směřovaných stížností a pouze v případech vážných podezření na porušení 

ustanovení Úmluvy rozhoduje v samotné věci. 
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10. Implementace Aarhuské úmluvy v Estonsku 

 

10.1. Úvod 

 

V této kapitole se budu věnovat implementaci třetího pilíře Aarhuské úmluvy v 

Estonsku. Rozsahem se mohu věnovat pouze omezenému popisu jednotlivých institutů, 

které jsou významné v otázce efektivity soudní ochrany životního prostředí. Ve většině 

případů se rovněž pokouším o krátkou glosu daného způsobu implementace ve vztahu k 

české právní úpravě. 

 

Estonsko je členem Evropského společenství a proto je vázáno právními předpisy ES, 

včetně tzv. aarhuských směrnic139. Aarhuská úmluva byla Estonskem ratifikována ještě 

před vstupem do Evropského společenství, dne 6. června 2001. Jednotlivé požadavky 

Aarhuské úmluvy jsou zakotveny v celé řadě právních předpisů, zejména ve správním 

řádu, zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonu o územním plánování, 

zákonu o informování veřejnosti, zákonu o integrované prevenci a celé řadě složkových 

právních předpisů (voní zákon, odpadový zákon, zákon o vnějším ovzduší, zákon o 

radiaci). To platí zejména pro druhý a třetí pilíř AU.  

 

Ve vztahu k třetímu pilíři Aarhuské úmluvy je situace v Estonsku poměrně specifická. 

Požadavky Aarhuské úmluvy nejsou transponovány žádným vnitrostátním právním 

předpisem, ale jsou aplikovány přímo estonskými soudy. Estonsko uznává přímou 

aplikovatelnost (self – execution) třetího pilíře Aarhuské úmluvy na základě ustanovení 

§ 123 Estonské Ústavy. Podle tohoto ustanovení pokud jsou zákony nebo jiné právní 

předpisy v rozporu s mezinárodní smlouvou ratifikovanou Parlamentem, má tato 

mezinárodní úmluva přednost před vnitrostátní úpravou. Podobné ustanovení obsahuje i 

česká Ústava. Článek 10 Ústavy České republiky zní:   

 

„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva 

něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 

 

                                                           
139 Viz. kapitola 3.1. 
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Estonské soudy však na rozdíl od svých českých kolegů považují třetí pilíř Aarhuské 

úmluvy za bezprostředně aplikovatelný.  

 

10.2. Soudní soustava v Estonsku 

 

Ochranu práv v Estonsku podobně jako v České republice zabezpečují soudy. Estonská 

soudní soustava je třístupňová. Soudy první instance jsou soudy oblastní (čtyři soudy) a 

soudy správní (dva soudy). Druhoinstančními odvolacími soudy jsou soudy obvodní 

(dva soudy). V čele soudní moci stojí Nejvyšší soud (Riigikohus), který se člení na 4 

úseky: civilní, trestní, správní a ústavní. Na rozdíl od české soudní soustavy stojí na 

vrcholu hierarchie estonských soudů pouze jedna soudní instituce, která v sobě integruje 

všechny typy nejvyššího soudnictví. Vznik jakýchkoliv mimořádných soudů zakazuje 

estonská ústava.  

 

Nejvyšší soud je administrativně a finančně zcela nezávislý na moci výkonné. Předsedu 

Nejvyššího soudu jmenuje parlament (Riigikogu) an návrh prezidenta republiky. Ostatní 

soudci nejvyššího soudu jsou jmenování parlamentem na návrh předsedy Nejvyššího 

soudu. Celkový počet soudců v Estonsku je 242140. Finanční prostředky na zajištění 

chodu získává Nejvyšší soud přímo ze státního rozpočtu. Soudci ostatních soudních 

instancí jsou jmenováni prezidentem republiky, na návrh Nejvyššího soudu.   

 

10.3. Obecné podmínky přístupu k soudům 

 

Na základě zákona o soudním řízení správním se lze žalobou u soudu domáhat 

přezkumu celé řady aktů, jednání či opominutí orgánů veřejné moci. Poměrně 

specificky se lze u estonského správního soudu domáhat i určení právního stavu nebo 

situace. Například toho, že nějaké rozhodnutí nebo jednání orgánu veřejné správy je v 

rozporu se zákonem. Lhůta pro uplatnění takové žádosti není stanovena a je fakticky 

neomezená. Soud v případě, že žadateli vyhoví, vysloví rozpor určitého jednání, aktu 

nebo opominutí orgánu veřejné moci se zákonem, aniž vydané rozhodnutí zruší či 

nezákonné jednání zakáže. Je poté na samotném orgánu veřejné správy, aby takové 

rozhodnutí sám zrušil. Tento postup se v environmentálních kauzách využívá v případě, 

                                                           
140 To je ve srovnání s Českou republikou zhruba poloviční počet, kdy na jednoho soudce v ČR vychází 
zhruba 3700 obyvatel, zatímco na jednoho estonského soudce je to cca 6600 obyvatel. 



 142

kdy žalobcům uplyne poměrně krátká (30-denní lhůta) k napadení vydaného rozhodnutí 

s žádostí soudu o jeho zrušení nebo v případech, kdy žalobce nenaplňuje požadavek 

“zásahu do práv“ coby podmínky aktivní žalobní legitimace141.  

 

V případě snahy o napadení jednání orgánů veřejné moci je vyslovení jeho 

nezákonnosti jediný způsob soudní ochrany. Je otázkou, nakolik je tato „dvoufázová“ 

ochrana práv efektivní. V případě zmeškání lhůty k žalobě na zrušení rozhodnutí je jistě 

širší než v České republice, kde lhůta k podání žádosti o soudní ochranu proti 

rozhodnutím, jednáním či opominutí orgánů veřejné moci má zpravidla prekluzivní 

charakter. Nicméně v případě napadení jednání orgánu veřejné moci je dle mého názoru 

česká úprava, kdy soud sám přímo zakáže žalovanému orgánu další trvání protiprávního 

zásahu, efektivnější. 

 

Co se týče přezkumu procedurálních rozhodnutí142, jejich soudní přezkum je v Estonsku 

umožněn spíše výjimečně. Podle obecné estonské soudní praxe je napadení 

procedurálních rozhodnutí přípustné pouze současně a v rámci napadení rozhodnutí 

meritorních. Samostatně lze takové rozhodnutí soudně přezkoumat pouze v případě, že 

již v průběhu správního řízení o vydání rozhodnutí je zjevné, že by porušení právních 

předpisů při vydání procedurálního rozhodnutí zapříčilo nezákonnost konečného, 

meritorního rozhodnutí. Tato úprava je expressis verbis striktnější než je úprava česká, 

nicméně i soudní přezkum usnesení orgánů veřejné správy v České republice je omezen, 

a to ustanovením § 65 odst. 1 a 2 soudního řádu správního143. 

 

Podmínkou aktivní žalobní legitimace je v Estonsku podobně jako v Čechách stanoven 

mechanismus „zásahu do práv“. Jak bude ale uvedeno, v následující kapitole, není tento 

koncept bezvýjimečný a právě zejména v oblasti ochrany životního prostředí se značně 

rozšiřuje. Zásah do práv je podmínkou aktivní žalobní legitimace v případě žalob na 

zrušení rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo žalob na ochranu proti nečinnosti. Naopak 

ve výše zmíněném typu žaloby na určení nezákonnosti rozhodnutí, jednání nebo 

opominutí orgánu veřejné moci postačí nižší forma vztahu žalobce k projednávané věci 

– „dostatečný zájem“.  

                                                           
141 Viz. následující odstavec. 
142 Zhruba na úrovni usnesení coby české právní formy rozhodnutí dle ustanovení § 76 správního řádu. 
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Estonský koncept soudní ochrany privileguje zájem na zákonnosti rozhodování orgánů 

veřejné moci a umožňuje tak celkem překvapivě bez časového omezení přístup k soudní 

ochraně ve věcech vyslovení zákonnosti či nezákonnosti napadeného rozhodnutí, aktu či 

opominutí. Na druhou stranu, v zájmu zachování jistoty držitelů oprávnění, vyžaduje 

jako minimální podmínku alespoň prokázání dostatečného zájmu žalobce na věci a 

zejména ponechává na samotné veřejné správě, jak s vyslovením nezákonnosti určitého 

aktu naloží, tedy zda jej dle okolností případu zruší či ponechá v platnosti. 

 

10.3. Podmínky přístupu k soudní ochraně v oblasti životního prostředí 

 

Celkem zajímavě, přestože koncept přístupu k soudům v oblasti ochrany životního 

prostředí je v Estonsku relativně velmi otevřený, Estonská ústava neobsahuje 

samostatně stojící právo na příznivé životní prostředí. Podobně jako tak činí Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod144 je v Estonsku právo jednotlivců 

na příznivé životní prostředí dovozováno prostřednictvím práv na ochranu 

nedotknutelnosti soukromého a rodinného života (ustanovení § 26 Ústavy) a práva na 

ochranu zdraví (ustanovení § 28 Ústavy). 

 

Estonské národní právo podobně jako české nedefinuje pojem „dotčená veřejnost“, 

zakotvený v článku 2 odst. 5 Aarhuské úmluvy. Nejvyšší soud Estonska k tomu v 

rozhodnutí č. 3-3-1-81-03 ze dne 29. ledna 2004 ve věci Estonian Green Movement vs. 

Ministerstvo hospodářství zaujal stanovisko, že není nutné národním právním 

předpisem zakotvovat úpravu rozsahu aktivní žalobní legitimace ve věcech v působnosti 

Aarhuské úmluvy. Řešení přístupu k soudům k přezkumu rozhodnutí, jednání či 

opominutí orgánů veřejné moci, které spadají do působnosti Aarhuské úmluvy, je 

zakotveno v této úmluvě pro případy, že takové rozhodnutí, jednání nebo opominutí je 

přezkoumáváno národním soudem. Aktivní žalobní legitimace nevládních organizací na 

ochranu životního prostředí je estonskými soudy dovozována na základě faktu, že mají 

ve stanovách vytyčen jako cíl ochranu životního prostředí. Žádné další kvalifikační 

podmínky vyžadovány nejsou.  

 

                                                                                                                                                                          
143 Více viz. kapitola 4.2.1. 
144 Více viz. kapitola 9. 
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Ve vztahu k aktivní žalobní legitimaci fyzických osob v oblasti ochrany životního 

prostředí Nejvyšší soud Estonska nepožaduje přímý zásah do práv této osoby coby 

kvalifikační předpoklad, ale postačí určitý vztah, spojení či zájem na napadaném 

rozhodnutí, jednání či opominutí orgánu veřejné moci. Tímto relativně otevřeným 

požadavkem se stávající estonská úprava přístupu k soudní ochraně ve věcech životního 

prostředí blíží úpravě českého správního řádu, platného do roku 2005. Podle ustanovení 

§ 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. byl účastníkem řízení i ten, „jehož právem chráněné 

zájmy (…) mohou být rozhodnutím přímo dotčeny“. 

 

V procesu územního plánování je v Estonsku přístup k soudní ochraně ještě výrazně 

otevřenější a blíží se konceptu actio popularis. Podle estonského zákona o územním 

plánování může být územně plánovací dokumentace u soudu přezkoumávána z podnětu 

kohokoliv, jehož práva byla v daném procesu porušena, a dokonce též z podnětu 

kohokoliv, kdo tvrdí, že územní plán je v rozporu s právními předpisy. Otevřenost 

takového přístupu k soudní ochraně je v regionu střední a východní Evropy nevídaná. V 

České republice je přezkum územně plánovací dokumentace coby opatření obecné 

povahy též relativně otevřené a procesně na velmi dobré úrovni, nicméně jako 

podmínka úspěchu ve věci musí žalobce prokazovat zásah do vlastních hmotně právních 

nebo procesních práv. 

 

10.4. Rozsah soudního přezkumu v oblasti ochrany životního prostředí 

 

Soudní rozhodnutí, jednání orgánů veřejné moci a jejich opominutí v oblasti ochrany 

životního prostředí podléhají soudnímu přezkumu, jak obecně popsáno v kapitole 10.2. 

Odlišně je však v oblasti soudní ochrany životního prostředí přistupováno k napadání 

procedurálních rozhodnutí. Podle estonského Nejvyššího soudu (zjevně na základě 

požadavků Aarhuské úmluvy) platí v případě procesních rozhodnutí v oblasti ochrany 

životního prostředí výjimka z omezené možnosti soudního přezkumu těchto 

rozhodnutí145.  

 

V oblasti ochrany životního prostředí mohou být rozhodnutí procesní povahy, za kterou 

je považován i proces posuzování vlivů na životní prostředí – Environmental Impact 

Assessment (EIA), přezkoumávána u soudů samostatně, bez omezující vazby na 
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konečné, meritorní rozhodnutí. Estonský Nejvyšší soud tuto přezkoumatelnost dovozuje 

z faktu, že  tyto typy procesních rozhodnutí mají klíčový vliv na konečné, meritorní 

rozhodnutí. Ve vztahu k české právní úpravě je zde tedy ohromný rozdíl, a to v 

přezkoumatelnosti stanovisek EIA. Estonská soudní praxe na rozdíl od té české, která se 

k dané věci opakovaně (a konstantně) vyjadřovala v poslední době146, soudní přezkum 

výstupů procesu EIA nepřipouští. Podle Nejvyššího správního soudu ČR není v rámci 

napadání tohoto správního aktu naplněna podmínka přímého zásahu do práv žalobce. 

 

Podobně jako české správní soudy jejich estonští kolegové přezkoumávají pouze 

zákonnost vydaných rozhodnutí orgánů veřejné moci. Věcnou správnost a aspekty 

správního uvážení v oblasti ochrany životního prostředí soudy přezkoumávají do té 

míry, kdy je zjevné, že orgán veřejné moci založil svůj úsudek na věcně nesprávném 

předpokladu nebo že ponechal některý významný aspekt či námitku bez povšimnutí. Z 

podobných důvodů ruší české správní soudy rozhodnutí orgánů veřejné moci pro jejich 

nepřezkoumatelnost, ale vždy jen k věcné námitce nebo návrhu žalobce, ke kterým se 

orgány veřejné moci v odůvodnění svého rozhodnutí nevyjádří. 

 

Na základě ustanovení § 12 estonského soudního řádu správního může soud v jakékoliv 

fázi přezkumného řízení na návrh žalobce nebo z vlastního podnětu rozhodnout o 

odkladném účinku vydaného rozhodnutí orgánu veřejné moci. Může tak učinit, pokud 

by dospěl k závěru, že v opačném případě by konečné soudní rozhodnutí o přezkumu 

pozbylo svého smyslu. Na rozdíl od civilního procesu soud podobně jako v ČR po 

žalobci nevyžaduje složení kauce v případě žádosti o odkladný účinek. Ve vztahu k 

české úpravě přiznávání odkladných účinků147 je však estonská úprava více orientována 

k posuzování objektivního účinku rozhodnutí než účinku na subjekty soudního sporu, 

žalobce a žalovaného. 

 
10.5. Shrnutí 

 

Při porovnání implementace Aarhuské úmluvy v Estonsku a v České republice se 

ukazuje řada styčných míst, ale zároveň řada rozdílů, které se odráží v možnosti 

přístupu fyzických a právnických osob k soudům ve věcech ochrany životního 

                                                                                                                                                                          
145 Více viz. kapitola 10.2. 
146 Více viz. kapitola 4.2.3. 
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prostředí. V této srovnávací kapitole jsem se věnoval zejména hlavním rozdílům v 

implementaci třetího pilíře Aarhuské úmluvy v estonském a českém právním prostředí. 

Nejvýznamnější rozdíl je v otázce bezprostřední použitelnosti ustanovení Aarhuské 

úmluvy. Zatímco české soudy nepřipouští bezprostřední aplikovatelnost článku 9.2., 

estonské soudy činí opačně a nevyžadují proto příslušnou národní právní úpravu. 

Estonské soudy tak na rozdíl od českých kolegů mohou v národních kauzách aplikovat 

přímo ustanovení Aarhuské úmluvy, což se ukazuje jako klíčový rozdíl v efektivitě 

soudní ochrany životního prostředí a přístupu dotčené veřejnosti k této ochraně. 

 

Velmi zajímavým konceptem estonského správního soudnictví je též neomezená lhůta k 

soudním žalobám ve věcech žádosti o vyslovení nezákonnosti určitých rozhodnutí, 

jednání či opominutí orgánů veřejné moci, ve spojení s tím, že v těchto typech žalob 

není vyžadován přímý zásah do práv žalobce. 

 

Přímý zásah do práv žalobce není obecně vyžadován ani u žalob v oblasti ochrany 

životního prostředí. To je další z významných rozdílů v efektivitě estonské soudní 

ochrany životního prostředí oproti ochraně poskytované českými soudy. Za zmínku stojí 

též zcela otevřená aktivní žalobní legitimace v oblasti územního plánování, což je 

klíčový institut pro ochranu životního prostředí, či soudní přezkoumatelnost procesních 

typů rozhodnutí v oblasti ochrany životního prostředí včetně stanovisek EIA a méně 

restriktivní podmínky pro přiznání odkladného účinku. 

 

To vše jsou aspekty, které z estonské úpravy přístupu k soudní ochraně životního 

prostředí činí jednu z nejvíce progresivních úprav v celém evropském regionu a způsob 

estonské implementace požadavků Aarhuské úmluvy se zdá být příkladný pro ostatní 

signatáře této významné mezinárodní úmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
147 Více viz. kapitola 4.4. 
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11. Závěr 

 

Soudní ochrana je důležitým prvkem pro zajištění práva na příznivé životní prostředí. 

Jak naznačuje motto této práce, pro efektivní zajištění ochrany životního prostředí a 

práva jednotlivců na jejich příznivé životní prostředí, je nutné zajistit co nejširší přístup 

fyzických a právnických osob k jednotlivým soudním orgánům k možnosti namítání 

nezákonností ze strany orgánů veřejné moci či třetích osob. Široká soudní ochrana práva 

na příznivé životní prostředí je nezbytnou a nepostradatelnou součástí demokratického 

zřízení a základním předpokladem pro fungování tohoto základního lidského práva v 

praxi. 

 

Cílem této práce bylo popsat možnosti přístupu fyzických a právnických osob k soudní 

ochraně životního prostředí v České republice. Tato práce se nejprve musela zabývat 

hmotně právní otázkou práva na příznivé životní prostředí – jeho obsahem, prameny 

práva  a okruhem subjektů, kterým toto základní ústavní právo přináleží. Právem na 

příznivé životní prostředí se rozumí právo na takové prostředí, které je antropogenně 

zatěžované pouze podlimitně. Tedy na prostředí znečišťované a zatěžované důsledky 

lidské činnosti včetně vnášení fyzikálních, chemických či biologických emisí a činitelů 

(např. emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody či půdy, emisí hluku, světla, různých 

záření, zápachu atd.) v míře, jíž připouštějí jednotlivé složkové předpisy na ochranu 

životního předpisy a lidského zdraví. Soudy neposkytují ochranu tomu, kdo se domáhá 

splnění nebo nepřekročení ukazatelů životního prostředí, které jsou přísnější než limitní 

hodnoty stanovené veřejnoprávními předpisy. Výjimkou k tomuto tvrzení jsou soudy 

občanskoprávní, které jako klíčové kritérium pro zásah do subjektivních práv 

nepovažují (veřejnoprávní) limitní hodnoty, ale jiné, nutno říci poměrně těžko 

uchopitelné parametry (např. „míra přiměřenosti poměrům“). 

 

Ačkoliv hmotně právní úprava práva životního prostředí je v této práci zmiňována spíše 

okrajově a pouze v přímé souvislosti s procesní úpravou zajištění práva na příznivé 

životní prostředí, je třeba upozornit, že objem právní úpravy v oblasti ochrany životního 

prostředí je značně rozsáhlý, přičemž právní předpisy upravují problematiku velmi 

podrobně až kauzalisticky. Zároveň dochází k častým změnám těchto předpisů, což již 

tak nesnadnou orientaci v nich činí ještě méně přehlednou. Komplikovanost hmotně 
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právní úpravy je jedním z důvodů relativně častého nesouladu rozhodnutí, aktů či 

jednání orgánů veřejné moci s právními předpisy. 

 

De lege ferenda v oblasti hmotného práva životního prostředí je nutné směřovat k 

zjednodušování, zobecňování a zvýšení provázanosti jednotlivých pramenů práva 

životního prostředí, při zachování či prohloubení standardů kvality životního prostředí a 

nástrojů jeho ochrany. 

 

S právem na příznivé životní prostředí je pevně spjato právo se jej zákonem 

stanovenými způsoby domáhat. Bez možnosti domáhat se domnělého porušování svého 

práva před orgány veřejné moci a nezávislými soudy by samozřejmě příslušné právo 

nemohlo být naplňováno.  

 

Na vnitrostátní úrovni jsou k hájení práva na příznivé životní prostředí povolány čtyři 

soudní instituce – soudy správní, občanskoprávní, trestní a soud Ústavní. Správní 

soudnictví je jednou ze stěžejních forem kontroly veřejné správy. Správní soudy 

poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob. Ke 

správním soudům se fyzické a právnické osoby obrací zejména v případech žádostí o 

přezkum rozhodnutí, opominutí a jednání orgánů veřejné správy. Okruh činností soudů 

ve správním soudnictví je velmi široký. Správní soudy jsou příslušné k rozhodování o 

žalobách proti pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy, k poskytování 

ochrany proti nečinnosti správních orgánů a před jejich nezákonnými zásahy, k 

rozhodování o kompetenčních žalobách, k rozhodování ve věcech volebních a ve 

věcech místního referenda, politických stran a hnutí (posledně zmíněné pravomoci jsou 

pro ochranu životního prostředí zcela okrajové). V nedávné době správním soudům 

přibyla pro ochranu životního prostředí ještě další významná pravomoc, a to rozhodovat 

ve věcech žalob proti opatřením obecné povahy. V praxi to našlo odezvu zejména v 

případě přezkumů územně plánovací dokumentace.  

 

Poměrně „pestrá“ mozaika přípustných žalobních návrhů v oblasti správního soudnictví 

pokrývá téměř veškeré situace, ve kterých se fyzická nebo právnická osoba může 

domáhat ochrany svých práv v oblasti ochrany životního prostředí. Nejčastější agendou 

správních soudů v oblasti ochrany životního prostředí je rozhodování o žalobách proti 

rozhodnutím orgánů veřejné správy. Podání žaloby je přípustné proti celé řadě 
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správních aktů orgánů veřejné správy, bez ohledu na to, zda jsou formálně označeny 

jako rozhodnutí či nikoliv. Určující pro přípustnost tohoto podání ke správnímu soudu 

je materiálně chápaný pojem „rozhodnutí orgánu veřejné správy“, zakotvený v 

ustanovení § 65 soudního řádu správního, bez ohledu na jeho formální označení (např. 

jako závazná stanoviska“). Nejen pro běžného uživatele práva je tím vznikla velmi 

složitá situace. Tato komplikovanost pak má v řadě případů negativní vliv na možnost 

hájit svá subjektivní práva na příznivé životní prostředí u soudu. Je jednoznačně 

žádoucí, aby se institut závazných stanovisek a praxe jejich vydávání vyjasnila a 

sjednotila a aby formální označení korespondovala s jeho materiálním vymezením. 

Jedině tak budou pro adresáty práva předvídatelná jejich procesní práva. 

 

Domáhání se svého práva na příznivé životní prostředí se v drtivé většině případů 

uskutečňuje u správních soudů, na základě žádostí o přezkum rozhodnutí, jednání či 

opominutí orgánů veřejné správy. Ochrana životního prostředí však může být 

realizována i prostředky práva soukromého a fyzické i právnické osoby se mohou 

domáhat svého práva na příznivé životní prostředí též u civilních soudů. Občanský 

zákoník jako základ soukromoprávní ochrany obsahuje řadu nástrojů, které lze využít 

při ochraně životního prostředí, zdraví a zdravých životních podmínek lidí. Jedná se 

zejména o ochranu před  imisemi  - znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, hluku, 

zápachu, prachu, kouře atd.) a problematiku náhrady škody. Zásah do práva na příznivé 

životní prostředí je v těchto případech obvykle doprovázen zásahem do dalších práv a 

svobod, které mají taktéž ústavní charakter. Zejména se jedná o zásah do práva na 

ochranu zdraví, práva na ochranu výkonu vlastnického práva, práva na ochranu 

soukromého a rodinného života.  

 

Soukromoprávní prostředky ochrany životního prostředí lze rozdělit na prostředky 

preventivního charakteru a prostředky následného řešení protiprávního jednání nebo 

protiprávního stavu. Prostředkem preventivního charakteru je obecně formulovaná 

povinnost uložena každému účastníkovi občanskoprávních vztahů počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí. 

Porušení této povinnosti je protiprávním jednáním. Konkrétní žalobní kategorií je tzv. 

prevenční žaloba, pro případy vážného ohrožení práva na zdraví, na majetku, na přírodě 

a na životním prostředí. Mezi prostředky následného řešení protiprávního jednání nebo 
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protiprávního stavu, které mají své uplatnění při ochraně životního prostředí, patří 

žaloba na ochranu osobnosti, žaloba sousedská a žaloba na náhradu škody.  

 

Soukromoprávní ochranu práva na příznivé životní prostředí a práv souvisejících lze 

v mozaice přístupů k soudní ochraně v těchto oblastech považovat za doplněk k ochraně 

poskytované orgány veřejné správy a následně správními soudy. V některých případech 

se jeví jako účelné obrátit se na civilní soudy s žádostí o obranu svých práv. Zejména 

v případech, kdy se dotčená osoba marně domáhala ochrany v rámci správního 

soudnictví (anebo řízení před správním soudem trvá neúměrně dlouho), případně též 

tam, kde veřejnoprávní úprava neposkytuje možnost domáhat se ochrany svých práv 

před orgány veřejné správy (např. omezený okruh účastníků v řízení o povolení provozu 

nadlimitního zdroje hluku). Domáhat se soukromoprávní ochrany je dále účelné 

v případě, že dojde ke vzniku škody na majetku nebo na zdraví dotčené osoby.  V praxi 

se soukromoprávní ochrany využívá nejčastější při obtěžování imisemi (hluku, zápachu, 

kouře, světla, prachu a dalších znečišťujících látek) a při uplatňování náhrady škody na 

majetku. Žaloba na ochranu osobnosti a žaloba prevenční jsou  pro ochranu životního 

prostředí využitelné spíše teoreticky. 

 

Odpovědnost za protiprávní jednání proti životnímu prostředí může mít rozměr 

správněprávní  či trestněprávní. Kvalitativně závažnější protiprávní jednání v oblasti 

ochrany životního prostředí je trestným činem. Jednotlivé skutkové podstaty trestných 

činů v oblasti ochrany životního prostředí jsou zakotveny v trestním zákoníku a 

příslušné k vedení sankčního řízení jsou trestní soudy. Sankcí za spáchání trestného činu 

v oblasti životního prostředí je zpravidla odnětí svobody nebo peněžitý trest. Přístup k 

trestnímu soudu ve věcech ochrany životního prostředí je však velmi omezený. Trestní 

řízení je proces, který dispozičně vedou orgány činné v trestním řízení, s cílem prokázat 

spáchání trestného činu, odhalit jeho pachatele a uložit mu za to trest a tento trest 

vykonat, přičemž účastníky tohoto řízení jsou pouze obviněný (obžalovaný), státní 

zástupce (žalobce), poškozený a osoba zúčastněná na řízení.  

 

Oblast trestního práva a přístupu k trestněprávním soudům je pro ochranu životního 

prostředí využitelná pouze v omezené míře. Trestněprávní odpovědnost je závažnější 

formou deliktní odpovědnosti, její aplikace přichází do úvahy pouze u velmi závažných 

porušení předpisů na ochranu životního prostředí, naplňujících skutkovou podstatu 
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trestných činů vyjmenovaných v trestním zákoníku. Kromě hmotně právního omezení 

přístupu k trestním soudům ve věcech ochrany životního prostředí je zde významné 

omezení procesní. Práva podatele trestního oznámení jsou silnější pouze v případě, 

pokud tato osoba splňuje podmínky pro přiznání postavení poškozeného. Pouze 

v takovém případě se může okrajovým způsobem účastnit trestněprávního řízení, 

v praxi je pak podstatné její právo podat stížnost proti usnesení o odložení věci. Další 

omezení využitelnosti trestního práva při ochraně životního prostředí je ryze praktické. 

V současné české praxi trestního práva na úseku ochrany životního prostředí je zřejmá 

nevůle orgánů činných v trestním řízení tyto věci odpovědně řešit, subjektivní vnímání 

závažnosti trestné činnosti v této oblasti oproti jiným oblastem trestního práva je ze 

strany policistů a státních zástupců velmi nízké a proto je zde výrazná tendence 

dotčenou veřejností oznamované skutky odkládat či alespoň postupovat na úroveň 

správně právní odpovědnosti. Výše uvedené bariéry bude třeba do budoucna 

odstraňovat, aby trestní právo mohlo sehrát významnější roli v oblasti ochrany 

životního prostředí v České republice, samozřejmě v těch intencích, která trestnímu 

právu přináležejí. 

 

Ústavní soud je zvláštní soudní instancí, která stojí mimo hierarchii (soustavu) těchto 

obecných soudů. Pro oblast ochrany životního prostředí jsou poměrně významné 

zejména jeho pravomoci zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení, 

rozhodování o zrušení podzákonných právních předpisů nebo jejich jednotlivých 

ustanovení a rozhodování o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí, opatření a 

jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. 

Fyzické a právnické osoby, které se domáhají ochrany ústavního práva na příznivé 

životní prostředí před orgány veřejné správy a poté před obecnými soudy, tak mohou 

využít některých těchto pravomocí Ústavního soudu. A to buď aktivně na základě 

přímého přístupu k Ústavnímu soudu prostřednictvím podání ústavní stížnosti, nebo 

pasivně na základě činnosti jiných subjektů, oprávněných zákonem k podáním k 

Ústavnímu soudu.  

 

Přístup fyzických a právnických osob k Ústavnímu soudu je tedy značně omezen a 

jedná se spíše o výjimečný prostředek ochrany životního prostředí. Přípustnost podání 

k Ústavnímu soudu je vázána na zásah do základního lidského práva či svobody, 

v našem případě zejména práva na příznivé životní prostředí, souvisejícího práva na 
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ochranu zdraví a procesního práva na projednání své věci před nezávislým soudním 

orgánem. Zároveň musí dojít k předchozímu marnému vyčerpání dostupných 

procesních prostředků. Významné pro širší ochranu životního prostředí je, že s ústavní 

stížností lze zároveň podat návrh na zrušení určitého právního předpisu nebo jeho části. 

 

Vedle vnitrostátních soudů poskytují ochranu životního prostředí též soudní instance 

evropské, resp. mezinárodní. Soudní dvůr Evropské unie je zodpovědný za jednotnost 

výkladu a aplikace práva Evropských společenství. Přístup občanů jednotlivých 

členských států a právnických osob se sídlem v těchto zemích k SDEU je logicky 

značně omezený. Ve vztahu k ochraně životního prostředí jsou nejvýznamnější žaloby 

Evropské komise vůči jednotlivým členským státům v rámci tzv. řízení pro porušení 

smlouvy z důvodu žádné nebo nesprávné transpozice evropských směrnic nebo 

z důvodu nesplnění jejich požadavků. Po přijetí Lisabonské smlouvy lze očekávat vyšší 

motivovanost členských států k plnění transpozičních lhůt k provedení směrnic ES z 

důvodu zrychleného systému finančních postihů. Komise může toto řízení zahájit 

rovněž na základě stížnosti ze strany fyzické či právnické osoby, či na základě podnětu 

od Evropského parlamentu, kterému byla doručena petice v určité záležitosti. Soudní 

dvůr Evropské unie také rozhoduje o tzv. předběžných otázkách, které mu předkládají 

národní soudy s žádostí o výklad komunitárního předpisu. I v tomto případě může 

podnět k řízení SDEU vzejít od osob z jednotlivých členských států, účastníků řízení 

před národním soudem.  

 

Přímý přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie k ochraně práva na příznivé životní 

prostředí či práva na ochranu zdraví, jehož by se fyzická nebo právnická osoba 

dovolávala vůči rozhodnutím, jednáním nebo nečinnosti vnitrostátního orgánu nebo 

vůči jednáním jiné osoby, tedy není přípustný. Přímý přístup k Soudnímu dvoru 

Evropské unie je pouze vůči rozhodnutím orgánů ES (tzv. žaloba na neplatnost), 

nepřímá cesta vede přes jiné orgány. Za prvé lze podnět vnitrostátnímu soudu 

k vyvolání řízení o předběžné otázce, kde je určující výklad komunitární normy, za 

druhé lze podat podnět (stížnost) k Evropské komisi vůči jakémukoliv aktu členského 

státu (právní předpis, rozhodnutí, jednání nebo opominutí vnitrostátního orgánu), pokud 

jej považuje za neslučitelný s ustanovením nebo principem právního řádu Společenství. 

Komise pak n základě posouzení podnětu může zahájit tzv. řízení pro porušení Smlouvy 

podle článku 258 Smlouvy o Evropské unii. Poslední a nejméně přímou cestou 
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k Soudnímu dvoru Evropské unie vede přes petici k Evropskému parlamentu, který na 

ni může rovněž zareagovat předáním Komisi k zahájení řízení pro porušení Smlouvy o 

Evropské unii. 

 

Ochrany životního prostředí se lze rovněž domáhat u Evropského soudu pro lidská 

práva. Úmluva sice přímo neobsahuje samostatné právo na příznivé životní prostředí, 

ale dosavadní judikatura Soudu se rozvinula rovněž směrem k ochraně tohoto práva. 

Díky judikatuře Soudu pokrývá článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod (právo na respektování soukromého a rodinného života) též ochranu 

před hlukem, ochranu před znečištěním ovzduší, ochranu před ekologickými riziky 

určitých lidských aktivit (např. jaderné testy, provoz rizikových zařízení) a ochranu před 

důsledky významných investičních záměrů (např. stavba či provoz jaderných elektráren 

či velkých vodních elektráren).  

 

Možnost požívat a domáhat se ústavního práva na příznivé životní prostředí potvrzuje 

zejména nález Ústavního soudu č. 96/1997 Sbírky nálezů ÚS, svazek 8, ze dne 10.7. 

1997, ale i na něj navazující judikatura tohoto i dalších soudů. Právo na příznivé životní 

prostředí a možnost se jej stanoveným způsobem domáhat má každá fyzická osoba. 

Problémem však zůstává nevyřešená otázka, zda právo na příznivé životní prostředí 

náleží i osobám právnickým (v praxi se bude jednat zejména o místní či celostátní 

občanská sdružení na ochranu životního prostředí). Dosud převládající názor, vyjádřený 

v usnesení Ústavního soudu č. 2/1998 Sbírky nálezů ÚS, a přejímaný dalšími soudními 

institucemi je, že nikoliv.  

 

Uplatňování teoreticko právní konstrukce, na které je tento úsudek založen, mělo a má 

závažné negativní důsledky v oblasti účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech 

životního prostředí a značně pokřivilo procesy zejména správních řízení a soudních 

přezkumů vydaných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Občanská sdružení byla a jsou 

de facto donucena k vedení zákopových válek na poli procesních práv, aniž by se řešilo 

meritum věci – zhoršení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých aspektů. Situace 

se vyvinula zcela absurdně a občanská sdružení, která jsou primárně založena za účelem 

ochrany životního prostředí a zdravých životních podmínek, nemohou úspěšně namítat 

hmotně právní pochybení orgánů veřejné správy (např. překročení hlukových limitů či 

imisních limitů pro ochranu zdraví), ale musí urputně napadat a zveličovat sebemenší 
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procesní pochybení správních orgánů. Nejvyšší správní soud, který tento stav 

opakovaně kritizuje, se pokouší za pomoci článku 2 odstavec 5 a článku 9 Aarhuské 

úmluvy tento pokřivený stav správního soudnictví v oblasti životního prostředí napravit 

a v řadě svých nedávných rozhodnutí uvedl, že občanská sdružení, pro něž je ochrana 

zájmů životního prostředí hlavní nebo podstatnou náplní jejich činnosti, jsou nositeli 

práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

Tyto rozsudky, které do teoreticko právního sporu o držbu ústavního práva na příznivé 

životní prostředí vnáší konformní výklad s Aarhuskou úmluvou, jsou pouze „prvními 

vlaštovkami“, které však většinová judikatura ostatních soudů prozatím ignoruje. Bude 

tedy zřejmě trvat ještě nějaký čas, kdy se soudní judikatura ustálí na tomto výkladu a 

osoby domáhající se ochrany životního prostředí nebudou nuceny tvrdošíjně vést 

nechtěné bitvy o procesní čistotu postupů orgánů veřejné správy, aniž by se řešila 

skutečná podstata sporu. 

 

Určitý posun v otázce subjektů práva na příznivé životní prostředí a zejména rozsahu 

přezkumu, kterého se mohou domáhat, v dosud rigidním českém soudním prostředí 

přinesla Aarhuská úmluva. Tato mezinárodní úmluva je klíčovým dokumentem v oblasti 

rozhodování ve věcech ochrany životního prostředí a přístupu veřejnosti k soudní 

ochraně v těchto záležitostech. Tři pilíře, na kterých Aarhuská úmluva stojí, přináší 

kvalitativně obrovský skok v úrovni ochrany životního prostředí a možnosti domáhat se 

svého práva na příznivé životní prostředí v České republice, jakož i v dalších státech, 

které jsou stranou Úmluvy.  

 

Se zapojením do přímé účasti na rozhodování o určitých záměrech a z toho pramenícího 

práva na soudní ochranu Aarhuská úmluva počítá s osobami, které jsou přímo dotčené 

řešeným problémem. Jedná se o omezený okruh osob splňující definici tzv dotčené 

veřejnosti uvedenou v článku 2 odstavec 5 Aarhuské úmluvy, tedy veřejnost, která je – 

nebo může být – ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto 

rozhodování určitý zájem U nevládních organizací na ochranu životního prostředí se 

pak takový zájem ex lege předpokládá a jsou tak podle Aarhuské úmluvy vždy zahrnuty 

mezi dotčenou veřejnost.   

 

Klíčový článek 9 AU požaduje po členských státech zajištění nezávislého přezkumu 

rozhodnutí, jednání či opominutí orgánů veřejné správy v oblasti práva na informace a 
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účasti na rozhodování ve věcech ochrany životního prostředí, přičemž tento přezkum a 

jeho výsledek musí být včasný, čestný, spravedlivý a nevyžadující vysoké náklady 

stěžovatele z řad dotčené veřejnosti. Přezkum se musí týkat hmotně právní i procesní 

zákonnosti. Zejména požadavky na včasnost a přezkum hmotně právní zákonnosti činí 

v českém právním prostředí značný problém, který lze považovat i za nesprávnou 

implementaci požadavků článku 9 Aarhuské úmluvy.  

 

Se zajištěním včasnosti rozhodnutí má problémy zejména správní soudnictví, a to díky 

nešťastně řešené místní příslušnosti soudu povolaného věc přezkoumat. Kumulace 

nápadů zejména u Městského soudu v Praze ve spojení s pouze výjimečně přiznávaným 

odkladným účinkem podaných žalob způsobuje v řadě případů naprostou neefektivitu 

soudní procedury, která irituje stěžovatele i soudce. Rozpor se zákonem je judikován po 

několika letech a investiční či jiný záměr, jehož povolení bylo napadeno žalobou, je již 

ve stadiu realizace či dokonce ve fázi provozu. Problém s hmotně právním přezkumem 

pramení z výše popsané teoreticko právní konstrukce, že právnické osoby (včetně dle 

Aarhuské úmluvy ex lege dotčených osob) se nemohou domáhat práva na příznivé 

životní prostředí a hmotně právních nezákonností vydaného rozhodnutí orgánu veřejné 

správy, ale pouze procesních práv, která jim v řízení náleží. 

 

 

Pro srovnání s českou právní úpravou přístupu k soudní ochraně ve věcech práva 

životního prostředí jsem si vybral implementaci třetího pilíře Aarhuské úmluvy v 

Estonsku. Stručný popis estonské úpravy implementace AU a její srovnání s českým 

způsobem implementace jasně ukazuje řadu styčných míst, ale zároveň řadu rozdílů, 

které se odráží v možnosti přístupu fyzických a právnických osob k soudům ve věcech 

ochrany životního prostředí. 

 

Nejvýznamnější rozdíl je v otázce bezprostřední použitelnosti ustanovení Aarhuské 

úmluvy. Zatímco české soudy nepřipouští bezprostřední aplikovatelnost článku 9.2., 

estonské soudy činí opačně a nevyžadují proto příslušnou národní právní úpravu. 

Estonské soudy tak na rozdíl od českých kolegů mohou v národních kauzách aplikovat 

přímo ustanovení Aarhuské úmluvy, což se ukazuje jako klíčový rozdíl v efektivitě 

soudní ochrany životního prostředí a přístupu dotčené veřejnosti k této ochraně. Velmi 

zajímavým konceptem estonského správního soudnictví je též neomezená lhůta k 
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soudním žalobám ve věcech žádosti o vyslovení nezákonnosti určitých rozhodnutí, 

jednání či opominutí orgánů veřejné moci, ve spojení s tím, že v těchto typech žalob 

není vyžadován přímý zásah do práv žalobce. Přímý zásah do práv žalobce není obecně 

vyžadován ani u žalob v oblasti ochrany životního prostředí. To je další z významných 

rozdílů v efektivitě estonské soudní ochrany životního prostředí oproti ochraně 

poskytované českými soudy. Za zmínku stojí též zcela otevřená aktivní žalobní 

legitimace v oblasti územního plánování, což je klíčový institut pro ochranu životního 

prostředí, či soudní přezkoumatelnost procesních typů rozhodnutí v oblasti ochrany 

životního prostředí včetně stanovisek EIA a méně restriktivní podmínky pro přiznání 

odkladného účinku.  

 

Estonský způsob implementace třetího pilíře Aarhuské úmluvy byl pro tuto práci z 

okruhu dalších možných kandidátů na porovnání vybrán zcela záměrně, neboť se jedná 

o jednu z nejvíce progresivních úprav přístupu k soudní ochraně životního v celém 

evropském regionu a způsob estonské implementace požadavků Aarhuské úmluvy se 

zdá být příkladný pro ostatní signatáře této významné mezinárodní úmluvy. 

 

Přístup k soudní ochraně životního prostředí v České republice se z dlouhodobějšího 

pohledu kvalitativně zvyšuje. Podle mého názoru na tom má zásluhu zejména 

znovuoživení správního soudnictví v České republice na počátku tohoto tisíciletí a (i 

díky tomu) dnešní progresivní judikatura Nejvyššího správního soudu pod vedením 

pana předsedy JUDr. Baxy148. Dalším zcela zásadním momentem pro zvýšení soudní 

ochrany životního prostředí byla ratifikace Aarhuské úmluvy ze strany České republiky. 

Snazší (a alespoň v oblasti správního soudnictví relativně levný) přístup k soudní 

ochraně v oblasti životního prostředí pak motivuje aktivní občany a občanská sdružení k 

„dotažení“ svých zájmů na ochraně životního prostředí až na tuto úroveň, pokud se 

svými argumenty a námitkami neuspějí před orgány veřejné správy. Větší objem žalob 

podávaných k ochraně životního prostředí v různých oblastech, včetně řady úspěšných 

pionýrských pokusů (např. žaloby na „staré“ územní plány coby opatření obecné 

povahy nebo využití civilních sousedských žalob k ochraně před nadlimitní hlukovou 

zátěží) pak obohacují a dále rozvíjejí soudní judikaturu směrem k silnější ochraně práv a 

zájmů na ochraně životního prostředí.  

                                                           
148 Tento kompliment je bohužel třeba doplnit výhradou k činnosti dvou výrazně konzervativnějších 
senátů NSS. 
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Rezervy jsou ale samozřejmě stále velké, zejména co se týče samotné efektivity ochrany 

životního prostředí ve správním soudnictví způsobené pomalým rozhodováním 

některých správních soudů a absencí většího rozšíření přiznávání odkladných účinků 

podávaných správních žalob či restriktivnímu vymezování okruhu účastníků některých 

správních řízení. 

 

Význam správního soudnictví samozřejmě nelze přeceňovat ani v otázce rozsahu 

přezkumu. Správní soudy přezkoumávají zákonnost rozhodnutí, a to jak v hmotně 

právní tak procesně právní rovině. Správní soudy se nezabývají otázkou věcné 

správnosti, účelnosti, hospodárnosti a dalším taktéž významným aspektům správních 

aktů. Posouzení a přezkum těchto aspektů rozhodnutí je zcela logicky ponecháno ve 

sféře veřejné správy. Směrem k posuzování věcné správnosti alespoň částečně míří 

přezkoumávání překročení mezí správního uvážení anebo zneužití tohoto institutu. 

Poměřováno Aarhuskou úmluvou, tato požaduje po signatářských zemích zajištění 

soudního přezkumu hmotně právní a procesní zákonnosti rozhodnutí, jednání a 

opominutí orgánů veřejné správy. Posuzování věcné správnosti určitých zásahů do 

životního prostředí standardně i v jiných zemích zůstává na orgánech veřejné správy, 

vybavené potřebným odborným zázemím a legislativním, koncepčním a politickým 

rámcem.  

 

Zastánci zájmů protichůdných zájmům na ochraně životního prostředí se samozřejmě 

pokouší o omezování postupně se rozvíjejícího přístupu k soudní ochraně životního 

prostředí a tomu předcházející účasti veřejnosti na rozhodování v této oblasti. Nutno 

říci, že zejména na legislativním „bitevním poli“ se jim to celkem daří. Legislativní 

paskvily typu de lege vyloučení odkladného účinku podaných žalob ve správním 

soudnictví (viz. novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedená 

zákonem č. 436/2009 Sb.) nebo speciální zákony označující tu či onu silnici za veřejný 

zájem jsou sice úsměvné, ale díky své úspěšnosti v Parlamentu nebezpečné příklady 

z poslední doby. Legislativní ataky vůči ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a 

krajiny, který je branou účasti občanských sdružení ve správních řízeních a jejich 

soudních přezkumech, jsou již folklórem řady zákonodárců napříč politickými stranami. 

Naopak legislativní podpora dalšímu rozšiřování přístupu k soudní ochraně životního 
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prostředí, například v oblasti trestního práva nebo oblasti soudních přezkumů správního 

trestání za delikty proti životnímu prostředí se v nejbližší době příliš očekávat nedá. 

 

Lze uzavřít, že právní úprava a rozvíjející se soudní judikatura pokrývá v poslední době 

ochranu životního prostředí poměrně slušně, od stále rozšířenějšího správního 

soudnictví přes první vlaštovky v občanskoprávním soudnictví po specificky a spíše 

výjimečně využívané trestní soudnictví. V případech, ve kterých i tyto soudní instance 

selhávají, pak nastupují mimořádné nástroje v rámci ústavního soudnictví a 

štrasburského soudu pro lidská práva. Pomoc lze  hledat i u Soudního dvora Evropské 

unie, i když nepřímo skrze Evropskou komisi či národní soudy. Přesto však je v oblasti 

přístupu k soudní ochraně životního prostředí v rámci těchto v práci popsaných 

instrumentů v České republice co zlepšovat, aby došlo k zajištění (slovy Aarhuské 

úmluvy) účinné, čestné, spravedlivé a včasné nápravy hmotně právních i procesních 

nezákonností, napadaných dotčenou veřejností v oblasti ochrany životního prostředí. 
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Abstrakt 

 

Cílem této práce na téma Přístup k soudům ve věcech ochrany životního prostředí je 

popis možností přístupu fyzických a právnických osob k soudní ochraně životního 

prostředí v České republice. Soudní ochrana je důležitým prvkem pro zajištění práva na 

příznivé životní prostředí. Pro efektivní zajištění ochrany životního prostředí a práva 

jednotlivců na jejich příznivé životní prostředí je nutné zajistit co nejširší přístup 

fyzických a právnických osob k jednotlivým soudním orgánům k možnosti namítání 

nezákonností ze strany orgánů veřejné moci či třetích osob. Široká soudní ochrana práva 

na příznivé životní prostředí je nezbytnou a nepostradatelnou součástí demokratického 

zřízení a základním předpokladem pro fungování tohoto základního lidského práva v 

praxi. 

 

Tato práce se nejprve musí zabývat hmotně právní otázkou práva na příznivé životní 

prostředí – jeho obsahem a okruhem subjektů, kterým toto základní ústavní právo 

přináleží. Právem na příznivé životní prostředí se rozumí právo na takové prostředí, 

které je antropogenně zatěžované pouze podlimitně. Tedy na prostředí znečišťované a 

zatěžované důsledky lidské činnosti včetně vnášení fyzikálních, chemických či 

biologických emisí a činitelů v míře, jíž připouštějí jednotlivé složkové předpisy na 

ochranu životního předpisy a lidského zdraví. Soudy až na výjimky neposkytují ochranu 

tomu, kdo se domáhá splnění nebo nepřekročení ukazatelů životního prostředí, které 

jsou přísnější než limitní hodnoty stanovené veřejnoprávními předpisy.  

 

S právem na příznivé životní prostředí je pevně spjato právo se jej zákonem 

stanovenými způsoby domáhat. Bez možnosti domáhat se domnělého porušování svého 

práva před orgány veřejné moci a soudními orgány by samozřejmě příslušné právo 

nemohlo být naplňováno. Možnost požívat a domáhat se ústavního práva na příznivé 

životní prostředí potvrzuje zejména nález Ústavního soudu č. 96/1997 Sbírky nálezů 

ÚS, svazek 8, ze dne 10.7. 1997, ale i na něj navazující judikatura tohoto i dalších 

soudů. Právo na příznivé životní prostředí a možnost se jej stanoveným způsobem 

domáhat má každá fyzická osoba. Problémem však zůstává nevyřešená otázka, zda 

právo na příznivé životní prostředí náleží i osobám právnickým (v praxi se bude jednat 

zejména o místní či celostátní občanská sdružení na ochranu životního prostředí. Dosud 
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převládající názor, vyjádřený v usnesení Ústavního soudu č. 2/1998 Sbírky nálezů ÚS, a 

přejímaný dalšími soudními institucemi je, že nikoliv. Uplatňování teoreticko právní 

konstrukce, na které je tento úsudek založen, mělo a  má závažné negativní důsledky 

v oblasti účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí a značně 

pokřivilo procesy zejména správních řízení a soudních přezkumů vydaných rozhodnutí 

orgánů veřejné správy. Občanská sdružení byla a jsou de facto donucena k vedení 

zákopových válek na poli procesních práv, aniž by se řešilo meritum věci – zhoršení 

kvality životního prostředí a jeho jednotlivých aspektů. Nejvyšší správní soud, který 

tento stav opakovaně kritizuje, se pokouší za pomoci článku 2 odstavec 5 a článku 9 

Aarhuské úmluvy tento pokřivený stav správního soudnictví v oblasti životního 

prostředí napravit a v řadě svých nedávných rozhodnutí uvedl, že občanská sdružení, 

pro něž je ochrana zájmů životního prostředí hlavní nebo podstatnou náplní jejich 

činnosti, jsou nositeli práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod. Tyto rozsudky, které do teoreticko právního sporu o držbu 

ústavního práva na příznivé životní prostředí vnáší konformní výklad s Aarhuskou 

úmluvou, jsou pouze prvními vlaštovkami, které však většinová judikatura ostatních 

soudů prozatím ignoruje. Bude tedy zřejmě trvat ještě nějaký čas, kdy se soudní 

judikatura ustálí na tomto výkladu a osoby domáhající se ochrany životního prostředí 

nebudou nuceny tvrdošíjně vést nechtěné bitvy o procesní čistotu postupů orgánů 

veřejné správy, aniž by se řešila skutečná podstata sporu. 

 

Určitý posun v otázce subjektů práva na příznivé životní prostředí v dosud rigidním 

českém soudním prostředí přinesla Aarhuská úmluva. Tato mezinárodní úmluva je 

klíčovým dokumentem v oblasti rozhodování ve věcech ochrany životního prostředí a 

přístupu veřejnosti k soudní ochraně v těchto záležitostech. Aarhuská úmluva stojí na 

třech pilířích a přináší kvalitativně obrovský skok v úrovni procedurální ochrany 

životního prostředí a možnosti domáhat se svého práva na příznivé životní prostředí 

v České republice, jakož i v dalších státech, které jsou stranou Úmluvy.  

 

Klíčový článek 9 AU požaduje po členských státech zajištění nezávislého přezkumu 

rozhodnutí, jednání či opominutí orgánů veřejné správy v oblasti práva na informace a 

účasti na rozhodování ve věcech ochrany životního prostředí, přičemž tento přezkum a 

jeho výsledek musí být včasný, čestný, spravedlivý a nevyžadující vysoké náklady 

stěžovatele z řad dotčené veřejnosti. Přezkum se musí týkat hmotně právní i procesní 
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zákonnosti. Zejména požadavky na včasnost a přezkum hmotně právní zákonnosti činí 

v českém právním prostředí značný problém, který lze považovat i za nesprávnou 

implementaci požadavků článku 9 Aarhuské úmluvy. Se zajištěním včasnosti 

rozhodnutí má problémy zejména správní soudnictví, a to díky nešťastně řešené místní 

příslušnosti soudu povolaného věc přezkoumat. Kumulace nápadů u Městského soudu 

v Praze ve spojení s pouze výjimečně přiznávaným odkladným účinkem podaných 

žalob způsobuje v řadě případů naprostou neefektivitu soudní procedury, která irituje 

stěžovatele i soudce. Rozsudek je vynesen po několika letech a investiční či jiný záměr, 

jehož povolení bylo napadeno žalobou, je již zpravidla ve fázi realizace či dokonce 

provozu. Problém s hmotně právním přezkumem pramení z výše popsané teoreticko 

právní konstrukce, že právnické osoby (včetně dle Aarhuské úmluvy ex lege dotčených 

osob) se nemohou domáhat práva na příznivé životní prostředí a hmotně právních 

nezákonností vydaného rozhodnutí orgánu veřejné správy, ale pouze procesních práv, 

která jim v řízení náleží. 

 

Tato práce se především zabývá přístupem fyzických a právnických osob k soudní 

ochraně poskytované jednotlivými soudními instancemi při hájení zájmů životního 

prostředí. Nejprve jsou rozebrány možnosti přístupu k národním soudům – správnímu, 

občanskoprávnímu, trestnímu a ústavnímu. Nejvíce pozornosti je logicky věnováno 

nejčastějšímu soudnímu typu, ke kterému se budou osoby domáhající se ochrany 

životního prostředí obracet, tedy správnímu soudnictví. Vedle popisu jednotlivých typů 

žalob práce popisuje praktické problémy s efektivitou soudní ochrany, zejména pak ve 

světle již zmiňované Aarhuské úmluvy. Občanskoprávní a trestní soudnictví hraje 

v oblasti ochrany životního prostředí sice okrajovou, ale v určitých případech 

nezastupitelnou úlohu. Přístup fyzických a právnických osob k Ústavnímu soudu je pak 

již značně omezen a jedná se spíše o výjimečný prostředek ochrany životního prostředí. 

Přípustnost podání k Ústavnímu soudu je vázána na zásah do základního lidského práva 

či svobody. Zároveň musí dojít k předchozímu marnému vyčerpání dostupných 

procesních prostředků. Významné pro širší ochranu životního prostředí je, že s ústavní 

stížností lze zároveň podat návrh na zrušení určitého právního předpisu nebo jeho části. 

 

Přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie ze strany občanů či právnických osob 

členského státu EU je významně omezený a spíše výjimečný. Narozdíl od národních 

soudů, občané a právnické osoby nemají možnost dovolávat se u SDEU ochrany proti 
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jiné osobě nebo proti státu. Přímý přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie k ochraně 

práva na příznivé životní prostředí či práva na ochranu zdraví, jehož by se fyzická nebo 

právnická osoba dovolávala vůči rozhodnutím, jednáním nebo nečinnosti vnitrostátního 

orgánu nebo vůči jednáním jiné osoby, tedy není přípustný. Přímý přístup k Soudnímu 

dvoru Evropské unie je pouze vůči rozhodnutím orgánů ES (tzv. žaloba na neplatnost), 

nepřímá cesta vede přes jiné orgány, vnitrostátní soudy v rámci vyvolání řízení o 

předběžné otázce a Evropskou komisi v rámci stížnosti. 

 

Ochrany životního prostředí se lze rovněž domáhat u Evropského soudu pro lidská 

práva. Úmluva sice přímo neobsahuje samostatné právo na příznivé životní prostředí, 

ale dosavadní judikatura soudu se rozvinula rovněž směrem k ochraně tohoto práva. 

Díky judikatuře Soudu pokrývá článek 8 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod (právo na respektování soukromého a rodinného života) též ochranu 

před hlukem, ochranu před znečištěním ovzduší, ochranu před ekologickými riziky 

určitých lidských aktivit (např. jaderné testy, provoz rizikových zařízení) a ochranu před 

důsledky významných investičních záměrů (např. stavba či provoz jaderných elektráren 

či velkých vodních elektráren).  

 

Tato práce se rovněž pro srovnání věnuje implementaci třetího pilíře Aarhuské úmluvy 

v jiném evropském státě, konkrétně v Estonsku. Krátký exkurt do estonské úpravy 

implementace AU a její srovnání s českým způsobem implementace jasně ukazuje řadu 

styčných míst, ale zároveň řadu rozdílů, které se odráží v možnosti přístupu fyzických a 

právnických osob k soudům ve věcech ochrany životního prostředí. Estonský způsob 

implementace třetího pilíře Aarhuské úmluvy byl pro tuto práci z okruhu dalších 

možných kandidátů na porovnání vybrán zcela záměrně, neboť se jedná o jednu z 

nejvíce progresivních úprav přístupu k soudní ochraně životního v celém evropském 

regionu a způsob estonské implementace požadavků Aarhuské úmluvy se zdá být 

příkladný pro ostatní signatáře této významné mezinárodní úmluvy. 

 

Právní úprava a rozvíjející se soudní judikatura pokrývá v poslední době ochranu 

životního prostředí v České republice poměrně slušně, od stále rozšířenějšího správního 

soudnictví přes první vlaštovky v občanskoprávním soudnictví po specificky a spíše 

výjimečně využívané trestní soudnictví. V případech, ve kterých i tyto soudní instance 

selhávají, pak nastupují mimořádné nástroje v rámci ústavního soudnictví a 
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štrasburského soudu pro lidská práva. Pomoc lze  hledat i u Soudního dvora Evropské 

unie, i když nepřímo skrze Evropskou komisi či národní soudy. Přesto však je v oblasti 

přístupu k soudní ochraně životního prostředí v rámci těchto v práci popsaných 

instrumentů v České republice co zlepšovat, aby došlo k zajištění (slovy Aarhuské 

úmluvy) účinné, čestné, spravedlivé a včasné nápravy hmotně právních i procesních 

nezákonností, napadaných dotčenou veřejností v oblasti ochrany životního prostředí. 
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Summary 

 
The aim of this work on Access to Justice in Environmental Matters is to describe 

possibilities of access of natural and legal persons to the judicial protection of the 

environment in the Czech Republic. Judicial protection is an important element of 

ensuring the right to favourable environment. To ensure effective environmental 

protection and the rights of individuals to the favourable environment, it is necessary to 

ensure the widest possible access of natural and legal persons to public authorities and 

courts claiming the illegality of decisions, acts and omissions of public authorities or 

third parties. Broad judicial protection of the right to favourable environment is 

necessary and indispensable part of democratic system and a prerequisite for the 

functioning of basic human rights in practice. 

 

This work must first address the question of substantive legal right to favourable 

environment - its content and range of entities to which this fundamental constitutional 

right belongs. Right to favourable environment means the right to an environment 

which is polluted below given limit. Thus, on environmental polluted and stressed as a 

consequences of human activities, including the introduction of physical, chemical or 

biological agents emissions and agents in  extent to which the legal regulations on 

protection of the environment and human health allow. The courts generally do not 

provide protection to anyone who seeks fulfilment or not overrun of environmental 

indicators that are more stringent than the limit values imposed by public law. 

  

The right to favourable environment is tightly linked with the right to claim such a right 

by ways the law accepts. Without an option to claim an alleged violation of rights 

before public authorities and judicial authorities, of course, the law could not be 

pursued. Possibility to exercise and enforce the constitutional right to a favourable 

environment confirmed the Constitutional Court judgement No. 96/1997 Collection of 

the Constitutional Court finds, Volume 8, dated July 10 1997 and following case law of 

this and other courts. The right to favourable environment and opportunity to claim such 

a right belong to any natural person. However, the problem remains with unresolved 

question whether the right to favourable environment belongs also to legal persons (in 

practice it will be especially on local and national civil society organizations to protect 

the environment). Yet the prevailing view expressed in the resolution of the 
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Constitutional Court No. 2 / 1998 Collection of the Constitutional Court, followed by 

other judicial institutions, is that not. The application of this theoretically legal 

construction on which this opinion is based, has so far serious negative consequences 

for public participation in environmental matters and greatly distorts processes, in 

particular the administrative proceedings and judicial reviews of decisions issued by 

public authorities. Community groups have been and are de facto forced to wage wars, 

entrenched in the field of procedural rights, without having to address the merits of the 

case - environmental degradation and its various aspects. The Supreme Administrative 

Court, which has repeatedly criticized this situation, tries to correct this twisted state of 

administrative justice in the environmental field with support of Article 2, paragraph 5 

and Article 9 of the Aarhus Convention and in many of its recent decisions said that the 

civic association, for which the environmental protection interests is the major object of 

activity, are bearers of the right to favourable environment in accordance with Article 

35, paragraph 1 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. These judgments, 

which into the theoretically legal dispute over possession of the constitutional right to 

favourable environment, bring an conformity with the Aarhus Convention, are only the 

first swallow. But the majority of other courts such interpretation ignore. It will 

therefore probably take some time, when the court case law settles this interpretation 

and the persons seeking the protection of the environment will not be forced to battle 

fiercely unwanted procedural battles over purity of processes of public authorities, 

without having to deal with the real essence of the dispute. 

  

A shift in the question of bodies, having the right to a favourable environment, in yet 

rigid Czech legal environment brought about the Aarhus Convention. This international 

convention is a key document for decision making in matters of environmental 

protection and public access to justice in these matters. The Aarhus Convention has 

three pillars, and brings a huge qualitative leap in the level of procedural protection of 

the environment and the possibility to claim the right to a favourable environment in the 

Czech Republic and in other states that are party to the Convention. 

  

Key Article 9 AC requires member states to ensure an independent review of decisions, 

acts or omissions of public authorities in the field of right to information and 

participation in decision-making in matters of environmental protection, and this review 

and its outcome must be timely, honest, fair and not requiring high costs of the 



 166

complainant from the public concerned. The review must relate to the substantive law 

and procedural law. Particularly, requirements on timeliness and substantive legal 

review of the legality is in the Czech legal environment a considerable problem, which 

can be seen as an improper implementation of the requirements of Article 9 of the 

Aarhus Convention. Ensuring the timeliness of the decisions is complicated mainly for 

administrative courts, particularly due to the unfortunate solution of territorial 

jurisdiction to review the matter at stake. Cumulating of cases before the Municipal 

Court in Prague in conjunction with the only exceptionally recognized suspense effect 

of actions filed, causes in many cases utter inefficiency of the judicial procedures, 

which irritates complainants and judges. Judgement is rendered after a few years, when 

investment or other purposes, the permit application was challenged, is usually already 

underway or even in operation. The problem with the substantive legal review stems 

from the above theoretically legal construction that legal persons (including NGOs, by 

the Aarhus Convention ex lege confirmed as concerned) can not claim a right to 

favourable environment and substantive illegality of the order issued a public authority, 

but only procedural rights they hold in the proceedings. 

  

This work mainly focus on an approach of natural and legal persons to judicial 

protection provided by various courts in their defending the interests of the 

environment. Firstly the possibility of access to national courts - administrative, civil, 

criminal and constitutional is analysed. Most attention is logically devoted to the 

administrative courts, as most frequent type of court to which persons seeking the 

environmental protection turn to. Besides the description of different types of actions 

the work describes the practical problems with the effectiveness of judicial protection, 

particularly in light of the above-mentioned Aarhus Convention. Civil and criminal 

justice system plays in the field of environmental protection although marginal but in 

some cases irreplaceable role. Access to natural and legal persons to the Constitutional 

Court is already quite limited and it is a rather exceptional way of protecting the 

environment. Admissibility of a submission to the Constitutional Court is bound to 

alleged hit of the fundamental human rights and freedoms. Important for the wider 

environmental protection is that with the constitutional complaint may also be submitted 

a proposal to repeal a law or part thereof.  

 

Access to the Court of Justice of the European Union (SDEU) by citizens or legal 
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persons of a Member State is significantly limited and rather exceptional. Unlike 

national courts, citizens and legal persons have not a possibility to turn to the SDEU 

protection against another person or against the state. Direct access to the Court of 

Justice of the European Union to protect the right to favourable environment or the right 

to health, against the decision, act or omission of the national authority or against the 

conduct of another person is not admissible. Direct access to the Court of Justice of the 

European Union is allowed only against the decision of the EC institutions (called the 

action for annulment). The indirect way is through other bodies, national courts in the 

induction of the preliminary ruling and the European Commission in the complaint.  

 

Protection of the environment may also be claimed before the European Court of 

Human Rights. The Convention does not have self-contained right to favourable 

environment, but its existing case law has developed also towards the protection of this 

right. Thanks Court case law the Article 8 of the European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms (right to respect for private and family life) covers 

also protection against noise, air pollution, protection against environmental risks of 

certain human activities (e.g. nuclear testing, operation of hazardous installations) and 

protection against the consequences of major investment projects (e.g. construction or 

operation of nuclear power stations). 

  

This work also compares the implementation of the third pillar of the Aarhus 

Convention in the Czech Republic with another European country, namely with Estonia. 

Short presentation by the Estonian implementation of the AC and its comparison with 

the Czech way of implementation clearly shows many similar provisions, but also many 

differences that are reflected in the ability of access of natural and legal persons to 

justice in environmental matters. Estonian way of implementation of  the third pillar of 

the Aarhus Convention was for this work from a range of other possible candidates to 

compare selected deliberately, because it is one of the most advanced way of 

implementation of access to judicial protection of the environment throughout the 

European region. The Estonian way of implementation of requirements of the Aarhus 

Convention seems to be exemplary for the other signatories of this important 

international convention.  

 

Recent legislation and evolving practice of the court covers environmental protection in 
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the Czech Republic quite well, from increased use of administrative justice through the 

first swallows in the civil justice system and specifically but still the rarely used 

criminal justice system. In cases where even these judicial instances fail, then comes an 

extraordinary tool with in the constitutional justice and the Strasbourg Court of Human 

Rights. Assistance may also be seek by the Court of Justice of the European Union, 

albeit indirectly, through the European Commission and national courts. However, in 

the field of access to judicial protection of the environment under these instruments in 

the Czech Republic is still many things to improve in order to ensure (in the words of 

the Aarhus Convention), effective, honest, fair and timely redress of substantive and 

procedural illegalities, claimed by the public concerned in the field of environmental 

protection. 
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