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1. ÚVOD 

Existence člověka a života na Zemi je nerozlučně spjata s  životním 

prostředím. Pro člověka představuje životní prostředí dosud nenahraditelný 

zdroj uspokojování jeho potřeb, a proto je jeho zachování  nezbytným 

předpokladem pro přežití současných i budoucích generací . S rozvojem 

lidské společnosti je však životní prostředí vystavováno mnoha negativním 

vlivům, které mají svůj původ v lidské činnosti a vedou ke snižování jeho 

kvality. Lidstvo tak v současnosti čelí celé řadě světových, regionálních, ale i 

lokálních problémů, které s degradací životního prostředí bezprostředně 

souvisí.  

Ochrana životního prostředí patří k oblastem s nejvíce progresivní  

právní  úpravou, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Vztah mezi 

ochranou životního prostředí a mezinárodním právem je do značné míry 

dán skutečností , že degradace životního prostředí nerespektuje hranice 

jednotlivých států  a představuje často hrozbu regionálního i světového 

charakteru. Zajištění dostatečné úrovně ochrany životního prostředí 

mnohdy vyžaduje společný postup většího počtu států , a tak se mezinárodní 

společenství musí vypořádat s bezprecedentně vysokými nároky kladenými 

na schopnost vzájemné spolupráce. Výzvě však čelí nejen státy, ale i celý 

systém mezinárodního práva veřejného, který není ve své tradiční formě 

schopen udržet tempo s proměnlivým stavem životního prostředí .  

Tato práce se zabývá nejvýznamnějším prostředkem k vytváření 

mezinárodních režimů na ochranu životního prostředí – mezinárodními 

úmluvami. S ohledem na značné množství  úmluv vztahujících se k životnímu 

prostředí není účelem této práce podat  jejich vyčerpávající přehled, ale 

spíše popsat  jejich společné znaky, které je odlišují od smluvních nástrojů  

upravujících jiná  odvětví mezinárodního práva. Práce  je tematicky 

rozdělena na osm kapitol, které se zabývají charakteristickými prvky těchto 

úmluv a snaží se je zobecnit . Pozornost je věnována hmotněprávním, 
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procedurálním , ale i institucionálním otázkám . Předposlední kapitola se 

snaží podat stručný přehled nejvýznamnějších úseků právní regulace 

ochrany životního prostředí a poukázat na prostředky a mechanismy, které 

jsou pro jednotlivé úseky  typické. Práce je doplněna závěrem, který se snaží 

rozvést některé myšlenky de lege ferenda. 

Při zpracovávání tématu byly použity  tradiční metody práce s texty, a to 

zejména jazyková, gramatická a logická výkladová metoda společně s 

metodou komparativní a syntetickou.  
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2. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MEZINÁRODNÍCH SMLUV V OBLASTI 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k tématu této  diplomové práce se jeví vhodné na úvod 

definovat pojem mezinárodní smlouva, krátce se pozastavit nad 

problematikou práva životního prostředí a poukázat na vztah  

mezinárodních smluv k  některým jiným pramenům mezinárodního práva a 

právním systémům.  

Obecnou úpravu mezinárodního  smluvního práva je dnes možné najít 

zejména ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu (dále jen VCLT1), ale také 

v pravidlech mezinárodního obyčejového práva. VCLT upravuje základní 

pravidla týkající se uzavírání a aplikace mezinárodních smluv 2 a pro své 

účely definuje smlouvu jako „mezinárodní dohodu uzavřenou mezi státy 

písemnou formou, řídící se mezinárodním právem, sepsanou v jediné nebo ve 

dvou či více souvisících listinách, ať je její název jakýkoliv“.  Tuto definici je 

však třeba vnímat ve světle věcné působnosti úmluvy a pro účely této práce 

je příliš úzká. V systému mezinárodního práva je totiž způsobilost uzavírat 

mezinárodní smlouvy přiznána také mezinárodním organizacím 3. Tato práce 

proto vychází z modifikované definice mezinárodních smluv, která je 

vymezuje jako „mezinárodní dohody uzavřené mezi státy, mezinárodními 

organizacemi a státy nebo mezinárodními organizacemi navzájem, písemnou 

formou, řídící se mezinárodním právem , sepsané v jediné nebo ve dvou či více 

souvisících listinách, ať je jejich  název jakýkoliv“.  Z uvedené definice vyplývá, 

že: 

(i) formální požadavky tvoří podmínka písemnosti, 

                                                        
1 United Nations Convention on the Law of Treaties, 1969. 
2 VCLT má dnes 110 smluvních stran. V době svého přijetí kodifikovala celou řadu existujících pravidel 
obyčejového práva.  
3 Obecné mezinárodní smluvní právo mezinárodních organizací je upraveno Úmluvou OSN o 
smluvním právu mezi mezinárodními organizacemi a státy nebo mezi mezinárodními organizacemi 
navzájem, která byla přijata roku 1986, avšak dosud nevstoupila v platnost.  
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(ii) subjektivní kritérium mohou naplnit pouze státy a mezinárodní 

organizace4, 

(iii) smlouva musí regulovat vztahy mezinárodního práva veřejného a 

mezi mezinárodní smlouvy tedy nelze řadit smluvní nástroje 

mezinárodního práva soukromého5, 

(iv) posouzení je třeba učinit zejména na základě obsahu smlouvy 6 a 

její označení není pro klasifikaci významné7. 

Mezinárodní smlouvy se tradičně dělí podle třech kritérií: (i) dle počtu 

smluvních  stran - na smlouvy dvoustranné a mnohostranné, (ii) dle územní 

působnosti smlouvy - na regionální, případně sub-regionální, a globální a 

(iii) dle cíle - na smlouvy znějící na výsledek nebo na provádění určité 

činnosti. Kategorizace dle výše uvedených kritérií je spíše teoretického 

charakteru a někteří autoři upřednostňují dělení dle autority, resp. vlivu 

mezinárodní úmluvy. Autoritu smlouvy je možné určit podle jejího  

územního dopadu (globální nebo regionální), reprezentativnosti smluvních 

stran, předmětu  úpravy, způsobu formulace závazků a také dle mezinárodní 

praxe, která uzavření smlouvy předcházela , včetně té, která následuje8.  

Smlouvy vysoké autority jsou smlouvami právotvornými ( law-making 

treaties) a strany jejich prostřednictvím vyjadřují své cháp ání 

mezinárodního pořádku. Takové smlouvy skýtají normotvorný potenciál i 

mimo oblast smluvní normotvorby a mohou ovlivnit stabilizaci obyčejových 

norem či obecných principů právních. Phillipe Sands mezi ně řadí např. 

                                                        
4 Mezinárodní úmluvy mezi jinými subjekty však mohou spadat do kategorie soft-law. 
5 Zda se bude smlouva řídit mezinárodním právem či nikoliv, bude zpravidla vyplývat z povahy 
smluvních stran. Avšak i subjekty mezinárodního práva navzájem mohou uzavírat soukromoprávní 
smlouvy. V tomto případě bude povaha ujednání vyplývat z jeho obsahu a účelu. 
6 Z obsahu musí být patrný projev vůle státu vytvořit platný závazek něco činit nebo něco zajistit. Ten 
absentuje u soft-law dokumentů, kde se jedná spíše o politický a morální závazek, nikoli však 
povinnost právní.  
7 „… ať je jejich název jakýkoliv“. Užitečný výklad k jednotlivým označením používaným v 
mezinárodních smlouvách je možné nalézt na portálu Sbírky mezinárodních smluv OSN. 
http://untreaty.un.org/English/guide.asp#glossary (15.11.2009). Označení však nemá vliv na 
skutečnost, zda se jedná o mezinárodní smlouvu, či nikoliv.  
8 Srov. Sands, P., Principles of International Environmental Law, 2. vydání, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2003, str. 127.  

http://untreaty.un.org/English/guide.asp#glossary
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Úmluvu  OSN o mořském právu z  roku 1982 (dále jen UNCLOS9), Úmluvu o 

světovém kulturním a přírodním dědictví  z roku 1972, Úmluvu o mokřadech  

majících mezinárodní význam , především jako biotopy vodního ptactva z 

roku 1971 (dále jen „Ramsarská úmluva“10) a Úmluvu o kontrole pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování z  roku 1989 

(dále jen „Basilejská úmluva“11)12. Zbytkovou kategorii tvoří kontraktuální 

smlouvy (treaty-contracts) , kterými jsou zejména smlouvy dvoustranné13.  

Tato práce se zabývá  mezinárodními smlouvami, které se vztahují 

k životnímu prostředí. Je zjevné, že konkrétní vymezení těchto smluv bude 

bezprostředně záviset na výkladu pojmu „životní prostředí“. Definici 

životního prostředí se však většina programových, i závazných 

mezinárodních dokumentů vyhýbá14. V mezinárodních úmluvách se častěji 

setkáváme s vymezením pojmů, které s  životním prostředím nějakým 

způsobem souvisejí a definují jej tak pouze zprostředkovaně15. Pro své účely 

pojem životní prostředí přímo definuje Úmluva o občanskoprávní 

odpovědnosti za škody vyplývající z činností nebezpečných pro životní 

prostředí z roku 1993 (dále jen „Luganská úmluva“)16, která do něj zahrnuje 

jednotlivé přírodní zdroje včetně vztahů mezi nimi, kulturní dědictví a 

krajinný ráz.  Protože právo v tomto ohledu buď mlčí, nebo není jednotné,  

někteří autoři podotýkají, že životní prostředí  je pojem, kterému všichni 

                                                        
9 United Nations Convention on the Law of Sea. 
10 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. 
11 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 
12 Srov. Sands, P., op. cit., str. 127. 
13 Srov. Shaw, M., International Law, 5. přepracované vydání, Cambridge University Press, 2003, str. 
88. 
14 Stockholmská deklarace vymezuje pojem přírodních zdrojů (princip 2): „The natural resources of the 
earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural 
ecosystems…“. Definicí životního prostředí se však nezabývá. Pouze naznačuje, že zahrnuje jak aspekty 
mající svůj původ v přírodě, tak ty pocházející z lidské činnosti. Srov. odst. 1 preambule Stockholmské 
deklarace. 
15 Srov. definici vlivu v čl. 1 odst. 7 Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících 
hranice států z roku 1991, která zahrnuje i změnu socio-ekonomických podmínek. K úmluvě byl roku 
2003 přijat Protokol o strategickém posuzování vlivů, který dosud nevstoupil v platnost. Ten ve svém 
čl. 2 odst. 7 velmi detailně definuje pojem „vliv na životní prostředí včetně zdraví“ a zahrnuje do něj 
lidské zdraví, faunu, flóru, biodiverzitu, půdu, klimatické podmínky, ovzduší, vodu, krajinu, přírodní 
stanoviště, majetek, kulturní dědictví a jejich vzájemné interakce. 
16 Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment. 
Srov. čl. 2 odst. 10 úmluvy.  
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v obecné rovině rozumí, avšak nikdo jej není schopen definovat 17. Tato práce 

používá pojem životního prostředí ve  smyslu blízkém českému právnímu 

řádu a pod pojmem životní  prostředí rozumí přirozené životní prostředí 

zahrnující jednotlivé přírodní zdroje včetně jejich vzájemných interakcí, 

krajinný ráz a přírodní stanoviště18.  

Většina mezinárodních smluv vztahujících se k  životnímu prostředí je 

součástí mezinárodního práva životního prostředí. Jedná se o samostatné 

odvětví mezinárodního práva19, které je však charakteristické neostrými 

hranicemi a vzájemným prolínáním  s ostatními odvětvími mezinárodního 

práva, a to zejména s mořským právem 20, právem mezinárodního obchodu21 a 

mezinárodněprávní  ochranou lidských práv a svobod22. Do mezinárodního 

práva životního prostředí je však nutné řadit jen mezinárodní smlouvy na 

ochranu životního prostředí , tedy takové, jejichž hlavním účelem je regulovat 

lidské činnosti mající vliv na životní  prostředí23. Zbytkovou kategorii úmluv 

vztahujících se k  životnímu prostředí tvoří smlouvy, které sice tyto činnosti 

nějakým způsobem upravují, ale nejedná se o jejich hlavní cíl. Mezi ně je 

možné řadit zejména mezinárodní úmluvy regulující mezinárodní obc hod, 

zbrojení a pracovní prostředí. Oproti mezinárodním úmluvám na ochranu 

                                                        
17 Viz. Caldwell, L., 1980, in Birnie, P. et al., International Law & The Environment, 3. vydání, Oxford 
University Press, Oxford, 2009, str. 5. 
18 Srov. §2 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, který jej definuje jako „…vše, co vytváří 
přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho 
složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ 
19 Mezinárodní právo životního prostředí se jako součást mezinárodního práva začíná, ač velmi 
pozvolna, formovat již v první polovině minulého století. Přestože zpočátku nelze hovořit 
o samostatnosti a o existenci zvláštního odvětví, dnes je takové chápání velmi rozšířené. K tomu srov. 
Šturma P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí, I. část, IFEC, Praha, 2004, str. 7.  
20 Např. UNCLOS se zabývá i problematikou ochrany živých mořských zdrojů a ochrany 
před znečištěním. Vztah mezi mořským právem a ochranou životního prostředí je v zásadě pozitivní. 
Blíže Boyle, A., Relationship between International Environmental Law and Other Branches of 
International Law, in Bodansky, D. et al. (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental 
Law, Oxford University Press, New York, 2008, str. 138-140.  
21 Zejména vztah mezi mezinárodními smlouvami na ochranu životního prostředí a Všeobecnou 
dohodou o clech a tarifech z roku 1994 je velmi problematický, protože mezinárodní obchod souvisí 
s otázkou využívání přírodních zdrojů a ochranou před škodlivými vlivy určitých látek či produktů. 
Jedná se o klasické dilema rovnováhy mezi rozvojem a ochranou životního prostředí.  
22 Ochranu životního prostředí zajišťují například mezinárodní úmluvy o lidských právech v případě 
ozbrojeného konfliktu. Blíže Sands, P., op. cit., str. 291-316. 
23 Viz. Mitchell, R., International Environmental Agreements Database Project (Version 2007.1), 2002-
2009. Dostupné na http://iea.uoregon.edu/ (15.11.2009). 

http://iea.uoregon.edu/
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životního prostředí však  tyto úmluvy nespadají do téhož odvětví 

mezinárodního práva a nevykazují žádné shodné a typické prvky, které by 

bylo možné blíže studovat a zobecňovat . Proto se tato práce zaměřuje 

zejména na mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí a 

v následujících kapitolách se blíže věnuje jejich zvláštním a 

charakteristickým rysům, kterými jsou:  

1. větší důraz na preventivní opatření než na institut odpovědnost i za 

škodu24, 

2. rozdílné zacházení (differential treatment) ve smyslu  rozdílně 

formulovaných závazků rozvojových a vyspělých států,  

3. využívání rámcových úmluv pro vytváření regionálních nebo 

globálních smluvních režimů25, 

4. zjednodušený postup  pro změnu technických,  vědeckých a 

administrativních norem26,  

5. institucionální zázemí a mechanismy stálé spolupráce 27,  

6. role nevládních mezinárodních organizací při přijímání, ratifikaci, 

implementaci a monitoringu smluvních závazků.  

2.2. Mezinárodní smlouvy a jejich vztah k vybraným pramenům 

mezinárodního práva životního prostředí 

Mezinárodní právo životního prostředí je souborem norem vztahujících 

se k životnímu prostředí. Tyto normy jsou obsaženy v  různých pramenech , 

které neexistují izolovaně, ale vzájemně se ovlivňují a  vytvářejí systém 

právních pramenů. Systém pramenů mezinárodního práva životního 

prostředí není odlišný od mezinárodního práva veřejného a vychází 

z tradičních právních pramenů, kterými jsou mezinárodní smlouvy, 

mezinárodní obyčej a obecné zásady právní uznávané civilizovanými 

národy. Jako podpůrné a doplňkové prameny se uplatňují také soudní 

                                                        
24 Blíže Kapitola 5.1 a 5.2. 
25 Blíže Kapitola 4.4. 
26 Blíže Kapitola 4.5. 
27 Blíže Kapitola 8. 
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rozhodnutí a učení doktríny. Tradiční pojetí právních pramenů však z optiky 

dnešního mezinárodního práva představuje spíše akceptovatelné právní 

minimum28. Dnes je vedle těchto pramenů uznávána i existence nových 

pramenů mezinárodní normativity, které zohledňují kromě právní 

závaznosti i závaznost politicko-morální. Je možné mezi ně řadit zejména 

akty mezinárodních organizací a mezinárodních konferencí 29.  

Mezinárodní smlouvy jsou obecně nejintenzivněji využívaným 

prostředkem mezinárodní normotvorby. Výhody spočívají zejména v  menší 

časové náročnosti normotvorného procesu, ve větší právní jistotě, ale také 

v potencionálně neomezeném předmětu úpravy. Pro pochopení zcela 

zásadního významu mezinárodních smluv pro ochranu životního prostředí 

je třeba poukázat na požadavky, které ochrana životního prostředí klade na 

právní normy: 

(i) životní prostředí je integrovaným systémem vztahů mezi jeho 

jednotlivými složkami, který vyžaduje komplexní regul ační režim 

často přesahující hranice států, 

(ii) právní normy na ochranu životního prostředí musejí zohledňovat 

aktuální stav vědeckého poznání a životního prostředí, z  čehož 

vyplývá požadavek na kontinuální revizi a časově efektivní adaptaci,  

(iii) dodržování smluvních závazků a vliv smluvního režimu na životní 

prostředí  je nutné trvale monitorovat 30.  

Od mezinárodního práva životního prostředí se tak očekává zejména 

vysoký stupeň adaptibility a schopnost vytvářet globální či nadregionální  

mezinárodněprávní režimy, což jsou kvality, které, jak je blíže rozebráno 

v této kapitole, jiné prameny mezinárodního práva nabídnout nemohou.  

                                                        
28 Srov. Kiss, A., Shelton, D., Interntational Environmental Law, 2. vydání, Transnational Publishers, 
New York, 2000, str. 31. 
29 Srov. Šturma M. a kol., op. cit., str. 62. 
30 Guruswany, L., International Environmental Law, IEL in a Nutshell, 2. vydání, West Publishing, St. 
Paul, 2003, str. 4 a 5. 
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2.2.1. Mezinárodní úmluvy a jejich vztah k mezinárodním obyčejům a 

obecným principům právním 

Mezinárodní obyčej je definován jako výraz obecné prax e uznávané 

za právo31. Aby došlo ke  stabilizaci určitého  pravidla jako mezinárodního 

obyčeje, je nutné, aby jej reprezentativní skupina států opakovaně, 

stejnorodě a nepřetržitě32 svým jednání realizovala (usus longaevus  – 

materiální kritérium) a aby byla o jeho právní závaznosti přesvědčena 

(opinio iuris  - subjektivní kritérium). Státy tedy společně formulují závazná 

pravidla tak, že je svým jednáním  soustavně a dlouhodobě naplňují, a to 

právě z toho důvodu, že jsou přesvědčeny o jejich  závaznosti. 

S ohledem na relativní „mládí“ mezinárodního práva životního 

prostředí se může naplnění podmínky dlouhodobé praxe  jevit problematické . 

To by však naznačovalo, že se dosud specifické mezinárodní obyčeje na 

ochranu životního prostředí díky relativně krátkému vývoji odvětví 

neutvořily. Prof. Šturma k obyčejové normotvorbě mezinárodního práva 

životního prostředí uvádí, že: „na rozdíl od obecného mezinárodního práva  

(…) není proces obyčejové normotvorby – či lépe řečeno: vývoj jeho 

obyčejových pravidel záležitostí tak složitou a dlouhodobou“33, k čemuž však 

následně dodává, že většina obyčejových norem uplatňujících se v 

mezinárodním právu životního prostředí „nejsou zatím obyčeje zcela 

specifické výlučně pro řečené odvětví, nýbrž se jedná o obyčeje obecného 

mezinárodního práva, jež nabyly kvalitativně odlišného charakteru, a to 

získání nové – ekologické dimenze“  34.  

Jak již bylo výše naznačeno, mezinárodní obyčej není , vzhledem k větší 

časové náročnosti procesu jeho stabilizace  a k nutnosti vytváření 

komplexních a rozsáhlých mezinárodních režimů , příliš vhodným pramenem 

práva v oblasti ochrany životního prostředí. To ovšem neznamená, že by 

                                                        
31 Srov. čl. 38 odst. 1 písm. b) Statutu Mezinárodního soudního dvora. 
32 Srov. Čepelka, Č., Šturma, P., Mezinárodní právo veřejné, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2008, str. 99. 
33 Viz. Šturma, P. a kol., op. cit., str. 72. 
34 Tamtéž. 
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neměl co nabídnout; oproti mezinárodním smlouvám totiž odpadá často 

zdlouhavá a obtížná procedura ratifikace nebo jiného kvalifikovaného  

souhlasu – mezinárodní obyčej se konstituuje neformálně - a navíc je 

schopen vytvořit globálně i regionálně  závaznou normu i za situace, kdy 

z důvodu nedostatečného  konsenzu nelze přistoupit ke sjednání 

mezinárodní smlouvy.  

Protože podmínka dlouhodobé a nepřetržité praxe předpokládá 

skutečné naplňování pravidla jednáním státu, samotný akt přijetí 

mezinárodní smlouvy nemůže mít normotvorné účinky na obyčejové právo. 

Mezinárodní smlouvy však mohou nejen kodifikovat existující obyčejové 

normy mezinárodního práva a přispívat tím  k právní jistotě35, ale také 

iniciovat a podpořit vývoj nových dosud nestabilizovaných mezinárodních 

obyčejů36. V rozsudku North Sea Continental Shelf37 se vztahem 

mezinárodních smluv a obyčeje zabýval Mezinárodní soudní dvůr, který 

uvedl , že pokud je smluvní norma fundamentálního normotvorného 

charakteru a praxe široké reprezentativní skupiny států, které nejsou 

smluvními stranami mezinárodní smlouvy38, je s tou normou v souladu, pak 

za předpokladu existence opinio iuris  může přispět k  vytvoření nové normy 

obyčejového práva39. Mezinárodní smlouvy tedy mohou iniciovat proces 

obyčejové normotvorby, nicméně – bez ohledu na regionální charakter 

některých obyčejů - to nutně neznamená, že norma bude zavazovat všechny 

státy. Státy se mohou pokoušet  vyloučit přechod normy in statu  nascendi  do 

obyčejového práva zejména tím, že učiní ke smlouvě výhrady, že ji 

neratifikují , a to i přestože se účastnily jejího vyjednávání, nebo že jí budou 

jinak oponovat40. Zda si trvale protestující státy uchovají své po stavení i 

poté, co se smluvní norma jako pravidlo mezinárodního obyčejového práva 

                                                        
35 Příkladem může být např. VCLT nebo také UNCLOS. 
36 Boyle, A., Chinkin, C., The Making of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2007, str. 
234. 
37 Rozsudek ze dne 20. 2. 1969, bod 73.  
38 Včetně států, jejichž zájmů se věc zvláště dotýká. 
39 Viz. Birnie, P. et al., op. cit., str. 24. 
40 Viz. Boyle, A., Chickin, C., op. cit.,  str. 238. 
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ustálí, je předmětem teoretických diskuzí a bude záviset na konkrétních 

podmínkách a zainteresovaných  státech41.  

Na závěr je nutné ještě upozornit na existenci kogentních  neboli 

imperativních  norem mezinárodního práva, které ovlivňují  smluvní 

normotvorbu spíše mimo oblast mezinárodního právo životního prostředí. 

Jedná se o obyčejové normy, jejichž působnost není možné inter partes 

derogovat. Taková smlouva by v  souladu s čl. 53 VCLT byla buď od počátku 

neplatná, nebo by se dle čl. 64 VCLT jednalo o neplatnost dodatečnou a 

smlouva by zanikla. Mezi kogentní pravidla mezinárodního práva patří inter 

alia zákaz značného znečišťování životního prostředí 42.   

Obecné principy právní uznávané civilizovanými národy43 lze označit za 

normy vysokého stupně abstraktnosti, které mají určité právní účinky, aniž 

by byly formulovány jako konkrétní pravidlo jednání v  obyčejové normě 

nebo mezinárodní smlouvě. V  porovnání se smluvním nebo obyčejovým 

právem  jsou však jejich právní účinky menší intenzity a obecné principy 

právní plní zejména doplňkovou a podpůrnou funkci při interpretaci a 

aplikaci mezinárodních obyčejů a smluv44, při řešení konfliktů mezi normami 

mezinárodního práva, ale i při vyjednávání mezinárodních smluv. 

Mezinárodní úmluvy  na druhou stranu mohou přispívat k prosazení  nových 

obecných principů právních, a to stejným způsobem, jakým přispívají k e 

stabilizaci mezinárodního obyčeje45. Pro konstituování nového obecného 

principu právního však postačí již samotná existence opinio iuris, tedy 

uznání principu státy. Takové uznání může být vyjádřeno právě 

v mezinárodní smlouvě, ačkoliv v  praxi se tak zpravidla děje 

prostřednictvím jiných  mezinárodních dokumentů , jako jsou akty 

mezinárodních konferencí. Mezi obecnými zásadami právními je pro  oblast 

                                                        
41 Tamtéž. 
42 Viz. Čepelka, Č., Šturma, P., op. cit., str. 113. 
43 Srov. čl. 38 odst. 1 písm. c) Statutu Mezinárodního soudního dvora. 
44 Zejména v situacích non liquet.  
45 Srov. Dupuy, M., Formation of Customary International Law and General Principles, in Bodansky, D. 
et al. (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, New 
York, 2008, str. 461. 
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životního prostředí významná zásada  sic utere tuo ut alienum non laedas46,  

zásada znečišťovatel platí47  a princip prevence48. 

2.2.2. Mezinárodní úmluvy a soft-law  

Termíny soft-law a hard-law jsou pojmy, které mezinárodní právo 

veřejné používá pro odlišení charakteru mezinárodních norem z  hlediska 

jejich právní závaznosti. Zatímco hard-law označuje právně závazné normy 

obsažené v  tradičních i některých nových pramenech práva, jejichž porušení 

je klasifikováno jako  protiprávní jednání, termín soft-law  má akcentovat 

„měkkost“ některých norem, které, ačkoliv jsou mezinárodním 

společenstvím uznávány, právně státy  nezavazují a jejich porušení vede 

spíše k morální či politické odpovědnosti. Soft-law  lze vymezit na základě 

dvou hledisek. Z hlediska pramenů mezinárodního práva se jedná o akty, 

které nemají závaznou formu, tedy o m ezinárodní deklarace, rezoluce 

Valného shromáždění  OSN, různé kodexy, směrnice a doporučení vydávané 

mezinárodními organizacemi49, ale také některé mezinárodní standardy50. 

Jiné vymezení soft-law  se zaměřuje na formulaci normy, tedy na to, zda 

definuje přísný závazek nebo zda v  důsledku vágnosti slovní konstrukce 

není možné normu porušit, a proto ani „vynutit“ 51. Takové normy mohou být 

obsaženy i v jinak právně závazných aktech, jako jsou mezinárodní úmluvy. 

S ohledem na téma této práce, které se zaměřuje na jeden z pramenů 

                                                        
46 K vývoji tohoto pojmu v souvislosti s ochranou životního prostředí blíže Šturma, P. a kol. op. cit., str. 
75 nebo Čepelka, Č., Šturma, P., op. cit., str. 89. 
47 Srov. Čepelka, Č., Šturma, P., op. cit., str. 99. 
48 Srov. Birnie, P. et al., op. cit., str. 28. Autoři označují také princip udržitelného rozvoje za obecnou 
zásadu právní. Pierre-Marie Dupuy však pro princip udržitelného rozvoje ale i pro zásadu předběžné 
opatrnosti preferuje označení normativní koncept pro hledání rovnováhy mezi ekonomickými a 
ekologickými hodnotami. Viz. Dupuy, M., op. cit., str. 462. 
49 Např. Směrnice Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále jen WHO) pro 
kvalitu pitné vody nebo Codex Alimentarius vydaný Organizací pro výživu a zemědělství (Food and 
Agriculture Organization, dále jen FAO) a WHO. 
50 Zejména společné mezinárodní standardy vytvářené nadnárodními sítěmi kompetentních státních 
orgánů nebo průmyslových asociací. Srov. Boyle, A., Chickin, C., op. cit., str. 213. 
51 Příkladem může být čl. 4 odst. 2 písm. a) Basilejské úmluvy, který stanoví, že smluvní strany 
přijmou vhodná opatření, aby zajistily, že produkce nebezpečných a jiných odpadů je snížena na 
minimum, berouce v úvahu sociální, technologické a ekonomické aspekty.  
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mezinárodního práva, se jeví vhodnější používat termín ve smyslu norem 

obsažených v nezávazných pramenech mezinárodního práva.  

Soft-law disponuje v porovnání s mezinárodními úmluvami určitými 

kvalitami, které nemůže smluvní normotvorba nabídnout . Vzhledem k jeho 

nezávazné povaze  je zpravidla mnohem jednodušší dosáhnout ohledně jeho 

přijetí politického konsenzu52, a protože odpadá požadavek ratifikace, je 

možné jej mnohem jednodušeji utvářet a měnit. Představuje proto i 

snadnější prostředek , jak manifestovat opinio iuris.  

Soft-law velmi často vstupuje do procesu smluvní normotvorby  a 

ovlivňuje formulaci  jednotlivých  ustanovení mezinárodních smluv. 

Příkladem může být směrnice vydaná Programem OSN na ochranu životního 

prostředí (dále jen UNEP53) týkající se hodnocení vlivů na životní prostředí 54,  

která je dnes v podstatné části zohledněna v Úmluvě o posuzování vlivů na 

životní prostředí přesahujících hranice států přijaté roku 1991. Některé 

úmluvy dokonce inkorporují soft-law  do smluvního režimu tak, že na ně 

přímo odkazují55. Přijetím úmluvy se však vztah soft-law  a mezinárodní 

smlouvy nevyčerpává,  neboť  soft-law  může následně sloužit  i jako 

prostředek k  její interpretaci nebo k jejímu rozvedení56.  

2.3. Mezinárodní úmluvy a jejich postavení v právním řádu České republiky 

Většina mezinárodních úmluv, které státy uzavírají s  ostatními 

subjekty mezinárodního práva, se nějakým způsobem dotýk á jejich 

                                                        
52 Příkladem může být Deklarace z Ria, která nejen obsažně kodifikuje existující principy 
mezinárodního práva v oblasti ochrany životního prostředí, ale v podstatné části nová pravidla také 
vytváří. Přijetí věcně totožného dokumentu ve formě smlouvy by pravděpodobně nevedlo k tak velké 
konsenzu. Viz. Boyle, A., Chickin, C., op. cit., str. 215  
53 United Nations Environment Program.  
54 Guidelines on Goals and Principles of Environmental Impact Assessment, UNEP/GC14/25.  
55 Srov. čl. 208, 210 a 211 UNCLOS, které odkazují na obecná mezinárodní pravidla a standardy 
přijímané kompetentními organizacemi a mezinárodními konferencemi.  
56 Příkladem může být vztah mezi Dohodou k provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu 
z 10. prosince 1982 týkající se ochrany a hospodaření s rybími hejny, která se pohybují jak uvnitř 
výlučných ekonomických zón, tak na volném moři, a s rybími hejny vysoce migrujících druhů z roku 
1995 (The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of 
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, dále jen „Dohoda o rybích hejnech“) a Akčním 
plánem FAO proti neoprávněnému, neoznamovanému a neregulovanému rybolovu z roku 2001. Viz. 
Boyle, A., Chickin, C., op. cit., str. 219. 
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vnitrostátního práva. Státy se zpravidla zavazují, že zajistí dosažení určitého 

stavu, což v zásadě vždy vyžaduje promítnutí takového závazku do 

vnitrostátního práva. Stát tímto  zajišťuje, že chování jednotlivců v  jeho 

jurisdikci bude v souladu s jeho mezinárodněprávními závazky.  

V právní teorii je možné se setkat s dvěma koncepcemi vztahu 

mezinárodního práva k právu vnitrostátnímu. Monistická koncepce vychází 

z existence jediného právního řádu, kde platí normy obou právních systémů 

současně a jejich vztah je vymezen prostřednictvím jejich právní síly 57. 

Dualistické pojetí naopak zdůrazňuje význam státní suverenity a požaduje, 

aby stát mezinárodní normu promítl  do svého právního řádu 

prostřednictvím tzv. recepce. Recepci je možné provést na základě 

inkorporace58, transformace59 nebo adaptace60. S čistou formou monismu 

nebo dualismu je však možné se setkat jen zřídka a státy spíše „tendují 

k umírněnému (aplikačnímu) dualismu, popř. k  umírněnému (aplikačnímu) 

monismu“61. Bez ohledu na to, zda je vztah monistický nebo dualistický, je 

podmínkou vnitrostátních účinků mezinárodní normy její přímá 

použitelnost. Aby byla norma přímo použitelná ( self-executing), musí 

upravovat práva nebo povinnosti subjektů vnitrostátního práva  a být 

dostatečně jasná a přesná62. Pokud není norma schopna tyto atributy 

naplnit, nelze ji aplikovat, aniž by existoval  její  prováděcí předpis.  

Vztah právního řádu České republiky k mezinárodním úmluvám je 

vymezen v našem ústavním pořádku, který od rozdělení federace doznal 

velkých koncepčních změn. Do 1.6.2002 byl vztah mezi mezinárodním 

právem a právním řádem České republiky asymetricky vychýlen v  prospěch 

mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, které byly 

                                                        
57 Dále je možné rozlišovat monistické pojetí s primátem mezinárodního práva a monistické pojetí 
s primátem vnitrostátního práva.  
58 Vtažení mezinárodní normy do vnitrostátního práva, kdy si norma zachovává mezinárodněprávní 
charakter, ale jsou jí propůjčeny účinky vnitrostátního práva.   
59 Přijetí vnitrostátního předpisu s převzetím doslovného znění mezinárodní normy.  
60 Stát normu nepřevezme doslovně, ale její znění přizpůsobí.  
61 Viz. Šturma, P. a kol., op. cit., str. 109. 
62 Viz. Šturma, P. a kol., op. cit., str. 110. 
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při splnění ústavních podmínek přímo použitelné a měly přednost př ed 

ustanovením zákona. Tato věcně omezená inkorporační norma však byla 

spojena s celou řadou interpretačních problémů 63. Mezinárodní smlouvy 

z oblasti životního prostředí zpravidla tomuto věcnému kritériu 

nevyhovovaly a hlavní metodou recepce byly odkazy na mezinárodní 

smlouvy v jednotlivých zákonech64.  

V roce 2001 zejména v souvislosti s přípravou České republiky na 

vstup do Evropské unie byla přijata zásadní novela Ústavy ČR, ústavní zákon 

č. 395/2001 Sb., tzv. „euronovela“, která odstranila zvláštní kategorii 

mezinárodních smluv o lidských právech v  prospěch generální recepce a 

přiblížila Českou republiku blíže k monistickému modelu. Podle čl. 10 jsou 

dnes součástí našeho právního řádu  „vyhlášené mezinárodní smlouvy, 

k jejichž ratifikaci dal parlament souh las a jimiž je Česká republika vázána 

(…) stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva.“ Novela dále vymezila smlouvy, k  jejichž ratifikaci 

musí dát souhlas Parlament České republiky65, stanovila vázanost soudu 

mezinárodní smlouvami66 a také zavedla předběžnou kontrolu ústavnosti 

některých smluv67.   

Současný vztah mezinárodních smluv a vnitrostátního právního řádu 

České republiky je dnes tedy spíše monistický s  tím, že normy 

mezinárodních smluv jsou při splnění procedur álních a hmotněprávních  

                                                        
63 Blíže Malenovský, J., Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním 
systémům, zvláště k právu českému, 5. podstatně upravené a doplněné vydání, Masarykova 
Univerzita, 2008, str. 464-471. 
64 Kritériu by však pravděpodobně vyhověla Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí z roku 1991. Viz. Šturma P. 
a kol., op. cit., str. 114.  
65 Čl. 49 Ústavy ČR požaduje, aby Parlament České republiky vyslovil souhlas s ratifikací 
mezinárodních smluv upravujících práva a povinnosti osob, spojeneckých, mírových a jiných 
politických, z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, hospodářských, jež jsou 
všeobecné povahy a o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu. 
66 Viz. čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR. 
67 Srov. čl. 87 odst. 2 Ústavy ČR. Jedná se o smlouvy dle čl. 10a a čl. 49. Dokud Ústavní soud 
nerozhodne o návrhu, nelze smlouvy ratifikovat. Na druhou stranu Ústavní soud již nadále není 
oprávněn rozhodovat o zrušení zákonné nebo podzákonné normy pro rozpor s mezinárodní 
smlouvou, jak mohl dříve činit v rámci kategorie mezinárodních smluv o lidských právech. Srov. 
Šturma, P. a kol., op. cit., str. 115. 
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podmínek přímo použitelné v našem vnitrostátním právu. Jsou nadřazeny 

zákonům a podzákonným právním předpisů a v  tomto rozsahu zavazují  i 

soudní orgány, které je musejí nejen aplikovat, ale konformně s nimi české 

právo také vykládat . S ohledem na podmínky kladené  ústavním právem  na 

formulaci smluvní normy není možné většinu mezinárodních  smluv v oblasti 

ochrany životního prostředí přímo aplikovat  a bude nutné přijmout 

prováděcí a konkretizující národní předpis.  

2.4. Mezinárodní úmluvy a jejich postavení v právním řádu Evropského 

společenství 

Na základě článku  10a Ústavy ČR, který předpokládá, že na základě 

mezinárodní smlouvy může být část pravomocí orgánů České republiky 

přenesena na mezinárodní organizaci nebo instituci, došlo  1. května 2004 

k přistoupení České republiky k  Evropské unii a část pravomocí tímto byla 

převedena na orgány Evropského společenství (dále jen „Společenství“). 

Společenství je mezinárodním integračním seskupením, které je vybaveno 

mezinárodní subjektivitou včetně způsobilosti uzavírat mezinárodní 

smlouvy. Aby se Společenství mohlo stát smluvní stranou úmluvy, je nutné 

splnění dvou podmínek. Předně musí být smlouva otevřena k  podpisu nejen 

státům, ale také mezinárodním integračním seskupením68 nebo jmenovitě 

Společenství69. Dále musí být ve věci  dána kompetence Společenství70, která 

se dle judikatury Evropského soudního dvora odvozuje od jeho působnosti 

                                                        
68 Srov. např. čl. 20 Rámcové úmluvy o změně klimatu z roku 1992 (United Nations Convention on 
Climate Change, dále jen UNFCCC), čl. 24 odst. 1 Kjótského protokolu z roku 1997 k UNFCCC (Kyoto 
Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, dále jen „Kjótský protokol“), 
čl. 24 Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech z roku 2001 (Stockholm 
Convention on Persistent Organic Polutants, dále jen „Stockholmská úmluva o POP“). Naopak 
mezinárodní smlouvy přijaté na půdě Mezinárodní organizace práce neumožňují, aby se smluvní 
stranou stala mezinárodní integrační seskupení. Dalším příkladem je Charta Spojených národů – 
Společenství nedisponuje dostatečnou pravomocí k jejímu plnění. Viz. Malenovský, J., op. cit., str. 536. 
69 Takovými úmluvami jsou úmluvy sjednávané na půdě Rady Evropy. Srov. čl. 19 odst. 1 Úmluvy o 
ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť z roku 1979. 
70 Obě podmínky musejí být naplněny současně. Např. Úmluva o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, dále jen CITES) neumožňuje, aby se smluvní 
stranou stala mezinárodní integrační seskupení, ačkoliv mezinárodní obchod s ohroženými druhy 
živočichů a rostlin spadá do kompetence Společenství. 
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vůči členským státům, tzn. že pro určení vnější kompetence je rozhodný 

rozsah kompetence vnitřní71. Společenství vykonává  působnost přenesenou 

na něj členskými státy v určitých oblastech výlučně a státy nejsou v týchž 

věcech oprávněny uzavírat mezinárodní smlouvy. Jedná se o záležitosti 

související s trhem Společenství včetně regulace mořského rybolovu . 

Výlučná kompetence Společenství je však dána  také v případě, že je oblast 

zcela harmonizována, nebo je harmonizována v  podstatné míře72. Ostatní 

oblasti patří do sdílené pravomoci Společenství a kompetentními  subjekty 

jsou jak státy, tak Společenství. Ochrana životního prostředí patří mezi 

sdílené politiky Společenství a je oblastí s  minimální harmonizací. 

Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí tak, vyjma těch, které 

se dotýkají oblasti trhu společenství a regulace rybolovu, spadají do sdílené 

kompetence mezi členskými státy a Společenstvím73.  

Pokud je smluvní stranou úmluvy Společenství  a zároveň  i jeden či více 

členských států,  jedná se o tzv. „smíšené smlouvy“74. V tomto případě vzniká 

otázka, jaké závazky vznikají Společenství a těm členským státům, které jsou 

smluvními stranami úmluvy . Některé úmluvy takové situace předvídají a 

požadují, aby Společenství a tyto členské státy rozhodly o vzájemných 

povinnostech při plnění smluvních závazků 75.  

Postavení mezinárodních smluv v  právním řádu Společenství vychází 

z monistické nauky. Mezinárodní smlouva, jakmil e vstoupí v platnost, resp. 

stane se účinná, je přímo aplikovatelná a je součástí sekundárního práva 

Společenství. Ustanovení mezinárodní smlouvy mají přednost před 

                                                        
71 Viz. Malenovský, J., op. cit., str. 531. 
72 Viz. Jans, J., European Environmental Law, Kluwer Law International, 1997, str. 84. 
73 Do sdílené pravomoci však budou patřit také úmluvy, jejich územní působnost zahrnuje zámořská 
teritoria členských států, jako je Úmluva o zachování mořských živých zdrojů Antarktidy z roku 1980. 
Viz. Aust, A., Handbook of International Law, Cambridge University Press, New York, 2005, str. 79 
74 Ty nutně nemusejí vznikat jen v rámci sdílené kompetence. Příkladem může být UNCLOS, která 
upravuje otázky spadající do výlučné i sdílené kompetence Společenství, avšak některá její ustanovení 
jsou zcela mimo rámec působnosti Společenství a státy zde vykonávají výlučnou pravomoc (právo 
pokojného proplutí válečných lodí). Viz. Gavnik, L., Incomplete Mixed Environmental Agreements of 
the Community and the Principle of Bindingness, in Koskenniemi, M., International Law Aspects of the 
European Union, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 1998, str. 259. 
75 Srov. čl. 25 odst. 2 Stockholmské úmluvy o POP, čl. 24 odst. 2 Kjótského protokolu. 
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ostatními prameny sekundárního práva, avšak jen za př edpokladu, že se 

jedná o ustanovení, které obsahuje jasné a přesné pravidlo, které není 

podmíněno přijetím prováděcího předpisu 76. Tato nadřazenost se však 

uplatní pouze v případě, že není ve smlouvě zahrnuta tzv. doložka odpojení 

(disconnection clause). Tato doložka, která je na žádost Společenství 

vkládána do mezinárodních úmluv  vyjednávaných na půdě Rady Evropy, 

stanoví, že v případě, kdy je věc upravena rovněž v  rámci komunitárního 

práva, musejí členské státy  (smluvní strany) ve vztazích mezi sebou 

aplikovat komunitární právo a neaplikují proto ustanovení mezinárodní 

úmluvy77.  

2.5. Závěr 

Ochrana životního prostředí klade na mezinárodní normy celou řadu 

specifických nároků, jako je komplexnost, přesnost, adaptabilita a 

nezbytnost monitoringu. Těmto požadavkům však, vyjma mezinárodních 

úmluv , jiné prameny mezinárodního práva veřejného nedokážou  vyhovět. 

Proto dnes mezinárodní úmluvy představují jeden z  nejintenzivněji 

využívaných prostředků k tvorbě mezinárodních norem na ochranu 

životního prostředí. Mezinárodní úmluvy však neexistují izolovaně 

od ostatních pramenů mezinárodního práva, neboť mezi jednotlivými 

prameny existují systémové vztahy. Mezinárodní úmluvy proto ovlivňují a 

jsou ovlivňovány i ostatními prameny mezinárodní normativity. Mohou 

přispět k  stabilizaci mezinárodního obyčeje či k  uznání obecné zásady 

právní, nebo mohou existující normy alespoň kodifikovat a zachytit, čímž 

posilují právní jistotu.  

Postavení mezinárodních úmluv v právním řádu České republiky bylo 

novelou Ústavy ČR  od 1.6.2002 posunuto blíže k monistické koncepci a 

                                                        
76Srov. rozsudek ESD ve věci Demirel, bod 14 „…regard being had to its wording and the purpose and 
nature of the agreement itself, the provision contains a clear and precise obligation which is not subject, 
in its implementation or effects, to the adoption of any subsequent measure“. 
77 Viz. Polakiewicz, J., Treaty-making in the Council of Europe, Svazek 73, Council of Europe Pub., 
Strasbourg, 1999, str. 67. 
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mezinárodní úmluvy jsou dnes součástí našeho právního řádu a mají 

přednost před zákonem. Podmínkou přímé použitelnosti smluvních norem je 

však jejich určitost , jasnost, nepodmíněnost dané normy prováděcím aktem 

a také skutečnost, že je adresována vnitrostátním subjektům. To jsou 

atributy, které většina norem obsažených v  mezinárodních úmluvách na  

ochranu životního prostředí nenaplňuje, a tak jejich provádění vyžaduje 

přijetí legislativních či jiných opatření. Obdobný je vztah mezinárodních 

úmluv k právnímu řádu Společenství, které disponuje mezinárodní 

subjektivitou a ve vnějších vztazích je oprávněno uzavírat mezinárodní 

úmluvy. Mezinárodní subjektivitu  Společenství je nutné odvozovat od jeho 

vnitřních kompetencí vůči členským  státům. Vnější kompetence 

Společenství může být buď výlučná, která vylučuje paralelní pravomoc 

členských států, nebo sdílená, která oprávnění členských států smluvně se 

zavazovat nevylučuje. Skutečnost, že smluvní stranou úmluvy může zároveň 

Společenství  i jeho členský stát, si vynutila určité zvláštní právní 

konstrukce, které se objevují v  mezinárodních úmluvách a které se snaží 

zohlednit specifické vnitřní vztahy  v rámci Společenství  a jejich vnější 

projevy. 
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3. HISTORICKÝ VÝVOJ MEZINÁRODNÍCH SMLUV NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Mezinárodní právo životního prostředí patří k  velmi „mladým“ odvětví 

mezinárodního práva. Ačkoliv jeho nejranější počátky spadají již do druhé 

poloviny 19. století, první skutečně environmentální mezinárodní normy se 

objevují až v první polovině minulého století. S ohledem na tento relativně 

krátký vývoj, na systém  pramenů mezinárodního práva a na proces jeho 

normotvorby, představují mezinárodní smlouvy ohnisko historického  vývoje 

celého odvětví mezinárodního práva životního prostředí .  

Autoři odborných publikací nejsou jednotní ve vymezení jednotlivých 

etap, ve kterých se mezinárodní právo životního prostředí vyvíjelo . 

V jednom aspektu se téměř výhradně shodují, a to, že Stockholmská 

konference v roce 1972 byla okamžikem, kdy došlo k  zásadnímu 

kvalitativnímu vývojovému zlomu 78. Tato práce přebírá chronologické 

členění navržené Phillipem Sandsem79, které považuji za nejlépe mapující 

jednotlivé historické milníky, a to založení Organizace spojených národů 

v roce 1945, konání Stockholmské konference v roce 1972 a Konference OSN 

o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. 

3.1. Geneze mezinárodních smluv od poloviny 19. století do založení 

Organizace spojených národů 

První, ač nesmělé a neúspěšné , kroky mezinárodního společenství 

směrem ke smluvní ochraně životního prostředí je možné pozorovat již 

v průběhu 19. století , a to v oblasti regulace rybolovu v Severním moři. 

Ačkoliv úmluvy regulující mořský rybolov  v této oblasti neobsahovaly žádná 

                                                        
78 Členění na éru tradiční (do roku 1950), moderní (1950-1980) a postmoderní (od 1980 dodnes) 
navrhuje Tuomas Kuokannen v publikaci International Law and the Environment: Variations on a 
Theme, Martinus Nijhoff Publishers, New York, 2002. Podobně vymezují etapy autoři Anthony A. 
D'Amato a Kirsten Engel v publikaci International Environmental Law Anthology, Andersen Pub. Co., 
Cincinnati,  1996 – první etapa mapuje vývoj do roku 1950, druhým úsekem je období do roku 1972 a 
za moderní období označuje období od roku 1972.  
79 Viz. Sands, P., op. cit., část 1 kapitola 2. 
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opatření na uchování rybích populací, by la na zasedáních  mezinárodních 

vyjednávacích komisí diskutována otázka vyčerpatelnosti těchto přírodních 

zdrojů a nutnost jejich společné ochrany80. Přestože tehdejší názory 

mezinárodního společenství na stav životního prostředí neumožnily přijetí  

těchto  ochranných opatření, jednání komisí umožnilo historicky první 

diskuzi o ochraně životního prostředí v rámci  mezinárodního 

diplomatického fóra. 

První mnohostrannou úmluvou, jejímž hlavním  účelem bylo chránit 

životní prostředí, se tak stala  roku 1902 Úmluva na ochranu  ptactva 

užitečného pro zemědělství. Jak již sám název úmluvy napovídá bylo jejím 

hlavním účelem zajistit ochranu hospodářsky významného přírodního 

zdroje81, a proto byla ochrana podmíněna užitečností jednotlivých druhů 

ptactva pro člověka82. Ochranný mechanismus úmluvy bohužel neměl ani na 

„ptactvo užitečné“ větší praktický dopad 83.  

Obdobná čistě ekonomická východiska - obava o ztrátu hodnotného 

obchodního artiklu – vedla v témže období k  přijetí prvních úmluv na 

ochranu tuleňů84 a velryb85.  K přijetí  Úmluvy o opatřeních k zachování a 

                                                        
80 Na neúspěšný návrh, který vznesl britský delegát během vyjednávání dvoustranné úmluvy mezi 
Anglií a Francií v 30. letech 19. století, navázal o více než 40 let později další návrh, tentokrát 
německého zástupce, na konferenci západoevropských států Severního moře. Návrh se však také 
nesetkal s větší podporou. Ostatní zúčastněné státy nepovažovaly ohrožení populací mořských 
živočichů neregulovaným rybolovem za reálné. Srov. Johnston, D., The International Law of Fisheries: 
A Framework for Policy-oriented Inquiries, Martinus Nijhoff Publishers, New Haven, 1987, str. 359. 
81 Již roku 1884 byla na návrh Švýcarské federace založena Mezinárodní ornitologická komise, která je 
dodnes činnou mezinárodní organizací, mezi její nejvýznamnější aktivity patří každoročně konaný 
Mezinárodní ornitologický kongres. Komise kontinuálně upozorňovala na nutnost ochrany ptactva 
jako celku, tedy bez ohledu na užitečnost.  
82 Úmluva obsahovala dvě přílohy: přílohu 1 „Oiseaux utiles“, která upravovala druhy úmluvou 
chráněné, a přílohu 2 „Oiseaux nuisibles“, která uváděla škodlivé druhy, které ochrany hodné nebyly, 
např. kormoráni, pelikáni a orlové. 
83 Striktní aplikaci ustanovení úmluvy změkčoval článek 4, tzv. „útěková klauzule“, který umožňoval 
smluvním stranám zmírnit přísnost smluvních ustanovení v případě, že nebude možné plnit z nich 
vyplývající závazky. Vedle této klauzule byla efektivita ochrany snižována také skutečností, že státy 
nacházející se na hlavních migračních trasách ptactva nebyly smluvními stranami úmluvy. Jednalo se o 
tehdejší SSSR, Velkou Británii, Norsko a Nizozemí. Viz. Lyster, S., Prince Phillip, International Wildlife 
Law: An Analysis of International Treaties Concerned with the Conservation of Wildlife, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1993, str. 63-64. 
84 Vzhledem k téměř naprostému vyhubení populací tuleňů v západní Evropě a západním Rusku již 
v průběhu 16. století byla většina loveckých aktivit soustředěna na oblast Beringova moře. 
85 Některé druhy velryb byly vyhubeny již v průběhu 17. a 18. století. Ke konci 18. století dochází 
k zavedení parního pohonu a explozivních harpun, což umožňuje odchyt a lov druhů velryb, který 
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ochraně kožešinových tuleňů v severním Pacifiku roku 1911 přispěly 

zejména spory o lov kožešinových tuleňů v  oblasti Beringova moře86. Režim 

zavedený úmluvou umožnil obnovení jejich populac e a stal se vzorem pro 

další úmluvy regulující využívání sdílených živých přírodních zdrojů 87. 

Mnohostrannou spolupráci při ochraně  velryb měla zajistit Úmluva 

o regulaci velrybářství z  roku 1931 vyjednaná na půdě Společenství národů. 

Ačkoliv úmluva měla relativně vysoký počet smluvních stran, nenalezla 

podporu u největších velrybářských mocností - Japonska a Norska, a tak 

byla její úspěšnost minimální.  

 Vedle druhové ochrany se začíná prosazovat nový a koncepčně odlišný 

typ regulace , a to ochrana územní. Ačkoliv první pokus o její zaveden í v roce 

1900 ztroskotal88, o zhruba třicet  let později na tyto snahy navázala Úmluva 

na ochranu fauny a flory v jejich přirozeném stavu, která byla přijata roku 

1933 a byla otevřena k podpisu všem svobodným africkým státům. Úmluva 

vycházela z kombinovaného  systému ochrany, který byl založen na 

národních parcích a jiných  přísně chráněných přírodních rezervacích, 

regulaci lovu a odchytu mimo tyto oblasti a úpravy obchodu  s úlovky. 

Úmluva přímo poskytovala  ochranu i druhům, které byly  za vzácné a které 

                                                                                                                                                                       

dosud nebyl možný. Roční odchyt v letech 1930 a 1931 činil průměrně 43.000 velryb. Viz. Juda, L., 
International Law and Ocean Use Management, Routledge, London, 1996, str. 68. 
86 Spor vznikl v 80. letech 19. století mezi USA a Anglií a týkal se lovu tuleňů za hranicemi národní 
jurisdikce. Po neúspěšných diplomatických jednáních byla věc předložena k posouzení rozhodčí 
komisi, jejíž nález je dnes znám jako „Bering Sea Arbitration“ nebo „Pacific Fur Seal Arbitration“ 
(1893). V nálezu rozhodčí komise doporučila stranám přijetí opatření na ochranu populací tuleňů, 
která však nebyla ani jednou ze stran implementována. Viz. Sands, P., op. cit., str. 563. V průběhu 
arbitráže však došlo k uzavření modů vivendi mezi USA a Anglií a také mezi Anglií a Ruskem. 
Komplikovanost dvoustranných smluvních vztahů nakonec vedla k přijetí mnohostranné úmluvy. Viz 
Kuokkanen, T., op. cit., str. 127. 
87 Smlouva obsahovala absolutní zákaz lovu tuleňů mimo pevninu a zároveň zaváděla monopol 
pevninského lovu pro USA a Rusko. Takto vytvořený monopol se však USA a Rusko zavázaly Japonsku 
a Velké Británii finančně a materiálně kompenzovat. USA po uzavření smlouvy uvalily na pevninský 
lov tuleňů pětileté moratorium za účelem obnovení jejich populace. 
88 Úmluva o ochraně různých druhů africké divoké zvěře, která je užitečná pro člověka a neútočná byla 
přijata roku 1900 v Londýně. Vedle územní ochrany přírody úmluva poprvé zaváděla ochranná 
opatření spočívající v omezení vývozu. Ačkoliv úmluva nikdy nevstoupila v platnost, ovlivnila národní 
legislativu některých signatářů (oblasti ovládané Velkou Británií a Itálií) a byla prvním pokusem o 
zavedení mnohostranného smluvního režimu na ochranu přírody. Viz. Heijnsbergen, P. International 
Legal Protection of Wild Fauna and Flora, IOS Press, Amsterdam, 1997, str. 13.  
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byly uvedené v příloze smlouvy89. Obdobný vývoj je možné sledovat v  oblasti 

amerického kontinentu90. Při porovnání těchto úmluv s úmluvami z  přelomu 

století  je možné sledovat určitý posun ve vnímání životního prostředí a 

nutnosti jeho ochrany. Tyto smlouvy poukazují na určitý odklon od 

tradičních ekonomických kritérií užitečnosti a hospodářského prospěchu  

směrem k estetickým hlediskům. 

 Roku 1909 je přijata první mezinárodní smlouva v ěnující se otázce 

znečištění - Dohoda o hraničních vodách uzavřená mezi Kanadou a USA. 

I přestože je problematika znečištění v  následujících dekádách často 

diskutována, zůstává tato dohoda až do poloviny minulého století  jediným 

aplikovatelným smluvním ujednáním, kter é se problematice znečištění 

věnuje91.  

K vytvoření první mezinárodní instituce na ochranu přírody dochází 

v roce 1913, kdy je podepsána zakládající listina Poradní komise 

pro mezinárodní ochranu přírody92, která v oblasti ochrany životního 

prostředí poprvé svým územním rozsahem překročila hranice evropského 

regionu93. Počátek 1. světové války však ochromil její další činnost a  komise 

se, i přes snahy o její vzkříšení po skončení války , již nikdy nesešla. První – 

                                                        
89 Úmluva sice vycházela z úmluvy z roku 1900, avšak opustila rozdělení druhů na užitečné a škodlivé. 
Druhy uvedené v příloze A požívaly absolutní ochrany, zatímco druhy uvedené v příloze B byly 
chráněny pouze částečně – lov a odchyt byl povolen pouze na základě speciálních povolení.  
90 Úmluva na ochranu přírody a zachování volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin západní 
polokoule z roku 1940 byla přijata a podepsána 22 členskými státy Organizace amerických států. 
Ratifikována byla 19 signatáři. 
91 Neúspěšným pokusem regulovat znečištění byl text mezinárodní úmluvy zabývající se ochranou 
před ropným znečištěním, který byl vypracován na Předběžné mezinárodní konferenci o ropném 
znečištění splavných vod ve Washingtonu roku 1926, avšak nebyl státy přijat. Stejný osud potkal 
návrh vypracovaný na půdě Společenství národů roku 1935. Viz. první část memoranda sekretariátu 
OSN A/CONF.13/8 (1957). Blíže také Pritchard, S., Oil Pollution Control, Taylor & Francis, Kent, 1987, 
str. 15-70. 
92 Consultative Commission for International Protection of Nature. Návrh zakládající listiny byl 
výsledkem Mezinárodního kongresu na ochranu přírody konaného v Paříži roku 1909. Viz. Sands, P., 
op. cit., str.23. 
93 Listina, která byla kromě evropských států podepsána také USA, Argentinou a Ruskem, se stala 
prvním společným aktem evropských a mimoevropských států na poli ochrany přírody. „This global 
aspect was remarkable, for neither the 1900 London Convention nor the Bird Convention of the 1902 had 
involved other than European States.“ Viz. Heijnsbergen, P., op. cit., str. 19. 
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skutečně funkční - mezinárodní institucí na ochranu přírody se tak stává 

Mezinárodní komise pro ochranu ptactva94. 

Shrnutí. První etapa vývoje mezinárodních smluv na ochranu životního 

prostředí je charakteristická zejména ad hoc  smluvní normotvorbou , která 

se zaměřuje zejména na ochranu druhů významných pro hospodářskou 

činnost. Váhavý a skeptický postoj mezinárodního společenství k nutnosti 

širší spolupráce se zpočátku projevuje výskytem dvoustranných úmluv, 

avšak díky rostoucímu povědomí o regionálních problémech životního 

prostředí dochází k vytváření prvních mnohostranných  smluvních režimů. 

Ačkoliv je možné sledovat určité pokroky v institucionální oblasti , nejsou 

dosud vytvořeny podmínky pro kontrolní ani koordinační činnost.  

3.2. Období od založení Organizace spojených národů do Stockholmské 

konference  

Ačkoliv Charta Organizace spojených národů neobsahovala žádné 

ustanovení, které by explicitně vymezovalo ochranu životního prostředí 

jako jeden z cílů organizace95, OSN se i přesto po svém založení stala 

hlavním hybatelem ve vývoji mezinárodního práva životního prostředí96. 

Ochraně životního prostředí se v  tomto období věnují , i když  nikoliv 

výlučně, zejména Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (dále jen 

UNESCO97) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)98. 

                                                        
94 V roce 1958 přejmenována na International Council for Bird Preservation a od roku 1994 fungující 
pod názvem BirdLife International. V současné době sdružuje nevládní neziskové organizace z celého 
světa a má přes 2.500.000 členů. V České republice je reprezentována Českou ornitologickou 
společností. Zdroj: www.birdlife.org (15.11.2009). 
95 Viz. Sands, P., op. cit., str. 31. 
96 Působnost OSN v této oblasti je později vyvozována zejména z čl. 1 odst. 3 Charty OSN, který 
definuje jako jeden z cílů organizace spolupráci za účelem řešení mezinárodních otázek 
ekonomického, sociální, kulturního a humanitárního charakteru. 
97 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
98 Jedinou agenturou, jejíž zakládající akt výslovně upravuje působnost v oblasti ochrany životního 
prostředí, je FAO. Jedná se konkrétně o podporu zachování přírodních zdrojů a implementaci 
kvalitnějších zemědělských metod. UNESCO podpořila rozvoj mezinárodní spolupráce na ochranu 
životního prostředí založením několik specializovaných institucí (např. Mezinárodní oceánografické 
komise) a dnes plní funkci depozitáře Ramsarské úmluvy. Viz Sands, P., op. cit., str. 31. 

http://www.birdlife.org/


[31] 
 

První specializovanou organizací se roku 1948 stala Mezinárodní unie 

pro ochranu přírody (dále jen IUCN99). IUCN sehrála významnou roli 

při vypracovávání smluv na ochranu přírody a přírodních zdrojů 100 a stala se 

jednou z prvních tzv. hybridních organizací, neboť jejími členy jsou  jak státy 

jakožto klasické subjekty mezinárodního práva, tak mezinárodní nevládní  

organizace101.  

Působnost  OSN v oblasti ochrany životního prostředí byla ofi ciálně 

potvrzena až v rezoluci Hospodářské a sociální rady  OSN (dále jen 

ECOSOC102) přijaté roku 1947103. Rezoluce vymezila vztah OSN 

k environmentální problematice, ale také vedla ke svolání p rvní 

mezinárodní konference  OSN týkající se ochrany životního prostředí. 

Konference o zachovávání a využívání přírodních zdrojů (dále jen 

UNCCUR104) se uskutečnila v New Yorku roku 1949 a hostila přes 1000 

zástupců z více než 50 zemí světa. UNCCUR  se měla stát globálním fórem  pro 

výměnu informací o ekonomických a ekologických aspektech technologií a 

měla umožnit diskuzi  o možnostech spolupráce105. Její mandát tedy 

nezahrnoval přijetí závazných dokumentů , a tak zůstal reprezentativní 

potenciál účastníků konference z hlediska smluvní normotvorby nevyužit. 

Na UNCCUR navázala roku 1955 Mezinárodní technická konference o 

uchování živých mořských přírodních zdrojů 106, jejíž doporučení ohledně 

využívání mořských živých zdrojů byla později promítnuta  do tzv. 

                                                        
99 International Union for Conservation of Nature. Od roku 1956, kdy byl její mandát rozšířen o oblast 
přírodních zdrojů pod názvem International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 
100 IUCN se účastnila vypracovávání návrhu CITES a dnes plní funkci sekretariátu Ramsarské úmluvy. 
101 Viz. Tellegen, E., Wolsink, M., Society and Its Environment: An Introduction, Routledge, 1998, str. 
237. 
102 United Nations Economic and Social Council. 
103 Srov. rezoluci ECOSOC 32 (IV) (1947). 
104 United Nations Conference on the Conservation and Utilisation of Resources. 
105 Tematicky byla jednání konference rozdělena do šesti okruhů reprezentujících jednotlivé přírodní 
zdroje: minerály, paliva a energie, voda, lesy, půda, divoká fauna a flóra. Základními tématy byly 
otázky jako světový stav přírodních zdrojů a přehled jejich kritických nedostatků, vzájemná závislost a 
propojenost jednotlivých zdrojů mezi sebou, problematika využívání přírodních zdrojů a jejich 
uchování, ale také problematika dostupnosti technologií v méně rozvinutých státech světa. Blíže 
Sands, P., op. cit., str. 31-33. 
106 Hlavním úkolem konference byla studie problematiky uchování živých přírodních zdrojů moře a 
přijetí souvisejících technických a vědeckých doporučení. 
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Ženevských konvencí  z roku 1958 přijatých v rámci Mezinárodní konference 

o mořském právu107.   

Období po UNCCUR  je z hlediska smluvní normotvorby významné 

vytvářením prvních světových smluvních režimů a rozšiřováním 

mezinárodní jurisdikce o otázky, kterým dosud nebyla věnována pozornost 

vůbec (jaderná energie108) nebo kterým se mezinárodní společenství 

věnovalo dosud jen okrajově (ochrana před znečištěním).   

Zejména problematika znečištění vodních toků a vodních ploch se díky 

své přeshraniční povaze těšila velké pozornosti . Úmluva o prevenci ropného 

znečištění moří z roku 1954 , která byla přijata na půdě Mezinárodní 

námořní organizace (dále jen IMO109) a která se stala první světovou 

úmluvou  na ochranu mořského prostředí , byla však spíše konzervativním 

pokusem o regulaci znečištění. Mezinárodněprávní ochrana moří a oceánů 

byla roku 1969 posílena zavedením minimálních standardů v oblasti 

občanskoprávní odpovědnosti majitelů lodí a zakotvením práva intervence 

za účelem zdolávání následků ropného znečištění 110. Obecný trend 

zpřísňování ochrany  moří  vedl roku 1972 k zákazu vypouštění celé řady 

nebezpečných látek do moře z  lodí a letadel111. V oblasti ochrany 

                                                        
107 Ustanovení na ochranu přírodních zdrojů a mořského prostředí moří obsahovaly tyto úmluvy: 
Úmluva o volném moři (preambule a článek 25 věnující se radioaktivnímu odpadu), Úmluva o 
kontinentálním šelfu (článek 5 upravující podmínky využívání přírodního bohatství oblasti 
kontinentálního šelfu a povinnost k přijetí opatření na ochranu před škodlivými vlivy), a také Úmluva 
o právu rybolovu a uchování přírodního bohatství volného moře (ČR nepřijala). 
108 V této oblasti dochází k přijetí regionální (Pařížská úmluva o odpovědnosti třetích stran v oblasti 
jaderné energie z roku 1960) a posléze i světové úmluvy zavádějící občanskoprávní odpovědnost za 
jaderné škody (Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1963, Vídeň). První 
mnohostranná úmluva regulující otázku jaderných pokusů byla přijata roku 1963 (Moskevská úmluva 
o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou). 
109 International Maritime Organization. 
110 Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou ropným znečištěním z roku 1969 a 
dále také Mezinárodní úmluva o zřízení Mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených ropným 
znečištěním z roku 1971. 
111 Úmluva o prevenci znečišťování moří vypouštěním odpadů z lodí a letadel, Oslo, 1972. Ochranný 
mechanismus úmluvy byl založen na absolutním zákazu vypouštění látek uvedených v příloze 1 (čl. 5), 
na podmínce získání zvláštního povolení pro odpady obsahující látky vymezené v příloze 2 (čl. 6) a 
na obecné povolovací proceduře pro ostatní odpady a látky (čl. 7). 
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vnitrozemských vod dochází k  vytváření smíšených mezinárodních komisí 

pro regulaci využívání říčních toků112 a mezinárodních jezer113.   

Mezi dalšími významnými mezinárodními smlouvami přijatými ještě 

před Stockholmskou konferencí  je možné jmenovat Ramsarskou úmluvu, 

která se stala historicky první úmluvou na ochranu určitého typu  

ekosystému, ale také Úmluvu o Antarktidě z  roku 1959, která zakázala 

využívání oblasti Antarktidy k jiným než mírovým účelům a odmítla jaderné 

exploze a ukládání jaderného odpadu.114 V návaznosti na dekolonizaci 

afrických států došlo roku 1968 na půdě Organizace africké jednoty115 

k přijetí Africké úmluvy o ochraně přírody a přírodních zdrojů .  

Shrnutí. Po konci druhé světové války dochází k  podstatné změně 

chápání významu ochrany životního prostředí. Pokud dřívějšími východisky 

byly snahy o zachování estetických hodnot či hospodářsky významných 

přírodních zdrojů , v 60. letech minulého století si veřejnost a společně s  ní i 

mezinárodní společenství začíná uvědomovat, že zachování kvalitního 

životního prostředí je nezbytné pro  přežití samotné lidské populace116. 

Široká podpora environmentální politiky vede k  vytváření prvních 

světových režimů spolupráce a předmětem mezinárodní smluvní 

normotvorby se nově stávají otázky, jimž byl mezinárodní rozměr dosud 

upírán. Ke konci 60. let je mezinárodní právo životního prostředí již 

dynamicky se rozvíjejícím odvětvím mezinárodního práva veřejného a je 

možné sledovat postupné prosazování problematiky ochrany životního 

                                                        
112 Zejména ochrana Mosely (Úmluva o kanalizaci Mosely, 1956, Protokol o zřízení Mezinárodní 
komise pro ochranu Mosely před znečištěním, 1961) a Rýna (Dohoda o Mezinárodní komise 
pro ochranu Rýna před znečištěním, 1969). 
113 Jednalo se o úmluvy uzavřené mezi Francií a Švýcarskem upravující ochranu Bodamského a 
Ženevského jezera (Úmluva o ochraně Bodamského jezera před znečištěním z roku 1960 a Úmluva o 
ochraně vod Ženevského jezera před znečištěním z roku 1962) 
114Mezinárodní režim Antarktidy byl roku 1972 doplněn Úmluvou na ochranu antarktických 
ploutvonožců. 
115 Organization of African Unity, dnes Africká unie (African Unity). 
116 Srov. Kuokkanen, T., op. cit., str. 136.“...man realized that the entity most affected by pollution, most 
exposed to pollution and degradation, and most liable to irreversible damage, was not this or that species 
of plants, not even the free airs in the great oceans, but man himself.“ Zásluhy na změně přístupu 
k ochraně životního prostředí měla zejména publikační činnost vědecké veřejnosti – např. Carson, R., 
Silent Spring, Houghton Mifflin, 1962. 
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prostředí na stálou agendu mezinárodního společenství . Stále však chybějí 

mechanismy pro kontrolu a monitoring plnění smluvních závazků a 

institucionální zázemí je roztříštěno mezi několik subjektů s  omezeným 

mandátem . Absence jakékoliv strategie a systematické koordinace tak brání 

rozvinutí skutečně účinného mezinárodněprávního  systému na ochranu 

životního prostředí117.  

3.3. Stockholmská konference a post-stockholmský vývoj (1972-1992) 

Zlom v poněkud chaotickém vývoji mezinárodní ochrany životního 

prostředí přináší až Konference OSN o životním prostředí člověka118 (dále 

jen „Stockholmská konference“).  Účelem Stockholmské konference, která 

roku 1972 hostila diplomatické zástupce  113 států119 a i celou řadu zástupců 

vládních i nevládních mezinárodních organizací 120, byla formulace zásad pro 

budoucí  spolupráci států při ochraně a zlepšování životního prostředí 

člověka. Mandát konference byl tedy omezený a neumožňoval přijetí hard-

law dokumentů. Zásadní význam Stockholmské konference spočíval spíše ve 

vytvoření světového diskuzního fóra o stavu životního prostředí, které 

přispělo k pochopení potřebnosti širší mezinárodní spolupráce a k odklonu 

od tradiční doktríny absolutní teritoriální suverenity121. 

Z dokumentů přijatých během Stockholmské konference měl z  hlediska 

smluvní normotvorby zásadní význam Akční plán, který definoval rámec pro 

budoucí společný postup mezinárodního společenství122, a Deklarace 

                                                        
117 Viz. Sands, P., op. cit. str. 35. 
118 The United Nations Conference on the Human Environment. 
119 Konference se nezúčastnily kromě Rumunska žádné státy východní Evropy, které bojkotovaly 
konferenci z důvodu sporů ohledně hlasovacích práv Německé demokratické republiky. McCormick, J., 
Reclaiming Paradise, Indiana University Press, Bloomington, 1991, str. 97. 
120 Viz. zpráva z Konference OSN o životním prostředí člověka dostupná na:  
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1519&l=en. 
Mezivládní i nevládní organizace byly vyzvány k účasti na konferenci rezolucí Valného shromáždění 
OSN 2581(XXIV)(1969). Viz. bod 8 rezoluce. Měly zajistit diverzifikaci diskuzního fóra a přispět při 
formulaci základních principů ochrany životního prostředí. Nevládní organizace tak byly historicky 
poprvé významně zapojeny v rámci mezinárodní konference.  
121 Viz. Caldwell, L., Weiland, P., International Environmental Policy, Duke University Press, Durham, 
1996, str. 63. 
122 Jedinými účastníky konference, kteří učinili výhrady k Akčnímu plánu, byly Spojené státy americké 
a Japonsko. Spojené státy uplatnily výhradu k doporučení 109, které zavádělo princip dodatečnosti, 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1519&l=en
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o životním prostředí člověka. Deklarace manifestovala změnu v  chápání 

významu ochrany životního prostředí a stala se východiskem pro pozdější 

smluvní normotvorbu123. Významné byly zejména principy 21 až 24, které se 

věnovaly rozvoji mezinárodního práva 124. Valné shromáždění  OSN 

na Stockholmskou konferenci navázalo přijetím řady rezolucí, kterými byla 

mimo jiné zhojena absence silnějšího institucionálního zázemí a byl 

vytvořen UNEP jako historicky první stálý koordinační, konzultační a 

odborný orgán125. Vývoj mezinárodních smluv bezprostředně 

po Stockholmské konferenci je značně ovlivněn právě činností UNEP, pod 

jehož záštitou byla vypracována a přijata celá řada  mezinárodních úmluv 

světového i regionálního významu.  

Ochrana živočišných a rostlinných druhů  je již před  konáním 

konference upravena celou řadou smluvních nástrojů, a tak je post-

stockholmské období spíše ve znamení rozvádění stávajících režimů a 

identifikace některých dalších souvisejících problémů. Na půdě UNEP je rok 

po konferenci přijata Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a rostlin  (CITES), která se stává první světovou 

úmluvou regulující problematiku mezinárodního obchodu a jeho vlivu 

populace ohrožených živočichů a rostlin. Druhová ochrana je roku 1979 

posílena vytvořením světového režimu na ochranu  stěhovavých živočichů 

přijetím Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně  žijících živočichů (dále 

jen „Bonnská úmluva“126). Úmluva je významná nejen svým územním 

dopadem, ale také nahrazením dosavadní roztříštěné právní úpravy  

                                                                                                                                                                       

tj. princip ukládající státům dodatečné navýšení finančních prostředků na pomoc rozvojovým zemím 
na pokrytí nákladů souvisejících s environmentálními programy. Japonsko odmítlo aplikaci 
doporučení 33, které doporučovalo uvalit na komerční lov velryb desetileté moratorium. Viz. Sands, P., 
op. cit., str. 37. 
123 A to nejen co do jejích východisek, kterými dle Deklarace byly zájmy současných a budoucích 
generací, ale i co do nutného rozsahu ochrany. Deklarace upozornila, že mimo minerály a ropu je 
přírodním zdrojem planety také ovzduší, voda, zemský povrch, rostliny, zvířata, ale i ekosystémy.  
124 Na obecný význam mezinárodní smluv pro rozvoj mezinárodního práva životního prostředí 
poukazoval princip 24. 
125 Rezolucí 3004/27 (1972) byla vytvořena Řídící rada UNEP, Sekretariát životního prostředí, Fond 
životního prostředí a Koordinační rada životního prostředí. 
126 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. 
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uniformní ochranou migrujících živočichů127. Úmluva formuluje konkrétní 

hmotněprávní závazky jen na ochranu ohrožených druhů migrujících 

živočichů, které  jsou vymezeny v rámci přílohy I, a předpokládá, že ochrana 

pro druhy obsažené v příloze II128 bude zajištěna prostřednictvím 

prováděcích regionálních úmluv mezi tzv. areálovými státy129.  Tento model 

úmluvy – tzv. rámcová úmluva -  je později využit i  pro celou řadu dalších 

smluvních režimů130. Bonnská úmluva a CITES dnes zejména z  důvodu 

vysoké reprezentativnosti svých smluvních stran představují milníky vývoje 

smluvní ochrany životního prostředí131. 

Bezprostředně po Stockholmské konferenci je v návaznosti na Akční 

plán intenzivně rozváděna a posilována také ochrana mořského prostředí. 

Zhoršující se znečištění moří vede bezprostředně po Stockholmské 

konferenci k přijetí hned dvou světových úmluv, které upravují 

problematiku znečištění132. Bližší regionální spolupráce při ochraně 

regionálních moří se v  navazujících dekádách rozvíjí v  rámci Programu 

pro regionální moře , který je pod záštitou  UNEP zahájen roku 1974. Dnes 

existuje celkem 14 regionálních programů 133, které se věnují zejména 

ochraně mořského prostředí před různými zdroji znečištění, ochraně 

mořské biodiverzity a ekologicky šetrnému managementu pobřežních a 

ostrovních oblastí. Zcela bezprecedentní význam mělo  přijetí  UNCLOS , která 

upravuje obecné zásady pro ochranu živých mořských zdrojů a mořského 

                                                        
127 Cílem úmluvy je zajistit uniformní ochranu všem migrujícím druhům. Dosavadní úmluvy totiž 
poskytovaly ochranu jen fragmentu z nich. Zejména migraci ptactva byla ještě před rokem 1979 
věnována zvláštní pozornost.  Viz. Lyster, S., Prince Philip, op. cit., 1993, str. 278. 
128 Nejedná se o druhy ohrožené vyhubením, ale o druhy, které by z mezinárodní spolupráce mohly 
profitovat. Takový přístup k ochraně životního prostředí je zcela bezprecedentní. Viz. Lyster, S., Prince 
Philip, op. cit., str. 297. 
129 Dosud bylo přijato 17 memorand a 7 mezinárodních úmluv provádějících závazek spolupráce 
dle čl. 2 odst. 3 písm. c) Úmluvy. Zdroj: www.cms.int (15.11.2009). 
130 Blíže Kapitola 3.4. 
131 Bonnská úmluva má 112 smluvních stran včetně Společenství. Celkem 175 států je dnes smluvní 
stranou CITES. 
132 Úmluva o ochraně moří před znečišťováním v důsledku ukládání odpadů a jiných látek z roku 1972 
a Úmluva o předcházení znečišťování moří z lodí z roku 1973 (International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, doplněna protokolem z roku 1978, dále jen „MARPOL“).  
133 Vedle oblastí, které jsou regulovány na smluvním základě, program zahrnuje i 4 regiony, pro které 
dosud smluvní úprava přijata nebyla. Viz. http://www.unep.org/regionalseas/about/default.asp 
(15.11.2009). 

http://www.cms.int/
http://www.unep.org/regionalseas/about/default.asp
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prostředí134, včetně částečného institucionálního zázemí 135 a zavádí postup  

pro posuzování vlivů na mořské prostředí 136, mechanismus pro transfer 

technologií137, ale i pro řešení sporů138. Dosažený stupeň regulace UNCLOS je 

dnes inspiračním zdrojem pro  řadu dalších úmluv. 

V navazujících letech dochází ke koncepčnímu posunu z  hlediska 

způsobu, jakým je zajišťována ochrana životního prostředí. Dosavadní 

sektorově zaměřená ochrana totiž nezohledňuje skutečnost, že určité 

činnosti  mají vliv i na několik složek životního prostředí  zároveň , a tak je 

v 80. letech přijata řada mezinárodních smluv na ochranu před zdroji 

ohrožení. Vedle již zmíněné ochrany před ropným a jiným znečištěním 

mořského prostředí jsou přijaty první mezinárodní úmluvy regulující 

znečišťování ovzduší139, užívání látek poškozujících  ozónovou vrstvu140 a 

nakládání s nebezpečnými odpady141. V souvislosti s potenciální 

přeshraniční dimenzí některých činností dochází k  rozšíření mezinárodní 

agendy o problematiku posuzování vlivů na životní prostředí 142 a 

přeshraničních vlivů průmyslových havárií 143.  

Vedle mezinárodních smluv je přijímána i celá řada závazných, ale i 

nezávazných rozhodnutí, doporučení a jiných aktů mezinárodních 

                                                        
134 Srov. čl. 192 úmluvy, která stanoví, že státy mají povinnost chránit a zachovávat mořské prostředí. 
Oddíl 5 části XII UNCLOS se zabývá ochranou mořského prostředí před znečištěním pocházejícím 
z různých zdrojů (ze zdrojů na pevnině, z lodí a letadel, atmosférické znečištění, znečištění odpady a 
další). 
135 Na základě části XI oddílu 4 UNCLOS byl zřízen Mezinárodní úřad pro mořské dno, který kontroluje 
a reguluje činnost na mořském dně a jeho podzemí nacházejícím se za hranicemi národní jurisdikce.  
136 Srov. čl. 206 UNCLOS. 
137 Srov. část XIV UNCLOS.  
138 Srov. přílohu VI UNCLOS, kterou byl zřízen Tribunál pro mořské právo jako rozhodčí orgán 
pro spory vzniklé při aplikaci a interpretaci úmluvy.  
139 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 (Convention on 
Long-Range Transboundary Air Pollution, dále jen LRTAP). Jedná se o regionální úmluvu přijatou 
na půdě Evropské hospodářské komise OSN (United Nations Economic Commission for Europe, dále jen 
UNECE) 
140 Vídeňská úmluva na ochranu ozónové vrstvy Země z roku 1985 a Montrealský protokol o látkách 
poškozujících ozónovou vrstvu Země z roku 1987 (The Montreal Protocol on Substances That Deplete 
the Ozone Layer, dále jen „Montrealský protokol“). 
141 Basilejská úmluva.  
142 Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států z roku 1991. 
143 Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992. 
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organizací144. Z hlediska perspektiv dalšího vývoje mezinárodní spolupráce 

byla významná rezoluce Valného shromáždění  OSN doporučující postup 

mezinárodního společenství s  výhledem na rok 2000 a dále145. Rezoluce 

identifikovala několik oblastí,  pro které měly být přijaty mezinárodní 

smlouvy146: 

(i) regulace nebezpečí souvisejícího s  nakládáním s chemikáliemi, 

(ii) problematika nakládání a mezinárodní přepravy nebezpečných 

odpadů, 

(iii) průmyslové havárie, 

(iv) klimatické změny, 

(v) ochrana ozónové vrstvy, 

(vi) ochrana mořského prostředí před znečištěním pocházejícím 

ze zdrojů na pevnině,  

(vii) ochrana biodiverzity, 

(viii) kvalitnější využívání řek, jezer a lesů.  

Vedle rozšiřování mezinárodní jurisdikce a zavádění ochrany před 

zdroji ohrožení je možné pozorovat i určité „dospívání“  v ohledu 

institucionálním. Úmluvy již nespoléhají na ad hoc  svolávané konference 

smluvních stran, ale vytvářejí stálé institucionální zázemí včetně podmínek 

pro monitoring a kontrolu plnění smluvních závazků. Role stálých orgánů je 

posilována a jsou pověřovány i periodickou revizí  a adaptací tzv. eko-

standardů147.  

Ke konci 80. let se množství mezinárodních norem na ochranu 

životního prostředí projevuje i určitými praktickými dopady na činnost 

                                                        
144 Příkladem těch nejvýznamnějších je moratorium na komerční lov velryb Mezinárodní velrybářské 
komise z roku 1982 a rozhodnutí Konference smluvních stran CITES z roku 1989, kterým byl slon 
africký zařazen do přílohy I úmluvy, čímž byl obchod se slonovinou zakázán. 
145 Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond, rezoluce Valného shromáždění 42/186 
(1987). Téhož roku byla publikována zpráva Komise pro udržitelný rozvoj „Our Common Future“, 
která společně s rezolucí ovlivnila Konferenci v Rio de Janeiru.  
146 Srov. Sands, P., op. cit., str. 50-51. 
147 Blíže Kapitola 3.5 a 7.2.  
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ekonomických a finančních institucí. V  oblasti mezinárodního obchodu 

ovlivnila ochrana životního prostředí konstrukci podmínek, za jakých 

mohou členové Světové obchodní organizace148 zavést  jednostranná 

opatření, aniž by poškodili mezinárodní obchod s  jinými členskými státy149.  

Problematika ochrany životního prostředí se projevila i na činnosti 

některých finančních subjektů, a to zejména Světové banky150.  

Ve stejném období  eskaluje diskuze o situaci rozvojových států a jejich 

postavení v rámci mezinárodních režimů na ochranu životního prostředí. 

Postupně se prosazuje zásada tzv. společné, leč rozdílné odpovědnosti, která 

vychází z  premisy, že ne všechny státy se mají rovnoměrně podílet 

na ochraně životního prostředí, protože ne všechny k  jeho degradaci 

rovnoměrně přispívají. Prvními mezinárodními úmluvami, které tuto zásadu 

promítly přímo do formulace smluvních závazků, byly smlouvy na ochranu 

ovzduší před znečištěním151 a na ochranu ozónové vrstvy152. Vedle 

diferenciace smluvních  závazků je nutné řešit i jejich nedostatečnou 

implementaci rozvojovými státy, které nejsou schopny dodržovat a plnit 

stále rostoucí počet smluvních závazků a vyhovět tak vzrůstajícím nárokům 

na ochranu životního prostředí. Komplexnější přístup k  řešení pomoci 

rozvojovým státům je  však možné nalézt až v dokumentech přijatých 

v rámci Konference v Rio de Janeiru a v období poté. 

Shrnutí. Stockholmská konference znamenala  zásadní zlom v chápání 

významu životního prostředí a akcelerovala vývoj smluvní normotvorby 

na další dvě desetiletí.  Post-stockholmská éra je obdobím, kdy dochází 

k rozvíjení stávajících režimů spolupráce, ale také zejména k intenzivnímu 

                                                        
148 World Trade Organization.  
149 Srov. čl. 20 Všeobecné dohody o clech a tarifech z roku 1994.  
150 Blíže Kapitola 5.4. 
151 Protokol o snížení emisí síry nebo jejich přenosů přes hranice států z roku 1985 přijatý k LRTAP 
v čl. 2 ukládal povinnost snížení emisí nikoliv však ve fixním množství, ale procentuálně. Někteří 
autoři takové normy označují za kontextuální, protože zásadu společné, leč rozdílné odpovědnosti 
neupravují explicitně, ale logicky z nich vyplývá. Viz. Magraw, D. B., 1990 in Fitzmaurice, M., 
Contemporary Issues in International Environmental Law, Edward Elgar Publishing, Northampton, 
2009, str. 74. 
152 Srov. preambuli a čl. 5 Montrealského protokolu. 
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rozšiřování mezinárodní jurisdikce i o témata, kterým dosud nebyla 

přiznávána mezinárodní dimenze. Složková ochrana je doplňována právní 

úpravou zdrojů  ohrožení, což umožňuje lépe regulovat  činnosti mající vliv 

na vícero složek životního prostředí. Velmi významná je vzestupná tendence 

ve vytváření světových režimů spolupráce, která dokládá změnu v  chápání 

významu životního prostředí pro člověka. Jednotlivé smluvní  režimy počítají 

s prováděním kontinuální monitorovací, kontrolní a revizní činnosti a 

vytvářejí za tímto účelem  vlastní institucionální zázemí. Mezinárodní 

společenství se také intenzivněji začíná věnovat problematice postavení 

rozvojových států a rozsahu jejich odpovědnosti za stav životního prostředí .  

3.4. Konference OSN o životním prostředí a rozvoji a postmoderní éra 

Kořeny Konference OSN o životním prostředí a rozvoji sahají až na 

počátek 80. let, kdy Valné shromáždění  OSN zřídilo  Světovou komisi 

pro životní  prostředí a rozvoj153 a pověřilo ji vypracováním zprávy o stavu 

životního prostředí včetně  navržení uskutečnitelné koncepce řešení jeho 

nejzávažnějších problémů. Komise o čtyři roky později vydala dokument 

Naše společná budoucnost (Our Common Future) , který představil koncepci 

udržitelného rozvoje jako řešení dilematu mezi ochranou životního 

prostředí a hospodářským rozvojem 154. Zpráva mimo jiné požadovala, aby 

Valné shromáždění  OSN svolalo mezinárodní konferenci  o udržitelném 

rozvoji, a navrhovala vytvoření programu, který by koncepci implementoval 

na mezinárodní úrovni155. 

                                                        
153 World Commission on Environment and Development. Srov. rezoluci Valného shromáždění OSN 
38/161 (1983). 
154 „Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs.” Viz. odst. 1 zprávy Světové komise pro životní 
prostředí a rozvoj,  příloha k dokumentu Valného shromáždění OSN A/42/427. 
155 Další požadavky zněly na posílení role agentur působících v oblasti ochrany životního prostředí, 
včetně informačních a koordinačních funkcí UNEP. Mezinárodní společenství bylo vyzváno, aby 
věnovalo více pozornosti problematice identifikace, hodnocení a šíření zpráv o světových rizicích 
vzniku neodstranitelných škod na životním prostředí. Součástí doporučení bylo vytvoření nového 
programu mezinárodní spolupráce, který měl propojit činnost nevládních organizací s vědeckými 
institucemi a zástupci průmyslu. 
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Dva roky po vydání zprávy Valné shromáždění  OSN vydalo rezoluci, 

kterou na rok 1992 svolalo do Rio de Janeira Konferenci OSN o životním 

prostředí a rozvoji (dále jen „Konference v Riu“)156. Cílem konference bylo 

vypracování strategie  pro zastavení  a zvrácení pokračující degradace 

životního prostředí v souladu s udržitelným rozvojem všech zemí světa157.  

Konference v Riu se zúčastnilo přes 170 států, 50 mezivládních organizací a 

několik tisíc nevládních a jiných organizací158. Konference vedla k přijetí 

soft-law  i hard-law dokumentů, které byly výsledkem tří nezávislých  

vyjednávacích procesů – práce Přípravné komise159, Mezivládního 

vyjednávacího výboru  pro Rámcovou úmluvu o změně klimatu160 a 

Mezivládního vyjednávacího výboru pro Úmluvu o biologické 

rozmanitosti161. Mezi soft-law dokumenty, které byly na Konferenci v Riu 

přijaty, patří Deklarace o životním prostředí a rozvoji (dále jen „Deklarace 

z Ria“), Principy hospodaření v lesích a Agenda 21. Z činnosti výše 

zmíněných vyjednávacích výborů, která předcházela konferenci, vzešly texty 

Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC) a Úmluvy o biologické 

rozmanitosti (CBD), které byly na konferenci otevřeny k  podpisu. 

Deklarace z Ria promítla koncepci udržitelného rozvoje do celkem 27 

principů. Některé principy kodifikovaly existující obyčejové normy a 

některé také reflektovaly normy in statu nascendi162. Pro oblast mezinárodní 

spolupráce měla zvláštní význam úprava zvláštního zacházení  s rozvojovými 

státy (princip 6), zavedení principu společné, leč rozdílné odpovědnost i za 

životní prostředí (princip 7)163 a notifikační povinnosti (princip 18 a 19). 

                                                        
156 United Nations Conference on Environment and Development. Později se také hovoří o Konferenci 
v Riu jako o Summitu země (The Earth Summit). 
157 Viz. část I rezoluce Valného shromáždění OSN 44/228 (1989). 
158 Viz. zprávu z Konference OSN o životním prostředí a rozvoji A/Conf.151/26 (Vol. IV). 
159 Srov. část II rezoluce Valného shromáždění OSN 44/228 (1989). 
160 Srov. rezoluci Valného shromáždění OSN 45/212 (1990). 
161 Původně jako ad hoc pracovní skupina zřízená v rámci UNEP.  
162 Jednalo se o princip předběžné opatrnosti, zásadu znečišťovatel platí a obecný požadavek 
na hodnocení vlivů na životní prostředí. Viz. Kiss, A., Shelton, D., op. cit., str. 71. 
163 USA k tomuto principu vydaly interpretativní prohlášení, ve kterém odmítly výklad principu 7, 
ze kterého by vyplývalo uznání nebo přijetí jakýchkoliv mezinárodních závazků Spojenými státy, nebo 
který by zmenšoval odpovědnost rozvojových států vyplývající z mezinárodního práva. Text 
prohlášení je dostupný na: http://www.state.gov/s/l/38717.htm (15.11.2009).  

http://www.state.gov/s/l/38717.htm


[42] 
 

Jednotlivé principy byly následně převzaty do řady právně závazných i 

nezávazných mezinárodněprávních aktů.  

Agenda 21, jejíž finální text byl výsledkem dva roky trvajících jedn ání 

velkého počtu států, reprezentuje konsenzus mezinárodního společenství 

týkající se principů budoucího rozvoje mezinárodního práva, tedy  i smluvní 

normotvorby. Agenda 21 mimo jiné předpokládala  přijetí mezinárodní 

úmluvy o boji proti desertifikaci164 a požadovala svolání konference o 

tažných rybích hejnech165 a o udržitelném rozvoji malých ostrovních států 166. 

Z hlediska rozvoje mezinárodního práva životního prostředí je 

nejvýznamnější kapitola 39, která se komplexně věnuje nástrojům a 

mechanismům pro rozvoj mezinárodního práva. Agenda definuje cíle 

mezinárodní spolupráce a mapuje prostředky pro implementaci smluvních 

závazků, které mají přispět ke kvalitnějšímu fungování smluvních režimů – 

důraz je kladen na zavedení kontrolních postupů a poskytnutí  technologické 

i finanční pomoci rozvojovým státům167. 

Po Konferenci v Riu dochází k revizi stávajících smluvních režimů a 

často i k  následné inkorporaci či alespoň zohlednění principů spolupráce 

dohodnutých  v rámci Ria168. V případě rámcových smluvních režimů dochází 

v období následujícím po konferenc i k jejich konkretizaci řadou protokolů či 

dodatků169. Globální mezinárodní režim je zaveden i pro mezinárodní obchod 

                                                        
164 Srov. odst. 40 kapitoly 12 Agendy 21. Roku 1994 byla přijata Úmluva OSN o boji proti desertifikaci 
v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe. 
165 Srov. odst. 50 kapitoly 17 Agendy 21. Konference se konala roku 1995 a vedla k přijetí Dohody 
o rybích hejnech. 
166 Srov. odst. 131 kapitoly 17 Agendy 21. Konference se konala roku 1994 na základě rozhodnutí 
Valného shromáždění OSN 47/189 (1989). 
167 Srov. odst. 39 kapitoly 9 Agendy 21 a rozsah, v jakém požaduje, aby byla finanční pomoc 
poskytována. 
168 Např. Protokoly z roku 1992 k Úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené 
ropným znečištěním z roku 1969 a k Mezinárodní úmluvě o zřízení Mezinárodního fondu pro náhradu 
škod způsobených ropným znečištěním z roku 1971, dále Úmluva na ochranu mořského prostředí 
severovýchodního Atlantiku z roku 1992, která nahradila Úmluvu o prevenci znečišťování moří 
vypouštěním odpadů z lodí a letadel z roku 1972 a Úmluvu o předcházení znečišťování moře ze zdrojů 
na pevnině z roku 1974.  
169 Např. Kjótský Protokol, Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti z roku 2000 k CBD 
(Cartagena Protocol on Biosafety, dále jen „Kartagenský protokol“) a Protokol k Basilejské úmluvě 
o občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou pohybem nebezpečných odpadů přes hranice 
států a jejich zneškodňování z roku 1999. 
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s chemickými látkami a nakládání s persistentními organickými polutanty170. 

Složková ochrana životního prostředí je nahrazována integrovaným a 

komplexní přístupem - příkladem může být CBD, která obsáhla většinu 

stávajících režimů pro regulaci lidských činností majících vliv na 

ekosystémy171. Zcela nově je na mezinárodní úrovni upravena otázka 

zapojení veřejnosti do vnitrostátních rozhodovacích procesů172. V souvislosti 

se vzrůstajícím počtem mezinárodních arbitráží zavádějí některé smluvní 

režimy nekonfrontační prostředky řešení implementačního deficitu, které 

jsou založené na podpoře smluvních stran při identifikaci a  odstraňování 

případných překážek173.  

Roku 2002 byl u příležitosti výročí Konference z Ria uspořádán 

Světový summit o udržitelném rozvoji174, který se však nijak významně 

nepromítl do trendů tehdejší smluvní normotvorby. Konference přijala 

Implementační plán,  který se zaměřuje na odstranění chudoby , a z hlediska 

mezinárodních smluv jsou významné jen požadavky týkající se regulace 

chemikálií a pesticidů či nebezpečných odpadů.  

Mezi mezinárodními úmluvami přijatým i v posledních letech, je možné 

jmenovat Mezinárodní úmluvu o kontrole a řízení balastové vody a 

sedimentů z  plavidel z roku 2004, Mezinárodní úmluvu o odstraňování 

vraků z  roku 2007 a Mezinárodní úmluvu o bezpečné a ekologicky šetrné 

recyklaci lodí z roku 2009, které byly přijaty na půdě IMO. Žádná z  těchto 

úmluv dosud nevstoupila  v platnost. Roku 2007 byla přijata také Dohoda 

na ochranu goril a jejich stanovišť, která je prováděcím smluvním nástrojem 

k Bonnské úmluvě175. 

                                                        
170 Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými 
látkami a přípravky na ochranu rostlin z roku 1998 (Rotterdam Convention on the Prior Informed 
Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, dále jen 
„Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu“) a Stockholmská úmluva o POP. 
171 Negativem komplexního přístupu je překrývání jednotlivých režimů, které vede k problémům 
při jejich aplikaci. Viz Kiss, A., Shelton, D., op. cit., str. 77.  
172 Blíže Kapitola 4.4. 
173 Viz. Sands, P., op. cit., str. 65. 
174 World Summit on Sustainable Development. 
175 Dohoda vstoupila v platnost 1.6.2008. 
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3.5. Závěr 

Ačkoliv je historie mezinárodních úmluv na ochranu životního 

prostředí v porovnání s jinými odvětvími mezinárodního práva relativně 

krátká, prošla velmi dynamickým vývojem, jehož světové milníky jsou 

bezprostředně spojeny s  činností  OSN. První etapa vývoje mezinárodních 

smluv byla spíše nesmělým pokusem  o zavádění ochranných opatření, neboť 

byla příliš úzce spojena s principem hospodářské. Období od založení  OSN 

do roku 1972 je ve znamení změny vnímání východisek ochrany životního 

prostředí, což umožňuje vytváření prvních regionálních i globálních režimů 

mezinárodní spolupráce. Vznikají také i první mezinárodní instituce 

s mandátem, i když omezeným, v  oblasti ochrany životního prostředí. 

Stockholmská konference představuje zlomový okamžik ve vývoji 

mezinárodních smluv  a její závěry pojaté do  několika soft-law  dokumentů 

se společně se založení UNEP staly podkladem pro koordinovanější  postup 

mezinárodního společenství. Post-stockholmské období je charakteristické 

zejména rozvíjením  globálních a regionálních režimů spolupráce  a větším 

zaměřením  na právní regulaci ochrany před zdroji ohrožení. Posilováno je i 

institucionální zázemí  jednotlivých režimů a ke  konci 90. let téměř všechny 

úmluvy zřizují zvláštní  stálé orgány a upravují postupy pro kontrolu a 

monitoring. Konec osmdesátých let přináší nový způsob vytváření 

smluvních režimů na ochranu životního prostředí, a to využívání rámcových 

úmluv . Další milník představuje rok 1992 a Konference v Riu . Závěry 

konference, které jsou výsledkem delikátního kompromisu mezi Severem a 

Jihem, zavádějí nový přístup k  řešení antagonismu mezi hospodářským 

rozvojem a životním prostředí  - koncept udržitelného rozvoje. Konference 

v Riu vede k prosazení zásady společné, leč rozdílné odpovědnosti, která 

nachází svůj odraz v celé řadě hmotněprávních i procedurálních ustanovení 

mezinárodních úmluv. Po konferenci sice dochází k  úpravě některých 

dalších oblastí ochrany životního prostředí, avšak většina aktivit se 

soustřeďuje na revizi stávajících norem a zpřesnění závazků  
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upravených rámcovými úmluvami. Zvláštní pozornost je věnována novým 

zdrojům ohrožení, jako jsou geneticky modifikované organismy a 

persistentní organické polutanty.  

Dnešní moderní mezinárodní úmluvy na ochranu životního prostředí 

jsou v porovnání se svými předchůdci  živými organismy, které mají vlastní 

organizační zázemí, zavádějí metody pro kontrolu a monitoring a obsahují 

množství procedurálních norem. Jejich právní regulace se věnuje ochraně 

jednotlivých složek  i regulaci zdrojů ohrožení a je možné se setkat 

s množstvím světových, regionálních, ale i lokálních smluvních režimů 

spolupráce. 
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4. PROCES MEZINÁRODNÍ SMLUVNÍ NORMOTVORBY  

Procedurální otázky související s přijímáním mezinárodních smluv  se 

dnes řídí zejména VCLT a obyčejovým právem . V rámci odvětví  

mezinárodního práva životního prostředí  není proces smluvní normotvorby 

v zásadě odlišný od všeobecného základu  mezinárodního práva veřejného, 

avšak několik významných odlišností si  zaslouží bližší pozornost.  

4.1. Vyjednávání mezinárodní úmluvy a přijetí jejího textu 

Proces vytváření textu mezinárodní smlouvy zpravidla bývá časově 

náročným a zdlouhavým procesem, na jehož počátku stojí vůle 

mezinárodního společenství zařadit danou problematiku na mezinárodní 

agendu a přijmout případné smluvní závazky. Vyjednávání textu úmluvy je 

neformalizovaný proces, jehož prvním krokem zpravidla bývá určení 

příslušného legislativního fóra, kterému je svěřeno vypracování a 

předložení návrhu úmluvy zúčastněným státům 176. Významné mezinárodní 

úmluvy zpravidla bývají vyjednávány  na půdě některé z mezinárodních 

organizací . Nejvýznamněji se na smluvní normotvorbě podílí  OSN, a to 

zejména prostřednictvím Valného shromáždění  OSN177 a UNEP178. V případě 

přijímání protokolů či dodatků samotné úmluvy je legislativním fórem 

zpravidla konference smluvních stran, případně jiný kompetentní orgán 

úmluvy. 

Moderní mezinárodní úmluvy jsou výsledkem jednání mezivládních 

vyjednávacích výborů (Intergovernmental Negotiating Committees) , které 

sdružují zástupce států a mezivládních i nevládních organizací. Procedurální 

                                                        
176 Určení legislativního fóra se může stát politicky citlivou otázkou. Příkladem může být vyjednávací 
proces CBD a UNFCCC. Zatímco původně se předpokládalo, že obě úmluvy budou vyjednávány na půdě 
UNEP, v případě UNFCCC proti takovému postupu rozvojové státy vznesly námitky. Jednání nakonec 
probíhala na půdě Valného shromáždění OSN, které pro tyto účely zřídilo zvláštní orgán. Viz. Sands, P., 
op. cit., str. 127. 
177 Jako legislativní fórum v minulosti působily stálé podpůrné orgány Valného shromáždění OSN 
(např. Šestý výbor), ale i ad hoc konstituované orgány jako např. Mezivládní vyjednávací výbor pro 
Rámcovou úmluvu o změně klimatu zřízený rezolucí A/RES/45/212. 
178 Na půdě UNEP byla vyjednána např. Vídeňská úmluva o ochraně ozónové vrstvy Země z roku 1985. 
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pravidla pro postup výboru jsou  zpravidla upravena v jednacím řádu179. 

Častým jevem je i vytváření  určitého institucionálního a organizačního 

zázemí180. V souvislosti s účastí ve vyjednávacím procesu jednotlivé státy 

vyhodnocují potencionální vlivy smluvního režimu, formulují svou 

vyjednávací pozici a definují své politické priority 181. Společné politické 

nebo ekonomické zájmy182, element regionální spolupráce183 či geografická 

podobnost184 mohou vést k  vytváření zájmových bloků . Tyto bloky posilují 

pozici jednotlivých států, ale také umožňují rychlejší tempo vyjednávání. 

Vedle zástupců vlád se procesu účastní zpravidla i  nevládní aktéři , jako jsou 

nevládní organizace, zástupci občanské společnosti, průmyslu  a skupiny 

odborníků. Zejména zapojení nevládních organizací (dále jen „ NGOs“) může 

zajistit dodatečné informační, technické a personální zdro je a tím přispět ke 

zkvalitnění projednávané smluvní úpravy185. Formalizovanou účastí na 

vyjednávacích procesech je udělení statutu pozorovatele na mezinárodních 

                                                        
179 K obsahu a způsobu přijetí jednacího řádu výboru blíže Timoshenko, A., Environmental Negotiator 
Handbook, Kluwer Law International, 2003, str. 52-61. 
180 Zpravidla bude nutné určit sekretariát výboru, který plní podpůrné, technické a organizační funkce 
a také předkládá první návrh textu úmluvy jako podklad pro následné diskuze. Při vyjednávání celé 
řady úmluv plnil funkci sekretariátu UNEP. Viz. Bruch, C., Mrema, E., Manual on Compliance with and 
Enforcement of Multilateral Environmental Agreements, UNEP, 2006, str. 52. Není neobvyklé ani 
vytváření zvláštních relativně oddělených orgánů, které v souladu s obecnými procedurálními 
pravidly vedou diskuzi nad technickými a vědeckými otázkami.  
181 Vyspělé státy s rozvinutou administrativní a technologickou infrastrukturou jsou schopny 
formulovat svou pozici a vyhodnotit vlivy projednávaného smluvního režimu v relativně krátkém 
časovém horizontu. Rozvojové státy se naopak často potýkají s finančními a administrativními 
překážkami. Viz. Timoshenko, A., op. cit., str. 35 a 36. 
182 Rozvojové státy se sdružují od roku 1964 ve Skupině 77 (Group of 77), jejímž hlavním účelem je 
podpora společných ekonomických zájmů. V rámci prvního zasedání konference smluvních stran 
Basilejské úmluvy byl smluvními stranami ze Skupiny 77 přednesen požadavek na absolutní zákaz 
ukládání odpadů pocházejících z členských zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, dále jen „OECD“) v nečlenských státech. Na 
druhém zasedání konference smluvních stran došlo k přijetí rozhodnutí II/12, kterým byla 
mezinárodní přeprava za tímto účelem zakázána. Tento zákaz byl později přijat ve formě smluvního 
dodatku.  
183 Příkladem může být společný postup států Střední Ameriky při vyjednávání Montrealského 
protokolu.  Viz. Bruch, C., Mrema, E., op. cit., str. 52. 
184 Aliance malých ostrovních států (Alliance of Small Island States) je koalicí malých ostrovních států a 
pobřežních států, které se nacházejí v nízké nadmořské výšce a které díky obdobným geografickým 
podmínkám mají podobné priority při ochraně životního prostředí, zejména s ohledem na svou 
zranitelnost v souvislosti s klimatickými změnami.  Zdroj: http://www.sidsnet.org/aosis/about.html 
(15.11.2009). 
185 Zcela bezprecedentní bylo široké zapojení NGOs do procesu vyjednávání Aarhuské úmluvy. Díky 
vysokému stupni transparentnosti a publicitě vyjednávacích procesů má dnes úmluva širokou 
podporu veřejnosti. Viz. Bruch, C., Mrema, E., op. cit., str. 109 a 110. 

http://www.sidsnet.org/aosis/about.html
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konferencích, při mezinárodních organizacích nebo v  rámci 

institucionálního zázemí  jednotlivých smluvních režimů186. Toto postavení 

umožňuje NGOs zúčastnit se jednání a předkládat na nich zprávy . Se 

statutem pozorovatele však není spojeno hlasovací právo nebo jiná 

kvalifikovaná účast na vyjednávání – taková oprávnění mají pouze členové 

národních delegací. Lze se ovšem setkat i s  praxí, kdy jsou členstvím 

v těchto národních delegacích pověřováni právě  zástupci NGOs187.  

Poté, co vyjednávací výbor vymezí základní cíle a východiska budoucí 

mezinárodní spolupráce188, je možné přistoupit k  formulaci konkrétních 

smluvních závazků. Ty se vždy stabilizují na tzv. bottomline , tedy na nejnižší 

akceptovatelné úrovni (hodnotě) sdílené všemi, nebo alespoň většinou 

zúčastněných států. Identifikace a stabilizace těchto hodnot může být velmi 

komplikovaná zejména u světových  mnohostranných úmluv, kdy dochází 

ke střetu celé řady často protichůdných názorů a postojů 189.  

Časová náročnost vyjednávacích procesů se značně různí a závisí 

na kvalitě politického konsenzu a stupni vědecké jistoty. Průměrně se jedná 

o období asi tří let190. Jakmile je vytvořen text návrhu mezinárodní úmluvy, 

je předložen ke schválení všem zúčastněným státům nebo může být přijat 

                                                        
186 Srov. např. část C jednacího řádu Mezinárodní velrybářské komise, čl. 11 odst. 7 CITES a čl. 7 odst. 6 
UNFCCC.  
187 Příkladem mohou být národní delegace Dánska, Velké Británie a Malajsie na zasedání stran 
Mezinárodní dohody o tropickém dřevě, jejímiž členy byli jmenováni také zástupci Světového fondu 
na ochranu přírody (World Wildlife Fund). Blíže k roli Světového fondu na ochranu přírody v rámci 
tohoto smluvního režimu viz. Humphreys, D., NGOs Influence on International Policy on Forest 
Conservation and Trade in Forest Products, in Betsill, M., Corell, E. (edd.), NGO Diplomacy: The 
Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations, MIT Press, 
2007, str. 162-166.  
188Včetně zajištění přesvědčivých vědeckých materiálů, které dokládají negativní vývojové trendy a 
nutnost mezinárodní spolupráce. Rozporuplnost některých odborných materiálů nebo vědecká 
nejistota značně zkomplikovala vyjednávání textu UNFCCC.  
189 Ačkoliv je možné argumentovat mírností takto vyjednávaných smluvních závazků, cesta 
kompromisů vedla k přijetí významných smluvních nástrojů, které pozitivně ovlivnily a ovlivňují 
kvalitu životního prostředí, jako např. UNFCCC a Kjótský protokol. 
190 Vyjednávací proces může být veden formou tzv. open-ended zasedání bez časového omezení nebo 
může být časově ohraničen. Příkladem úmluvy, jejíž text byl vyjednáván v rámci open-ended zasedání 
je Vídeňská úmluva o ochraně ozónové vrstvy Země z roku 1985. Naopak omezený časový rámec měly 
UNFCCC a CBD, jejichž texty byly vyjednány během 15 měsíců, neboť měly být otevřeny k podpisu na 
Konferenci v Riu. Viz. Timoshenko, A., op. cit., str. 10. 
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jako finální akt mezivládního  vyjednávacího výboru191. Definitivním a 

původním se text smlouvy stává jejím ověřením (tzv. autentifikací)192.  

4.2. Vyjádření souhlasu být smlouvou vázán a vstup smlouvy v platnost 

Poté, co je text v  souladu s procedurálními pravidly přijat, bude 

otevřen k  podpisu vymezené skupině států , případně všem státům193.   

Podpisem úmluvy stát vyjadřuje vůli stát se smluvní stranou, avšak 

zpravidla je nutné, aby ještě vyjádřil souhlas jedním z kvalifikovaných 

způsobů: může se tak stát již samotným podpisem 194, výměnou dokumentů, 

kterou jsou součástí úmluvy195, ratifikací196 a přistoupením197. Vyjádření 

souhlasu být smlouvou vázán je předpokladem vstupu mezinárodní úmluvy 

v platnost198.  

Pokud smlouva nepředpokládá prozatímní provádění svých 

ustanovení199, vyvolává plné právní účinky až okamžikem vstupu v  platnost. 

Obecně lze rozlišit mezinárodní smlouvy, které vstoupí v  platnost na 

základě: 

                                                        
191 Zatímco procedura vyjednávání smluv není VCLT upravena, procedurální pravidla pro příjímání 
textu úmluvy upravena jsou. Přijetí textu úmluvy je podmíněno souhlasem všech zúčastněných států. 
Výjimku pak představuje text úmluvy, který je přijímán na mezinárodní konferenci, jehož přijetí je 
podmíněno kladným hlasem 2/3 většiny přítomných a hlasujících států, pokud se ovšem tyto 
nedohodnou na jiné většině. Srov. čl. 9 VCLT.  
192 K významu autentifikace blíže Potočný, M., Ondřej, J, Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část, 5. 
doplněné a rozšířené vydání, C. H. Beck, Praha, 2006, str. 226 a 227. 
193 Mezinárodních úmluv, které by byly otevřeny k podpisu skutečně všem státům světa, není 
v porovnání s počtem regionálních úmluv mnoho. Výhodou regionální spolupráce je sice možnost 
prosadit vyšší standardy ochrany, avšak některé problémy, jako je například změna klimatu, na 
regionální úrovni nelze úspěšně řešit. K negativním důsledkům regionalizace blíže D'Amato, A., Engel, 
K., op. cit., str. 43.   
194 K podmínkám srov. čl. 12 VCLT. 
195 Srov. čl. 13 VCLT. 
196 Ratifikací se v této práci rozumí ratifikace, přijetí a souhlas ve smyslu čl. 14 VCLT. 
197 Srov. čl. 15 VCLT. 
198 K tomu srov. čl. 18 VCLT, který vztahuje povinnost zdržet se jednání v rozporu s cíli smlouvy i 
na období, kdy stát již kvalifikovaně vyjádřil souhlas, nicméně úmluva dosud nevstoupila v platnost. 
Některá ustanovení procedurálního charakteru bude nutné aplikovat již od okamžiku přijetí textu 
úmluvy. Srov. čl. 24 odst. 4 VCLT. 
199 Srov. např. čl. 13 Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody z roku 1986 a čl. 15 Úmluvy 
o spolupráci v případě jaderné havárie nebo radiologické nehody z téhož roku, které umožňují 
prozatímní provádění úmluvy na základě deklarace smluvní strany. Ke složitější konstrukci srovnej čl. 
40 a 41 Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 1994. 
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a. ratifikace všemi státy, které podepsaly úmluvu 200; 

b. ratifikace určitým minimálním počtem států; 

Z logiky věci vyplývá, že bude vždy vyžadována ratifikace alespoň 

dvěma státy201. Mezinárodní úmluvy v  oblasti ochrany životního 

prostředí obecně nekladou v  tomto ohledu nijak vysoké nároky, 

avšak pokud je mezinárodní úmluva výsledkem jednání velkého 

počtu států nebo ukládá státům povinnosti, které se významně 

dotýkají jejich ekonomických  zájmů , bude vstup v platnost 

podmíněn větším počtem ratifikací202. 

c. ratifikace státy, které naplňují stanovené  podmínky, a to buď 

jednotlivě, nebo společně . 

Účelem těchto dodatečných kritérií je zajistit, aby smlouva 

nevstoupila v platnost, aniž by byla zajištěna účast států, které buď 

mají zásadní zájem na předmětu dané smlouvy, nebo  mají 

významný vliv na dosažení jejího cíle. Pokud má podmínku naplnit 

každý stát sám za sebe, může se jednat o kritérium  

(i) geografické203, (ii) funkční204 nebo (iii) může být tento stát  

jmenovitě označen205.  U mezinárodních smluv na ochranu životního 

prostředí jsou však častější vědecko-technické podmínky, které 

musejí naplnit státy společně. Ty mohou spočívat např. 

                                                        
200 Jedná se o standardní postup u dvoustranných úmluv nebo úmluv s omezeným regionálním 
dopadem. Příkladem může být Úmluva o rybolovu ve vodách Dunaje z roku 1958, která pro vstup 
v platnost požadovala ratifikaci všemi smluvními stranami (čl. 16).   
201 Mezinárodní úmluvy vypracované Mezinárodní organizací práce mají podmínky vstupu v platnost 
vždy nastaveny stejně a  požadují pouze dvě ratifikace. Srov. např. čl. 16 odst. 2 Úmluvy o ochraně 
před riziky otravy pocházející z benzenů z roku 1971.  
202 Např. UNFCCC vstoupila v platnost na základě padesáti ratifikací.  Viz. Sands, P., op. cit., strana 134. 
203 Protokol o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování  a 
vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě z roku 1984 k LRTAP požaduje 
ve svém čl. 10 ratifikaci 19 členskými státy UNECE nacházejících se v oblasti Kooperativního 
programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě. 
204 Relativně častý požadavek na ratifikaci úmluvy státy, které plní funkci depozitáře, je možné najít 
např. v čl. 14 odst. 3 Úmluvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru 
včetně měsíce a jiných těles z roku 1967.  
205 Srov. čl. 10 odst. 4 Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství z roku 1946.  
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v jejich souhrnných  emisích206, celkové spotřebě určitých látek207,  

váze ročních úlovků208 nebo tonáži obchodních lodí209.  

Okamžik vstupu smlouvy v platnost může být stanoven jako  den, kdy 

dojde k naplnění stanovených podmínek210, nebo se může jednat o  konkrétně 

stanovené datum211. Nejčastěji však úmluvy vstupují v  platnost dnem , který 

je určen  na základě lhůty212. Od tohoto okamžiku  je stát plně vázán 

smluvními ustanoveními a je povinen zajistit jejich náležitou implementaci . 

4.3. Výhrady a interpretační prohlášení 

Výhradou se dle čl. 2 odst. 1  písm. d) VCLT rozumí „jednostranné, 

jakkoliv formulované nebo označené prohlášení, učiněné státem při podpisu, 

ratifikaci, přijetí nebo schválení smlouvy nebo při přístupu k ní, jímž tento 

stát zamýšlí vyloučit nebo změnit právní účinek určitých ustanovení smlouvy 

při jejich použití vůči tomuto státu“. Výhrady mají svůj význam převážně 

u mnohostranných úmluv, kdy umožňují, aby  se staly smluvními stranami i 

státy, pro které jsou některá ustanovení nepřijatelná 213. Ačkoliv výhrady 

na jedné straně umožňují větší účast  států na smluvních režimech , přispívají 

                                                        
206 Srov. čl. 25 odst. 1 Kjótského protokolu.  
207 Srov. čl. 16 odst. 1 Montrealského protokolu. 
208 Takovou podmínku je možné nalézt v čl. 18 odst. 1 Úmluvy o zachování živých zdrojů 
jihovýchodního Atlantiku z roku 1969. 
209 Srov. čl. 14 odst. 1 Úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou naftou 
ze zásobníků z roku 2001 
210 Např. Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství z roku 1946 vstoupila v platnost uložením šesté 
ratifikační listiny.  
211 Zajímavý je právní úprava obsažený v čl. 16 Úmluvy o mezinárodní radě pro mořský průzkum z 
roku 1964. Ten předpokládal, že smlouva vstoupí v platnost 22. července poté, co dojde k uložení 
ratifikačních listin všech států, které podepsaly úmluvu. Pro případ, že by podmínka nebyla splněna 
do 1. ledna 1968, mohly se státy, které již úmluvu ratifikovaly, prostřednictvím zvláštního protokolu 
dohodnout na konkrétním datu, kdy smlouva vstoupí v platnost. Možnost modifikovat ustanovení 
o vstupu v platnost měla zamezit zablokování úmluvy v případě, že by některý z 19 států úmluvu 
neratifikoval. Úmluva však byla ratifikována všemi signatáři a je v platnosti od 22. července 1968. 
212 Zde neexistuje žádné obecné pravidlo. Pokud smlouva nevstoupí v platnost okamžikem splnění 
podmínek, pak se bude zpravidla jednat o časové intervaly v řádu 30 dní, resp. několika měsíců. Časté 
je i vázat den vstupu v platnost na první den v měsíci, který následuje po splnění stanovených 
podmínek.  
213 U dvoustranných úmluv není možné výhradou modifikovat závazek vyplývající ze smlouvy. 
S ohledem na podobnost dvoustranných mezinárodních úmluv s obecnou úpravou smluvního práva 
vystupuje do popředí jejich kontraktuální charakter a jakákoliv absence souhlasného projevu vůle 
bude muset být odstraněna změnou samotného textu smlouvy. Výhrada je zde vlastně protinávrhem 
nebo novým návrhem. Viz. Goldsmith, J., Posner, E., The Limits of International Law, Oxford University 
Press, New York, 2005, str. 96 
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také k jejich nepřehlednosti a fragmentaci, a to z důvodu rostoucího  počtu 

dvoustranných smluvních vztahů214. 

Převážná většina úmluv, které byly přijaty na počátku vývoje 

mezinárodněprávní ochrany životního prostředí, neobsahuje zvláštní 

ustanovení týkající se výhrad215. Od konce 70. let je však možné pozorovat  

tendenci k jejich omezení, případně úplnému zákazu. Výhrady budou 

zpravidla zakázány u rámcových úmluv, jejichž hlavním cílem je vytvořit 

mechanismus pro budoucí konkretizaci spolupráce 216. Výhrady se zde jeví 

jako zvláště nežádoucí element, protože mohou fungování celého 

mechanismu zablokovat, ale jsou i nadbytečné – úmluvy totiž zpravidla 

neobsahují konkrétněji formulované hmotněprávní závazky. Úplnou nebo 

částečnou restrikci výhrad je možné pozorovat i u mezinárodních úmluv, 

které představují omezení ekonomických aktivit 217, nebo zavádějí detailní 

mechanismy za účelem dosažení  konkrétně stanovených cílů218.   

Od výhrady je nutné odlišit tzv. interpretační prohlášení. Interpretační 

prohlášení smluvních stran je sice také jednostranným  právním úkonem, 

avšak nesměřuje  k modifikaci určitého smluvního  ustanovení 

nebo vyloučení jeho aplikace , ale je prostředkem ke sdělení jeho oficiálního 

                                                        
214 Výhrady, které úmluva výslovně nepovoluje, pro svou účinnost vyžadují přijetí ostatními 
smluvními stranami. Pokud k přijetí nedojde, resp. některý ze států podá námitku proti výhradě, pak 
bude mít výhrada právní účinky jen vůči státům, které výhradu přijaly, a mezi státem, který vznesl 
námitku, a státem, který výhradu učinil, se dané ustanovení nebude aplikovat vůbec. Stát, který vznesl 
námitku, může zároveň prohlásit, že se smlouvou necítí být vázán vůči státu, který výhradu učinil. 
V tomto případě se mezi těmito státy nebudou ustanovení smlouvy aplikovat vůbec. Srov. část II VCLT. 
Tato pravidla mohou vést k nepřehlednému systému smluvních vztahů, kdy mezi určitými státy bude 
smlouva aplikována v modifikovaném znění, zatímco mezi jinými státy bude aplikována pouze 
částečně nebo nebude aplikována vůbec. Tato fragmentace smluvních vztahů je nežádoucí zejména, 
pokud je účelem smlouvy vytvoření uniformního a detailního smluvního režimu.  
215 V tomto ohledu bude nutné aplikovat ustanovení čl. 19 VCLT, které zakazuje výhrady neslučitelné 
s předmětem a cílem smlouvy.  
216 Zákaz výhrad je možné najít například ve Vídeňské úmluvě o ochraně ozónové vrstvy země z roku 
1985. 
217 Např. čl. 23 odst. 1 a 2 CITES výhrady omezuje. 
218 Protokoly k rámcovým úmluvám výhrady zpravidla zakazují. Srov. čl. 26 Kjótského protokolu, čl. 
38 Kartagenského protokolu. Viz. internetový článek Schiffman, Howard S., Multilateral 
Environmental Agreements and Reservations, 2006. Dostupný na:  
http://www.eoearth.org/article/Multilateral_Environmental_Agreements_and_Reservations 
(15.11.2009) 

http://www.eoearth.org/article/Multilateral_Environmental_Agreements_and_Reservations
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výkladu219. Pokud mezinárodní úmluva zakazuje činit jakékoliv výhrady, 

mohou se interpretační prohlášení stát prostředkem k obcházení takového 

zákazu. Právní  účinky těchto prohlášení zůstávají dosud nedořešenou 

otázkou220.  

4.4. Využívání rámcových úmluv a protokolů 

Tradičním přístupem k  vytváření jednotlivých smluvních režimů je 

přijetí jedné mezinárodní smlouvy, která obsahuje všechny aplikovatelné 

smluvní normy. Tato metoda dominuje smluvní normotvorbě až do  70. let, 

kdy se začínají objevovat první rámcové úmluvy 221. Na rozdíl od jejich 

předchůdců není účelem těchto úmluv zajištění kompletní a všeobsažné  

regulace, ale pouze položení základního kamene mezinárodní spo lupráce 

pro další rozvoj a konkretizaci smluvních závazků. Rámcové úmluvy se 

proto zaměřují  na formulaci elementárních principů spolupráce  a 

společných cílů, určení konkrétních procedurálních pravidel a na vytvoření 

institucionálního zázemí. Oproti tradičním úmluvám tedy neformulují 

konkrétní hmotněprávní závazky a představují řešení  situace, kdy 

o problematice dosud panuje vědecká nejistota nebo kdy není možné 

dosáhnout kvalitnějšího politického konsenzu. Konkretizace smluvních 

závazků je ponechána na pozdější protokoly (metoda je proto označována 

jako framework convention and protocol approach ), resp. prováděcí 

mezinárodní úmluvy222. Proces přijímání protokolů není  v zásadě odlišný od 

obecných pravidel pro přijímání mezinárodních úmluv, resp. jejích dodatků. 

Některé rámcové úmluvy obsahují procedurální pravidla pro přijímání 

                                                        
219 Srov. obsahově téměř totožné interpretační prohlášení několika malých ostrovních států učiněných 
při podpisu UNFCCC. Státy prohlášením deklarovaly, že podpis úmluvy v žádném případě neznamená 
vzdání se jakýchkoliv práv vyplývajících z norem mezinárodního práva, které se týkají odpovědnosti 
za nežádoucí vlivy klimatických změn. Text prohlášení jednotlivých států je dostupný na: 
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/status_of_ratification/application/pdf/unfc
cc_ratification_20091016.pdf (15.11.2009). 
220 Viz. Sands, P., op. cit., str. 136 a Guruswamy, L., op. cit., str. 7. 
221 V odborné literatuře je možné se setkat i s termínem „umbrella convention”. Většina autorů však 
používá oba termíny promiskue.  
222 Rámcovou úmluvou, která je prováděna prostřednictvím mezinárodních smluv, je Bonnská úmluva. 
Mezi rámcovými úmluvami, jejichž závazky jsou konkretizovány protokoly, je možné jmenovat 
Vídeňskou úmluvu o ochraně ozónové vrstvy z roku 1985 nebo CBD. 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/status_of_ratification/application/pdf/unfccc_ratification_20091016.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/status_of_ratification/application/pdf/unfccc_ratification_20091016.pdf
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protokolů  a pro jejich vstup v platnost . Ve většině případů  však tyto otázky 

upravuje sám protokol223. Protokol je vždy otevřen k  podpisu smluvním 

stranám rámcové úmluvy224, avšak některé protokoly do smluvního režimu 

zahrnují i jiné státy225. Za předpokladu, že vstup  protokolu v platnost není 

podmíněn souhlasem všech smluvních stran rámcové úmluvy, může skupina 

států sdílející vyšší standardy  na ochranu životního prostředí vytvořit 

tzv. klub v klubu („club within club“) a přijmout protokolem ukládané 

závazky bez  ohledu na postoj ostatních smluvních stran226. Takový přístup 

umožňuje opustit úroveň nejnižších sdílených hodnot a zajistit vyšší stupeň 

ochrany životního prostředí. Protože rámcová úmluv a zpravidla neobsahuje 

konkrétní hmotněprávní závazky, přijetí protokolu pouze skupinou států 

nevede, na rozdíl od institutu výhrad, ke komplikovaným a nepřehledným 

hmotněprávním vztahům.  

4.5. Problematika adaptace stávajících smluvních závazků 

Mezinárodní právo životního prostředí čelí problému adaptability 

existujících smluvních závazků v  mnohem větším rozsahu než jiné oblasti 

mezinárodního práva. Důvod spočívá v  samotném účelu regulace, kterým  je 

zajištění kvalitního životního prostředí. Stav životního prostředí však není 

stabilním jevem a v  důsledku působení celé řady  faktorů  je jeho stav velmi 

proměnlivý. Tradiční mezinárodní právo  je naopak založeno na pomalém 

procesu utváření norem  a na určitém rigidním pořádku, a proto nestíhá 

s vývojem životního prostředí udržet tempo. Mezinárodní právo životního 

                                                        
223 Příkladem úmluvy, která tyto procedurální podmínky upravuje, je Úmluva ASEAN o ochraně 
přírody a přírodních zdrojů z roku 1985. Ta ve svém článku 24 upravuje postup pro přijímání 
protokolů a vyžaduje jejich ratifikaci všemi smluvními stranami. Příkladem úmluvy, která tak velkou 
účast nepožaduje, je Úmluva na ochranu Alp z roku 1991, která podmiňuje vstup v platnost ratifikací 
třemi státy.  
224 Srov. např. čl. 21 Madridského protokolu o životním prostředí Antarktidy z roku 1991.  
225 Např. Protokol o ochraně a řízení chráněných mořských a pobřežních oblastí z roku 1989 k Úmluvě 
na ochranu mořského prostředí a pobřežní oblasti jihovýchodního Pacifiku přijatý roku 1981 
umožňuje, aby se smluvní stranou staly i jiné státy, které se nacházejí ve vymezené geografické 
oblasti. Srov. čl. 19 protokolu. Stejný princip je možné najít v Bonnské úmluvě, která předpokládá, že k 
prováděcím úmluvám budou moci přistoupit i areálové státy, které nejsou její smluvními stranami 
Bonnské úmluvy. Viz. čl. 5 odst. 2 úmluvy.  
226 Viz. Jančářová, I., Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí - vybrané otázky. 1. vydání, 
Masarykova univerzita, Brno, 1997, str. 32. 
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prostředí tak musí  hledat nové postupy pro adaptaci svých norem, které 

nejsou zatíženy břemeny tradiční  mezinárodní smluvní normotvorby.  

Mezinárodní smlouvy uzavírané před druhou světovou válkou 

nevěnovaly problematice adaptace smluvních ustanovení přílišnou 

pozornost a zpravidla neobsahovaly ustanovení, která by upravovala postup 

pro jejich změnu či doplnění227. Obecnou praxí států bylo příjímání dodatků 

na základě jednomyslnosti, a to jak pro samotné přijetí textu dodatku, tak i 

pro jeho vstup v platnost. Vždy se vyžadovalo, aby stát vyjádřil svůj 

formální souhlas ve smyslu čl. 11 VCLT.  Zhruba od poloviny 20. století se 

začínají prosazovat určité  inovativní  prvky a postupně dochází k  rozštěpení 

dříve monolitní právní konstrukce mezinárodních smluv  na dva úseky: na 

samotný text úmluvy nebo protokolu, který nadále podléhá kvalifikovaným 

požadavkům, a na  vědecké, technické a administrativní přílohy, pro které již 

není formální souhlas vyžadován.  

4.5.1. Adaptace vědeckotechnických a administrativních příloh  

První úmluvou v  oblasti ochrany životního prostředí, která se snaží 

postup revize a adaptace vědeckotechnických a administrativních norem 

zjednodušit, je Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství z  roku 1946228. 

Vlastní text úmluvy je doplněn Harmonogramem , který konkretizuje smluvní 

závazky a který může být pozměněn na základě rozhodnutí ¾ většiny členů 

Mezinárodní velrybářské komise229. Přijatý dodatek je poté notifikován všem 

smluvním stranám a je jim ponechána lhůta 90 dní pro vznesení případných 

námitek. Po uplynutí této lhůty vstupuje dodatek v platnost pro všechny 

                                                        
227 Příkladem může být Úmluva na ochranu přírody a zachování volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin západní polokoule z roku 1940. Úmluva neobsahuje žádná ustanovení týkající se 
změny smluvních závazků.  
228 Úmluva z roku 1946 je nástupnickou úmluvou Mezinárodní smlouvy o regulaci velrybářství z roku 
1937. Úmluva z roku 1937 neobsahovala žádné ustanovení upravující postup pro přijímání 
případných změn a do roku 1946 byla doplněna prostřednictvím protokolů celkem čtyřikrát - roku 
1938, 1944, 1945 a 1946. Formální souhlas byl částečně nahrazen dodatkovými protokoly (1944 a 
1946), které umožňovaly, aby protokoly vstoupily v platnost již na základě jejich podpisu. Komplikace 
spojené s  adaptací smluvních závazků byly odstraněny až novou úmluvou.  
229 Srov. čl. 5 Mezinárodní úmluvy pro regulaci velrybářství z roku 1946. Pravomoc Mezinárodní 
velrybářské komise není v tomto ohledu neomezena. Úmluva obsahuje výčet záležitostí, které může 
komise upravit svým rozhodnutím, i další omezení.  
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smluvní strany s  výjimkou těch, které ve vymezené době vznesly námitku 230. 

Úmluva je významná zejména  proto, že částečně přenáší ohnisko 

normotvorby na orgán vytvořený úmluvou231 a nahrazuje požadavek 

formálně uděleného souhlasu smluvních států souhlasem vyjádřeným 

mlčky232.  

Metoda automatického vstupu v platnost je dnes obsažena v  mnoha 

mezinárodních úmluvách  a umožňuje snadnější přizpůsobování zejména 

norem technického charakteru.  Problematický je však institut námitek. 

Ve své podstatě jsou tyto námitky specifickým typem výhrad, které sice 

umožňují státům projevit jejich státní suverenitu , avšak stejně jako běžné 

výhrady vedou k roztříštěnosti smluvního režimu. Některé modernější 

úmluvy se snaží tento negativních vliv eliminovat prostřednictvím jedné 

z těchto dvou protikladných metod: 

a. posílením významu vznesených námitek  

Vznesení námitky představuje překážku, pro kterou změna nemůže 

vstoupit v platnost a nemůže státy zavazovat. Takový účinek však 

bude zpravidla podmíněn kumulativní podmínkou233.  

b. omezením práva vznést námitky nebo podmíněné vyloučení jejich 

právních účinků 

                                                        
230 Pro případ, že některý ze států využije práva vznést námitku, úmluva umožňuje podání námitky 
ostatními státy v dodatečné lhůtě 90 dní. V případě, že této dodatečné možnosti některá ze smluvních 
stran využije, další námitky lze podat ve lhůtě 30 dní. Možnosti vznést námitku proti dodatkům 
k Harmonogramu využilo roku 1986 Norsko, kdy takto protestovalo proti desetiletému moratoriu na 
komerční lov velryb.  
231 Mezinárodní velrybářská komise má charakter reprezentativního sboru členských států – každá ze 
smluvních stran disponuje jedním hlasem. Rozhodnutí komise je z hlediska reprezentativnosti 
srovnatelné s rozhodnutími přijatými v rámci mnohostranných konzultací či mezinárodní konference. 
Na rozdíl od těchto ad hoc konaných shromáždění, se však zasedání komise konají každoročně, což 
umožňuje periodickou revizi Harmonogramu. 
232 Souhlas mlčky nebo tzv. neformální souhlas je chápán jako absence námitek nebo jako nevznesení 
námitek (failure to object).  
233 Např. Mezinárodní úmluva o připravenosti, reakceschopnosti a spolupráci v otázce ropného 
znečišťování z roku 1990 stanoví v čl. 14 odst. 2 písm. f) (ii) postup pro změny smluvních příloh 
(appendices), který zabraňuje, aby v případě, že je námitka vznesena třetinou smluvních států, 
vstoupila změna v platnost. 
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Vznesení námitek je vyloučeno v rámci  zjednodušené procedury 

pro přizpůsobování (adjustments)  Montrealského  protokolu o 

látkách poškozujících ozónovou vrstvu Země z roku 1987 k Úmluvě 

na ochranu ozónové vrstvy Země z roku 1985  (Montrealský 

protokol)234. Přizpůsobit protokol je možné na základě konsenzu 

konference smluvních stran, případně kvalifikované dvoutřetinové 

většiny. Na základě přijetí rozhodnutí se změna stává závazná pro 

všechny smluvní strany. Tento postup je velmi blízký vnitrostátním 

legislativním technikám a vytváří uniformní smluvní závazky mezi 

všemi smluvními stranami235. S ohledem na zásah do státní smluvní 

suverenity je však tato metoda spíše ojedinělým úkazem 236. Častěji 

je možné se setkat s postupem „buď  a nebo“, kdy úmluva sice 

umožňuje podat námitky, ovšem v případě, že nejsou námitky 

podány alespoň určitým počtem států, přijatý dodate k vstupuje v 

platnost pro všechny smluvní strany. Na druhé straně však dodatek, 

proti kterému bylo vzneseno požadované množství námitek, 

nezavazuje žádnou ze smluvních stran237. 

                                                        
234 Jedná se o přizpůsobování potenciálů poškozování ozónové vrstvy regulovaných látek a o 
přizpůsobování a snižování úrovně výroby a spotřeby regulovaných látek. Viz. čl. 2 odst. 9 
Montrealského protokolu. Ostatní ustanovení protokolu bylo možné měnit či doplňovat na základě 
postupu upraveného ve Vídeňské úmluvě, který podmiňoval účinnost dodatku ratifikací 2/3 
smluvních stran protokolu. Takový dodatek zavazoval pouze ty státy, které vyjádřily formální souhlas 
být jím vázány. Viz. čl. 9 Vídeňské úmluvy na ochranu ozónové vrstvy Země z roku 1985. 
235Procedura byla využita celkem šestkrát – protokol byl doplněn na základě rozhodnutí přijatého 
smluvními stranami v letech 1990, 1992, 1995, 1995, 1997 a 2007. 
236 Příkladem úmluvy, které umožňuje doplnění či změnu zjednodušenou procedurou, aniž by 
povolovala námitky, je Dohoda o společných donucovacích akcích zaměřených na ilegální obchod 
s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami uzavřená roku 1994 v Lusace. Změny dohody 
jsou přijímány na základě rozhodnutí Řídící rady (tvořené zástupci smluvních stran), dosaženého 
na základě konsenzu, případně 2/3 většiny. Dodatek vstoupí v platnost po uplynutí stanovené lhůty – 
možnost podat námitky není smlouvou upravena.  
237 Postup je charakteristický pro úmluvy upravující horní limity občanskoprávní odpovědnosti 
za škodu způsobenou ropným znečištěním nebo jinými nebezpečnými látkami. V případě, že dodatek 
vstoupí v platnost, může stát vyloučit jeho aplikaci jen vypovězením celého protokolu. Srov. např. čl. 
15 odst. 9 Protokolu z roku 1992 k Úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou 
ropným znečištěním přijaté roku 1969.  
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4.5.2. Nové metody pro změny úmluvy a jejích protokolů?  

Jak již bylo uvedeno výše, zjednodušená procedura přijímání dodatků a 

změn se omezuje výlučně na záležitosti vědecké, technické či 

administrativní povahy, a změna samotného  textu a konstrukce smluvních 

závazků nadále podléhá formálně vyjádřenému souhlasu. Je však možné se 

setkat, i když zcela výjimečně, s  úmluvami, které i v těchto případech 

nahrazují tento souhlas zcela nebo částečně  souhlasem vyjádřeným mlčky238. 

Pravděpodobně však nelze do budoucna očekávat, že by se tento přístup 

prosadil do většího počtu úmluv.  

4.6. Závěr 

Díky řadě odlišností od obecných pravidel  mezinárodního práva 

veřejného patří proces smluvní normotvorby  k charakteristickým rysům 

mezinárodních úmluv na ochranu životního prostředí. Odlišnosti je možné 

sledovat již v procesu jejich vyjednávání,  který je charakteristický  stále 

nejen širším zapojením nestátních aktérů , a souvislostí mezi kvalitou  

vědecké jistoty a způsobem, jakým jsou formulovány smluvní závazky . 

Mezinárodní  smluvní  režimy na ochranu životního prostředí jsou často 

konstruovány krok za krokem prostřednictvím rámcové úmluvy a jejích 

následných protokolů. Takový přístup umožňuje rozšířit sítě potencionální 

mezinárodní spolupráce, protože definuje  pouze základní principy ochrany 

životního prostředí a vytváří diskuzní a legislativní fórum . Adaptabilita 

vědeckotechnických a administrativních norem je zbavena břemen tradiční 

smluvní normotvorby, což umožňuje flexibilně reagovat na změny životního 

                                                        
238 Částečné nahrazení formálního souhlasu upravují smluvní režimy pro regulaci rybolovu 
v oblastech severovýchodního a severozápadního Atlantiku. Postup je sice založen na požadavku 
aktivně vyjádřeného souhlasu smluvních stran, nicméně postačí, že tak učiní většina z nich, a dodatek 
se stává závazný pro všechny. Nesouhlasící státy však mohou podat námitku a v tomto případě 
dodatek nemůže vstoupit v platnost. Viz. čl. 21 Úmluvy o budoucí mnohostranné spolupráci v oblasti 
rybolovu v severozápadním Atlantiku z roku 1978 a čl. 19 odst. 3 Úmluvy o budoucí mnohostranné 
spolupráci v oblasti rybolovu v severovýchodním Atlantiku z roku 1980. Úmluvou, která formální 
souhlas nahrazuje zcela souhlasem vyjádřeným mlčky je Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 
nebezpečných výrobků po vnitrozemských vodních cestách z roku 2000. Její čl. 19 odst. 3 
předpokládá, že přijatý dodatek vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany, pokud žádná nevznese 
ve stanovené lhůtě námitku. 
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prostředí a úrovně vědeckého poznání. Tyto postupy zvyšují šance 

mezinárodního práva zajistit kvalitní ochranu životního  prostředí.   
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5. PRÁVNÍ PROSTŘEDKY REGULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Právní prostředky, které mezinárodní smlouvy využívají pro regulaci 

činností, které potenciálně ohrožují nebo poškozují životní prostředí, 

ve značné míře přebírají metody regulace z vnitrostátního práva239. Proto je 

možné se v mezinárodních úmluvách běžně setkat s  nástroji, jako jsou různé 

zákazy a omezení, ale i například s  pojištěním. Obecně lze tyto prostředky 

dělit z hlediska toho, zda zajišťují ochranu přímo – tj. tradiční metody 

regulace, někdy označované jako „command and control“240 – nebo zda ji 

pouze zprostředkovávají, tj. zajišťují jen nepřímo prostřednictvím jiných , 

zejména ekonomických  nástrojů. Z hlediska toho, zda je jejich cílem  škodám 

na životním prostředí předcházet nebo je minimalizovat či napravovat, je 

možné tyto prostředky dělit na preventivní a reparační.   

V této části bych se ráda blíže věnovala prostředkům,  které se 

nejčastěji objevují v mezinárodních úmluvách. S  ohledem na výše uvedené 

možnosti klasifikace je kapitola rozdělena na (i) přímé metody regulace 

založené na principu prevence, (ii) regulaci prostřednictvím ekonomických 

nástrojů, (iii) kompenzační a reparační nástroje a (iv) problematiku 

zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí.  

5.1. Přímé metody regulace založené na principu prevence 

Prevence má v  oblasti životního prostředí zcela zásadní význam, a tak 

je naprostá většina úmluv založena právě na principu předcházení škodám 

na životním prostředí. Mezi nejčastější přímé metody regulace je možné 

řadit zejména (i) standardy, (ii) zákazy či omezení a (iii) administrativní či  

procedurální opatření. 

5.1.1. Standardy 

Pojem standard lze obecně chápat jako referenční rámec pro hodnocení 

určitého stavu nebo činnosti, který reprezentuje ideální stav, kterého má 
                                                        
239 Viz. Kiss, A., Shelton, D., op. cit., str. 191. 
240 Viz. Sands, P., op. cit., str. 154.  
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být dosaženo. Standardy mají svůj původ ve vnitrostátním právu a 

mezinárodní smlouvy je využívají zhruba od počátku 19. století241. 

Významnou roli při jejich tvorbě dnes hrají mezinárodní instituce, které 

disponují potřebným odborným aparátem  a plní tak ve vztahu ke státům  

funkci centrální „regulátora“ . Standardy jsou organizacemi přijímány buď ve 

formě hard-law nebo soft-law 242. Závazné standardy  musejí být zohledněny 

ve vnitrostátním  právu a jejich implementace je zpravidla předmětem  

následné kontroly a monitoringu243. 

Standardy dnes regulují celou řadu oblast í ochrany životního prostředí. 

Jedná se zejména o standardy pro pitnou vodu 244, pro kvalitu potravin245, 

standardy upravující využívání živých mořských zdrojů 246, ochranu před 

radiací247, omezující hladinu  hluku z letadel248 a regulující přepravu 

                                                        
241 První mnohostranné mezinárodní úmluvy, které využívaly standardy, upravovaly oblast 
telekomunikace a letectví. Viz. Sand, P., Transnational Environmental Law, Lessons in Global Change, 
Kluwer Law International, 1999, str. 14. 
242 K závaznosti standardů blíže Sand, P., op. cit., str. 21-27. Sand odlišuje přísně závazné standardy, 
dobrovolné standardy a potencionálně závazné standardy, které jsou důsledkem existence možnosti 
opt-out.  
243 Předpokladem je, že smlouva takové povinnosti ukládá. Zpravidla bude závazek formulován jako 
povinnost přijmout veškerá potřebná opatření za účelem implementace úmluvy. 
244 Problematika pitné vody spadá do působnosti WHO a standardy vymezuje Směrnice WHO 
pro kvalitu pitné vody (WHO Guidelines for Drinking-water Quality), která má doporučující povahu. 
Nejaktuálnější verze dostupná na: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/en/index.html (15.11.2009). 
245 Kodex Alimentarius je výsledkem práce společné komise vytvořené FAO a WHO. Kodex má pouze 
doporučující povahu a státy tak mohou uplatňovat jak nižší standardy, tak i standardy přísnější. 
Od roku 1994, kdy byla uzavřena Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření 
(Agreement on Aplication of Phytosanitary and Sanitary Measures) jsou však státy v tomto ohledu 
omezeny. Světová obchodní organizace na základě této Dohody aplikuje Kodex na fytosanitární a 
sanitární opatření svých členských států a považuje standardy Kodexu za maximální úroveň ochrany, 
kterou mohou členské státy zavést, aniž by opatření narušovala mezinárodní obchod. Přísnější 
standardy, pro které stát nemá k dispozici objektivní zdůvodnění, vedou k uložení sankčních opatření. 
Ke sporům vzniklým při aplikaci Dohody blíže Trebilcock, M., Howse, R., The Regulation of 
International Trade, Routledge, 2005, str. 15-17.  
246 Jedná se zejména o normotvornou činnost Mezinárodní velrybářské komise a regionálních 
rybářských komisí.  
247 V evropském regionu jsou přijímány závazné standardy na základě dohody EURATOM. Na světové 
úrovni přijímá standardy Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy 
Agency, dále jen IAEA). Ty nejsou závazné a je na uvážení členských států, zda se jimi budou řídit či 
nikoliv. Zavazují však samotnou IAEA při její vlastní činnosti, případně mohou vázat členské státy při 
operacích, které agentura zajišťuje. Zdroj: oficiální webová stránka IAEA http://www.iaea.org/ 
(15.11.2009). 
248 Standardy jsou upraveny v přílohách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 7. prosince 1944. 
Revize příloh, resp. standardů, je v pravomoci výkonného orgánu Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví (International Civil Aviation Organization, dále jen ICAO), rozhodnutí však podléhá notifikační 
proceduře s kvalifikovanou možností opt-out (úmluva vyžaduje, aby námitku podala většina států). 
Srov. čl. 90 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/en/index.html
http://www.iaea.org/
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nebezpečných látek po železnici, silnici, lodí a vzduchem 249. Nejobecněji je 

možné standardy klasifikovat na ty, které regulují (i) určité činnosti, (ii) 

určité výrobky, (iii) emise znečisťujících látek a (iv) kvalitu životního 

prostředí.  

(i) Regulace určitých činností prostřednictvím standardů  

Jedná se o regulaci vztahující se na stacionární, ale i na mobilní 

zařízení250. Standardy mohou určovat tzv. designová kritéria, kterými 

jsou požadavky týkající se vnějších a vnitřních částí  zařízení a které 

musejí být splněny předtím, než je s  činností započato. Dále se může 

jednat o operační požadavky, které se týkají až samotného provozování 

zařízení, a tedy nikoliv jeho uvedení do provozu. Cílem těchto  

požadavků  je zajistit takový provoz zařízení, který nepoškozuje životní 

prostředí. Ten však nutně nemusí být ekonomicky výhodný. Bipolarita 

mezi ochranou životního prostředí a ekonomickou výhodností našla své 

vyjádření v  povinnosti užívat  nejlepší dostupné technologie (BAT251), 

které představují určitý minimální standard  ochrany životního 

prostředí, ale zároveň reprezentují rovnováhu mezi ekologickými a 

ekonomickými požadavky. Standardy často upravují i požadavky 

na systém řízení rizik a předcházení nehodám či jiným rizikům252.  

                                                        
249 Technické standardy pro přepravu nebezpečných výrobků a materiálů spadají do působnosti řady 
mezivládních (např. Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu - Intergovernmental 
Organisation for International Carriage by Rail, OTIF), ale i nevládních mezinárodních organizací. 
Příkladem nevládní organizace je Mezinárodní asociace pro vzdušnou přepravu (International 
Association for Air Transportation, dále jen IAAT). IAAT sdružuje dnes celkem 230 dopravců, kteří 
představují 93% leteckého provozu. Asociace vypracovává celou řadu standardů a doporučení, které 
jsou závazné na bázi členství a nemají externí právní účinky. Často se však stávají součástí národních 
právních předpisů.  
250 Mobilní zařízení, která svým provozem ovlivňují životní prostředí, však bývají častěji regulovány 
standardy aplikovatelnými na výrobky.  
251 Tzv. zásada BAT, tj. best available techniques nebo best available technologies. Ve své podstatě se 
jedná o ekologicky nejpříznivější způsob provozování určitého zařízení nebo provádění určitých 
činností, který však nevede ke značným nebo nepřiměřeným nákladům. Viz. Sands, P., op. cit., strana 
158. Komunitární právo pracovalo také s termínem best available techniques not entailing excessive 
costs (BATNEEC – nejlepší dostupné technologie nevyžadující nadměrné náklady) zavedeným 
Rámcovou směrnicí 84/360/EHS o boji proti znečišťování ovzduší.  
252 Např. Směrnice OECD upravující předcházení, připravenost a zásah v případě chemických havárií. 
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(ii) Standardy pro výrobky a produkty  

Úprava se zaměřuje na  obchodovatelné produkty a výrobky, 

tj. takové, které jsou za účelem prodeje a distribuce uváděny na trh. 

Standardy upravují  designová kritéria, ale určují  i souhrn vlastností , 

které výrobek musí mít a vykazovat při užívání (např. hlučnost)253. 

Specifickou skupinu standardů pak tvoří požadavky na balení výrobků a 

jejich značení.  

(iii) Emisní  standardy 

Upravují problematiku znečišťování životního prostředí, a to 

zejména ze stacionárních zdrojů. Standardy určují  akceptovatelnou 

kvantitu nebo koncentraci znečišťujících látek, které mohou být 

vypuštěny do životního prostředí , a jsou aplikovatelné pouze v případě, 

že emise takové látky  není zakázána254. Jedná se o nejčastější metodu 

úpravy smluvních závazků v  mezinárodních úmluvách. Jejím 

východiskem je předpoklad, že určité hladiny znečišťujících látek 

nemohou vyvolat neodstranitelné  či jiné významné negativní změny 

životního prostředí a že takové zatížení je životní prostředí schopno 

v kratším nebo delším časovém horizontu samo asimilovat.  

(iv) Standardy regulující kvalitu životního prostředí  

Představují metodologicky jiný přístup k  regulaci negativních vlivů 

na životní prostředí. Tyto standardy nezkoumají rozsah znečištění  

pocházející  z určitého zdroje, ale určují maximální přípustné úrovně 

znečištění určitých složek životního prostředí. Při určování standardů je 

nezbytné zohlednit zejména způsob využívání daného přírodního 

zdroje255. Imisní standardy  umožňují lépe vymezit skutečný dopad aktivit 

                                                        
253 Požadavky kladené na konstrukci, na použité materiály a komponenty. Příkladem může být zákaz 
užívání syntetických čisticích prostředků, které nejsou alespoň z 80% biologicky rozložitelné. Ten 
upravuje čl. 1 Evropské dohody o omezení užívání některých detergentů v mycích a čisticích 
prostředcích z roku 1968. 
254 Absolutní zákaz se týká např. používání chlorfluoruhlovodíků. 
255 V případě regulace prostřednictvím emisních standardů je naopak třeba věnovat zvláštní 
pozornost určení absorpčního potenciálu dané složky životního prostředí nebo přírodního zdroje. 
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na životní prostředí a předcházet, minimalizovat či odstraňov at 

negativní vlivy. 

5.1.2. Zákazy a omezení 

K omezením nebo zákazům  přistupují mezinárodní úmluvy v  případě, 

že je objektivně prokázána nebezpečnost či významný negativní vliv určité 

činnosti, produktu či látky na životní prostředí. Zákazy a omezení je možné 

aplikovat téměř na jakoukoliv činnost, která je považována za škodlivou , 

avšak nejčastěji se objevují omezení či zákazy týkající se (i) nakládání se 

škodlivými látkami, (ii) využívání přírodních zdrojů  a ochrany přírody , 

(iii) mezinárodního obchodu s ohroženými živočichy nebo nebezpečnými 

látkami a (iv) zákazy a omezení vyplývající z územní ochrany.  

(i) Nakládání se škodlivými látkami  

Ochrana je založena na obecně formulovaných zákazech  a 

omezeních, které se vztahují na  vymezené škodlivé látky, jejichž seznam 

je často součástí  technických dodatků nebo příloh  jednotlivých úmluv256. 

Pokud je nakládání s  určitými látkami zakázáno, bývají tyto přílohy 

označovány jako tzv. černé seznamy („black lists“). V případě, že je 

nakládání s určitými látkami pouze omezeno,  hovoří se o jejich výčtech 

jako o tzv. šedých seznamech („grey lists“)257. Zařazení látky na černý 

nebo šedý seznam je zpravidla reakcí na průkazné zjištění škodlivého 

vlivu určité látky na životní prostředí . Každoročně jsou však na trh a do 

výroby uváděny stovky nových látek, jejichž účinky na životní prostředí 

často nejsou vůbec známy . Identifikace problému a případný zákaz či 

omezení  často přicházejí až v situaci, kdy k poškození životního 

                                                                                                                                                                       

Tento potenciál musí zohledňovat celou řadu faktorů – např. počet znečišťovatelů, zvláštní klimatické 
podmínky a další. Zda stanovené emisní standardy skutečně splní svou ochrannou funkci, bude záležet 
na správnosti vědeckých závěrů, na jejichž základě byly standardy odvozeny.  
256  Peter H. Sand k tomu dodává, že technické přílohy a dodatky byly až do nedávné doby zcela mimo 
zorný úhel právních expertů, ačkoliv se jedná o významnou činnost mezinárodních organizací. 
Důvodem byla pravděpodobně jejich přílišná technická povaha. Viz. Sand, P., op. cit., str. 14-15. 
257 Úmluvou, které používala černé a šedé seznamy, byla Úmluva o prevenci znečišťování moří 
vypouštěním odpadů z lodí a letadel podepsaná roku 1972 v Oslu. Látky obsažené v šedých 
seznamech vyžadovaly udělení zvláštního povolení. 
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prostředí již došlo , a proto je nutné metodu kombinovat s požadavkem 

předběžné opatrnosti  při užíváních nových látek nebo výrobků. 

Nedostatek výčtové metody však spočívá i ve výskytu nebezpečných 

látek v různých sloučeninách. S  ohledem na počet  chemických sloučenin 

a na kontinuální chemicko-průmyslový výzkum by bylo administrativně i 

právně velmi obtížné vymezit ve smlouvě všechny sloučeniny 

regulované látky. Některé úmluvy proto volí metodu obráceného výčtu  a 

omezují  se na určení  povolených a neregulovaných látek s tím, že 

nakládání s ostatními látkami  a jejich vypouštění zakazují258. Tento 

přístup umožňuje regulovat emise škodlivých látek ve všech jejich 

sloučeninách a zavádí omezení i pro látky, které v  době přijímání 

úmluvy ještě nejsou známy259. Ve své podstatě je metoda obráceného 

výčtu promítnutím principu předběžné opatrnosti, neboť považuje 

všechny látky za škodlivé, dokud není náležitě prokázán opak 260. 

(ii) Využívání přírodních zdrojů a ochrana přírody  

Zákazy a omezení se vztahují na různé činnosti, které mají dopad 

na chráněné přírodní živé i neživé zdroje. V  rámci ochrany  živých zdrojů 

jsou regulovány činnosti, které mají přímé škodlivé vlivy (lov, odchyt, 

odběr či rušení), ale i ty , které živé zdroje ovlivňují jen zprostředkovaně  

(ničení nebo modifikace  přírodních stanovišť)261. Ochrana poskytovaná 

mezinárodními smlouvami se zaměřuje zejména na problematiku 

uchování populací ohrožených druhů. Lov, odchyt, sběr a jiné činnosti, 

které vedou k odnímání těchto druhů z přírody, budou mezinárodními 

                                                        
258 Roku 2006 vstoupil v platnost protokol přijatý roku 1996 k Úmluvě o ochraně moří 
před znečišťováním v důsledku ukládání odpadů a jiných látek z roku 1972, který změnil výčtovou 
metodu přílohy I z negativní na pozitivní („black list“ na „reverse list“). V současné době smlouva 
ukládá stranám obecnou povinnost zdržet se vypouštění jakýchkoliv látek, vyjma těch, které jsou 
uvedeny v příloze.  
Viz. http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=258&doc_id=681#8 (15.11.2009). 
259 Viz. Kiss, A., op. cit., str. 198-199.  
260 Viz. Deville, A., Harding R., Applying the Precautionery Principle, Federation Press, 1997, Sydney, 
strana 71.  
261 Srov. např. čl. 4 Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť z roku 1979. 

http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=258&doc_id=681#8
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smlouvami zpravidla, až na kvalifikované výjimky , zakázány262. Stejnou 

ochranu požívají některé druhy volně žijících stěhovavých živočichů, a 

to pod podmínkou, že stav jejich populace je nepříznivý 263. Výjimečně se 

zákazy nebo omezení vztahují na všechny druhy živočichů a rostlin264. 

V rámci ochrany neživých zdrojů jsou regulovány  zejména aktivity 

týkající se mořského dna a sdílených zdrojů sladké vody, zvláštní 

pozornost je věnována využívání neživých zdrojů Antarktidy265.  

(iii) Omezení v mezinárodním obchodě  

Restriktivní opatření v  mezinárodním obchodu jsou využívána 

zejména za účelem ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin nebo 

regulace pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států. Jejich cílem je 

omezit možnost jejich umisťování na mezinárodních trzích. Významný je 

smluvní režim založený  CITES , který zavádí klasifikaci ohrožených 

druhů živočichů na základě intenzity ohrožení jejich populace 

vyhynutím266. Omezení dovozu a vývozu však může vytvářet překážky 

mezinárodního obchodu mezi členskými státy Světové obchodní 

organizace267.  

(iv) Územní ochrana 

Koncepčně se jedná o zcela odlišný typ ochranného mechanismu, 

který se nevěnuje konkrétním projevům lidských činností nebo ochraně 

                                                        
262 Srov. např. čl. 1 a 3 Mezinárodní úmluvy o ochraně polárních medvědů z roku 1973. 
263 Ochranu poskytuje Bonnská úmluva.  
264 Viz. čl. 9 odst. 3 písm. b) (iii) Africké úmluvy o zachování přírody a přírodních zdrojů z roku 2003, 
která zakazuje určité způsoby lovu a odchytu obecně pro všechny živočišné druhy.  
265 Ochrana je poskytována na základě Madridského protokolu o životním prostředí Antarktidy z roku 
1991. K vývoji ochrany neživých zdrojů Antarktidy blíže Rothwell, D., The Polar Regions and the 
Development of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1996 str. 332- 348.  
266 CITES zavádí absolutní (kvalifikované výjimky existují) zákaz exportu nebo importu druhů 
uvedených v Příloze I, které jsou považovány za ohrožené vyhynutím. Druhy uvedené v Příloze II 
mohou být předmětem mezinárodního obchodu na základě exportního povolení. Jedná se o druhy, 
které by mohly být vyhynutím ohroženy, pokud by obchod s nimi nebyl regulován. Konečně Příloha III 
zahrnuje druhy, které některý ze smluvních států ochraňuje ve svém vnitrostátním právu před 
nadměrným využíváním. Mezinárodní obchod s těmito druhy je možný pouze na základě exportního 
povolení. Tyto druhy však bývají často následně zahrnuty do přílohy II. Viz. Sands, P., op. cit., 508-509. 
267 K problematice vztahu GATT a mezinárodních úmluv na ochranu životního, které ukládají omezení 
v mezinárodním obchodě, blíže Esty, D., Greening the GATT: Trade, Environment and the Future, 
Peterson Institute, Washington, 1994.  
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určitých  druhů, ale zavádí plošně na určitém vymezeném území stupeň 

ochrany , který zavádí  systém  řadu  zákazů a omezení268. Územní  ochrana 

plní důležitou funkci při ochraně biodiverzity a je považována za jeden 

z nejefektivnějších prostředků druhové ochrany 269. Existuje celá řada 

typů chráněných území, které se liší stupněm ochrany, ale i účelem a 

významem daného území270. Regulovány jsou často i přilehlé nebo 

obslužné plochy chráněného území , a to z důvodu jejich vzájemného 

vztahu271. Nejkomplexněji se územní ochraně věnuje CBD, jejíž čl. 2 

definuje chráněné území jako  „geograficky určené území, které je 

vyznačeno nebo kontrolováno a spravováno za účelem dosažení 

specifických cílů ochrany přírody a  krajiny“ . Úpravu je však možné najít 

v celé řadě dalších úmluv, které se věnují ochraně přírody a přírodních 

zdrojů272. 

5.1.3. Administrativní a procedurální opatření 

Administrativní a procedurální opatření regulují vlivy na životní 

prostředí prostřednictvím stanovení podmínek, které musejí být splněny 

                                                        
268 Územní ochrana je využívána také pro uchování a ochranu objektů estetického nebo historického 
významu na základě Úmluvy o světovém kulturním a přírodním dědictví z roku 1972.  
269 Chráněné oblasti v současné době reprezentují 10% celkového zemského povrchu. Představují 
určité krajní řešení situace, kdy není možné ochranu druhů a jejich přirozených stanovišť zajistit 
jinými prostředky. Ačkoliv se jedná o často využívaný prostředek ochrany, zhruba 1400 
suchozemských obratlovců dosud není zastoupeno v žádném chráněném území. Viz. Langhammer, P. 
et al., Identification and Gap Analysis of Key Biodiversity Areas: Targets for Comprehensive Protected 
Area Systems, IUCN, Gland, 2007, str. 1.  
270 Směrnice IUCN pro management chráněných území rozdělila chráněná území do šesti skupin. 
Odlišnosti spočívají zejména ve způsobu jejich řízení a účelu, který má ochrana plnit. Např. kategorie 
Ia – přísně chráněná rezervace zavádí ochranu za účelem vědeckého zkoumání a monitoringu, zatímco 
kategorie V - chráněná krajinná oblast má být zachována a řízena i za účelem rekreace. Směrnice má 
pouze doporučující charakter. Text směrnice je dostupný na:  
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/eng/index.html (15.11.2009).  
271  Přilehlé zóny jsou ochrannými pásmy, jejichž účelem je zajistit, že do chráněného území nebudou 
vnikat škodlivé vlivy. Činnosti mající negativní vliv na chráněné území budou v přilehlé zóně 
zakázány, avšak jiné aktivity zpravidla nejsou regulovány. Tzv. koridory umožňují genetickou výměnu 
mezi druhy v chráněném území a ostatními oblastmi, čímž umožňují zachování řádného fungování 
ekosystému, tedy i druhové rozmanitosti. Koridory často kopírují známé migrační trasy jednotlivých 
druhů. Problematika managementu koridorů a účelnost opatření na jejich ochranu dosud nebyla 
předmětem detailnějšího zkoumání. Viz Schellnhuber, H.-J. et al., World in Transition: Conservation 
and Sustainable Use of the Biosphere, Earthscan, 2001, str. 134. 
272 Mezi dalšími úmluvami, které upravují územní typ ochrany, je možné jmenovat například Úmluvu 
o ochraně přírody a zachování divoké přírody na západní polokouli z roku 1940 a Ramsarskou 
úmluvu. Zvláště chráněné oblasti jsou zřizovány i v rámci Programu pro regionální moře UNEP. 

http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/eng/index.html
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před započetím výkonu určité činnosti. Podmínky zpravidla spočívají  

v (i) notifikaci a získání předběžného souhlasu, (ii) požadavku na získání 

licence či jiné certifikace, a (iii) povinnosti posoudit vlivy činnosti na životní 

prostředí v rámci zvláštního  řízení.  

(i) Předběžný informovaný souhlas  

Přeshraniční pohyb a mezinárodní obchod s  nebezpečnými látkami  a 

odpady je regulován zejména prostřednictvím institutu tzv. předběžného 

informovaného souhlasu (prior informed consent), který se začíná objevovat 

v mezinárodních úmluvách ke konci 80. let minulého století273. Předběžný 

informovaný souhlas je dle Londýnské směrnice UNEP o výměně informací 

o chemikáliích v mezinárodním obchodě  principem, podle něhož by nemělo 

dojít k dovozu chemikálie, která je v  cílovém státě zakázána nebo přísně 

regulována za účelem ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí, 

aniž by bylo dosaženo dohody nebo pokud by to bylo v  rozporu 

s rozhodnutím příslušného národního orgánu  státu dovozu274.  

(ii) Licence a certifikace 

Požadavky na získání licence či certifikátu  patří mezi běžné prostředky 

regulace, jejichž účelem není eliminovat vlivy určitých  činností na životní 

prostředí, ale zajistit jejich veřejnoprávní regulaci a udržovat jejich 

negativní vlivy na co nejnižší možné úrovni. Licenční podmínky zajišťují 

ochranu před znečištěním275 nebo regulují využívání  přírodních zdrojů 

(povolení  pro odnímání živočichů a rostlin z  přírody276, licence 

                                                        
273 Na počátku pouze ve formě soft-law (Kodex FAO pro distribuci a užívání pesticidů z roku 1985 a 
Londýnská směrnice UNEP o výměně informací o chemikáliích v mezinárodním obchodě z roku 1987), 
později v závazné formě upraven v Basilejské úmluvě a Rotterdamské úmluvě o postupu předchozího 
souhlasu. 
274Srov. čl. 1 písm. g) Londýnské směrnice UNEP o výměně informací o chemikáliích v mezinárodním 
obchodě z roku 1987: „…the principle that international shipment of a chemical that is banned or 
severely restricted in order to protect human health or the environment should not proceed without the 
agreement, where such agreement exists, or contrary to the decision, of the designated national 
authority in the importing country.“ 
275 Srov. např. odst. 4 přílohy III Úmluvy na ochranu mořského prostředí severovýchodního Atlantiku 
z roku 1992, který podmiňuje vypuštění nebo uložení odpadu získáním povolení nebo autorizace. 
276 Srov. např. čl. 8 Úmluva o ochraně přírody a zachování divoké přírody na západní polokouli, čl. 3 
Dohody o ochraně netopýrů z roku 1991.  
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v mezinárodním obchodě277). Přestože by se jevilo efektivnější a 

transparentnější licenční řízení  centralizovat a svěřit jej mezinárodnímu 

orgánu, tento postup se dosud neprosadil278. Existenci centrálního  licenčního 

orgánu nahrazují mezinárodní smlouvy sjednocením  podmínek pro vydávání 

licencí a úpravou povinnosti  smluvních stran uznat licence, které byly řádně 

vydány jinou smluvní stranou .  

Podmínky pro vydání licence a pro její trvání v sobě zpravidla spojují 

celou řadu povinností (např. emisní limity, technologické požadavky jako 

BAT , notifikační a jiné povinnosti). Mezinárodní smlouvy nejsou v  zásadě 

retroaktivní,  a pokud určitá činnosti započala ještě před vstupem 

mezinárodní smlouvy v platnost, nebude možné na ni smluvní normy 

aplikovat. Takový stav je však nežádoucí, a proto některé úmluvy požadují, 

aby další provádění takové činnosti  bylo taktéž podmíněno získáním licence 

nebo splněním licenčních podmínek279. 

(iii) Posuzování vlivů na životní prostředí  

Požadavek na posuzování vlivů na životní prostředí  (environmental 

impact assessment, dále je EIA) se začíná ve vnitrostátním a mezinárodním 

právu objevovat v 70. letech minulého století280. Základním východiskem EIA 

je princip prevence, který vyžaduje, aby plánovaná činnosti byla 

před zahájením posouzena z  hlediska jejích škodlivých vlivů. Proces EIA je 

založen na širokém zapojení  všech potencionálně dotčených subjektů. Cílem  

posuzování vlivů na životní prostředí je zajistit informace o potencionálních  

dopadech plánované činnosti na životní prostředí, o jejích alternativách a 

o  opatřeních, která jsou nezbytná pro minimalizaci případného negativního 

                                                        
277 Mezi úmluvy, které vyžadují získání licence v mezinárodním obchodě, patří např. CITES nebo 
Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin z roku 1951. 
278 Tento přístup nenašel větší oporu u mezinárodního společenství, neboť státy se zdráhají vzdát se 
dlouhodobě části svých pravomocí.  Viz. Sand, P., op. cit., str. 37. Úmluvou, které předpokládá že 
oprávnění k udělování licencí bude svěřeno zvláštnímu orgánu, je Úmluva o lovu tuňáka ve východním 
Pacifiku z roku 1983. Tato úmluva však dosud nevstoupila v platnost. 
279 Srov. např. čl. 6 Úmluvy o jaderné bezpečnosti z roku 1994. 
280 Prvním dokumentem, který upravoval proces EIA, byl Zákon o národním plánu na ochranu 
životního prostředí (National Environmental Plan Act) vydaný v roce 1970 v USA. 
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vlivu. Specifický význam bude mít proces EIA v případě, že je jeho výsledek 

závazný a ovlivňuje konečné rozhodnutí o plánované činnosti.   

Dnes je proces EIA upraven ve vnitrostátním právním řádu více než 

100 zemí světa281 a je inkorporován v celé řadě mezinárodních úmluv i soft-

law  dokumentů282. Na mezistátní úrovni  jsou závazky související s EIA 

ukládány v případě posuzování záměrů, které přesahují svými vlivy hranice 

států283, mají vliv na sdílené přírodní zdroje284 nebo ovlivňují životní 

prostředí pouze jednoho státu,  avšak týkají se záležitosti světového 

významu285. Mezinárodní smlouvy zavádějí proces EIA zpravidla jen pro 

kvalifikované záměry , tj. takové, jejichž vliv na životní prostředí dosahuje 

určité minimální úrovně286. Vedle povinnosti posouzení vlivu dané činnosti 

na životní prostředí se objevuje také požadavek na posouzení možných 

rizik, tzv. risk assessment . Rozdíl mezi procesem EIA a posouzením rizik 

spočívá v aplikovaných principech. Zatímco EIA vychází z  principu prevence 

a jejím cílem je  zjistit a prokázat, že daná činnosti má či nemá vliv na životní 

prostředí, posouzení rizik je založeno na  principu předběžné opatrnosti, kdy 

ohledně vlivu posuzované činnosti panuje vědecká nejistota, a cílem 

postupu je tak zejména zjištění, zda činnost v yvolává určitý stupeň rizika 

nebo nebezpečí vzniku škod na životním prostředí.  

Jedinou úmluvou, která se komplexně věnuje procesu EIA a zavádí 

konkrétní procedurální podmínky287, je Úmluva o posuzování vlivů na životní 

                                                        
281 Viz. Craik, N., The International Law of Environmental Impact Assessment: Process, Substance and 
Integration, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, str.4.  
282 Na úrovni soft-law je EIA inkorporována do Deklarace z Ria (princip 17). 
283 Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států z roku 1991 a 
Basilejské úmluva. 
284 UNCLOS ukládá státům povinnost vyhodnotit všechny aktivity mající vliv na mořské prostředí. 
Také úmluvy přijaté v rámci Programu pro regionální moře UNEP upravují proces EIA – např. Úmluva 
o ochraně mořského prostředí a pobřežních oblastí jihovýchodního Pacifiku z roku 1981 (čl. 8).  
285Jako je např. biodiverzita či změna klimatu.  
286 Kiss zavádí pět způsobů, jak je možné určit, zda záměr spadá do působnosti EIA: (i) seznam 
regulovaných aktivit, (ii) charakter území, kde má být činnost vykonávána (chráněné oblasti), (iii) 
seznam kategorií významných přírodních zdrojů nebo ekologických problémů, (iv) obecná povinnost 
jakoukoliv činnost vyhodnotit za účelem posouzení jejího vlivu, (v) další specifická kritéria. Viz. Kiss, 
A., Shelton, D., op. cit., str. 124.  
287 Procedurální podmínky obsahuje i Madridský protokol o životním prostředí Antarktidy z roku 
1991 (příloha I). Antarktická EIA je založena na dvoufázovosti. Nejprve se zjišťuje významnost vlivu 
navrhované činnosti na životní prostředí Antarktidy (Initial Environmental Evaluation) a v případě, že 
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prostředí přesahujících hranice států z  roku 1991. V případě plánovaných 

činností, jejichž vlivy mohou přesáhnout hranice státu, je stát povinen 

vyrozumět dotčenou smluvní stranu  a případně zahájit formální diskuzi. Pod 

definici vlivu úmluva zahrnuje mimo přirozené životní prostředí také 

historické památky, kulturní bohatství a socio-ekonomické podmínky. 

Přeshraničním je takový vliv, který se projeví na území státu a je způsoben  

činností, která je fyzicky vykonávána – zcela nebo částečně – v rámci 

jurisdikce jiné  smluvní strany . Činnosti, které  spadají do věcné působnosti 

úmluvy , jsou obligatorně ty, které úmluva vymezuje (celkem 17 činností), 

nebo fakultativně ty, s  jejichž podřízením režimu úmluvy dotčené státy 

souhlasí. Procedurálně je možné proces EIA rozdělit do čtyř fází , a to na 

(i) notifikační fázi, (ii) informační fázi , (iii) konzultační stádium a 

(iv) rozhodnutí  včetně post-projektové analýzy. Notifikační povinnost (i)  je 

ukládána státu, v jehož jurisdikci má být regulovaná činnost vykonávána288. 

Notifikace musí obsahovat informace o zamýšlené činnosti, o povaze 

rozhodnutí, které má být přijato , a musí obsahovat přiměřenou lhůtu, ve 

které se má dotčený stát vyjádřit, zda bude uplatňovat svá práva z úmluvy 289. 

V rámci informační fáze (ii)  je stát povinen poskytnout dotčenému státu a 

jeho veřejnosti dostatečné informace290. Na jejich podkladě  pak státy 

vstupují do konzultačního procesu (iii),  jehož závěry nejsou závazné, avšak 

stát, na jehož území má být záměr realizován,  je povinen k námitkám a 

připomínkám dotčeného státu přihlédnout při  rozhodování. O vydání 

rozhodnutí (iv) musí být dotčený stát vyrozuměn  společně s jeho 

                                                                                                                                                                       

se jedná o vliv, který je menšího významu, nebo je jen dočasný (minor or transistory impact), se 
povinnosti státu omezují na následný monitoring. V ostatním případech je nutné přikročit ke 
kompletní analýze (Comprenhensive Environmental Evaluation). Protokol zajišťuje možnost všech 
smluvních států se k činnostem vyjádřit a hodnocení musí být předloženo Komisi pro ochranu 
životního prostředí k posouzení. Na základě návrhu Komise je pak předloženo k projednání 
Poradnímu shromáždění Antarktické smlouvy. Rozhodnutí o činnosti musí vycházet ze závěrů této 
kompletní analýzy.   
288 V případě, že stát není notifikován státem původu, ačkoliv tak mělo být učiněno, je oprávněn sám 
zahájit proces EIA prostřednictvím notifikace. Stát původu je povinen zajistit náležitou výměnu 
informací. 
289 V případě, že dotčený stát svůj zájem nesdělí, procedurální ustanovení úmluvy (částečně čl. 3 a dále 
čl. 4 až 7) se nebudou aplikovat.  
290 Úmluva upravuje rozsah informační povinnosti v příloze II.  
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odůvodněním. Post-projektová analýza je inovačním prvkem v  procesu EIA a 

dle úmluvy má zahrnovat dohled nad dodržování podmínek povolení či 

autorizace a sledování účelnosti ochranných a preventivních opatření291. 

5.2. Regulace prostřednictvím ekonomických nástrojů 

Zatímco přímé metody regulace zajišťují ochranu životního prostředí 

prostřednictvím ukládání povinností, ekonomické nástroje žádné přímé 

povinnosti na ochranu životního prostředí neukládají, ale vycházejí 

z předpokladu, že ekonomicky výhodné chování má být i ekologické. 

Základním předpokladem pro fungování ekonomických nástrojů je existence 

volného trhu s cenotvorným potenciálem a ekonomicky motivované chování 

jeho účastníků. Cílem ekonomických opatření je dosažení ekvivalence mezi 

cenou tržní a cenou ekologickou. Ekonomické nástroje promítají do tržní 

ceny dopady na životní prostředí, které  by se jinak jako externí tržní 

element na ceně neprojevily.292 Ačkoliv ekonomické nástroje pravděpodobně 

nemohou nehradit přímé prostředky regulace, vývoj ukazuje, že 

pro efektivní ochranu životního prostředí je nutné kombinovat oba přístupy. 

Mezi nejčastější ekonomické nástroje patří zejména zdanění a poplatky, 

obchodovatelná povolení, depozitní refundační systémy, zálohové platby a 

pojištění odpovědnosti za škodu. Z  hlediska toho, zda podporují či 

znevýhodňují určité činnosti, je možné rozdělit nástroje na negativní 

stimuly, pozitivní stimuly a na takové, které umožňují, aby si znečišťovatelé 

sami určili, v  jakém rozsahu budou čerpat výhody ekonomického nástroje 

(obchodovatelné povolení)293.  

Výše uvedené však platí pro nástroje používané v  rámci vnitrostátního 

práva. Na mezinárodní úrovni je možnost využití ekonomických nástrojů 

omezena, protože mezinárodní právo postrádá skutečně silný centrální 

                                                        
291 V případě, že výsledky post-projektové analýzy naznačují existenci významného přeshraničního 
vlivu, strany jsou povinny vstoupit do konzultačního procesu, aby určily nezbytná nápravná opatření. 
Viz. čl. 7 odst. 2 úmluvy.  
292 Základem je internalizace nákladů na základě principu znečišťovatel platí. Znečišťovatel je 
prostřednictvím ekonomických nástrojů konfrontován se skutečnými náklady svých činností.  
293 Viz. Kiss, A., Shelton, D., op. cit., str. 215. 
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orgán, který by ekonomické nástroje prosazoval a reguloval . Určitá 

zdrženlivost panuje také ohledně vhodnosti unifikace nebo harmonizace 

národních ekonomických nástrojů prostřednictvím mezinárodního práva . 

Důvodem jsou velmi odlišné socioekonomické podmínky jednotlivých 

států294. V mezinárodním právu životního prostředí se s  ekonomickými 

nástroji proto můžeme setkat častěji v soft-law dokumentech, které se jejich 

vnitrostátní aplikaci  věnují relativně komplexně295. Mezinárodní úmluvy 

upravují jen některé ekonomické nástroje, a to  (i) obchodovatelná povolení 

a (ii) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zvláště nebezpečnými 

činnostmi. 

5.2.1. Obchodovatelná povolení 

Idea obchodovatelných povolení jako ekonomického nástroje vznikla 

roku 1991 v USA. Je založena na existenci emisních limitů pro určitou 

oblast, které jsou v rámci daného období rozděleny na určitý počet 

obchodovatelných povolení, které jsou na základě stanovených kritérií 

distribuovány provozovatelům regulovaných činností. Majitel povolení je 

oprávněn s ním obchodovat – bude se tak dít zejména v případě, kdy 

nevyčerpal emisní limit povolení, nebo i v  případě, že se rozhodl jej vůbec 

nevyužít. Systém obchodovatelných povolení vnáší do rozhodování 

znečišťovatelů  pozitivní ekonomickou motivaci, neboť povolení představuje 

majetkovou hodnotu a tedy i potencionální zisk. Na druhé straně je 

negativním ekonomickým stimulem v případě, že regulovaná činnost je 

provozována ve větším rozsahu, protože znečišťovatelé musejí vstupovat 

na trh za účelem nákupu dodatečných povolení. Ve světovém měřítku dnes 

obchodovatelná povolení upravuje Kjótský protokol z roku 1997 k Rámcové 

                                                        
294 K jejich užívání vyzývá národní orgány například Deklarace z Ria (princip 16). 
295 Srov. doporučení rady OECD k užití ekonomických nástrojů v politice životního prostředí z roku 
1991, C(90)177. Roku 2001 byla v rámci UNEP zřízena Pracovní skupina pro ekonomické nástroje, 
jejíž práce vedla roku 2004 k vydání zprávy nazvané „Užití ekonomických nástrojů v politice životního 
prostředí: příležitosti a výzvy“.  
Zpráva je dostupná na: http://www.unep.ch/etb/publications/EconInst/econInstruOppChnaFin.pdf 
(15.11.2009). 

http://www.unep.ch/etb/publications/EconInst/econInstruOppChnaFin.pdf
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úmluvě o změně klimatu z roku 1992  (Kjótský protokol), který umožňuje, 

aby byly jednotky snižování emisí převáděny z  jednoho státu na druhý. 

Protokol sám neobsahuje podrobnější  úpravu systému pro obchodování - ta 

byla svěřena do působnosti konference smluvních stran protokolu. 

Vytvoření světového trhu s  emisemi je svým rozsahem považováno za 

největší privatizaci přírodního statku296, což je částí veřejnosti vnímáno 

pozitivně, avšak ozývají se i hlasy kritiky – a to nejen z důvodů právních, ale 

i z morálně etických297.  

5.2.2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zvláště 

nebezpečnými činnostmi 

Ve své podstatě se jedná o závazek státu zajistit, aby případné nároky 

z odpovědnosti za škodu vzniklou provozováním zvláště nebezpečných 

činností bylo možné ve stanovené výši kompenzovat z  povinného pojištění 

provozovatelů nebo prostřednictvím jiné finanční záruky. Pojištění je sice 

nástrojem, jehož základní funkce se vztahuje až k  okamžiku, kdy preventivní 

opatření selhala a k  poškození životního prostředí již došlo, avšak ovlivňuje 

provozovatele při jeho ekonomickém rozhodování, zda a v  jakém rozsahu 

činnost provozovat.  Tím ovlivňuje i cenu a cenovou hladinu výroby nebo 

služeb, na které se povinnost pojištění vztahuje. Působí tedy i preventivně 

jako ekonomický nástroj. Mezinárodní úmluvy upravují povinnost 

poskytnout finanční záruky v  souvislosti se zaváděním  občanskoprávní 

odpovědnosti  za škodu způsobenou činnostmi, které jsou nebezpečné 

pro životní prostředí298. Pojištění nebo finanční záruka musí být vydány 

                                                        
296 Roku 2008 došlo k technicko-administrativnímu propojení registrů emisních povolení mezi 
sekretariátem UNFCCC a Společenstvím. Propojení umožní obchodování i v rámci národních registrů 
členských zemí a celkový objem obchodovaného množství CO2 se odhaduje na 50 miliard tun. 
Množství má být ještě navýšeno, a to až trojnásobně v,stupem redukcí získaných v rámci Mechanismu 
čistého rozvoje. Viz. Tisková zpráva sekretariátu UNFCCC z 14. října 2008, dostupná na 
http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/20081014_
press_release_itl_citl.pdf (15.11.2009). 
297 K tomu blíže Hepburn, C., Carbon Trading, A Review of the Kyoto Mechanism, in Annual Review of 
Environment and Resources, ročník 32, 2007, str. 375-393. 
298 K tomu srov. čl. 7 Úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropou 
z roku 1969 ve znění protokolu z roku 1992. 

http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/20081014_press_release_itl_citl.pdf
http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/20081014_press_release_itl_citl.pdf
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ve formě certifikátu299, který se ostatní smluvní strany zavazují uznat a 

považovat ho za certifikát jimi vydaný. Roz sah pojištění ve většině úmluv 

vychází z  horních limitů odpovědnosti provozovatele300.  

5.3. Kompenzační a reparační nástroje 

Základním východiskem ochrany životního prostředí je široká a účelná 

prevence vzniku škod. Důvodem je skutečnost, že většina škod na životním 

prostředí je neodstranitelná, skutečná újma je velmi obtížně  vyčíslitelná a 

naturální restituce často není možná. Proto je na národní i mezinárodní 

úrovni kladen důraz na prostředky prevence, spíše než reparační a 

kompenzační mechanismy . V mezinárodních úmluvách na ochranu životního 

prostředí najdeme úpravu odpovědnosti států , ale i vnitrostátních 

subjektů301.  

5.3.1. Odpovědnost států 

Obecná pravidla odpovědnosti států za porušení jejich 

mezinárodněprávních závazků vyplývají z  obyčejových norem a také 

judikatury Mezinárodního soudního dvora302. Na úrovni soft-law se 

problematice věnuje i Komise pro mezinárodní právo (International Law 

Commission, dále jen ILC)303. Oproti dnes již relativně propracovanému 

institutu odpovědnosti  v obecném mezinárodním právu  je odpovědnost 

za škodu na životním prostředí spíše na počátku svého vývoje a její právní 

                                                        
299 Některé mezinárodní úmluvy detailně upravují obsah a formu certifikátu o finančních zárukách. 
Srov. přílohu k Úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropou z roku 
1969.  
300 Pokud je ponechána výše na vůli smluvních stran, stát je povinen rozdíl mezi jím stanoveným 
povinným pojištěním a smlouvou uloženým odpovědnostním limitem kompenzovat. Viz. čl. 7 Úmluvy 
o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1963. 
301 Sands k tomu dodává, že rozlišit odpovědnost státu a občanskoprávní odpovědnost je dnes stále 
obtížnější, protože některé mezinárodní úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti zavádějí vedle 
odpovědnosti provozovatele také podpůrnou odpovědnost státu a tím oba instituty směšují. Viz Sands, 
P., op. cit., str. 870. 
302 Zejména rozsudek ve věci Gabčíkovo-Nagymaros z 25. září 1997.  
303 Články o odpovědnosti států vydané Komisí pro mezinárodní právo inkorporují obecné pravidla 
odpovědnosti, ne všechna ovšem reflektují mezinárodní obyčeje.  
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konstrukce se tak potýká s celou řadou problémů304. Jen několik málo úmluv 

se odpovědností států zabývá , avšak jen jedna z nich tak činí komplexně. 

Touto úmluvou je Mezinárodní úmluva o odpovědnosti za škodu způsobenou  

vesmírnými objekty z  roku 1971. Ta upravuje absolutní odpovědnost států 

za škodu způsobenou jimi vyslanými vesmírným i objekty, a to jak 

na povrchu Země, tak ve vesmíru. Definice škody podle úmluvy výslovně 

nezahrnuje škodu na životním prostředí, avšak prostřednictvím interpretace 

je možné úmluvu na ekologickou škodu aplikovat 305. Úmluva konkretizuje 

okolnosti vylučující protiprávnost306, zavádí pro některé případy solidární 

odpovědnost307 a upravuje také subjektivní odpovědnost v případě vzniku 

škody na jiných vesmírných zařízeních 308. Procedurální ustanovení upravují 

problematiku uplatnění nároku na náhradu škody, který je možné uplatnit 

u odpovědného státu přímo prostřednictvím diplomatických kanálů, avšak 

ne déle než jeden rok od vzniku škody nebo od okamžiku, kdy se poškozený 

stát o škodě dozvěděl309. Rozsah náhrady má být určen podle pravidel 

mezinárodního práva, zásad ekvity a spravedlnosti;  náhrada je přednostně 

vyplácena v národní měně poškozeného státu. Z výše uvedeného vyplývá, že 

úmluva obsahuje relativně konkrétní úpravu  tohoto institutu , nicméně 

s ohledem na její úzce vymezenou věcnou působnost je její praktický 

význam minimální. 

5.3.2. Občanskoprávní odpovědnost  

Občanskoprávní  odpovědností se v mezinárodním právu rozumí přímá 

odpovědnost provozovatele (majitele) určitých zařízení nebo určitých 

činností, jejíž vnitrostátní právní úprava je výsledkem implementace 

                                                        
304 Jak významné musejí být vlivy na životní prostředí, aby došlo ke vzniku odpovědnosti? Na jakých 
složkách musí škoda vzniknout? Jaký standard péče musí stát zajistit, resp. zanedbat? Blíže Sands, P., 
op. cit, str. 871-894. 
305 Pojem „škody na majetku státu“ je obecně vykládán jako zahrnující škodu na přírodních statcích. 
Viz Sands, P., op. cit., str. 897 
306 Srov. čl. 6 úmluvy. 
307 Srov. čl. 4 úmluvy 
308 Srov. čl. 3 úmluvy, který zakládá subjektivní odpovědnost vysílajícího státu.  
309 Srov. čl. 10 úmluvy. 
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smluvních závazků vyplývajících z  mezinárodních smluv310. Občanskoprávní 

odpovědnost je prostředkem, který nastupu je v situaci, kdy prevence selhala 

a ke škodě na životním prostředí již došlo . Občanskoprávní  odpovědnost 

v mezinárodním právu postihuje provozovatele zvláště nebezpečných 

činností, které nejsou zakázány  a přestavují dovolené riziko. Cílem 

mezinárodní úpravy je zajistit minimální standard právní úpravy sdílený 

všemi smluvními stranami311, posílit právní postavení poškozených 

v případě přeshraničních odpovědnostních vztahů a umožnit efektivnější 

náhradu vzniklé škody. Smluvní systém je tvořen mezinárodními úmluvami, 

které regulují výrobu a používání jaderné energie312, nakládání 

s nebezpečnými odpady a látkami313 a činnosti, při kterých může docházet  

k ropnému znečištění314. Mezinárodní smlouvy se  zaměřují nejen 

na sjednocení klasických prvků odpovědnosti 315, ale věnují se také právním 

otázkám souvisejícím s přítomností přeshraničního prvku při uplatňování 

práv vyplývajících z  odpovědnosti za škodu316. Roku 1993 byla přijata 

na půdě Rady Evropy Luganská úmluva, která je regionálním smluvním 

                                                        
310 Srov. Kiss, A., Shelton, D., op. cit., str. 225.  
311 Úmluvy definují předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, okolnosti vylučující protiprávnost, 
rozsah náhrady škody včetně jejích limitů. Časté jsou ustanovení o povinném pojištění.  
312 Pařížská úmluva o odpovědnosti třetích stran v oblasti jaderné energie přijatá roku 1960 v Paříži 
(Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, dále jen „Pařížská úmluva“), 
Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody přijatá roku 1963 ve Vídni (Vienna 
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, dále jen „Vídeňská úmluva“), Společný protokol 
k oběma úmluvám z roku 1988 a Vídeňská úmluva o doplňkové kompenzaci za jadernou škodu z roku 
1997.  
313 Protokol o odpovědnosti a náhradě škod vzniklých v důsledku přeshraničních pohybů 
nebezpečných odpadů a jejich zneškodňování z roku 1999 přijatý k Basilejské úmluvě (The Basel 
Protocol on Liability and Compensation, dále jen „Protokol k Basilejské úmluvě“) 
314 Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropou přijatá roku 1969 
v Bruselu (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, dále jen „Bruselská 
úmluva“), Úmluva o zřízení mezinárodního fondu pro náhradu škody způsobené znečištěním ropou 
z roku 1971 (International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation 
for Oil Pollution Damage, dále jen „Úmluva o kompenzačním fondu“), Úmluva o občanskoprávní 
odpovědnosti za škodu způsobenou naftou ze zásobníků z roku 2001, včetně celé řady protokolů, 
zejména Protokoly z roku 1992 k Bruselské úmluvě a k Úmluvě o kompenzačním fondu.  
315 Vymezení aktivit nebo látek, na které se bude odpovědnost vztahovat, definice škody (média, 
rozsah), uložení odpovědnosti, určení rozsahu povinné péče a vymezení okolností vylučujících 
protiprávnost. Dále je sem možné zařadit i povinné pojištění.  
316 Zavedení specifických finančních prostředků pro náhradu škody (kompenzační fondy), určení 
příslušnosti soudního nebo rozhodčího orgánu a úpravu uznávání a výkonu cizozemských rozhodnutí.  
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nástrojem  a zavádí regulaci  činností nebezpečných pro životní prostředí . 

Úmluva však dosud byla ratifikována pouze jedním státem 317.  

Ačkoliv se každá z  těchto úmluv vztahuje na jiný typ činnosti, jsou 

odpovědnostní mechanismy až na menší odchylky totožné. Obecné základy 

občanskoprávní  odpovědnosti je možné definovat následovně:  

a) primární odpovědnost majitele zařízení nebo jeho provozovatele 318, 

b) objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění 319, 

c) liberační důvody nezávislé na vůli odpovědné osoby 320, 

d) časové omezení pro uplatnění nároku 321, 

e) odpovědnostní limity z  hlediska rozsahu náhrady škody322, 

f) povinné pojištění323, 

g) doplňkové finanční mechanismy pro kompenzaci škod převyšující 

odpovědnostní limity324, 

                                                        
317 Úmluva je otevřena k podpisu členským státům Rady Evropy, Společenství a dále také státům, 
které se zúčastnily jejího vypracování. Srov. čl. 32 úmluvy. Dosud smlouvu ratifikovalo pouze 
Portugalsko. Zdroj:  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=150&CM=7&DF=16/11/2009&CL=
ENG (15.11.2009). 
318 Dle čl. 4 odst. 1 Protokolu k Basilejské úmluvě nese odpovědnost za škodu osoba, která notifikovala 
stát dovozu, do doby než je odpad převzat příjemcem.  
319 Existují samozřejmě výjimky. Protokol k Basilejské úmluvě stanoví jak objektivní odpovědnost (čl. 
4), tak odpovědnost subjektivní (čl. 5).  
320 Vynaložení veškeré odborné péče nemá vliv na vznik, resp. zánik odpovědnosti. Okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost zpravidla jsou: vis major, zavinění třetí osobou nebo zavinění poškozeným. 
Srov. čl. 4 odst. 5 Protokolu k Basilejské úmluvě nebo čl. 4 odst. 3 Vídeňské úmluvy. Nejširší katalog 
upravuje čl. 8 Luganské úmluvy, který zohledňuje i zásadu volenti non fit iniuria.  
321 Lhůty pro uplatnění nároků jsou buď kombinací subjektivní a objektivní lhůty, anebo se jedná 
o dvě konsekutivní lhůty objektivní povahy. Ty jsou například upraveny v čl. 8 Bruselské úmluvy a 
počátek jejich běhu je spojen s incidentem (šest let) a vznikem škody (tři roky). Uplynutí šestileté 
lhůty však způsobí zánik nároku i v případě, že tříletá lhůta dosud neuplynula. Oproti tomu např. 
Luganská úmluva ve svém čl. 17 požaduje, aby poškozený o vzniku škody věděl nebo mohl vědět; 
právo na náhradu škody zanikne nejpozději po uplynutí třiceti let od incidentu. 
322 Horní limity pro náhradu jaderné škody jsou určeny fixní částkou pro všechny nároky z téhož 
incidentu. Srov. čl. 5 Vídeňské úmluvy. Některé úmluvy limity neaplikují v případě, kdy by omezení 
odpovědnosti bylo nespravedlivé (škoda vznikla zaviněním nebo s vědomím odpovědné osoby). 
Srov. čl. 5 odst. 2 Bruselské úmluvy nebo také čl. 12 odst. 2 ve vazbě na čl. 5 Protokolu k Basilejské 
úmluvě. Limity je možné adaptovat v rámci zjednodušeného postupu. K tomu srov. např. čl. 23 
Protokolu k Basilejské úmluvě společně s čl. 18 Úmluvy nebo čl. 15 Protokolu z roku 1992 k Bruselské 
úmluvě. 
323 Pojištění nebo jinou finanční záruku upravují všechny úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti. 
Úmluvy mohou stanovit minimální výši pojištění, která bude zpravidla odpovídat horním 
odpovědnostním limitům (k tomu srov. čl. 14 Protokolu k Basilejské úmluvě) nebo mohou výši 
ponechat na vůli smluvní strany a zároveň jí uložit odpovědnost za kompenzaci škody, která výši 
pojištění přesahuje (např. čl. 7 Vídeňské úmluvy). Souhrnná výše finančních záruk tak musí vždy 
odpovídat horním limitům odpovědnosti.  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=150&CM=7&DF=16/11/2009&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=150&CM=7&DF=16/11/2009&CL=ENG
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h) určení příslušného soudního orgánu a otázka uznávání a výkonu 

rozhodnutí325. 

Problematika náhrady škod způsobených ropným znečištěním je vedle 

mezinárodních úmluv upravena i v rámci  smluvních ujednání 

soukromoprávního charakteru. Smluvními stranami těchto mezinárodních 

smluv jsou vlastníci lodí a ropné společnosti, kteří dobrovolně přebírají 

přísnou odpovědnost  za škodu způsobenou  ropným  znečištěním. Konstrukce 

této odpovědnosti za škodu je podobná úpravě obsažené v  Bruselské 

úmluvě. Nároky se uplatňují přímo u povinné osoby a v případě sporů je 

možné využít smlouvou upravené rozhodčí řízení. V  současné době je 

platným smluvním nástrojem pouze Smlouva o odpovědnosti za znečištění 

nepocházející z pevniny uzavřená roku 1994 326, která se původně vztahovala 

na zařízení na kontinentálním šelfu Velké Británie, avšak dnes je její 

působnost mnohem širší a zahrnuje území celé řady dalších evropských 

států327.  

5.4. Zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí 

Ačkoliv není zapojení veřejnosti v rámci ochrany životního prostředí až 

do konce 80. let věnováno na mezinárodní úrovni mnoho pozornosti, dnes je 

                                                                                                                                                                       
324 Náhrady z Mezinárodního fondu pro náhradu škody způsobené ropným znečištěním jsou 
poskytovány v případě, že se poškozená osoba nemůže domoci plné a adekvátní náhrady na základě 
Bruselské úmluvy. Fond je tvořen příspěvky příjemců přepravovaných ropných látek, případně také 
majitelů lodí (pokud byl náklad naložen na území smluvních států, avšak jeho příjemcem není osoba 
podléhající jurisdikci žádné ze smluvních stran). Příspěvky do fondu tak zohledňují skutečnost, že 
hlavními osobami, které mají z přepravy ropných látek užitek, jsou jejich příjemci. K tomu srov. čl. 10 
Úmluvy o kompenzačním fondu. Právní úprava do značné míry odpovídá Bruselské úmluvě. Náhrada 
z fondu je limitována. Dodatečná náhrada je poskytována také na základě Vídeňské úmluvy 
o doplňkové kompenzaci za jadernou škodu z roku 1997.  
325 Soudem příslušným k řízení o náhradě škody je v zásadě soud státu, na jehož území došlo 
k incidentu (srov. např. čl. 13 odst. 1 Pařížské úmluvy a čl. 11 odst. 1 Vídeňské úmluvy). Luganská 
úmluva (čl. 19 odst. 1) a Protokol k Basilejské úmluvě (čl. 17) navíc upravují možnost uplatnit právo 
u soudu příslušného podle sídla nebo místa podnikání žalovaného. K uznávání rozsudků srov. např. 
čl. 10 Bruselské úmluvy, který mimo jiné stanoví, že v případě podvodného jednání nebo pokud 
nebylo umožněno žalovanému, aby se náležitě bránil, není stát povinen rozsudek o náhradě škody 
uznat. 
326 Offshore Pollution Liability Agreement (OPOL). 
327 V souvislosti se zvyšujícím se počtem států, které přistoupily k mezinárodním úmluvám 
upravujícím občanskoprávní odpovědnost, význam těchto soukromoprávních úmluv poklesl. Roku 
1997 byly ostatní dohody kromě OPOL zrušeny. Viz. Sands, P., op. cit., str. 922. Smlouva je dostupná 
na: http://www.opol.org.uk/agreement.htm (15.11.2009). 

http://www.opol.org.uk/agreement.htm
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možné související úpravu nalézt nejen v několika soft-law  dokumentech328,  

ale také v  řadě významných mnohostranných úmluv. Zapojení veřejnosti 

umožňuje výkon kontroly i na té nejnižší úrovni a pro mezinárodní právo 

životního prostředí představuje prostředek  k zajištění větší 

transparentnosti postupu smluvních stran329. Z hlediska forem, v jakých se 

veřejnost zapojuje do ochrany životního prostředí, je možné rozlišovat:  

(i) právo na informace o životním prostředí  – zahrnuje jak povinnost 

jejich šíření , tak povinnost je na žádost poskytnout.  

(ii) právo účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech  - zahrnuje právo 

účasti na řízeních za účelem  vydání individuálního rozhodnutí nebo 

opatření, na přijímání programových rozhodnutí či plánů a 

na normotvorných procesech.  

5.4.1. Právo na informace o životním prostředí 

První úmluvy, které obsahovaly  určité, i když relativně vágně 

formulované , povinnosti zpřístupňování  informací, se objevují na konci 

80. let330. Zásadní změnu přináší počátek 90. let, kdy je právo na informace 

inkorporováno do soft-law  dokumentů  přijatých na Konferenci v Riu a 

v různém rozsahu a formě také do celé řady významných mnohostranných 

úmluv331. Nejdetailnější úpravu práva na informace je dnes možné nalézt 

v Úmluvě na ochranu mořského prostředí severovýchodního Atlantiku a 

v Luganské úmluvě. Úprava obou úmluv je velmi podobná, neboť obě 

v mnohém čerpají ze směrnice ES 90/313/EEC, o přístupu k  informacím 

o životním prostředí332. Obě úmluvy ukládají povinnost veřejným orgánům 

poskytnout na žádost vymezené informace, aniž by bylo nutné prokazova t 

právní zájem. Obě úmluvy stanoví maximální lhůtu k  vyřízení žádosti v délce 

                                                        
328 Srov. princip 10 Deklarace z Ria. Dále také kapitola 36 a 40 Agendy 21. Oproti tomu Stockholmská 
konference se věnovala pouze na informační spolupráci mezi členy mezinárodního společenství.  
329 Zapojení veřejnosti má však svůj nesporný, ne-li hlavní, význam pro ochranu základních lidských 
práv. K tomu srov. preambuli Aarhuské úmluvy.  
330 Povinnost podporovat vzdělávání, osvětu a výchovu. Srov. čl. 9 odst. 2 Montrealského protokolu. 
331 Např. CBD nebo Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992. 
332 Viz. Sands, P., op. cit., str. 586-588. 



[81] 
 

dvou měsíců. Luganská úmluva rozšiřuje okruh povinných subjektů a 

umožňuje získávat informace i od osob, které byly pověřeny plněním úkolů 

v rámci veřejné správy na úseku ochranu  životního prostředí a dále také 

od provozovatele zvláště nebezpečné činnosti333. Úmluva také 

upravuje právo na opravný prostředek334.  

Zásadní změny úpravy práva na informace přináší o několik let později 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 

přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí přijatá roku 1998 

(dále jen „Aarhuská úmluva“335). Úmluva byla přijata na půdě Evropské 

hospodářské komise OSN (UNECE) a jedná se o regionální smlouvu, která 

sjednocuje právní úpravu zapojení veřejnosti do ochrany životního 

prostředí.  Z hlediska práva na informace přináší úmluva detailní definici 

povinného subjektu336, široké vymezení pojmu informace o životním 

prostředí337 a detailní procedurální úpravu včetně jednoměsíční lhůty 

na vyřízení žádosti338. Vedle poskytování informací na žádost mají státy 

povinnost aktivně šířit informace o typu a rozsahu dostupných informací, 

zpřístupňovat informace v  elektronických databázích a pravidelně 

publikovat národní zprávu o stavu životního prostředí 339.  

Za specifický projev práva na informace je možné považovat i  tzv. eco-

labelling , tj. označování produktů nebo látek, které má uživatele informovat 

o vlivu výrobku na životní prostředí či o tom, zda obsahuje regulované látky . 

Značení výrobků je předpokládáno Aarhuskou úmluvou340, avšak nejedná se 

                                                        
333 Na základě soudního příkazu pro účely zjištění skutečností nezbytných pro určení existence nároku 
na náhradu škody. Srov. čl. 16 úmluvy. 
334 Právo na soudní nebo správní přezkum rozhodnutí je upraveno pro případ, že se osoba, která 
požádala o poskytnutí informací, domnívá, že její žádost byla orgány veřejné moci neoprávněně 
zamítnuta, nedostatečně vyřízena nebo nebyla vyřízena vůbec. Srov. čl. 14 odst. 5 úmluvy. 
335 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters. 
336 Definice orgánu veřejné správy (public autority) je obsažena v čl. 2 odst. 2 úmluvy. 
337 Srov. čl. 2 odst. 3 úmluvy.  
338 Např. upravuje i situaci, kdy dožádaný orgán nedisponuje danou informací. V tomto případě 
žadatele poučí o kompetentním orgánu nebo takovému orgánu věc postoupí.  
339 K šíření informací srov. čl. 5 úmluvy. Státy mají také stimulovat provozovatele zařízení 
k pravidelnému informování veřejnosti o vlivu jejich činnosti na stav životního prostředí – čl. 5 odst. 6.  
340 Srov. čl. 5 odst. 6. Jedná se o dobrovolný závazek provozovatele.  
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o přísně formulovaný závazek. Konkrétní úpravu obsahuje Kartagenský 

protokol o biologické bezpečnosti  z roku 2000 k Úmluvě o biologické 

rozmanitosti z roku 1992 (Kartagenský protokol), který stanoví, že smluvní 

strany jsou povinny požadovat, aby doprovodná dokumentace  při 

mezinárodní přepravě  jasně indikovala, že se jedná o živé modifikované 

organismy a specifikovala případné zvláštní požadavky pro zacházení s 

nimi341.  

V rámci některých smluvních režimů jsou zaváděny tzv.  clearing-house  

mechanismy, od kterých lze do budoucna očekávat zlepšení dostupnosti 

informací, které jsou shromažďovány při monitoringu jednotlivých úmluv342.  

5.4.2. Právo na účast veřejnosti v rozhodovacích procesech 

Detailnější úpravu práva na účast veřejnosti při  rozhodování 

o životním prostředí obsahuje pouze Aarhuská úmluva343 - jedná se druhý 

pilíř její právní konstrukce344. Povinnosti veřejných orgánů spočívají  

ve vyrozumění  o zahájení řízení345, garanci práva účasti pro tzv. dotčenou 

veřejnost346, včetně práva činit návrhy , a povinnost zveřejnění a písemného 

vyhotovení rozhodnutí. Úmluva nestanoví, že rozhodnutí musí být v  souladu 

s názory dotčené veřejnosti, nicméně orgány jsou povinny k  nim náležitě 

přihlédnout a  případně uvést důvody, proč nejsou v  rozhodnutí 

zohledněny347.  

Aarhuská úmluva vyžaduje, aby právo účasti veřejnosti  i právo 

na informace o životním prostředí bylo postaveno pod kontrolu moci soudní 

nebo jiného nezávislého orgánu. Soudní přezkum jsou státy povinny zajistit 

                                                        
341 Srov. čl. 18 odst. 2 protokolu. Konference smluvních stran je oprávněna přijmout rozhodnutí 
upravující konkrétní podmínky identifikační povinnosti. Viz. čl. 18 odst. 3 protokolu.  
342 Blíže kapitola 6.1. Clearing-house mechanismus byl vytvořen i v rámci Aarhuské úmluvy. Zdroj: 
http://aarhusclearinghouse.unece.org/index.cfm (15.11.2009). 
343 K specifické úpravě práva na účast srov. čl. 9 odst. 2 Úmluvy o přeshraničních vlivech 
průmyslových havárií z roku 1992, který požaduje, aby smluvní strany umožnily účast dotčené 
veřejnosti v řízeních týkajících se prevence rizik vzniku průmyslové havárie a připravenosti. 
344 Pilíře jsou celkem tři, přičemž úmluva podtrhuje jejich vzájemnou závislost a propojení. Jedná se 
o právo na informace, právo na účast a právo na soudní ochranu. Srov. čl. 3 úmluvy. 
345 Informace musí být poskytnuta včas a adekvátním způsobem.  
346 Osoby přímo dotčené případným rozhodnutím, včetně nevládních organizací na ochranu přírody.  
347 Srov. čl. 6 odst. 8 a odst. 9 úmluvy. 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/index.cfm
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pro případ domnělého porušení práv souvisejících s žádostí o informace 

o životním prostředí348 nebo souvisejících s účastí v řízení o specifické 

činnosti (individuální rozhodnutí)349.  

5.5. Závěr 

Právní techniky, které používá mezinárodní právo životního prostředí 

k regulaci činností majících na životní prostředí vliv, ve velkém čerpají 

z vnitrostátního práva. Jejich charakteristickým  rysem je důraz kladený 

na prevenci, který dokládá značné množství  norem v oblasti prevence a 

menší  zájem o oblast kompenzace škod. Velmi častým prostředkem regulace 

jsou různé standardy, které jsou výsledkem činnosti mezinárodních 

organizací či autonomních orgánů úmluvy. Využití ekonomických nástrojů je 

v mezinárodním právu velmi omezené, protože předpokládá existenci 

silného a centralizovaného institucionálního zázemí  s autoritativními 

pravomocemi. Prostředky náhrady škody jsou založeny na občanskoprávní 

odpovědnosti provozovatele zvláště nebezpečné činnosti a jejich 

východiskem je zásada znečišťovatel platí. Významným prostředkem 

prevence i kontroly je zapojení veřejnost i do ochrany životního prostředí , 

které dnes komplexně upravuje Aarhuská úmluva. Úmluva nejen pozitivně 

ovlivňuje ochranu životního prostředí,  ale má i svou významnou lidsko-

právní dimenzi. 

                                                        
348 Ochrana proti nečinnosti, neoprávněnému odmítnutí žádosti a poskytnutí nesprávných nebo 
neúplných informací. Srov. čl. 9 odst. 1 úmluvy. 
349 Rozhodnutí musí být přezkoumáno z hlediska procesního i hmotného práva. Okruh osob, které se 
mohou domáhat přezkumu, je zde širší než u práva na informace. Srov. čl. 9 odst. 2 úmluvy, který mezi 
aktivně legitimované osoby zahrnuje osoby, které mají na věci dostatečný zájem nebo u kterých trvá 
porušení práva, v případě, že to jako podmínku stanoví správní procesní předpis. 
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6. MECHANISMY ZALOŽENÉ NA PRINCIPU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A 

VZÁJEMNÉ POMOCI 

Obecný závazek spolupráce  členů mezinárodního společenství je 

stanoven normami obyčejového práva. Obyčejové normy však povinnost 

spolupráce nijak nekonkretizují a detailnější právní úpravu j e třeba hledat 

v mezinárodních úmluvách . Obecně je možné identifikovat několik forem 

spolupráce, které se vyskytují v převážné většině mezinárodních úmluv na 

ochranu životního prostředí . Jedná se o výměnu informací, spolupráci při 

ekologických haváriích a technologickou a  finanční pomoc.  

Zatímco výměna informací  a pomoc při zdolávání  havárií patří mezi 

tradiční formy spolupráce,  finanční a technologická pomoc je  jedním ze 

specifických mechanismů, které se vyvinuly v oblasti  mezinárodněprávní 

ochrany životního prostředí.  Základním východiskem  této formy pomoci je 

vnímání  životního prostředí jako veřejného statku sdíleného  všemi členy 

mezinárodního společenství . S ohledem na rozdílný stupeň hospodářského a 

technologického vývoje rozvojových a vyspělých států je možné kvalitní 

ochranu životního prostředí  často zajistit jen prostřednictvím těchto 

zvláštních forem spolupráce. Dnešní podoba technologické a finanční 

pomoci je bezprostředně ovlivněna zásadou společné, leč rozdílné 

odpovědnosti,  která odpovědnost za stav životního prostředí včetně závazku 

jej zlepšovat rozděluje mezi státy nerovnoměrně, a to ve prospěch 

rozvojových států .  

6.1. Výměna informací mezi státy 

Obecná povinnost výměny informací představuje rutinní formu 

mezinárodní spolupráce a je možné se s  ní setkat téměř ve všech 

mezinárodních úmluvách350. Podstatou je závazek smluvní strany poskytnout  

ostatním smluvním stranám nebo orgánu úmluvy  ad hoc určité informace. 

                                                        
350 Jedním z nejranějších příkladů může být Úmluva o ochraně ptactva užitečného pro zemědělství 
z roku 1902, která v čl. 11 ukládala státům povinnost sdělit prostřednictvím vlády Francouzské 
republiky všechny zákony a místní právní předpisy, které se týkají věcné působnosti úmluvy.  
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Rozsah informační povinnosti může být vymezen obecn ým způsobem, avšak 

celá řada moderních úmluv ukládá státům velmi konkrétně formulované 

závazky upravující výměnu  vědecko-statistických  dat351. Obecně je možné 

sledovat trend směřující ke zpřesňování rozsahu a způsobu výměny 

informací a k rostoucímu zapojení mezinárodních institucí do procesu  jejich 

získávání, šíření a hodnocení352.  

Usnadnění shromažďování  i šíření informací a podpora implementace 

smluvních závazků  se očekává od tzv. clearing-house  mechanismu353, který 

byl dosud vytvořen například v rámci na ochranu biodiverzity či smluvního 

režimu pro změnu  klimatu354 Clearing-house  mechanismus lze obecně chápat 

jako informační portál , který sdružuje osoby poptávající a poskytují určité 

produkty, informace či služby, čímž vytváří prostor pro střetávání poptávky 

a nabídky . Jedná o veřejně přístupný informační trh, kde může informace 

získávat kdokoliv, avšak poskytování informací je zpravidla z důvodu 

zachování jejich věrohodnosti a kvality omezeno na kompetentní orgány 

smluvních stran a orgány úmluvy. Zatím nejpropracovanějším clearing-

house mechanismem je informační systém vytvořený pro potřeby 

Kartagenského protokolu355. 

                                                        
351 Takovou informační povinnost upravuje např. čl. 15 odst. 2 Stockholmské úmluvy o POP. 
K vymezení základních skupin specifické informační povinnosti blíže Sands, P., op. cit., str. 831. 
352 UNFCCC požaduje ve svém čl. 4 odst. 1 písm. h), aby státy spolupracovaly za účelem úplné, včasné a 
veřejné výměny informací a vycházejíc z principu společné, leč rozdílné odpovědnosti stanoví i 
kvalifikovanou informační povinnost pro vymezenou skupinu států (čl. 4 odst. 2 písm. b a čl. 12 odst. 
2). Čl. 10 doplňuje institucionální rámec úmluvy o Podpůrný orgán pro implementaci, kterému je 
svěřeno hodnocení informací a jejich analýza. 
353 Anglický výraz clearing house je užíván zejména v bankovnictví, kde označuje zúčtovací banku. 
Obecně je možné jej považovat za instituci, která vypořádává určité transakce včetně informačních 
toků S ohledem na nepřesnost českého překladu tohoto pojmu se jeví vhodnější užívat anglický 
termín.  
354 Clearing-house pro převod technologií (TT:CLEAR) je informační databáze spravovaná 
sekretariátem UNFCCC. Veřejnosti byla zpřístupněna roku 2003. Jedná se o portál zajišťující přístup 
k informacím týkajícím se programů a projektů pro převod technologií, k analýzám a studiím jejich 
účinnosti, k ekologicky šetrným technologiím a know-how a ke kontaktním a jiným informacím 
o odbornících. Funguje také jako databáze souvisejících rozhodnutí, zpráv a jiných dokumentů orgánů 
úmluvy. Informační databáze je dostupná na: http://ttclear.unfccc.int.  
355 Mechanismus funguje na bázi internetového portálu, který je volně přístupný veřejnosti. Státy jsou 
povinny poskytnout prostřednictvím tzv. řídícího centra informace v rozsahu stanoveném protokolem 
(čl. 20 odst. 3, informační povinnost se nevztahuje na důvěrné a chráněné informace), které jsou 
následně ověřovány a poté zpřístupněny. Ze statistických dat týkajících se množství vložených 
informací, počtu návštěv a počtu zobrazení je patrný vzrůstající trend ve využívání tohoto portálu, a to 
jak na straně poskytovatelů, tak na straně uživatelů.  

http://ttclear.unfccc.int/
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Některé úmluvy ukládají informační povinnost v  takovém rozsahu, že 

poskytnutí informace může být v  rozporu s legitimními zájmy smluvního 

státu. Jedná se o informace, které jsou důvěrné, nebo na které se vztahuje 

obchodní tajemství či ochrana práv duševního vlastnictví. Většina 

mezinárodních úmluv se tímto  právním konfliktem nezabývá. První 

úmluvou, která se snaží tento deficit odstranit, je  Úmluva o spolupráci při 

jaderné havárii a radiační nehodě z  roku 1986, která zavazuje stát, jemuž 

byla v rámci spolupráce poskytnuta důvěrná informace, aby ji náležitě 

chránil a využíval  jen pro účely poskytnutí pomoci356. V devadesátých letech 

se ochranou důvěrných informací začínají zabývat další úmluvy , a to 

UNFCCC357 a Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových  havárií z  roku 

1992358. Pokrokový je v  tomto ohledu Kartagenský protokol, který se věnuje 

ochraně důvěrných informací ve vztahu mezi státem importu a 

oznamovatelem . Protokol nejenže požaduje rovné zacházení s důvěrnými 

informacemi359, ale také upravuje postup  pro případ, že vznikne spor  

ohledně povahy poskytnuté informace360. Stockholmská úmluva 

Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech  z roku 2001 

(Stockholmská úmluva o POP)  naopak zavazuje smluvní strany ochraňovat 

důvěrné informace jen na základě vzájemné dohody361. 

                                                                                                                                                                       

Zdroj: https://bch.cbd.int/about/reporting_bch.shtml. 
356 Srov. čl. 6 úmluvy. Bohužel není stanoveno, která informace bude považována za důvěrnou.  
357 Srov. čl. 12 odst. 9, který ukládal povinnost sekretariátu úmluvy, aby vyloučil ze sdělení 
adresovaných ostatním orgánům informace, které strany v souladu s kritérii vymezenými konferencí 
smluvních stran označily za důvěrné.  
358 Úmluva jde v tomto ohledu mnohem dál než UNFCCC. Čl. 22 úmluvy stanoví, že úmluva se nedotýká 
práv a povinností smluvních stran chránit informace související s ochranou osobnosti, duševním 
vlastnictví a obchodním či průmyslovým tajemstvím. Strany tedy nejsou povinné takové informace 
poskytnout, pokud by to bylo v rozporu s jejich vnitrostátním právem či normami mezinárodního 
práva. Pokud tak dobrovolně učiní, je smluvní strana, které jsou informace poskytovány, povinna tyto 
informace chránit a neužívat k jiným účelem, než ke kterým jí byly poskytnuty. 
359 Úmluva požaduje, aby stát chránil důvěrné informace způsobem, který není méně příznivý než 
způsob, jakým ochraňuje důvěrné informace týkající se živých modifikovaných organismů získaných 
na jeho území. Srov. čl. 21 odst. 3 věta druhá.  
360 Srov. čl. 21 odst. 2 protokolu. Stát musí o rozhodnutí nenakládat s informací jako s důvěrnou 
náležitě vyrozumět oznamovatele a zajistit, aby s ním byla věc konzultována. Dále musí být zajištěna 
možnost vnitřní kontroly rozhodnutí ještě před zpřístupněním takové informace.  
361 Informace o zdraví, o bezpečnosti a životním prostředí však úmluva výslovně vylučuje z režimu 
důvěrných informací. Srov. čl. 9 odst. 5 úmluvy.  

https://bch.cbd.int/about/reporting_bch.shtml
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6.2. Spolupráce při zdolávání ekologických havárií a pohotovostních stavů 

Vzájemná pomoc při pohotovostních stavech a ekologických haváriích  

je dnes upravena řadou  mezinárodních úmluv. Páteř úpravy tvoří regionální 

a globální mezinárodní úmluvy, které sice formulují  konkrétní pravidla pro 

postup států v případě žádosti o pomoc,  ale zároveň předpokládají, že budou  

tyto závazky rozvíjeny prostřednictvím dvoustranných a vícestranných 

dohod. Detailní úprava dnes existuje zejména v oblasti  odstraňování a 

zmírňování ropného a jiného znečištění mořského prostředí 362, jaderných 

havárií363 a průmyslových nehod364.  

Jednotlivé mezinárodní úmluvy budují závazek vzájemné pomoci 

na určitých shodných elementech:  

a) žadatel je oprávněn obrátit se s  prosbou o pomoc na jiné smluvní 

strany a v žádosti  je zpravidla povinen identifikovat rozsah a 

druh pomoci, o kterou žádá365, 

b) dožádaný stát musí promptně rozhodnout , zda žádosti vyhovuje 

či nikoliv a žadatele své rozhodnutí oznámit366, 

c) na území podléhajícímu jurisdikci žadatele řídí operace tento 

stát367, 

d) žadatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při poskytování 

pomoci, dožádaný stát je jakékoliv odpovědnosti zproštěn 368, 

                                                        
362 Např. protokoly přijaté v rámci Programu pro regionální moře UNEP (Protokol o spolupráci 
při odstraňování ropných skvrn z roku 1983 přijatý pro oblast Karibiku; Protokol o spolupráci 
při prevenci a odstraňování znečištění z lodí v oblasti Středozemního moře z roku 2002). Marginálně 
je upravena i pomoc při ekologických haváriích na přeshraničních vodních tocích. Srov. čl. 15 Úmluvy 
o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992. 
363 Severská úmluva o vzájemné pomoci při radiačních haváriích z roku 1963, Úmluva o spolupráci 
v případě jaderné havárie nebo radiologické nehody, 1986. 
364 Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992 a Protokol o občanskoprávní 
odpovědnosti za škodu způsobenou přeshraničními vlivy průmyslových havárií z roku 2003 (dosud 
nevstoupil v platnost). 
365 Srov. čl. 2 odst. 2 Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační nehody z roku 1986. 
366 Srov. čl. 2 odst. 3 Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační nehody z roku 1986 a 
čl. 12 odst. 1 Úmluvy o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992.  
367 Srov. čl. 3 Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační nehody z roku 1986 a odst. 1 
přílohy 10 Úmluvy o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992. 



[88] 
 

e) dožádaný stát má právo náhrady vzniklých nákladů, práva se 

může zcela nebo částečně vzdát369, 

f) vzájemná pomoc má být konkretizována v  mezinárodních 

dvoustranných nebo vícestranných úmluvách 370. 

Je patrné , že úmluvy věnují značnou pozornost problematice finančně-

ekonomických otázek, jako jsou odpovědnostní vztahy a náhrada vzniklých 

nákladů. Tato ustanovení posilují postavení dožádaného státu a zajišťují, že 

nebude ekonomicky postižen v  případě, že se pomoc rozhodne poskytnout. 

Přesunutí ekonomického břemene na postižený stát se však stalo terčem 

kritiky371; některé úmluvy se snaží tuto nerovnováhu zmírnit zavedením  

možnosti liberace v případě  úmyslného protiprávního jednání nebo hrubé 

nedbalosti372.  

Bližší pozornost si zaslouží  mechanismus spolupráce zavedený 

Úmluvou o přeshraničních vlivech průmyslových havárií  z roku 1992. 

Úmluva svou věcnou373 a územní působností374 zavádí významný regionální 

                                                                                                                                                                       
368 Srov. čl. 1 a 4 Severské úmluvy o vzájemné pomoci při radiačních haváriích z roku 1963, čl. 10 
Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační nehody z roku 1986 a odst. 7 Přílohy 10 
Úmluvy o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992. 
369 Srov. čl. 3 Severské úmluvy o vzájemné pomoci při radiačních haváriích z roku 1963, čl. 7 Úmluvy 
o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační nehody z roku 1986 a odst. 3 přílohy X Úmluvy 
o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992. 
370 Srov. např. čl. 24 Úmluvy o přeshraničních vlivech průmyslových havárií. Seznam prováděcích 
dohod k posledně jmenované úmluvě je k dispozici na:  
http://www.unece.org/env/teia/english/R_6.HTM (15.11.2009). 
371 Viz. Sands, P., op. cit., str. 648. 
372 Srov. čl. 4 Severské úmluvy o vzájemné pomoci při radiačních haváriích z roku 1963, v kterém je 
zohledněn jak dolus, tak culpa lata. Možnost zproštění se odpovědnosti v případě úmyslného 
protiprávního jednání je také upravena v rámci čl. 10 odst. 2 Úmluvy o pomoci v případě jaderné 
havárie nebo radiační nehody z roku 1986. Úmluva připouští, aby státy učinily k tomuto odstavci 
zvláštní výhradu a jeho aplikaci tak zcela nebo částečně vyloučily. Úmluva také umožňuje, aby státy na 
základě výhrady vyloučily odpovědnost v případě hrubé nedbalosti. Výhrady k čl. 10 odst. 2 byly 
podány celkem 30 státy ze 103 smluvních stran, s tím, že hrubou nedbalost jako liberační důvod 
uplatnila jedna třetina. Zdroj:  
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cacnare_reserv.pdf (15.11.2009). 
373 Definice průmyslové havárie nezahrnuje jaderné nebo radiační nehody, nehody ve vojenských 
objektech, incidenty týkající se geneticky modifikovaných organismů či havárie způsobující znečištění 
moře ropnými nebo jinými látkami. Nevztahuje se tedy na ekologické havárie, které jsou upraveny 
v rámci jiných smluvních režimů. Strany však mohou na základě dohody dobrovolně rozšířit aplikaci 
úmluvy i na činnosti, které jsou z její věcné působnosti vyloučeny. Čl. 5 úmluvy. 
374 Úmluva je otevřena k podpisu všem členským státům UNECE, tj. 56 státům z oblasti Severní 
Ameriky, Evropy a západní i centrální Asie. Úmluva má dnes celkem 37 smluvních stran. Zdroj: 
http://www.unece.org/env/teia/parties.htm (15.11.2009). 

http://www.unece.org/env/teia/english/R_6.HTM
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cacnare_reserv.pdf
http://www.unece.org/env/teia/parties.htm
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režim pro předcházení vzniku průmyslových havárií  a pomoc při jejich 

zdolávání. Úmluva předpokládá, že státy si sami dvoustranně nebo 

mnohostranně upraví pravidla pro poskytování  vzájemné pomoci, avšak 

pro případ, že tak neučiní, budou podpůrně aplikovány ustanovení  přílohy 

10375.   

6.3. Technologická spolupráce a transfer technologií 

Užívání zastaralé techniky  a ekologicky nešetrných výrobních a jiných 

postupů  představuje jeden ze zdrojů  ohrožení životního prostředí . Ačkoliv 

je tato problematika regulována  celou řadu standardů  či omezení, skutečná 

realizace těchto závazků  bude záviset na technologické a hospodářské 

úrovni daného státu. V případě rozvojových států tak zpravidla nestačí 

uložit povinnost tyto závazky implementovat , ale bude nutné také 

kompenzovat nebo zmírnit odlišnou technologickou úroveň  smluvních stran.  

Rozvojové státy často nemají k dispozici ekologicky šetrné technologie či  

substituty nebezpečných látek, ale zpravidla  nedisponují ani finanční, 

organizační, odbornou a personální kapacitou pro související vědecko-

technologický výzkum. Princip společné, leč rozdílné odpovědnosti ukládá 

státům, které ekologicky šetrnými technologiemi a potřebným know-how 

disponují, povinnost mezinárodní technologické spolupráce a transferu 

technologií.  

Problematikou technologické spolupráce se mezinárodní společenství 

zabývá již od Stockholmské konference376. Ustanovení úmluv byla  však 

z počátku velmi vágní a k rozvinutí konkrétnější úpravy přispěla až UNCLOS. 

Státy mají na základě úmluvy povinnost podporovat technologickou 

spolupráci v  oblasti mořských technologií určených pro průzkum, využívání, 

                                                        
375 Úmluva upravuje přísnou odpovědnost státu - žadatele a liberační důvody neupravuje. Nicméně 
možnost učinit výhradu není omezena.  
376 Srov. princip 20 Stockholmské deklarace. „…flow of up-to-date scientific information and transfer of 
experience must be supported and assisted, to facilitate the solution of environmental problems; 
environmental technologies should be made available to developing countries on terms which would 
encourage their wide dissemination without constituting an economic burden on the developing 
countries.“ 
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zachování a hospodaření s mořskými zdroji a pro ochranu mořského 

prostředí, a to zejména s ohledem na potřebnost některých států 377.  

Významnější pokroky přináší však až Montrealský protokol , který 

po změnách provedených dodatkem z  roku 1990 požaduje, aby státy 

na základě výhodných a rovných podmínek urychleně poskytly rozvojovým 

státům nejlepší náhrady látek regulovaných protokolem společně se 

souvisejícími technologiemi378. Významné je také propojení technologické 

spolupráce s finančními mechanismy protokolu379. Obdobně je otázka 

technologické spolupráce řešena UNFCCC , která požaduje, aby státy za 

účelem zajištění implementace úmluvy podpořily, zajistily a případně i 

financovaly transfer ekologických technologií a know -how zejména 

rozvojovým státům380. Finanční pomoc na  úhradu dodatečných nákladů 

spojených s implementací úmluvy, tedy i nákladů souvisejí cích se 

získáváním technologií rozvojovými státy, je poskytována prostřednictvím  

Světového  fondu životního prostředí (dále jen GEF381). Transfer technologií 

nepřímo podporuje a umožňuje i Mechanismus čistého rozvoje (Clean 

Development Mechanism). Mechanismus čistého rozvoje patří společně 

s obchodovatelnými povoleními mezi tzv. flexibilní mechanismy úmluvy, 

které mají státům, které převzaly závazky redukce emisí,  poskytnout 

alternativní způsoby pro plnění jejich smluvních povinností. Státy, které 

převzaly redukční cíle pro skleníkové plyny, mohou získat obchodovatelná 

emisní povolení na základě realizace projektů pro snížení emisí 

v rozvojových státech. Ačkoliv projekty nutně nemusí zahrnovat transfery 

                                                        
377 Srov. čl. 266 odst. 2 UNCLOS. Za potřebné státy považuje úmluva rozvojové země, včetně 
vnitrozemských a geograficky znevýhodněných států. 
378 Jedná se o tzv. státy dle článku 5, kterými jsou rozvojové státy, jejichž roční spotřeba regulovaných 
látek vymezených v příloze A je méně než 0.3 kilogramů per capita. 
379 Zřízení Mnohostranného fondu umožnilo zajistit finanční prostředky nezbytné pro zajištění 
transferu technologií. 
380 Článek se vztahuje jen na země vymezené v příloze II úmluvy. Srov. čl. 4 odst. 3 a čl. 11 úmluvy. 
381 Global Environmental Facility. 
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technologií, mohou vést k  zavádění technologií a postupů, které dosud 

nebyly v rozvojových státech  dostupné382.  

Konkrétní úpravu závazků technologické spolupráce obsahuje také 

CBD , která se jako první mezinárodní úmluva věnuje vztahu mezi ochranou 

práv duševního vlastnictví a problematikou transferu  technologií 

potřebným státům. Jedná se o konflikt mezi dvěma rozdílnými právem 

chráněnými zájmy – na jedné straně existuje všeobecně uznávaná potřeba 

mezinárodní technologické spolupráce související s potřebami rozvojových 

států, na druhé straně stojí ochrana práv k výsledkům tvůrčí činnosti , která 

souvisí s ochranou základních práv a svobod jednotlivce383. Úprava obsažená 

v CBD se snaží nalézt určitou rovnováhu mezi těmito dvěma protichůdnými 

zájmy384, avšak čl. 16 odst. 5 naznačuje nadřazenost cílů úmluvy ochraně 

duševního vlastnictví385.  Tomu odpovídá i znění jejího čl . 22, který se věnuje 

vztahu úmluvy k jiným mezinárodním smlouvám; v  případě, že by výkon 

práv ze stávajících mezinárodních úmluv představoval  vážnou hrozbu nebo 

újmu  biologické rozmanitosti,  budou muset být přednostně aplikována  

ustanovení  CBD386. 

Technickou pomoc však neposkytují jen smluvní strany, ale také 

mezinárodní instituce. Mezinárodní úmluvy jako např.  CITES a Úmluva o 

dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států  z roku 1979 

(LRTAP) předpokládají, že jejich orgány budou zajišťovat podporu  

implementace úmluvy, a to zejména prostřednictvím odborné pomoci při 

                                                        
382 Na základě zpráv účastníků Mechanismu čistého rozvoje vypracoval sekretariát UNFCCC zprávu 
o transferu technologií. Ze zprávy vyplývá, že transfer technologií byl součástí 39% všech projektů 
zadaných do června 2008. Viz. Analysis of Technology Transfer in CDM Projects (2008 Report). 
Dostupný na: http://cdm.unfccc.int/Reference/Reports/TTreport/TTrep08.pdf (15.11.2009). 
383 Na ochranu práv duševního vlastnictví byla přijata celá řada mezinárodních úmluv. Příkladem 
může být Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z roku 1994 a Pařížská 
úmluva o ochraně práv průmyslového vlastnictví z roku 1883.  
384 Podmínky poskytnutí technologie musí zajistit adekvátní a účinnou ochranu práv duševního 
vlastnictví. Finanční náhrada může být poskytnuta prostřednictvím finančních mechanismů úmluvy.  
Srov. čl. 16 odst. 2 úmluvy.  
385 Státy se zavazují spolupracovat, aby zajistily, že taková práva úmluvu podporují a nejsou proti jejím 
cílům. Viz. čl. 16 odst. 5 CBD.  
386 Viz. Sands, P., op. cit., str. 1045. 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Reports/TTreport/TTrep08.pdf
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přijímání souvisejících legislativních opatřeních387 a školení odborníků388. 

Relativně širokou technologickou pomoc poskytuje členským státům také 

IAEA389. 

6.4. Finanční pomoc 

Finanční pomoc  je ekonomickým nástrojem, jehož účelem je zajistit 

chybějící finanční prostředky  pro implementaci smluvních závazků nebo pro 

realizaci ekologických záměrů a iniciativ. Dnešní koncepce finanční pomoci  

je stejně jako technologická spolupráce  bezprostředně ovlivněna zásadou 

společné leč rozdílné odpovědnosti390. 

Finanční podporu poskytují buď jednotlivé státy přímo, nebo 

prostřednictvím  určitého  institucionálního mechanismu, jako jsou různé 

fondy nebo banky. Finanční mechanismy jsou vytvářeny zejména za účelem 

pomoci rozvojovým  zemím nebo zemím s transformující se ekonomikou391 a 

finanční podpora je poskytována ve formě návratné pomoci – bankovní 

úvěry nebo tzv. koncesní financování ve formě půjček s  nízkým, mimo 

tržním úrokem nebo zcela bez úroku 392 – nebo nenávratně ve formě grantů. 

Mezinárodní finanční instituce poskytují v  zásadě jen návratné formy 

                                                        
387 Funkcí sekretariátu CITES je mimo jiné zpracovávání periodických revizí národních programů 
pro divokou přírodu. Účelem revize je zejména poskytnout státům informace o nedostatcích 
programů a vhodných opatření pro jejich odstranění či zlepšení.  
Zdroj: http://www.CITES.org/eng/prog/policy/index.shtml (15.11.2009). 
388 Např. v rámci Evropského programu pro monitoring a hodnocení pro LRTAP bylo zřízeno Centrum 
pro integrované modelování znečištění (Center for Integrated Assessment Modeling – CIAM). V centru 
dlouhodobě hostují experti-zástupci smluvních stran, což umožňuje transfer know-how v oblasti 
monitoringu a prognóz vývoje znečištění ovzduší. Srov. Strategy for EMEP 2000-2009, část 7 
„Integrated Assessment Modelling“.  
389 K tomu srov. např. čl. 2 Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační nehody z roku 
1986.  
390 Laurence Boisson de Chazournes v souvislosti se zásadou společné, leč rozdílné odpovědnosti 
hovoří o fondech první a druhé generace. Fondy první generace jako je UNEP Fond životního prostředí 
charakterizuje zejména důraz kladený na vztah dárce-příjemce, dobrovolný charakter finančních 
příspěvků a často úzká sektorální působnost. Fondy druhé generace se obnovují pravidelně, příspěvky 
jsou mandatorní, finanční mechanismus je chápán jako prostředek k zajištění veřejných statků a 
dostupnost fondovního financování modifikuje rozsah smluvních závazků rozvojových států. Viz. 
Boisson de Chazournes, L., Technical and Financial Assistance, in Bodansky, D. et al. (eds.), The Oxford 
Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, New York, 2008, str. 961. 
391 Příkladem může být finanční podpora plynoucí z Ramsarského fondu malých grantů, která je 
omezena na rozvojové země. Naopak finanční pomoc v rámci Fondu světového dědictví je dostupná 
všem smluvním stranám Úmluvy o světovém dědictví.  
392 Srov. čl. 22 písm. e) Úmluvy o světovém kulturním a přírodním dědictví z roku 1972. 

http://www.cites.org/eng/prog/policy/index.shtml
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pomoci, zatímco mezinárodní fondy financují projekty prostřednictvím 

grantů , často kombinovaných  s koncesním financováním393. Současná úprava 

finančních mechanismů jednotlivých úmluv  předpokládá existenci určitého 

fondu jakožto účelového sdružení finančních prostředků, z e kterého mají 

být pro smlouvou stanovené účely čerpány finanční prostředky – může se 

jednat o financování institucionálního zázemí úmluvy 394 nebo o finanční 

pomoc smluvním stranám395. Většina současných fondů vznikla  na konci 80. 

a v průběhu 90. let, a to zpravidla ve vazbě na konkrétní úmluvu396 nebo za 

účelem realizace  záměrů a činností  souvisejících s mandátem některé z 

mezinárodních organizací397. Specifickým typem fondu je GEF , který vznikl 

roku 1991 na základě rozhodnutí Světové banky jako její zkušební program 

financování projektů na ochranu životního prostředí a který b yl o 3 roky 

později pozměněn na trvalý a samostatný fond398. GEF nejenže poskytuje 

podporu projektům v rámci šesti vymezených okruhů ochrany životního 

prostředí399, ale je také designovaným finančním mechanismem pro některé 

mezinárodní úmluvy400. Finanční pomoc je poskytována prostřednictvím 

                                                        
393 GEF a Mnohostranný fond založený na základě Montrealského protokolu (Multilateral Fund for the 
Implementation of the Montreal Protocol, dále jen „MFMP“). 
394 Srov. Protokol o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a 
vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě z roku 1984 přijatý k LRTAP, 
který vytvořil fond pro úhradu nákladů monitorovacího systému úmluvy a nahradil tak předchozí 
systém financování prostřednictvím UNEP a dobrovolných příspěvků smluvních stran. 
395 Ramsarský fond je v tomto ohledu výjimečný, protože poskytuje finanční pomoc i rozvojovým 
státům, které nejsou smluvními stranami, ale daly jasně najevo svůj zájem ke smlouvě přistoupit. 
Grant mohou získat na podporu činností nezbytných pro jejich přistoupení k úmluvě včetně 
přípravných workshopů a delimitace, identifikace a zmapování první oblasti pro zařazení na Seznam 
mokřadů světového významu (zařazení první oblasti je podmínkou přistoupení). Maximální výše 
grantu je 25,000 švýcarských franků a v případě, že prostředky fondu jsou nízké, bude těmto 
záměrům udělena nižší priorita. Srov. Operační směrnice Ramsarského fondu malých grantů pro roky 
2009-2011, část A, kapitola IV., odst. 11. 
396 Ramsarský fond malých grantů byl původně pod jiným názvem zřízen na základě rozhodnutí 
přijatého na konferenci smluvních stran v roce 1990.  
397 Fond pro životní prostředí UNEP (UNEP Environment Fund). 
398 Modifikace fondu a jeho restrukturalizace byla umožněna na základě rozhodnutí Rady Světové 
banky a souhlasu ostatních implementačních agentur. Získávání prostředků od členských států je 
založeno na čtyřletých cyklech. V současné době čerpá fond prostředky shromážděné v rámci čtvrtého 
cyklu, a to v objemu 3.13 miliard USD. Zdroj: http://www.gefweb.org/interior.aspx?id=24026. 
399 Tzv. focal areas jsou: biologická rozmanitost, změna klimatu, ochrana mezinárodních vod, 
degradace půdního fondu, ozónová vrstva a persistentní organické polutanty. 
400 GEF je finančním mechanismem pro tyto úmluvy: CBD, UNFCCC, Stockholmskou úmluvu o POP a 
Úmluvu OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště 
v Africe z roku 1994. Viz. Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment 
Facility, kapitola I. Dokument je dostupný na www.gefweb.org/GEF_Instrument3.pdf. 

http://www.gefweb.org/interior.aspx?id=24026
http://www.gefweb.org/GEF_Instrument3.pdf
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implementačních agentur401, v rámci některých projektů ji mohou čerpat i 

nestátní subjekty402. Implementační agentury působí v  rámci MFMP 

zřízeného na základě dodatku k  Montrealskému protokolu403. Ten podobně 

jako GEF poskytuje finanční pomoc prostřednictvím koncesního financování 

a grantů, které přiznávají a udělují implementační agentury404.  

Vedle fondovního financování jsou významným poskytovatelem 

finanční pomoci také banky. Mezi nejvýznamnější mezinárodní bankovní 

subjekty patří skupina Světové banky sdružující v  současné době pět 

institucí (agentur)405; regionálními institucemi bankovního typu jsou 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská investiční banka , Mezi-

americká rozvojová banka, Africká rozvojová banka a Asijská rozvojová 

banka406. Prakticky žádný ze zakládajících dokumentů mezinárodních 

bankovních institucí neobsahoval v  době jejich zřízení ustanovení o ochraně 

přírody a životního prostředí. Banky proto často v  minulosti poskytovaly 

finanční pomoc na realizaci projektů,  které měly negativní dopady 

na životní prostředí. Kontinuální kritika tohoto stavu vedla v 80. a 90. letech 

k přijetí metodických a operačních postupů 407, které do řízení o poskytnutí 

                                                        
401  Těmi jsou UNEP, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction 
and Development) a Rozvojový program OSN (United Nations Development Facility). 
402 Např. Projekt malých grantů, který spravuje Rozvojový program OSN. Projekt je zaměřen 
na poskytování finanční pomoci nevládním organizacím a organizacím na úrovni občanských komunit. 
Podpora je poskytována přímo jejím konečným příjemcům. Realizace projektu je následně 
monitorována. Zdroj: http://sgp.undp.org/index.cfm (15.11.2009). 
403 K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí II/8 Konference smluvních stran Montrealského 
protokolu. Mnohostranný fond má pomoci rozvojovým zemím kompenzovat dodatečné výdaje 
spojené se zaváděním nových technologií při implementaci jejich smluvních závazků. Prozatímní 
mnohostranný fond začal fungovat v roce 1991 a v roce 1994 byl přeměněn na trvalou finanční 
instituci.  
404 UNEP (3% rozpočtu MFMP), Rozvojový program OSN (30%), Organizace pro průmyslový rozvoj 
OSN (20%) a Světová banka (45%- zaměřuje se převážně na projekty velkého rozsahu). Každá 
z agentur v rámci MFMP má svou vlastní věcnou působnost – blíže viz. 
http://www.multilateralfund.org/implementing_agencies.htm (15.11.2009). I MFMP obnovuje své 
finanční prostředky ve čtyřletých cyklech. V posledním cyklu bylo shromážděno pro činnosti fondu 16 
milionů USD.  
405 Z nichž pouze čtyři jsou poskytovateli finanční pomoci: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 
(IBRD), Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Multilaterální 
agentura pro garanci investic (MIGA). Pátou institucí je Mezinárodní centrum pro urovnávání 
investičních sporů (ICSID). 
406 Viz. Kiss, A., Shelton, D., op. cit., str. 630- 637. 
407 Přijetí Operačního manuálu společně s Operačními směrnicemi Světovou bankou v roce 1991 
integrovalo ochranu životní prostředí do rozhodovací procedury.  

http://sgp.undp.org/index.cfm
http://www.multilateralfund.org/implementing_agencies.htm
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finančních prostředků  zavedly mimo jiné i  mandatorní posuzování vlivů 

na životní prostředí408 a zásadu udržitelného rozvoje jako podmínku 

pro získání finanční pomoci409. Skupina Světové banky ke konci fiskálního 

roku 2009 poskytla finanční pomoc na 52 projektů zaměřených na životní 

prostředí v celkové výši 5.1 miliard USD410. 

6.5. Závěr 

Mezinárodní spolupráce představuje druhý významný pilíř smluvních 

režimů na ochranu životního prostředí . Vedle tradičních povinností , jako je 

výměna informací a spolupráce při zdolávání havárií, upravují mezinárodní 

smlouvy problematiku finanční  a technologické pomoci , a to zejména 

v prospěch rozvojových států.  Tato disproporce smluvních závazků má svůj 

základ v principech, které se prosazují na přelomu 80. a 90. l et a které 

distribuují závazky neekvivalentně dle určitého presumovaného vlivu na 

životní prostředí. Technologická spolupráce a transfer technologií přispívají 

k zavádění ekologicky šetrných technologií, ale mohou vyvolávat  složité 

právní otázky spojené s  ochranou práv duševního vlastnictví. Technologická 

pomoc je zpravidla spojena i s finanční pomocí, která je poskytována 

z různých fondů, na pokrytí dodatečných  nákladů  rozvojových států 

spojených s implementací smluvních závazků .  

                                                        
408 Nejpropracovanějším dokumentem na toto téma je Operační směrnice Světové banky 4.01. Banka 
je povinna klasifikovat projekt dle možného vlivu na životní prostředí do jedné z kategorií A, B nebo C. 
Projekty klasifikované jako A a B musejí být veřejně projednány. Viz. Sands, P., op. cit, str. 821 a 822. 
Detailnější kritéria a postupy Světové banky jsou obsaženy v dokumentu Základy posuzování vlivu 
na životní prostředí (Evironmental Assessment Sourcebook, 1991), který je určen nejen personálu 
světové banky, ale i žadatelům o finanční pomoc.  
409 Viz. Kiss, A., Shelton, D., op. cit., str. 634. 
410 Průměrné roční finanční závazky za posledních pět let činí 9.7 miliard USD. Mezi největší současné 
projekty patří půjčka na První rozvojový program pro udržitelné řízení životního prostředí v Brazílii 
(1.3 miliard USD) Zdroj: http://web.worldbank.org (15.11.2009). 

http://web.worldbank.org/
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7. KONTROLNÍ MECHANISMY MEZINÁRODNÍCH SMLUV 

Počet dvoustranných a mnohostranných mezinárodních úmluv, které se 

věnují ochraně životního prostředí, za několik posledních desetiletí výrazně 

vzrostl. V současné době existuje přes 700 mezinárodních úmluv 

upravujících ochranu životního prostředí a další úmluvy jsou v  procesu 

vyjednávání nebo ratifikace411. S růstem pravidel a norem na ochranu 

životního prostředí je věnována stále větší pozornost zárukám účelné ho 

fungování jednotlivých smluvních režimů.  

S monitoringem a kontrolou je možné se běžně setkat v národních 

právních řádech, kde jejich pojmových znakem je existence určité centr ální 

autority, která dohlíží na dodržování  norem a pro případ rozporu zajišťuje 

soulad uplatněním prostředků donucení. Takovou autoritu však 

mezinárodní právo postrádá. Horizontální struktura vztahů mezi 

jednotlivými subjekty mezinárodního práva je determinujícím faktorem 

nejen z hlediska právních pramenů, ale i  z hlediska kontrolních a 

„donucovacích“ mechanismů . Prostředky a způsoby,  jakými se mezinárodní 

smluvní režimy na ochranu životního prostředí vyrovnávají s  tímto 

deficitem a prosazují plnění jimi ukládaných smluvních závazků , jsou blíže 

rozebrány v první části této kapitoly.  

Klasické vymezení kontroly jako dohledu nad postupem smluvních stran  

však nevystihuje její  pravý význam v  oblasti mezinárodního práva životního 

prostředí.  Záběr kontrolních mechanismů je zde mnohem širší a zahrnuje i 

revizi účelného fungování smluvního režimu jako celku, a to ve vztahu k cíli 

a účelu  úmluvy, kterým je ochrana životního prostředí. Kontrola spočívá 

ve studiu a pozorování vlivů celého smluvního režimu na stav životního 

prostředí a jejím účelem je identifikovat případné nedostatky a ty 

normativně odstranit. Tomuto kontrolnímu postupu je věnována část druhá 

této kapitoly. 

                                                        
411 Viz. Bruch, C., Mrema, E., op. cit., str. 29. 
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7.1. Prosazování mezinárodních norem – monitoring, kontrola a nápravná 

opatření 

Postup smluvních stran při implementaci jejich smluvních závazků 

patří mezi tradiční předměty kontrolní činnosti. Dnes již všechny moderní 

mezinárodní úmluvy i m imo oblast ochrany životního prostředí 

předpokládají, že bude postup stran podroben nějakému vnějšímu skrutiniu. 

Smluvní strany mají obecnou povinnost dodržovat převzaté závazky a 

zajistit implementaci smluvních norem 412. Pod pojmem implementace 

smluvních závazků je možné rozumět všechny relevantní právní předpisy, 

nařízení, programy nebo jiná opatření a iniciativy, které smluvní strany 

přijímají nebo vydávají za účelem (s)plnění jejich závazků vyplývajících 

z mezinárodní smlouvy či jejího případného dodatku 413. Státy tak mají 

povinnost promítnout mezinárodní normu do svého právního řádu 

prostřednictvím legislativních, administrativních nebo procedurálních 

opatření414. Z procedurálního hlediska je možné celý proces rozdělit 

do několika fází: (i) monitoring, (ii) ověření, (iii) posouzení postupu 

smluvní strany z hlediska souladu s jejími smluvními závazky a případné 

(iv) uložení nápravných opatření. Dělení se snaží reflektovat odlišný účel 

jednotlivých fází  kontroly , ale i skutečnost, že mohou být institucionálně 

odděleny. 

7.1.1. Monitoring 

Základním předpokladem pro jakoukoliv kontrolní činnost je 

nashromáždění potřebných dat a informací týkajících se postupu smluvních 

                                                        
412 Povinnost plyne z obecné zásady právní pacta sunt servanda. 
413 Viz. Bruch, C., Mrema, E., op. cit., str.  59.  
414 Je možné rozlišit implementaci legislativní a faktickou, tzv. praktickou aplikaci. Praktická aplikace 
následuje po implementaci legislativní a předpokládá, že normy budou aplikovány a státem 
vynucovány. Stát tak musí zajistit nejen jejich legislativní zakotvení, ale i kontrolu chování jednotlivců 
v jeho jurisdikci a pod jeho kontrolou včetně případnou aplikaci prostředků státního donucení. Norma 
se musí na národní úrovni realizovat, jinak se jedná o její porušení. K otázce implementace 
nadnárodních norem blíže srov. Smolek, M., Implementace a prosazování norem mezinárodního práva 
a práva Evropských společenství v oblasti ochrany životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae – 
Juridica I, 2005, str. 45-74.  
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stran. Proces, ve kterém jsou informace obstarávány v jednotlivých 

smluvních režimech, se označuje jako monitoring. Monitoring lze definovat 

jako postup prováděný na základě mezinárodní smlouvy, který spočívá 

v získávání a shromažďování informací, které mohou být použity pro účely 

posouzení souladu postupu smluvní strany s  jejími smluvními závazky 

včetně identifikace problémů při jejich implementaci a návrhu vhodných 

řešení415.  Monitoring by měl být nastaven tak, aby získané informace byly 

užitečným vstupem pro navazující kontrolní postupy. Informace proto 

musejí splňovat několik charakteristik: musejí být úplné, pravdivé, 

srozumitelné, porovnatelné (analyzovatelné) a musejí být poskytnuty včas.  

Hlavním zdrojem informací pro naprostou většinu mezinárodních 

úmluv i mimo rámec ochrany životního prostředí jsou samy smluvní strany , 

které se zavazují pravidelně416 podávat zprávy o implementaci úmluvy a jiné 

vymezené informace, a to buď orgánu úmluvy, nebo smluvním stranám 417. 

Jedná se o tzv . self-reporting . Obsahem pravidelných zpráv jsou vždy 

alespoň informace o legislativních a jiných  opatřeních přijatých za účelem 

implementace smluvních závazků. Většina smluv však počítá s  širší 

informační povinností a požaduje, aby státy poskytovaly také např. 

statistická a vědecká data (zejména údaje o ročních úlovcích 418, výrobě 

určitých látek a produktů419, emisích420 či přeshraničním pohybu421), 

                                                        
415 Definice je převzata ze Směrnice o dodržování a prosazování mnohostranných mezinárodních 
úmluv na ochranu životního prostředí vydané UNEP z roku 2002, bod 14 písm. c) (ii). Je třeba 
podotknout, že ne všichni autoři používají pojem monitoring totožně. Largo sensu je možné pod něj 
řadit jak sběr informací, tak jejich ověření včetně fáze posouzení. Stricto sensu je možné jej omezit jen 
na pravidelně vykonávanou činnost orgánů úmluvy za účelem sběru informací. K tomu srov. definici 
Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku z roku 1992 uvedenou v čl. 1 odst. 
1 přílohy 4, která definuje monitoring  jako opakované měření kvality mořského prostředí, činností 
nebo přírodních a antropogenních vstupů, kterou jsou způsobilé ovlivnit kvalitu mořského prostředí 
včetně měření jejich vlivů.  
416 Od pravidelných národních zpráv je třeba odlišovat obecnou povinnost výměny informací, která se 
děje ad hoc.  
417 Srov. např. odst. 6 přílohy Úmluvy na ochranu antarktických ploutvonožců z roku 1972, který 
upravuje povinnost poskytovat informace jak smluvním stranám, tak kompetentní mezinárodní 
organizaci. 
418 Srov. čl. 4 Úmluvy na ochranu antarktických ploutvonožců z roku 1972. 
419 Srov. čl. 9 odst. 1 Stockholmské úmluvy o POP. 
420 Srov. čl. 7 Montrealského protokolu. 
421 Srov. čl. 13 odst. 3 Basilejské úmluvy. 
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informace o protiprávním jednání jednotlivců podléhajících jejich 

jurisdikci422 nebo o počtu vydaných povolení, licencí a obdobných 

rozhodnutí423. V zájmu zjednodušení analýzy nashromážděných dat se 

některé smluvní režimy snaží postup smluvních stran při podávání 

národních zpráv zjednodušit a sjednotit prostřednictvím formulářů 424 a 

metodologických směrnic425. Některé úmluvy propojují institut monitoringu 

s právem veřejnosti na přístup k  informacím a vyžadují, aby byly národní 

zprávy publikovány426.  Takový postup je nezbytným předpokladem pro větší 

zapojení veřejnosti a NGOs do kontrolních mechanismů, což zvyšuje 

transparentnost postupu smluvních stran. Do budoucna lze očekávat, že se 

bude propojení mezi monitoringem a přístupem veřejnosti  k informacím 

prohlubovat427.  

V souvislosti s růstem počtu mezinárodních smluv rostou kvantitativní 

a kvalitativní nároky na administrativní, technologickou a odbornou 

kapacitu, kterou musí stát disponovat, aby byl schopen dostát svým 

pravidelným informačním závazkům. Finanční náročnost a požadavky 

na technické vybavení či know-how mohou zejména v  případě rozvojových 

či jinak znevýhodněných států vést k  porušování těchto povinností428. 

                                                        
422 Jedná se o jednání, které je v rozporu s implementovanou normou mezinárodní smlouvy. Obsahem 
zpráv budou i procedurální a sankční opatření přijatá v souvislosti s tímto protiprávním jednání. Tato 
informační povinnost se zaměřuje na kontrolu praktické aplikace mezinárodních norem. 
Bez sankčních a donucovacích opatření nelze hovořit o závazném pravidlu chování. Takovou 
informační povinnost předpokládá např. čl. 9 odst. 4 Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství 
z roku 1946. 
423 Údaje o vydaných licencích. Čl. 8 odst. 6 písm. b) CITES. 
424 Srov. přílohu sdělení sekretariátu CITES č. 2005/035 upravující jednotný formulář pro bienální 
národní zprávy. Dostupné na: http://www.CITES.org/eng/notif/2005/035.pdf (15.11.2009). 
425 Např. v rámci CBD jsou přijímány směrnice vždy zvlášť pro každé období, za které mají být podány 
národní zprávy. Frekvenci národních zpráv určuje konference smluvních stran (čl. 26 CBD). 
Do 30.3.2009 měla být zaslána smluvními stranami v pořadí již čtvrtá národní zpráva. Směrnice 
pro čtvrté národní zprávy je dostupná na: http://www.cbd.int/doc/guidelines/nr-04-gd-lns-en.pdf 
(15.11.2009). 
426 Srov. zprávu z třetího zasedání ECOSOC E/1989/22. Např. CITES v čl. 8 odst. 8 ukládá povinnost 
publikace zprávy, jen pokud to není v rozporu s právním řádem státu. Také čl. 17 Protokolu o životním 
prostředí Antarktidy z roku 1991 předpokládá publikaci a zveřejnění národních zpráv.  
427 Viz. Wettestad, J., Monitoring and Verification, in Bodansky, D., Brunnée, J., Hey, E. (eds.), 
The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, New York, 2008, 
str. 994. 
428 Např. v rámci Montrealského protokolu v roce 1990 poskytlo pravidelnou zprávu 52 smluvních 
stran z celkem 65. Nicméně jen 29 z nich obsahově vyhovovalo protokolu. Ad hoc sestavená skupiny 
expertů, dospěla k závěru, že příčinou neplnění informačních povinností byla zpravidla nedostatečná 

http://www.cites.org/eng/notif/2005/035.pdf
http://www.cbd.int/doc/guidelines/nr-04-gd-lns-en.pdf
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Problém zůstává na úrovni jednotlivých mezinárodních úmluv neřešen až 

do 90. let, kdy dochází k zabudování  podpůrných finančních a 

technologických mechanismů do některých smluvních režimů . Tyto 

mechanismy poskytují pomoc méně rozvinutým státům za účelem podpory 

implementace jejich smluvních závazků - tedy i na budování kapacit 

pro podávání pravidelných národních zpráv 429. 

Je nepochybné, že monitoring výlučně na základě národních zpráv 

smluvních států je zatížen břemenem pochybností a potýká se s  absencí 

jakékoliv garance objektivity, správnosti a úplnosti poskytnutýc h informací. 

Způsobů, kterými se mezinárodní právo snaží odstranit tento deficit, není 

zatím mnoho. Důvodem je, že národní zprávy pokrývají velmi širokou oblast 

informací, které je zpravidla schopen generovat a shromažďovat pouze 

stát430. Za alternativní zdroje je možné považovat informační styk mezi NGOs 

a orgány úmluvy (role tzv. watchdogs)431 a využití prostředků kontroly, které 

jsou užívány zpravidla v rámci vnitrostátního práva, jako letecký 

monitoring432 či inspekce na místě433. Velmi slibným monitorovacím 

prostředkem je dálkové sledování prostřednictvím satelitních zařízení 

umístěných na zemské orbitě (remote sensing)434. Dálkové sledování 

                                                                                                                                                                       

kapacita pro sestavení zprávy. Viz. Scott, B., Environment and Statecraft: The Strategy of 
Environmental Treaty-making, Oxford University Press, Oxford, 2005, str. 150.  
429 MFMP umožnil vytvoření národních komunikačních center (tzv. focal point) a zajistil odborníky 
za účelem konzultace metod využívaných při podávání národních zpráv. Na stejné účely je možné 
čerpat finanční pomoc také z GEF.  
430 Zajištění srovnatelných informací nezávislým subjektem by vyžadovalo převod části státních 
pravomocí, což je idea, která dosud nenašla větší politickou podporu. Viz. Sands, P., op. cit., str. 847 a 
848.  
431 Sekretariát CITES je napojen na nezávislou monitorovací síť TRAFFIC, která byla vytvořena jako 
společný projekt IUCN a Světového fondu na ochranu přírody. TRAFFIC poskytuje informace 
sekretariátu CITES, ale spolupracuje i při podpoře budování kapacit. K tomu srov. memorandum 
uzavřené mezi sekretariátem CITES a TRAFFIC dne 1.11.1999. Memorandum je dostupné 
na: http://www.CITES.org/common/disc/sec/CITES-TRAFFIC.pdf (15.11.2009). Také Vykonávací 
oddělení (Enforcement Branch) Kjótského protokolu je oprávněno přijímat podání od kompetentních 
mezivládní i nevládních organizací, která obsahují faktické nebo technické informace vztahující se 
ke kontrole postupu smluvních stran.  
432 Možnosti využití leteckého monitoringu mimo mezinárodní prostory jsou omezeny výlučnou 
jurisdikcí států nad jejich vzdušným prostorem. Viz. Smolek, M., op. cit., str. 83.  
433 Inspekce jsou spíše verifikačním prostředkem, proto je o nich pojednáno v části zabývající se 
ověřením informací. 
434 V obecné rovině podléhá dálkové sledování režimu kosmického práva, který tvoří celkem pět 
světových úmluv. Žádná se ovšem této problematice nevěnuje konkrétně. Principy provozování 
dálkového sledování se však komplexně zabývá rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/41/65. 

http://www.cites.org/common/disc/sec/CITES-TRAFFIC.pdf
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představuje zdroj přesných, lehce porovnatelných a objektivních dat, která 

je možné získat v krátkém časovém horizontu. Globální pokrytí umožňuje 

sledování obecných vývojových trendů a je možné jej „ušít na míru“ téměř 

jakémukoliv ekologickému regionu. Ačkoliv možnost jeho využití v  rámci 

kontrolních postupů  není dosud zcela zmapována, některé smluvní režimy 

již byly identifikovány jako vhodné pro tento typ monitoringu ; jedná 

se o problematiku změny klimatu, degradace půdního fondu, znečištění 

ovzduší, ochrany  ozónové vrstvy země, biologické rozmanitosti  a 

mokřadů435. Velkou výhodou dálkového sledování je, že díky synoptickému 

sběru dat ze zemské orbity nepředstavuje zásah do  výlučné suverenity státu 

nad vlastním vzdušným prostorem. Další výhody plynou pro nestátní sektor, 

protože data mohou být jednoduše zpřístupněna veřejnosti včetně NGOs436. 

Nevýhodou dálkového sledování  jsou zejména vysoké nároky na odbornost 

při interpretaci prvotních dat  a také finanční nákladnost437. Pro využití 

dálkového sledování při kontrole postupu smluvních stran bude 

do budoucna nutné vytvořit odpovídající právní základ 438, ale také zajistit 

kontinuální vědecký výzkum, neboť některé interpretační a sběrné metody 

jsou stále na experimentální úrovni439.  

                                                        
435 Viz. Smolek, M., op. cit., str. 84. Zprávy Evropské kosmické agentury o využitelnosti dálkového 
sledování pro monitoring v rámci Kjótského protokolu, Ramsarské úmluvy a CBD jsou dostupné na: 
http://www.esa.int/esaEO/SEMH5E3VQUD_environment_0.html (15.11.2009). Určitý potenciál skýtá 
i pro smluvní režimy na ochranu před znečišťováním mořského prostředí. Zpráva o projektu TESEO 
MARPOL je dostupná na: http://dup.esrin.esa.it/files/project/192-171-5-18_200442711153.pdf 
(15.11.2009). 
436 Díky demonstrativnosti satelitních snímků je možné docílit pozitivního efektu i v oblasti osvěty a 
obecného povědomí veřejnosti o ekologických problémech. 
437 Avšak například již pořízené záznamy jsou dostupné bez větších finančních nákladů. Srov. Smolek, 
M., op. cit., str. 84. 
438 Prof. Malenovský k tomu dodává, že „mezinárodní právo dosud neobsahuje jednoznačnou normu 
o (ne)dovolenosti pozorování v nadzemním prostoru ve výši zhruba 45 a 90 km(..)v nepřítomnosti 
zakazujícího pravidla je tedy takové pozorování zřejmě slučitelné s mezinárodním právem.“ Viz. 
Malenovský, J., op. cit., str. 262. Otázkou zůstává, do jaké míry bude tento informační zdroj 
akceptovatelný pro členy mezinárodního společenství. Možnost použití těchto informací v rámci 
kontroly musí být totiž upravena v rámci úmluvy alespoň obecně. 
439 Srov. zprávu Remote Sensing and Environmental Treaties: Building more effective linkages, 2000, 
str. 7. Zpráva je výsledkem workshopu o dálkovém sledování a mezinárodních úmluvách konaného 
v prosinci roku 2000 Centrem pro mezinárodní informační sít přírodních věd Kolumbijské univerzity 
v New Yorku (Centre for International Earth Science Information Network). Dokument je dostupný 
na: http://sedac.ciesin.columbia.edu/rs-treaties/rs_treaties.pdf (15.11.2009). 

http://www.esa.int/esaEO/SEMH5E3VQUD_environment_0.html
http://dup.esrin.esa.it/files/project/192-171-5-18_200442711153.pdf
http://sedac.ciesin.columbia.edu/rs-treaties/rs_treaties.pdf
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7.1.2. Ověření  

V případě, že smluvní strana nedostatečně implementuje své závazky 

nebo postupuje v rozporu s mezinárodní smlouvou, může být v  pokušení 

podávat zkreslené, nepravdivé nebo neúplné informace440. Nepravdivá 

neověřená informace vstupuje do dalších fází kontroly, vede k  nevědomé 

toleranci rušitelova závadného chování a může mu zjednat  neoprávněnou 

výhodu na úkor ostatních smluvních stran či destabilizovat fungov ání 

smluvního režimu.  

Ověřování je charakteristické spíše pro úmluvy, které ukládají státům 

povinnosti vymezené kvantitativně než kvalitativně 441. Ověření informací je 

prováděno v rámci institucionálního zázemí úmluvy a pro jeho efektivitu je 

nutné vytvořit odpovídající podmínky pro garanci objektivního  a odborného 

posouzení. To zpravidla nečiní větší problémy, neboť dnes existuje celá řada 

zvláštní expertních orgánů, jejichž  složení je podrobeno pravidlům 

proporcionality zastoupení smluvních stran 442. Ověření  dat však vyžaduje i 

možnost porovnání s  objektivními alternativními informacemi, a proto je 

nutné zajistit určitou komparativní informační bázi. V případě kontroly  

přeshraničních pohybů  určitých látek nebo organismů, je možné provést 

ověření na základě  metody křížové kontroly (tzv. cross-checking  nebo cross-

matching), která spočívá ve zdvojení informační povinnosti smluvních 

států443 a následném porovnání takto získaných dat 444. Výhodou této metody 

je, že není třeba hledat informační zdroje m imo sféru národních 

                                                        
440 V devadesátých letech vyšlo najevo, že po dobu desítek let bývalý Sovětský svaz záměrně 
nepravdivě informoval o ročním počtu úlovků velryb. Počet neoznámených úlovků byl masivní a 
předpokládá se, že se jednalo o celkem až o 90 000 jedinců. Viz. Papastavrou, V., Sustainable use of 
whales: whaling or whale watching? in Taylor, V., Dunstone, N., The Exploitation of Mammal 
Populations, Springer, London, 1996, str. 109.    
441 Viz. Timoshenko, A., op. cit., str. 233. 
442 V rámci Montrealského protokolu byl zřízen Implementační výbor (srov. přílohu 3 zprávy z 2. 
konference smluvních stran Montrealského protokolu). UNFCCC podrobuje národní zprávy revizi 
nezávislého týmu expertů (srov. rozhodnutí 2/CP.1 konference smluvních stran UNFCCC). 
443 Státy informují jak o vývozních, tak o dovozních povoleních.  
444 Na základě smlouvy se sekretariátem CITES spravuje Světové monitorovací středisko ochrany 
přírody UNEP (World Conservation Monitoring Centre) databázi CITES obchodů (CITES trade 
database), kde jsou evidována data obsažená v národních zprávách. V případě rozporu mezi daty 
export-import středisko notifikuje sekretariát. Informace v databázi jsou veřejně přístupné. Viz. 
Bruch, C., Mrema, E., op. cit., str.  139. 
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implementačních zpráv , nevýhodou je pak omezená možnost aplikace 

na jiné oblasti ochrany životního prostředí, kde buď k  takovým pohybům 

nedochází, nebo nejsou objektivně měřitelné.   

Jedním z  prostředků pro ověření, ale také pro získávání informací, jsou  

inspekce na místě . Inspekcí na místě se rozumí přímé sledování určitého 

stavu nebo průběhu určitého jevu nezúčastněným subjektem. Výhody 

inspekce spočívají v  množství, druhu a kvalitě informací, které je možné 

takto zajistit , ale také v  časové nenáročnosti její realizace445. Nevýhodou je 

otázka úhrady vzniklých nákladů , ale také řada právních otázek 

souvisejících se zásahem do  územní suverenity státu446. Inspekce 

v mezinárodním právu jsou tak spíše výjimkou než pravidlem 447 a používají 

se zejména pro kontrolu činností v mezinárodních prostorech 448. Z hlediska 

frekvence inspekční činnosti upravují  mezinárodní úmluvy pouze ad hoc 

konané inspekce (challenge inspections)449.  

Pojmovým znakem inspekcí  je její nezávislost a objektivita, a proto 

musí být vykonávány subjektem odlišným od kontrolované smluvní strany. 

Z hlediska mandátu subjektu vykonávajícího inspekci je možné hovořit o 

dvoustranné450 a mnohostranné inspekci451. Mnohostranná inspekce 

poskytuje větší záruky objektivity, ale dosud se prosadila jen minimálně 452. 

                                                        
445 Inspekce může být vykonána v případě zjištěných nedostatků nebo stížnosti. 
446 Udělení inspekčního oprávnění implikuje omezení státní suverenity ve prospěch externího 
subjektu a státy se zdráhají pozbýt byť i dočasně část svých pravomocí, zejména pokud tak má být 
učiněno v prospěch orgánu úmluvy nebo mezinárodní organizace. 
447Nejkomplexněji upravené inspekce nalezneme v právní úpravě odzbrojení a mírového užívání 
jaderné energie.  
448 Tedy v oblastech, kde ani jeden ze států nevykonává výlučnou jurisdikci. Taková inspekce je 
„právně, politicky i bezpečnostně snadněji proveditelná“. Viz. Malenovský, op. cit., str. 263. 
449 V případě podezření na porušení mezinárodních závazků atd. Oproti tomu rutinní inspekce provádí 
např. IAEA za účelem kontroly povinnosti nešíření jaderných zbraní. 
450 Dvoustrannou inspekcí se rozumí inspekce vykonávaná jinou smluvní stranou nebo členským 
státem určité organizace, případně inspekce vykonávané osobou pověřenou těmito státy. Takové 
inspekce upravuje např. Smlouva o Antarktidě z roku 1959 nebo Dohoda o rybích hejnech. 
451 Mnohostranná inspekce je vykonávána buď orgánem úmluvy, nebo mezinárodní organizací, 
případně osobou jimi pověřenou. Také je možné sem zařadit subjekt, který svůj mandát odvozuje 
od vícero smluvních států.  
452 Nevýhodou je mimo jiné otázka úhrady vzniklých nákladů, která může negativně ovlivnit rozsah a 
trvání inspekční činnosti Srov. Smolek, M., op. cit., str. 91. 
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Dvoustranná inspekce je upravena mnohem častěji, avšak ne vždy poskytuje 

záruky funkčnosti453.  

Pouze dvě oblasti mezinárodního práva životního prostředí 

upravují  obligatorní inspekce, a to smluvní režim na ochranu mořského 

prostředí a na ochranu Antarktidy. V oblasti ochrany mořského prostředí je 

předmětem kontroly  plnění mezinárodních závazků v  oblasti ochrany před 

znečištěním a ochrany živých mořských zdrojů . Úprava počítá zejména 

s dvoustrannými inspekcemi lodí v přístavech454. Zvláště významná je úprava 

inspekcí  upravená v Dohodě k provedení ustanovení Úmluvy OSN o 

mořském právu týkající se ochrany a hospodaření s rybími hejny, která se 

pohybují jak uvnitř výlučných ekonomických zón, tak na volném moři, a s 

rybími hejny vysoce migrujících druhů  z roku 1995 (Dohoda o rybích 

hejnech). Ta zavádí  velmi široké inspekční oprávnění, které představuje 

jednu z nejrozsáhlejších výjimek z  obecného pravidla, že opatření vůči lodi 

nacházející se za hranicemi národní jurisdikce  je oprávněn učinit jen stát 

vlajky455. Jejím velkým přínosem je detailní procedurální úprava456 včetně 

otázky zajištění důkazů457. 

                                                        
453 Mezinárodní pozorovací systém vytvořený roku 1972 v rámci regulace lovu velryb je příkladem 
neefektivního a nefunkčního dvoustranného kontrolního mechanismu. Inspekce byly prováděny 
na základě dvoustranné výměny pozorovatelů mezi státy provozujícími komerční lov velryb, kteří 
měli poskytovat informace přímo Mezinárodní velrybářské komisi. Právě omezení inspekčních práv 
na velrybářské státy a nezapojení smluvních stran, které komerční lov velryb neprováděly, bylo 
kritizováno, protože neposkytovalo žádné záruky nezávislosti. Také MARPOL je založena 
na inspekčním oprávnění smluvních států. Ačkoliv se jedná o silné inspekční oprávnění, důsledkem 
laxního postupu některých států docházelo v minulosti k situaci, kdy lodě upravovaly své plavební 
trasy tak, že preferovaly právě státy, které inspekční oprávnění nevyužívaly. To vedlo v roce 1982 
k přijetí memoranda mezi 14 evropskými státy, ve kterém se smluvní strany zavázaly vykonat 
inspekce alespoň na 25% lodí, a to nejen za účelem kontroly plnění MARPOL, ale i celé řady dalších 
úmluv. Viz. Memorandum of Understanding on Port State Control, Pris, 1982, čl. 2 odst. 1 dostupné na: 
http://www.parismou.org/upload/pdf/MOU%20incl.%2029th%20Amendment.pdf (15.11.2009). 
Blíže Oeter, S., Inspection in International Law, in Netherlands Yearbook of International Law, Kluwer 
Law International 1997, ročník 28, 1998, str. 157-158. 
454 Např. Úmluva MARPOL umožňuje podrobit loď jiného smluvního státu inspekci po dobu, kdy se 
nachází v přístavu pod jeho jurisdikcí. Inspekce může být provedena za účelem kontroly souladu 
s certifikátem (čl. 5), a to pokud je s ohledem na okolnosti zřejmé, že loď certifikátu podstatným 
způsobem nevyhovuje. Kontrolující stát je oprávněn bránit lodi v odplutí, dokud není zajištěno, že 
plavidlo nepředstavuje neodůvodněné riziko pro životní prostředí. Inspekční oprávnění se vztahuje i 
na situace, kdy je zřejmé, že došlo k neoprávněnému vypuštění regulovaných látek (čl. 6).  
455 Viz. Wolfrum, Rüdinger, Means of Ensuring Compliance with and Enforcement of International 
Environment Law in Recueil Des Cours: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 
Volume 272, Law Martinus Nijhoff Publishers, 1996, str. 46. Inspekční pravomoc mají smluvní strany, 
které jsou členy regionální organizace nebo úmluvy (viz. čl. 21 odst. 1 úmluvy). 

http://www.parismou.org/upload/pdf/MOU%20incl.%2029th%20Amendment.pdf
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Antarktický smluvní systém upravuje dvoustranné ad hoc  inspekce458,  

ale předpokládá i inspekční oprávnění orgánů úmluvy 459. Oprávnění vstupu 

pozorovatelů je formulované velmi široce460. Pozorovatelé při výkonu 

inspekční činnosti podléhají pouze jurisdikci státu, jehož jsou příslušníky. 

Madridský protokol o životním prostředí Antarktidy z  roku 1991 jako jediný 

předpokládá také náležitou publicitu výsledků provedené inspekce 461.  

Vedle obligatorních inspekcí některé mezinárodní smlouvy upravují 

také fakultativní inspekce, které představují spíše  možnost vykonat 

inspekci, protože vyžadují, aby s postupem  dotčený stát souhlasil. Jedná se 

o inspekce v rámci CITES462, Ramsarské úmluvy463 a Montrealského 

protokolu464.  

Další zdrojem alternativních informací a externích podnětů 

při ověřování postupu smluvních stran jsou NGOs. NGOs představují širokou 

síť nezávislých pozorovatelů, kteří ovlivňují procesy nejen na národní, ale i 

mezinárodní úrovni. Rozsah zapojení NGOs do procesu ověřování informací 

bude záviset na existenci právního základu pro jejich přístup k  orgánům 

                                                                                                                                                                       
456 Procedurální pravidla dohoda vymezuje v čl. 22, který má podpůrný charakter. Dohoda 
předpokládá, že procedurální pravidla budou upravena na půdě příslušné regionální organizace nebo 
v rámci regionální dohody. 
457 Srov. čl. 21 odst. 5 úmluvy. 
458 Např. dle Madridského protokolu o životním prostředí Antarktidy z roku 1991 mohou dvoustranně 
vykonávat kontroly smluvní strany, které mají tzv. konzultativní status v rámci Smlouvy o Antarktidě 
z roku 1959. Srov. čl. 14 odst. 1 písm. a) protokolu.  
459 V případě Madridského protokolu o životní prostředí Antarktidy z roku 1991 je tímto orgán 
Konzultativní shromáždění Antarktické smlouvy. Osoba pozorovatele není v tomto případě omezena 
na příslušníky některého ze smluvních států a může jí být i nevládní organizace. Srov. čl. 14 odst. 1 
písm. b).  
460 Podle čl. 7 odst. 3 Smlouvy o Antarktidě z roku 1959 musejí být kdykoliv zpřístupněny všechny 
stanice, instalace nebo zařízení nacházející se v Antarktidě, a všechny plavidla a lodě v místech, kde 
vykládají nebo nakládají náklady či posádku v Antarktidě. Obdobně čl. 14 odst. 3 Madridského 
protokolu. Protokol navíc výslovně upravuje povinnost zpřístupnění záznamů. Letecké pozorování 
upravuje Smlouva o Antarktidě.  
461 Zpráva o inspekci musí být poskytnuta kontrolovanému státu a poté, co mu byla dána možnost se 
k věci vyjádřit, je předána i ostatním smluvním stranám a Komisi. Dalším krokem je projednání zprávy 
na Konzultativním shromáždění Antarktické smlouvy a na konci procesu je zpráva publikována. Srov. 
čl. 14 odst. 4 protokolu.   
462 Srov. čl. 13 odst. 2 CITES. 
463 Inspekce na místě jsou vykonávány na základě souhlasu dotčeného státu v případě, že národní 
zprávy nebo jiné informace naznačují, že je zachování mokřadu ohroženo. Inspekce není 
konfrontačního charakteru, má spíše zajistit informace pro následnou spolupráci při odstraňování 
ohrožení.  
464 Srov. odst. 7 písm. d) přílohy 4 zprávy ze 4. konference smluvních stran Montrealského protokolu, 
které opravňuje Implementační výbor ke sběru dat na místě na základě pozvání dotčené strany.  
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úmluvy, smluvním stranám a mezinárodním organizacím. Dalším faktorem 

bude také rozsah, v jakém jsou jim sdělovány nebo zpřístupňovány 

informace získané v  rámci monitoringu465. Některé úmluvy pověřují NGOs 

sběrem informací nebo je alespoň aktivně užívají 466. V rámci některých 

smluvních  režimů mohou NGOs získat status pozorovatele, čímž je jim 

garantován přístup na zasedání orgánů úmluvy, kde jsou opr ávněny 

předpokládat zprávy a informace467. NGOs mohou významně přispět 

ke zkvalitnění kontroly smluvních závazků států a tím zvýšit míru 

dobrovolného  dodržování smluvních závazků. Jejich zapojení v  rámci 

implementace a kontroly mezinárodních úmluv má vzestupnou tendenci. 

7.1.3. Hodnocení postupu smluvních stran z hlediska (s)plnění 

smluvních závazků (tzv. kvalifikace) 

„Kvalifikace je další z  fází procesu kontroly nadnárodních 

environmentálních norem, při které dochází k  ověřování shody (kompatibility) 

implementačních kroků s  požadavky dotčené nadnárodní environmentální 

normy“  468.  

Kvalifikací tedy rozumíme proces hodnocení postupu smluvních stran 

z hlediska požadavků na ně kladených normami mezinárodního smluvního 

práva. Jedná se o posouzení právní ; danou mezinárodní normu je nutné 

náležitě interpretovat a správně aplikovat. Proto je od kvalifikace nutné 

odlišit postupy, kdy je pouze určitý stav vzat na vědomí, aniž by byl právně 

hodnocen469.  

                                                        
465 Např. zveřejňování národních zpráv a jiných informací nashromážděných orgány úmluvy. 
466 Nejkvalitnější spolupráci mezi NGOs a orgány úmluvy představuje smluvní režim CITES, v rámci 
kterého se vyvinul přímý informační vztah mezi sekretariátem úmluvy a projektem TRAFFIC.  
467 Prosazování zapojení NGOs demonstruje vývoj smluvního režimu na ochranu Severního moře. 
Původně byl režim založen na Úmluvě o prevenci znečišťování moří vypouštěním odpadů z lodí a 
letadel z roku 1972 a Úmluvě o předcházení znečišťování moře ze zdrojů na pevnině z roku 1974. 
Tyto úmluvy zohledňovaly pouze smluvní strany jako relevantní faktory a zapojení nestátních aktérů 
neumožňovaly. Roku 1992 byly tyto úmluvy nahrazeny Úmluvou na ochranu mořského prostředí 
severovýchodního Atlantiku, která již se zapojením NGOs počítá a umožňuje jim získat statut 
pozorovatele na zasedání Komise. 
468 Viz. Smolek, M., op. cit., str. 86.  
469 Např. Úmluva o prevenci znečišťování moří vypouštěním odpadů z lodí a letadel z roku 1972, která 
požadovala, aby Komise přijímala a brala na vědomí zprávy států. Srov. čl. 17 písm. b) úmluvy.  
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Aby bylo zajištěno objektivní posouzení, je kvalifikace prováděna 

v rámci institucionálního zázemí úmluvy některým z  jejích orgánů470. Zhruba 

od 90. let minulého století je možné pozorovat trend směřující k  vytváření 

zvláštních orgánů mimo tradiční strukturu sekretariát – konference 

smluvních stran, které jsou výlučně pověřeny činnostmi v rámci kontroly 

implementace úmluvy. Členové těchto zvláštních orgánů jsou voleni z  řad 

osob nominovaných smluvními státy471, tak aby byla zachována geografická 

proporcionalita a „rovnost zbraní“ 472. Výhodou zvláštního orgánu je jeho 

vysoká odbornost473 a také jeho výlučná specializace na oblast zajišťování 

náležité implementace úmluvy smluvními stranami.  

Výsledkem postupu je objektivní výrok o (s)plnění smluvních 

povinností (compliance)474 či jejich ne(s)plnění (non-compliance). Tento 

proces společně s řízením  o uložení nápravných prostředků bývá označován 

anglickým výrazem compliance procedure475. Vynesení negativního výroku 

nemusí nutně vyvolávat právní následky. Pokud je vynesen pouhý 

akademický výrok, pak se jedná o tzv. praktickou kvalifikaci476. Bude se 

jednat o případy, kdy není v rámci smluvního režimu upravena možnost 

uložení nápravných opatření , a tak je výsledkem kvalifikace pouhé 

konstatování o ne(s)plnění smluvních závazků. Právní kvalifikace na rozdíl 

od praktické povede v  případě ne(s)plnění smluvních  závazků k dalšímu 

procedurálnímu postupu za účelem nápravy.  

                                                        
470 Např. CITES svěřuje rozsáhlé pravomoci sekretariátu úmluvy včetně zkoumání národních zpráv. 
Srov. čl. 12 odst. 2 písm. d) úmluvy. 
471 Srov. čl. 2 odst. 2 rozhodnutí I/7 konference smluvních stran Kartagenského protokolu. 
472 Relativně komplikované podmínky pro jmenování členů jsou stanoveny pro Vykonávací oddělení 
Kjótského protokolu. Členů je celkem 10, z čehož dva jsou voleni ze smluvních stran vymezených 
v příloze I protokolu a dva ze smluvních stran v příloze I neuvedených. Zbylých šest členů tvoří 
zástupce malých ostrovních států a 5 zástupců regionální skupin v rámci OSN.   Viz. čl. 5 odst. 1 přílohy 
rozhodnutí 27/CMP.1 konference smluvních stran. Kjótského protokolu.  
473 Požadavky na odbornost členů orgánu upravuje např. čl. 2 odst. 3 rozhodnutí I/7 konference 
smluvních stran Kartagenského protokolu. 
474 Pod pojmem compliance se rozumí splnění nebo plnění povinností smluvní strany vyplývajících 
z mezinárodní úmluvy či jakýchkoliv jejích dodatků. Bruch, C., Mrema, E., op. cit., str. 59. 
475 V českém jazyce neexistuje vhodný a stejně výstižný ekvivalent výrazu compliance, proto tato práce 
používá pro tento postup výraz „řízení compliance“.  
476 V rámci CITES není řízení compliance formálně upraveno. 
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7.1.4. Ukládání nápravných opatření 

Zatímco jednotlivé státy v  rámci svého vnitrostátního práva dohlížejí 

na dodržování právních norem a v  případě jejich porušení disponují 

efektivními prostředky státního donucení , v oblasti mezinárodního práva 

veřejného centrální výkonná  moc absentuje, a tak plnění smluvních závazků 

spočívá v  podstatné míře na dobrovolnosti. Obecné důsledky porušení 

smluvních závazků upravují obyčejové normy mezinárodního práva, ale ta ké 

zejména čl. 60  VCLT , který opravňuje v  případě podstatného porušení 

smlouvy smluvní stranu nebo strany dovolávat se zániku smlouvy nebo 

přerušení jejího provádění zcela nebo zčásti. Toto ustanovení, ačkoliv 

poskytuje bezpochyby účinné prostředky např. v  mezinárodním obchodě, je 

způsobilé v oblasti ochrany životního prostředí napáchat více škody než 

užitku. Mezinárodní úmluvy na ochranu  životního prostředí stavějí 

na principu spolupráce a určité vnitřní soudržnosti, prostřednictvím 

kterých je vytvářen nebo udržován veřejný statek – životní prostředí. 

V případě porušování smluvních závazků některou ze smluvních stran by 

její vyloučení ze smluvního režimu pravděpodobně vedlo 

k dalšímu  prohlubování negativních vlivů. Proto se jeví jako  vhodnější 

zachovat stávající právní vztahy, identifikovat důvody, které vedly 

k porušení normy , a zajistit pomoc s odstraněním případných překážek. 

Postupy upravené mezinárodními úmluvami na ochranu životního prostředí,  

tak kladou důraz na nekonfrontační477 a konsenzuální způsoby řešení. 

Přestože formální úpravu řízení compliance  je možné nalézt jen v  rámci 

několika smluvních režimů , některé jeho prvky jsou užívány i v  rámci jiných 

smluvních režimů , a to aniž by existovala jejich formální úprava478.  

První formalizovanou úpravu řízení compliance  přináší Montrealský 

protokol479, který udělil konferenci smluvních stran mandát pro přijetí 

                                                        
477 Řízení compliance lze chápat také jako prostředek, který zabraňuje vzniku sporů, případně i jako 
jejich alternativní řešení.  
478 Viz. Smolek, M., op. cit., str. 100. 
479 Procedura je formálně označena jako non-compliance, avšak s ohledem na účel mechanismu se jeví 
vhodnější označení compliance, kterým se akcentuje kýžený výsledek.  
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úpravy souvisejících procedurálních a institucionální otázek 480. 

Rozhodnutím konference byl vytvořen Implementační výbor481, kterému byla 

svěřena kvalifikační funkce. Implementační výbor podává zprávu 

o výsledcích kvalifikace konferenci smluvních stran, která jediná je 

oprávněna vyvodit z  porušení mezinárodní normy důsledky a rozhodnout 

o dalším postupu. Konference smluvních stran protokolu přijala na svém 

čtvrtém zasedání rozhodnutí, kterým upravila seznam možných nápravných 

prostředků a zároveň je rozdělila do tří stupňů 482: první stupeň představují 

opatření ve formě technologické, finanční a jiné pomoci 483, druhým stupněm 

je udělení výstrahy a třetím , posledním stupněm je pozastavení zvláštních 

práv a privilegií vyplývajících pro smluvní stranu z  protokolu484. Toto řízení 

však není možné zahájit v případě rozvojového státu, který notifikoval 

sekretariát, že není schopen plnit své smluvní závazky z  důvodu 

nedostupnosti technologické a finanční pomoci, kterou jsou dle protokolu 

povinny poskytnout vyspělé státy485. 

Ze stejného modelu řízení compliance vycházejí i další mezinárodní 

úmluvy. Je patrné, že se snaží vytvořit podmínky pro nápravu již na úrovn i 

zvláštního orgánu a tím urychlit a  zjednodušit celý proces. Příkladem může 

být kontrola implementace Basilejské úmluvy, kterou provádí zvláštní  

výbor. Ten je oprávněn zahájit řízení compliance i na základě „sebeudání“ 

smluvní strany, a to za situace, kdy strana dojde k  závěru, že není nebo 

nebude schopna zcela implementovat převzaté smluvní závazky. Důvodem 

pro rozšíření subjektů, které jsou způsobilé vyvolat řízení, je posílení funkcí 

                                                        
480 Srov. čl. 8 Montrealského protokolu a dále také přílohu 3 zprávy z druhého zasedání konference 
smluvních stran Montrealského protokolu.  
481 Pětičlenný výbor je zástupci států, kteří jsou voleni konferencí smluvní stran. Geografické 
zastoupení států musí být spravedlivé a rovnoměrné.  
482 Za tímto účelem si může vyžádat od Implementačního výboru doporučení. 
483 Je patrné, že cílem celého postupu je primárně odstranit případné překážky při implementaci 
smluvních závazků.  
484 Již celá řada smluvních stran byla posuzována z důvodů tvrzeného porušení smluvních závazků 
(Bělorusko, Rusko, Polsko, Ukrajina). Naposledy řízení proběhlo s Litvou. Konference smluvních stran 
přijala opatření první úrovně, ale zároveň udělila Litvě varování – tedy stupeň druhý. Viz. rozhodnutí 
X/24 konference smluvních stran Montrealského protokolu. 
485 Srov. čl. 5 odst. 6 a 7 Montrealského protokolu. Jedná se o projev zásady společné, leč rozdílné 
odpovědnosti. Blíže kapitoly 6.3 a 6.4. 
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výboru, který vedle kvalifikace postupu smluvní strany  vykonává i poradní a 

expertní činnost . Hlavním účelem  řízení je identifikovat překážky, které 

vedly nebo mohou vést k porušení smluvních závazků, a ty prostřednictvím  

poskytnutí  odborné pomoci odstranit486. V případě, že není možné zajistit 

nápravu na úrovni výboru, je výbor oprávněn doporučit konferenci 

smluvních stran přijetí nápravných opatření, a to ve formě poskytnutí 

prioritní technologické a finanční pomoci nebo udělení výstrahy487. 

Postavení zvláštního orgánu je mnohem silnější v  rámci Kjótského 

protokolu. Vykonávací oddělení (Enforcement Branch) zvláštního výboru, 

který je pověřen řízením compliance , je oprávněno nejen právně kvalifikovat 

postup smluvních stran, ale disponuje také pravomocí přijím at nápravná 

opatření. Řízení je tak soustředěno v rámci jednoho specializovaného a 

odborného orgánu úmluvy. Nápravná opatření jsou diferencována dle toho, 

jaké smluvní závazky stát porušil - jednu skupinu tvoří závazky 

metodologického a informačního charakteru 488, druhou podmínky pro účast 

na flexibilních mechanismech  protokolu489 a třetí  závazek dodržovat emisní 

stropy či dosahovat emisních redukcí490. Konference smluvních stran 

o opatřeních nerozhoduje, ale plní funkci odvolací instance na základě 

principu kasace491. Vedle výkonného oddělení působí v rámci kontrolního 

                                                        
486 K tomu srov. přílohu 2 rozhodnutí VI/12 z 6. konference smluvních stran, která stanoví, že 
mechanismus by měl být nekonfrontační, transparentní a preventivní povahy. Celé řízení by mělo být 
jednoduché, flexibilní, nezávazné, nemělo by vytvářet zbytečné náklady a mělo by být zaměřeno 
na pomoc při implementaci ustanovení úmluvy. 
487 Srov. čl. 20 rozhodnutí, který vymezuje okolnosti, které musí výbor vzít v úvahu – důvod, druh, 
rozsah a frekvenci problémů při implementaci, ale také dostupnou kapacitu státu.  
488 Prostředkem je deklaratorní rozhodnutí o non-compliance (tedy jakási mezinárodní „ostuda“) a 
dále také povinnost k vytvoření nápravného plánu, který musí být v době 3 měsíců předložen 
oddělení. Srov. čl. 15 odst. 1-3 rozhodnutí 27/CMP.1 konference smluvních stran Kjótského protokolu. 
489 V tomto případě je daný stát vyloučen z účasti ve flexibilních mechanismech, tj. z obchodování 
s emisními povoleními a z Mechanismu čistého rozvoje.  Výrok o non-compliance není vydáván. Srov. 
čl. 15 odst. 4 rozhodnutí 27/CMP.1 konference smluvních stran Kjótského protokolu. 
490 Zde je výrok o non-compliance vydáván. Vykonávací oddělení je dále oprávněno snížit povolené 
množství tun skleníkových plynů o množství, které se rovná násobku počtu tun skleníkových plynů, 
o které byly stropy překročeny nebo o které nebyly dodrženy redukční limity, a koeficientu 1.3. 
Oddělení si také může vyžádat předložení plánu pro nápravu a vyloučit stát z účasti ve flexibilních 
mechanismech protokolu. Srov. čl. 15 odst. 5 až 8 rozhodnutí 27/CMP.1 konference smluvních stran 
Kjótského protokolu.  
491 Konference smluvních stran je oprávněna zrušit rozhodnutí na základě kladného hlasu ¾ většiny 
přítomných smluvních stran. V tom případě se věc vrací Vykonávacímu oddělení k novému 
rozhodnutí. Srov. čl. 11 rozhodnutí 27/CMP.1 konference smluvních stran Kjótského protokolu.  
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mechanismu také Podpůrné oddělení  (Facilitative Branch), jehož hlavním 

účelem je poskytování pomoci a podpory při implementaci smluvních 

závazků stran492.  

7.2. Hodnocení efektivity smluvního režimu z hlediska vlivu na kvalitu 

životního prostředí 

Kontrola efektivity smluvního režimu je stejně významným revizním 

prvkem jako dohled nad postupem jednotlivých smluvních stran. Rozsah 

kontroly je mnohem širší, protože sleduje projevy smluvního režimu jako 

celku. Jejím účelem je identifikovat případné nefunkční prvky a přijmout 

opatření k  jejich nápravě  nebo odstranění. Nedostatky mohou být 

institucionálního, právního, ale i vědecko-technologického charakteru493. 

Na rozdíl od kontroly postupu smluvních stran může tento postup vést i 

k přijetí normativního rozhodnutí, které řeší nedostatky s obecnou platností 

a pro futuro.   

Schopnost smluvního režimu dosahovat stanovených cílů  je možné 

sledovat z hlediska dvou ukazatelů (indikátorů), a to vlivu právním norem 

na chování cílových subjektů (performance) a dopadu režimu na stav 

životního prostředí . Pro správné vyhodnocení kvality smluvního režimu je 

nutné studovat oba ukazatele  společně a ve vzájemné souvislosti494. 

Informace jsou shromažďovány zejména na základě národních zpráv, 

avšak některé smluvní režimy zavádějí zvláštní monitorovací prostředky 

pro účely sledování vývoje stavu životního  prostředí. Příkladem může být 

Evropský program pro monitoring a hodnocení (European Monitoring and 

Evaluation Programme , dále jen EMEP), který byl vytvořen v rámci 

                                                        
492 Prostředky, které má Podpůrné oddělení k dispozici, jsou odlišné a jedná se zejména o finanční a 
technologickou pomoc, podporu při vytváření kapacit a různá doporučení. Srov. čl. 4 rozhodnutí.   
493 V důsledku kontinuálního technologického, metodologického a vědeckého vývoje se mohou stát 
ustanovení úmluvy obsoletními. 
494 Ani dodržování smluvních závazků nemusí vést ke zlepšení stavu životního prostředí. Zejména 
v případech, kdy panuje ohledně vlivu regulovaných činností vědecká nejistota, je nutné sledovat, jak 
se plnění smluvních závazků projeví na stavu životního prostředí. 
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smluvního režimu na ochranu ovzduší495. EMEP je tvořen sítí laboratoří, 

které sbírají, analyzují a propojují  data získaná z národních zpráv496. EMEP 

poskytuje informace o vývoji stavu ovzduší v  celém evropském regionu, 

které umožňují monitoring efektivity smluvního režimu 497. Užitečným 

zdrojem informací mohou být i zprávy o  stavu životního prostředí, které 

vydávají mezivládní, ale i  nevládní mezinárodní organizace498. S ohledem 

na odbornou náročnost revizních postupů některé úmluvy vytvářejí expertní 

poradní orgány za účelem analýzy dat a identifikace nedostatků 499.  

Kontrola je zpravidla prováděna po uplynutí určité lhůty od okamžiku 

vstupu úmluvy v  platnost, kdy se předpokládá, že smluvní režim bude již 

náležitě implementován a bude tak možné sledovat jeho dopad na životní 

prostředí a hodnotit jeho efektivitu 500. Po první revizi zpravidla následují 

revize periodicky se opakující501. Konečné rozhodnutí činí konference nebo 

shromáždění smluvních stran v  rámci běžných zasedání, avšak je možné se 

setkat i se zvláštními jednáními za účelem revize 502.  

V případě zjištěných nedostatků je konference smluvních stran 

oprávněna přijmout v souladu se svým mandátem potřebná opatření 503. 

Pokud je nezbytné adaptovat právní základ  smluvního režimu 

                                                        
495 Oficiální anglický název je Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range 
Transmission of Air Pollutants in Europe. 
496 Ačkoliv EMEP představuje potencionální prostředek pro ověření informací obsažených 
v národních zprávách není dosud aktivně využíván v procesu kontroly postupu smluvních stran. 
Srov. Wettestad, J., op. cit., str. 986. 
497 K významu EMEP i mimo rámec LRTAP blíže http://www.EMEP.int/assessment/Part1/169-
178_10-Lessons-Part1.pdf (15.11.2009). 
498 Příkladem může být Světový environmentální výhled, který vydává UNEP (Global Environmental 
Outlook,), World Watch Institute vydává publikaci Stav světa (State of World). V evropském regionu 
zpracovává informace například Evropská agentura pro životní prostředí.  
499 Srov. bod 23 rozhodnutí VII/30 konference smluvních stran CBD, kterým byl v reakci na vytyčení 
Cíle 2010 založen zvláštní expertní revizní orgán (Ad Hoc Open-ended Working Group on Review of 
Implementation of the Convention). K relevantním indikátorům pokroku v rámci dosahování Cíle 2010 
srovnej přílohu rozhodnutí.  
500 Např. Úmluva o Antarktidě předpokládala, že se konference smluvních stran za účelem revize bude 
na základě žádosti konat po třiceti letech. (čl. 12 odst. 2). 
501 Srov. čl. 7 Úmluvy na ochranu antarktických ploutvonožců z roku 1972. Periodicita by neměla 
překročit 5 let. 
502 Srov. čl. 155 UNCLOS upravující zvláštní revizní konferenci za účelem kontroly ustanovení části XI, 
která upravují průzkum a těžbu zdrojů v tzv. Oblasti.  
503 Jedná se o obecnou působnost konference smluvních stran při dosahování cílů úmluvy. Srov. např. 
čl. 7 odst. 2 písm. m) UNFCCC nebo čl. 23 odst. 4 písm. i) CBD. 

http://www.emep.int/assessment/Part1/169-178_10-Lessons-Part1.pdf
http://www.emep.int/assessment/Part1/169-178_10-Lessons-Part1.pdf
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prostřednictvím dodatků, protokolů nebo adaptace technicko -

administrativních příloh, bude nutné vyhovět rel evantním procedurálním 

ustanovením. 

7.3. Závěr 

Kontrola a monitoring jsou dnes neodmyslitelně spojeny s většinou  

existujících mezinárodních úmluv i m imo odvětví mezinárodního práva 

životního prostředí. Ačkoliv jsou jejich možnosti omezené samotnou 

povahou vztahů mezi subjekty mezinárodního práva, mezinárodní smluvní 

režimy v oblasti ochrany životního prostředí se s  těmito nevýhodami 

vyrovnávají vcelku obstojně. Významnými aktéry v rámci procesu kontroly 

se stávají NGOs, které přispívají  k rozšíření potencionálních informačních 

zdrojů, ale mohou působit i  na dobrovolné plnění smluvních závazků. 

Nejvýznamnějším inovačním prvkem je zabudování řízení compliance  

do kontrolních procesů. Řízení, které nastupuje v  případě neplnění 

smluvních závazků, představuje alternativu k tradičnímu řešení sporů, 

avšak je méně konfrontačního charakteru . Nápravná opatření, která jsou 

v rámci řízení ukládána, mají přispět k  překonání  případných překážek a 

zvýšit  šanci na úspěšné dosažení cíle úmluvy, kterým je kvalitní životní 

prostředí.  Specifickou dimenzí kontroly je pak sledování projevu smluvního 

režimu jako celku, které umožňuje přizpůsobit  nevyhovující právní úpravu, 

ale i odstranit nedostatky vědecko-technické povahy. Pravidelné revize 

úmluv umožňují kontinuální diskuzi nad nutností adaptace případných 

nefunkčních prvků smluvního režimu.  
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8. MEZINÁRODNÍ INSTITUCE ÚČASTNÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Mezinárodní institucionální spolupráce je jedním ze základních pilířů 

mezinárodního práva životního prostředí, bez kterých si dnes nelze 

fungování zejména moderních smluvních režimů představit. Jedná se 

o mechanismy stálé spolupráce členů mezinárodního společenství, které 

přispívají k rozvoji mezinárodní smluvní normotvorby a k vytváření 

podmínek pro jejich efektivní fungování. Mezinárodní instituce začínají 

ovlivňovat rozvoj mezinárodního práva na ochranu životního prostředí 

zhruba v polovině minulého století, kdy přebírají iniciativu při tvorbě 

mezinárodních smluvních nástrojů  a začínají nahrazovat tehdejší ad hoc 

ustavované a svolávané orgány či shromáždění. Funkce dnešních 

mezinárodních institucí zahrnuje široké spektrum činností, které spočívají 

zejména v plnění úkolů administrativní, regulační, kontrolní, ale i soudní či 

kvazisoudní povahy.  

Administrativní funkce.  Administrativní činnosti vykonávají téměř 

všechny mezinárodní instituce. Zvláště významnou funkcí je zejména 

zprostředkovávání výměny informací . Instituce informace nejprve sbírá či 

získává od vymezených subjektů a následně je dalšímu vymezenému okruhu 

subjektů zpřístupňuje. 

Některé instituce informace zveřejňují, čímž přispívají k  lepší 

informovanosti veřejnosti a vytváří předpoklady pro její zapojení 

do ochrany životního prostředí. Zvláštní význam má informační výměna 

při pohotovostních stavech nebo ekologických haváriích.  

Regulační funkce.  Mezinárodní instituce se účastní  také procesů, 

jejichž výsledkem jsou instrumenty normativní (hard-law) nebo 

kvazinormativní povahy (soft-law ). Instituce často samy přebírají iniciativu 

při tvorbě mezinárodních úmluv nebo se j í alespoň účastní jako odborní 

konzultanti. Oprávnění mezinárodních institucí vydávat normativní 

rozhodnutí je zpravidla velmi úzce věcně vymezeno a m imo oblast 
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technicko-vědeckých standardů je možné se s  ním setkat velmi zřídka. 

Naopak pravomoc přijímat nezávazná doporučení či programové dokumenty 

je relativně obvyklá, neboť jejich závaznost je politicko-morální a per se tak 

neukládají státům žádné povinnosti.  

Monitorovací a kontrolní funkce. Stálý monitoring a kontrola 

zpravidla vyžadují existenci subjektu odlišného od smluvních stran, který 

disponuje odborným  aparátem pro jejich výkon. Kontrola v  rámci smluvních 

režimů je zaměřena na hodnocení postupu jednotlivých smluvních stran a 

na kontrolu fungování smluvního režimu jako celku. Revizi jsou však 

podrobeny i některé významné  soft-law  dokumenty, jako je Agenda 21, 

na jejíž implementaci dohlíží Komise pro udržitelný rozvoj.  

Rozhodování sporů a jiná rozhodovací činnost. Mezinárodní instituce 

mohou také vystupovat jako nezávislí a nestranní rozhodci při sporu mezi 

smluvními stranami. Funkci rozhodců mohou  plnit jak stávající mezinárodní 

organizace či orgány úmluv, tak i zvláštní instituce, jako je Mezinárodní 

tribunál pro mořské právo.  

Mezi mezinárodní instituce, které ovlivňují mezinárodní smluvní právo 

na ochranu životního prostředí, patří mezinárodní mezivládní organizace 

(dále jen „mezinárodní organizace“), které jsou zpravidla zřizovány 

za účelem podpory a rozvoje  určité oblasti nebo řešení určité problematiky, 

a organizační struktury vytvářené na základě jednotlivých mezinárodních 

úmluv za účelem podpory jejich implementace  (dále jen „orgány úmluvy“). 

8.1. Mezinárodní organizace 

Mezinárodní organizací se rozumí „sdružení států založené na základě 

mezinárodní smlouvy, kterému smluvní státy svěřují plnění určitých úkolů 

trvalé povahy a které disponuje vlastními orgány“  504.  Pojmových znakem 

mezinárodních organizací je jejich trvalá povaha, kter á je odlišuje od jiných 

sdružení států, jako jsou mezinárodní konference. V souvislosti 

                                                        
504 Viz. Šturma P. a kol., op. cit., str. 13. 
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s reprezentativností členských států mezinárodní organizace je možné 

rozlišovat univerzální a partikulární mezinárodní org anizace. Zatímco první 

sdružují většinu států světa a jsou , co do potencionálního členství , zcela 

otevřené505, druhé omezují  členství na státy v  určitém regionu nebo sub-

regionu a jejich cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce v  určité geografické 

oblasti.   

8.1.1. Organizace spojených národů a její orgány 

Bezesporu nejvýznamnější univerzální mezinárodní organizací je  

Organizace spojených národů (OSN), která od 50. l et minulého století 

kontinuálně přispívá k rozvoji mezinárodního práva životního prostředí, a 

to přesto, že Charta OSN dodnes žádné explicitní ustanovení o jejím 

mandátu v  oblasti ochrany životního prostředí neobsahuje.  

Z hlavních orgánů  OSN506 je nejvýznamnější činnost Valného 

shromáždění, které se problematikou ochrany životního prostředí  začíná 

zabývat ke konci 60. let minulého století. V  rámci své velmi široce 

formulované působnosti je Valné shromáždění  OSN oprávněno přijímat 

rezoluce a doporučení členským státům, které sice nejsou právně závazné , 

nicméně zejména v  případě jednomyslnosti mají velkou politickou autoritu. 

Valné shromáždění OSN v minulosti přispělo k  rozvoji mezinárodní 

spolupráce na ochranu životního prostředí zejména svoláním několika 

světových i regionálních mezinárodní konferencí 507, přijetím celé řady 

nezávazných aktů508 a vytvořením zvláštních orgánů na ochranu životního 

prostředí. Činnost Valného shromáždění  OSN umožnila přijetí řady 

významných úmluv světového významu509.  Shromáždění přijalo i několik  

                                                        
505 Např. Světová obchodní organizace je univerzální mezinárodní organizací, která je otevřena všem 
státům světa. Její mandát je omezen na otázky mezinárodního obchodu.  
506 Hlavními orgány OSN jsou Valné shromáždění, Mezinárodní soudní dvůr, Komise pro mezinárodní 
právo, Rada bezpečnosti a Svěřenecká rada. 
507 Vedle Stockholmské konference a Konference v Riu také např. Konference o udržitelném rozvoji 
malých ostrovních států. 
508 Např. Světová charta přírody, zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj o udržitelném 
rozvoji. 
509 Např. UNFCCC, Dohoda o rybích hejnech a Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích 
postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe z roku 1994. 



[117] 
 

významných rezolucí o hmotněprávních otázkách týkajících se využívání 

přírodních zdrojů, které byly později promítnuty do některých 

mezinárodních úmluv. 

Rozvoj mezinárodní smluvní normotvorby ovlivňuje tak é činnost 

Komise pro mezinárodní právo  (ILC). Vyjma významného přispění 

k rozvoji obecného mezinárodního práva se ILC přímo podílela 

na vypracování Úmluvy o jiných než navigačních využitích mezinárodních 

vodních toků, kterou přijalo Valné shromáždění  OSN roku 1997510. Mezi 

poslední práce ILC patří návrhy článků o prevenci přeshraničních škod 

způsobených nebezpečnými činnostmi511. V současnosti se komise věnuje 

také tématu mezinárodní odpovědnosti států za škody vyvolané 

přeshraničními vlivy zvláště nebezpečných  činností512 a problematice 

sdílených přírodních zdrojů513.  

Mezi zvláštními orgány  OSN, které se zabývají problematikou životního 

prostředí, je nevýznamnější Program OSN pro životní prostředí  (UNEP), 

k jehož zřízení vedly závěry Stockholmské konference514. Od svého zřízení se 

UNEP stal průkopníkem změn v oblasti mezinárodního práva a je dodnes 

v rámci organizační struktury  OSN jediným orgánem, který se výlučně 

zabývá ochranou životního prostředí. Role UNEP v rámci rozvoje 

mezinárodního práva byla v návaznosti na přijetí Agendy 21 roku 1997 

posílena515. UNEP provádí periodickou expertní revizi mezinárodního práva 

                                                        
510 Viz. zpráva ILC UN. Doc. A/49/10, bod 222an.  
511 Návrh má celkem 19 článků a byl přijat roku 2001 jako doporučení Valnému shromáždění OSN. 
Pod škodu je zahrnuta také škoda na životním prostředí, avšak definici životního prostředí návrh 
neobsahuje. Srov. zprávu ILC UN. Doc. A/56/10, kapitola V.  
512 Komise roku 2004 navázala na články z roku 2001 (viz předchozí poznámka). Oběma tématy se ILC 
zabývá v rámci studie o mezinárodní odpovědnosti za škodlivé následky způsobené činnostmi, které 
nejsou v rozporu s mezinárodním právem. Viz. zpráva ILC UN. Doc.  A/52/10, kapitola 7 body 162 až 
168. 
513 Práce probíhají od roku 2002. V současné době se ILC věnuje tématice zdrojů ropy a plynu 
přesahujících hranice států. Viz. zpráva ILC UN. Doc. A/57/10, kapitola X. 
514 Srov. rezoluci Valného shromáždění OSN 2997/27 (1972).  
515 Srov. odst. 38.22 písm. h) Agendy 21, který požaduje, aby se rozvojem mezinárodního práva UNEP 
zabýval jako jedním ze svých hlavních úkolů. Činnost UNEP má spočívat v podpoře rozvoje smluvní 
normotvorby, přijímání směrnic a soft-law dokumentů, v podpoře implementace závazků 
vyplývajících z mezinárodního práva, ale také v koordinaci jednotlivých smluvních režimů a 
příslušných sekretariátů. O posílení role UNEP rozhodlo Valné shromáždění OSN rezolucí OSN S/19-2.  
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v rámci tzv. Montevidejského programu, který se věnuje účelnému zapojení 

států do smluvních režimů, problematice implementace stávajících 

mezinárodních závazků a identifikaci oblastí s  nedostatečnou právní 

úpravou516. UNEP se v minulosti zúčastnil vyjednávání více než 

40 mezinárodních smluv517, z nichž převážná většina byla přijata v rámci 

Programu pro regionální moře, který sdružuje 140 států světa v rámci 

18 regionálních programů518. UNEP ovlivňuje vývoj smluvní normotvorby i 

prostřednictvím  celé řady  soft-law  dokumentů519 a je jednou 

z implementačních agentur GEF a MFMP.  

Komise pro udržitelný rozvoj.  Hlavními funkcemi Komise pro 

udržitelný rozvoj520 je revize implementace Agendy 21 na mezinárodní, 

regionální i národní úrovni a koordinace rozhodovací ch procesů týkajících 

se hospodářského rozvoje a životního prostředí521. Za účelem prosazování 

udržitelného rozvoje je  komise oprávněna přijímat doporučení adresovaná 

Valnému shromáždění  OSN. Komise v duchu Agendy 21 přijímá a projednává 

                                                        
516 Program pro rozvoj a periodickou revizi práva životního prostředí původně (od roku 1982) 
fungoval pod názvem Program pro právo životního prostředí a posloužil jako základ pro strategii 
UNEP v oblasti rozvoje mezinárodního práva. Roku 1993 byl přejmenován a přizpůsoben závěrům 
Konference v Riu.  Poslední adaptace proběhla v roce 2001 (tzv. Montevideo III) a v současné době se 
finalizuje Montevideo IV, kterým přibude na agendu UNEP např. problematika pohotovostních stavů, 
koordinace a propojení mnohostranných smluvních režimů, problematika klimatických změn či 
chudoba. Zdroj: http://www.unep.org/law/About_prog/montevideo_prog.asp (15.11.2009). 
517 Např. CITES, Montrealský protokol či Basilejská úmluva. 
518 Klíčové oblasti programu jsou: využívání pobřežních oblastí, ochrana mořské biodiverzity, ochrana 
před znečištěním z pevniny, problém mořského odpadu, lodní přeprava, znečištění mořského dna a 
postavení malých ostrovních států. Zdroj: http://www.unep.org/regionalseas/issues/default.asp 
(15.11.2009). Vedle regionálních programů, které UNEP zaštiťuje, se Programu pro regionální moře 
na konzultační úrovni účastní také tzv. nezávislé programy. Jedná se o oblast Arktidy, Antarktidy, 
Baltského moře, Kaspického moře a severovýchodního Atlantiku. 
519 Jedná se zejména o směrnice týkající se nakládání se sdílenými přírodními zdroji, znečištění 
pocházejícího z pevniny, mořských vrtů a těžby, mezinárodního obchodu s chemikáliemi a s jiným 
nebezpečnými látkami či odpady. 
520 Commission on Sustainable Development. 
521 Od roku 2003 komise postupuje při své činnosti podle Víceletého programu, který byl přijat 
na dobu 14 let a který zavádí dvouleté revizní cykly. V rámci každého cyklu se komise zabývá vždy 
skupinou tzv. průřezových otázek (chudoba, zdraví, vzdělání a další), zatímco tzv. sektorální otázky 
které byly rozděleny na 6 tematických košů, jsou posuzovány postupně – jeden koš na jeden cyklus. 
K rozdělení okruhů do sektorálních košů a Víceletému programu srov.  
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_multyearprogwork.shtml (15.11.2009). 

http://www.unep.org/law/About_prog/montevideo_prog.asp
http://www.unep.org/regionalseas/issues/default.asp
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_multyearprogwork.shtml
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zprávy od NGOs jako jedné z tzv. hlavních skupin  (major groups) a úzce 

s nimi spolupracuje522.  

Hospodářská a sociální rada  OSN a Evropská hospodářská komise .  

Do kompetence Hospodářské a sociální rady  OSN (ECOSOC) spadají 

mezinárodní hospodářské, sociální, kulturní, vzdělávací, zdravotní a další 

související otázky. ECOSOC je koordinačním orgánem ve vztahu 

ke specializovaným agenturám  a zvláštním orgánům OSN, včetně UNEP a 

Komise pro udržitelný rozvoj. Mezi její zásluhy patří zejména svolání první 

konference zabývající se životním prostředím 523. Od roku 2000 funguje 

v rámci její struktury Fórum  OSN o lesích, jehož cílem je inter alia 

prosazování jejich udržitelného rozvoje524. ECOSOC je tvořena pěti 

regionálními komisemi, z  nichž se na rozvoji  smluvní normotvorby 

na ochranu životního prostředí nejintenzivněji podílí Evropská hospodářská 

komise (UNECE). UNECE v současné době sdružuje země nejen z evropského 

regionu, ale také Severní Ameriky a západní a střední Asie.525 Životní 

prostředí patří k jednomu z jejích sektorálních témat a její mandát m imo 

jiné zahrnuje přijímání mezinárodních úmluv a standardů. Na půdě UNECE 

byly v minulosti přijaty regionální úmluvy týkající se vodních zdrojů 526, 

znečištění ovzduší527, průmyslových havárií528, procesu EIA529 a zapojení 

veřejnosti530. UNECE plní funkce sekretariátu pro tyto úmluvy  a zajišťuje 

                                                        
522Akreditace byla uznána všem NGOs, které byly akreditovány na Konferenci v Riu, tedy asi 700 
různým organizacím. Viz. Cameron, J., Mackenzie, R., Access to Environmental Justice and Procedural 
Rights in International Institutions, in Boyle, A., Anderson, M., Human Rights Approaches to 
Environmental Protection, Oxford University Press, Oxford, 1998, str. 140-141. 
523 Blíže Kapitola 3.2. 
524 UN Forum on Forests. Srov. rezoluce ECOSOC 2000/35.  
525 UNECE měla do roku 1991 34 členů, avšak v důsledku rozpadu Sovětského bloku se její členská 
základna rozšířila na 56 členských států.   
526 Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992.  
527 LRTAP a jejích celkem 8 protokolů.  
528 Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992 a Společný protokol 
o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené průmyslovými haváriemi na hraničních vodních 
tocích a mezinárodních jezerech z roku 2003 (tento protokol je společným protokolem s Úmluvou 
o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1997).  
529 Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států z roku 1991 a Protokol 
o strategickém hodnocení vlivů na životní prostředí z roku 2003. 
530 Úmluva o právu na informace, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
ve věcech životního prostředí z roku 1998 a Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících 
látek, 2003.  

http://www.un.org/esa/forests/pdf/2000_35_E.pdf
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administrativní zázemí i pro Expertní komisi pro přepravu nebezpečných 

výrobků a pro  světově harmonizovaný systém klasifikace a značení. Činnost 

této komise umožnila přijetí několika úmluv zabývajících se standardy pro 

přepravu nebezpečných výrobků531. 

8.1.2. Specializované agentury OSN a jiné globální organizace  

Ani jedna ze specializovaných agentur  OSN nebyla vytvořena za účelem 

ochrany životního prostředí, avšak jejich význam pro tvorbu a rozvoj 

mezinárodního práva je nepopiratelný. Tyto organizace jsou často 

oprávněny přijímat standardy, kterými přispívají k  regulaci činností 

majících vliv na životní prostředí.  

Organizace pro výživu a zemědělství. Mandát Organizace pro výživu a 

zemědělství (FAO) v oblasti ochrany životního prostředí je obsažen přímo 

v jejím zakládajícím dokumentu, který do působnosti FAO svěřuje mimo jiné 

i zachování přírodních zdrojů532. FAO v minulosti přijala řadu mezinárodních 

smluv533, z nichž převážnou většinu tvoří úmluvy zřizující specializované 

komise a organizace534. Smluvní normotvorbu však ovlivňuje i svou expertní 

činností v rámci vyjednávacích procesů535.  

Mezinárodní námořní organizace. Mezinárodní námořní organizace 

(IMO) se v rámci svého mandátu zabývá problematikou znečištění mořského 

prostředí z lodí, která společně s  mechanismy pro zdolávání ekologických 

havárií patří dnes mezi její hlavní priority 536. IMO dodnes přijala zhruba 

                                                        
531 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí z roku 1968, Evropská 
dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných látek po vnitrozemských vodních cestách z roku 2000 
a Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou přepravou 
nebezpečných látek po silnici, železnici a na plavidlech pro říční plavbu z roku 1990 (dosud 
nevstoupila v platnost). 
532 Srov. čl. 1 odst. 2 písm. c) Ústavy FAO.  
533 K souvisejícímu mandátu konference a rady FAO srov. čl. 14 Ústavy FAO. Poslední významnou 
úmluvou přijatou na půdě FAO je Mezinárodní úmluva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a 
zemědělství z roku 2001. Jejího vyjednávání se mimo jiné zúčastnili i pozorovatelé ze sekretariátu 
CBD. 
534 Zejména regionální rybářské komise, ale také komise pro ochranu rostlin či kontrolu kobylek jako 
zemědělských škůdců. 
535 FAO se účastnila vyjednávání UNCLOS a Dohody o rybích hejnech. Společně s UNEP se roku 1998 
podílela na přijetí Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu. 
536 Související legislativní činnost je považována za nejvýznamnější činnost organizace. Viz. Kiss, A., 
op. cit., str. 99. 
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padesát  mezinárodních úmluv a protokolů, které pravidelně podrobuje 

revizi537. Jedná se o smlouvy regulující ropné a jiné znečištění mořského 

prostředí538, občanskoprávní odpovědnost a jiné prostředky náhrady škody 539 

a pohotovostní stavy či ekologické havárie 540. Ačkoliv organizace disponuje 

značnou odbornou kapacitou pro tvorbu a vyjednávání těchto úmluv, je 

terčem kritiky z důvodu laxního přístupu k nedostatečné implementaci 

závazků státy vlajky541.   

Organizace pro výchovu, vědu a kulturu. Organizace pro výchovu, 

vědu a kulturu (UNESCO) se podílí na ochraně životního prostředí pouze 

okrajově, a to v  rámci sektoru přírodních věd542. Roku 1960 založila 

Mezivládní oceánografickou komisi, která je dnes aktivně napojena 

na monitoring v rámci UNFCCC a která plní podpůrné funkce při 

implementaci smluvních závazků souvisejících s  vědeckým výzkumem a 

transferem technologií v rámci UNCLOS . Mezi zásluhy UNESCO v oblasti 

rozvoje mezinárodního práva patří přijetí Ramsarské úmluvy, Úmluvy o 

světovém kulturním a přírodním dědictví  z roku 1972543 a nedávno také 

Úmluvy o ochraně podmořského kulturního dědictví  z roku 2001.   

                                                        
537 Seznam úmluv a jejich stav jejich ratifikace je dostupný na: http://www.imo.org/ (15.11.2009). 
Podmínkou vstupu v platnost těchto úmluv je vždy naplnění určité minimální tonáže lodí, které plují 
pod vlajkou smluvních stran. 
538 MARPOL a Úmluva o ochraně moří před znečišťováním v důsledku ukládání odpadů a jiných látek 
z roku 1972. 
539 Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené ropným znečištěním 
z roku 1969 a Mezinárodní úmluva o zřízení Mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených 
ropným znečištěním z roku 1971 a jejich protokoly z roku 1992. Roku 1996 byla na půdě IMO přijata 
Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě škody vzniklé v souvislosti 
s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři přijaté, která má obdobné mechanismy upravit 
pro všechny nebezpečné a škodlivé látky. Přestože vyjednávání úmluvy trvalo téměř dvacet let,  
úmluva dosud díky nedostatečné ratifikaci nevstoupila v platnost.  
540 Mezinárodní úmluva o připravenosti, reakceschopnosti a spolupráci v otázce ropného znečišťování 
z roku 1990 a Protokol o připravenosti, reakceschopnosti a spolupráci při incidentech způsobujících 
znečištění nebezpečnými a škodlivými látkami z roku 2000. 
541 Viz. Birnie, P. et al., op. cit., str. 76. 
542 V roce 1970 spustila organizace projekt Člověk a biosféra za účelem studia interakcí mezi člověkem 
a životním prostředím. V rámci projektu bylo dodnes identifikováno 553 biosférických rezervací 
ve 107 zemích světa, jejichž účelem je rozvinutí strategií pro racionální využívání přírodních zdrojů a 
zkvalitnění vztahu mezi člověkem a biosférou 
543 Seznam kulturních a přírodních památek dnes čítá 176 přírodních a 25 smíšených památek 
z celkem 890. Zdroj: http://whc.UNESCO.org/en/list/  (15.11.2009). 

http://www.imo.org/
http://whc.unesco.org/en/list/
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Světová zdravotnická organizace.  Mandátem světové zdravotnické 

organizace (WHO) je zajištění nejvyšší úrovně lidského zdraví. V  rámci 

svého mandátu se organizace zabývá, i když jen okrajově, některým i 

otázkami ochrany životního prostředí. WHO je za účelem naplňování svých 

cílů oprávněna předkládat návrhy mezinárodních smluv, dohod a jiných 

regulačních nástrojů a je oprávněna vydávat různá doporučení544.  

Světová organizace práce. Světová organizace práce545 usiluje 

o zkvalitnění podmínek pro získání produ ktivní a odpovídající práce 

pro muže a ženy a významně se podílí na rozvoji mezinárodního práva 

pracovníků. Světová organizace práce je oprávněna přijímat v  rámci svého 

mandátu mezinárodní úmluvy a tohoto oprávnění intenzivně využívá. 

V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijala Světová 

organizace práce celou řadu úmluv a doporučení, které se dotýkají ochrany 

životního prostředí546. Po přijetí Agendy 21 byly ekologické otázky 

inkorporovány do všech programů a činností organizace547. 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví.  Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví (ICAO) byla založena za účelem zajištění bezpečnosti a 

udržitelného  rozvoje civilního letectví. Ochrana životního prostředí j e 

jedním ze strategických cílů ICAO pro období 2005 až 2010. Na úseku 

ochrany životního prostředí jsou významné závazné standardy, které ICAO 

přijímá pro regulaci emisí motorů letadel, hladiny hluku a přepravy 

nebezpečných výrobků a látek548. V oblasti změny  klimatu ICAO na základě 

                                                        
544 WHO vydala směrnice pro kvalitu pitné vody a ovzduší. Směrnice jsou nezávazné a mají pouze 
doporučující povahu. WHO je také oprávněna ve vymezených oblastech vydávat závazné standardy 
pro ochranu lidského zdraví. Srov. čl. 21 a 22 Ústavy WHO. 
545 International Labour Organization. 
546 Mezi těmito úmluvami je možné jmenovat např. Úmluvu o ochraně pracovníků proti ionizující 
radiaci z roku 1960, Úmluvu o ochraně pracovníků před pracovními riziky v důsledku znečištění 
ovzduší, hluku a vibrací z roku 1977, Úmluvu o bezpečnosti užívání azbestů z roku 1986, Úmluvu o 
bezpečnosti při užívání chemikálií z roku 1990, Úmluvu o předcházení velkým průmyslovým haváriím 
z roku 1993 a Úmluvu o bezpečnosti a zdraví v zemědělství z roku 2001. 
547 Viz. Kiss, A., op. cit., str. 100. 
548 Standardy pro emise motorů jsou obsaženy v příloze 16 svazku II, standardy pro hladinu hluku 
jsou zahrnuty v příloze 16 svazku I. Nebezpečné výrobky reguluje příloha 18. 
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čl. 2 odst. 2 Kjótského protokolu spolupracuje se smluvními stranami 

protokolu za účelem snížení emisí skleníkových plynů. 549  

Mezinárodní meteorologická organizace. Mezinárodní 

meteorologická organizace (dále jen WMO550) se podílí na ochraně životního 

prostředí zejména expertní a monitorovací činností 551. Právní oddělení WMO 

se v minulosti účastnilo vyjednávání úmluv týkajících se  ochrany ozónové 

vrstvy, ochrany ovzduší před znečištěním a změny klimatu. W MO je 

v současné době přímo napojena na UNFCCC a působí v expertních orgánech 

řady dalších úmluv.552  

Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Mezi kompetence 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA)553 patří zejména 

vydávání mezinárodních standardů pro jadernou bezpečnost554. IAEA 

v minulosti hostila vyjednávání celé řady úmluv týkajících se otázky 

jaderných havárií555, jaderné bezpečnosti556, občanskoprávní odpovědnosti 557  

a nakládání s jaderným odpadem558.  

8.1.3. Evropské regionální mezinárodní organizace 

Problémy životního prostředí, které mají  regionální charakter, je 

zpravidla možné účelně regulovat jen spoluprací na regionální úrovni, která 
                                                        
549 Emise skleníkových plynů v letectví nejsou zahrnuty do národních cílů ukládaných Kjótským 
protokolem.  
550 World Meteorological Organization. 
551 Světový klimatický program WMO (World Climate Programme) je součástí Globálního klimatického 
pozorovacího systému (Global Climate Observing System), který je společným projektem UNESCO, 
WMO, UNEP, Mezinárodní oceánografické komise a Mezinárodní rady pro vědu (International Council 
for Science).  
Zdroj: http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=AboutGCOS (15.11.2009). 
552 CBD, LRTAP, Úmluva na ochranu mořského prostředí a pobřežních oblastí Středozemního moře 
z roku 1995 a Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo 
desertifikací, zvláště v Africe z roku 1994. 
553 IAEA není specializovanou agenturou OSN, avšak podává zprávy o své činnosti Valnému 
shromáždění OSN a je napojena i na jiné orgány v rámci organizační struktury OSN. 
554 K říjnu 2009 bylo přijato celkem 106 standardů. Standardy jsou pro členské státy nezávazné. Zdroj: 
http://www-ns.iaea.org/downloads/standards/status.pdf (15.11.2009). 
555 Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody z roku 1986 a Úmluva o spolupráci v případě 
jaderné havárie nebo radiologické nehody z téhož roku. 
556 Úmluva o jaderné bezpečnosti z roku 1994. 
557 Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1963 a Vídeňské úmluva 
o doplňkové kompenzaci za jadernou škodu z roku 1997. 
558 Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti 
při nakládání s radioaktivními odpady z roku 1997. 

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=AboutGCOS
http://www-ns.iaea.org/downloads/standards/status.pdf
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umožňuje vzít v  úvahu zvláštnosti dané oblasti. Nejrozvinutější je 

spolupráce na evropském kontinentě, a to zejména z  důvodů existence řady 

politických a sociálních podobností, vysoké úrovně integrace a velké hustoty 

zalidnění, která představuje větší rizika negativních vlivů na životní 

prostředí559. 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.  Cílem Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je zajistit co největší 

udržitelný ekonomický růst členských států a přispívat k  rozvoji světového 

obchodu. Problematice životního prostředí se organizace věnuje od roku 

1970, kdy byla zřízena Komise pro životní prostředí. Právní regulace 

občanskoprávní  odpovědnosti za jadernou škodu přijatá na půdě OECD 

posloužila později jako vzor pro další mezinárodní úmluvy s  totožným 

předmětem úpravy560. OECD patří primát ve formulaci některých  zásad, které 

dnes ovlivňují proces smluvní normotvorby 561.  

Rada Evropy. Mandát Rady Evropy v oblasti ochrany životního 

prostředí vyplývá z  její široce vymezené působnosti zahrnující všechny 

regionální otázky vyjma těch, které se týkající se národní obrany. Na půdě 

Rady Evropy byly vyjednány úmluvy na ochranu hospodářských zvířat 562, 

archeologického dědictví563, divoké přírody564 a krajiny565. Další úmluvy, které 

však dosud nevstoupily v platnost, se týkají občanskoprávní odpovědnosti 

za škody na životním prostředí566 a jeho trestněprávní ochrany567.  

                                                        
559 Viz. Kiss, A., op. cit., str. 104 a 105. 
560 Pařížská úmluva o odpovědnosti třetích stran v oblasti jaderné energie z roku 1960 a Bruselská 
doplňující úmluva z roku 1963. 
561 Např. princip znečišťovatel platí, právo přístupu k informacím o životním prostředí, povinnost 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rámci veřejné správy či podpora integrované prevence a 
kontroly znečištění. Viz. Sands, P., op. cit., str. 103 a 104. 
562Evropská úmluva o ochraně zvířat v mezinárodní přepravě z roku 1968, Evropská úmluva 
o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely z roku 1976, Evropská úmluva o ochraně jatečných 
zvířat z roku 1979, Evropská úmluva o ochraně obratlovců používaných pro experimentální a jiné 
vědecké účely z roku 1986 a Evropská úmluva o ochraně domácích zvířat z roku 1987. 
563 Evropská úmluva o ochraně archeologického dědictví z roku 1954, revidována roku 1992 
564 Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť z roku 1979. 
565 Evropská úmluva o krajině z roku 2001. 
566 Luganská úmluva.  
567 Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí z roku 1998. 
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Evropská unie/Evropské společenství. Evropské společenství je 

nadnárodním integračním seskupením s velmi specifickým vnitřním 

právním řádem a vnějšími kompetencemi 568, které je subjektem 

mezinárodního práva a má způsobilost uzavírat mezinárodní smlouvy. 

Způsob realizace vnitřních kompetencí je zcela odli šný od jiných 

mezinárodních organizací, neboť je založen na vysokém stupni integrace 

členských států a částečném přenesení normotvorné pravomoci. Oproti 

normativním rozhodnutím vydávaným mezinárodními organizacemi jsou 

akty Společenství založeny na bezprostředním účinku, přímé aplikaci a 

aplikační přednosti. Dosud bylo přijato více než 100 normativních aktů, 

které harmonizují právní řády jedno tlivých členských států. Podle Phillipa 

Sandse představuje Evropská unie inspirační zdroj pro další organizace 

regionální spolupráce569. 

8.1.4. Africké regionální mezinárodní organizace 

V tomto regionu se nejvýrazněji na rozvoji mezinárodního smluvního 

práva životního prostředí podílí Africká unie570. Unie roku 1991 přijala 

Úmluvu o zákazu dovozu  nebezpečného odpadu a kontrole jeho přeshraniční 

přepravy v Africe a nedávno, v roce 2003, byla na její půdě přijata Africká 

úmluva o zachování přírody a přírodních zdrojů , která nahradila úmluvu 

z roku 1968. 

8.1.5. Americké regionální mezinárodní organizace  

Mezinárodní  spolupráce v  oblasti ochrany životního prostředí se 

realizuje zejména na půdě Organizaci amerických států571, kde došlo 

k přijetí dvou regionálních mezinárodních úmluv na ochranu přírody572. 

Ochranu životního prostředí zohledňují při své činnosti také mezinárodní 

                                                        
568 K vnějším kompetencím Společenství srov. Kapitolu 2. 
569 Viz. Sands, P., op. cit., str. 733  
570 Dříve Organizace africké jednoty. 
571 Organization of American States. 
572 Úmluva o ochraně přírody a zachování divoké přírody na západní polokouli z roku 1940 a Úmluva 
na ochranu archeologického, historického a uměleckého dědictví amerických národů z roku 1976. 
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instituce zřizované v rámci zón  volného obchodu, z  nichž nejvýznamnější je 

zóna volného obchodu založená  Dohodou o zóně volného obchodu  z roku 

1994, která sdružuje USA, Kanadu a Mexiko573. Rozdílné standardy 

na ochranu životního prostředí těchto tří  států vedly roku 1993 k uzavření 

Severoamerické dohody o spolupráci v oblasti životního prostředí, jejímž 

cílem je podpora udržitelného rozvoje  a ochrany životního prostředí před 

znečištěním.  

8.1.6. Asijská mezinárodní spolupráce a regionální organizace jižního 

Pacifiku 

Regionální spolupráce v oblasti Asie není dosud intenzivněji rozvinuta 

a jedinou významnější regionální organizací je Sdružení národů 

jihovýchodní Asie (dále jen ASEAN574), na jehož  půdě byly uzavřeny dvě 

mezinárodní úmluvy, a to roku 1985 Úmluva ASEAN o ochraně přírody a 

přírodních zdrojů, která položila základy pro spolupráci států v  oblasti 

ochrany životního prostředí, a Dohoda ASEAN o přeshraničním znečištění 

kouřem z roku 2002.  

V oblasti Pacifiku působí celá řada regionálních organizací , mezi nimiž  

je možné zmínit Alianci malých ostrovních států575, která se účastnila jako 

zájmový blok vyjednávání Kjótského protokolu . Významně k rozvoji 

mezinárodního práva přispěla také  Komise pro jižní Pacifik576, pod jejíž 

záštitou došlo k přijetí Apijské úmluvy o zachování přírody jižního Pacifiku 

roku 1978577 a Úmluvy o ochraně přírodních zdrojů  a životního prostředí 

jižního Pacifiku roku 1986. K rozvoji mezinárodního práva životního 

prostředí také významně přispělo Fórum jižního Pacifiku , jehož rozhodnutí 

vedla k přijetí mezinárodní úmluvy prohlašující oblast jižního Pacifiku  

                                                        
573 North American Free Trade Agreement známá také jako NAFTA. 
574 Association of Southeast Asian Nations. 
575 Alliance of Small Island States. 
576 South Pacific Commission. 
577 Úmluva je výsledkem Společného programu na ochranu přírody a přírodních zdrojů, který komise 
zahájila roku 1974 a podílela na něm také IUCN společně s UNEP.  
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za bezjadernou zónu578 a mezinárodní úmluvy zakazující lov vlečnými 

sítěmi579.  

8.2. Orgány úmluvy 

Dnešní moderní mnohostranné mezinárodní úmluvy předpokládají, že 

jimi upravené hmotněprávní závazky budou kontinuálně nebo periodic ky 

kontrolovány a že bude existovat zázemí  pro dynamický rozvoj smluvního 

režimu. Těchto kvalitativně vyšších nároků na operační potenciál úmluvy lze 

dosáhnout pouze, pokud je vytvořeno stálé institucionální zázemí. 

Jednotlivé mezinárodní úmluvy si toto zázemí opatřují v zásadě dvěma 

způsoby. První  způsob využívá institucionální zázemí mezinárodní 

mezivládní organizace. Ta může být úmluvou zřízena , nebo mohou být  

pravomoci pouze převedeny na některou ze stávajících mezinárodních 

organizací. Druhým způsobem je vytvoření vlastních autonomních orgánů 

úmluvy. Do 70. let minulého století mezinárodní smlouvy zpravidla žádné 

stálé orgány nezřizovaly a spoléhaly na ad hoc  svolávané konference 

smluvních stran nebo stálé funkce svěřovaly stávajícím mezinárodn ím 

organizacím. Na počátku 70. let se však začínají objevovat mezinárodní 

úmluvy, které upravují pravidelná zasedání smluvních stran či zřizují jiné 

vlastní autonomní orgány. Tyto orgány jsou upřednostňovány z  důvodů 

menší finanční náročnosti580, větší flexibility581, a dále také proto, že se 

rozhodovacích procesů účastní pouze smluvní strany, což v  případě 

mezinárodní organizace, na kterou byly pravomoci pouze převedeny, ne ní 

vždy zaručeno582. Dnes jsou zvláštní autonomní orgány zřizovány v zásadě 

všemi mezinárodními  úmluvami na ochranu životního prostředí.  

                                                        
578 Úmluva o bezjaderné zóně v jižním Pacifiku z roku 1985. 
579 Úmluva o zákazu rybolovu dlouhými vlečnými sítěmi v jižním Pacifiku z roku 1989. 
580 Někteří autoři spojují prosazení modelu nezávislých orgánů mezinárodních úmluv s krizí 
tradičních mezinárodních organizací, které byly kritizovány pro svou byrokratičnost a finanční 
nákladnost. Viz. Camenzuli, L., The development of international environmental law at the Multilateral 
Environmental Agreements’ Conference of the Parties and its validity, Newsletter 2007, IUCN, str. 4 a 
5. Dostupné na http://cmsdata.IUCN.org/downloads/cel10_camenzuli.pdf (15.11.2009). 
581 Konference zpravidla nemá stálé sídlo. 
582 Viz. Ulfstein, G., Treaty Bodies, in Bodansky, D. et al. (eds.), The Oxford Handbook of International 
Environmental Law, Oxford University Press, New York, 2008, str. 878. 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_camenzuli.pdf
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8.2.1. Konference (shromáždění) smluvních stran a její kompetence 

Konference smluvních stran či shromáždění smluvních stran (dále jen 

COP583) je vrcholným orgánem organizační struktury každé mnohostranné 

mezinárodní úmluvy584. Ve své podstatě se jedná o diplomatickou konferenci, 

protože každá smluvní strana je zastoupena svým národním delegátem. 

Na rozdíl od „tradiční“ mezinárodní konference je však svolávána 

pravidelně, a to zpravidla jednou ročně či jednou za dva roky. V  případě 

rámcové úmluvy, která byla následně provedena protokoly, vzniká otázka 

vztahu COP k přijatému protokolu, protože ten nutně nemusí být přijat 

všemi smluvními stranami. Některé smluvní režimy zřizují zvláštní COP  

za účelem vytvoření institucionálního zázemí  protokolu, avšak je možné se 

setkat i s přístupem, který se snaží vztah mezi smluvními stranami obou 

instrumentů  uchovat i na organizační úrovni. Příkladem může být režim 

pro změnu klimatu, kde COP rámcové úmluvy a protokolu je totožným 

orgánem, s tím, že smluvní strany, které nejsou smluvními stranami 

protokolu, mají postavení  pozorovatelů585. 

Rozsah pravomocí jednotlivých COP  se určuje na základě  explicitně 

svěřených pravomocí v mezinárodní úmluvě nebo protokolu, které jsou 

vymezeny konkrétně586 nebo jen obecným způsobem587. Podle Geira Ulfsteina 

je však možné na COP aplikovat i tzv. doktrínu implicitních pravomocí, která 

prostřednictvím zdůraznění cílů a účelů mezinárodní instituce vytváří 

právní základ i pro činnosti, které jí nebyly výslovně svěřeny588. Aplikací této 

doktríny tak  může být její mandát podstatně rozšířen. Obecně lze pravomoci 

                                                        
583 Conference of Parties. 
584 Termín „konference smluvních stran“ použila jako první CITES. 
585 Srov. čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Kjótského protokolu. Oproti tomu Montrealský protokol předpokládá 
existenci vlastní COP, jejíž zasedání mají být konána ve spojení se zasedáními COP Vídeňské úmluvy 
o ochraně ozónové vrstvy Země z roku 1979. Viz čl. 11 odst. 1 a odst. 2 Montrealského protokolu. 
586 Konkrétně jsou vymezeny pravomoci COP v rámci CITES. Srov. čl. 11 úmluvy.  
587 Jedná se o tzv. catch-all ustanovení, které stanoví, že je COP oprávněna vykonávat i jiné funkce 
nezbytné pro zajištění implementace úmluvy a dosažení jejího cíle.  Srov. např. čl. 7 odst. 2 písm. m) 
UNFCCC.  
588 Viz. Ulfstein, G., op. cit., str. 880-881. Doktrína se uplatňuje při určování pravomocí mezinárodních 
mezivládních organizací, avšak podle autora je možné ji aplikovat i na orgány úmluvy, protože jejich 
organizační struktura je v zásadě totožná. 
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cop rozdělit do tří okruhů dle jejich povahy a právních účinků: (i) vnitřní, 

(ii) normativní a (iii) vnější pravomoci.  

Vnitřními pravomocemi (i) se rozumějí takové funkce, které plní COP 

dovnitř organizační struktury úmluvy a je možné sem řadit vytváření 

zvláštních orgánů589, přijetí jednacího řádu590, udělování pokynů a přijímání 

zásad adresovaných ostatním orgánů včetně revize jejich činnosti 591. Může se 

také jednat o pravomoci finančního charakteru , jako je schvalování 

rozpočtu592. Vnitřní  pravomoci jsou svěřeny každé COP a podtrhují její 

nadřazené postavení vůči ostatním orgánům úmluvy.  

Mezi nejvýznamnější funkce COP patří výkon normotvorných 

pravomocí (ii) , které lze rozdělit do několika okruhů. Prvním okruhem je 

oprávnění přijímat protokoly, dodatky a jiná přizpůsobení smluvních 

závazků. Druhým okruhem je pravomoc vydávat závazná rozhodnutí  a 

třetím je oprávnění interpretovat smluvní ustanovení. Kvazinormotvornou 

činností je vydávání různých směrnic či nezávazných  rozhodnutí a 

doporučení.    

Přijímání protokolů a dodatků k  úmluvě či jejím přílohám patří mezi 

nejdůležitější funkce COP. COP je oprávněna přijmout navržený protokol či 

modifikaci stávajících závazků na základě většinov ého hlasu přítomných a 

hlasujících smluvních stran. Ten zpravidla bývá nastaven jako 2/3 nebo 3/4 

většina. Některé pozdější úmluvy požadují, aby bylo pro přijetí dosaženo 

konsenzu, a pro případ, že budou vyčerpány veškeré možné prostředky 

k jeho dosažení, stanoví, že je možné rozhodnutí přijmout kvalifikovanou 

většinou. Konsenzem se obecně rozumí absence formálních námitek 593. 

Zvláštním typem hlasování je pak tzv. dvojitá většina, kdy musí být většina 

                                                        
589 Srov. rozhodnutí VI/12 COP Basilejské úmluvy, kterým byl ustaven zvláštní orgán pro řízení 
compliance.  Dále sem patří také obecný mandát COP ke zřizování podpůrných orgánů, který upravuje 
např. v  čl. 7 odst. 2 písm. i) UNFCCC. 
590 Srov. čl. 18 odst. 4 Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu. 
591 Srov. čl. 7 odst. 2 písm. j) UNFCCC. 
592 Srov. čl. 23 odst. 3 CBD. 
593 Takový výklad výslovně upravuje UNCLOS v čl. 161 odst. 8 písm. e). Je také častým způsobem pro 
příjímání rozhodnutí na mezinárodních konferencích.  
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naplněna odděleně v rámci každé skupiny smluvních států 594. Poté, co jsou 

protokoly a dodatky k úmluvě přijaty, podléhají ratifikaci, a tak COP 

vystupuje v normotvorném procesu jako vyjednávací fórum a j ejí 

normotvorné pravomoci jsou spíše nepřímé. Rozdílné je však její postavení 

v případě adaptace technicko-vědeckých příloh. Rozhodnutí COP bude 

zpravidla vyvolávat právní účinky i bez ratifikační procedury, avšak státy 

mají možnost podat námitky (tzv. opt-out). Postup pro přizpůsobování 

Montrealského protokolu je v tomto ohledu progresivní a podání námitek 

zcela vylučuje.  

Oprávnění přijímat závazná rozhodnutí a rezoluce představuje 

pravomoc, která je velmi blízká kompetenci vnitrostátních orgánů. V  oblasti 

hmotněprávních závazků je možné se s  takovou pravomocí COP setkat 

výjimečně a kromě postupu při přizpůsobování Montrealského protokolu je 

v současnosti taková pravomoc svěřena pouze COP v rámci Kjótského 

protokolu, a to pro úpravu pravidel týkajících se fungování systému 

pro obchodování s emisními povoleními595. Častěji je COP svěřována 

pravomoc přijímat závazná rozhodnutí o úpravě procedurálních otázek, a to 

zejména pro oblast kontroly a řízení compliance.  

Úmluva může svěřovat do pravomoci COP také oprávnění přijímat 

autentické výklady úmluvy a jejích protokolů, které je v  tomto případě třeba 

považovat za závazný výklad daného ustanovení596. Pokud úmluva takové 

výslovné zmocnění neobsahuje, je možné aplikovat čl. 31 odst. 3 písm. b) 

VCLT , který upravuje obecné direktivy pro interpretaci mezinárodních 

úmluv a stanoví, že při výkladu bude brán zřetel i na pozdější praxi při 

                                                        
594 Srov. čl. 2 odst. 9 písm. c) Montrealského protokolu. Stejným způsobem hlasuje Vykonávací 
oddělení Kjótského protokolu, které přijímá rozhodnutí na základě většinového hlasu členů ze 
smluvních stran vymezených v příloze I protokolu a členů ze smluvních stran v příloze I protokolu 
neuvedených. Srov. čl. II odst. 9 přílohy rozhodnutí 27/CMP.1 COP Kjótského protokolu. 
595 Srov. čl. 17 Kjótského protokolu.  
596 Viz. Ulfstein, G., op. cit., str. 884. Např. v rámci Montrealského protokolu přijala COP na základě čl. 
10 odst. 1 rozhodnutí týkající se příkladného seznamu dodatečných nákladů pro účely finančního 
mechanismu. Srov. přílohu I rozhodnutí II/8  COP Montrealského protokolu. 
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provádění úmluvy, která založila dohodu stran 597. Příkladem může být 

výklad pojmu „exemplář získaný před tím, než se na něj začala vztahovat 

úmluva“598, jehož interpretací se již několikrát  zabývala COP zřízená v rámci 

CITES599. Taková interpretace není závazná, nicméně bude mít velký význam 

při výkladu pojmu. 

Kvazinormativní činností COP je pak oprávnění přijímat různé soft-law  

dokumenty ve formě rozhodnutí nebo doporučení, které  se sice mohou 

dotýkat hmotněprávních závazků stran, jsou však nezávazné600. Soft-law  

dokumenty mohou iniciovat přijetí závazné úpravy či přispět k  demonstraci 

opinio iuris  a ke stabilizaci nových obyčejových norem mezinárodního 

práva.  

Jako poslední se nabízí otázka, zda má COP i externí pravomoci  (iii) , tj. 

zda je oprávněna vstupovat do vnějších právních vztahů a zda je jí přiznána 

způsobilost uzavírat mezinárodní či jiné smlouvy. Protože žádná 

z mezinárodních úmluv neobsahuje výslovný mandát COP tak činit, nabízí se 

opět možnost aplikace doktríny implicitních pravomocí 601. S ohledem na 

postavení COP jako vrcholného orgánu bude tato pravomoc v zásadě svěřena 

právě COP, ledaže úmluva sama předpokládá nebo COP  tak stanoví ve svém 

rozhodnutí, že tuto funkci bude vykonávat orgán jiný, zpravidla sekretariát. 

Častá jsou koordinační ujednání mezi orgány různých mezinárodních úmluv 

navzájem602 či ujednání ohledně podpůrných finančních mechanismů 603. Zda 

jsou tato ujednání skutečně závazná, je nutné posuzovat případ od případu 

                                                        
597 Viz. Ulfstein, G., op. cit., str. 884-885. Autor však dodává, že rozhodnutí bude pro interpretaci 
významné jen, pokud není napadeno nebo následně změněno.   
598 Srov. čl. 7 odst. 2 CITES. 
599 Srov. rozhodnutí 5.11 a 13.6 COP CITES. 
600 Zpravidla se tak bude dít, pokud není možné dosáhnout konsenzu ohledně změny nebo dodatku 
stávající úmluvy. 
601Některé mezinárodní úmluvy předpokládají, že COP a případně i jiné orgány úmluvy budou 
vstupovat do smluvních vztahů, a proto musejí disponovat externí pravomocí.  Viz. Ulfstein, G., op. cit., 
str. 886. 
602 Srov. čl. 23 odst. 4 písm. h) CBD.  
603 Srov. čl. 11 odst. 3 UNFCCC.  
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dle obsahu daného instrumentu604. Závazky, které COP převezme, však 

zavazují  pouze orgány úmluvy a nikoliv smluvní strany.   

8.2.2. Sekretariát úmluvy a jeho postavení 

Sekretariát úmluvy je stálým podpůrným orgánem COP, který zpravidla 

nedisponuje normativními pravomocemi a jeho činnost je spíše 

administrativního a koordinačního charakteru. Mezi tradiční funkce 

sekretariátu patří příprava jednání a agendy COP či jiných orgánů úmluvy605, 

přijímání národních implementačních zpráv a jiných informací od smluvních 

stran606, šíření a poskytování informací607, příprava zpráv o činnostech 

orgánů úmluvy608 a také koordinace činnosti s jinými mezinárodními 

organizacemi či sekretariáty jiných mezinárodních úmluv 609. Některé úmluvy 

počítají se silnějším postavením sekretariátu a pověřují jej činnostmi 

na podporu implementace úmluvy, jako je například  sestavování souhrnné 

zprávy o implementaci úmluvy610 či možnost vyvolat řízení compliance611. 

Funkce sekretariátu mohou být vykonávány stávajícími mezinárodními 

organizacemi612 či jinými institucemi613. Současným trendem je však 

prosazování autonomního sekretariátu, který je zřízen jako zvláštní orgán 

úmluvy614.  

                                                        
604 Geir Ulfstein poukazuje na memorandum uzavřené mezi CBD a Ramsarskou úmluvou, které je 
označeno jako dohoda a je možné jej vypovědět na základě písemné výpovědi s výpovědní dobou 
jednoho roku. Takové ujednání je svou povahou blízké smlouvě. Viz. Ulfstein, G., op. cit., str. 887 a 888. 
605 Srov. čl. 12 odst. 2 písm. a) CITES.  
606 Srov. čl. 8 odst. 7 CITES. 
607 Srov. čl. 12 Montrealského protokolu.  
608 Srov. čl. 16 odst. 1 písm. b) Basilejské úmluvy. 
609 Srov. čl. 24 odst. 1 písm. d) CBD. 
610 Srov. čl. 12 odst. 2 písm. g) CITES.  
611 Srov. rozhodnutí COP Basilejské úmluvy VI/12, příloha čl. 9 písm. c).  
612 UNEP plní funkci sekretariátu pro CBD, CITES a Basilejskou úmluvu. Funkce sekretariátu je také 
zpravidla svěřována IMO či UNECE, a to pro úmluvy přijaté na jejich půdě. 
613 Sekretariátem Ramsarské úmluvy je IUCN, tedy mezinárodní nevládní organizace.   
614 Např. sekretariát UNFCCC je institucionálně napojen na OSN, avšak není součástí žádného 
programu či organizace. Do prvního zasedání konference smluvních stran vykonával na základě čl. 21 
úmluvy jeho funkce ad hoc sekretariát zřízený na základě rezoluce Valného shromáždění OSN 45/212. 
Obdobný postup byl zvolen i pro CBD, která dočasně funkci sekretariátu svěřila výkonnému řediteli 
UNEP. Srov. čl. 40 CBD. 
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8.2.3. Vědecké a jiné podpůrné orgány či komise 

Jedná se o široké spektrum orgánů, které plní zejména expertní a 

konzultační funkce ve vztahu k  jiným orgánům úmluvy nebo ke smluvním 

stranám. Podpůrné orgány mohou být zřízeny  samotnou úmluvou615; častější 

je však jejich ustavení na základě rozhodnutí COP. Konkrétní podoba 

organizačních vztahů mezi podpůrnými orgány a COP či sekretariátem se 

velmi liší a bude záviset na mechanismech a cílech úmluvy. Formou činnosti 

podpůrných orgánů jsou různá doporučení a návrhy, jen velmi výjimečně 

budou tyto orgány oprávněny přijímat rozhodnutí, která mají právní 

účinky616. 

Do působnosti zvláštních orgánů nejčastěji spadají otázky vědecké, 

technické a metodologické617; některé zvláštní orgány se zabývají i právní618 

či finanční problematikou619. Specifickou kategorii podpůrných orgánů 

představují  výbory pověřované řízením compliance , kterým je často  

svěřována i rozhodovací pravomoc .   

Složení orgánů je založeno na principu zájmové a regionální 

proporcionality. Některé orgány předpokládají zastoupení všech smluvních 

stran. V návaznosti na odborné funkce orgánu může být členství omezeno 

jen na osoby s dostatečnou odborností, která  mají zajistit kvalitní výkon 

svěřených funkcí. Pro účelné fungování těchto orgánů by jejich členové měli 

poskytovat také záruky politické nezávislosti, avšak v  praxi bude velmi 

obtížné tento požadavek naplnit. Určitým řešení m může být zapojení 

nestátních aktérů, jako jsou NGOs, avšak zatím se tak děje pouze 

výjimečně620. 

                                                        
615 Srov. např. čl. 9 UNFCCC, který zřizuje Podpůrný orgán pro vědecké a technické poradenství. 
616 Vykonávací oddělení Kjótského protokolu má zcela bezprecedentní pravomoci vůči smluvním 
stranám a jeho rozhodnutí je závazné.  
617 Např. Revizní výbor pro persistentní organické polutanty ustavený na základě čl. 19 odst. 6 
Stockholmské úmluvy o POP. 
618 Srov. čl. 165 UNCLOS, který zřizuje v rámci Mezinárodního úřadu pro mořské dno Právní a 
technický výbor. 
619 Např. Výkonný výbor zřízený na základě čl. 10 odst. 5 Montrealského protokolu.  
620 Srov. čl. I odst. 4 přílohy I rozhodnutí I/7 COP Aarhuské úmluvy. 
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8.3. Závěr 

Současné mezinárodní úmluvy na ochranu životního prostředí jsou 

úzce napojeny na mezinárodní instituce, které buď fungují jako katalyzátory 

rozvoje smluvní normotvorby , anebo zajišťují nezbytný rámec pro realizaci 

činností, které jsou s  životem úmluv a protokolů spojeny. V nejobecnější 

rovině tyto instituce představují diskusní fóra, které umožňují stabilizaci 

společných hodnot jako základního předpokladu pro přijetí závazných 

smluvních nástrojů .  

Mezinárodní mezivládní organizace se zapojují do smluvních režimů , 

jak na globální, tak na regionální úrovni. K  rozvoji smluvního práva tradičně 

přispívá zejména  OSN a její specializované agentury, avšak její organizační 

aparát je velmi roztříštěný a postrádá silnější a účelnější koordinaci. 

Zapojení regionálních organizací do ochrany životního prostředí je 

nejintenzivnější v  Evropě, kde je do jisté míry dáno politickým vývojem a 

demografickými a sociálními podmínkami.  

Od Stockholmské konference je možné pozorovat trend směřující 

k vytváření autonomních institucionálních struktur. Mezinárodní úmluvy 

začínají zřizovat  vlastní orgány, kterým  jsou svěřovány stálé funkce 

za účelem podpory implementace úmluvy, její kontroly a hodnocení. 

Organizační struktura jednotlivých smluvních režimů se velmi různí a odráží 

jejich specifické potřeby a vnitřní mechanismy. Významným inovačním 

prvkem je posílení institucionálního zázemí v oblasti kontroly a podporu 

smluvních stran čelících implementačním problémům.  

Orgány úmluvy představují dynamické a snad i méně byrokratické 

modely stálé mezinárodní spolupráce. S  ohledem na roztříštěnou strukturu 

mezinárodních organizací a specifické nároky jednotlivých smluvních 

režimů je možné očekávat, že se budou tyto orgány nadále těšit podpoře 

smluvních stran. Otázkou stále zůstává, do jaké míry moho u vykonávat 

normativní pravomoci, které jim nebyly explicitně svěřeny.  
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9. ZÁKLADNÍ ÚSEKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPRAVENÉ 

MEZINÁRODNÍMI ÚMLUVAMI 

Poslední kapitolu této práce bych ráda věnovala základním úsekům 

ochrany životního prostředí, které jsou ve větším rozsahu upraveny 

mezinárodními úmluvami.  Kapitola je rozdělena na pět částí, z  nichž první 

tři se zaměřují na ochranu vybraných složek životního prostředí, čtvrtá 

kapitola se věnuje problematice biologické rozmanitosti, která naznačuje 

odklon od tradičního složkového přístupu směrem k  ekosystémové regulaci, 

a poslední kapitola se zabývá ochranou před zdroji ohrožení.  

9.1. Mezinárodní úmluvy na ochranu atmosféry 

Atmosféra je plynný obal Země tvořený směsí chemických prvků a 

sloučenin, které jsou předmětem neustálé látkové výměny mezi živou a 

neživou přírodou na zemi. Příznivé zastoupení jednotlivých prvků a 

sloučenin a jejich vzájemná rovnováha je základním předpokladem 

pro zachování života na Zemi. V  důsledku lidské činnosti však dochází 

k vnášení cizorodých  látek do atmosféry, které narušují tuto rovnováhu a 

poškozují životní prostředí. Znečišťování ovzduší bylo původně vnímáno 

pouze jako lokální problém a tento přístup přetrval po převážnou většinu 

minulého století. Pozdější vědecké poznatky však poukázaly na transportní 

a depoziční vlastnosti atmosféry a na existenci hrozby nerespektující 

hranice států ani regionů. Problematika znečištění ovzduší tak byla 

povýšena na regionální a světovou úroveň. Dnes je jedním z  nejvíce 

diskutovaných a kontroverzních témat , protože zajištění požadované úrovně 

ochrany není možné dosáhnout bez omezení průmyslového rozvoje a 

výroby. S ohledem na ekosystémové vztahy je typické prolínání s  právní 
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úpravou na ochranu jiných složek životního prostředí, jako je ochrana moří 

a oceánů621. 

9.1.1. Předmět úpravy 

Obecně je možné identifikovat tři základní problémy, které jsou 

vyvolávány znečištěním atmosféry a které se mezinárodní smlouvy snaží 

regulovat.  

Jako první se mezinárodní společenství začíná věnovat problému 

kyselých dešťů , které jsou způsobeny emisemi oxidů dusíku  a síry. Ty jsou 

vedlejším produktem různých hospodářských činností, a to zejména 

průmyslové výroby a dopravy. Kyselé deště negativně působí na živou i 

neživou přírodu a vedou k  odumírání lesů a degradaci půdy. Tato 

problematika je společně i s dalšími vlivy přeshraničního znečištění ovzduší 

dnes upravena zejména na regionální622 a bilaterální úrovni623. Nejkvalitnější 

právní úprava byla přijata pro region spadající do působnosti UNECE, která 

se jako první začala ochranou ovzduší intenzivně zabývat v 70. letech 

minulého století624.  

Druhým okruhem je ochrana ozónové vrstvy Země . Jedná se o část 

stratosféry, která obsahuje vysoké koncentrace ozónu a představuje jedinou 

přírodní bariéru chránící živé organismy na Zemi před karcinogenními a 

jinými účinky ultrafialového záření z  vesmíru. Ozón je chemická látka 

                                                        
621 Příkladem může být regulace spalování odpadů na moři, které je v rámci některých smluvních 
režimů na ochranu mořského prostředí zakázáno. Srov. např. čl. 5 Protokolu z roku 1996 k Úmluvě o 
ochraně moří před znečišťováním v důsledku ukládání odpadů a jiných látek z roku 1972 a čl. 3 
Úmluvy na ochranu mořského prostředí severovýchodního Atlantiku z roku 1992.  
622 Na půdě UNECE byla přijata LRTAP, která byla jako rámcová úmluva provedena 8 protokoly. 
Problematice se věnuje i Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1992, která 
upravuje požadavky na prevenci a minimalizaci rizik vzniku průmyslových havárií včetně otázky 
odpovědnosti za škodu. Na světové úrovni se otázkou znečištění se zabývá i Úmluva o mezinárodním 
civilním letectví z roku 1944, resp. její příloha 16, která upravuje emisní a hlukové standardy 
pro letecké motory. 
623 Dohoda o kvalitě ovzduší mezi USA a Kanadou z roku 1991 reguluje emise sloučenin, které vedou 
ke vzniku kyselých dešťů a troposférického ozónu. 
624 Skutečnost, že vývoj ochrany ovzduší před znečištěním započal na evropském kontinentu, byla 
důsledkem vysoké hustoty zalidnění a intenzivní ekonomické činnosti jednotlivých států. Přijetí první 
úmluvy, která se výlučně zabývala touto problematikou, akcelerovaly také vědecké studie potvrzující 
spojitost mezi emisemi oxidů dusíku a síry v kontinentální části Evropy a kyselými dešti, které 
sužovaly v 60. letech skandinávské státy.  
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tvořená trojmocnými molekulami kyslíku, která velmi snadno reaguje 

s některými chemickými látkami, jako je  fluor, chlor a oxidy dusíku. 

V důsledku lidské činnosti došlo k  několikanásobnému nárůstu emisí těchto 

látek do atmosféry, který vedl ke značnému poklesu stratosférického  ozónu 

a později i k  pozorovatelným škodlivým vlivům na živou přírodu 625.  

S ohledem na rozsah hrozby související se  „ztenčováním ozónové vrstvy“ 

došlo v 80. letech k přijetí světové úmluvy na její ochranu 626. 

Problémem, kterému se mezinárodní společenství začalo věnovat 

nejpozději, je otázka změny klimatického systému Země  jako důsledku 

zesílení skleníkového efektu. Skleníkový efekt je přirozeným procesem, 

který je součástí zemského klimatického systému a který udržuje teplotu 

na úrovni nezbytné pro uchování života na Zemi. Jeho podstatou je 

zachytávání tepelného infračerveného záření ze zemského povrchu 

v atmosféře, které zajišťují skleníkové plyny, jako jsou freony, ox id dusný, 

vodní páry, oxid uhličitý a metan. V  důsledku lidské činnosti dochází však 

ke zvyšování přirozené koncentrace těchto plynů v  atmosféře, což vede 

k intenzivnějšímu zachytávání záření a k  nárůstu průměrných teplot. 

Teplotní změny ovlivňují klimatický systém Země a mohou vést k  některým 

extrémním jevům , jako je sucho, přívalové deště či tropické cyklóny627. 

Problém je obdobně jako poškozování ozónové vrstvy globálního rozměru, 

protože oblasti, kde dochází k  emisím skleníkových plynů, nejsou zpravidla 

těmi bezprostředně zasaženými628. K vytvoření světového  smluvního režimu 

došlo na počátku 90.  let629. 

                                                        
625 Na přelomu 80. a 90. let byl v oblasti Antarktidy v období, kdy se nad oblastí utvořila tzv. ozónová 
díra, tj. oblast s velmi nízkou koncentrací ozónu, pozorován značný úbytek mořského fytoplanktonu. 
Viz. Sands, P., op. cit., str. 343.  
626 Vídeňská úmluva o ochraně ozónové vrstvy Země z roku 1985 a Montrealský protokol.  
627 Zdroj: oficiální stránky UNFCCC. www.unfccc.int  
628 Velmi citlivými oblastmi jsou zejména malé ostrovní státy a nízko položené pobřežní státy.  
629 UNFCCC a Kjótský protokol. 

http://www.unfccc.int/
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9.1.2. Právní prostředky ochrany ovzduší  

Základní metodou regulace jsou emisní standardy , které ukládají 

státům závazek udržovat národní souhrnné emise regulovaných látek 

na úrovni stanovené k určitému roku630 nebo tyto úrovně o stanovené 

množství snížit631. Emisní limity vycházejí z  tzv. kritického zatížení, které je 

definováno jako stanovené hraniční množství jedné nebo i vícero 

znečišťujících látek, pod kterým  dle stávajícího vědeckého poznání 

nedochází ke vzniku významných škodlivých vlivů na citlivé složky 

životního prostředí632. Ačkoliv je zpočátku preferována metoda  plošného 

procentuálního snížení emisí regulovaných látek, zhruba od konce 80. let je 

tento přístup nahrazován individuálně (skupinově) formulovanými závazky, 

jednotlivých smluvních stran. Důvodem je nejen snaha zohlednit zvláštní 

podmínky určitých oblastí633, ale zejména prosazení zásady společné, leč 

rozdílné odpovědnosti.  V oblasti ochrany před znečištění ovzduší je vliv této 

zásady na právní úpravu zvláště významný, protože emisní limity zpravidla 

znamenají omezení průmyslové výroby a rozvoje , které je velmi citlivou 

otázkou právě pro rozvojové státy. V rámci smluvního režimu na ochranu 

ozónové vrstvy proto byly emisní limity rozvojových států navýšeny o 10% 

a byla jim poskytnuta možnost oddálit implementaci části převzatých 

závazků po dobu deseti let634. Konkrétní závazky snížit emise skleníkových 

plynů byly v podobě redukčních cílů uloženy v zásadě pouze vyspělým 

státům, zatímco rozvojovým zemím nebyly tyto cíle stanoveny. Emisní limity 

jsou doplněny také zákazy nebo účelovými omezeními , zejména v případě 

                                                        
630 Protokol o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich přenosů přes hranice států z roku 1988 k 
LRTAP požaduje, aby strany udržely své emise na úrovni naměřené k roku 1987. Srov. čl. 2 odst. 1 
protokolu.  
631 Srov. čl. 2 Protokolu o snížení emisí síry nebo jejich přenosů přes hranice států z roku 1985 
k LRTAP, který ukládal 30% snížení emisí oxidů síry. Zajímavá je metoda postupné eliminace emisí 
halogenderivátů uhlovodíků dle čl. 2A Montrealského protokolu.  
632 Kritické zatížení bylo poprvé použito v Protokolu o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich 
přenosů přes hranice států z roku 1988 k LRTAP. Srov. čl. 1 odst. 7 protokolu.  
633 Např. Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry z roku 1994 k LRTAP oproti protokolu z roku 
1985 neukládá procentuální snížení, ale v příloze I a II detailně specifikuje závazky a cíle 
pro jednotlivé smluvní strany.  
634 Srov. čl. 5 odst. 1 Montrealského protokolu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod%C3%ADky
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látek, které mají zvláště škodlivé účinky již v nepatrném množství. V  rámci 

ochrany ozónové vrstvy jsou ukládána i omezení v mezinárodním 

obchodu635. 

Smluvní režim pro změnu klimatu zavádí inovační prvky ve formě 

tzv. flexibilních mechanismů . Ty umožňují, aby státy, které přijaly závazek 

snížit emise skleníkových plynů, dosáhly jeho splnění prostřednictvím 

alternativních způsobů. Flexibilní mechanismy jsou založeny na principu 

ekonomické výhodnosti, který zohledňuje skutečnost, že redukce emisí 

v jiném státě může být ekonomicky výhodnější než snížení vlastních emisí 636.  

Těmito mechanismy jsou volně převoditelná obchodovatelná emisní 

povolení  a také Mechanismus čistého rozvoje, o kterých bylo pojednáno 

v rámci předchozích kapitol . Třetím flexibilním mechanismem je možnost, 

aby státy s redukčními cíly  mezi sebou uzavřely dohodu o společném 

postupu637, nebo možnost získat emisní povolení od jiného státu s  redukčním 

cílem jako protihodnotu za realizaci projektu na snížení emisí na jeho 

území638. 

S ohledem na zásadu společné, leč rozdílné odpovědnosti smluvní 

režimy zpravidla upravují  technologickou a finanční pomoc rozvojovým 

státům639. Úprava monitoringu je charakteristická zapojením zvláštních 

globálních či regionálních monitorovacích prostředků , jako je např. EMEP či 

Globální systém pro pozorování klimatické změny 640. V zásadě všechny 

smluvní režimy zavádějí řízení compliance, jehož úprava má řadu shodných 

                                                        
635 Srov. čl. 4 Montrealského protokolu.  
636 Viz. Sands, P., op. cit., str. 373. 
637 Jedná se o tzv. bubliny, v rámci kterých se emisní limity států ve skupině sčítají a z hlediska 
dodržení smluvních závazků jsou významné jen jejich souhrnné emise. Pokud je členem skupiny stát, 
jehož emise jsou pod hranicí převzatých závazků, emisní limity ostatních členů skupiny mohou být 
vyšší než ty, které jim byly individuálně stanoveny protokolem. 
638 Srov. čl. 6 Kjótského protokolu. 
639 Mechanismy jsou upraveny v rámci režimu pro změnu klimatu a na ochranu ozónové vrstvy.  Oba 
podmiňují odpovědnost rozvojových států za plnění jejich smluvních závazků možností čerpat 
finanční a technologickou pomoc – tedy předpokládají, že vyspělé státy nejdříve vytvoří dostatečné 
podmínky pro to, aby rozvojové státy byly schopné závazky implementovat. Blíže kapitola 5. 
640 Global Climate Observing System. http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php  

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php
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rysů a využívá mechanismy zajišťující technologickou a finanční pomoc jako 

pozitivní a negativní stimuly.   

9.1.3. Oblasti v rámci ochrany ovzduší mezinárodními smlouvami 

upravené a neupravené 

Problematika je upravena zejména smluvními nástroji globálního 

dopadu, které umožňují nejlépe předcházet negativním vlivům činností 

poškozujících atmosféru Země. Na světové úrovni byla přijata úprava  

pro regulaci změny klimatu a ochrany  ozónové vrstvy. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o velmi moderní úmluvy, bude jejich úspěšnost záviset zejména na 

tom, jak přísné závazky budou strany schopné převzít, jak rychle budou 

reagovat na změny ve vědeckém poznání a jaký bude postoj států stojících 

mimo tyto smluvní režimy. Úprava přeshraničního znečištění je 

v současnosti  komplexně upravena pouze pro region spadající 

do působnosti UNECE. S  ohledem na spojitost mezi hospodářskými 

aktivitami a znečištěním ovzduší se však otázka regulace emisí škodlivých 

látek stává stále více aktuální pro některé další regiony. Těmi jsou oblasti 

jižní Afriky, Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie, kde v  současné době dochází 

k intenzivní industrializaci a k nárůstu populace. Komplexní smluvní úprava 

znečištění ovzduší v těchto regionech však dosud chybí641.  

9.2. Mezinárodní úmluvy na ochranu oceánů a moří 

Oceány a moře zaujímají téměř 71% povrchu Země a jsou 

nejvýznamnější složkou životního prostředí. Díky své rozloze a svým 

chemickým a fyzikálním vlastnostem mají  moře a oceány určující vliv 

na klimatický systém Země, na produkci kyslíku  a na koloběh uhlíku 

v přírodě. Přímý význam oceánů a moří pro lidskou populaci spočívá 

ve využívání mořských živých i neživých zdrojů, ale slouží i jako dopravní 

cesta, či prostředek rekreace. Ačkoliv geografické vědy vymezují celkem pět 
                                                        
641 Pro oblasti jihovýchodního Pacifiku byla roku 2002 přijata Dohoda ASEAN o přeshraničním 
znečištění kouřem, která však reguluje pouze znečištění, které vznikne v důsledku požárů na území 
jednoho smluvního státu a které je způsobilé způsobit újmu jinému smluvnímu státu.  
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oceánů a celou řadu moří, z  hlediska přírodních věd zabývajících se 

ochranou životního prostředí je třeba pohl ížet na tuto vodní masu jako 

na jediný vodní systém, jako na světový oceán. Jen takový přístup je schopen 

zohlednit skutečné projevy lidských činností na kvalitu m oří, a proto je dnes 

východiskem celé řady mezinárodních úmluv.  

Na rozdíl od ochrany atmosféry, která je v  současné době upravena 

několika globálními mezinárodními úmluvami , je mořské právo 

kodifikováno Úmluvou OSN o mořském právu z  roku 1982642, která 

reprezentuje milník ve vývoji mezinárodního práva a je jedinou univerzální 

úmluvou, která se obecně zabývá ochranou mořského prostředí 643. Normy 

regulující škodlivé vlivy na mořské prostředí jsou obsaženy zejména 

v části  XII, která stanoví obecnou povinnost států  chránit mořské prostředí 

včetně závazku předcházet, snižovat a kontrolovat znečištění a také omezit 

introdukci nepůvodních druhů. Tato ustanovení jsou některými státy 

považována za vyjádření obyčejových norem mezinárodního práva 644. 

S ohledem na vágnost formulace těchto závazků  úmluva sama předpokládá, 

že státy budou uvedené zásady a principy rozvíjet prostřednictvím 

mezinárodní spolupráce.  

Obecně je možné identifikovat dva problematické okruhy ochrany 

mořského prostředí. Prvním okruhem je  znečištění  moří a oceánů  lidskou 

činností, které je blíže rozebráno v  následujících odstavcích. Druhou část 

problematiky ochrany moří a oceánů představuje otázka využívání 

mořských zdrojů, o které je pojednáno v  části třetí společně s ochranou 

biologické rozmanitosti, a to  z důvodu podobnosti jejich právní úpravy. 

                                                        
642 UNCLOS vstoupila v platnost 16.11.1994 a dnes má celkem 159 smluvních stran. Zdroj: 
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2008.pdf (15.11.2009). 
643 Preambule úmluvy hovoří o mírovém užití moří a oceánů, rovném a účelném využívání zdrojů, 
zachování živých mořských zdrojů a o výzkumu, ochraně a uchování mořského prostředí.  
644 Srov. Sands, P., op. cit., str. 396. 

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2008.pdf
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9.2.1. Předmět úpravy 

Znečištění mořského prostředí je UNCLOS definováno jako „přímé nebo 

nepřímé zanesení takových látek nebo energie člověkem do mořského 

prostředí, včetně ústí řek, které mají či mohou mít takové zhoub né účinky, 

jako jsou poškození živých zdrojů a mořského života, ohrožení lidského zdraví, 

zabránění mořské činnosti včetně rybolovu či jinému oprávněnému využívání 

moře, zhoršení užitné jakosti mořské vody a omezení podmínek 

pro rekreaci“645. Definice vychází z  ekosystémového přístupu a zohledňuje 

skutečnost, že ke znečištění moří může dojít i prostřednictvím jiných složek 

životního prostředí. Potenciální rozsah činností, které mohou být 

kvalifikovány jako znečištění, je tak relativně široký. Znečištění může být 

chemického, biologického646, radioaktivního či fyzikálního charakteru 647. 

Z hlediska zdroje znečištění lze rozlišovat znečištění pocházející z  plavidel, 

z pevniny nebo z atmosféry; dále můžeme rozlišovat znečištění, které je 

důsledkem běžného provozního režimu nebo pohotovostního stavu  či 

havárie. Mezinárodní úmluvy vycházejí zpravidla z  následujícího dělení 

znečištění: 

a) znečištění pocházející ze zdrojů na pevnině 648,  

b) znečištění z  lodí649, 

c) ukládání odpadů650,  

                                                        
645 Viz. čl. 1 odst. 4 UNCLOS.  Tato definice znečištění společně s vymezením pojmu ukládání odpadů 
(čl. 1 odst. 5) byla převzata celou řadou regionálních i světových úmluv.  
646 Příkladem činnosti, která způsobuje biologické znečištění, je vypouštění balastové vody, která 
slouží k vyvažování prázdných nákladních lodí. Balastová voda je zpravidla přepravována na velké 
vzdálenosti a při jejím vypuštění dochází k introdukci mikroorganismů z jiných mořských oblastí. Viz. 
Damohorský, M. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí, 2. (zvláštní) část, IFEC, Praha, 2008, str. 
30. 
647 Např. tepelné znečištění nebo znečištění hlukem.   
648 Zahrnuje také atmosférické znečištění, které vzniká na pevnině, avšak díky cirkulaci vzdušné 
hmoty se dostává do ovzduší nad moři a oceány, které posléze kontaminuje v podobě atmosférického 
spadu. Znečištění z pevniny tvoří dnes téměř 80% celkového objemu znečištění mořského prostředí. 
649 Celkem tvoří asi 12% celkového objemu znečištění. Zahrnuje jak běžné provozní znečištění, které je 
důsledkem vypouštění odpadních vod, mytí, výfukových plynů motorů a emisí z větracích ventilů 
palivových nádrží, tak i důsledky havárií. Viz. Damohorský, M. a kol., op. cit., str. 41.  
650 Podíl na celkovém znečištění dosahuje 10%. Jedná se o ukládání odpadu z lodí, plavidel, a 
z různých konstrukcí na moři. Odpady pocházející z průzkumu a těžby na mořském dně jsou však 
zpravidla ze smluvních režimů regulujících ukládání odpadů vyloučeny.  
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d) znečištění mající původ v  činnostech na mořském dně651. 

9.2.2. Právní prostředky ochrany před znečištěním mořského prostředí 

Komparací jednotlivých smluvních režimů je možné odlišit dva okruhy 

používaných metod regulace, a to prostředky založené na prevenci 

znečištění a prostředky pro zmírňování , odstraňování a kompenzaci 

vzniklých škod. 

V rámci prevence negativních vlivů  způsobených znečištěním 

mořského prostředí jsou využívána různá restriktivní opatření ve formě 

zákazů a omezení, které se vztahují  na ukládání odpadů či vypouštění 

nebezpečných látek652. Tyto zákazy a omezení jsou doplněny 

administrativními prostředky, jako je povinnost získání povolení nebo 

institut předběžného souhlasu653. Na zdroje znečištění jsou aplikovány různé 

standardy, např. ve formě požadavků na konstrukci plavidla 654 nebo 

na používané palivo655. V rámci prevence a minimalizace znečištění 

způsobeného haváriemi na moři je ukládána povinnost vypracovat 

pohotovostní plány pro jejich zdolávání. Přísnější preventivní opatření se 

vztahují na některé zvláště poškozené nebo citlivé mořské oblasti 656.   

Problematika havárií a náhrady vzniklých  škod se nijak významně 

neliší od úpravy v jiných oblastech ochrany životního prostředí . Specifický 

režim mořského práva se však projevil zakotvením oprávnění  dotčených 

                                                        
651 Má nejmenší podíl na znečištění, a to asi jen 1%. V oblastech s intenzivní těžbou na mořské dně 
bude však mnohem významnějším zdrojem znečištění.  Tato problematika je také minimálně 
regulována. Výjimkou je úprava průzkumu a těžby v tzv. Oblasti (oblast nacházejí se za hranicemi 
národní jurisdikce), která je svěřena do působnosti Mezinárodního úřadu pro mořské dno. 
652 Zejména ropné látky nebo látky toxické či radioaktivní. Konkrétní rozsah bude záviset na typu 
zdroje znečištění. Např. shazování plastů do moře je přílohou V MARPOL zakázáno zcela, shazování 
některých jiných odpadků je omezeno např. vzdáleností od pevniny (nařízení 3 přílohy).  
653 Dnes je získáním povolení podmíněno vypouštění nebo ukládání všech látek vyjma těch, které jsou 
výslovně povoleny. Jedná se o metodu obráceného výčtu, o které bylo blíže pojednáno v oddíle 5.1.2.  
654 Například požadavek dvojitého trupu, maximální velikost palivových nádrží, omezení a zákazy 
týkající se používání škodlivých látek v nátěrech lodí.  
655 Viz. nařízení 14 přílohy VI MARPOL, které stanoví nejvyšší možné koncentrace síry v palivech.  
656 Zvláště chráněné oblasti zřizují protokoly přijaté v rámci Programu pro regionální moře UNEP, a to 
za účelem uchování přírodního nebo kulturního bohatství. Zvláštní úpravu pro určité oblasti obsahuje 
např. i příloha VI MARPOL, která pro oblasti, které jsou zvláště vystavené škodlivým vlivům emisí 
oxidů síry, tzv. Oblasti pro řízené emise oxidů síry (SOX Emission Control Areas), stanoví přísnější 
podmínky na ochranu ovzduší. Obdobou úpravu obsahuje také příloha V MARPOL, které reguluje 
problematiku shazování odpadů (nařízení 5 přílohy V). 
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států  zasáhnout v  případě havárie vůči plavidlu nacházejícím se 

za hranicemi národní jurisdikce657. Mezinárodní smlouvy dnes upravují  

notifikační povinnost  a pomoc při zdolávání ropných havárií, ale i havárií 

týkajících se jiných škodlivých látek658. Náhrada škody je založena 

na principu znečišťovatel platí a na přísné odpovědnosti  provozovatele 

zdroje znečištění. Povinnost občanskoprávní náhrady škody je momentálně 

upravena jen pro škodu vyvolanou ropným znečištěním 659. K finančním 

zárukám náhrady škody  patří povinné pojištění provozovatele a možnost 

dodatečné náhrady ze společného fondu smluvních stran 660.  

Kontrolní mechanismy a institucionální zázemí.  Oproti jiným úsekům 

ochrany životního prostředí se při ochraně moří a oceánů uplatňují jako 

kontrolní prostředky také obligatorní inspekce661, jinak tyto smluvní režimy 

pracují se standardními metodami revize, jako jsou národní implementační 

zprávy a jiné informační povinnosti. Některé úmluvy zavádějí řízení 

compliance, avšak jedná se spíše o výjimku 662. Většina regionálních 

smluvních režimů je charakteristická vytvářením mezivládních komisí, 

kterým jsou svěřeny administrativní, kontrolní, ale i regulační funkce 663. 

                                                        
657 Intervence musí splňovat podmínky stanovené úmluvou, jinak se jedná o exces. Státy by měly 
provést zásah pouze v nezbytném rozsahu a opatření musejí být proporcionální. Srov. čl. 5 Úmluvy 
o zásahu na volném moři v případech ropných znečištění způsobených haváriemi z roku 1969. 
658 Mezinárodní úmluva o připravenosti, reakceschopnosti a spolupráci v otázce ropného znečišťování 
z roku 1990 a Protokol o připravenosti, reakceschopnosti a spolupráci při incidentech způsobujících 
znečištění nebezpečnými a škodlivými látkami z roku 2000. 
659 Roku 1996 byla přijata Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě škody 
vzniklé v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, která upravuje 
odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku přepravy nebezpečného nákladu po moři. Definice 
škodlivých a nebezpečných látek je velmi široká, avšak úmluva dosud nezískala potřebný počet 
ratifikací. Roku 2007 byla zřízena pracovní skupina, která má zkoumat důvody, proč smlouva dosud 
nevstoupila v platnost. Viz: http://www.hnsconvention.org/en/HNS%20WG%20mandate_e.pdf 
(15.11.2009). 
660 Mezinárodní fond pro náhradu škod způsobených ropným znečištěním byl zřízen na základě 
úmluvy přijaté na půdě IMO.  
661 Srov. čl. 5 a čl. 6 MARPOL.  
662 Řízení compliance je upraveno v čl. 23 Úmluvy na ochranu mořského prostředí severovýchodního 
Atlantiku z roku 1992. 
663 Např. rozhodnutí komise zřízené v rámci Úmluvy na ochranu mořského prostředí 
severovýchodního Atlantiku z roku 1992 je podle čl. 13 závazné pro smluvní stranu, která pro něj 
hlasovala, ledaže oznámí, že není schopna závazky vyplývající z rozhodnutí přijmout.   

http://www.hnsconvention.org/en/HNS%20WG%20mandate_e.pdf
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9.2.3. Oblasti ochrany mořského prostředí před znečištěním 

mezinárodními smlouvami upravené a neupravené 

Problematiku znečištění mořského prostředí dnes upravují globální 

mezinárodní úmluvy a v  některých oblastech dochází také k  intenzivní 

regionální spolupráci.  

Globální smluvní režimy. Vyjma obecné úpravy obsažené v  UNCLOS je 

světový režim moří a oceánů upraven úmluvami  přijatými na půdě IMO , 

které upravují ochranu před  některými zdroji znečištění mořského 

prostředí. Jedná se o znečištění pocházející z  lodí, letadel  nebo plovoucích či 

ukotvených konstrukcí na moři. Tento smluvní systém je dnes již relativně 

propracovaný  a IMO nadále přispívá k  prohlubování mezinárodní smluvní 

spolupráce v této oblasti. Určitým nedostatkem stále zůstává otázka 

náhrady škody, která je momentálně upravena jen pro škodu  způsobenou 

ropným znečištěním . Mimo působnost IMO není ochrana mořského 

prostředí, vyjma již zmíněné velmi obecné regulace  UNCLOS, upravena 

žádným jiným  světovým  smluvním režimem. S ohledem na věcnou 

působnost úmluv přijatých na půdě IMO a vágnost smluvních závazků 

upravených UNCLOS tak na světové úrovni zcela absentuje konkrétnější 

úprava ochrany před zdroji znečištění pocházejícího z pevniny. Obdobný je 

stav právní úpravy ochrany  před znečištěním pocházejícím z  činností 

na mořském dně, které se nachází v oblastech, kde vykonávají  jurisdikci 

jednotlivé státy . Někteří  odborníci  také poukazují na nedostatečnou úpravu 

akustického znečištění mořského prostředí. S  ohledem na definici 

znečištění, kterou zavádí UNCLOS a řada dalších úmluv , je sice možné 

považovat zvukové vlny  za znečištění, avšak z důvodů příliš obecné 

formulace těchto závazků by bylo vhodnější přijmout zvláštní  právní  

úpravu664.  

                                                        
664 Zvuk je možné klasifikovat jako znečištění energií. Je antropogenního původu a jeho škodlivé 
účinky na živé organismy byly prokázány. Blíže Doringa, H., Elferink, A., Acoustic Pollution in the 
Oceans: The Search for Legal Standards, in Ocean Development & International Law, ročník 31, číslo 1, 
Philadelphia, 2000, str. 151 – 182. 
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Regionální smluvní režimy.  Regionální spolupráce se rozvinula zejména 

pod záštitou UNEP v  rámci Programu pro regionální  moře. Dnes zahrnuje 

14  regionálních programů, přičemž deset z  nich již přijalo rámcovou  právní 

úpravu na ochranu mořského prostředí. Pouze některé regiony však 

přistoupily ke konkretizaci převzatých závazků. Nejvíce propracované jsou 

smluvní režimy na ochranu Středozemního moře a Perského zálivu, 

pro které byla přijata řada protokolů zavádějících pravidla pro prevenci, 

kontrolu a zdolávání mořského znečištění665. V rámci Programu 

pro regionální moře  zůstává zcela neupravena oblast jižní a východní Asie , 

severovýchodního Pacifiku a mimo rámec programu není regulována oblast 

Arktidy. Z důvodu absence globálního  smluvního režimu pro regulaci 

znečištění pocházejícího z  pevniny by bylo vhodné  přijmout úpravu alespoň 

na regionální úrovni. Pro některé regiony byly související protokoly již 

přijaty, ale převážná většina regionální moří dosud postrádá právní 

úpravu666. Stejný význam má regionální spolupráce v  případě regulace 

činností na mořském dně  v oblastech, kde vykonávají jurisdikci jednotlivé 

státy . Globální  smluvní režimy tyto činnosti ze své věcné působnosti 

vylučují a v rámci regionálních úmluv jsou upraveny jen v rámci některých 

regionů667.  

9.3. Mezinárodní úmluvy na ochranu přeshraničních vodních toků a 

mezinárodních jezer 

Ačkoliv vodní toky představují asi jen 1% celkového množství vody 

na Zemi, jsou nerozlučně spjaty s  fungováním ekosystémů a činnostmi 

                                                        
665 Protokoly jsou obsahově velmi podobné. Protokoly o znečištění z pevninských zdrojů byly v téměř 
totožném znění přijaty např. pro oblast Středozemního moře, Perského zálivu (oblast ROPME), 
jihovýchodního Pacifiku či pro oblast Karibiku. Protokoly týkající se průzkumu a těžby na mořském 
dně jsou součástí smluvního režimu Středozemního moře a Perského zálivu (oblast ROPME).  
666 Protokoly byly přijaty pro oblast Středozemního moře, Černého moře, Perského zálivu, 
jihovýchodního Pacifiku a Karibiku – protokol pro Karibskou oblast však dosud nevstoupil v platnost. 
Problematice se věnuje také Úmluva na ochranu mořského prostředí severovýchodního Atlantiku 
z roku 1992 a Úmluva o ochraně mořského prostředí v oblasti Baltského moře z roku 1992. 
667 Úprava byla přijata pro Středozemní moře, Severní a Baltské moře a Perský záliv. Ostatní oblasti, 
kde dochází k těžbě ropy, upraveny nejsou. Jedná se zejména o Karibskou oblast, východní Asii, 
jihozápadní Atlantik a západní Afriku. 
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člověka. Patří  proto k tradičním tématům mezinárodního práva životního 

prostředí.  

9.3.1. Předmět úpravy 

Zhruba polovina vodních toků je sdílena více státy. Díky jejich 

transportním vlastnostem je mezinárodní prvek přítomen nejen v  rámci 

sousedských vztahů, ale zahrnuje všechny státy, jejichž živo tní prostředí je 

vodním tokem ovlivňováno668. Širokou definici mezinárodního vodního toku 

obsahuje Úmluva OSN o jiných než navigačních využitích mezinárodních 

vodních toků z  roku 1997, která definuje vodní tok jako „systém povrchových 

a podpovrchových vod, který má za běžných podmínek díky jejich fyzikálním 

vztahům jednotný odtok do společného bodu , a jehož části se nacházejí 

na území více států“669. Problematika využívání vodních toků je dvojího 

druhu. Týká se otázky kvantity, tj. množství vody přitékající ho na určité 

území670, a otázky  kvality, tj. znečištění  vod671. 

9.3.2. Právní prostředky regulace vodních toků 

Základním principem mezinárodněprávní ochrany vodních toků je 

zákaz působení značných škod na území jiného dotčeného státu 672, tedy 

povinnost využívat vodní tok tak, aby k takovým škodám nedocházelo. Tento 

princip je dále doplněn o zásadu rovného a spravedlivého užívání, která se 

snaží podtrhnout význam vodního toku jako hospodářského zdroje.  Metody 

regulace jsou velmi podobné prostředkům používaným v  rámci ochrany 

mořského prostředí. Jedná se zpravidla o zákazy nebo omezení vypouštění 

určitých látek673, ale například i o imisní standardy674. Procedurálním 

                                                        
668 Příkladem mohou být vztahy mezi státy, které využívají vodní tok u jeho pramene, a státy, které se 
nacházející u jeho ústí do moře. 
669 Srov. čl. 2 písm. a) ve vazbě na písmeno b) úmluvy.  
670 Nejen její nedostatek z důvodů zásahů do povodí, ale také záplavy, kterou mohou být vyvolány 
kácením lesních porostů. Viz. Kiss, A., op. cit., str. 396. 
671 Odpadní vody mohou přispět k šíření epidemií; hnojiva společně s pesticidy mají toxické účinky a 
mohou také vést k eutrofizaci vodního toku. 
672 Jedná se o stát, na jehož území se nachází část vodního toku.   
673 Srov. např. přílohy IV až VI Úmluvy o kvalitě vody Velkých jezer z roku 1978 nebo čl. 7 Úmluvy 
o ochraně a udržitelném využívání Dunaje z roku 1994. 
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nástrojem je povinnost získat autorizaci pro vypouštění látek a podrobit se 

její pravidelné revizi. V  případě plánovaných činností jsou státy povinny 

přezkoumat záměr z  hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí, 

aplikovat zásadu předběžné opatrnosti a také oznámit a konzultovat záměr 

s dotčenými státy675. Většina dvoustranných a regionálních úmluv vytváří 

stálé mezivládní komise, které jsou pověřovány  pozorováním a revizní 

činností. K funkcím komisí patří i rozvoj mezinárodní spolupráce v  podobě 

různých akčních plánů, programů a opatření; některé komise jsou za tímto 

účelem oprávněny přijímat závazná rozhodnutí 676. 

9.3.3. Oblasti ochrany vodních toků mezinárodními smlouvami 

upravené a neupravené  

Využívání vodních toků je obecně vnímáno jako regionální či sub-

regionální problematika, čemuž odpovídá i současná právní úprava. Nelze 

však opomenout existenci souvislostí mezi regul ací vodních toků a ochranou 

mořského prostředí. Tyto ekosystémové vztahy poukazují na určitý globální 

charakter této problematiky. Sjednocení základních východisek ochrany 

vodních toků má do budoucna přinést Úmluva o jiných než navigačních 

využitích mezinárodních vodních toků z  roku 1997, která však dosud 

nevstoupila v platnost. Úprava není vyčerpávající, pouze stanovuje  základní 

principy hospodaření na sdílených vodních tocích a předpokládá zpřesnění 

závazků na regionální a lokální úrovni.  

Úprava evropských vodních toků je v základech sjednocena Úmluvou  

o ochraně a využívání hraničních vodních toků  a mezinárodních jezer z  roku 

1992, která je otevřena k  podpisu všem členským státům UNECE a je 

                                                                                                                                                                       
674 Maximální koncentraci určitých chemických látek ve vodě stanoví příloha I část I Úmluvy o kvalitě 
vody Velkých jezer z roku 1978.  
675 Posouzení záměru by mělo zahrnovat ekosystémové hodnocení vlivů na přírodu a jiné složky 
životního prostředí, které jsou vystaveny vlivům vodního toku. Ekosystémový přístup používá většina 
smluvních režimů v rámci evropských vodních toků, ale v tomto ohledu jsou moderní i mezinárodní 
úprava pro povodí řeky Niger a Zambezi. Smluvní režimy pro Dunaj, Odru a Rýn předpokládají, že tyto 
vodní toky budou řízeny za účelem snížení znečištění a jiných negativních vlivů na mořské oblasti, 
kam tyto vodní toky ústí. Srov. např. čl. 2 odst. 1 Úmluvy o ochraně a udržitelném využívání Dunaje 
z roku 1994 nebo čl. 1 odst. 2 písm. c) Úmluvy o mezinárodní komisi pro ochranu Labe z roku 1990. 
676 Srov. čl. 10 a 11 Úmluvy o ochraně Rýna z roku 1999. 
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doplněna dalšími dvěma protokoly677. V evropském regionu je spolupráce 

konkrétněji upravena pro některé významné vodní toky, a to pro  Rýn678, 

Dunaj679, Labe680, Odru681, Moselu682, Šeldu683 a Sávu684 a dále pro některá 

jezera685. Evropská úprava je velmi kvalitní a zohledňuje nezbytné 

ekosystémové vazby. V rámci amerického kontinentu byla přijata celá řada 

dvoustranných i regionálních dohod 686, z nichž nejkvalitnější je spolupráce 

mezi USA a Kanadou687. Oblast Afriky je regulována na základě 

mnohostranné spolupráce afrických států v  povodí některých významných 

vodních toků688 a v současnosti se  uvažuje o přijetí smluvní úpravy 

pro udržitelné využívání povodí Nilu. Asi nejproblematičtějším reg ionem je 

oblast Asie, kde jedinými oblastmi , kde se rozvinula spolupráce za účelem 

ochrany vodních toků, je povodí řeky Mekong 689 a oblast Blízkého východu690. 

Další úmluvy byly přijaty pro řeku Gangu a Mahakali v  oblasti jižní Asie, 

avšak tyto smlouvy se zaměřují  na regulaci náležité distribuce  vody do států 

dále od říčního pramene a problematice znečištění se nevěnují.  

Na závěr lze shrnout, že právní úprava využívání vodních toků je 

výsledkem zejména regionální spolupráce, která se snaží zohledňovat 

                                                        
677 Protokol o vodě a zdraví z roku 1999 a Společný protokol o občanskoprávní odpovědnosti a 
náhradě za škody způsobené přeshraničními vlivy průmyslových havárií na mezinárodní řeky a jezera 
z roku 2003 (dosud nevstoupil v platnost). 
678 Úmluva o ochraně Rýna, 1999. 
679Úmluva o ochraně a udržitelném využívání Dunaje z roku 1994. 
680 Úmluva o mezinárodní komisi pro ochranu Labe z roku 1990. 
681 Úmluva o mezinárodní komisi pro ochranu Odry z roku 1996. 
682 Úmluva o kanalizaci Mosely z roku 1956 a související protokoly. 
683 Mezinárodní dohoda o Šeldě z roku 2002. 
684 Rámcová úmluva o povodí Sávy a Protokol o navigačním režimu z roku 2002. 
685 Úmluva o ochraně Bodamského jezera před znečištěním z roku 1960.  
686 Smlouva o využívání vod řeky Colorado, Tijuana a Rio Grande z roku 1944, Dohoda o trvalém a 
konečném řešení mezinárodní problematiky salinity řeky Rio Grande z roku 1973 a Smlouva o řece La 
Plata a související pobřežní oblasti z roku 1973. 
687 Úmluvy o kvalitě vody Velkých jezer z roku 1978. 
688 Úmluva o zřízení Úřadu pro povodí Nigeru z roku 1980, Dohoda o akčním plánu pro ekologicky 
šetrný management v oblasti sdíleného vodního systému řeky Zambezi z roku 1987 a Protokol o 
sdílených vodních tocích v rámci Společenství pro rozvoj jižní Afriky z roku 1995. 
689Dohoda o spolupráci při udržitelném rozvoji povodí řeky Mekong uzavřená mezi Kambodžou, 
Laosem, Thajskem a Vietnamem z roku 1995. Čína, která je hlavním znečišťovatelem, však není 
smluvní stranou. 
690 Mírová dohoda mezi Izraelem a Jordánskem z roku 1994 ukládá stranám povinnost zdržet se 
činností, které mají škodlivé účinky na životní prostředí ostatních smluvních stran, a předpokládá, že 
budou strany spolupracovat při kontrole sucha a boji proti desertifikaci.   
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ekosystémové vazby. Existuje stále řada regionů, pro  které dosud nebyla 

přijata smluvní úprava, a některé již upravené oblasti postrádají kvalitnější 

ekologický přístup. Sjednocení zásad pro  využívání vodních toků, které se 

očekává od úmluvy přijaté na půdě OSN,  by mohlo do budoucna přispět 

k prosazení jejich udržitelného využívání a ke  zmírnění následků lidských 

činností na kvalitu vodních zdrojů a jejich dostupnost.  Budoucí vývoj však 

bude záviset na schopnosti států dosáhnout na regionální úrovni politického 

konsenzu a na jejich vůli implementovat ekologicky šetrné přístupy 

k hospodaření s vodními toky.  

9.4. Mezinárodní úmluvy na ochranu biodiverzity  

Tempo, jakým lidská činnost ovlivňuje přírodu, se v posledních 

padesáti letech výrazně zrychlilo. Intenzivní modifikace a poškozování 

ekosystémů vede k  obrovské ztrátě druhové rozmanitosti, která je 

považována za jeden z  nejvýznamnějších globálních problémů životního 

prostředí691. Přesné tempo ztráty biologické rozmanitosti dosud nebylo 

vymezeno, avšak některá čísla jsou alarmující - podle Červeného seznamu 

IUCN je vyhubením ohroženo přes 30% živočišných a rostlinných druhů.  

9.4.1.  Předmět úpravy 

Druhová rozmanitost – biodiverzita -  je definována jako „variabilita 

všech žijících organismů včetně, mezi jiným, suchozemských, mořských a 

jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí “692. 

Biodiverzitu je možné posuzovat na třech hierarchických úrovních, a to 

genetickou (v rámci jednoho druhu), druhovou (rozmanitost druhů 

v určitém regionu) a ekosystémovou (variabilita ekosystémů v  rámci 

regionu). Snižování biodiverzity je důsledkem přímých vlivů lidských 

činností, jako je nadměrné využívání přírodních živých zdro jů, a nepřímých 

vlivů spočívajících v ničení či poškozování jejich přírodních stanovišť a 
                                                        
691 Viz. Damohorský, M. a kol., op. cit., str. 121.  
692 Srov. čl. 2 odst. 1 věta první CBD.  
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v modifikaci ekosystémů. Ochrana živočichů  a rostlin včetně  jejich 

přirozených stanovišť má význam nejen z  hlediska zachování přírodních 

zdrojů pro lidskou  obživu a jiné potřeby lidské populace, ale  s ohledem 

na ekosystémové vztahy i pro udržení podmínek pro život na Zemi. Druhová 

rozmanitosti však představuje i hodnotu estetickou.  

9.4.2. Právní prostředky regulace  

Prostředky, jaké mezinárodní právo používá k ochraně biodiv erzity, 

jsou neobvyklé pestré a reflektují nutnost širokého ekosystémového 

přístupu. Postihnout naprosto všechny používané právní techniky by 

vzhledem k jejich značnému množství bylo velmi obtížné, a proto se tato 

práce blíže věnuje pouze často se vyskytuj ícím metodám ochrany.  

Územní ochrana. V rámci ochrany pevninské a částečně i mořské 

biodiverzity je možné se setkat s rezervacemi, národními parky a jinými 

typy chráněných území. Mořské chráněné oblasti, které  byly dosud 

vytvořeny v  rámci Programu pro regionální moře pro oblast Středozemního 

moře, Karibiku a východní Afriky, jsou založeny na vyšších standardech 

ochrany aplikovaných na ekosystémy zvláště citlivé na antropogenní vlivy. 

Specifickým typem územní ochrany jsou rezervace pro mořské savce 693. 

Zákaz odnímání z  přírody a systém povolení. Zákazy lovu, odchytu, 

sběru či jiného odnímání z  přírody představují ochranu před přímými vlivy 

lidských činností a vztahují se zpravidla na bezprostředně a vážně ohrožené 

druhy rostlin a živočichů694. Ze zákazů jsou za určitých okolností povoleny 

výjimky nejčastěji za účelem vědeckého výzkumu nebo z jiných společensky 

aprobovaných důvodů695. V případě méně ohrožených druhů  jsou zákazy 

                                                        
693 Úmluva o zřízení mořské rezervace pro mořské savce ve Středozemním moři z roku 1999 uzavřená 
mezi Francií, Itálií a Monakem.  
694 Srov. např. čl. 3 odst. 5 Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, který ukládá 
areálovým státům, aby zakázaly lov, odchyt či jiné odnímání z přírody pro druhy uvedené v příloze I 
úmluvy. 
695 Dále např. čl. 3 Mezinárodní úmluvy o ochraně polárních medvědů z roku 1973. Časté jsou i 
výjimky pro domorodé obyvatelstvo.  
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aplikovány  jen v určitých obdobích významných pro zachování populace 

(období  reprodukce), či v období migračních tahů696.  

Kvóty pro lov, odchyt a sběr.  Množstevní omezení počtu odňatých 

jedinců  – tzv. kvóty -  patří mezi nejčastější právní prostředky regulace 

využívání mořských živých zdrojů, i když je  možné se s nimi setkat 

např. v rámci úmluvy CITES. Pro mořské živočichy jsou kvóty stanovovány 

zpravidla regionálními rybářskými komisemi na období jednoho roku. 

Konkrétní vymezení kvót vychází z maximálních udržitelných úlovků daného 

druhu nebo skupiny druhů určených na základě nejlepších dostupn ých 

vědeckých poznatků697. Kvóty jsou stanovovány pro celý region a následně 

jsou jejich podíly přiděleny členským státům. Tento postup se však ukazuje 

být neúčelným , protože není schopen uchránit populace hospodářsky 

významných druhů ryb před nadměrným rybolovem. Důvody jsou 

spatřovány zejména v nedostatku kvalitních a objektivních informací 

o stavu rybích populací, malé diverzifikaci zájmů zúčastněných států 698 a 

absenci účelnějších kontrolních opatření. Kritizován a jsou i procedurální 

pravidla, která často umožňují, aby jeden protestující stát zablokoval přijetí 

rozhodnutí699. Kromě omezení v  podobě kvót je možné se setkat i se 

standardy určujícími minimální velikost ulovených nebo odchycených 

živočichů. 

Zákaz určitých metod a postupů. Jedná se v podstatě o operační 

standardy, které určují, jakým způsobem nebo za použití  jakých prostředků 

je možné živočichy odnímat z  přírody, resp. jaké metody jsou zakázány. 

Účelem těchto standardů je zabránit užívání metod, které by byly 

                                                        
696 Srov. např. čl. 2 písm. a) Mezinárodní úmluvy o ochraně ptactva z roku 1950. 
697 Srov. např. čl. 5 písm. b) Dohody o rybích hejnech. 
698 Jedná se o státy, které se zpravidla aktivně rybolovu účastní, a proto často tíhnou 
k upřednostňování krátkodobých cílů (maximální úlovky) před těmi dlouhodobými, jako je uchování 
mořských zdrojů a mořské biodiverzity. Výjimkou je Mezinárodní velrybářská komise, v níž jsou 
zastoupeny všechny smluvní strany Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství bez ohledu na to, zda 
provozují lov velryb či nikoliv. Srov. čl. 3 odst. 1 úmluvy.  
699 Sands, P., op. cit, str. 587. 
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neselektivní700, které by způsobovaly nepřiměřené utrpení701 nebo měly 

značně rušivé účinky702. 

Introdukce cizích organismů nebo druhů. Introdukce cizích živých 

organismů může vést k destabilizaci ekosystému a k  vyhubení nebo 

ohrožení populace původních organismů, proto smluvní režimy požadují její 

naprostou eliminaci nebo alespoň regulaci 703.  

Ochrana stanovišť a ekosystémů. Ekosystémový přístup je možné 

pozorovat u některých úmluv na ochranu přírody, které nejen že přímo 

chrání živé organismy v určité oblasti, ale stanoví i závazky na ochranu 

půdy, lesů či kvality ovzduší704. Účelem je ochránit původní přírodní lokality 

živočišných a rostlinných druhů, které vytvářejí přirozené podmínky 

pro jejich život705. Zvláštní pozornost je věnována stanovištím migrujících 

druhů ptactva706. 

Omezení v  mezinárodním obchodě.  Jedná se o systém zákazů a 

omezení, který má minimalizovat umísťování ohrožených druhů 707 

na mezinárodních trzích , resp. kontrolovat a regulovat jejich pohyb 

přes hranice států. Komplexně je problematika upravena v  CITES, která je 

založena na stupňovité ochraně dle vážnosti ohrožení daného druhu. 

Omezení v mezinárodním obchodě jsou ukládána  také úmluvami na ochranu 

vikuně708  a polárních medvědů709. 

Mechanismy spolupráce, kontrola a institucionální zázemí. Většina 

smluvních režimů ukládá státům povinnost kontinu álního sledování a 

                                                        
700 Problematika vlečných sítí je dnes regulována regionální Úmluvou o zákazu rybolovu dlouhými 
vlečnými sítěmi v jižním Pacifiku z roku 1989. 
701 Srov. čl. 5 Mezinárodní úmluvy o ochraně ptactva z roku 1950. 
702 Srov. čl. 8 Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť z roku 1979.   
703 Srov. čl. 11 odst. 2 písm. b) Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť z roku 
1979 nebo čl. 8 písm. h) CBD. 
704 Takový přístup zavádí Úmluva ASEAN o ochraně přírody a přírodních zdrojů z roku 1985. 
705 Dohoda o rybích hejnech, Mezinárodní úmluva o ochraně polárních medvědů z roku 1973 a 
Dohoda o ochraně kytovců Černého moře, Středozemního moře a přilehlých oblastí Atlantického 
oceánu z roku 1991. 
706 Ramsarská úmluva, která upravuje ochranu mokřadů, je jedinou úmluvou výlučně se zabývající 
problematikou konkrétního ekosystému. 
707 Včetně jejich těl, jejich částí a výrobků z nich. Srov. čl. 1 písm. b) CITES. 
708 Srov. čl. 2 ve vazbě na čl. 9 Úmluvy o zachování vikuně z roku 1979.  
709 Srov. čl. 5 Mezinárodní úmluvy o ochraně polárních medvědů z roku 1973. 
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hodnocení stavu ohrožených populací, ekosystémů a stanovišť. Uplatňují se 

tradiční metody spolupráce , jako je výměna informací, konzultace a 

spolupráce při vědeckém výzkumu. Mechanismy spolupráce upravuje 

nejrozsáhleji CBD, která zavádí technologickou a finanční pomoc710 a je také 

první úmluvou, která se věnuje problematice spolupráce 

při biotechnologickém  výzkumu711. V rámci ochrany mořských živočichů 

volného moře upravují některé úmluvy možnost vykonat obligatorní 

dvoustrannou inspekci712; fakultativní inspekce je možné provádět v  rámci 

CITES a Ramsarské úmluvy713. Z institucionálního hlediska je zajímavý vztah 

mezi Dohodou o rybích hejnech a regionálními rybářskými komisemi. 

Dohoda podmiňuje právo rybolovu v určité oblasti  členstvím v příslušné 

komisi, nebo alespoň existencí dohody, že bude smluvní stát postupovat 

v souladu s jejími opatřeními. Pokud komise pro určitý region není 

ustavena, dohoda předpokládá, že státy tuto instituci zřídí nebo uzavřou 

dohodu o výkonu rybolovných práv714. Rybářských komisí existovala již 

před přijetím dohody celá řada, avšak po jejím vstupu v platnost se počet 

komisí ještě rozrostl715. Jejich role a pravomoci se velmi různí. Některé 

komise plní pouze poradní a výzkumné funkce, jiné mohou přijímat někdy i 

závazná opatření. Věcná působnost komisí se může vztahovat na všechny 

druhy živočichů v  určité oblasti716, nebo může být zaměřena na konkrétní 

druh nebo skupinu druhů717. Zvláštní pozornost je věnována regulaci lovu 

tuňáka, který patří mezi vysoce migrující druhy a významn ou obchodní 

komoditu718. 

                                                        
710 Finanční spolupráce není v rámci smluvních režimů na ochranu druhů a přírody častá. Vedle CBD ji 
upravuje také Ramsarská úmluva.  
711 Srov. čl. 19 CBD. 
712 Srov. část VI Dohody o rybích hejnech. 
713 Blíže kapitola 6. 
714 Srov. část III Dohody o rybích hejnech.  
715 Srov. Sands, P., op. cit. poznámka 516. 
716 Např. Mezinárodní rybářská komise pro Baltské moře. 
717 Např. Organizace pro ochranu lososů severního Atlantiku.  
718 Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků Atlantiku, Komise pro ochranu jižního modroploutvého 
tuňáka, Meziamerická komise pro tropického tuňáka, Komise pro tuňáka Indického oceánu.  
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9.4.3. Oblasti ochrany biodiverzity mezinárodními smlouvami upravené 

a neupravené 

Pro právní úpravu ochrany biodiverzity je typické značné množství 

norem obsažených v globálních, regionálních i dvoustranných smluvních 

nástrojích, které si často vzájemně konkurují. Obecně lze identifikovat 

mezinárodní smluvní režimy, které:  

(i) chrání potencionálně všechny druhy na globální úrovni , 

(ii) chrání všechny druhy v  určitém regionu, nebo  

(iii) chrání určité druhy nebo jejich skupiny, či jejich stanoviště na 

globální, regionální i lokální úrovni.  

Do první skupiny úmluv je možné zařadit CBD a CITES. CBD zavádí 

globální smluvní režim na ochranu biologické rozmanitosti a má dnes 

celkem 192 smluvních stran.  I přes vysokou účast je však přímý dopad 

úmluvy omezený, protože jí upravené závazky jsou v  zásadě jen programové 

povahy. CITES je naopak příkladem velmi detailně propracovaného a 

úspěšného smluvního režimu, které reguluje pohyby ohrožených druhů 

přes hranice států. Ochrana CITES se vztahuje jen na ohrožené druhy 

živočichů  a rostlin, nicméně potencionálně může být aplikována na jakýkoliv 

druh, pokud dojde ke značnému ohrožení jeho populace.  Úmluva je však 

schopná poskytnout ochranu jen takovým druhům, které jsou aktivně 

obchodovány na mezinárodních trzích, a pro druhy,  které na mezinárodní 

trhy nevstupují, neplynou z těchto ochranných mechanismů přímé výhody.  

V rámci druhé kategorie úmluv poskytují nejkvalitnější ochranu 

úmluvy přijaté v  rámci evropského regionu. Úprava je v obecné rovině 

obsažena v Úmluvě o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 

z roku 1979 přijaté na půdě Rady Evropy. Významný posun v chápání 

spolupráce při ochraně přírody  představuje mezinárodněprávní ochrana 

Alp719, protože zohledňuje skutečnost, že ekosystémy mohou překračovat 

                                                        
719 Úmluva na ochranu Alp z roku 1991.  
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hranice a nacházet se na území vícero států . Spolupráce amerických států je 

dosud stále regulována úmluvou z  roku 1940720, která však nevytváří 

institucionální zázemí, čímž je limitována její účelnost. Ochranu africké 

přírody zajišťuje Africká úmluva  o zachování přírody a přírodních zdrojů 

z roku 2003721. V rámci asijského kontinentu není dosud ochrana přírody 

kromě regionu  jihovýchodní Asie722 smluvně upravena. Problematice se 

věnují i úmluvy a protokoly přijaté v rámci Programu pro regionální moře723. 

V rámci třetí skupiny smluv jsou nejvýznamnější úmluvy věnující se 

problematice mořských živých zdrojů 724. Mimo ochranu poskytovanou CITES 

a obecný základ obsažený v CBD a UNCLOS byla přijata zvláštní úprava 

pro některé druhy mořských živočichů, jako jsou želvy 725, tuleni726, velryby, 

ale i další mořští kytovci727. Významným  pokrokem bylo přijetí Dohody 

o rybích hejnech, která reguluje využívání populací rozsáhlé skupiny  

mořských živočichů728.  

Pro mořskou i pevninskou biodiverzitu je významný globální režim 

zavedený Bonnskou úmluvou, která umožňuje zahrnout do smluvního 

systému i nečlenské státy. Úmluva chrání pouze migrující druhy a vytváří 

systém ochrany založený na hmotněprávní úpravě obsažené v úmluvě  a 

                                                        
720 Úmluva o ochraně přírody a zachování divoké přírody na západní polokouli z roku 1940. 
721 Úmluva nahradila smluvní režim založený Africkou úmluvou o zachování přírody a přírodních 
zdrojů z roku 1968. 
722 Apijská úmluva o zachování přírody jižního Pacifiku z roku 1978 a Úmluva o ochraně přírodních 
zdrojů a životního prostředí jižního Pacifiku z roku 1986. 
723 Např. Protokol o zvláště chráněných oblastech a divoké přírodě z roku 1990 přijatý k Úmluvě 
o ochraně a rozvoji mořského prostředí širší Karibské oblasti z roku 1983. 
724 Zejména ochrana živých zdrojů za hranicemi národní jurisdikce je přímo závislá na kvalitní 
mezinárodní spolupráci. 
725 V porovnání s jinými úmluvami zavádějícími druhovou ochranu byly mezinárodní smlouvy 
na ochranu mořských želv přijaty relativně pozdě. Jedná se o Meziamerickou úmluvu o ochraně a 
zachování mořských želv z roku 1996 a Úmluvu o spolupráci při ochraně mořských želv v karibské 
oblasti Panamy, Nikaraguy a Kostariky z roku 1998. 
726 Ochrana tuleňů je oblastí s dlouhým historickým vývojem. Nejstarší úpravou je Zatímní dohoda 
o zachování kožešinových tuleňů severního Pacifiku z roku 1957. Roku 1972 byla přijata Úmluva na 
ochranu antarktických ploutvonožců a jako poslední byla přijata Úmluva o zachování tuleňů 
Waddenského moře z roku 1990, která zavádí ochranu pro mořskou oblast Nizozemí, Dánska a 
Německa. 
727 S výjimkou velryb jsou kytovci chráněni jen v rámci určitých regionů, a to v Baltském a Severním 
moři a dále také v oblasti Černého a Středozemního moře a přilehlé atlantické zóny.  
728 Úmluva se vztahuje na tažné a vysoce migrující druhy ryb, přičemž pod pojem ryb zahrnuje i mlže a 
plže, za předpokladu, že se nejedná o usedlé druhy žijící na kontinentálním šelfu.  
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na prováděcích dohodách  mezi areálovými státy729. Ochrana ptactva, které  

zahrnuje celou řadu migrujících druhů, je kromě Bonnské úmluvy zajištěna i 

Mezinárodní úmluvou o ochraně ptactva z roku 1950 a Ramsarskou 

úmluvou. Pozornost je věnována i některým dalším druhům jako jsou 

polární medvědi730 a vikuně731. V rámci ekosystémové ochrany je bližší 

pozornost věnována pouze mokřadům, zvláštní ochrana jiných stanovišť  

nebyla dosud přijata, avšak jsou částečně chráněny prostřednictvím jiných 

smluvních  režimů. Dodnes chybí jakákoliv kvalitnější právní úprava  

ekologicky šetrného  využívání lesů, a tak jediným dokumentem, který se 

problematice věnuje, nadále zůstávají Nezávazné principy hospodaření 

v lesích přijaté na Konferenci v  Riu732. Obdobná je situace v  případě 

mezinárodněprávní ochrany půdního fondu 733.  

I přes značné množství norem není ochrana biodiverzity komplexní a je 

velmi roztříštěná. Některé oblasti postrádají konkrétní úpravu a v  případě, 

že úprava existuje, často dochází ke střetu mezi jednotlivými smluvními 

režimy, protože se překrývají734. Dalším problémem  je častá absence 

prostředků zajišťujících implementaci  smluvních závazků, jako je např. 

finanční pomoc. Mimoprávním faktorem je vědecká nejistota, častá 

nemožnost kvalitnějšího monitorování  a nedostatek informací o skutečném 

stavu světové, regionální a lokální biodiverzity . Je patrné, že současná 

právní úprava problematiky není schopná z astavit tempo, jakým dochází 

                                                        
729 Na základě úmluvy bylo přijato celkem 24 memorand a smluv a práce v současné době pokračují – 
momentálně je připravována přijetí úpravy na ochranu žraloků a dropa obojkového  
Srov. http://www.cms.int/bodies/meetings/regional/sharks/sharks_meetings.htm (15.11.2009) a 
http://www.cms.int/bodies/meetings/regional/houbara_bustard/houbara_bustard_meeting.htm 
(15.11.2009). 
730 Již zmiňovaná Mezinárodní úmluva o ochraně polárních medvědů z roku 1973 a dále také Dohoda 
o zachování a řízení populace medvědů v oblasti Aljašky a Čukotky z roku 2000. 
731 Úmluva o zachování vikuně z roku 1979. 
732 Celý název deklarace je „Právně nezávazné autoritativní prohlášení o principech globálního 
konsenzu týkajícího se využívání, ochrany a udržitelného rozvoje všech typů lesů“. Název má 
podtrhnout nezávaznou povahu dokumentu. Srov. rozhodnutí A/CONF.151/26 (Vol. III). 
733 Jedinou významnější úmluvou je Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených 
velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe z roku 1994, která se věnuje desertifikaci a suchu, 
tedy velmi specifickým problémům určitých regionů.  
734 Příkladem může být konkurující působnost jednotlivých rybářských komisí (zejména v případě 
komise regulující využívání určitého druhu s globální působností a komise s regionálními 
pravomocemi).   

http://www.cms.int/bodies/meetings/regional/sharks/sharks_meetings.htm
http://www.cms.int/bodies/meetings/regional/houbara_bustard/houbara_bustard_meeting.htm
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ke zmenšování světové druhové rozmanitosti.  Do budoucna bude nutné 

zpřísnit stávající závazky, zajistit účelnější monitoring a kontrolu, posíli t 

mezinárodní spolupráci v  oblasti technologické a finanční pomoci a také 

zlepšit koordinace mezi jednotlivými smluvními režimy.  

9.5. Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí 

Mezinárodní právo životního prostředí se tradičně zaměřuje 

na ochranu jednotl ivých složek  životního prostředí. Od 70. let je však možné 

pozorovat rostoucí počet úmluv, které regulují určité nebezpečné činnosti 

nebo škodlivé látky, které představují hrozbu pro životní prostředí jako 

celek. Zavádějí  tedy ochranu přímo u zdroje ohrožení , a to bez ohledu 

na jeho vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Ačkoliv zdrojů 

ohrožení je celá řada a je možné mezi ně řadit různé činnosti , jako je 

např. zemědělství, výroba energie či cestovní ruch, následující výklad se 

zaměřuje na mezinárodněprávní regulaci nebezpečných látek a odpadů, 

které jsou na rozdíl od ostatních zdrojů ohrožení ve větší míře upraveny 

mezinárodními smlouvami. 

9.5.1. Chemické látky, radioaktivní materiál a geneticky modifikované 

organismy 

Jedná se o skupinu nebezpečných látek,  jejichž užívání je nerozlučně 

spojeno s celou řadou lidských činností. Ačkoliv přinášejí lidské společnosti 

velkou řadu výhod, jako jsou například vyšší výnosy v  zemědělství či výroba 

jaderné energie, tyto látky jsou díky své toxicitě a jiným škodlivým 

vlastnostem potencionálními zdroji nebezpečí, a to ve všech fází ch svého 

„života“. Z  tohoto důvodu je nutné, aby byl zaveden takový režim, který 

bude upravovat nakládání s látkou „od kolébky do hrobu“, protože jen 

taková regulace je schopna skutečně minimalizovat veškerá rizika s  ní 

spojená. Mezi nebezpečné látky je možné řadit chemikálie, radioaktivní 

materiál a geneticky modifikované organismy.  



[159] 
 

Předmět úpravy. V současnosti je známo okolo 18 milionů chemických 

látek, přičemž zhruba 70 tisíc z nich je předmětem mezinárodního 

obchodu735. Toxicita některých chemických látek je dnes prokazatelně 

zjištěna, avšak hrozba, kterou tyto látky představují, je pravděpodobně 

mnohonásobně větší, protože účinky většiny chemikálií dosud nebyly zcela 

zjištěny. Zvláštní skupinu  chemikálií tvoří pesticidy, které jsou chemickými 

látkami s vysokou akutní toxicitou a v  porovnání s ostatními chemikáliemi 

jsou často vyráběny ve značném množství. Persistentní organické polutanty 

jsou naopak typické dlouhodobým ukládáním v živých organismech, 

obtížnou odbouratelností a rychlým šířením mezi jednotlivými složkami 

ekosystému736.  

Radioaktivní materiál je využíván zejména v  energetickém průmyslu ; 

ostatní využití jsou co do rozsahu zanedbatelná. Díky několika tragickým 

událostem, které demonstrovaly ničivý potenciál a přeshraniční charakter 

jaderných havárií, je dnes nakládání s  jadernými látkami podrobeno 

mezinárodní regulaci IAEA.  

Geneticky modifikované organismy jsou organismy, které disponují 

novou kombinací genetického materiálu získanou použitím moderních 

biotechnologií737. Představují vývojově nejmladší kategorii zdrojů ohrožení. 

Jejich nebezpečnost spočívá v  hrozbě biologického znečištění ekosystémů a 

jejich destabilizaci, kterou může vyvolat introdukce geneticky 

modifikovaných organismů do přírody. Tyto organismy se využívají 

v zemědělství, zejména za účelem zvyšování kvality nebo odolnosti 

hospodářských plodin. Jejich vliv na životní prostředí je podobně jako 

v případě řady chemických látek dosud nejasný.  

Výroba a užívání. Výroba a užívání většiny chemických látek v  zásadě 

regulovány nejsou. Výjimku tvoří radioaktivní materiál a persistentní 

organické polutanty, jejichž výroba a užití jsou regulovány  prostřednictvím 

                                                        
735 Viz. Damohorský, M. a kol., op. cit., str. 150. 
736 Viz. Sands, P., op. cit., str. 628. 
737 Kartagenský protokol používá termín živý modifikovaný organismus. Srov. čl. 3 písm. g) protokolu.  
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světových mezinárodních úmluv. Nakládání s radioaktivními materiály je 

upraveno také celou řadou operačních standardů pro jaderná zařízení 738. 

Provoz zařízení je podmíněn získáním povolení, které musí být podrobeno 

revizi s možností jeho odnětí. Nakládání s některými persistentními 

organickými polutanty je zcela zakázáno739 nebo účelově omezeno740. Užívání 

jiných persistentních polutantů má být nahrazeno vhodnými substituty 741. 

Výroba a užití geneticky modifikovaných organismů je upraveno v  tomto 

ohledu zcela minimálně a nedostatečně742.  

Mezinárodní obchod a přeshraniční pohyby. Protože přeshraniční 

pohyby v sobě nutně obsahují mezinárodní prvek, je tato problematika 

regulována u většiny nebezpečných látek. Úprava je založena spíše 

na kontrole mezinárodních pohybů než na jejich zákazu. Ten je zpravidla 

podmíněn předběžným informovaným souhlasem státu dovozu.743 

Podmínkou mezinárodní přepravy  radioaktivního materiálu je poskytnutí 

záruk státu dovozu, ale i státu průvozu 744. Aplikovatelné jsou v tomto ohledu 

i mezinárodní úmluvy pro bezpečnost přepravy po moři 745, 

po vnitrozemských vodách746, železnici747, silnici748 nebo vzduchem749.  

Institucionální a jiná spolupráce.  V zásadě jsou úmluvy upravující 

nebezpečné látky velmi moderními smluvními instrumenty, které vytvářejí 

institucionální zázemí a ukládají povinnosti informační a technologické 

                                                        
738 Úmluva o jaderné bezpečnosti, 1994. 
739 Srov. čl. 3 odst. 1 písm. a) Stockholmské úmluvy o POP. 
740 Srov. čl. 3 odst. 1 písm. b) ve vazbě na přílohu B Stockholmské úmluvy o POP. 
741 Srov. čl. 5 písm. c) Stockholmské úmluvy o POP. 
742 V obecné rovině se problematikou zabývá CBD a Kartagenský protokol. 
743 Srov. čl. 10 a 11 Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu, který zavazuje smluvní 
strany nepovolit export chemických látek uvedených v příloze III, který by byl v rozporu s národní 
legislativou státu dovozu-smluvní strany. Dovoz látek, které nejsou součástí přílohy III, ale které jsou 
v daném státě zakázány nebo přísně omezeny, je podmíněn předběžným oznámením kompetentním 
orgánům. Srov. čl. 12 úmluvy.   
744 Srov. čl. 4 Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů z roku 1980. Zvláštností je požadavek, aby 
byla trestně stíhána určitá jednání vnitrostátních subjektů, která zasahují do bezpečného transportu 
radioaktivního materiálu. 
745 Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974.  
746 Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách 
z roku 2000. 
747 Úmluva o mezinárodní přepravě po železnici z roku 1980, příloha I. 
748 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných výrobků z roku 1968. 
749 Úmluva o mezinárodním civilním letectví z roku 1944, příloha 18. 
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spolupráce750. Finanční spolupráce je upravena v  rámci režimu pro geneticky 

modifikované organismy a persistentní organické polutanty 751.  

9.5.2. Nebezpečné odpady 

S ohledem na stále rostoucí světovou populaci  dochází i ke zvyšování 

tempa, jakým lidstvo generuje odpady752. Na mezinárodní úrovni je věnována 

pozornost zejména otázkám spojeným s  přeshraničními pohyby odpadů. 

Problematiky se však dotýkají i smluvní režimy, o kterých bylo pojednáno 

v rámci složkové ochrany životního prostředí753. 

Předmět úpravy. Basilejská úmluva definuje odpad jako věc nebo 

látku, které se někdo zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit 754. 

Který odpad je  nutné považovat za nebezpečný, vymezují  jednotlivé úmluvy 

odlišně; některé odkazují na národní legislativu smluvních stran, jiné volí 

metodu výčtu nebo obě metody kombinují755.  

Obecné nakládání s odpadem. Státům jsou ukládány obecné závazky 

minimalizovat vznik odpadů  a zajistit dostatečné kapacity pro jejich 

likvidaci. Jedná se však jen o vágně formulované povinnosti a konkrétnější 

způsoby nakládání s  odpadem většina úmluv neupravuje756. Výjimkou jsou 

režimy na ochranu před znečištěním mořského prostředí, které zakazují 

spalování odpadů na moři a velmi přísně regulují jeho ukládání757. 

Komplementární právní úprava pro oblast pevniny chybí, avšak v  případě 

spalování odpadů nelze opomenout souvislost se smluvními režimy  

na ochranu ovzduší  a povinnostmi dodržovat emisní limity znečišťujících 

látek.   

                                                        
750 V rámci Kartagenského protokolu je vytvořen clearing-house mechanismus.  
751 Srov. čl. 13 Stockholmské úmluvy o POP a čl. 28 Kartagenského protokolu. 
752 Ročně připadnou na jednu osobu dvě tuny průmyslového, zemědělského a komunálního odpadu. 
Viz. Damohorský, M. a kol., op. cit., str. 157. 
753 Odpadem jsou např. i škodlivé látky v plynné formě, jejichž emise jsou regulovány v rámci úmluv 
na ochranu atmosféry. Viz. Sands, P., op. cit., str. 675. 
754 Srov. čl. 2 odst. 1 Basilejské úmluvy.  
755 Srov. čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) Basilejské úmluvy.  
756 Srov. čl. 4 odst. 2 písm. a) až c) Basilejské úmluvy.  
757 Blíže Kapitola 8.2. 
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Mezinárodní pohyby nebezpečných odpadů. Jak bylo naznačeno výše, 

upravena je zejména problematika přeshraničních pohybů nebezpečného 

odpadu, který je podmíněn předchozím informovaným souhlasem 758 nebo je 

zakázán či jinak omezen759. Některé úmluvy postup předběžného souhlasu 

zjednodušují a připouštějí  možnost udělení obecného souhlasu , který je 

platný pro určitý odpad na určité období760. Charakteristické pro tyto 

smluvní režimy je, že mají dopad i na státy, které nejsou smluvními stranami 

úmluvy761. Obecná úprava nebezpečného odpadu je doplněna zvláštní 

úpravou pro nakládání s jaderným odpadem, která je obsažena v úmluvě 

přijaté na půdě IAEA762.  

Problematika odpovědnosti za škodu způsobenou nakládání m s odpady 

je upravena zcela minimálně. Přísnou a neomezenou odpovědnost původce 

odpadu zavádí pouze Úmluva o zákazu dovozu  nebezpečného odpadu a 

kontrole jeho přeshraniční přepravy v Africe z roku 1991763; podobná úprava 

byla přijata v rámci smluvního režimu založeného  Basilejskou úmluvou, 

nicméně protokol dosud nevstoupil v  platnost764. 

9.5.3. Oblasti ochrany před zdroji ohrožení životního prostředí 

mezinárodními smlouvami upravené a neupravené 

Problematika ochrany před zdroji ohrožení je regulována celou řadou 

regionálních i globálních mezinárodních úmluv. Nakládání s nebezpečnými 

látkami upravují zejména globální smluvní režimy, avšak vyjma velmi 

                                                        
758 Srov. čl. 6 Basilejské úmluvy. 
759 Srov. čl. 4 odst. 3 písm. n) Úmluvy o zákazu dovozu nebezpečného odpadu a kontrole jeho 
přeshraniční přepravy v Africe z roku 1991, který ukládá smluvním stranám povinnost zajistit, aby byl 
vývoz nebezpečných odpadů povolen, jen pokud stát sám nemá k dispozici potřebnou technologii či 
kapacitu. 
760 Srov. např. čl. 6 odst. 6 Basilejské úmluvy.  
761 Srov. čl. 4 odst. 5 Basilejské úmluvy, který zakazuje dovoz či vývoz nebezpečných odpadů ve vztahu 
ke státům, které nejsou smluvními stranami. Až vstoupí v platnost dodatek přijatý k Basilejské úmluvě 
roku 1995, bude zakázán vývoz nebezpečného odpadu smluvními stranami uvedenými příloze VII do 
států, které v příloze zahrnuty nejsou.  
762 Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při 
nakládání s radioaktivními odpady z roku 1997.    
763 Srov. čl. 4 odst. 3 písm. b) úmluvy.  
764 Protokol o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě za škody způsobené pohybem nebezpečných 
odpadů přes státní hranice a jejich zneškodňování z roku 1999. 
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nebezpečných a toxických látek se právní prost ředky omezují na regulaci 

souvisejícího mezinárodního pohybu. Obdobný je charakter právní úpravy 

nebezpečných odpadů. Na globální úrovni problematiku upravuje Basilejská 

úmluva; na regionální úrovni byly vytvořeny  odlišné smluvní režimy, a to 

v rámci afrického kontinentu765 a oblasti jižního Pacifiku766. Chybí úprava 

pro zdolávání havárií, které nastanou během přepravy nebezpečných látek a 

odpadů767 a obdobné nedostatky vykazuje i úprava občanskoprávní 

odpovědnosti za škody.  

9.6. Závěr 

Mezinárodněprávní úprava ochrany životního prostředí se velmi těžko 

hodnotí jako celek, protože právní úprava jednotlivých úseků je často velmi 

odlišná a úroveň právní regulace se značně různí . Některé oblasti jsou dnes 

již velmi kvalitně upraveny a je evidentní, že spolupráce má kladn é 

výsledky. Bohužel se jedná spíše o výjimky a stávající mezinárodní regulace 

není schopna zastavit degradaci životního prostředí. Důvody jsou různé; 

k tradičnímu nedostatku politického konsenzu se přidávají i faktory jako je 

vědecká nejistota a špatná dostupnost kvalitních informací. Některé oblasti 

ochrany životního prostředí nemají dostatečné institucionální zázemí, což 

vede k ustrnutí rozvoje smluvního režimu a také k absenci nezbytných 

podmínek pro monitoring a kontrolu. Asi nejproblematičtější oblastí je 

ochrana biodiverzity, která vyžaduje velmi komplexní přístup a  koordinaci 

ochranných režimů v rámci jiných úseků životního prostředí. Velmi 

progresivní oblastí je naopak ochrana před škodlivými vlivy na životní 

prostředí, avšak jejich potenciál dosud st ále není plně využit. 

                                                        
765 Úmluva o zákazu dovozu nebezpečného odpadu a kontrole jeho přeshraniční přepravy v Africe 
z roku 1991. 
766 Úmluva o zákazu dovozu nebezpečných a radioaktivních odpadů, o kontrole přeshraničních 
pohybů a řízení nebezpečných odpadů v jižním Pacifiku z roku 1995. 
767 Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových havárií z roku 1993 se vztahuje na nehody vzniklé 
během přepravy pouze ve velmi omezeném rozsahu. Postup států při zdolávání havárií na moři je 
upraven pro všechny nebezpečné a škodlivé látky, nicméně uplatní se pouze v případě škodlivých 
vlivů na mořské prostředí nebo pobřežní oblasti. 
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10. ZÁVĚR 

Mezinárodní  úmluvy na ochranu životního prostředí prošly relativně 

krátkým, avšak velmi dynamickým  vývojem. V současnosti  je problematika 

ochrany životního prostředí regulována značným množstvím mezinárodních 

úmluv, které se však tradičnímu pojetí mezinárodního práva poněkud 

vzdalují. Důvody jsou praktické a spočívají zejména v cíli a účelu jejich 

právní regulace, kterým je zajištění kvalitního životního prostředí. 

V porovnání s jinými oblastmi mezinárodního práva čelí mezinárodní 

smlouvy na ochranu životního prostředí zcela novým  a mnohem 

naléhavějším výzvám . Způsoby, jakými se s  těmito výzvami  vyrovnávají,  je 

výrazně odlišují od mezinárodních smluv  upravujících jiné oblasti 

mezinárodního práva. 

 Charakteristické  prvky mezinárodních úmluv na ochranu životního 

prostředí je možné najít v rámci jejich  celého  „životního cyklu“. Objevují  se 

již v procesu vyjednávání, pro který je typické  široké zapojení  nevládních 

organizací a jiných zájmových skupin, které ovlivňují, i když jen nepřímo, 

způsob, jakým jsou formulovány smluvní závazky. Zvláštním přístupem ke 

smluvní normotvorbě je postupné vytváření smluvních režimů na základě 

rámcových úmluv. Jak z jejich názvu vyplývá, jejich účelem je spíše vytvořit 

rámec, ve kterém se má realizovat  mezinárodní spolupráce, než konkrétně 

upravit hmotněprávní závazky. Proto se v  zásadě omezují na úpravu 

základních principů spolupráce, vytyčení společných cílů a vytvoření 

potřebného institucionálního zázemí. Díky absenci konkrétní hmotněprávní 

úpravy představují snáze  akceptovatelné závazky zejména v situacích, kdy 

je obtížné dosáhnout politického konsenzu. Rámcové úmluvy předpokládají, 

že budou dále rozváděny prostřednictvím protokolů, a proto v  případě, že 

k přijetí protokolů nedojde, zůstávají jejich hmotněprávní závazky na úrovni 

soft-law a jsou nevynutitelné. 
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Z hlediska procedurální úpravy je zajímavý způsob, jakým tyto úmluvy 

doplňují a mění své technické a administrativní normy. Úmluvy často 

nahrazují  požadavek ratifikace souhlasem vyjádřeným mlčky  a tím přibližují 

mezinárodní normotvorbu vnitrostátním legislativním technikám. Většina 

smluvních režimů však ponechává státům možnost projevit jejich suverenitu 

prostřednictvím specifické výhrady, která  závaznost těchto dodatků  vyloučí. 

Ačkoliv institut námitek snižuje koherentnost právní regulace , 

pravděpodobně nelze do budoucna očekávat, že by se vyloučení nebo 

omezení těchto námitek prosadilo do  většího počtu mezinárodních úmluv.  

Většina právních prostředků užívaných mezinárodními smlouvami je 

založena na principu prevence. Ten zohledňuje skutečnost, že náprava škod 

na životním prostředí je často nemožná nebo neúčelná.  Úmluvy zpravidla 

stanovují různé standardy a ukládají řadu zákazů  a omezení. Regulace bývá 

často  doplněna administrativními prostředky, kterými jsou požadavky na 

získání  různých povolení, licence nebo autorizace. Relativně novými 

prostředky ochrany je mandatorní posuzování vlivů  na životní prostředí, 

které umožňuje identifikovat případné negativní vlivy  plánovaného záměru , 

a dále zapojení veřejnosti, které propojuje ochranu životního prostředí 

s lidsko-právní problematikou. Vedle přímých právních metod regulace se 

uplatňují i ekonomické nástroje. Možnost  jejich využití je však 

v horizontálních vztazích mezi státy omezena a jejich mezinárodněprávní 

unifikace není vhodná z důvodu odlišnosti socio-ekonomických podmínek 

jednotlivých států. Prvním pokusem o aplikaci ekonomického nástroje na 

mezistátní úrovni je systém obchodovatelných  emisních povolení zavedený 

v rámci smluvního režimu pro změnu klimatu a do budoucna bude zajímavé 

sledovat, jak se implementace tohoto nástroje projeví . 

Zcela specifický význam mají v oblasti ochrany životního prostředí 

mechanismy založené na principu mezinárodní spolupráce. Jejich obyčejový 

základ je rozveden značným množstvím mezinárodních úmluv a rozsah 

závazků je dnes nebývale široký. Zvláštností je úprava finanční a 
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technologické pomoci, která v duchu společné, leč rozdílné odpovědnosti 

ukládá povinnosti zejména vyspělým státům.   

Značně odlišné jsou i kontrolní  postupy upravené těmito úmluvami. 

Předmět kontroly , vedle tradičního dohledu nad plněním smluvních  

závazků , zahrnuje také revizi fungování smluvního režimu jako celku . Revize 

celkové efektivity přispívá  k identifikaci právních, technických nebo 

institucionálních nedostatků  a vytváří podmínky pro jejich včasné 

normativní odstranění . Součástí kontrolních mechanismů některých úmluv 

je i řízení compliance. Toto řízení  je reakcí na neúčelnost či nevhodnost 

některých právních prostředků, které pro případ porušování závazků 

upravuje mezinárodní právo . Hlavním účelem řízení je zajistit  

prostřednictvím nápravných opatření  odstranění překážek, které vedly nebo 

mohou vést k nedostatečné implementaci smluvních  závazků . 

Charakteristické je také propojení nápravných opatření s mechanismy 

zajišťujícími technologickou a finanční pomoc . Ty jsou využívány jako 

nástroje politiky „cukru a biče“, protože mohou sloužit jako prostředek 

k překonávání  překážek při implementaci, ale mohou být užity i jako 

sankční  nástroj , a to v případě, že je v důsledku neplnění smluvních závazků 

zastaveno právo jejich čerpání . 

Kontinuální kontrola a monitoring kladou větší nároky na institucionální 

zázemí, a proto  naprostá většina mezinárodních úmluv na ochranu životního 

prostředí zřizuje zvláštní stálé orgány . Jejich funkce se neomezuje jen 

na revizní činnosti, ale často zahrnuje  i normotvorné pravomoci . Ty jsou 

v zásadě vždy svěřeny pravidelně se scházející konferenci smluvních stran . 

Tento částečný převod normotvorné pravomoci umožňuje dynamický rozvoj 

smluvního režimu  a je předpokladem pro úspěšnost jakékoliv 

mezinárodněprávní regulace životního prostředí.  

Ačkoliv mezinárodní smlouvy v současnosti upravují celou řadu otázek 

souvisejících s ochranou životního prostředí, nelze považovat stav právní 

úpravy za uspokojivý. Stále existují problematické  oblasti, které nejsou 
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regulovány vůbec . V případě, že je oblast již smluvně regulována,  je častým  

problémem  příliš vágní formulace smluvních norem , v jejímž důsledku  jsou 

úmluvou  upravené závazky spíše programové povahy. Nedostatkem 

některých smluvních režimů je i jejich relativně velké stáří, a proto tyto 

smlouvy často nezohledňují nové koncepce ochrany životního prostředí , 

jako je ekosystémový přístup. Efektivita některých úmluv  je také mnohdy 

omezena z důvodu absence institucionálního zázemí či jiných podpůrných 

mechanismů. Úspěšnost  těchto úmluv však poněkud paradoxně snižuje i 

jejich značné množství. Věcná působnost jednotlivých úmluv se totiž 

mnohdy překrývá a úmluvy si  tak vzájemně konkurují, což snižuje právní 

jistotu. Jejich nekoordinovaná aplikace tak může vést i  k přenášení 

škodlivých vlivů z  jedné složky životního prostředí na druhou. Někteří 

autoři spojují nedostatečnou koordinaci úmluv  s absencí silné mezinárodní 

instituce, která by měla všeobecný  mandát pro celou oblast ochrany 

životního prostředí.  

Budoucí vývoj těchto mezinárodních úmluv by se měl zaměřit zejména 

na posilování jejich stávající právní úpravy a prohlubování již existující 

spolupráce. Pozornost by měla být věnována i účelné koordin aci a propojení 

jednotlivých smluvních režimů. Vytváření vzájemných vazeb mezi těmito 

úmluvami by totiž mohlo do budoucna velmi pozitivně přispět k prosazení 

skutečně ekosystémového přístupu k  ochraně životního prostředí. 

S ohledem na rozsáhlý monitoring stavu životního prostředí , který 

umožňuje včas identifikovat aktuální nedostatky a problémy, bude další 

rozšiřování a adaptace smluvních režimů záviset hlavně na schopnosti 

mezinárodního společenství dosáhnout poli tického konsenzu. V oblasti 

ochrany životního prostředí se však konsenzus často hledá velmi ztěžka. 

Proto by neměla  ustrnout tendence směřující k posilování role veřejnosti a 

nevládních aktérů, protože právě oni mohou svou osvětovou činností a 

nátlakem přispět k prosazení vyšších standardů v oblasti ochrany životního 

prostředí.
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Aarhuská úmluva  Úmluva o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k 

právní ochraně ve věcech životního 

prostředí z roku 1998 

Basilejská úmluva  Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných 

odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování z roku 1989 

BAT best available techniques nebo best 

available technologies 

Bonnská úmluva  Úmluva o ochraně stěhovavých druhů 

volně žijících živočichů z  roku 1979 

Bruselská úmluva  Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti 

za škody způsobené ropným znečištěním 

z roku 1969 

CBD Úmluva o biologické rozmanitosti z  roku 

1992 

CITES Úmluva o mezinárodním obchodu s 

ohroženými druhy volně žijících živočichů 

a rostlin z roku 1973 
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Dohoda o rybích 

hejnech 

Dohoda k provedení ustanovení 

Úmluvy OSN o mořském právu týkající 

se ochrany a hospodaření s rybími 

hejny, která se pohybují jak uvnitř 

výlučných ekonomických zón, tak na 

volném moři, a s rybími hejny vysoce 

migrujících druhů z  roku 1995 

ECOSOC Hospodářská a sociální rada OSN                  

(Economic and Social Council) 

EIA posuzování vlivů na životní prostředí 

(environmental impact assessment) 

EMEP Evropský program pro monitoring a 

hodnocení (European Monitoring and 

Evaluation Programme) 

FAO Organizace pro výživu a zemědělství                  

(Food and Agriculture Organisation) 

IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou 

energii                                       

(International Atomic Energy Agency) 

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví (International Civil Aviation 

Organization) 
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ILC Komise pro mezinárodní právo                

(International Law Commission) 

IMO Mezinárodní námořní organizace              

(International Maritime Organisation) 

IUCN Mezinárodní unie pro ochranu přírody   

(International Union for Conservation 

of Nature) 

Kartagenský protokol  Kartagenský protokol o biologické 

bezpečnosti z roku 2000 k Úmluvě o 

biologické rozmanitosti z roku 1992 

Kjótský protokol Kjótský protokol z roku 1997 k 

Rámcové úmluvě o změně klimatu z 

roku 1992 

LRTAP Úmluva o dálkovém znečišťování 

ovzduší přesahujícím hranice států 

z roku 1979 

Luganská úmluva  Úmluva o občanskoprávní 

odpovědnosti za škody vyplývající z 

činností nebezpečných pro životní 

prostředí z roku 1993 

MARPOL Úmluva o předcházení znečišťování 

moří z lodí z roku 1973 ve znění 

protokolu z roku 1978 
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Montrealský protokol  Montrealský protokol o látkách 

poškozujících ozónovou vrstvu Země 

z roku 1987 k Úmluvě na ochranu 

ozónové vrstvy Země z roku 1985  

NGOs nevládní organizace  

OECD Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj  (Organisation for 

Economic Co-operation and 

Development) 

Pařížská úmluva  Pařížská úmluva o odpovědnosti 

třetích stran v oblasti jaderné energie 

z roku 1960 

Protokol k Basilejské 

úmluvě  

Protokol o odpovědnosti  a náhradě škod 

vzniklých v důsledku přeshraničních 

pohybů nebezpečných odpadů a jejich 

zneškodňování z roku 1999 k Úmluvě o 

kontrole pohybu nebezpečných odpadů 

přes hranice států a jejich zneškodňování 

z roku 1989 

Ramsarská úmluva  Úmluva o mokřadech majících 

mezinárodní význam především jako 

biotopy vodního ptactva z  roku 1971 
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Rotterdamská úmluva 

o postupu předchozího 

souhlasu 

Úmluva o postupu předchozího souhlasu v 

mezinárodním obchodu s některými 

chemickými látkami a přípravky na 

ochranu rostlin z roku 1998 

Stockholmská úmluva 

o POP 

Stockholmská úmluva o persistentních 

organických polutantech z  roku 2001 

Úmluva 

o kompenzačním fondu  

Úmluva o zřízení mezinárodního fondu 

pro náhradu škod způsobených ropným 

znečištěním z roku 1971 

UNCLOS Úmluva OSN o mořském právu z roku 

1982 

UNECE Evropská hospodářská komise OSN                        

(United Nations Economic Commission for 

Europe) 

UNEP Program OSN na ochranu životního 

prostředí                                              

(United Nations Environment Programme) 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

(United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) 

UNFCCC Rámcová úmluva o změně klimatu z  roku 1992 

VCLT Vídeňská úmluva o smluvním právu z  roku 1969 



[173] 
 

Vídeňská úmluva  Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné 

škody z roku 1963 

WHO Světová zdravotnická organizace                      

(World Health Organisation) 
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1979 Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů  

1979 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice 

států  

1979 Evropská úmluva o ochraně jatečných zvířat  

1979 Úmluva o zachování vikuně z roku  

1980 Úmluva o budoucí mnohostranné spolupráci v oblasti rybolovu 

v severovýchodním Atlantiku  

1980 Úmluva o zachování mořských živých zdrojů Antarktidy  

1980 Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů  

1980 Úmluva o mezinárodní přepravě po železnici  

1981 Úmluva o ochraně mořského prostředí a pobřežních oblastí 

jihovýchodního Pacifiku  

1982 Úmluva OSN o mořském právu  

1983 Úmluva o lovu tuňáka ve východním Pacifiku  

1983 Úmluva o ochraně a rozvoji mořského prostředí širší Karibské 

oblasti 
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1984 Protokol o dlouhodobém financování Kooperativního programu 

pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek 

znečišťujících ovzduší v Evropě k Úmluvě o dálkovém znečišťování 

ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979  

1985 Protokol o snížení emisí síry nebo jejich přenosů přes hranice 

států k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím 

hranice států z roku 1979  

1985 Vídeňská úmluva na ochranu ozónové vrstvy Země  

1985 Úmluva ASEAN o ochraně přírody a přírodních zdrojů  

1985 Úmluva o bezjaderné zóně v jižním Pacifiku  

1986 Úmluva o bezpečnosti užívání azbestů  

1986 Úmluva o spolupráci v případě jaderné havárie nebo radiologické 

nehody  

1986 Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody  

1986 Evropská úmluva o ochraně obratlovců používaných pro 

experimentální a jiné vědecké účely  

1986 Úmluva o ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí jižního 

Pacifiku 

1987 Montrealský protokol o látkách poškozujících ozónovou vrstvu 

Země k Úmluvě na ochranu ozónové vrstvy Země z roku 1985  

1987 Evropská úmluva o ochraně domácích zvířat  

1988 Protokol o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich přenosů 

přes hranice států k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší 

přesahujícím hranice států z roku 1979  

1989 Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice 

států a jejich zneškodňování  

1989 Úmluva o zákazu rybolovu dlouhými vlečnými sítěmi v jižním 

Pacifiku  

1990 Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škodu 

způsobenou přepravou nebezpečných látek po silnici, železnici a 
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na plavidlech pro říční plavbu  

1990 Mezinárodní úmluva o připravenosti, reakceschopnosti a 

spolupráci v otázce ropného znečišťování   

1990 Úmluva o bezpečnosti při užívání chemikálií  

1990 Úmluva o mezinárodní komisi pro ochranu Labe  

1990 Úmluva o zachování tuleňů Waddenského moře 

1991 Úmluva o zákazu dovozu nebezpečného odpadu a kontrole jeho 

přeshraniční přepravy  

1991 Dohoda o ochraně kytovců Černého moře, Středozemního moře a 

přilehlých oblastí Atlantického oceánu  

1991 Madridský protokol o životním prostředí Antarktidy k Smlouvě o 

Antarktidě z roku 1959  

1991 Dohoda o ochraně netopýrů  

1991 Úmluva o posuzování vlivů na životní prost ředí přesahujících 

hranice států  

1991 Úmluva na ochranu Alp  

1991 Dohoda o kvalitě ovzduší mezi USA a Kanadou  

1991 Protokol o těkavých organických látkách k Úmluvě o dálkovém 

znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979  

1992 Úmluva o přeshraničních vlivech průmyslových havárií  

1992 Úmluva na ochranu mořského prostředí severovýchodního 

Atlantiku  

1992 Úmluva o ochraně a užívání přeshraničních toků a mezinárodních 

jezer  

1992 Rámcová úmluva o změně klimatu  

1992 Úmluva o biologické rozmanitosti  

1992 Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a 

mezinárodních jezer  

1993 Severoamerické dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí  

1993 Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody vyplý vající z 
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činností nebezpečných pro životní prostředí  

1993 Úmluva o předcházení velkým průmyslovým haváriím  

1994 Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým 

suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe  

1994 Všeobecná dohoda o clech a obchodu  

1994 Mezinárodní dohoda o  tropickém dřevě  

1994 Úmluva o jaderné bezpečnosti  

1994 Úmluva o ochraně a udržitelném využívání Dunaje  

1994 Mírová dohoda mezi Izraelem a Jordánskem  

1994 Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření  

1995 Dohoda k provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu 

týkající se ochrany a hospodaření s rybími hejny, která se 

pohybují jak uvnitř výlučných ekonomických zón, tak na volném 

moři, a s rybími hejny vysoce migrujících druhů  

1995 Úmluva na ochranu mořského prostředí a pobřežních o blastí 

Středozemního moře 

1995 Protokol o sdílených vodních tocích v rámci Společenství pro 

rozvoj jižní Afriky 

1995 Dohoda o spolupráci při udržitelném rozvoji povodí řeky Mekong 

uzavřená mezi Kambodžou, Laosem, Thajskem a Vietnamem  

1995 Úmluva o zákazu dovozu nebezpečných a radioaktivních odpadů, 

o kontrole přeshraničních pohybů a řízení nebezpečných odpadů v 

jižním Pacifiku  

1996 Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě 

škody vzniklé v souvislosti s přepravou nebezpečných a 

škodlivých látek po moři 

1996 Úmluva o mezinárodní komisi pro ochranu Odry  

1996 Mezi-americká úmluva o ochraně a zachování mořských želv  

1997 Vídeňská úmluva o doplňkové kompenzaci za jadernou škodu  

1997 Kjótský protokol k Rámcové úmluvě o změně klimatu z roku  1992 
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1997 Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 

jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními 

odpady 

1997 Úmluva OSN o jiných než navigačních využitích mezinárodních 

vodních toků 

1997 Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 

jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními 

odpady 

1998 Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu 

s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin  

1998 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí  

1998 Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí  

1998 Úmluva o spolupráci při ochraně mořských želv v karibské oblasti 

Panamy, Nikaraguy a Kostariky 

1999 Protokol o odpovědnosti a náhradě škod vzniklých v důsledku 

přeshraničních pohybů nebezpečných odpadů a jejich 

zneškodňování k Úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů 

přes hranice států a jejich zneškodňování z roku 1989  

1999 Úmluvy o ochraně Rýna 

1999 Úmluva o zřízení mořské rezervace pro mořské savce ve 

Středozemním moři 

2000 Dohoda o zachování a řízení populace medvědů v oblasti Aljašky a 

Čukotky 

2000 Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti k Úmluvě 

o biologické rozmanitosti z roku 1992 

2000 Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných výrobků 

po vnitrozemských vodních cestách  

2000 Protokol o připravenosti, reakceschopnosti a spolupráci při 

incidentech způsobujících znečištění nebezpečnými a škodlivými 
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látkami k Mezinárodní úmluvě o připravenosti, reakceschopnosti a 

spolupráci v otázce ropného znečišťování z roku 1990  

2001 Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou 

naftou ze zásobníků  

2001 Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech  

2001 Úmluva o bezpečnosti a zdraví v zemědělství  

2001 Evropská úmluva o krajině  

2002 Mezinárodní dohoda o Šeldě 

2002 Protokol o spolupráci při prevenci a odstraňování znečištění z lodí 

v oblasti Středozemního moře k Úmluvě na ochranu mořského 

prostředí a pobřežních oblastí Středozemního moře z roku 1995  

2002 Rámcová úmluva o povodí Sávy  

2002 Dohoda ASEAN o přeshraničním znečištění kouřem  

2003 Společný protokol o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě 

za škody způsobené přeshraničními vlivy průmyslových havárií 

na mezinárodní řeky a jezera  

2003 Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek k 

Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí z roku 

1998 

2003 Protokol o strategickém hodnocení vlivů na životní prostředí 

k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících 

hranice států z roku 1991  

2003 Společný protokol o občanskoprávní odpovědnosti za škodu 

způsobené průmyslovými haváriemi na hraničních vodních toc ích 

a mezinárodních jezerech  

2003 Africká úmluva o zachování přírody a přírodních zdrojů  

2004 Mezinárodní úmluva o kontrole a řízení balastové vody a 

sedimentů z plavidel  

2007 Dohoda o ochraně goril a jejich stanovišť  
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2009 Mezinárodní úmluva o bezpečné a ekologicky šetrné recyklaci lodí  

 

12.4. Rozhodnutí a jiné akty mezinárodních institucí 

12.4.1. Rozhodnutí a jiné akty vydané orgány a mezinárodními 

organizacemi napojenými na OSN  

Rezoluce ECOSOC 32 (IV) (1947). 

Ústava Organizace pro výživu a zemědělství  (1945).  

Ústava Světové zdravotnické organizace (1946).  

Memorandum sekretariátu OSN A/CONF.13/8 (1957).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 2581/24 (1969).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 27/2997 (1972).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 3004/27 (1972) .  

Stockholmská deklarace a Akční plán, A/CONF.48/14/Rev.1 (1972). 

Rezoluce Valného shromáždění OSN 38/161 (1983).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 41/65 (1986).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 42/186 (1987).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 42/427(1987).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 44/228 (1989).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 44/228 (1989).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 47/189 (1989).  

Zpráva z  3. zasedání ECOSOC E/1989/22 (1989).  

Rezoluce Valného shromáždění OSN 45/212 (1990).  

Agenda 21, A/CONF.151/26 (Vol . II) (1992).   

Právně nezávazné autoritativní prohlášení o principech globálního 

konsensu týkajícího se využívání, ochrany a udržitelného rozvoje 

všech typů lesů, A/CONF.151/26 (Vol. III) (1992). 
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Deklarace o životním prostředí a rozvoji, A/Conf.151/26 (Vo l. IV) 

(1992). 

Rezoluce Valného shromáždění OSN S/19 -2 (1997). 

Směrnice UNEP o dodržování a prosazování mnohostranných 

mezinárodních úmluv na ochranu životního prostředí, 

UNEP/GCSS.VII/4/Add.2 (2002). 

Zpráva ILC, UN. Doc.  A/52/10  (1997). 

Zpráva ILC, UN. Doc. A/49/10 (1994). 

Rezoluce ECOSOC 2000/35 (2000) 

Zpráva ILC, UN. Doc. A/56/10  (2001).  

Zpráva ILC, UN. Doc. A/57/10 (2002). 

Zpráva Pracovní skupiny pro ekonomické nástroje z roku „Užití 

ekonomických nástrojů v  politice životního prostředí: příležitosti a 

výzvy“, UNEP/ETB/2003/9 (2003). 

12.4.2. Rozhodnutí a jiné akty orgánů mezinárodních úmluv  

Memorandum uzavřené mezi sekretariátem CITES a projektem 

TRAFFIC dne 1.11.1999 (1999). 

Rozhodnutí 5.11 Konference smluvních stran CITES  (1985). 

Zpráva z  2. konference smluvních stran Montrealského protokolu, 

UNEP/OzL.Pro.2/3 (1990). 

Zpráva ze 4. konference smluvních stran Montrealského protokolu, 

UNEP/OzL.Pro.4/15 (1992). 

Zpráva z  2. konference smluvních stran Basilejské úmluvy, 

UNEP/CHW.2/30 (1994). 

Zpráva z  10. konference smluvních stran Montrealského protokolu, 

UNEP/OzL.Pro.10/9 (1998). 

Rozhodnutí I/7 Konference smluvních stran Aarhuské úmluvy (2002).  

http://www.un.org/esa/forests/pdf/2000_35_E.pdf
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Zpráva z 6. konference smluvních stran  Basilejské úmluvy  

UNEP/CHW.6/40 2002). 

Rozhodnutí I/7 Konference smluvních stran Kartagenského protokolu  

(2004). 

Rozhodnutí VII/30 Konference smluvních stran CBD (2004).  

Rozhodnutí 13.6 Konference smluvních stran CITES (2004).  

Rozhodnutí 27/CMP.1 Konference smluvních stran. Kjótského 

protokolu (2005). 

Sdělení sekretariátu CITES 2005/035 (2005). 

Návrh směrnice pro čtvrté národní zprávy sekretariátu Úmluvy o 

biodiverzitě, UNEP/CBD/COP/8/24 (2006).  

Operační směrnice Ramsarského fondu malých grantů pro roky 2009 -

2012, část A, kapitola IV., odst. 11. 

Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve věci Kontinentálního šelfu 

Severního moře zde dne 20. 2. 1969.  

Rozhodnutí ESD ve věci 12/86 Meryem Demirel v. Stadt Schwäbisch 

Gmünd ze dne 30.  září 1987. 

Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve věci Gabčíkovo-

Nagymaros ze dne 25. září 1997.  

Operační směrnice Světové banky 4.01. Základy posuzování vlivu na 

životní prostředí (1991) .  

12.5. Ostatní zdroje 

www.coe.int 

www.cms.int 

www.sadc.int 

www.esa.int 

www.hnsconvention.org 

http://www.coe.int/
http://www.cms.int/
http://www.sadc.int/
http://www.esa.int/
http://www.hnsconvention.org/
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www.emep.int 

www.eionet.europa.eu 

www.worldwatch.org 

www.unep.org 

www.un.org 

www.opol.org.uk 

www.cbd.int  

www.unece.org  

www.gefweb.org 

www.cites.orgl 

www.undp.org  

www.unfccc.int 

www.multilateralfund.org 

www.imo.org 

www.unesco.org 

www.iaea.org 

www.ecolex.org  

http://iea.uoregon.edu  

www.birdlife.org 

 

http://www.emep.int/
http://www.eionet.europa.eu/
http://www.worldwatch.org/
http://www.unep.org/
http://www.un.org/
http://www.opol.org.uk/
http://www.cbd.int/
http://www.unece.org/
http://www.gefweb.org/
http://www.cites.orgl/
http://www.unfccc.int/
http://www.multilateralfund.org/
http://www.imo.org/
http://www.unesco.org/
http://www.iaea.org/
http://www.ecolex.org/
http://iea.uoregon.edu/
http://www.birdlife.org/
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13. ABSTRACT 

International Agreements and Environmental Protection 

This paper focuses on providing a detailed examination of international 

agreements that are currently one of the most significant sources of 

international environmental law. The objective of this paper is not to 

exhaustively describe all aspects of these agreements, but to summarize 

their typical elements that distinguish them from the agreements that a re 

governing different fields of international public law. The first two chapters 

of the paper are devoted to the determination of its scope and a brief 

introduction into the position of these agreements within the system of 

sources of international environment law. The introduction is followed by 

historical excurse that maps the dynamic evolution of environmental treaty -

making from 19th century to present while focusing on major events, such 

as UN diplomatic conferences on environmental issues, which accel erated 

international cooperation. Procedural matters are examined in Chapter 4 

which provides an overview of how the agreements are drafted, entered into 

force and how they face the challenge of timely adaptation as a main 

requirement for effective protection of environment through international 

law.  The paper also describes the most frequent legal techniques and 

mechanisms for environmental protection such as ecostandards, bans, 

restrictions, limited number of economical instruments and also 

technological and financial international assistance (Chapter 5 and 6). 

Towards the end of the paper (Chapter 7 and 8) the attention shifts to the 

issue of ensuring compliance with the states’ obligatio ns and also to the 

related institutional framework which represent one of the main distinctive 

features of international environmental agreements. The very last chapter 

(Chapter 9) provides an overview of the different areas of environmental 
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protection that are currently governed by international agreements and 

provides a summary of the current level of the environmental regulation.  

 

Keywords:  international agreements, international public law, protection of 

environment 

 

Klíčová slova:  mezinárodní smlouvy, mezinárodní právo veřejné, ochrana 

životního prostředí 


