
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 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 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. Na rozdíl 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. 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 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. 


