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Úvod 

 

 Za téma své diplomové práce jsem si zvolila Institucionální zajištění ochrany 

ţivotního prostředí v České republice. Ústava České republiky ve svém článku 7 

formuluje povinnost státu „dbát o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a o ochranu 

přírodního bohatství“. Ačkoli se formulování této ústavní povinnosti můţe zdát 

obecné, tak ve skutečnosti se v této formulaci skrývají konkrétní a přesně 

identifikovatelné povinnosti konkrétních státních orgánů. Uvedená povinnost se týká 

všech státních orgánů, tedy vedle orgánů výkonné státní moci i orgánů moci 

zákonodárné a soudní. 

  

 K ţivotnímu prostředí mám velice kladný vztah, a proto mne zajímalo, jak je 

jeho ochrana v České republice organizačně zabezpečena. 

 

 Mým cílem je zpracovat toto téma komplexněji. V práci se snaţím shrnout 

postavení, kompetence a význam jednotlivých institucí veřejné správy, které 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí působí. Blíţe se věnuji Ministerstvu ţivotního 

prostředí a ze speciálních institucí České inspekci ţivotního prostředí. Opomenuty 

nejsou ani orgány moci zákonodárné a soudní. Z jednotlivých sloţek soudnictví se 

podrobněji zaměřím na soudy ve správním soudnictví, vzhledem k jejich významu 

pro ţivotní prostředí. V této práci se věnuji také dalším subjektům, které se podílejí 

na ochraně ţivotního prostředí. Ačkoli, v jejich případě nejde o správní orgány, 

přesto je jejich role v ochraně ţivotního prostředí nezastupitelná. 

 

 Při vypracování práce jsem pouţila jak odbornou literaturu, tak právní 

předpisy, soudní judikaturu a internetové zdroje. 

 V této práci se snaţím upozornit na důleţité problémy a některé sporné 

otázky týkající se kompetencí daných institucí, které vyplývají z jejich právní 

úpravy, pokouším se také navrhnout moţná řešení. 

 

  Tato diplomová práce je zpracována podle právního stavu ke dni 19. 4. 2011. 
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1. Základní pojmy a východiska 

 

1.1 Pojem ţivotní prostředí a ochrana ţivotního prostředí 

 

 Legální definice pojmu „ţivotní prostředí“ je obsaţena v § 2 zákona č. 

17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, v platném znění (dále jen ŢivPZ), podle něhoţ je 

ţivotním prostředím „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů 

včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména 

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ Pojem ţivotní 

prostředí je pojmem metajuristickým. Svůj původ má v přírodních oborech a vědách, 

odkud byl postupně převzat obory a vědami technickými a společenskými.
1
 

 Vývoj názoru na význam pojmu ţivotní prostředí v posledních desetiletích 

prodělal značný vývoj. Původní statické definice ţivotní prostředí chápou jako 

„soubor faktorů nutných k ţivotu určitého ţivého organismu“. Naopak dynamické 

definice ţivotní prostředí chápou jako „tu část reálného světa, s nímţ je určitý 

subjekt ve stálé vzájemné vazbě“. Systémové definice ţivotní prostředí označují jako 

„systém sloţený z přírodních, umělých a sociálních sloţek materiálního světa, které 

jsou nebo mohou být se sledovaným objektem ve stálé interakci“.
2
  

 Během vývoje tak lze pozorovat posun v chápání ţivotního prostředí. Na 

počátku bylo pojímáno jako pasivní, statická příroda braná v potaz jen jako trpný 

prvek. Později byla definice upravena a ţivotní prostředí charakterizovala jako 

aktivní, dynamický prvek, který doznává změn a vyvíjí se. Nakonec byly do definice 

zahrnuty umělé a sociální sloţky.
3
 Objevují se diskuse o tom, zda do ţivotního 

                                                 

1
 PEKÁREK, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2009, s. 11. 

2
 SOUKOPOVÁ, Jana, et al. Ekonomika ţivotního prostředí. [s.l.] : [s.n.], 2009, s. 7, dostupné z: 

http://is.muni.cz/el/1456/podzim2010/MKV_EKZP/um/17711660/EZP-

skripta.pdf?fakulta=1456;obdobi=4984;kod=MKV_EKZP.  

3
 Tamtéţ. 

http://is.muni.cz/el/1456/podzim2010/MKV_EKZP/um/17711660/EZP-skripta.pdf?fakulta=1456;obdobi=4984;kod=MKV_EKZP
http://is.muni.cz/el/1456/podzim2010/MKV_EKZP/um/17711660/EZP-skripta.pdf?fakulta=1456;obdobi=4984;kod=MKV_EKZP
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prostředí patří pouze ta část našeho reálného světa, která vznikla jako důsledek 

přírodních procesů nebo zda do něho patří i ta část, která vznikla činností člověka.
4
 

   

 ŢivPZ vedle pojmu „ţivotní prostředí“ vymezuje rovněţ pojem „ochrana 

ţivotního prostředí“, a to v § 9 jako „činnosti, jimiţ se předchází znečišťování nebo 

poškozování ţivotního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování 

omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých sloţek, druhů organismů 

nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu ţivotního 

prostředí jako celku“. 

 Do konce osmdesátých let 20. století se poměrně běţně v právních, 

politických textech i odborné literatuře vyskytoval pojem „péče o ţivotní prostředí“. 

Pekárek
5
 uvádí, ţe šlo o označení pro dvě oblasti aktivit zaměřených na ţivotní 

prostředí. Jde o oblast označovanou pojmem „ochrana ţivotního prostředí“ a oblast 

označovanou „tvorba ţivotního prostředí.“ ŢivPZ pak vymezil jen pojem „ochrana 

ţivotního prostředí“.
6
  

 

1.2 Právo ţivotního prostředí  

 

 Právo ţivotního prostředí lze definovat jako soubor právních norem a 

institutů, které upravují společenské vztahy, resp. chování lidí, související s péčí o 

ţivotní prostředí, tedy s ochranou a obnovou sloţek ţivotního prostředí. 

                                                 

4
 Na Právnické fakultě v Brně přetrvává širší pojetí ţivotního prostředí, naproti tomu Damahorský se 

přiklání spíše k uţšímu pojetí pojmu ţivotní prostředí. Srov. PEKÁREK, Milan, et al. Právo ţivotního 

prostředí I. díl. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 17. a DAMAHORSKÝ, Milan, et al. 

Právo ţivotního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 28, 29. 

5
 PEKÁREK, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2009, s. 22, 23. 

6 Pekárek tvrdí, ţe definice obsaţená v § 9 zákona o ţivotním prostředí postrádá to, co vyjadřoval 

výraz „tvorba ţivotního prostředí“, a to vyjádření aktivního přístupu k ţivotnímu prostředí ve smyslu 

jeho rekonstrukce v území, kde bylo natolik poškozeno, ţe by se do stavu blízkému stavu původnímu 

samo nikdy nedostalo (nebo jen za velmi dlouhou dobu) nebo ve smyslu jeho utváření do podoby, 

která lépe vyhovuje současným potřebám člověka a jeho koexistence s ostatními formami ţivota na 

této planetě. 
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 Mezi právními teoretiky bylo diskutováno, zda právo ţivotního prostředí 

vykazuje znaky samostatného vědního oboru. Pekárek
7
 v této souvislosti uvádí, ţe 

společenské vztahy, které jsou obecně označované jako vztahy ochrany a tvorby 

ţivotního prostředí objektivně existují. Rovněţ dnes objektivně a prokazatelně 

existuje v systému našeho práva početná skupina právních norem a institutů, jejichţ 

předmětem regulace je tato skupina společenských vztahů. Usilování o obecné 

uznání práva ţivotního prostředí za uznávané právní odvětví má praktický význam, a 

to zejména v oblasti normotvorby, kde můţe významně ovlivnit podobu právní 

reglementace. 

 Damahorský
8
 poznamenává, ţe jelikoţ je právo ţivotního prostředí mladou 

disciplínou, chybí zde takové poznatky z tvorby a aplikace dřívějších úprav, na které 

mohou navazovat ostatní právní obory. Právo ţivotního prostředí je proto velmi 

dynamickým oborem v oblasti právní vědy i legislativy.  

  

 Právo ţivotního prostředí je tzv. hraničním právním odvětvím. Charakter 

jeho předmětu a s ním spojené metody jeho regulace jej umísťují na pomezí práva 

veřejného a soukromého s tím, ţe přesah do práva veřejného je podstatně výraznější. 

Právo ţivotního prostředí má četné vazby na další právní odvětví a instituty. 

V oblasti práva veřejného má především těsnou vazbu na správní právo. Tato vazba 

na správní právo je dána zejména skutečností, ţe ochrana ţivotního prostředí je 

obecným a současně i veřejným zájmem, ţe hlavním garantem této ochrany je stát a 

jeho orgány. Právo ţivotního prostředí vyuţívá ustanovení a instituty správního 

práva všude tam, kde má jít o veřejnoprávní regulaci a právo ţivotního prostředí 

nemá vlastní úpravu.
9
 

 

 

 

                                                 

7
 PEKÁREK, Milan. Právo ţivotního prostředí - jeho místo a funkce v systému českého práva. In 

Právo ţivotního prostředí: Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 12. 

8
 DAMAHORSKÝ, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 27. 

9
 PEKÁREK, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí I. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 30-

31.  
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1.3 Vnitrostátní prameny práva ţivotního prostředí  

 

 Prameny práva ţivotního prostředí lze v České republice členit podle různých 

kritérií. Například podle rozsahu jejich působnosti. Pokud působí v ochraně 

ţivotního prostředí jako celku, označují se jako předpisy průřezové (horizontální). 

Sem patří například zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v 

platném znění. V případě, ţe působí jen na určitém úseku ochrany, označují se jako 

sloţkové (vertikální), jako je například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v 

platném znění. Třídění pramenů by nemělo být samoúčelné a vţdy by mělo být 

funkční. 

 

 V následujícím přehledu uvedu na úrovni zákonů jen nejdůleţitější z těch, 

které upravují organizaci ochrany ţivotního prostředí: 

 Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) 

 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 

 zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její působnosti 

v ochraně lesa, v platném znění, 

 zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ţivotního prostředí ČR, v platném 

znění 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

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

správy České republiky, v platném znění, 

  

 Přelomovým právním předpisem v oblasti ochrany ţivotního prostředí byl po 

roce 1990 zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí. Na rozdíl od některých 

západoevropských právních řádů (např. Švédsko, Nizozemí) není ŢivPZ kodexem 

práva ţivotního prostředí, ale je pouze rámcovou normou. V aplikační praxi lze 
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ustanovení tohoto zákona pouţít jen společně s jiným zákonem.
10

 Postupně dochází 

k oklešťování zákona přenosem některých jeho ustanovení do jiných právních 

předpisů (např. poskytování informací, posuzování vlivů na ţivotní prostředí atd.). 

Tomuto zákonu téţ schází síla ústavního zákona pro usměrňování tvorby jiných 

právních předpisů na ochranu ţivotního prostředí. Stává se tak, ţe se úprava 

shodných vztahů opakuje v mnoha zákonech, avšak není provedena vţdy stejným 

způsobem. Nicméně zákon o ţivotním prostředí svou pozitivní roli splnil a je nadále 

vyuţíván jako zákon interpretačního významu. 

 

 Legislativa v oblasti ochrany ţivotního prostředí je dnes jiţ velice vyspělá a 

pokročilá, přičemţ významným formujícím faktorem dnešní podoby tohoto právního 

odvětví je především právo Evropské unie (unijní právo) a jeho poţadavky, přesto je 

však moţné poukázat i na některé zásadní nedostatky. Právo ţivotního prostředí má 

výrazně odvětvový charakter, coţ má za následek především nedostatečnou 

provázanost mezi právní úpravou jednotlivých oblastí ochrany ţivotního prostředí. 

Právní předpisy neberou v dostatečně potřebné míře na zřetel vazby věcně 

souvisejících sloţek ţivotního prostředí, právní úprava se mnohdy překrývá nebo 

v ní existují neodůvodněné rozdíly či případně mezery. Nové zákony často nejsou 

zaloţeny na jednotně chápaných a uplatňovaných principech a ne vţdy pouţívají 

jednotnou terminologii. Ačkoli se situace v tomto ohledu v poslední době zlepšila. 

Nejednotnost se projevuje také v úpravě mnoha institutů, procedur apod., které jsou 

společné celé oblasti ţivotního prostředí. Tato skutečnost ztěţuje v mnoha případech 

průběh správního procesu. Příkladem jsou různé druhy vyjádření, stanovisek, 

souhlasů atd., která mají podle právních předpisů, jeţ upravují jednotlivé sloţky 

ochrany ţivotního prostředí, různou povahu. Toto vyvolává stav právní nejistoty. 

Roztříštěnost právní úpravy a velké mnoţství předpisů, které musejí být 

v konkrétním případě aplikovány, také znesnadňuje orientaci v právních předpisech o 

ochraně ţivotního prostředí. 

                                                 

10
 SMOLEK, Martin; TICHÁ, Tereza. Prameny práva ţivotního prostředí. 1. díl - Obecná část. Praha: 

IFEC, 2002, s. 13. 
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 Důsledkem těchto základních nedostatků českého práva ţivotního prostředí 

je, ţe toto právo postrádá jednotnou koncepci. Ta je nezbytná pro dobře fungující 

systém. 

 

 Náš právní řád by tedy měl především odstranit nekonsistentnost a 

roztříštěnost právní úpravy na tomto úseku, rovněţ by bylo potřebné vytvořit systém 

právní ochrany ţivotního prostředí, který by byl zaloţen na jednotné koncepci a 

principech. 

  

 Jiţ dlouhou dobu se u nás řeší potřeba kodexové úpravy v této oblasti. MŢP 

jiţ zpracovalo návrh věcného záměru zákona o ţivotním prostředí. Tím se opět 

otevřela diskuse nad otázkou, jaká by měla být jeho základní koncepce.
11

 Je 

diskutováno, zda to má být skutečně komplexní nebo také rámcový právní předpis, 

který by obsahoval nejen horizontální instituty a nástroje, ale téţ sloţkovou právní 

úpravu. Nebo to má být zákon, který by se omezil pouze na obecnou část. Komplexní 

přístup by měl svůj klad v tom, ţe by v podstatě v jediném právním předpisu 

postihoval problematiku celé šíře právní ochrany ţivotního prostředí po stránce 

materiální i procesní. Tato norma by byla samozřejmě rozsáhlejší, ale umoţňovala by 

lépe pochopit celou problematiku širší veřejnosti. Je však nesporné, ţe tento přístup 

by byl z časového hlediska velmi náročný a také citlivý na změny práva ţivotního 

prostředí Evropské unie.
12

 

 Návrh věcného záměru zákona o ţivotním prostředí se zabývá rovněţ 

organizací veřejné správy v oblasti ochrany ţivotního prostředí a tzv. vrchním 

státním dozorem MŢP. Počítá se například se zřízením České správy ţivotního 

prostředí. Jejím základem by se měly stát některé organizace zřizované MŢP. Mělo 

                                                 

11
 Srov. PRŮCHOVÁ, Ivana. Enviromentalizace právního řádu ČR – vývoj, současnost a perspektivy. 

In PRŮCHOVÁ, Ivana. Aktuální otázky práva ţivotního prostředí. Sborník příspěvků z konference. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 14. 

12
 KRUŢÍKOVÁ, Eva; PETRŢÍLEK, Petr. Kodex ţivotního prostředí - zdroj polemik i nedějí aneb 

návrh věcného záměru zákona o ţivotním prostředí s polemickým komentářem Evy Kruţíkové a Petra 

Petrţílka. [s.l.] : MŢP, 2005, s. 107-113. 
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by se jednat v oblasti správního řízení a kontroly o ČIŢP a částečně téţ o některé 

útvary MŢP, které ve své působnosti mají vedení správních řízení. Odborné zajištění 

výkonu státní správy by pak tvořily AOPK a částečně téţ VÚV. Monitoring a 

jednotný systém informací o ţivotním prostředí by zajišťovaly CHMÚ a CENIA. 

Došlo by tak k vytvoření organizace, která by byla srovnatelná s řadou obdobně 

fungujících evropských agentur. 

 Oblast ţivotního prostředí a veřejné správy je velice rozsáhlá a rozmanitá, 

proto se domnívám, ţe vytvořit do budoucna kodexovou úpravu na tomto úseku bude 

sloţité a časově náročné. Je to však téma, o kterém je potřeba diskutovat, přestoţe se 

názory odborníků na toto téma liší a neustále vyvíjejí. 

 

1.4 Ústavní základy institucionálních aspektů veřejné správy 

 

 Základy právní úpravy fungování státních orgánů v České republice jsou 

obsaţeny v Ústavě. Ústava zakotvuje zásadu dělby státní moci na oblast 

zákonodárnou, soudní a výkonnou.
13

 Své úkoly a funkce při ochraně ţivotního 

prostředí plní všechny orgány těchto tří základních větví státní moci.  

Moc zákonodárná a moc soudní nemají pro ochranu ţivotního prostředí ţádné 

speciální instituce, které by se zabývaly pouze ochranou ţivotního prostředí. Ale stav 

a vývoj ţivotního prostředí ovlivňují svou normotvornou činností a rozhodováním 

v soudních sporech o věcech, které se týkají ţivotního prostředí. Naproti tomu, moc 

výkonná takové instituce má.
14

 Na úseku ochrany ţivotního prostředí tedy hrají 

hlavní roli orgány moci výkonné, jelikoţ hlavně jejich prostřednictvím dochází 

k rozhodování o jednotlivých věcech a téţ k aplikaci příslušných právních předpisů. 

 Vzhledem k tématu této práce a těsné vazby práva ţivotního prostředí na 

správní právo se zde budu věnovat tomu, jak Ústava institucionálně pojednává o 

veřejné správě. 

                                                 

13
 Viz. čl. 2 odst. 1 Ústavy. 

14
 HADRABOVÁ, Alena. Veřejná správa ţivotního prostředí. Praha: OECONOMICA, 2008, s. 13.  
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 Institucionální aspekty veřejné správy
15

 jsou v Ústavě spojovány s mocí 

výkonnou (hlava třetí) nebo ve zvláštním kontextu s územní samosprávou (hlava 

sedmá). Ve spojení s výkonnou mocí jde o tu část veřejné správy, jejímţ subjektem 

zůstává stát a kterou vykonává prostřednictvím vlády jako vrcholného orgánu 

výkonné moci, ministerstev, jiných správních úřadů a za určitých podmínek téţ 

prostřednictvím orgánů samosprávy (zejména územní). Vláda v oblasti veřejné 

správy jako správní orgán přímo činná převáţně není. Její úloha ve věcech správy 

spočívá především v tom, ţe veřejnou správu řídí a organizuje, stanoví její úkoly, 

sleduje její výkonnost a hospodárnost apod. 

 Ohledně veřejné správy obsahuje Ústava v čl. 79 jen základní ustanovení 

týkající se zřizování ministerstev a jiných správních úřadů a stanovení jejich 

působnosti, právních poměrů státních zaměstnanců v ministerstvech a v jiných 

správních úřadech a pravomoci ministerstev i jiných správních úřadů a orgánů 

územní samosprávy vydávat právní předpisy. Podle Ústavy je moţno zřizovat 

ministerstva a jiné správní úřady pouze zákonem. Obdobně to platí i o jejich 

působnosti. Dále Ústava věnuje pozornost i sekundárním právním předpisům, 

přičemţ pravomoc je vydávat svěřuje
16

 ministerstvům, jiným správním úřadům a 

orgánům územní samosprávy za podmínky, ţe budou speciálně zmocněny v zákoně, 

který má být proveden, a ţe tak učiní v mezích zákona. Toto omezení pravomoci 

vydávat právní předpisy zabraňuje tomu, aby je mohly vydávat útvary, které nejsou 

zřízené zákonem jako správní úřady. Zákon tedy můţe delegovat veřejnou správu na 

určitého nositele, který má vlastní veřejnoprávní subjektivitu, ale nemůţe jej zmocnit 

k vydávání prováděcího právního předpisu.
17

 Avšak pravomoc vydávat konkrétní 

akty tímto dotčena není.  

 Bliţší vymezení územní samosprávy v Ústavě je obsaţeno v hlavě sedmé. 

V čl. 99 je stanoveno členění státu na obce, jako základní územní samosprávné 

celky, a kraje, jako vyšší územní samosprávné celky. V dalších ustanoveních je pak 

                                                 

15
 Pokud jde o ustanovení, která váţou veřejnou správu ve smyslu materiálním (tj. jako činnost), pak 

se odpovídající ustanovení nachází v hlavě první Ústavy a v Listině základních práv a svobod. 

16
 Viz. čl. 79 odst. 3 Ústavy. 

17
 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 121. 
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zakotveno jejich právo na samosprávu, právo na vlastní majetek a hospodaření podle 

jejich vlastního rozpočtu a rovněţ jako základní orgán územních samosprávných 

celků je stanoveno zastupitelstvo. Ústava zakotvuje v čl. 104 odst. 3 i právotvorbu 

obcí a krajů (zde jde o samostatnou působnost). Rovněţ nelze opomenout ani ústavní 

základ pro přenesenou působnost obcí a krajů. To je upraveno v čl. 105 Ústavy. 

Právotvorba obcí a krajů v přenesené působnosti musí mít oporu v jiţ zmiňovaném 

čl. 79 odst. 3 Ústavy. 
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2. Státní orgány a jejich pravomoci při ochraně ţivotního 

prostředí 

  

2.1 Orgány moci zákonodárné 

 

 Zákonodárná moc v České republice náleţí Parlamentu. Ústavní úprava, 

postavení a fungování Parlamentu České republiky je obsaţena v hlavě druhé 

Ústavy. 

  Základní pravomocí Parlamentu je schvalování zákonů. Ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí přijímá nejen specializované zákony na ochranu ţivotního 

prostředí, ale i jiné obecné a průřezové, které svými ustanoveními chrání ţivotní 

prostředí. Ostatním orgánům je svěřená pouze určitá forma ingerence do 

zákonodárné pravomoci Parlamentu. Ze strany vlády je základní ingerencí 

zákonodárná iniciativa vlády, další formou ingerence je normotvorná činnost vlády – 

zákonná úprava přijatá Parlamentem je rozvíjena podzákonnými akty exekutivy. Ze 

strany prezidenta republiky je moţno pouţít vůči běţným zákonům prezidentského 

veta, kromě toho má prezident oprávnění podat návrh na zrušení zákonů nebo jiných 

právních předpisů Ústavnímu soudu.
18

 

 Vedle zákonodárné moci má Parlament pravomoc vyjadřovat souhlas 

s mezinárodními smlouvami. Tento souhlas vyjadřuje obdobně jako schvalování 

zákonů. Základní rozdíl spočívá v tom, ţe ani poslanci, ani senátoři nemohou při 

projednávání mezinárodní smlouvy na jejím textu nic změnit.  

 Projevem silné pozice Parlamentu je také moţnost rozhodovat o obsazení 

některých jiných nejvyšších státních orgánů. Jde především o volbu prezidenta 

republiky a moţnost vyslovení důvěry či nedůvěry vládě.  

 V konkrétních záleţitostech můţe Parlament uplatnit vůči orgánům moci 

výkonné některá kontrolní oprávnění, která spočívají především ve sledování 

způsobu, jakým tyto orgány provádějí zákony přijaté Parlamentem. 

 

                                                 

18
 PAVLÍČEK, Václav, et al. Ústavní právo a státověda. 2. díl Ústavní právo České republiky – část 1. 

Praha: Linde Praha, a. s., 2001, s. 225. 
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2.2 Orgány moci soudní 

 

 Soudní moc vykonávají jménem České republiky nezávislé soudy.  Soudy lze 

definovat jako zvláštní státní orgány, které závazně rozhodují o tom, zda došlo 

k porušení práva a pokud ano, jakým způsobem má být tento závadný stav 

napraven.
19

 Soudy (obecné) jsou tedy povolány zejména k tomu, aby zákonem 

stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Základní úkoly soudnictví 

upravuje hlava čtvrtá Ústavy a blíţe je rozvádí zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a 

soudcích, v platném znění.  

 Soustava soudů je stanovena v čl. 91 Ústavy. Soustavu obecných soudů podle 

ústavní dikce tvoří:  

 Nejvyšší soud, 

 Nejvyšší správní soud, 

 vrchní, krajské a okresní soudy. 

 

 Obecné soudy mohou vstupovat do ochrany ţivotního prostředí celkem ve 

třech různých typech situací. Řeší spory mezi soukromými osobami (občanskoprávní 

řízení), kontrolují zákonnost rozhodování úřadů (správní řízení) a rozhodují o vině a 

trestu za trestné činy (trestní řízení). 

 Součástí soudní moci je i Ústavní soud, který je definován Ústavou v čl. 83 

jako soudní orgán ochrany ústavnosti a je formálně oddělen od soustavy obecného 

soudnictví. 

 

2.2.1 Ústavní soud    

  

 Ústavní soud je speciální (státní) orgán soudního typu, který se zabývá 

kontrolou ústavnosti a plní některé další rozhodovací funkce více či méně 

ústavněprávního charakteru. Istitutu ústavního soudnictví se dotýká řada ustanovení 

Ústavy. Podrobnější hmotněprávní i procesní úpravu dále obsahuje zákon č. 

                                                 

19
 DOHNAL, Vítězslav; ČERNÝ, Pavel. Stát, obec, kraj a občan při ochraně ţivotního prostředí. 

Praha: MŢP, 2005, s. 27. 
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182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění a některé související otázky 

upravují i další zákony.
20

 Čl. 87 Ústavy taxativně vypočítává pravomoc a působnost 

Ústavního soudu.  

 Z hlediska ţivotního prostředí a téţ veřejné správy jsou důleţité zejména tyto 

pravomoci Ústavního soudu: 

 rozhoduje o zrušení podzákonných právních předpisů nebo jejich 

jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo 

zákonem,
21

 

 rozhoduje o ústavní stíţnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému 

zásahu státu,
22

 

 rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní 

samosprávy,
23

 

 rozhoduje o ústavní stíţnosti proti pravomocnému rozhodnutí, opatření a 

jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a 

svobod.
24

 

 

 V případě právních moţností občanů podílet se na ochraně ţivotního 

prostředí je tedy důleţité to, ţe existují základní lidská práva, která lze vyuţít pro 

ochranu ţivotního prostředí.
25

 Pokud se fyzická nebo právnická osoba domnívá, ţe 

některé její základní právo zaloţené na Listině bylo porušeno orgánem veřejné moci, 

můţe podat k Ústavnímu soudu ústavní stíţnost. Před podáním ústavní stíţnosti je 

nutné vyčerpat všechny ostatní právní prostředky. Ústavní stíţnost je tedy poslední 

zárukou ochrany základních práv a svobod v našem právním řádu. Domnívám se, ţe 

její pouţití bude tedy spíše výjimečné.  

 

                                                 

20
 Např. zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 

21
 Viz. čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy, § 64-71 zákona č. 182/1993 Sb.  

22
 Viz. čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, § 72-84 zákona č. 182/1993 Sb.  

23
 Viz. čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy, § 120-125 zákona č. 182/1993 Sb. 

24
 Viz. čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, § 72-84 zákona č. 182/1993 Sb.  

25
 Jedná se zejména o základní lidská práva, politická práva, hospodářská a sociální práva obsaţená 

v Listině. 
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 Mezi významné judikáty týkající se ţivotního prostředí a veřejné správy patří 

například nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2007 (PL. ÚS 45/06), ve kterém 

se zabýval rozsahem, v jakém mohou obce obecně závaznými vyhláškami ukládat 

povinnosti. Ústavní soud se v tomto případě zabýval návrhem ministra vnitra na 

zrušení ustanovení čl. 3 OZV města Jirkova č. 4/2005, k zabezpečení místních 

záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Tento návrh byl zamítnut. 

Navrhovatel tvrdil, ţe napadené ustanovení reguluje problematiku, která je jiţ 

upravena příslušnými zákony, nespadá do samostatné působnosti obce, ukládá 

fyzickým a právnickým osobám povinnosti bez zákonného zmocnění, čímţ se 

dostává do rozporu s ústavním pořádkem České republiky a zákonem o obcích, a z 

toho důvodu ho navrhl zrušit. Ústavní soud konstatoval, ţe ustanovení čl. 104 odst. 3 

Ústavy je nutno nadále interpretovat v linii dosavadních nálezů Ústavního soudu tak, 

ţe obce jsou přímo tímto ustanovením Ústavy zmocněny tvořit právo ve formě 

vydávání obecně závazných vyhlášek. Stanovení mezí samostatné působnosti obce 

svěřila Ústava zákonu (čl. 104 odst. 1 Ústavy), kterým je zákon o obcích. Ten v § 10 

stanoví oblasti, v nichţ můţe obec bez zákonného zmocnění vydávat obecně závazné 

vyhlášky. Zvláštní zákony mohou stanovit další věcné oblasti, v nichţ obec můţe 

realizovat své normotvorné oprávnění. Pro všechny takto vymezené věcné oblasti 

pak platí společná podmínka, ţe musí jít o záleţitost v zájmu obce a občanů obce (§ 

35 odst. 1 zákona o obcích). Tedy, musí jít vţdy o místní záleţitost a právní předpis 

obce se nesmí dostat do rozporu s normou vyšší právní síly, v případě obecně 

závazných vyhlášek se zákonem. Odpověď na otázku, zda obec nepřekročila meze 

své zákonné působnosti tím, ţe normuje oblasti vyhrazené zákonné úpravě, 

předpokládá identifikaci předmětu a cíle regulace zákona na straně jedné a obecně 

závazné vyhlášky na straně druhé. Pokud se nepřekrývají, nelze bez dalšího říci, ţe 

obec nesmí normovat určitou záleţitost z důvodu, ţe je jiţ regulována na úrovni 

zákona. Ani soukromoprávní zákonná regulace bez dalšího nevylučuje regulaci 

prostřednictvím obecně závazných vyhlášek obcí, pokud se předměty a cíle jejich 

regulace liší. 

 Tento nález je významný v tom, ţe Ústavní soud poprvé stanovil, ţe čl. 104 

odst. 3 Ústavy jsou obce zmocněny k tomu, aby obecně závaznou vyhláškou upravily 

záleţitosti, které náleţí do samostatné působnosti obce, aniţ by k tomu musely být 
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výslovně zmocněny zákonem. Musí se však jednat o záleţitosti místní a obecně 

závazná vyhláška nesmí být v rozporu se zákonem. Obecně závazná vyhláška téţ 

můţe regulovat i problematiku, která je jiţ upravena zákonem, pokud se cíl a 

předmět obecní úpravy liší od úpravy zákonné. 

 

 Další významná judikatura Ústavního soudu (zejména ta, která souvisí 

s otázkou práva na příznivé ţivotní prostředí) je uvedena u pojednání o soudech ve 

správním soudnictví. 

   

2.2.2 Soudy v občanském soudním řízení 

 

 Bliţší charakteristiku záleţitostí, které soudy v občanském soudním řízení 

projednávají a rozhodují, obsahuje ustanovení § 7 OSŘ, kde je stanoveno: „V 

občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, 

které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, 

pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. 

 Charakteristickou vlastností soukromoprávních vztahů je rovnost všech jejich 

subjektů a nezbytná nutnost účasti „nezúčastněného třetího“ ve všech případech, kdy 

má být v této oblasti procesně řešen právní konflikt. Pro vyuţití občanskoprávních 

prostředků při ochraně ţivotního prostředí je nutnou podmínkou porušení práva 

daného občanským zákoníkem. 

 Občanskoprávní soudy chrání soukromá práva fyzických a právnických osob 

a jakkoliv ţivotní prostředí obecně. Je proto nutná aktivita fyzických a právnických 

osob. Pokud tedy někdo chce přispět k ochraně ţivotního prostředí pomocí 

občanskoprávního soudního řízení, musí jako ţalobce prokázat porušení zákona, 

který určitou sloţku ţivotního prostředí chrání a také zásah do svých subjektivních 

práv, tedy ţe on sám byl škodlivým zásahem přímo poškozen.
26

 

 Při občanskoprávní ochraně ţivotního prostředí se nejčastěji vyuţívá tzv. 

sousedských práv. Jedná se o omezení vlastnického práva daná zákonem. Ustanovení 

§ 127 odst. 1 ObčZ ve své úvodní větě stanoví, ţe vlastník věci se musí zdrţet všeho, 

                                                 

26
 DOHNAL, Vítězslav; ČERNÝ, Pavel. Stát, obec, kraj a občan při ochraně ţivotního prostředí. 

Praha: MŢP, 2005, s. 53. 
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čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěţoval jiného anebo čím by závaţně 

ohroţoval výkon jeho práv. Obtěţování či ohroţování musí být podstatné. Kritéria 

„nad míru přiměřenou poměrům“ a „váţné ohroţení práv“ musí být posuzována 

podle konkrétní situace v místě, kde k obtěţování dochází. V dalším textu § 127 odst. 

1 tuto generální úpravu tzv. sousedského práva příkladmo rozvádí. Vlastník 

výkonem nesmí zejména nad míru přiměřenou poměrům, neboli podstatně obtěţovat 

sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami atd.
27

 

 Další moţností občanskoprávní ochrany ţivotního prostředí je institut 

náhrady škody. ObčZ ve svém ustanovení § 415 stanoví: „kaţdý je povinen počínat 

si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku, na přírodě a na ţivotním 

prostředí“. Uplatnění soukromoprávního institutu náhrady škody je však pro ochranu 

ţivotního prostředí značně omezen. Meze vyuţití institutu škody pro nápravu ztrát na 

ţivotním prostředí tedy spočívá zejména v nezbytnosti její přesné kvantifikace, 

moţnosti uplatňovat ji jen na „vlastnitelné“ sloţky ţivotního prostředí a zejména 

v principu volné dispozice (včetně absence účelové vázanosti získaných prostředků). 

 

2.2.3 Soudy v trestním řízení   

 

 Rozhodováním soudů v trestních věcech je uskutečňována ústavní zásada, ţe 

jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy (čl. 90 Ústavy, čl. 40 odst. 1 

Listiny). Přitom jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakoţ 

i jaké újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uloţit. Legální definice 

trestného činu je uvedena v ustanovení § 13 odst. 1 TZk: „trestným činem je 

protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky 

uvedené v takovém zákoně“. TZk byly rozděleny trestné delikty do dvou kategorií, 

kterými jsou přečiny a zločiny.
28

 

 Trestní právo hraje zejména vzhledem ke své výrazně odstrašující funkci stále 

větší úlohu při ochraně ţivotního prostředí. V posledním období se zvyšuje četnost a 

                                                 

27
 KNAPPOVÁ, Marta, et al. Občanské právo hmotné 1, 4. vydání. Praha: ASPI, a. s., 2002, s. 328, 

329. 

28
 Ust. § 14 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 
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závaţnost protiprávních činů proti ţivotnímu prostředí, jeţ zjevně nemohou být 

sankciovány pouze na úrovni správního práva.
29

  

 Do roku 1989 nebyla v trestním zákoně obsaţena úprava, která by 

postihovala jednání ohroţující nebo porušující zájmy společnosti v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí. Ţivotní prostředí bylo chráněno pouze zprostředkovaně, a to 

v rámci obecných ustanovení o ochraně zdraví, majetku a v rámci hospodářských 

trestných činů a trestných činů obecně nebezpečných. Aţ od roku 1989 byly do 

trestního zákona z roku 1961 postupně zařazovány skutkové podstaty, které chránily 

ţivotní prostředí. Tyto skutkové podstaty byly zařazovány do různých hlav trestního 

zákona.
30

 

 Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

kterém zákonodárce vyčlenil trestné činy proti ţivotnímu prostředí do samostatné 

hlavy, a to hlavy osmé zvláštní části TZk. Učinil tak s ohledem na dobové nazírání a 

význam chráněných společenských vztahů.  

 Ustanovení trestního zákoníku, která upravují tyto trestné činy, mají převáţně 

blanketní charakter. Ve většině případů jde o blanketní skutkové podstaty, které 

odkazují na právní předpisy o ochraně ţivotního prostředí, ochraně zvířat, nakládání 

s léčivy, hospodaření s přírodními zdroji apod. Jedná se o velké mnoţství předpisů, a 

který konkrétní právní předpis musí pachatel porušit, bude záviset na konkrétním 

případě. V rámci ochrany ţivotního prostředí jsou vyuţitelné i skutkové podstaty 

trestných činů, které jsou obsaţeny v jiných hlavách zvláštní části trestního 

zákoníku.
31

 

 Z hlediska vyjádření jednotlivých skutkových podstat se u těchto trestných 

činů projevily nedostatky TZk z roku 2009. Jde zejména o rezignaci na abstraktní 

právní jazyk, opakování, mnohomluvnost a nadbytečná kazuistika. 

Nová úprava do značné míry vychází z předchozího trestního zákona a jeho text 

v podstatě jen doplňuje a upravuje, přičemţ přibylo pouze několik nových 

                                                 

29
 DAMAHORSKÝ, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 71. 

30
 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 718. 

31
 Jde např. o trestné činy zneuţívání vlastnictví podle § 229 zákona č. 40/2009 Sb., nedovolená 

výroba a drţení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky podle § 281 zákona č. 40/2009 Sb. 
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skutkových podstat, především pokud jde o ochranu zvířat.
32

 Rovněţ u některých 

trestných činů zařazených do osmé hlavy existují pochybnosti, zda jde ještě o 

ochranu ţivotního prostředí.
33

 Téţ není uspokojivé to, ţe se mezi výčtem skutkových 

podstat trestných činů nepřekaţení trestného činu uvedeného v § 367 nebo 

neoznámení trestného činu uvedeného v § 368 neobjevil ţádný z trestných činů 

zařazených v hlavě osmé. 

 Trestněprávní ochrana ţivotního prostředí je od roku 2008 upravena rovněţ 

v rámci práva Evropské unie. Jedná se o směrnici Rady a Evropského Parlamentu č. 

99/2008/ES, o trestněprávní ochraně ţivotního prostředí. Při přípravě nového 

trestního zákoníku nebyla tato směrnice v převáţné většině zohledněna. 

 

 Obecně panuje velmi nízký stav odsouzených u některých skutkových podstat 

trestných činů proti ţivotnímu prostředí. Jedná se například o trestné činy ohroţení a 

poškození ţivotního prostředí (podle § 181a a 181b trestního zákona účinného do 31. 

12. 2009). Tyto trestné činy tvoří za rok nejvýše jednotky případů. Nejvíce trestných 

činů proti ţivotnímu prostředí bývá zpravidla zjištěno v oblasti skutkové podstaty 

trestného činu pytláctví (celkem 145 trestných činů za rok 2008).
34

 Na tomto lze 

vidět, ţe trestněprávní represe zřejmě není zcela efektivně vyuţívána. 

  

 Nedostatek současné právní úpravy spatřuji v trestních sazbách odnětí 

svobody, které jsou podle mého názoru příliš nízké, přestoţe byla většina trestních 

sazeb odnětí svobody novým TZk zpřísněna. 

 Další nedostatek spatřuji v tom, ţe za trestný čin nelze stíhat právnické osoby, 

které se velice často stávají prostředkem k páchání závaţné společensky škodlivé 

činnosti a která mnohdy přesahuje i hranice států. Problémem deliktů, které jsou 

                                                 

32
 STEJSKAL, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. České právo ţivotního prostředí. 2009, IX, 1, s. 43-

47. 

33 TICHÁ, Tereza. Trestní právo a ochrana ţivotního prostředí. In PRŮCHOVÁ, Ivana. Aktuální 

otázky práva ţivotního prostředí. Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2005, s. 76-82. 

34
 Ministerstvo spravedlnosti ČR – Ročenka kriminality 2009, dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=3397&d=47145. 



24 

 

páchány prostřednictvím právnické osoby, je s označením konkrétní fyzické osoby či 

prokázáním jejího zavinění a ani případný trestní postih není pro právnickou osobu 

závaţným problémem v pokračování páchání enviromentálních deliktů. Proto se 

v současné době hovoří o zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob. 

 Dále se domnívám, ţe důleţitá je účinná spolupráce orgánů činných 

v trestním řízení s jednotlivými odbory MŢP, ČIŢP, MZe a jiných orgánů státní 

správy, případně i některých nevládních organizací. To podle mého názoru můţe 

zajistit rychlejší průběh dokazování trestné činnosti.  

 Neméně důleţitá je osvěta a vzdělání celé společnosti. Problémem však je 

velké mnoţství právních předpisů v oblasti ţivotního prostředí a jejich obecná 

neznalost.   

  

2.2.4 Soudy ve správním soudnictví   

 

 Ve správním soudnictví soudy jakoţto „soudy práva veřejného“ poskytují 

ochranu veřejným subjektivním právům
35

 fyzických a právnických osob a rozhodují 

v dalších věcech, v nichţ tak stanoví SŘS (např. některé ţaloby k ochraně veřejného 

zájmu podle § 66). 

 Ve správním soudnictví jednají a rozhodují jen krajské soudy a Nejvyšší 

správní soud. Krajské soudy jsou k rozhodování věcně příslušné, nestanoví-li SŘS, 

ţe věcně příslušný je Nejvyšší správní soud (zejména některé věci volební, 

rozhodování kompetenčních sporů atd.).  Místní příslušnost krajského soudu je 

upravena § 7 SŘS. U krajského soudu vykonávají správní soudnictví specializované 

senáty a specializovaní samosoudci. 

 

 

 

                                                 

35
 Subjektivní právo představuje míru moţného a dovoleného chování subjektu práva, chovat se 

způsobem objektivním právem nezakázaným tj. secundum et intra legem nebo praeter legem. 

Subjektivní právo veřejné je tedy taková moţnost vyjádřená a zaručená normami náleţejícími do 

oblasti práva veřejného. 
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 Soudy ve správním soudnictví rozhodují zejména
36

: 

 o ţalobách proti rozhodnutím správních orgánů
37

 (§ 65-78 SŘS),  

 o ochraně proti nečinnosti správního orgánu (§ 79-81 SŘS),  

 o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu (§ 82-87 SŘS),  

 o kompetenčních ţalobách (§ 97-101 SŘS), 

 o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem (§ 

101a-101d). 

  

 Pro ochranu ţivotního prostředí má největší praktický význam zejména 

ţaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 SŘS.  

 

 Obecnou ţalobu podle § 65 SŘS můţe podat: 

 ten, kdo tvrdí, ţe byl nezákonným rozhodnutím správního orgánu zkrácen na 

svých veřejných hmotných subjektivních právech přímo anebo v důsledku 

porušení takových svých práv (zpravidla procesních) v předcházejících 

řízeních,  

 ten, kdo takovou ţalobní legitimaci sice nemá, avšak byl účastníkem řízení 

před správním orgánem, který vydal rozhodnutí a tvrdí, ţe byl postupem 

správního orgánu zkrácen na právech, která jemu příslušejí takovým 

způsobem, ţe to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. 

 

 Ţalobní legitimace se tedy poskytuje také osobám, o jejichţ hmotných 

právech nebo povinnostech se ve správním řízení nerozhodovalo, ale zákon jim 

poskytl moţnost vystupovat v řízení jako účastník (např. občanské sdruţení na 

základě některých sloţkových zákonů). Touto ţalobou se lze domáhat zrušení 

rozhodnutí nebo vyslovení jeho nicotnosti. Podat ţalobu proti rozhodnutí správního 

orgánu lze pouze, pokud účastník vyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před 

správním orgánem.  

                                                 

36
 Viz. § 4 SŘS. 

37
 Správní orgán je definován v § 4 odst. 1 písm. a) SŘS. 
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 Podle SŘS můţe být ţalobce úspěšný jen v případě, ţe nezákonným 

rozhodnutím správního orgánu došlo k zásahu do jeho subjektivních práv. 

K subjektivním právům, která mohou být zasaţena nejčastěji ve správním řízení, 

patří právo vlastnické a další majetková práva vyplývající z občanského zákoníku. 

Ústavní soud se několikrát zabýval povahou práva na příznivé ţivotní prostředí, které 

je zakotveno v čl. 35 Listiny a uznal, ţe ačkoli je ţivotní prostředí v jistém smyslu 

veřejným statkem či hodnotou, není tím vyloučena existence subjektivního práva 

jednotlivce na příznivé ţivotní prostředí.
38

 Jde však nepochybně o právo s relativním 

obsahem, proto musí být vykládáno z mnoha aspektů a vţdy se zřetelem ke konkrétní 

věci.
39

 Dále Ústavní soud také vyvodil ve svém usnesení ze dne 6. 1. 1998 (sp. zn. I 

ÚS 282/97) to, ţe čl. 35 Listiny zakotvující mimo jiné právo na příznivé ţivotní 

prostředí na právnické osoby vztahovat nelze. Je zřejmé, ţe práva vztahující se 

k ţivotnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikoţ se jedná o biologické 

organismy, které na rozdíl od právnických osob podléhají eventuálním negativním 

vlivům ţivotního prostředí. Tomu ostatně odpovídá i charakteristika ţivotního 

prostředí, jak ji provedl zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí. 

 Soudy tak často zastávají názor, ţe občanské sdruţení jako právnická osoba 

můţe namítat jen zásah do svých procesních práv a nemůţe namítat zásah do 

„hmotného“ práva na ţivotní prostředí nebo do vlastnického práva k věcem, které 

nevlastní. Neexistuje stálá rozhodovací praxe soudů o otázce, zda lze chránit 

vlastnictví prostřednictvím občanského sdruţení. Otázku, zda mohou občanská 

sdruţení hájit hmotné právo na příznivé ţivotní prostředí, jiţ soudy řešily mnohokrát 

a přijaly spíše názor, ţe občanská sdruţení toto právo hájit nemohou. Tento názor, 

jak je zmíněno výše, odůvodňují tím, ţe právnické osoby, jako jsou občanská 

sdruţení, nejsou biologickými organismy, a tak nemohou vnímat zásahy do ţivotního 

                                                 

38
 Viz. nález pléna Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97. V tomto rozhodnutí 

Ústavní soud uvádí: „ skutečnost, ţe ţivotní prostředí je veřejným statkem (hodnotou) ve smyslu 

preambule Ústavy, Listiny a čl. 7 Ústavy nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé ţivotní 

prostředí (čl. 35 odst. 1 Listiny), jakoţ i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat (čl. 41 

Listiny). Tato subjektivní práva náleţí i občanským sdruţením, avšak toliko procesního charakteru, 

protoţe jako právnické osoby nejsou v tomto ohledu schopny utrpět zásah do práv hmotných“.  

39
 Viz. nález pléna Ústavního soudu ze dne 25. 10. 1995, sp. zn. PL.ÚS 17/95. 
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prostředí. Například téţ Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 17. 5. 1999 

(čj. 6 A 95/94-87) stanovil, ţe právo na příznivé ţivotní prostředí je právem 

hmotněprávním, jehoţ nositelem nemůţou být právnické osoby. Ty mají pouze 

procesněprávní oprávnění.  

 Český právní řád však přiznává právnické osobě majetková práva
40

 a rovněţ 

práva, která jsou spíš nemajetkové, osobnostní povahy
41

. A kromě toho, řada zákonů 

předpokládá, ţe ţivotní prostředí má být chráněno právě prostřednictvím občanských 

sdruţení. Proto se domnívám, ţe by mohlo být upuštěno od názorů, podle kterých se 

občanská sdruţení nemohou domáhat práva na příznivé ţivotní prostředí a mohla by 

jim být přiznána moţnost uplatňovat toto právo jménem svých členů. 

 Aarhuská úmluva v čl. 9 odst. 2 stanoví, ţe soudní ţalobu mohou podat 

„osoby z řad dotčené veřejnosti“, které na tom mají dostatečný zájem, nebo u nich 

trvá porušení práva. Platí domněnka, ţe občanská sdruţení, která splňují poţadavky 

národního práva, mají dostatečný zájem a mají práva, která mohou být porušena. 

Dále je uvedeno, ţe tyto osoby se mohou domáhat přezkumu hmotné i procesní 

zákonnosti. Výklad soudů, který občanským sdruţením přiznává pouze procesní 

práva, je tedy podle názorů mnoha odborníků
42

 v rozporu s Aarhuskou úmluvou. 

K těmto názorům se přikláním. Domnívám se, ţe pokud bude respektováno 

oprávnění občanských sdruţení domáhat se přezkumu nejen procesní, ale i věcné 

správnosti rozhodnutí úřadů, tak jak to vyplývá z Aarhuské úmluvy, pak by podle 

mého názoru nemusela být z praktické stránky tak podstatná otázka existence nebo 

neexistence práva občanských sdruţení na příznivé ţivotní prostředí.   

  

 Zvláštní ţalobou k ochraně veřejného zájmu podle ustanovení § 66 odst. 3 

SŘS můţe rozhodnutí správního orgánu napadnout ten, komu takové oprávnění 

výslovně svěřuje zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí 

                                                 

40
 Např. vlastnit movité věci a nemovitosti. 

41
 Např. právo na ochranu dobré pověsti podle § 19b občanského zákoníku. 

42
 MOTZKE, Radek; PODSKALSKÁ, Sandra. Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi, Planeta č. 

6/2007. Praha: MŢP, 2007.  
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právního řádu (čl. 10 Ústavy). Zvláštní zákon zatím neexistuje a takovou 

mezinárodní smlouvou by mohla být Aarhuská úmluva a zejména její článek 9 odst. 

3. Tento článek poţaduje, aby měli jednotlivci i národní nevládní organizace 

moţnost napadat rozhodnutí a opomenutí veřejné správy a soukromých osob, kdyţ 

poruší právní předpisy na ochranu ţivotního prostředí. Na základě tohoto článku lze 

dovodit právo veřejnosti na přístup k soudní ochraně ve věcech ţivotního prostředí 

téţ v případech, kdy vnitrostátní právo ţádnou úpravu ve vztahu k tomuto článku 

neobsahuje. Tento závěr lze učinit v případě, ţe bude přiznán přímý účinek Aarhuské 

úmluvě, resp. jeho konkrétním článkům. Soudní praxe však není v této otázce stále 

ustálená a postoj k přiznání přímého účinku  Aarhuské úmluvě je spíše odmítavý. 

 Vedle čl. 10 Ústavy jsou dalšími podmínkami přímé aplikace mezinárodních 

smluv a jejich jednotlivých ustanovení (podle teorie a soudní praxe) jejich dostatečná 

specifičnost a moţnost přímo dovodit z jejich ustanovení konkrétní a vymahatelná 

práva fyzických a právnických osob vůči státu. Tedy není potřeba nějakých 

vnitrostátních opatření. 

 První velice příznivý je v tomto ohledu rozsudek NSS ze dne 18. 7. 2006 (1 

Ao 1/2006-74). V tomto rozsudku NSS mimo jiné konstatoval, ţe Aarhuská úmluva 

má ve smyslu čl. 10 Ústavy aplikační přednost před vnitrostátním právem a 

především, ţe z čl. 1 odst. 2 Ústavy vyplývá imperativ souladného výkladu 

vnitrostátního práva s mezinárodními závazky ČR vyplývajícími z Úmluv.
43

  Tento 

svůj velmi příznivý výklad z hlediska práv dotčené veřejnosti zpochybnil v několika 

dalších rozhodnutích.
44

 Jde například o usnesení ze dne 24. 1. 2007 (3 Ao 2/2007-

42), kde NSS konstatoval, ţe Aarhuská úmluva není přímo aplikovatelná, pokud jde 

o aktivní ţalobní legitimaci pro občanská sdruţení, neboť z ní údajně jednoznačně 

nevyplývají konkrétní práva jednotlivých osob. Tento názor poté NSS zaujal i 

v usnesení ze dne 13. 3. 2007 (3 Ao 1/2007-44), ve kterém odmítl dovodit přímou 

aplikovatelnost i pro oprávnění fyzických osob a dále zpochybnil i povinnost 

konformního výkladu vnitrostátního práva s Aarhuskou úmluvou. 

                                                 

43
 Tedy pokud je moţné určitou vnitrostátní úpravu vyloţit vícero způsoby, pak má přednost dostat 

takový výklad, který naplňuje poţadavky Úmluvy.  

44
 Tato rozhodnutí se týkají (stejně jako první výše zmíněné rozhodnutí) územních plánů schválených 

podle starého stavebního zákona. 
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  Z těchto názorů NSS tedy vyplývá, ţe se veřejnost nemůţe Aarhuské úmluvy 

dovolávat, dokud nebude do vnitrostátního práva zapracována zvláštním zákonem. 

NSS tedy ve svých rozsudcích akceptoval zásadu, podle které mají mezinárodní 

smlouvy v případě rozporu se zákonem přednost a zákony mají být vykládány 

v souladu s nimi, odmítl však přímou aplikovatelnost čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy.  

  

 Evropská unie k Aarhuské úmluvě přistoupila dne 17. února 2005. Zatím 

nepřijala právní úpravu za účelem začlenění jejího čl. 9 odst. 3 do práva EU, pokud 

jde o povinnosti, které ukládá členským státům (na rozdíl od povinností, které ukládá 

orgánům EU). 

 Rozhodující ohledně problematiky přímé aplikace čl. 9 odst. 3 Aarhuské 

úmluvy je skutečnost, ţe Nejvyšší soud Slovenské republiky poloţil Soudnímu dvoru 

ES předběţné otázky
45

, týkající se účinku čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy, zejména 

pak toho, zda má tento článek přímý účinek, nebo má být vykládán tak, ţe má přímý 

účinek v rámci právního řádu členského státu.
46

  

 Soudní dvůr (velký senát) dne 8. března 2011 rozhodl tak, ţe „čl. 9 odst. 3 

Aarhuské úmluvy, která byla jménem ES schválena rozhodnutím Rady 2005/370/ES 

ze dne 17. února 2005 nemá v právu Unie přímý účinek. Je nicméně na 

předkládajícím soudu, aby vyloţil procesní právo upravující podmínky, které je 

nutno splnit pro účely podání správního opravného prostředku nebo ţaloby 

způsobem, který v co největším moţném rozsahu zohlední čl. 9 odst. 3 této úmluvy, 

jakoţ i cíl účinné soudní ochrany práv poskytnutých právem Unie, aby organizace na 

ochranu ţivotního prostředí mohla soudně napadnout rozhodnutí vydané v rámci 

správního řízení, které by mohlo být v rozporu s právem Unie v oblasti ţivotního 

prostředí.“
47

 

  

  Dále má pro ochranu ţivotního prostředí význam ustanovení §66 odst. 2 

SŘS. Podle tohoto ustanovení můţe zvláštní ţalobou k ochraně veřejného zájmu 

                                                 

45
 Ve své věci sp. zn. 5 Spţ 41/2009. 

46
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0240:CS:HTML#Footnote1 

47
 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. března 2011, dostupné z http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0240:CS:HTML. 
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nejvyšší státní zástupce napadnout rozhodnutí státního orgánu, jestliţe k jejímu 

podání shledá závaţný veřejný zájem. Veřejnost má moţnost podávat k takovému 

jednání podněty. Touto ţalobou se lze domáhat zrušení rozhodnutí, zejména pro 

nezákonnost bez ohledu na to, v čem nezákonnost spočívá. 

 

 Pro oblast ţivotního prostředí má téţ značný význam rozhodování soudů o 

zrušení opatření obecné povahy
48

 nebo jeho části pro rozpor se zákonem (§101a – 

101d SŘS). Opatření obecné povahy (dále jen OOP) jsou například všechny územní 

plány podle nového stavebního zákona, tedy územní plány, zásady územního rozvoje 

i regulační plány.
49

 

 Proti OOP jsou vyloučené klasické opravné prostředky. Dotčené osoby však 

mají právo ţádat o zrušení OOP nebo jeho části NSS.
50

 Ačkoli NSS v těchto řízeních 

rozhoduje krátkou dobu, je judikatura v této oblasti jiţ poměrně bohatá. Rovněţ i 

v tomto typu řízení jsou určité problematické oblasti. Jedná se např. o otázku aktivní 

legitimace a rovněţ i o otázky samotného meritorního přezkumu územních plánů.    

  NSS přezkoumává postup příslušného orgánu veřejné správy při pořizování 

územního plánu nebo jeho změny a rovněţ jeho následků ve vztahu k veřejným 

subjektivním právům dotčených subjektů. NSS však nepřísluší posuzovat, jaké by 

mělo být funkční vyuţití území. V tomto ohledu se NSS vyjádřil v rozsudku ze dne 

13. srpna 2009, (sp. zn. 9 Ao 1/2009) kde uvádí, ţe „stanovení funkčního vyuţití 

území a jeho rozvoj při splnění všech cílů a zásad územního plánování je činností, do 

které správní soudy mohou zasahovat pouze minimálně“. 

                                                 

48 Správní řád, který nabyl účinnosti dne 1. června 2006, zavedl novou právně závaznou formu 

správní činnosti, která není právním předpisem ani rozhodnutím ve správním řízení a označuje ji 

opatřením obecné povahy (část šestá § 171 – 174). Podle části šesté správní orgány postupují, jestliţe 

jim zvláštní zákon výslovně ukládá opatření obecné povahy vydat. 

49
 Dále téţ správy národních parků a chráněných krajinných oblastí v obvodu své působnosti vydávají 

opatření obecné povahy například k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů podle §16 odst. 1 

písm. c), k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64 ZOPK. Formu opatření obecné povahy má i 

návštěvní řád národního parku. 

50
 Viz. § 101c SŘS. 
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 Předmětem zkoumání NSS je mimo jiné vymezení aktivní legitimace. Podle § 

101a odst. 1 SŘS návrh na zrušení OOP nebo jeho části je oprávněn podat kaţdý, 

kdo tvrdí, ţe byl na svých právech OOP, vydaným správním orgánem zkrácen. 

NSS vyslovil ve svém usnesení ze dne 30. listopadu 2006 (sp. zn. 2 Ao 2/2006) 

názor, ţe není podstatné, zda navrhovatel byl účastníkem předchozího řízení o 

pořizování územně plánovací dokumentace, protoţe účastenství v tomto typu 

správního řízení a v řízení o soudním přezkumu vydaného rozhodnutí je potřeba 

posuzovat relativně odděleně. Dále NSS uvedl, ţe je třeba v tomto typu řízení 

vyhovět poţadavku na reálnou pravděpodobnost aktivní legitimace navrhovatele. 

Tedy z navrhovatelova tvrzení musí být patrné, ţe dotčení na hmotných právech je 

podle okolností konkrétní věci pravděpodobné.  

 Rozšířený senát NSS se v usnesení ze dne 21. července 2009 (č.j. Ao 1/2009) 

dále vyjádřil tak, ţe aktivně legitimován můţe být i ten, kdo tvrdí porušení svých 

procesních práv v rámci procesu přijímání územního plánu, pokud ovšem toto 

porušení mohlo mít za následek dotčení jeho hmotných práv. NSS však nepřiznal 

aktivní legitimaci nájemci nemovitosti na území regulovaném územním plánem. 

V tomto ohledu uvedl, ţe navrhovatelem můţe být pouze vlastník pozemku nebo jiné 

nemovité věci a oprávněný z věcného práva k takovýmto věcem. Není jím však 

osoba, jejíţ právo k dispozici věcí má povahu práva relativního. Tento výklad zřejmě 

není vhodný, zejména proto, ţe SŘS nijak nevymezuje charakter práv, jejichţ 

dotčení má navrhovatel tvrdit. Významný ohledně aktivní ţalobní legitimace je 

rovněţ rozsudek NSS ze dne 16. listopadu 2010 (č.j. 1 Ao 2/2010-116), kde NSS 

uvedl, ţe jako podmínka legitimace není vyţadováno předchozí podávání námitek či 

připomínek k pořizování územně plánovací dokumentace.  

 Lze tedy shrnout, ţe podle současné judikatury NSS navrhovatelem můţe být 

ten, kdo je vlastníkem pozemku nebo jiné nemovité věci nebo oprávněný z věcného 

práva k takovým věcem, přičemţ mohou tvrdit i porušení svých procesních práv. 

 Pokud jde o osoby, které k předmětné části území nemají právo absolutního 

charakteru (veřejnost), těm podle dosavadní judikatury NSS není dána moţnost 

navrhnout soudní přezkoumání schváleného územního plánu. Problém aktivní 

legitimace občanských sdruţení opět spočívá v tom, ţe podle ustálené judikatury 

soudů ve správním soudnictví nejsou nositeli hmotných práv a rovněţ to, ţe v řízení 
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o zrušení OOP zákon nestanovil ţalobní legitimaci, která by byla obdobná či 

analogická § 65 odst. 2 SŘS. Toto je opět vnímáno jako výklad nesouladný se 

závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva a z práva EU. 

Konkrétně pak z Aarhuské úmluvy, jelikoţ vyţaduje poskytnutí širokého přístupu 

dotčené veřejnosti k soudní (právní) ochraně. Domnívám se, ţe v tomto ohledu je 

významný jiţ výše zmíněný rozsudek Soudního dvora ze dne 8. března 2011 týkající 

se přímé aplikace čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy. Ačkoli stanovil, ţe tento článek 

v právu Unie přímý účinek nemá, zároveň uvedl, ţe soud by měl vyloţit procesní 

právo upravující podmínky, které je nutné splnit pro účely podání správního 

opravného prostředku způsobem, který v co největším moţném rozsahu zohlední čl. 

9 odst. 3 Aarhuské úmluvy. Ačkoli rozšířený senát NSS v jiţ výše uvedeném 

usnesení ze dne 21. července 2009 vyslovil názor, ţe „nelze a priori vyloučit aktivní 

procesní legitimaci k podání návrhu podle § 101 a násl. SŘS i pro osoby z řad 

dotčené veřejnosti ve smyslu čl. 9 odst. 2 a 3 Aarhuské úmluvy. Tato myšlenka jistě 

znamená významný judikaturní odklon. 

 

 Při věcném přezkumu vychází NSS z pětistupňového algoritmu, který byl 

poprvé vyjádřen v rozsudku ze dne 27. září 2005 (č.j. Ao 1/2005-98). NSS tedy 

v prvních dvou krocích zkoumá, zda územní plán byl vydán orgánem, který je 

k tomu nadán zákonnou pravomocí a působností. Třetím krokem algoritmu je 

přezkum zákonnosti postupu vydání územního plánu. Právě v tomto kroku většina ze 

soudem rušených územních plánů neuspěje. Ve čtvrtém kroku soud zkoumá soulad 

napadeného územního plánu s hmotně právními předpisy a posledním krokem je 

přezkum z hlediska dodrţování zásady proporcionality (kritérium přiměřenosti 

právní regulace). 

Pokud územní plán ve všech pěti krocích uspěje, NSS podanou ţalobu zamítne. 

Pokud naopak v některém z nich neuspěje, soud celý územní plán nebo jeho část 

zruší. 

 

 Dále je vhodné v souvislosti s návrhem podle § 101a SŘS zmínit to, ţe zde 

není stanovena pro podání tohoto návrhu ţádná lhůta. To by mohlo vzbuzovat právní 
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nejistotu. Domnívám se, ţe by se o zakotvení lhůty pro podání tohoto návrhu mohlo 

do budoucna uvaţovat. 

 Vzhledem k tomu, ţe NSS v těchto řízeních rozhoduje krátkou dobu a jeho 

rozhodovací činnost je jiţ v této oblasti poměrně rozsáhlá a také s ohledem na velký 

počet obcí, které územní plány schvalují a vydávají, by mohlo hrozit přetíţení NSS. 

Mohlo by se tedy do budoucna uvaţovat, aby soudní přezkum OOP byl svěřen do 

věcné působnosti krajských soudů. 

 

2.3 Orgány moci výkonné (veřejné správy) 

 

 Na nejvyšší úrovni je výkonná moc představována prezidentem a vládou ČR. 

Vlastní výkon státní správy provádějí nejrůznější orgány veřejné správy. 

 

 Zákony, které přijal Parlament, obsahují obecná pravidla chování a aby byla 

tato pravidla dodrţována v praxi, musí existovat další orgány veřejné moci. Tyto 

orgány pak mimo jiné posuzují, zda jsou v konkrétním případě splněny zákonné 

podmínky pro vykonání určitých činností (např. kácení stromů, těţba nerostů) a 

rozhodují o jejich povolení nebo zákazu. Pokud tyto podmínky nejsou dodrţeny a 

někdo uskutečňuje protiprávní činnost, mají tyto orgány k dispozici pravomoci, které 

směřují ke sjednání nápravy a potrestání těch, kdo právo porušili. Tyto orgány tedy 

mají výkonnou moc, resp. provádějí veřejnou správu. Proto se někdy označují jako 

orgány veřejné správy (v případě, ţe jde o orgány státu, také orgány státní správy). 

Orgány moci výkonné mohou být téţ zákonem zmocněny k přijímání tzv. 

podzákonných norem (pravidel provádějících a zpřesňujících normy obsaţené 

v zákonech).
51

  

O těchto orgánech je blíţe pojednáno v kapitole 3. 

   

                                                 

51
 DOHNAL, Vítězslav; ČERNÝ, Pavel. Stát, obec, kraj a občan při ochraně ţivotního prostředí. 

Praha: MŢP, 2005, s. 19. 
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2.3.1 Obecné vymezení veřejné správy a charakteristika organizace 

veřejné správy 

 

 Veřejnou správu je obtíţné vymezit nebo definovat, a to zejména pro její 

mnohotvárnost a různost správních činností. V socialistickém státě byl pojem veřejná 

správa nahrazován pojmem státní správa, která jako správa vykonávaná orgány státu 

zahrnovala veškerou správu věcí veřejných. Dávalo se tím najevo, ţe pouze stát a 

jeho orgány mohou dbát o veřejný zájem. Dnes jiţ stát přestal být jediným nositelem 

veřejné správy a její úkoly mohou vykonávat i další subjekty.
52

 

 Obecně lze veřejnou správu vymezit jako správu veřejných záleţitostí, která 

je vykonávaná subjekty veřejné správy nebo prostřednictvím jejich orgánů. Pomocí 

veřejné správy se zabezpečují veřejné úkoly a veřejná správa vytváří předpoklady 

pro jejich realizaci a také je uskutečňuje. 

 Veřejnou správu lze chápat ve smyslu materiálním (funkčním) nebo 

formálním (institucionálním, organizačním). Při materiálním pojetí je rozhodujícím 

kritériem druh činnosti (tj. spravování). Veřejná správa je tedy v tomto pojetí 

činností státních nebo jiných veřejných institucí, která svým obsahem není ani 

činností zákonodárnou ani soudní. Ve formálním pojetí správy je kladen důraz na 

instituce a jejich orgány, které mají pravomoc a působnost řešit veřejné úkoly, pokud 

ovšem nejsou přikázány parlamentu nebo soudům.
53

 Veřejná správa je tak souborem 

subjektů, které veřejnou správu uskutečňují v určitých organizačních strukturách. 

Jedná se o činnost organizačních jednotek a osob, které jsou buď správními úřady 

jako přímí nositelé veřejné správy, nebo úředními osobami vykonávajícími správní 

úkony, případně zařízení, která mají postavení nepřímých subjektů veřejné správy.
54

 

 

 Pojmem organizace veřejné správy se rozumí zejména celá organizační 

soustava a struktura, resp. systém soustavy subjektů veřejné správy. Sám pojem 

organizace má mnoho významů, a tedy i organizaci veřejné správy lze chápat 

                                                 

52
 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 4. 

53
 Tamtéţ, s. 5-7. 

54
 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Organizace veřejné správy II. Praha: PA ČR, 2005, s. 

9. 
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z různých aspektů. Organizaci můţeme vymezit jako organizační uspořádání 

určitých jednotek do systému nebo tento pojem vyjadřuje označení činnosti 

organizačního charakteru. V případě organizace veřejné správy jde o institucionální, 

strukturální a systémové pojetí pojmu organizace, jak při pohledu na celou soustavu 

subjektů veřejné správy, tak i při pohledu na její jednotlivé organizační subsystémy a 

rovněţ při pohledu na jednotlivé správní orgány. Chápání pojmu organizace ve 

smyslu činnosti organizačního charakteru přichází v úvahu u funkčního pojetí 

veřejné správy a chápání pojmu organizace ve výše uvedeném smyslu se vztahuje 

k veřejné správě v jejím organizačním pojetí. 

 Pojmem organizace veřejné správy se tak rozumí veřejná správa v jejím tzv. 

organizačním pojetí.
55

 

 Mezi základní subjekty veřejné správy patří stát a veřejnoprávní korporace, 

které vystupují ve veřejné správě jako představitelé a nositelé veřejné moci ve státě. 

Stát a zpravidla téţ veřejnoprávní korporace svoje postavení ve veřejné správě 

navenek realizují prostřednictvím svých orgánů (tzv. správních orgánů). Organizace 

veřejné správy je proto představována orgány státní správy, veřejnoprávními 

korporacemi a jejich orgány. Z organizačního hlediska je kaţdý správní orgán 

relativně samostatnou organizační jednotkou ve veřejné správě, systémově je ale 

vţdy zařazen do příslušného organizačního subsystému organizace veřejné správy a 

poté jeho prostřednictvím do organizace veřejné správy jako celé organizační 

soustavy. 

 Pro výstavbu veřejné správy jako organizace, její strukturu a vnitřní vztahy 

jsou určující tzv. organizační principy veřejné správy. Jedná se o základní 

organizačně technické principy. Míra jejich uplatnění nebo neuplatnění, stejně tak i 

jejich kombinace ovlivňuje konkrétní organizaci veřejné správy (včetně jejích 

vnitřních vztahů). Při organizaci veřejné správy se tedy mohou realizovat různým 

způsobem a v různé kombinaci. Názory na jejich označení a počet jsou různé. 
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 Ve veřejné správě se uplatňují zejména následující organizační principy: 

 princip centralizace a decentralizace, 

 princip koncentrace a dekoncentrace, 

 princip monokratický a kolegiální, 

 princip delegace, 

 princip územní a věcný, 

 princip volební a jmenovací.
56

 

 

Princip centralizace a decentralizace 

 Centralizace veřejné správy představuje soustředění moci u jednoho subjektu 

veřejné správy. Ve veřejné správě obvykle jde o soustředění moci v rukou státu. 

Typické pro centralizovanou veřejnou správu je to, ţe centrální subjekt zasahuje 

z pozice nadřízenosti do veškeré správní činnosti. O decentralizaci veřejné správy jde 

tehdy, pokud byla část výkonu veřejné správy přenechána samostatným subjektům 

odlišným od státu. Nejde tu o pouhou dekoncentraci (tj. přesun moci pouze v rámci 

organizační struktury jednoho veřejnomocenského subjektu). V tomto systému 

mohou jiné subjekty v rámci působnosti a pravomoci svěřené jim právním předpisem 

rozhodovat samostatně a z vlastní iniciativy.
57

 

 

Princip koncentrace a dekoncentrace 

  U těchto principů jde o to, do jaké míry jsou jednotlivé úkoly veřejné správy 

vykonávány jednou institucí. Koncentrací veřejné správy se rozumí soustředění 

výkonu veřejné správy v rámci organizační struktury jednoho veřejnomocenského 

subjektu. Dekoncentrací se pak rozumí rozdělení výkonu veřejné správy na více 

organizačních jednotek v rámci organizační struktury jednoho veřejnomocenského 

subjektu. Rozlišuje se koncentrace a dekoncentrace vertikální a horizontální. 

Vertikální koncentrace spočívá v soustředění pravomocí na vyšší úrovni. Vertikální 

dekoncentrace představuje rozdělení působnosti a pravomoci za vyuţití hierarchické 

nadřízenosti a podřízenosti. Jejím příkladem můţe být vztah mezi ministerstvem 
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zdravotnictví a krajskými hygienickými stanicemi. Horizontální koncentrací se 

rozumí soustředění veškeré funkce v jediném orgánu nebo na téţe úrovni v menším 

počtu orgánů (slučování ministerstev). Horizontální dekoncentrace spočívá 

v rozdělení působnosti a pravomoci mezi organizační sloţky na stejné úrovni.
58

 

Příkladem je rozdělení výkonné moci mezi jednotlivými ministerstvy jako 

organizačními sloţkami státu na stejné úrovni.   

 

 V celé organizační soustavě české veřejné správy lze lišit následující 

organizační subsystémy organizace veřejné správy: 

 ústřední orgány státní správy, 

 územně dekoncentrované (specializované) orgány státní správy, 

 územní orgány veřejné správy s všeobecnou působností, 

 orgány (subjekty) zájmové samosprávy. 

 

 Toto členění lze aţ na územně dekoncentrované orgány státní správy označit 

za členění horizontální. Je však nutné respektovat s ohledem na výše uvedené 

organizační principy, které se promítají do odpovídajících organizačně technických 

systémů veřejné správy, ţe je kombinováno s vertikálními liniemi veřejné (v 

současné době jen státní) správy, a to jak u orgánů s všeobecnou působností, tak 

rovněţ u orgánů s odvětvovou či funkční působností.
59

 Horizontální i vertikální 

členění se vzájemně doplňují i prolínají, jejich kombinace v určitých jednotlivých 

případech orgánů veřejné správy nabývají forem konkrétních organizačních struktur. 

  

2.3.2 Státní správa a samospráva 

 

 Veřejná správa jako systém se tradičně člení na státní správu a veřejnou 

samosprávu (územní samosprávu a zájmovou samosprávu). Oba tyto subsystémy 

působí vedle sebe, navzájem se doplňují a prolínají, přičemţ se zdůrazňuje základní 
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právo na samosprávu, které je zaručeno Ústavou a dalšími zákony, které působnost 

samosprávy upřesňují. 

 Státní správu ve funkčním pojetí lze vymezit jako organizující a mocensko-

ochrannou činnost státu výkonného, podzákonného a nařizovacího charakteru, která 

se realizuje ve vztazích, kde na jedné straně vystupují státní orgány, které tuto 

činnost vykonávají a na druhé straně objekty působení státní správy, vůči kterým je 

tato správa vykonávána.
60

 Státní správa se uskutečňuje na základě a v mezích 

zákonů, pro výkon státní správy jsou však závazné i tzv. interní předpisy. Jsou pro ni 

typické vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

 Státní správa můţe být vykonávána přímo nebo nepřímo. Přímo státní správu 

vykonávají orgány státu nebo správní úřady jako organizační sloţky bez právní 

subjektivity. Nepřímo státní správu vykonávají jiné subjekty veřejné správy neţ stát 

(např. kraje, obce, autorizované zkušebny), a to na základě zákonné delegace svými 

orgány jako přenesenou nebo propůjčenou působnost.  

 V závislosti na etapách historického vývoje společnosti, na vnitřních a 

vnějších podmínkách tohoto vývoje, na poţadavcích společnosti apod. se organizační 

struktura státní správy neustále mění.
61

   

 Samospráva je pak veřejnou správou, která je uskutečňovaná jinými 

veřejnoprávními subjekty neţ státem. Jde o subjekty korporativního charakteru, které 

se označují jako veřejnoprávní korporace.
62

 Samospráva ve veřejné správě jako 

správě státu představuje výkonné působení a ovlivňování společenského ţivota 

prostředky nestátního charakteru. V tomto ohledu samospráva není a nemůţe být 

totoţná se státní správou, a to především vzhledem ke státně mocenské podstatě 

státní správy. Samospráva se však se státní správou spolupodílí na realizaci 

veřejných záleţitostí.
63

 Samosprávou se rozumí právo uspořádat a řídit část 
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veřejných záleţitostí ve vlastním zájmu a ve vlastní odpovědnosti, své úkoly pak plní 

vlastními silami a prostředky. Při výkonu samosprávy neexistují mezi orgány veřejné 

správy vztahy nadřízenosti a podřízenosti, ani mezi orgány samosprávy navzájem, 

ani mezi orgány samosprávy a orgány státní správy. Státní správa v zákonem 

stanovených případech a zákonem stanoveným způsobem dozoruje činnost 

samosprávy. Při výkonu samosprávy její nositel státní správě podřízen není, ale můţe 

být státní správou dozorován. Veřejná moc realizovaná samosprávnými subjekty je 

decentralizovanou státní mocí. 
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3. Orgány státní správy a uzemní samosprávy 

 

3.1 Vláda 

 

 Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci (čl. 67 odst. 1 

Ústavy), která má postavení orgánu státní správy s všeobecnou působností. Je 

kolegiálním orgánem, který rozhoduje ve sboru formou usnesení a skládá se 

z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Ústava nevypočítává věci, o nichţ 

vláda rozhoduje. Lze z toho dovodit, ţe vláda není z Ústavy ve své výkonné moci 

omezena na určitou věcně vymezenou oblast a ţe v rámci veřejné správy plní 

především funkci řídící a normotvornou. Její působnost můţe být blíţe vymezena 

zákonem. Svou řídící funkci uplatňuje vláda vůči podřízeným vykonavatelům státní 

správy. Činnost nepodřízených subjektů veřejné správy ovlivňuje především 

vydáváním nařízení, vládní politikou, koordinačními poradami apod.
64

 

 Vláda ve smyslu čl. 78 Ústavy vydává nařízení vlády. Nařízení musí být 

vydávána v mezích zákona. Formu nařízení vlády mají např. plán odpadového 

hospodářství České republiky podle OdpZ, vyhlášení chráněných oblastí přirozené 

akumulace vod podle VodZ a řada dalších prováděcích předpisů k zákonům v oblasti 

práva ochrany ţivotního prostředí. Vláda má zmocnění k vydávání ostatních 

právních předpisů pro ministerstva a jiné ústřední orgány (čl. 79 odst. 3 Ústavy). 

 Ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, v platném znění (dále jen KompZ) vláda řídí, 

kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev, a to formou usnesení, která obsahují 

závazné instrukce a směrnice pro jejich činnost. Významné je i ustanovení čl. 41 

odst. 2 Ústavy, které přiznává vládě právo podávat Poslanecké sněmovně Parlamentu 

ČR návrhy zákonů (k tomu je zřízena Legislativní rada vlády). V praxi vznikají 

návrhy zákonů na jednotlivých ministerstvech podle oblastí, jichţ se týkají. 

 Dále vláda vypracovává různé koncepční materiály a státní politiku pro 

úseky, které se týkají přímo ţivotního prostředí (Státní politika ţivotního prostředí) 
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nebo jejichţ dopady mohou mít na ţivotní prostředí vliv (politika energetická, 

surovinová, dopravní apod.). 

 Vláda rovněţ schvaluje politiku územního rozvoje (dále jen PUR).
65

 PUR lze 

označit za koncepční celostátní nástroj územního plánování na nadregionální, 

celostátní a mezinárodní úrovni. Zákon stanoví její účel, kterým je zejména stanovení 

celostátních priorit, koordinace zájmů, územně plánovací činnosti krajů a obcí, téţ 

záměrů na změny v území celostátního významu. PUR je závazná a má závaţné 

důsledky. Mimo jiné je zcela závazná pro pořizování zásad územního rozvoje a pro 

územní plány obcí. PUR pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které ji předkládá 

vládě. Návrh PUR 2008 chválila vláda svým usnesením dne 20. července 2009. To, 

ţe se PUR schvaluje usnesením vlády, můţe mít určité negativní důsledky.
66

 Proti 

usnesení vlády totiţ neexistuje přímý opravný prostředek a její napadení u soudu tak 

bude značně ztíţeno. Na rozdíl od zásad územního rozvoje krajů a územních plánů, 

které mají formu opatření obecné povahy, proti ní není ze zákona přípustná ţaloba 

k NSS. 

  

 Vláda jako kolektivní orgán není uzpůsobena k řádnému vedení správního 

řízení a neměla by proto rozhodovat v jednotlivých případech o právech a 

povinnostech konkrétních osob, jelikoţ takové rozhodování by mělo probíhat ve 

správním řízení. K ojedinělé situaci došlo v tomto směru v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí. Novela ZOPK z roku 2004 (č.218/2004 Sb.) vládě svěřila rozhodování o 

výjimkách ze zákazu činnosti v tzv. zvláště chráněných územích.
67

 Tato úprava byla 

z řady důvodů zcela nevhodná. Podle názorů odborníků
68

 šlo z právního hlediska o 

zcela nesystémový a ve svých důsledcích protiústavní zásah do kompetencí 

jednotlivých typů státních orgánů, který popírá základní principy výkonu veřejné 
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správy.  Novelou ZOPK provedenou zákonem č. 349/2009 Sb. a posléze „opravnou“ 

novelou provedenou zákonem č. 381/2009 Sb. se podařilo prolomit nevhodný systém 

povolování výjimek ze zákazů v zvláště chráněných územích. Reţim rozhodování o 

výjimkách je tak podle nové právní úpravy odlišný pro záměry, u kterých výrazně 

převaţuje veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody, které povoluje MŢP dle 

usnesení vlády ČR.
69

 Všechny ostatní výjimky udělují příslušné orgány ochrany 

přírody ve své územní působnosti.
70

 Pokud se tedy v konkrétním případě jedná o 

výrazně převaţující veřejný zájem, rozhodne o výjimce MŢP na základě vydaného 

usnesení vlády. Z přesné formulace ust. § 43 odst. 1 a 2 ZOPK je zřejmé, ţe ačkoliv 

MŢP formálně vede správní řízení a svým rozhodnutím výjimku uděluje, tak ve 

skutečnosti je ve své rozhodovací činnosti zcela vázáno usnesením vlády, od kterého 

se nemůţe podle obecně přijímaného výkladu odchýlit. Formálně tedy rozhoduje 

MŢP, materiálně vláda. Vládě tedy bylo ponecháno rozhodování o ekonomicky a 

strategicky významných projektech. Avšak novelou zákona bylo z její agendy 

vyloučeno zcela nesystematické a nevhodné rozhodování o tzv. malých výjimkách. 

Podle původního návrhu zákona měla být kompetence k udělování výjimek výhradně 

svěřena orgánům ochrany přírody, které je měly projednávat ve standardním 

správním řízení. Toto však Parlamentem ČR neprošlo. Současnou úpravou, kdy MŢP 

rozhoduje podle usnesení vlády ČR, se sice podařilo odstranit neústavnost procesu 

povolování výjimek mimo jakékoliv správní řízení, ale výsledek meritorního 

rozhodnutí je nadále odvislí od výsledku jednání vlády ČR. Je zřejmé, ţe významné 

záměry je potřeba hodnotit komplexně s ohledem na všechny veřejné zájmy, které se 

zde promítají, a to je vláda ČR jistě schopna zajistit (jakoţto ústřední orgán výkonné 

moci). Otázkou zůstává, zda by tato agenda nemohla být svěřena MŢP, které by 

rozhodnutí vydávalo po dohodě s dotčenými ministerstvy (tedy bez přímé účasti 

vlády). Tohoto procesu by se vláda účastnila aţ v případném dohodovacím řízení
71

 a 

                                                 

69
 Viz. § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

70
 Tamtéţ, § 43 odst. 4. 

71
 Konaném podle ust. § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 



43 

 

za předpokladu, ţe by se jednotlivým ministerstvům nepodařilo dosáhnout 

konsenzu.
72

  

 

3.2 Obecné orgány  

 

3.2.1 Ministerstva 

 

 Ministerstva jsou ústředními orgány státní správy s dílčí věcnou působností. 

Ministerstva (a jiné správní úřady) lze podle čl. 79 odst. 1 Ústavy zřídit a jejich 

působnost stanovit pouze zákonem. Jejich aktuální počet, názvy a obecně vymezené 

kompetence jsou uvedeny v KompZ. Působnost ministerstev je stanovena rovněţ 

v dalších zákonech hmotněprávní povahy. V čele ministerstev stojí členové vlády. V 

právních vztazích ministerstva vystupují podle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění 

jako organizační sloţky státu, které mohou zřídit svoje vlastní organizační sloţky. 

Kromě toho mají pravomoci k zaloţení příspěvkových organizací a jiných 

právnických osob a sdruţení k plnění veřejného zájmu, i svých koordinačních a 

poradních orgánů. 

 Ministerstva v rámci svých resortů dohlíţejí na to, jak jim podřízené orgány 

vykonávají státní správu a řídí jejich činnost. Dále ministerstva zpracovávají 

koncepční materiály, připravují návrhy nové právní úpravy a dohlíţejí nad 

dodrţováním zákonů při činnosti podřízených orgánů. Rovněţ vydávají obecně 

závazné právní předpisy – vyhlášky, které konkretizují povinnosti dle zákonů na 

ochranu ţivotního prostředí. K jejich vydání musí být ministerstva výslovně 

zmocněna v zákoně.
73

  

 Některá ministerstva si na regionální úrovni zřizují detašovaná pracoviště, 

která pro daný správní obvod vykonávají kompetence přináleţející ministerstvu. 

Například Ministerstvo ţivotního prostředí si tak zřídilo devět územních odborů 

výkonu státní správy, které v určené místní působnosti vykonávají státní správu. 
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Jejich hlavním účelem by mělo být, přiblíţit výkon státní správy regionům. Jsou 

fakticky součástí centrální úrovně státní správy a jejich činnost se nekryje s činností 

regionálních institucí.  

 

Ministerstvo životního prostředí 

 Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen MŢP) bylo zřízeno 19. prosince 

1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. s účinností od 1. ledna 1990 jako ústřední orgán 

státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech ţivotního prostředí. Toto 

ministerstvo plní v rámci státní správy v oblasti ochrany ţivotního prostředí klíčovou 

úlohu. Rozsah působnosti a pravomocí MŢP jako ústředního orgánu státní správy 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí jsou vymezeny v obecné rovině v § 19 KompZ. 

 

 MŢP podle tohoto ustanovení: 

 je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech ţivotního prostředí, 

 je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, 

ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod (na 

úseku vod dělená kompetence s MZe), ochranu ovzduší, ochranu přírody a 

krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, odpadové hospodářství, 

nakládání s obaly a odpady z obalů (zčásti), výkon státní geologické sluţby, 

ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a 

podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad těţbou, 

posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ţivotní prostředí, včetně těch, 

které přesahují státní hranice. Dále pak pro myslivost, rybářství a lesní 

hospodářství v národních parcích, problematiku geneticky modifikovaných 

organismů a pro státní ekologickou politiku, 

 vykonává koordinaci postupu všech ministerstev a ostatních ústředních 

orgánů státní správy České republiky ve věcech ţivotního prostředí, 

 zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o ţivotním prostředí včetně 

plošného monitoringu na celém území České republiky, 

 jako své podřízené orgány řídí např. Českou inspekci ţivotního prostředí, 

Český hydrometeorologický ústav a další, 

 spravuje Státní fond ţivotního prostředí. 
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 Podrobně jsou pravomoci MŢP (rovněţ i dalších ministerstev) vymezeny 

v zákonech upravujících ochranu jednotlivých sloţek ţivotního prostředí, 

ekosystémů či ochranu před zdroji ohroţení. 

 MŢP rozhoduje ve správním řízení o udělování různých souhlasů a povolení. 

Například vydává souhlas k vývozu či dovozu rostlin a ţivočichů chráněných 

mezinárodními úmluvami. Rozhoduje taktéţ o odvolání, pokud je k rozhodnutí ve 

správním řízení příslušný správní úřad stojící v hierarchii státní správy níţe 

(nejčastěji půjde o krajské úřady, správy národních parků a chráněných krajinných 

oblastí a Českou inspekci ţivotního prostředí).
74

 

 MŢP rozhoduje rovněţ mimo správní řízení, a to například při vydávání 

závěrečných stanovisek v procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí (EIA) či 

vyhlašování vzniku a ukončení smogové situace apod. Dále se MŢP vyjadřuje 

k rozhodování jiných úřadů z pozice dotčeného orgánu státní správy. 

 

 Z tohoto výčtu činností MŢP (není ani zdaleka vyčerpán) je vidět, ţe má 

velice širokou oblast působnosti, je proto v rámci státní správy v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí klíčovou institucí. 

 

 Jiţ po zřízení MŢP začalo docházet k zásahům do jeho kompetencí. Některé 

kompetence, které mu byly původně svěřeny, MŢP ztratilo. Jedná se například o 

problematiku související s ochranou vod a ochranou lesního půdního fondu (s 

výjimkou ochrany v rámci národních parků). Na druhou stranu se kompetence MŢP 

v určitých oblastech zase rozšiřují, a to v návaznosti na nově se uplatňující 

instrumenty v oblasti ţivotního prostředí. V tomto případě jde zejména o rozšíření 

některých kompetencí v oblasti horninového prostředí, dále v oblasti integrované 

prevence a integrovaného povolování, v oblasti geneticky modifikovaných 

organismů, nakládání s chemickými látkami, poskytování informací o ţivotním 

prostředí atd. Kompetence MŢP v těchto oblastech jsou zakotveny v právních 

                                                 

74
 DOHNAL, Vítězslav; ČERNÝ, Pavel. Stát, obec, kraj a občan při ochraně ţivotního prostředí. 

Praha: MŢP, 2005, s. 21. 
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předpisech, které tyto oblasti upravují. MŢP v těchto případech často nepůsobí jako 

ústřední orgán státní správy exkluzivního rázu a některé kompetence jsou naopak 

svěřeny jiným resortům (jde např. o Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

zdravotnictví atd.). Výlučnost MŢP v oblasti ţivotního prostředí, by měla vyplývat z  

§ 19 KompZ, podle kterého je MŢP orgánem vrchního státního dozoru na úseku 

ţivotního prostředí. Naplnění tohoto ustanovení je však problematické a bohuţel 

dosud nebyl přijat speciální zákon, ve kterém by byla tato role MŢP specifikována 

blíţe. Některé kompetenční problémy tak mohou oslabovat realizaci výkonné státní 

moci v této oblasti. Pro tuto oblast je podstatné vymezit, co bude pro potřeby právní 

regulace povaţováno za „ţivotní prostředí“. V případě dělby kompetencí mezi různé 

resorty, pokud jde o aktivity související se ţivotním prostředím, by MŢP měla být 

svěřena speciální vrchnostenská a koordinační role ve vztahu k ostatním resortům, 

které se na ochraně ţivotního prostředí podílejí.
75

 

  

Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) je ústředním orgánem státní správy 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí zejména ve věcech vodního hospodářství (s 

výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a jakosti 

povrchových a podzemních vod), zemědělství (včetně ekologického zemědělství, 

avšak s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu), potravinářského průmyslu, 

lesů, myslivosti a rybářství mimo národní parky, veterinární péče, rostlinolékařské 

péče, ochrany zvířat proti týrání a ochrany práv k novým odrůdám rostlin a 

plemenům zvířat. 

 MZe úzce spolupracuje s rezortními výzkumnými ústavy, nevládními 

agrárními organizacemi, zájmovými i profesními svazy, spolky atd. Pro regionální 

výkon státní správy má zřízené regionální pobočky tzv. zemědělské agentury.  

 MZe řídí mimo jiné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní 

veterinární správu České republiky, Státní rostlinolékařskou správu, Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou plemenářskou inspekci. 

                                                 

75
 PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmentalizace právního řádu ČR – vývoj, současnost a perspektivy. In 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Aktuální otázky práva ţivotního prostředí. Sborník příspěvků z konference. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 9-16. 
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 Některé kompetence v oblasti ţivotního prostředí mají i další ministerstva. 

Ministerstvo zdravotnictví působí jako ústřední orgán státní správy mimo jiné 

v oblastech ochrany veřejného zdraví a téţ ochrany vyuţívání přírodních léčivých 

zdrojů. V rámci tohoto ministerstva je zřízena funkce hlavního hygienika České 

republiky, který vystupuje jako orgán ministerstva ve věcech ochrany veřejného 

zdraví. Součástí ministerstva je téţ Český inspektorát lázní a zřídel. Ministerstvo pro 

místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech územního 

plánování a stavebního řízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním 

orgánem v oblasti tvorby jednotné surovinové politiky, vyuţívání nerostného 

bohatství, plynu, energetiky, radioaktivních surovin, rud a nerud. Ministerstvo 

kultury je ústředním orgánem státní správy pro oblast státní památkové péče, která 

v širším smyslu patří k ţivotnímu prostředí. Ministerstvu financí podléhají celní 

orgány, jeţ kontrolují přechod osob a věcí přes hranice státu i uvnitř státu. Můţe se 

jednat například o odpady, mezinárodně chráněné druhy ţivočichů a rostlin, 

geneticky modifikované organismy apod. 

  

Dělené kompetence MŽP a MZe 

 Dělené kompetence má MŢP s MZe na úseku vod. V roku 1996 přišlo MŢP
76

 

o pozici hlavního ústředního orgánu státní správy ve vodním hospodářství, a to od 

účinnosti novely KompZ, která byla provedena zákonem č. 272/1996 Sb. Důvodová 

zpráva k této novele KompZ uvádí, ţe důvodem formulačních úprav působnosti 

těchto ministerstev na úseku vodního hospodářství je důsledné oddělení ochrany vod 

od hospodářských činností. Takto zaloţené působnosti byly zpochybněny 

judikaturou Vrchního soudu v Praze.
77

 Tento soud ve svých rozsudcích zrušil řadu 

rozhodnutí MŢP pro jeho nepříslušnost. Soud vyslovil názor, ţe MŢP přísluší 

působnost ve vazbě na paragrafy 17 aţ 27 vodního zákona, a to z důvodu souladu 

                                                 

76
 MŢP se stalo ústředním vodohospodářským orgánem v roce 1992, a to na základě zákona č. 

23/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním 

hospodářství. 

77
 Podle § 247 a násl. OSŘ mu přísluší přezkoumávat na základě ţaloby zákonnost pravomocných 

rozhodnutí ministerstev. 
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nadpisů příslušných částí vodního zákona s pojmy zmíněné novely KompZ. Ve 

všech ostatních věcech přisoudilo působnost MZe. I za tohoto stavu MZe celistvou 

působnost MŢP na úseku státní správy ve vodním hospodářství uznávalo a jako 

ústřední vodohospodářský orgán nerozhodovalo. Ke změně došlo 26. listopadu 1999, 

kdy MZe vydalo jako ústřední vodohospodářský orgán první správní rozhodnutí. 

Následně se celou věcí zabýval Ústavní soud (na základě kompetenčního sporu 

vzniklého mezi MŢP a MZe).
78

 Z odůvodnění jeho nálezu vyplývá, ţe MŢP zůstává i 

nadále ústředním orgánem celé oblasti státní správy ve vodním hospodářství.
79

 

 Dne 1. ledna 2002 vstoupil v účinnost nový zákon č. 254/2002 Sb., o vodách. 

V tomto zákoně nebyla zakotvena zásada nedělitelnosti státní správy ve vodním 

hospodářství, ale byl v něm zakotven systém sdílených kompetencí. Působnost 

ústředního správního orgánu je sdílena pěti ministerstvy.
80

 MZe podle § 108 odst. 1 

VodZ vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu, není-li zákonem 

stanoveno jinak. VodZ následně vypočítává záleţitosti, ve kterých je dána působnost 

dalších ministerstev.  

 Podle platného znění ust. § 19 KompZ je tak MŢP ústředním orgánem státní 

správy jen pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu 

jakosti povrchových a podzemních vod. MZe je dle ust. § 15 KompZ ústředním 

orgánem státní správy pro zbývající část vodního hospodářství. Je tedy zřejmé, ţe 

MŢP na úseku vodního hospodářství nemá mnoho především kontrolních 

kompetencí. Avšak k některým dalším kompetencím, které by měly patřit pouze do 

resortu zemědělství, se dostane nepřímo a to prostřednictvím kontrolních kompetencí 

                                                 

78
 Viz. nález IV. ÚS 23/2000 ze dne 13. listopadu 2000. Ústavní soud ČR v kompetenčním sporu mezi 

Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem zemědělství ve věci povolení stavby vodní 

elektrárny Bělov na řece Moravě a povolení odběru povrchové vody z řeky Moravy pro provoz tohoto 

vodohospodářského díla rozhodl nálezem veřejně vyhlášeným dne 13. listopadu 2000, ţe orgánem 

příslušným vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení je Ministerstvo ţivotního 

prostředí. Současně zrušil příslušné rozhodnutí Ministerstva zemědělství. 

79 Ústavní soud rozhodl v kompetenčním sporu ve prospěch MŢP. Zpravodaj MŢP [online], č. 1/2001, 

dostupné z:  

<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/668937F472E62EEDC1256FC800423923/$file/16.html>. 

80
 Viz. § 108 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 
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České inspekce ţivotního prostředí
81

 a následně vydaných rozhodnutí. MŢP řídí 

ČIŢP a je rovněţ jejím odvolacím orgánem. Dostane se tak i k problematice, kterou 

jinak není příslušné řešit, právě prostřednictvím přezkumu rozhodnutí ČIŢP. Můţe se 

jednat o přezkum nápravných opatření podle ust. § 42 VodZ nebo přezkum 

rozhodnutí o pokutách uloţených za správní delikty. Pravomoc ukládat pokuty 

v oblasti ochrany vod náleţí vedle ČIŢP také obecním úřadům obce s rozšířenou 

působností. V tomto případě jiţ MŢP není příslušným odvolacím orgánem a 

problematika spadá pouze do kompetence resortu MZe.
82

  

 Znamená to tedy, ţe o tom, které ministerstvo přezkum v těchto záleţitostech 

provede, bude rozhodovat to, který orgán věc projedná v prvním stupni. To je podle 

mého názoru zvláštní stav. Není ale bez zajímavosti, ţe obce „nepopulární“ sankce 

raději přenechávají ČIŢP a spíše se soustřeďují na činnost speciálního stavebního 

úřadu či na plnění úkolů pro samosprávu. Hlavní náplň práce ČIŢP proto stále 

představuje správní trestání.  

 Domnívám se, ţe taková dvojkolejnost kompetencí MŢP a MZe ve vodním 

hospodářství, která je navíc ještě umocněna některými pravomocemi dalších 

ministerstev můţe v praxi přinášet určité problémy, a to zejména při vytváření a 

přijímání legislativy, kdy si kaţdý resort bude hájit své zájmy a působnosti.    

 

 Dvojkolejnost kompetencí existuje téţ na úseku ochrany lesa, coţ způsobuje 

rovněţ nemalé problémy. MŢP ztratilo své kompetence a pravomoci v lesním 

hospodářství k 1. lednu 1996, kdy přešly do resortu MZe. Podle platné právní úpravy 

je MZe ústředním orgánem státní správy ochrany veškerého lesa a lesního 

hospodářství a MŢP má ve své kompetenci jen lesy v národních parcích. Těch je asi 

necelé 1% území České republiky.
83  

                                                 

81
 Viz. § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Např. podle § 112 odst. 1 bodu 1 

ČIŢP přísluší vykonávat dozor nad dodrţováním povinností fyzických a právnických osob na úseku 

nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Tento úsek spadá do působnosti MZe. 

82
 ŢÁK, Josef. Kompetence Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva zemědělství. In 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Aktuální otázky práva ţivotního prostředí. Sborník příspěvků z konference. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 96-98. 

83
 DAMAHORSKÝ, Milan. Aktuální otázky lesního práva v ČR. In DAMAHORSKÝ, Milan; 

STEJSKAL, Vojtěch. Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany ţivotního prostředí. 
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 Tedy dozorovou a kontrolní činnost v lesním hospodářství v různém rozsahu 

věcné působnosti vykonávají orgány státní správy lesů (obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, kraje a MZe) a dále také MŢP a ČIŢP (je podřízena 

funkčně, ekonomicky a instančně MŢP a nikoliv MZe). Působnost ČIŢP není 

stanovena v LesZ, přestoţe dozírá mimo jiné na dodrţování ustanovení LesZ, ale je 

upravena v ust. § 2 a násl. ZČIŢP. Jak orgány státní správy lesů, tak i ČIŢP jsou tedy 

oprávněny na tomto úseku vykonávat kontrolní a sankční působnost. Správní řízení 

vede orgán státní správy lesů na základě porušení ustanovení LesZ a ČIŢP vede 

správní řízení za porušení ustanovení právních předpisů a rozhodnutí, které se týkají 

funkcí lesů jako sloţky ţivotního prostředí podle ZČIŢP. Jde o stav, kdy ČIŢP 

v ochraně lesa kontroluje a sankcionuje v podstatě to samé, co orgány státní správy 

lesů. Tento stav způsobuje nepřehlednost právní úpravy na úseku ochrany lesa. 

 Podle mého názoru je moţným východiskem začlenit ČIŢP do systému 

obecné státní správy lesů a taxativně vymezit okruh její působnosti nebo v zákonné 

úpravě striktně rozdělit působnosti v ochraně lesa pro orgány státní správy lesů a 

ČIŢP. Dalším řešením by mohlo být to, aby působnost v ochraně lesa měl pouze 

jeden z těchto orgánů. 

 Určitý problém lze spatřit i v moţném vzniku střetu zájmů, v tom smyslu, ţe 

obce a kraje, které vykonávají v přenesené působnosti státní právu, mohou být jako 

právnické osoby vlastníky lesů. Některé obce s rozšířenou působností tak budou 

rozhodovat i o hospodaření ve svých vlastních lesích. Bohuţel se často dává přednost 

produkčním funkcím lesů před funkcemi mimoprodukčními.  

 

 Moţným řešením výše popsaných problémů, které vyplývají ze střetu 

kompetencí na úseku ochrany vod a ochrany lesa by mohlo být, učinit odpovědným 

jako ústřední jen jediný orgán státní správy. Dovoluji si vyslovit, ţe s ohledem na 

ekologické aspekty a trvalou udrţitelnost vodního a lesního hospodářství by tímto 

orgánem mělo být spíše MŢP.  

   

                                                                                                                                          

Sborník z mezinárodní konference. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta : [s.n.], 2005. s. 41-

48. 
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 Ministerstva by měla mít především charakter orgánu koncepčního, 

metodického a legislativního. Jak jiţ bylo uvedeno, MŢP rozhoduje také ve 

správních řízeních a to jak v prvním stupni, kde rozhoduje o udělování různých 

souhlasů a povolení, tak i o opravných prostředcích vůči rozhodnutím 

prvoinstančních správních orgánů. 

 Do budoucna se počítá s tím, aby správní řízení a jiné typy rozhodování byly 

plně vyjmuty  z rozhodování ministerstva. Takové rozhodování by mělo být svěřeno 

municipalitám nebo specializovanému orgánu státní správy. V případě 

specializovaného orgánu státní správy jde především o ČIŢP.
84

  

 Domnívám se, ţe právě s ohledem na velké mnoţství prvoinstančních 

správních řízení, které MŢP vede, by přenesení rozhodování na prvním stupni blíţ 

k problémům, o kterých se rozhoduje, byl jistě krok správným směrem.
85

 Zajisté by 

tím došlo k uvolnění kapacity MŢP právě pro tvorbu a zlepšování legislativy a 

rovněţ i pro další práce, které má primárně na starosti.  

 MŢP tedy není jediným ústředním orgánem státní správy, který by vykonával 

působnost v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Tato působnost je sdílena mezi 

různými ministerstvy. Do budoucna by měla být posílena především jejich vzájemná 

spolupráce a komunikace na úseku ochrany ţivotního prostředí a rovněţ by MŢP 

měla být svěřena speciální vrchnostenská a koordinační role ve vztahu k ostatním 

resortům, které se na ochraně ţivotního prostředí podílejí.   

 

3.2.2 Obce a kraje    

 

Obce 

 Základním právním předpisem upravujícím postavení a pravomoci obcí a 

jejich orgánů je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ObecZ). Na úrovni obcí se soustřeďují ve veřejné správě ţivotního prostředí 

                                                 

84
 ČIŢP se podle věcného záměru zákona o ţivotním prostředí transformuje ve správu a inspekci 

ţivotního prostředí a bude prvoinstančním správním úřadem. 

85
 MŢP jako ústřední správní orgán vede kaţdoročně několik tisíc prvoinstančních správních řízení. 

Řeší například ţádosti o vědecký výzkum v přírodě nebo ţádosti o vjezd automobilů do chráněných 

oblastí atd.  
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takové činnosti, které tento stupeň veřejné správy můţe zajistit nejefektivněji, 

protoţe zná místní podmínky a u kterých je tedy zbytečné, aby je vykonával vyšší 

stupeň veřejné správy, který potřebné znalosti o místních podmínkách nemá. Obec 

vystupuje podle našeho právního řádu ve dvou rovinách. Jde o tzv. samostatnou a 

přenesenou působnost. 

 

Samostatná působnost obce 

 V samostatné působnosti vystupuje obec a její orgány jako reprezentant 

zájmů obyvatel, kteří ţijí na jejím území. Samostatná působnost je charakterizována 

v § 35 ObecZ.
86

 Základní vymezení toho, co konkrétně spadá do samostatné 

působnosti obce je stanoveno v ObecZ, a to zejména v § 84, 85 a 102, kde jsou 

stanoveny kompetence zastupitelstva a rady obce, avšak s výjimkou vydávání 

nařízení obce radou (to spadá do přenesené působnosti). Obec můţe v samostatné 

působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky a ukládat v nich povinnosti mimo jiné i 

k ochraně ţivotního prostředí. V oblasti samostatné působnosti rozhoduje obec bez 

přímého vlivu státních orgánů. Je vázána pouze zákony a obecně závaznými předpisy 

vydanými k jejich provedení. V případě, ţe by porušila zákon, mohou do jejich 

aktivit zasahovat jiné orgány, a to formou tzv. dozoru. 

 Specificky určité kompetence obce v samostatné působnosti v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí upravují sloţkové předpisy na ochranu ţivotního prostředí. Jedná 

se například o kompetence podle OvZ
87

 a OdpZ
88

. 

 

Přenesená působnost obce 

 Při přenesené působnosti vykonává obec, resp. její orgány záleţitosti jiného 

nositele správy – státu a vystupuje jako nejniţší stupeň státní správy. Oblasti, ve 

kterých mají obce toto postavení a jejich kompetence, jsou vymezeny jednotlivými 

zákony. Jestliţe zákon svěří výkon státní správy obci, stává se území obce správním 

                                                 

86
 Do samostatné působnosti obce patří záleţitosti obce, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud 

nejsou svěřeny krajům a nejde o přenesenou působnost obce a správních úřadů (jedná se zejména o 

zabezpečení záleţitostí veřejného pořádku, zdraví, ochranu ţivotních podmínek atd.). 

87
 Viz. např. § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  

88
 Viz. např. § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
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obvodem a orgány obce vykonávají státní správu jako svou přenesenou působnost. 

Obecní orgány jsou při výkonu přenesené působnosti podřízeny všem státním 

orgánům vyšších stupňů, bezprostředně pak krajskému úřadu. Musí se řídit všemi 

jejich pokyny, včetně usnesení vlády a jiných interních instrukcí. Ve státní správě na 

úrovni obce plní většinu úkolů obecní úřady. 

 

 Z hlediska šíře, v jaké obce vykonávají přenesenou působnost, se obecní 

úřady dělí na tři skupiny: 

 obecní úřady v přenesené působnosti – byly na ně přeneseny jen některé 

jednodušší úkoly státní správy
89

, 

 pověřené obecní úřady – působí jako orgány obce, která vykonává 

přenesenou působnost pro více obcí ve správních obvodech a v rozsahu 

stanoveném zvláštními zákony. Na úseku ochrany ţivotního prostředí mají 

kompetence vyplývající například ze ZOPK
90

, z VodZ
91

 a ze 

OchrZemPůpF
92

, 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností – vykonávají oproti předchozím 

kategoriím ještě další přenesené působnosti a ve větším správním obvodu neţ 

pověřené obecní úřady. V oblasti ochrany ţivotního prostředí mají 

kompetence vyplývající zejména ze ZOPK
93

, VodZ
94

, OdpZ
95

, LesZ
96

 a 

                                                 

89
 Viz. např. § 76 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

90
 Viz. např. § 76 odst. 2 písm. a), b),c) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. 

91
 Viz. např. § 105 odst. 2 písm. a), c) zákona č.  254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

92
 Viz. např. § 14 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 

znění. 

93
 Viz. např. § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

94
 Vykonává působnost vodoprávního orgánu ve věcech, kde není zákonem o vodách výslovně 

stanovena působnost jiného orgánu. Má kompetence např. podle § 8 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 110 

odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

95
 Viz. např. § 79 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

96
 Viz. např. § 48 odst. 1 písm. a), b), c) a h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. 
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OchrZemPůdF
97

. V některých případech vykonávají obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností tzv. zbytkovou působnost. Tedy některé sloţkové 

zákony přímo stanoví, ţe jim přísluší rozhodování ve všech věcech, které 

nebyly svěřeny k rozhodování ministerstvu či jiným správním úřadům.
98

 

 

 Z takového třístupňového uspořádání místní úrovně řízení vyplývají pro praxi 

určité sloţitosti, a to především tam, kde obecní úřad vykonává kompetenci jako 

obecní úřad, pověřený obecní úřad nebo ještě jako obecný úřad obce s rozšířenou 

působností. Z kaţdého takového postavení je pro výkon kompetencí stanoven jiný 

správní obvod a je tedy nutné přesně vědět při vyřizování záleţitostí ochrany 

ţivotního prostředí, o jaké správní obvody jde. Na obecním úřadě zpravidla 

vykonávají tyto práce stejní pracovníci. Pro ty, kdo od úřadu něco potřebují, musí 

přesně vyhledat, který obecní úřad je příslušný pro vyřízení jejich věci. 

 

 Výčet pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností stanoví 

zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 

obcí s rozšířenou působností. 

 

Kraje  

 

 Kraje a orgány kraje se ve své činnosti řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o 

krajích, v platném znění (dále jen KrajZ), a v ochraně ţivotního prostředí i 

jednotlivými enviromentálními zákony. Kraj vykonává stejně tak jako obec 

samostatnou a přenesenou působnost. 

 

 

 

 

                                                 

97
 Viz. Např. § 15 písm. a), b) a h) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění. 

98
 PEKÁREK, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí I. díl. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2009, s. 100. 
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Samostatná působnost kraje 

 Kraj zajišťuje v samostatné působnosti ve svém územním obvodu
99

 

komplexní územní rozvoj, ochranu a rozvoj zdravých ţivotních podmínek a ochranu 

veřejného pořádku. Při výkonu samostatné působnosti spolupracuje kraj s obcemi, 

avšak nesmí přitom zasahovat do samostatné působnosti obce. 

 Vedle pravomocí obvyklých u obcí (např. schvalování rozpočtu, správa 

majetku, vydávání obecně závazných vyhlášek) můţe kraj v samostatné působnosti 

zejména schvalovat koncepci rozvoje cestovního ruchu, koordinovat rozvoj 

územního obvodu, stanovit rozsah základní dopravní obsluţnosti kraje, poskytovat 

dotace občanským sdruţením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a 

fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti ochrany zvířat a ţivotního 

prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě 

v kalendářním roce, o dotacích do 200 000 Kč rozhoduje rada. Důleţitými 

pravomocemi kraje, jejichţ obdobu na úrovni obce nenajdeme je právo zastupitelstva 

předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (jde o právo 

zákonodárné iniciativy) a dále téţ předkládat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení 

podzákonných norem (pokud má za to, ţe jsou v rozporu se zákonem). 

 Na úseku ochrany ţivotního prostředí vykonávají kraje v samostatné 

působnosti kompetence zejména podle OvZ a podle OdpZ. Podle OdpZ například 

kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro 

jím spravované území a provádí jeho změny,
100

 vyhlašuje obecně závaznou 

vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změny.
101

 

Podle OvZ zaujímá stanoviska k místním programům sniţování emisí a místním 

programům ke zlepšení kvality ovzduší,
102

 dále se kraj v samostatné působnosti 

vyjadřuje k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, k rozvojovým 

koncepcím a programům rozvoje jednotlivých oborů a odvětví ve své územní 

působnosti.
103

    

                                                 

99
 Ve smyslu ust. §§ 35, 36, 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. 

100
 Viz. § 78 odst. 1 písm a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

101
 Tamtéţ, viz. § 78 odst. 1 písm. c). 

102
 Viz. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

103
 Tamtéţ, viz. § 48 odst. 2 písm. b). 
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 V právních vztazích vystupuje kraj svým jménem a nese odpovědnost 

z těchto vztahů vyplývající. 

 

Přenesená působnost kraje 

 V přenesené působnosti vykonávají orgány kraje státní správu ve správním 

obvodu kraje v rozsahu stanoveném zákonem
104

. Při výkonu přenesené působnosti se 

orgány kraje řídí (při vydávání nařízení kraje a při rozhodování o právech a 

povinnostech fyzických a právnických osob) zákony a právními předpisy vydanými 

na základě zákona
105

. Přenesenou působnost vykonává krajský úřad, pokud její 

výkon není zákonem svěřen zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu. Kraje 

v rámci přenesené působnosti vydávají nařízení kraje, které musí být v souladu se 

zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.  Krajské 

úřady zřídily a provozují své odbory ţivotního prostředí, které v mnohém převzaly 

kompetence někdejších referátů ţivotního prostředí okresních úřadů. Při věcném 

srovnání jsou jejich pravomoci širší, neţ jaké má MŢP, jelikoţ tyto odbory mají 

v náplni např. i lesní hospodářství, myslivost či rybářství.
106

    

 V přenesené působnosti vykonávají krajské úřady kompetence zejména podle 

ZOPK
107

, OvZ
108

a dále téţ podle VodZ, LesZ, EIAZ, PrevHavZ, ChemLPZ, GMOZ 

a další. 

 

 Na úseku ochrany ţivotního prostředí je tedy těţiště činností územních 

samosprávných celků ve výkonu přenesené působnosti. Zabezpečení výkonu 

přenesené působnosti je povinností obcí a krajů, nikoli jen jejich právem. Pokud jde 

o obce, tak základní rozsah agendy přenesené působnosti vykonávají zpravidla 

všechny obce, a to bez ohledu na jejich personální, odborné či finanční vybavení.  

                                                 

104
 Srov. § 28 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. 

105
 Viz. zejména zákon č. 320/2002 Sb., o zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 

činnosti okresních úřadů. 

106
 DAMAHORSKÝ, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

63. 

107
 Viz. např. § 77a odst. 3 písm. b), c), e), u) a v) zákona č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění. 

108
 Viz. např. § 48 odst. 1 písm. a), e) a r) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 
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 Domnívám se, ţe zajištění přenesené působnosti můţe tedy být pro mnohé 

obce značně obtíţné. Nejobtíţnější situace je v malých obcích, tam zpravidla zcela 

chybí odborná personální sloţka. Tento problém je částečně vyřešen jiţ zmíněným 

odstupňováním výkonu přenesené působnosti do tří kategorií. Obce se ve výkonu 

přenesené působnosti mohou také opřít o metodickou a odbornou pomoc krajských 

úřadů.
109

 
110

 Právě tato pomoc by podle mého názoru měla být základem vztahu mezi 

krajskými a obecními úřady. Přesto ale v mnoha případech nelze povaţovat kvalitu 

výkonu přenesené působnosti na obecní úrovni za dostatečnou, na rozdíl od krajů. 

Kraje jsou totiţ zpravidla vybaveny rozsáhlým aparátem odborně způsobilých 

úředníků.
111

 Výkon přenesené působnosti krajů by tak měl být po té odborné stránce 

kvalifikovaný a měl by tedy zajistit odstranění excesů způsobených orgány obcí. 

Krajský úřad je orgánem dozoru a kontroly nad výkonem přenesené působnosti obcí 

a má tedy široké moţnosti ovlivňování výkonu přenesené působnosti obcí. Jedním 

z důvodů nedostatečně kvalifikovaného výkonu přenesené působnosti obcemi 

(zejména těmi s niţším stupněm pověřenosti) mohou být tedy i rezervy v činnosti 

orgánů nadřízených obcím ve výkonu přenesené působnosti. 

 

 Určitý problém lze spatřovat i v moţném vzniku konfliktu zájmů, a to 

v situaci, kdy úřady územních samosprávných celků v přenesené působnosti 

rozhodují o právu či povinnosti obce (kraje), jimiţ jsou orgány. Úředníci, kteří jsou 

zaměstnanci obce, vydávají v těchto případech povolení svému zaměstnavateli.
112

 
113

 

                                                 

109
 Viz. § 61 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

110
 Na základě principu vzájemné součinnosti ve veřejné správě ovšem mohou obci poskytnout tuto 

pomoc i jiné správní úřady. 

111
 V kraji by odborná způsobilost úředníků měla být zajištěna s ohledem na poţadavky stanovené 

v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, v platném znění.  

112 ČERNÝ, Pavel; KLANICOVÁ, Karolina. Klientelistický nebo právní stát? : Příčiny nedostatečné 

odpovědnosti úředníků za nezákonné rozhodování. Ekologický právní servis, 2010. s. 16, dostupné z: 

<http://aa.ecn.cz/img_upload/912ddd8bfb8fbca4dc25ce4d979260af/Klientelisticky_nebo_pravni_stat

_analyza_EPS.pdf>. 

113
 Postavení úředníků se vyznačuje celou řadou vazeb, které jsou charakteristické právě pro vztah 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Například zaměstnanec má povinnost dbát pokynů svých 

nadřízených. Rovněţ ani ekonomická závislost na zaměstnavateli není bez významu.  
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Jako příklad mohu uvést problematiku kácení dřevin rostoucích mimo les upravenou 

v ZOPK. Problematické z hlediska pochybností o nestrannosti a nezaujatosti 

pracovníků obecních úřadů můţe být situace, kdy ţádost o pokácení je podána obcí, 

která je vlastníkem dřeviny a kdy tedy o této záleţitosti rozhoduje obecní úřad
114

 této 

obce.  

 Řešením tohoto stavu by mohlo být například zařazení tzv. právní fikce 

vyloučení všech úředníků správního úřadu v těch případech, kdy mají projednávat 

ţádost obce, která je zaměstnává. Tento stav jiţ umí řešit správní řád (§ 131 odst. 4). 

Nadřízený správní orgán by pověřil správní orgán, jehoţ správní obvod sousedí se 

správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu. Domnívám se však, ţe by toto 

bylo obtíţné legislativně prosadit. 

 

3.3 Speciální orgány státní správy 

 

 Vedle obecných orgánů veřejné správy působí na úseku ochrany ţivotního 

prostředí také speciální orgány státní správy, a to jak na úrovni orgánů ústředních, 

tak i orgánů regionálních. Jde o orgány velice rozmanité se specifickým věcným 

zaměřením. Všechny tyto orgány mají věcně nebo územně zúţený okruh působnosti 

a kompetence jsou zpravidla podrobně upraveny zvláštními právními předpisy.   

 

3.3.1 Správní úřady s celostátní působností přímo řízené vládou 

 

 Nejblíţe ministerstvům jsou jiné správní úřady s celostátní působností řízené 

vládou, které KompZ označuje jako ústřední správní úřady. Jde rovněţ o 

monokratické orgány, které mají celostátní územní působnost a dílčí věcnou 

působnost (ta je v zásadě uţší neţ mají ministerstva a vztahuje se na odborně 

technickou problematiku vyţadující zvláštní úřad). Od ministerstev se dále liší tím, 

                                                 

114
 Viz. § 79 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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ţe v jejich čele nestojí ministr (tedy člen vlády), ale vedoucí jmenovaný vládou, 

popř. prezidentem republiky.
115

 

 Okruh kompetencí těchto správních úřadů není vymezen obecně v KompZ, 

ale v dílčích předpisech. V okruhu svých pravomocí plní tyto orgány obdobné řídící 

funkce jako ministerstva. 

 

 Úzké vazby na ţivotní prostředí mají zejména: 

 Český báňský úřad a  

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

 

3.3.1.1 Český báňský úřad 

 

 Český báňský úřad je ústředním orgánem státní správy pro věci horní a 

báňské. V jeho čele je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky, 

které téţ odpovídá za výkon své funkce. Českému báňskému úřadu podléhá celkem 

devět obvodních báňských úřadů. Má specifické kompetence vymezené především v 

§ 40 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, 

v platném znění a téţ v některých ustanoveních zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

vyuţití nerostného bohatství, v platném znění. 

 

 Český báňský úřad tedy mimo jiné: 

 vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností 

prováděnou hornickým způsobem, 

 zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona o 

hornické činnosti apod., 

 řídí a kontroluje činnost obvodních báňských úřadů, 

 zajišťuje výkon činnosti odvolacího orgánu jako druhé instance státní báňské 

správy. 

 

                                                 

115
 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 

125. 
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 Dále vykonává inspekční činnost v oblasti bezpečnosti práce a provozu u 

hornických organizací, provádí šetření závaţných důlních havárií, vydává Zpravodaj 

státní báňské správy a Hornickou ročenku.
116

  

 

 Z hlediska ochrany ţivotního prostředí je podstatné téţ, ţe: 

 vede souhrn evidence dobývacích prostorů a jejich změn, 

 obecně závazným předpisem stanovuje podrobnosti o postupu při povolování 

otvírky, přípravy a dobývání výhradních loţisek, při zajištění důlních děl a 

lomů, likvidaci hlavních důlních děl a lomů a o postupu při povolování 

zvláštních zásahů do zemské kůry.
117

 

 

3.3.1.2 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) vykonává státní správu a 

dozor při vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a 

v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. Působnost SÚJB byla rozšířena do 

oblasti ochrany před ionizujícím zářením v červenci 1995. SÚJB převzal příslušnou 

působnost a pravomoci Ministerstva zdravotnictví, Hlavního hygienika České 

republiky a krajských hygieniků v ochraně zdraví před ionizujícím zářením a stal se 

tak orgánem vykonávajícím státní dozor v celé oblasti vyuţívání jaderné energie a 

ionizujícího záření. Základní výčet jeho kompetencí je obsaţen v § 3 zákona č. 

18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření, v platném 

znění (atomový zákon). 

 

 SÚJB tedy mimo jiné: 

 schvaluje havarijní plány a další dokumentaci, která se týká bezpečnosti 

provozu jaderných zařízení, 

                                                 

116
 http://www.cbusbs.cz/. 

117
 Tamtéţ. 
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 rozhoduje o zajištění nakládání s jadernými poloţkami a radioaktivními 

odpady, se kterými vlastník nebo původce nakládá v rozporu se zákonem a 

neodstraňuje vzniklý stav, 

 vede státní systém evidence a kontroly jaderných materiálů a rovněţ 

stanovuje poţadavky na vedení jejich evidence a způsob kontroly, 

 je povinen poskytovat informace podle zvláštních předpisů, 

 vydává souhlas k udělení autorizace na výrobu elektřiny nebo tepla 

v jaderných zařízeních.
118

 
119

 

 

3.3.2 Správní úřady s celostátní působností podřízené ministerstvům  

 

 Odlišným druhem jiných správních úřadů s celostátní působností jsou ty, 

které jsou podřízeny některému ministerstvu. Oproti předcházející skupině postrádají 

některé jejich pravomoci, zejména pravomoc vydávat právní předpisy. 

 Ministerstva a jiné správní úřady s celostátní působností tvoří spolu 

organizační soustavu ústřední státní správy. 

 

 V oblasti ochrany ţivotního prostředí působí především následující 

specializované ústřední orgány státní správy: 

 Česká inspekce ţivotního prostředí, která je podřízena Ministerstvu ţivotního 

prostředí, 

 Česká obchodní inspekce, která je podřízena Ministerstvu průmyslu a 

obchodu, 

 Státní veterinární správa, ta je podřízena Ministerstvu zemědělství, 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který je podřízen 

Ministerstvu zemědělství. 

 

                                                 

118
 http://www.sujb.cz/. 

119
 MIŠÚR, Peter; SVOBODA, Zdeněk. Instituce státní moci v ČR. Praha: LINDE s.r.o., 2007, s. 57-

58. 
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3.3.2.1 Česká inspekce ţivotního prostředí 

 

 Česká inspekce ţivotního prostředí (dále jen ČIŢP) vykonává v České 

republice státní dozor ve věcech ţivotního prostředí. Je zvláštním orgánem státní 

správy s celorepublikovou působností a je podřízena Ministerstvu ţivotního 

prostředí. Jedná se o organizační sloţku státu. Byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 

282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, 

v planém znění (dále jen ZČIŢP). Hlavní náplní její činnosti jsou kontroly, šetření a 

revize na konkrétních místech. 

 

Organizační struktura ČIŽP 

 Organizační členění a územní působnost pro jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí je uvedena ve statutu ČIŢP. 

 ČIŢP je organizačně členěna podle věcné a územní působnosti. Podle věcné 

působnosti se člení na pět odborových sloţek (ochrany ovzduší, vod, odpadového 

hospodářství, přírody a krajiny, lesa) a integrovanou prevenci, na sloţku servisní a 

sekretariát. Územně je členěna na ředitelství (se sídlem v Praze) a deset oblastních 

inspektorátů a dvě pobočky (Zlín a Karlovy Vary). V čele ČIŢP je ředitel, kterého 

jmenuje a odvolává ministr ţivotního prostředí. V čele oblastního inspektorátu je 

vedoucí, kterého jmenuje a odvolává ředitel inspekce.
120

 

 

Působnosti a kompetence ČIŽP 

 Působnost ČIŢP stanoví ZČIŢP a různé sloţkové předpisy k ochraně 

ţivotního prostředí
121

. Svou činnost vykonává při ochraně ovzduší, vody, 

odpadového hospodářství, ochraně přírody, lesa a integrovaně IPPC. Postupně svou 

působnost rozšířila také na oblast ochrany ozónové vrstvy Země, dohledu nad 

nakládáním s chemickými látkami, prevenci závaţných havárií, problematiku obalů a 

geneticky modifikovaných organismů. Nemá tedy pravomoci na úsecích ochrany 

půdy a ve věcech horních a geologických. 

                                                 

120
 http://www.cizp.cz/. 

121
 Mnohdy jen částečně a nejednotným způsobem. Uvaţuje se proto o přípravě a přijetí nového, 

komplexního a sjednocujícího zákona o ČIŢP. 
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 Základním úkolem ČIŢP je kontrolovat, jak jsou dodrţovány právní předpisy 

na ochranu ţivotního prostředí a rozhodnutí správních orgánů, vydaná na jejich 

základě. ČIŢP zjišťuje v rámci své činnosti nedostatky a škody, které vznikly na 

ţivotním prostředí, také zjišťuje jejich příčiny a původce a ukládá opatření 

k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků. Dále provádí kontrolu uloţených 

opatření. Její základní funkce jsou tedy kontrolní, sankční a nápravné. V závaţných 

případech můţe nařídit zastavení nebo omezení provozu nebo škodlivé činnosti 

právnických a fyzických osob. Ukládá právnickým nebo fyzickým osobám pokuty za 

prokázané porušení stanovených povinností v oblasti ţivotního prostředí. Ukládá téţ 

některé další povinnosti původcům odpadů (např. poplatky za ukládání odpadů 

apod.), vydává rozhodnutí ke starým ekologickým škodám, odebírá nedovoleně 

drţené nebo získané jedince zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů a druhů 

chráněných mezinárodními úmluvami. 

 V rámci své činnosti ČIŢP dále řeší stíţnosti, podání, oznámení a podněty 

občanů, právnických osob i jiných orgánů státní správy. 

 

Rozhodování ve správním řízení 

 ČIŢP řeší porušování platné legislativy ţivotního prostředí vesměs ve 

správním řízení jako správní delikty či přestupky. Jako orgán stání správy vydává ve 

správním řízení rozhodnutí sankční povahy a rozhodnutí nápravného charakteru. 

Nápravným opatřením je opatření k nápravě zjištěných nedostatků a půjde např. o 

zalesnění holin. Mezi sankční opatření patří ukládání pokut, odebrání nedovoleně 

drţených jedinců a také omezení nebo zastavení činnosti apod. 

 Přestupky jsou upraveny zákonem o přestupcích a rovněţ jsou samostatně 

upraveny ve sloţkových zákonech. Skutkové podstaty jiných správních deliktů 

nejsou ani částečně kodifikovány. Jsou vymezeny ve zvláštních zákonech, přičemţ 

tyto skutkové podstaty nejsou ani jako správní delikt označeny.  

 Tomuto stavu je mnohdy vytýkána nepřehlednost. Problém spočívá v tom, ţe 

jsou skutkové podstaty upraveny v mnoha zákonech často nejednotným způsobem, 

kdy dochází k odlišnostem ve vymezení skutkových podstat. Rovněţ jednotlivé 

zákony odlišně stanový orgány státní správy oprávněné k ukládání sankcí. To vše 

ztěţuje interpretaci a aplikaci právních předpisů.  
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 Domnívám se, ţe řešením by jistě nebylo to, aby byly všechny skutkové 

podstaty správních deliktů obsaţeny v jednom zákoně. V takovém případě by bylo 

velmi sloţité zabezpečit aktuálnost právní úpravy. Výhodou současného stavu je, ţe 

právní úprava určitého úseku je komplexní a sankční normy jsou její součástí, mohou 

být tedy přesnější a srozumitelnější. Řešením by tedy mohlo být přijetí zákona, který 

by sjednotil deliktní odpovědnost po procesní stránce a neměl by zvláštní část. 

Všechny skutkové podstaty by pak byly obsaţeny ve zvláštních zákonech. 

 Proti nepravomocnému správnímu rozhodnutí ČIŢP můţe účastník řízení 

podat odvolání do 15 dnů od doručení MŢP podáním učiněným u správního orgánu, 

který napadené rozhodnutí vydal, tj. většinou u příslušného oblastního inspektorátu 

ČIŢP.  

 

 V roce 2009 ČIŢP uloţila celkem 2778 pokut, z toho 2650 bylo v tomto roce 

pravomocných. Celkový počet uloţených pokut se oproti roku 2008 zvýšil a zvýšil se 

i celkový objem pokut, který v roce 2009 činil 164 165 643 Kč (v roce 2008 to bylo 

142 921 818 Kč). Nárůst pokut zaznamenal především úsek vodního hospodářství a 

odpadového hospodářství. Pokud jde o rozhodnutí nápravného charakteru, v roce 

2009 bylo vydáno 406 rozhodnutí opatření k nápravě a 70 rozhodnutí o zastavení 

provozu. Počet případů odebrání ţivých nebo neţivých exemplářů správním 

rozhodnutím (dle Úmluvy CITES) vzrostl na 68.
122

  

 Odebrání nedovoleně drţených exemplářů, omezení nebo zastavení škodlivé 

činnosti či provozu je krajní moţností odpovědi správního orgánu na zjištěný rozpor 

se zákonem. Tomu odpovídá i jejich podíl na celkovém počtu rozhodnutí. 

 Domnívám se, ţe pokuty by měly pouze doplňovat opatření k nápravě a 

nikoli jej nahrazovat, jelikoţ v případě porušení sloţky ţivotního prostředí by 

hlavním cílem mělo být její uvedení do původního stavu (pokud to vůbec jde) nebo 

alespoň do co nejlepšího stavu.      

 

 

 

                                                 

122
 Výroční zpráva ČIŢP za rok 2009, dostupné z: 

http://www.cizp.cz/files/=2805/VZ+2009+CZ+web.pdf.   
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Činnost mimo správní řízení 

 Kromě správní činnosti ČIŢP vykonává činnost mimo správní řízení. Tvoří ji 

vyjádření a stanoviska pro jiné orgány státní správy (ve všech oblastech ochrany 

ţivotního prostředí). Jedná se např. o vyjádření k ţádostem o podporu ze SFŢP, 

stanoviska ke zpracovaným studiím EIA apod. 

ČIŢP vydala v roce 2009 celkem 12 006 takových stanovisek.
123

 

 

Spolupráce s veřejností 

 ČIŢP přijímá podněty, které se týkají poškozování nebo ohroţování ţivotního 

prostředí, dále stíţnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu 

správního orgánu.
124

 Šetření podnětů a stíţností tvoří zhruba 9% z celkové činnosti 

ČIŢP.
125

 

 Je zřejmé, ţe podněty a stíţnosti jsou důleţitým prvkem komunikace ČIŢP 

s veřejností. Občanská veřejnost často upozorňuje na porušení zákona, které by jinak 

zůstalo skryto. Oprávněné podněty jsou východiskem pro další postup ČIŢP, tj. 

správní řízení buď sankční povahy, nebo správní řízení o opatření k nápravě. Některé 

podněty mohou být také postoupeny jiným orgánům veřejné správy k prošetření. 

Pokud jde o stíţnosti proti nevhodnému chování inspektorů nebo proti postupu 

oblastního inspektorátu, ty tvoří důleţitou zpětnou vazbu, která organizaci pomáhá 

zlepšovat svoji práci. 

 Počet podnětů týkající se ochrany ţivotního prostředí ze strany veřejnosti 

neustále narůstá, od roku 1993 se zvýšil více jak pětinásobně.
126

 

 ČIŢP jako orgán státní správy je subjektem povinným poskytovat informace 

podle informačních zákonů. Podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 

ţivotním prostředí, v platném znění je povinna poskytovat informace o ţivotním 

                                                 

123
 Výroční zpráva ČIŢP za rok 2009, dostupné z: 

http://www.cizp.cz/files/=2805/VZ+2009+CZ+web.pdf.   

124
 Při vyřizování podnětů a stíţností se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 

85/1990 Sb., o právu petičním, oba v platném znění. 

125
Výroční zpráva ČIŢP za rok 2009, dostupné z: 

http://www.cizp.cz/files/=2805/VZ+2009+CZ+web.pdf.    

126
 Tamtéţ.  
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prostředí. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění je povinna poskytovat „obecné“ informace vztahující se 

k působnosti inspekce. Právě podávání informací přispívá ke zvýšení efektu 

inspekční činnosti a k vytvoření silnější zpětné vazby ČIŢP s veřejností. Kromě 

informací, které se poskytují podle výše uvedených zákonů, dává ČIŢP veřejnosti 

informace rovněţ z vlastního podnětu, a to formou broţur, tiskových zpráv apod. 

 V roce 2010 vyřizovala ČIŢP celkem 181 ţádostí o informace, z toho 36 ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a 145 ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. Nejvíce 

ţádostí směřovalo do oblasti ochrany ovzduší. Vývojový trend zájmu veřejnosti 

v oblasti poskytování informací v roce 2010 klesl a byl srovnatelný s rokem 2006 

(182 ţádostí).
127

 

 

Poplatková agenda 

 Pravomoc vyměřovat poplatky má ČIŢP pouze v oblasti ochrany vod. Jedná 

se o rozhodování o výši poplatků za odebrané mnoţství podzemní vody
128

 a poplatků 

za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
129

 

 ČIŢP v minulosti vykonávala poplatkovou agendu i v ochraně ovzduší. 

Konkrétně rozhodovala o výši poplatků za znečišťování ovzduší u velkých zdrojů 

znečištění. Po nabytí účinnosti nového zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší tuto 

agendu převzaly krajské úřady. 

 Jde o pravomoc, která podle mého názoru nesouvisí s inspekční činností.  

 

Povolování a schvalování 

 ČIŢP provádí povolování a schvalování jen na úseku ochrany ovzduší. Jedná 

se např. o schvalování regulačních řádů provozovatelů zvláště velkých, velkých a 

středních zdrojů znečišťování ovzduší.
130

 

                                                 

127
Výroční zpráva ČIŢP o poskytování informací za rok 2010, dostupné z: 

http://www.cizp.cz/2872_Vyrocni-zprava-CIZP-o-poskytovani-informaci-za-rok-2010. 

128
 Viz. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

129
 Tamtéţ, § 89 a násl.  

130
 Viz. § 46 odst. 1 písm. l zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 
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 Ani tyto pravomoci však nesouvisí s inspekční činností. Bylo by zřejmě 

účinné tyto pravomoci (s výjimkou rozhodování související s ukládáním sankcí) 

svěřit jinému správnímu úřadu. 

 

 Právní postavení ČIŢP upravuje značně velké mnoţství sloţkových zákonů, 

v nichţ jsou její jednotlivé kompetence upraveny rozdílně. Tento stav způsobuje 

nepřehlednost právní úpravy, coţ můţe činit problémy v orientaci a interpretaci 

právních předpisů. 

 Moţným řešením tohoto stavu by mohlo být přijetí komplexního zákona o 

ČIŢP, který by upravil její pravomoci a kompetence. Případné odchylky by potom 

mohly být upraveny ve sloţkových zákonech. 

 

 Základním úkolem ČIŢP je dohlíţet, jak jsou dodrţovány právní předpisy na 

ochranu ţivotního prostředí a rozhodnutí správních orgánů, vydaná na jejich základě. 

Proto jsou hlavní náplní její činnosti kontroly, šetření a revize na konkrétních 

místech a u konkrétních subjektů. ČIŢP je tedy pojímána jako orgán dozoru, přesto 

však má řadu pravomocí, které povahu inspekčního orgánu přesahují. Konkrétně 

mám na mysli pravomoci, které souvisejí s výměrou poplatků podle VodZ a určité 

povolovací pravomoci podle OvZ. Spojení kontrolní (dozorčí) a povolovací činnosti 

a rovněţ také poplatkové agendy s ohledem na rozsah věcných oblastí ochrany 

ţivotního prostředí, které spadají do působnosti ČIŢP, zřejmě není vhodné. 

Domnívám se, ţe by bylo vhodné koncipovat tento inspekční orgán jako výlučně 

inspekční a rozhodovací pravomoci, které přesahují inspekční činnost (s výjimkou 

rozhodování související s ukládáním sankcí) svěřit jinému správnímu úřadu. 

Poplatková agenda podle VodZ by mohla být svěřena krajským úřadům. 

 

 Další problém spatřuji rovněţ v tom, ţe ČIŢP sdílí mnoho kompetencí (často 

i sankčních) s jinými orgány státní správy. Jde zejména o obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností
131

, z jejichţ strany často dochází k předávání případů ČIŢP. 

Bylo by proto zřejmě potřebné pravomoci jednotlivých orgánů zpřehlednit. ČIŢP by 

                                                 

131
 Viz § 76 odst. 1 písm. a) a § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění. 
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se jako specializovaný orgán měla zabývat jen významnějšími případy poškození 

ţivotního prostředí. 

 

 Přes určité nedostatky týkající se právní úpravy si dovolím vyslovit, ţe 

zejména s ohledem k rozsahu působnosti ČIŢP a její relativní nezávislosti při 

rozhodování, se řadí mezi nejdůleţitější instituce ochrany ţivotního prostředí 

v České republice. 

  

3.3.2.2 Další správní úřady podřízené ministerstvům 

 

Česká obchodní inspekce 

 Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI) je podobně jako ČIŢP 

specializovaným kontrolním orgánem v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Je 

podřízena Ministerstvu obchodu a průmyslu. Byla ustanovena zákonem č. 64/1986 

Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění. Člení se na ústřední inspektorát a 

jemu podřízené inspektoráty se sídly v krajských městech. 

 ČOI je ve vztahu k ochraně ţivotního prostředí zejména oprávněna 

kontrolovat, jak právnické a fyzické osoby prodávající zboţí, poskytující sluţby nebo 

vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu dodrţují podmínky, které jsou 

stanovené pro zabezpečení jakosti zboţí či výrobků včetně jejich zdravotní 

nezávadnosti.
132

 Tato činnost zahrnuje především dozor nad ochranou spotřebitele.
133

 

 Dále má ČOI další významné kompetence zejména podle ObalZ
134

 a OvZ
135

. 

 

Státní veterinární správa 

 Státní veterinární správa je orgánem státní správy, který působí v rezortu 

zemědělství. Je organizační sloţkou státu a je zřízena podle zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči, v platném znění (veterinární zákon). 

 

                                                 

132
 Podle § 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění.  

133
 Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

134
 Viz. § 36 písm. a), b) a c) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. 

135
 Viz. § 47 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 
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Jejím úkolem je zejména: 

 veterinární ochrana státního území České republiky, 

 ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty, jeţ 

jsou ţivočišného původu, 

 udrţování a monitorování příznivé nákazové situace zvířat, 

 a téţ ochrana zvířat před jejich týráním. 

 

 Kompetence Státní veterinární správy jsou vymezeny především v § 48 

zákona č. 166/1999 Sb. Státní veterinární správa tak například řídí krajské veterinární 

správy a rozhoduje o opravných prostředcích proti jejich rozhodnutím a proti 

rozhodnutím Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen 

Ústav). A dále řídí státní veterinární ústavy a Ústav a koordinuje jejich odbornou 

činnost. 

 

3.3.3 Správní úřady s územně vymezenou působností 

 

 Na niţším stupni hierarchie státní správy působí takové správní úřady, jejichţ 

působnost je omezena nejen věcně, ale i územně. Existence těchto specializovaných 

územních správních úřadů je projevem vertikální dekoncentrace státní správy. Působí 

v jednotlivých územních jednotkách územní organizace státu, a to na základě 

ustanovení zvláštních zákonů. Tyto specializované správní úřady jsou často přímo 

odvozené od některých ústředních orgánů státní správy a mají obvykle úzkou věcnou 

specializaci.
136

 Soustava těchto úřadů můţe být jednostupňová i hierarchická. V čele 

stojí zpravidla ředitel, který je do funkce jmenován (a z funkce odvoláván) obvykle 

ředitelem vyšší územní sloţky státu. Nejvyšší územní sloţky takových úřadů jsou 

pak obvykle přímo podřízeny správním orgánům s celostátní působností. Tyto 

specializované územní správní úřady doplňují strukturu orgánů krajů a obcí jako 

subjektů státní správy a samosprávy v místech a společně s nimi tvoří ucelený systém 

místní správy. 

                                                 

136
 PEKÁREK, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí I. díl. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2009, s. 100. 
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 V oblasti ochrany ţivotního prostředí působí především následující 

specializované územní správní úřady: 

 správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

 krajské hygienické stanice jako orgány ochrany veřejného zdraví, 

 oblastní inspektoráty České inspekce ţivotního prostředí, 

 obvodní báňské úřady, 

 krajské veterinární správy, 

 krajské inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 

 celní ředitelství a celní úřady. 

 

3.3.3.1 Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí 

 

 Národní parky a chráněné krajinné oblasti jsou tzv. velkoplošná zvláště 

chráněná území. Zřizování národních parků a chráněných krajinných oblastí jako 

zvláště chráněných území a výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny 

upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Podle 

tohoto zákona je rozdíl mezi nimi v tom, ţe národní park je tvořen převáţně z přírodě 

blízkých, člověkem méně ovlivněných ekosystémů a jedná se o krajinu jedinečnou 

v národním či mezinárodním měřítku, naproti tomu chráněné krajinné oblasti jsou 

území s harmonicky utvářenou krajinou a významným podílem přírodě blízkých 

ekosystémů. 

 Národní parky, jejich poslání a bliţší ochranné podmínky se vyhlašují 

zákonem. V současné době má Česká republika čtyři národní parky, a to 

Krkonošský, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko. Kaţdý národní park spravuje 

správa národního parku. 

 Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bliţší ochranné podmínky 

vyhlašuje vláda České republiky nařízením.
137

 V současné době je v České republice 

zřízeno celkem 25 chráněných krajinných oblastí a pro správu těchto území se 

rovněţ zřizují správy chráněných krajinných oblastí. 

                                                 

137
 Viz. § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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 Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí ve smyslu ZPOK 

zejména vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národních 

parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních 

přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území (nejde-li o 

vojenské újezdy), pokud zákon o ochraně přírody a krajiny výslovně nesvěřuje 

některé kompetence obecním úřadům nebo Ministerstvu ţivotního prostředí. Správy 

v obvodu své působnosti dále mimo jiné vydávají opatření obecné povahy například 

k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů (§16 odst. 1 písm. c), k omezení nebo 

zákazu vstupu podle § 64. Formu opatření obecné povahy má i návštěvní řád 

národního parku. Dále vydávají souhlasy s vymezenými činnostmi, výjimky ze 

stanovených zákazů, vypracovávají pro svá území plány péče, pro obvod své územní 

působnosti jsou správy oprávněny v zákonem stanovených případech vydávat 

nařízení apod.
138

 

 

 V minulosti se objevovaly názory
139

, které zpochybňovaly legitimitu 

národních parků a jejich správ (resp. právních úkonů učiněných správami národních 

parků v mezích jejich věcné a místní působnosti) a opíraly se při tom o čl. 79 odst. 1 

Ústavy a ZOPK. 

 Ustanovení § 15 odst. 3 ZOPK předpokládá, ţe národní parky, jejich poslání 

a bliţší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem. Pouze Národní park České 

Švýcarsko byl zřízen zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park 

České Švýcarsko a mění se ZOPK. Tímto zákonem se podle ust. § 2 zřizuje správní 

úřad Správa Národního parku České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě, který je 

podřízen ministerstvu. Oproti tomu národní parky Šumava, Krkonoše a Podyjí byly 

zřízeny nařízeními vlády, vydanými před účinností ZOPK, tedy za platnosti zákona 

č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Podle tohoto zákona národní parky zřizovala 

a jejich organizaci a podmínky ochrany stanovovala vláda nařízením. Nařízení
140

 

                                                 

138
 Viz. § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

139
 Vedral, Josef. Několik poznámek k právnímu postavení národních parků a jejich správ z hlediska 

Ústavy ČR a zákona o ochraně přírody a krajiny. Veřejná správa. č. 23/2001, dostupné z: 

<http://spravni.juristic.cz/169420>. 

140
 Vládní nařízení č. 163/1991 Sb., č. 164/1991 Sb., 165/1991 Sb. 
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vymezovaly správy jako odborné organizace pro ochranu přírody. Dále jimi bylo 

stanoveno, ţe správy zřizuje a řídí MŢP. MŢP tedy v roce 1991 vydalo příslušná 

rozhodnutí, jimiţ byly správy zřízeny jako státní příspěvkové organizace.  

 I na základě této skutečnosti jsou (podle názorů
141

, které zpochybňují právní 

postavení národních parků a jejich správ) právně zpochybnitelné všechny správní 

akty vydané správami národních parků (s výjimkou Správy Národního parku České 

Švýcarsko), protoţe byly vydány orgány, které nebyly zřízeny, a jejich územní 

působnost nebyla stanovena způsobem, který přepokládá Ústava ve svém čl. 79 odst. 

1. Nejedná se tedy o správní úřady. Takovéto správní akty je potřeba prý pokládat za 

nulitní. 

 MŢP na tyto úvahy reagovalo a poskytlo vysvětlení celé věci.
142

 Za správní 

úřady je ve smyslu čl. 79 odst. 1 Ústavy ČR moţno povaţovat jen ten subjekt, který 

je zvláštním zákonem za správní úřad výslovně označen. Tak je tedy dle ust. § 2 

zákona č. 161/1999 Sb., správním úřadem Správa Národního parku České 

Švýcarsko. Správy ostatních národních parků, vyhlášených před účinností ZOPK, 

správními úřady ve smyslu čl. 79 odst. 1 Ústavy nejsou. Avšak to neznamená, ţe 

nemohou státní správu v ochraně přírody vykonávat. Tyto správy jsou subjekty 

pověřené výkonem státní správy na základě ZOPK, který je označuje za „orgány 

ochrany přírody“
143

 a vymezuje jejich působnost.
144

 Obdobně jsou subjekty 

pověřenými výkonem státní správy například správy chráněných krajinných oblastí. 

Z hlediska vlastního výkonu státní správy není v praxi mezi správními úřady a 

subjekty pověřenými výkonem státní správy ţádný zásadní rozdíl. Stejně závazné 

jsou tak správní akty vydané jak správními úřady, tak i subjekty pověřenými 

výkonem státní správy, jsou-li vydány v mezích jejich věcné a místní příslušnosti. 

                                                 

141
 VEDRAL, Josef. Několik poznámek k právnímu postavení národních parků a jejich správ z 

hlediska Ústavy ČR a zákona o ochraně přírody a krajiny. Veřejná správa. č. 23/2001, dostupné z: 

<http://spravni.juristic.cz/169420>. 

142 STANĚK, Jiří. Postavení národních parků a jejich správ je nezpochybnitelné. Zpravodaj 

Ministerstva ţivotního prostředí [online], č. 8/2001, dostupné z: 

<http://www.mzp.cz/C125696C00059652/01A7537D7910CC39C125696F004ACF25/189834F4CF1

EBB63C1256B8000379EFC/$file/zpr8.doc>. 

143
 Viz. § 75 odst. 1, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

144
 Tamtéţ, § 78. 
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Do doby vyhlášení národních parků Šumava, Krkonoše a Podyjí zákonem, těmto 

národním parkům zaručuje plnou a legální existenci ust. § 90 odst. 9 ZOPK
145

. 

 K tomuto názoru se přikláním. Ústava nijak nevylučuje, aby byl výkon státní 

správy svěřen jinému subjektu, a to ani v případě, ţe jde o subjekt, který je od státu 

zcela odlišný. Působnost však musí být svěřena zákonem, coţ splněno bylo. 

 Domnívám se však, ţe by zejména vzhledem k významu správ, měly být 

zmíněné tři národní parky vyhlášeny zákonem. V současné době je v přípravné fázi 

jednání o zákoně Národního parku Šumava. Po tomto zákoně dlouhá léta volají 

především tamní obce. 

 V ZOPK je nově stanoveno, ţe MŢP zřizuje správy národních parků jako 

státní příspěvkové organizace, pokud nebyly zřízeny jiným zákonem.
146

 Nové znění 

ZOPK tedy správám výslovně formu správního úřadu nepřiznává. 

  

 V případě chráněných krajinných oblastí (dále jen CHKO) lze poukázat na 

určitý problém týkající se územní působnosti správ CHKO. V některých zřizovacích 

podzákonných právních předpisech vydaných ještě před účinností ZOPK (tj. před 1. 

červencem 1992) mohou být uvedeny kompetence nad rámec platného ZOPK, které 

však nelze aplikovat v praxi. 

 Dne 2. ledna 2010 vstoupila v platnost novela ZOPK
147

, která mimo jiné 

stanovila, ţe CHKO nemají ochranná pásma.
148

 Od roku 1992 je v § 78 odst. 1 a 2 

stanoveno, ţe kompetence správ jsou vázány na obvod jejich územní působnosti a 

územní působnost je vymezena územím CHKO a před rokem 2010 také územím 

ochranných pásem. CHKO si tedy nemohou nárokovat více kompetencí, neţ jim 

umoţňuje zákon. Avšak například Správa CHKO Poodří (a mnoho dalších) si jiţ 

mnoho let přisvojuje kompetence, které ji ZOPK nedává a vstupuje například do 

územních a stavebních řízení mimo vymezené území CHKO Poodří a jejich 

donedávna existujících ochranných pásem. Odvolává se při tom na ustanovení § 10 

                                                 

145
 Toto ustanovení sice není příliš vhodně formulované, ale je potřeba jej vykládat s přihlédnutím 

k jeho účelu. 

146
 Viz § 79 odst. 3 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

147
 Zákon č. 346/2009 Sb. 

148
 Viz. § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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vyhlášky MŢP č. 155/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří. V tomto 

ustanovení je uvedeno, ţe se na sídelní útvary, jejichţ zastavěným územím prochází 

hranice oblasti, hledí, jako by celé leţely v oblasti. Správa CHKO Poodří tak 

ovlivňuje mnoho správních řízení v rozporu s platnými zákony.
149

 

 V případech celé řady dalších CHKO, které vznikly různými správními akty 

různých ministerstev před rokem 1989, se nachází ustanovení, která dávají správám 

CHKO kompetence mimo hranice vlastního území CHKO. V naprosté většině 

případů jsou tyto kompetence sice omezeny na otázky územního plánování, přesto je 

potřeba na ně dnes pohlíţet jako na kompetence, které jsou v rozporu s platným 

ZOPK. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

149
 MANA, Vladimír. Dva aktuální problémy ve správní praxi ochrany přírody a krajiny: Územní 

působnost správ chráněných krajinných oblastí, dostupný z: <http://www.belbo.cz/clanky/dva-

aktualni-problemy-ve-spravni-praxi-ochrany-prirody-a-krajiny/>. 

 



75 

 

4. Další speciální subjekty podílející se na ochraně ţivotního 

prostředí 

 

 Vedle státních orgánů se podílí na ochraně ţivotního prostředí mnoţství 

dalších subjektů, občanských sdruţení, organizací atd. Řada z nich se do jisté míry 

charakterem své činnosti blíţi fungování správních orgánů a zákony jim dokonce 

v některých případech svěřují určité dílčí pravomoci vůči fyzickým a právnickým 

osobám. V jiných případech tyto subjekty fungují jako poradní odborné instituce.  

 Tyto subjekty nemají povahu správních úřadů. 

 

4.1 Státní fond ţivotního prostředí České republiky  

 

 Státní fond lze vymezit jako právnickou osobu zřízenou zákonem za účelem 

finančního zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a hospodaření s prostředky pro ně 

určenými.
150

 Nejvýznamnějším státním fondem v oblasti ochrany ţivotního prostředí 

je Státní fond ţivotního prostředí České republiky (dále jen SFŢP). 

 SFŢP byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ţivotního 

prostředí České republiky, v platném znění, jako organizace podřízená Ministerstvu 

ţivotního prostředí. Ministerstvo ţivotního prostředí je správcem SFŢP. V čele SFŢP 

je ředitel, jmenovaný a odvolávaný ministrem. Poradním orgánem je Rada fondu, 

jejíţ členy také jmenuje ministr.
151

 SFŢP je specificky zaměřenou institucí, která je 

významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu ţivotního prostředí. 

Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění závazků vyplývajících 

z mezinárodních úmluv o ochraně ţivotního prostředí, závazků vyplývajících ze 

členství v Evropské unii a Státní politiky ţivotního prostředí. Ve své činnosti se fond 

řídí statutem SFŢP, jednacím řádem Rady SFŢP, směrnicí MŢP o poskytování 

finančních prostředků ze SFŢP a téţ přílohami k této směrnici. Přílohy upravují 

podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. 

                                                 

150
 Viz. § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. 

151
 DAMAHORSKÝ, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

66. 
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Příjmy SFŢP tvoří zejména výtěţky z plateb za uţívání sloţek ţivotního prostředí, 

části pokut, dary právnických a fyzických osob, příspěvky ze státního rozpočtu 

České republiky a téţ z Evropské unie (konkrétně z Fondu soudrţnosti a Evropského 

fondu pro regionální rozvoj). Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České 

republiky. O pouţití finančních prostředků ze SFŢP rozhoduje ministr ţivotního 

prostředí na základě doporučení Rady fondu. Na poskytnutí prostředků ze SFŢP není 

právní nárok. Zbývající prostředky z fondu na konci roku nepropadají, ale převádějí 

se do nového finančního roku.
152

 

 Podpora z fondu směřuje v souladu se závazky, které vyplývají 

z mezinárodních úmluv a Státní politiky ţivotního prostředí, zejména do oblasti 

ochrany ovzduší, vod, nakládání s odpady a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. 

SFŢP poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu formou dotace, půjčky či 

příspěvku na částečnou úhradu úroků. 

 

 Mezi hlavní činnosti SFŢP patří zejména: 

 konzultační a poradenská činnost, 

 příjem ţádosti o podporu a jejich vyhodnocování, 

 příprava podkladů pro schválení podpory a smluvní agenda pro poskytování 

podpor, 

 uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběţného 

sledování účelu pouţití prostředků, 

 závěrečné vyhodnocování vyuţití poskytnutých prostředků a dosaţených 

ekologických efektů a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodrţení 

smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových 

pravidel.
153

 

 

 

 

 

                                                 

152
 https://www.sfzp.cz/. 

153
 Tamtéţ. 
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4.2 Odborné organizace  

 

 Odborné organizace jsou instituce zřízené ústředními orgány státní správy, 

které pro ústřední orgány (zejména pro Ministerstvo ţivotního prostředí) zajišťují 

výkon odborných, monitorovacích, výzkumných a evidenčních činností. Právní 

postavení těchto organizací určí ústřední orgán, který ji zřídil. Mohou mít podobu 

organizačních sloţek státu nebo příspěvkových organizací. Význam těchto 

organizací spočívá v tom, ţe poskytují odbornou podporu státní správy. Většinou se 

zaměřují na výzkumnou, vědeckou a jinou odbornou činnost v určitém oboru.
154

 

 Ministerstvo ţivotního prostředí řídí a financuje zejména Agenturu ochrany 

přírody a krajiny České republiky, CENIA, Český hydrometeorologický ústav, 

Výzkumný ústav Silvia Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Státní 

vodohospodářský ústav T. G. Masaryka a další. 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) se 

sídlem v Praze je organizační sloţkou státu s působností na území celé České 

republiky. Jedná se o odbornou instituci státní ochrany přírody, která zajišťuje 

zejména metodickou, informační, dokumentační, výchovně-vzdělávací a 

poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu. Tvoří ji ředitelství se sídlem 

v Praze a 30 regionálních pracovišť. 

 AOPK ČR zajišťuje prostřednictvím správ chráněných krajinných oblastí 

(svých regionálních pracovišť) speciální státní správu pro území CHKO v rozsahu 

stanoveném ZOPK. Dále zabezpečuje praktickou péči o desítky národních přírodních 

rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek a 

zajišťuje monitoring stanovišť a druhů v zájmu Evropské unie. Rovněţ vede Ústřední 

seznam ochrany přírody a centrální státní dokumentaci ochrany přírody a krajiny a 

vede téţ specializovanou knihovnu. Zpracovává plány péče o chráněné krajinné 

                                                 

154
 PEKÁREK, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí I. díl. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2009, s. 93. 
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oblasti a taktéţ kontroluje a usměrňuje tok finančních prostředků ze státních 

programů.
155

 

 

 Do roku 1989 byla státní ochrana přírody zajišťována krajskými středisky 

památkové péče a ochrany přírody při krajských národních výborech a funkčně 

nenavazujícím Státním ústavem ochrany přírody. Tyto odborné instituce měly pro 

orgány státní správy poradně-odbornou funkci. Na počátku devadesátých let došlo ke 

vzniku jednoho Českého ústavu ochrany přírody. Při přijetí ZOPK se úředníkům 

MŢP nepodařilo prosadit zastřešující organizaci pro správy chráněných krajinných 

oblastí i národních parků nově obdařených silnými výkonnými pravomocemi. MŢP 

však tuto myšlenku neopustilo a v polovině devadesátých let se mu podařilo zřídit 

centrální Správu chráněných krajinných oblastí ČR. Původně mělo jít o jakýsi orgán 

centrálně zastřešující existující CHKO. Od té doby existovaly Agentura ochrany 

přírody a krajiny a Správa CHKO ČR (resp. Správa ochrany přírody) vedle sebe aţ 

do roku 2006. Dne 1. ledna 2006 vešlo v platnost opatření MŢP o změně zřizovací 

listiny AOPK ČR, kterým se převádí veškerá práva a povinnosti Správy ochrany 

přírody na AOPK ČR.
156

 

 MŢP se snaţí přidělit instituci legislativně nějakou činnost. To se daří se 

střídavými úspěchy. AOPK ČR tak stále pouze prostřednictvím správ CHKO 

zajišťuje výkon speciální státní správy v ochraně přírody a krajiny podle ZOPK. 

MŢP se dlouhodobě snaţí dosáhnout aby AOPK ČR získala postavení správního 

úřadu. Tento záměr se zatím nedaří naplnit.  

 

 

 

                                                 

155
 http://portal.cenia.cz/rozcestnik/ochrana-prirody.php. 

156
 Srov. BERCHA, Jan. Sloučená Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a lesnictví: Rozhovor s 

ředitelem AOPK RNDr. Františkem Pelcem. In Lesnická práce [online]. [s.l.] : [s.n.], č. 6/2006, 

dostupné z:  <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/161/51/>. 
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4.3 Správci vodních toků  

    

 Základními zákonnými předpisy na úseku vodního hospodářství jsou 

především zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a zákon č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 

 Výkon státní správy ve vodním hospodářství je zákonem svěřen vodoprávním 

úřadům na úrovni obecní (obecní úřady), krajské (krajské úřady) a ústřední 

(ministerstva). Na území vojenských újezdů je pak tato činnost zajišťována 

újezdními úřady.
157

 

 VodZ v ustanovení § 43 vymezuje pojem vodní toky jako povrchové vody 

tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převaţující část roku, a to včetně 

vod z nich uměle vzdutých. K zajištění řádného stavu vodních toků a péče o ně byl 

zakotven institut správy vodních toků, který zahrnuje řadu činností zajišťovaných 

zvláštními subjekty – správci vodních toků.
158

 VodZ tedy svěřuje některé 

kompetence správcům vodních toků. Vodní toky jsou vţdy předmětem správy.
159

 Na 

území České republiky jsou vodní toky rozděleny na významné vodní toky a drobné 

vodní toky.
160

 

 Správci vodních toků v působnosti Ministerstva zemědělství zajišťují správu 

více neţ 95,2 % délky všech vodních toků v České republice. Přibliţně 4,8 % se na 

správě vodních toků podílejí Ministerstvo obrany, správy národních parků, případně 

fyzické a právnické osoby. 

 Správu významných vodních toků zajišťují ve smyslu § 4 zákona č. 304/2000 

Sb., o povodích, v platném znění správci povodí.
161

 Jde o státní podniky Povodí, tj. 

Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí Moravy. Správci 

                                                 

157
 http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/. 

158
 DAMAHORSKÝ, Milan, et al. Právo ţivotního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

277. 

159
 Viz § 47 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

160
 Tamtéţ. 

161
 Pro účely vodního zákona se povaţují za správce vodních toků. Viz. § 48 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách, v platném znění. 
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povodí zajišťují nejen správu vybraných vodních toků, ale i správu povodí.
162

 

Seznam významných vodních toků stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 

s Ministerstvem ţivotního prostředí vyhláškou.
163

 

 Správu drobných vodních toků jsou oprávněny vykonávat obce, jejichţ 

územím drobné vodní toky protékají, ale také fyzické nebo právnické osoby, 

popřípadě organizační sloţky státu, jimţ drobné vodní toky slouţí nebo s jejichţ 

činností souvisejí nebo státní podniky na základě určení Ministerstvem zemědělství. 

Podmínkou pro výkon správcovství drobného vodního toku je tedy určení 

Ministerstva zemědělství, které rozhoduje na základě podané ţádosti subjektem 

uvedeným v § 48 odst. 2 VodZ. Ţádosti není potřeba, pokud se určuje vodní tok do 

správy organizační sloţce státu nebo státnímu podniku, jehoţ předmětem podnikání 

nebo předmětem činnosti je správa drobných vodních toků. Na území vojenských 

újezdů zajišťuje správu drobných vodních toků Ministerstvo obrany a na území 

národních parků jsou to správy národních parků. Převáţnou většinu drobných 

vodních toků spravují Zemědělská vodohospodářská správa (cca 35 835 km) a státní 

podniky Lesy České republiky (cca 19 578 km).
164

 

 Správa vodních toků zahrnuje zejména povinnost sledovat stav koryt vodních 

toků a pobřeţních pozemků z hlediska fungování vodních toků, pečovat o koryta 

vodních toků, téţ připravovat a zajišťovat úpravy koryt a rovněţ spolupracovat při 

zneškodňování havárií na vodních tocích. 

 Správa významných vodních toků vedle výše zmíněných povinností zahrnuje 

i další povinnosti, a to zejména: 

 provozovat a udrţovat v řádném stavu vodní díla na významných vodních 

tocích zajišťující oprávněná nakládání s povrchovými vodami, která správci 

významných vodních toků vlastní, případně jej uţívají z jiného právního 

důvodu, 

 udrţovat splavnost vyuţívaných dopravně významných cest, 

                                                 

162
 Charakteristika správy povodí vyplývá z § 54 vodního zákona. Tento paragraf je však jen rámcový, 

úplnou úpravu je třeba vyčíst z řady dalších ustanovení vodního zákona a navazujících předpisů.   

163
 http://eagri.cz/public/web/mze/voda/spravci-vodnich-toku/. 

164
 http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6146989. 
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 spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se 

vodních toků v celé oblasti povodí. 

 

 K zajištění svých povinností mají správci vodních toků celou řadu 

veřejnoprávních oprávnění, která jim umoţňují například: 

 vstupovat na cizí pozemky a stavby, 

 poţadovat předloţení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího 

se vodních toků a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodrţována, 

 či zasahovat do provozu vodních děl.
165

 

 

Správci vodních toků ani povodí nejsou státními orgány. 

 

4.4 Veřejné stráţe  

 

 Některé zákony, které upravují ochranu jednotlivých sloţek ţivotního 

prostředí, obsahují ustanovení o moţnosti zřídit tzv. veřejné stráţe. Stráţe nejsou 

orgány státní správy, nicméně zajišťují určité činnosti pro stát a v jeho zájmu. Jde o 

pracovníky orgánu státní správy či státních organizací, popř. další občany, kteří jsou 

příslušným orgánem veřejné správy do této funkce jmenováni. Jsou zřízeny stráţ 

myslivecká, lesní, rybářská a stráţ přírody. Veřejné stráţe zajišťují stráţní, 

informační, výchovné případně odborné činnosti a provádějí téţ kontrolu dodrţování 

zákonných podmínek ochrany ţivotního prostředí v terénu.
166

 Důleţité terénní 

funkce při prosazování určité části práva ţivotního prostředí plní stráţe zejména ve 

vztahu k fyzickým osobám. Veřejné stráţe jsou velice vhodným doplňkem dohledu 

prováděného správními orgány zejména proto, ţe disponují dobrou znalostí místních 

poměrů a flexibilitou. Postavení a podmínky způsobilosti stráţí ustanovených 

speciálními zákony jiţ dříve, byly upraveny a sjednoceny zákonem č. 238/1999 Sb., 

který je novelou šesti zákonů. Kromě pěti sloţkových zákonů tento zákon 
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novelizoval ustanovení § 89 odst. 9 trestního zákona č. 140/1961 Sb., a učinil z členů 

stráţí při výkonu jejich funkce veřejné činitele. Nový trestní zákoník s účinností od 

1. ledna 2010 jiţ nehovoří o veřejném činiteli, ale o tzv. úřední osobě. 

 Podmínky ustanovení a zrušení stráţe, její práva a povinnosti stanoví 

jednotlivé sloţkové zákony. 

 

Stráž přírody 

 Stráţ přírody je ustavena podle ZOPK. Stráţ je ustavována krajskými úřady a 

správami chráněných území zejména z řad dobrovolných pracovníků a skládá se ze 

stráţců a zpravodajů. Jejím posláním je kontrola dodrţování předpisů o ochraně 

přírody a krajiny. 

 Stráţci jsou ze zákona oprávněni: 

 zjišťovat totoţnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, 

 ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody, 

 vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených zákonem, 

 zadrţet ke zjištění totoţnosti osobu, kterou přistihnou při porušování 

právních předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie 

České republiky,  

 od orgánů státní a obecní policie mohou poţadovat pomoc nebo součinnost. 

 

 V případě bezprostředního ohroţení některých zájmů chráněných ZOPK je 

stráţce přírody oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. 

 

Lesní stráž 

 Podle ustanovení § 38 odst. 1 LesZ je lesní stráţ fyzická osoba zajišťující 

ochrannou sluţbu v lesích při obecném uţívání lesů občany. Ustanovuje ji na návrh 

vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgán státní správy lesů. Vedle oprávnění 

podobných stráţi přírody má podle § 39 zákona o lesích právo bezodkladně předvést 

policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její 

totoţnost. 
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Myslivecká stráž 

 Myslivecká stráţ má podle MyslZ poněkud odlišné postavení od ostatních 

veřejných stráţí. Mysliveckou stráţ ustavuje orgán státní správy myslivosti na 

kaţdých započatých 500 ha honitby na návrh vlastníka honitby. 

 Podle ustanovení § 14 MyslZ má myslivecká stráţ vedle oprávnění 

podobných ostatním veřejným stráţím zejména tato oprávnění: 

 poţadovat předloţení zbrojních průkazů a loveckých lístků, 

 zastavit a prohlíţet v honitbě a na účelových komunikacích v honitbě 

dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné 

podezření, ţe přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř a za tím 

účelem poţadovat předloţení dokladu o nabytí zvěře, 

 odejmout přistiţeným osobám střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou 

výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř a vykázat ji z honitby, 

 usmrcovat „zvířata škodlivá myslivosti“, tedy psy a kočky nacházející se 

v honitbě, zdivočelá hospodářská zvířata a volně se pohybující označená 

zvířata z farmových chovů zvěře a další „zavlečené druhy ţivočichů v přírodě 

neţádoucí“, stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství. 

 

 Je také potřeba doplnit, ţe postavení lesní stráţe mají také inspektoři ČIŢP.
167

 

Ostatní právní předpisy upravující pravomoci veřejných stráţí toto postavení 

inspektorům ČIŢP nepřiznávají. 

 Stráţci se při výkonu své činnosti často dostávají do styku s ČIŢP a 

představují určitý přínos pro její inspekční činnost. Zejména ČIŢP předávají 

poznatky ze své činnosti, které potom mohou být vyuţity jako podklad pro správní 

řízení.  

  

 V posledních letech se uvaţuje o přijetí zákona o veřejné stráţi, ten by měl 

především sjednotit dosavadní roztříštěnou úpravu v této oblasti. Jiţ v roku 2001 byl 

schválen vládou České republiky věcný záměr zákona o veřejné stráţi a o změně 

některých zákonů, který byl předloţen MZe ve spolupráci s MŢP.  

                                                 

167
 Viz. § 7 odst. 2 ZČIŢP. 
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 Posláním stráţí u nás je ochrana takových majetkových i nemajetkových práv 

a hodnot, jako je příroda a její sloţky, právo myslivosti a rybářské právo. Tato práva 

a hodnoty jak v minulosti, tak v současné době nejsou v potřebném rozsahu chráněny 

policií ani orgány státní správy (ty mají jiné poslání a kompetence). V posledním 

období dochází k trvalému nárůstu nepovolených nebo protiprávních činností. Jde 

například o myslivecké či rybářské pytláctví, krádeţe dřeva z lesů, zakládání 

nepovolených skládek odpadů apod. K těmto činnostem dochází v místech, kde 

z objektivních důvodů chybí systematický dohled obecní nebo „státní“ policie. Podle 

řady odborníků
168

, kteří znají skutečný stav této problematiky, je lepším řešením 

zřízení veřejné stráţe nebo alespoň podstatné posílení postavení stávajících stráţí, 

neţ neurčité posílení policie. 

 Zákon o veřejné stráţi počítá se zřízením jedné, tzv. veřejné stráţe. Veřejné 

stráţi by měla být svěřena veškerá působnost stráţí stávajících, tzn. hájení ochrany 

přírody a jejích sloţek a hájení práva myslivosti a rybářského práva. Dále by veřejná 

stráţ měla dozírat i na ochranu lesního a polního majetku (především proti 

poškozování a krádeţím). Podle návrhu by se měla veřejná stráţ dělit na 

profesionální (zaměstnanci kraje) a dobrovolnou (dobrovolníci jmenovaní krajem). 

Zákon má rovněţ stanovit minimální počet profesionálních veřejných stráţí, které 

musí na území kraje působit. Počet dobrovolných veřejných stráţí bude záviset na 

podmínkách kraje a potřebě veřejných stráţí na území kraje. Rovněţ se počítá i 

s odměňováním dobrovolné veřejné stráţe. Dále se počítá s tím, ţe profesionální 

veřejná stráţ by měla být vybavena mimo jiné i střelnou zbraní. Dosavadní druhy 

stráţí musí dobře zvládat právo a především právní normy, které upravují její úsek 

působnosti, téţ musí dobře znát terén apod. Na jednotlivé druhy stráţí jsou tedy 

kladeny značné poţadavky, mohlo by tedy být problematické zvládat všechny oblasti 

a to ještě na dobré úrovni. Rovněţ je diskutabilní ozbrojení veřejných stráţí. Někteří 

odborníci
169

 se domnívají, ţe moţnost pouţití zbraně ve vymezených případech by 

                                                 

168
 Např. STANĚK, Jiří. Co přinese připravovaný zákon o veřejné stráţi? Lesnická práce. č. 4/2001, 

dostupné z: <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1275/87/>. 

169
 Např. PEŠOUT, Pavel. Potřebujeme veřejnou stráţ?. Lesnická práce. č. 5/2001, dostupné z: 

<http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1258/88/>. 
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byla vhodná zejména u hájení práva myslivosti. Osobně se k ozbrojení veřejné stráţe 

nepřikláním, zdá se mi to velice nebezpečné, nechci ani domýšlet, co vše by mohlo 

přinést, kdyby se v přírodě vyskytovali ozbrojení stráţci.   

Je jistě potřebné a vhodné vytvořit moderní a stabilní právní rámec pro aktivní 

působení stráţí v našich podmínkách. Bylo by však zřejmě vhodnější se soustředit na 

zkvalitnění jednotlivých právních norem, kterými jsou stráţe zřízeny. A společná 

právní úprava by se měla soustředit pouze na oblasti všem stráţím společné. 
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Závěr 

 

 Své úkoly a funkce v oblasti ochrany a tvorby ţivotního prostředí plní 

všechny orgány tří základních větví státní moci. Moc zákonodárná a moc soudní 

nemají pro ochranu ţivotního prostředí ţádné speciální instituce, které by se 

zabývaly pouze ochranou ţivotního prostředí. Ale stav a vývoj ţivotního prostředí 

ovlivňují svou normotvornou činností a rozhodováním v soudních sporech o věcech, 

které se týkají ţivotního prostředí. 

  

 Z jednotlivých sloţek soudnictví uvedených v práci mají velký význam pro 

ţivotní prostředí především soudy ve správním soudnictví, jelikoţ hlavním cílem 

správního soudnictví je právě soudní kontrola veřejné správy a tedy i její činnost 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Největší praktický význam pro ţivotní 

prostředí pak bude mít zejména rozhodování soudů o ţalobách proti nezákonným 

rozhodnutím správních orgánů nebo také rozhodování o návrhu na zrušení opatření 

obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem. Především v případě návrhu 

na zrušení opatření obecné povahy jako negativní vnímám problém aktivní 

legitimace veřejnosti a zejména pak ekologických iniciativ. Těm je podle dosavadní 

judikatury odmítána moţnost podat návrh na přezkoumání opatření obecné povahy. 

Problém aktivní legitimace občanských sdruţení spočívá v tom, ţe podle ustálené 

judikatury soudů ve správním soudnictví nejsou nositeli hmotných práv a rovněţ to, 

ţe v řízení o zrušení opatření obecné povahy zákon nestanovil ţalobní legitimaci, 

která by byla obdobná či analogická § 65 odst. 2 SŘS. Na toto lze nahlíţet jako na 

výklad nesouladný se závazky, které pro Českou republiku vyplývají 

z mezinárodního práva a z práva ES. Konkrétně z Aarhuské úmluvy, jelikoţ 

vyţaduje poskytnutí širokého přístupu dotčené veřejnosti k soudní (právní) ochraně. 

     

 Na úseku ochrany ţivotního prostředí hrají hlavní roli orgány moci výkonné 

(veřejné správy), jelikoţ hlavně jejich prostřednictvím dochází k rozhodování o 

jednotlivých věcech a téţ k aplikaci příslušných právních předpisů. Veřejnou správu 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí tvoří soustava ústředních a místních orgánů 

veřejné správy, tj. orgánů státní správy a samosprávy. Vedle státních orgánů se však 
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na ochraně ţivotního prostředí podílí mnoţství dalších subjektů, jako jsou odborné 

organizace či specifické instituce, jako je Státní fond ţivotního prostředí nebo 

dokonce soukromé osoby. Tyto subjekty nejsou správními úřady. Z tohoto je patrná 

značná rozmanitost veřejné správy, coţ nelze výlučně povaţovat za negativní stav, 

avšak určité nekoncepční projevy tato rozmanitost přináší. Především půjde o 

nejasné či překrývající se kompetence těchto institucí, coţ můţe způsobovat řadu 

problémů v praxi.    

 

 Kritizována bývá roztříštěnost ochrany ţivotního prostředí na úrovni ústřední 

státní správy. MŢP není jediným ústředním orgánem státní správy, který by 

vykonával působnost v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Některé kompetence 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí mají téţ Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost a Český báňský úřad. Příkladem kdy jedna sloţka je svěřena 

několika resortům, a to hned pěti je ochrana vodních zdrojů. 

 Nemalé problémy tedy způsobuje především dvojkolejnost kompetencí MŢP 

a MZe v oblasti ochrany vod a ochrany lesa, která je navíc ve vodním hospodářství 

ještě umocněna některými pravomocemi dalších ministerstev. Problematické bude 

například to, ţe si při vytváření a přijímání legislativy, bude kaţdý resort hájit své 

zájmy a působnosti. 

 Moţným řešením řady problémů, které vyplývají ze střetu kompetencí na 

úseku ochrany vod a ochrany lesa by mohlo být, učinit odpovědným jako ústřední 

jen jediný orgán státní správy. Dovoluji si vyslovit, ţe s ohledem na ekologické 

aspekty a trvalou udrţitelnost vodního a lesního hospodářství by tímto orgánem mělo 

být spíše MŢP. 

 Ministerstva by měla mít především charakter orgánu koncepčního, 

metodického a legislativního. MŢP rozhoduje ve správních řízeních a to jak v prvním 

stupni, kde rozhoduje o udělování různých souhlasů a povolení, tak i o opravných 

prostředcích vůči rozhodnutím prvoinstančních správních orgánů. 

 Do budoucna se počítá s tím, aby správní řízení a jiné typy rozhodování byly 

plně vyjmuty z rozhodování ministerstva. Takové rozhodování by mělo být svěřeno 
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municipalitám nebo specializovanému orgánu státní správy. V případě 

specializovaného orgánu státní správy jde především o ČIŢP. 

 Domnívám se, ţe právě s ohledem na velké mnoţství prvoinstančních 

správních řízení, které MŢP vede, by přenesení rozhodování na prvním stupni blíţ 

k problémům, o kterých se rozhoduje, byl jistě krok správným směrem. Zajisté by 

tím došlo k uvolnění kapacity MŢP právě pro tvorbu a zlepšování legislativy a 

rovněţ i pro další práce, které má primárně na starosti. 

 Do budoucna by také měla být posílena především vzájemná spolupráce a 

komunikace ministerstev na úseku ochrany ţivotního prostředí a rovněţ by MŢP 

měla být svěřena speciální vrchnostenská a koordinační role ve vztahu k ostatním 

resortům, které se na ochraně ţivotního prostředí podílejí.   

 

 Na ochraně ţivotního prostředí se podílejí také orgány obcí a krajů a téţ u 

nich lze poukázat na určité nedostatky. Těţiště jejich činností na tomto úseku je ve 

výkonu přenesené působnosti.  

 Pokud jde o obce, tak základní rozsah agendy přenesené působnosti 

vykonávají zpravidla všechny obce, a to bez ohledu na jejich personální, odborné či 

finanční vybavení. Domnívám se, ţe zajištění přenesené působnosti můţe tedy být 

pro mnohé obce značně obtíţné. Nejobtíţnější situace je v malých obcích, tam 

zpravidla zcela chybí odborná personální sloţka. Tento problém je částečně vyřešen 

odstupňováním výkonu přenesené působnosti do tří kategorií. Obce se ve výkonu 

přenesené působnosti mohou také opřít o metodickou a odbornou pomoc krajských 

úřadů.  Právě tato pomoc by podle mého názoru měla být základem vztahu mezi 

krajskými a obecními úřady. Přesto ale v mnoha případech nelze povaţovat kvalitu 

výkonu přenesené působnosti na obecní úrovni za dostatečnou, na rozdíl od krajů. 

Kraje jsou totiţ zpravidla vybaveny rozsáhlým aparátem odborně způsobilých 

úředníků. Výkon přenesené působnosti krajů by tak měl být po té odborné stránce 

kvalifikovaný a měl by tedy zajistit odstranění excesů způsobených orgány obcí.  

 Určitý problém lze spatřovat i v moţném vzniku konfliktu zájmů, a to 

v situaci, kdy úřady územních samosprávných celků v přenesené působnosti 

rozhodují o právu či povinnosti obce (kraje), jimiţ jsou orgány. Úředníci, kteří jsou 

zaměstnanci obce, vydávají v těchto případech povolení svému zaměstnavateli. 
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Řešením tohoto stavu by mohlo být například zařazení tzv. právní fikce vyloučení 

všech úředníků správního úřadu v těch případech, kdy mají projednávat ţádost obce, 

která je zaměstnává. Tento stav jiţ umí řešit správní řád (§ 131 odst. 4). Nadřízený 

správní orgán by pověřil správní orgán, jehoţ správní obvod sousedí se správním 

obvodem nezpůsobilého správního orgánu. Domnívám se však, ţe by toto bylo 

obtíţné legislativně prosadit. 

 

 Nezastupitelnou roli v ochraně ţivotního prostředí má bezesporu i ČIŢP, 

která se rovněţ potýká při své činnosti s určitými problémy. Právní postavení ČIŢP 

upravuje značně velké mnoţství sloţkových zákonů, v nichţ jsou její jednotlivé 

kompetence upraveny rozdílně. Tento stav způsobuje nepřehlednost právní úpravy, 

coţ můţe činit problémy v orientaci a interpretaci právních předpisů. 

Moţným řešením tohoto stavu by mohlo být přijetí komplexního zákona o ČIŢP, 

který by upravil její pravomoci a kompetence. Případné odchylky by potom mohly 

být upraveny ve sloţkových zákonech. 

 ČIŢP je pojímána jako orgán dozoru, přesto však má řadu pravomocí, které 

povahu inspekčního orgánu přesahují. Konkrétně mám na mysli pravomoci, které 

souvisejí s výměrou poplatků podle VodZ a určité povolovací pravomoci podle OvZ. 

Spojení kontrolní (dozorčí) a povolovací činnosti a rovněţ také poplatkové agendy 

s ohledem na rozsah věcných oblastí ochrany ţivotního prostředí, které spadají do 

působnosti ČIŢP, zřejmě není vhodné. Domnívám se, ţe by bylo vhodné koncipovat 

tento inspekční orgán jako výlučně inspekční a rozhodovací pravomoci, které 

přesahují inspekční činnost (s výjimkou rozhodování související s ukládáním sankcí) 

svěřit jinému správnímu úřadu. Poplatková agenda podle VodZ by mohla být svěřena 

krajským úřadům. 

 

 V ekologické politice našeho státu mají významnou roli i další (nestátní) 

subjekty, jsou to například politické strany, nevládní ekologické organizace a hnutí a 

samozřejmě i jednotliví občané. Na všech těchto subjektech záleţí, jaká bude ve 

skutečnosti ochrana ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

Právní předpisy 

 

 EIAZ   zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

   prostředí 

 GMOZ  zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky  

   modifikovanými organismy a genetickými produkty 

 ChemLPZ  zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a  

   chemických přípravcích a o změně některých zákonů 

 KompZ  zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

   ústředních orgánů státní správy České republiky  

 KrajZ   zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  

 LesZ   zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

   některých zákonů  

 Listina   Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)  

 MyslZ   zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

 ObalZ   zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

   zákonů  

 ObčZ   zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 ObecZ   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  

 OdpZ   zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně  

   některých dalších zákonů 

 OchrZemPůdF zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského  

   půdního fondu  

 OSŘ   zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 OvZ   zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně  

 PrevHavZ  zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

   způsobených vybranými nebezpečnými  

 SŘS   zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
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 StavZ   zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  

   stavebním řádu    

 TZk   zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 Ústava   Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) 

 ZČIŢP   zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního  

   prostředí a její působnosti v ochraně lesa 

 ZOPK   zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 ŢivPZ   zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 

 

Ostatní zkratky 

 

 AOPK ČR  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

 apod.   a podobně 

 CENIA  Česká informační agentura ţivotního prostředí 

 ČIŢP   Česká inspekce ţivotního prostředí 

 ČOI   Česká obchodní inspekce 

 EIA   Environmental Impact Assessment 

 ES   Evropská společenství 

 EU   Evropská unie 

 CHKO   chráněná krajinná oblast 

 IPPC   Integrated Prevention and Pollution Control 

 MZe   Ministerstvo zemědělství 

 MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

 OOP   opatření obecné povahy 

 PUR   politika územního rozvoje 

 SFŢP   Státní fond ţivotního prostředí 

 SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 tj.   to je 

 tzn.   to znamená 

 ust.   ustanovení 

 Ústav   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 



92 

 

Seznam pouţité literatury  

 

Knižní literatura 

 

 DAMAHORSKÝ, Milan, et al. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2007 

 DOHNAL, Vítězslav; ČERNÝ, Pavel. Stát, obec, kraj a občan při ochraně 

životního prostředí. Praha: MŢP, 2005 

 HADRABOVÁ, Alena. Veřejná správa životního prostředí. Praha: 

Oeconomica, 2008  

 HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2006 

 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Organizace veřejné správy II. 

Praha: PA ČR, 2005 

 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Základy organizace veřejné 

správy v ČR. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o., 2008 

 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010 

 KNAPPOVÁ, Marta, et al. Občanské právo hmotné 1, 4. vydání. Praha: 

ASPI, a. s., 2002 

 KRUŢÍKOVÁ, Eva; PETRŢÍLEK, Petr. Kodex životního prostředí - zdroj 

polemik i nedějí aneb návrh věcného záměru zákona o ţivotním prostředí s 

polemickým komentářem Evy Kruţíkové a Petra Petrţílka. [s.l.] : MŢP, 2005 

 MIŠÚR, Peter; SVOBODA, Zdeněk. Instituce státní moci v ČR. Praha: Linde 

s.r.o., 2007 

 PAVLÍČEK, Václav, et al. Ústavní právo a státověda. 2. díl Ústavní právo 

České republiky – část 1. Praha: Linde Praha, a. s., 2001 

 PEKÁREK, Milan, et al. Právo životního prostředí I. díl. Brno: Masarykova 

univerzita, 2003  

 PEKÁREK, Milan, et al. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009 



93 

 

 PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2007 

 PRŮCHA, Petr. Veřejná správa a samospráva. [s.l.] : Vysoká škola 

aplikovaného práva, 2004 

 SMOLEK, Martin; TICHÁ, Tereza. Prameny práva životního prostředí. 1. díl 

- Obecná část. Praha: IFEC, 2002 

 SOUKOPOVÁ, Jana, et al. Ekonomika životního prostředí. [s.l.] : [s.n.], 

2009, dostupné z: 

http://is.muni.cz/el/1456/podzim2010/MKV_EKZP/um/17711660/EZP-

skripta.pdf?fakulta=1456;obdobi=4984;kod=MKV_EKZP 

 

Odborné články a časopisecká literatura 

 

 BERCHA, Jan. Sloučená Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a lesnictví: 

Rozhovor s ředitelem AOPK RNDr. Františkem Pelcem. In Lesnická práce 

[online]. [s.l.] : [s.n.], č. 6/2006, dostupné z: 

<http://lesprace.silvarium.cz/content/view/161/51/> 

 ČERNÝ, Pavel. Jak proti legislativním zmetkům Aarhuskou úmluvou 

bojovati. In: VIA IURIS [online], dostupné z: 

<http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=57> 

 ČERNÝ, Pavel; KLANICOVÁ, Karolina. Klientelistický nebo právní stát?: 

Příčiny nedostatečné odpovědnosti úředníků za nezákonné rozhodování. 

Ekologický právní servis [online], 2010, s. 16, dostupné z: 

<http://aa.ecn.cz/img_upload/912ddd8bfb8fbca4dc25ce4d979260af/Klienteli

sticky_nebo_pravni_stat_analyza_EPS.pdf> 

 DAMAHORSKÝ, Milan. Aktuální otázky lesního práva v ČR. In 

DAMAHORSKÝ, Milan; STEJSKAL, Vojtěch. Právní úprava ochrany lesa. 

Procesní právo ochrany životního prostředí. Sborník z mezinárodní 

konference. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta: [s.n.], 2005, s. 41-

48 

 MANA, Vladimír. Dva aktuální problémy ve správní praxi ochrany přírody a 

krajiny: Územní působnost správ chráněných krajinných oblastí [online], 

http://is.muni.cz/el/1456/podzim2010/MKV_EKZP/um/17711660/EZP-skripta.pdf?fakulta=1456;obdobi=4984;kod=MKV_EKZP


94 

 

dostupný z: <http://www.belbo.cz/clanky/dva-aktualni-problemy-ve-spravni-

praxi-ochrany-prirody-a-krajiny/> 

 MOTZKE, Radek; PODSKALSKÁ, Sandra. Aarhuská úmluva ve správní a 

soudní praxi. Planeta. 2007, 6 

 PEKÁREK, Milan. Právo ţivotního prostředí - jeho místo a funkce v systému 

českého práva. In Pávo životního prostředí: Sborník příspěvků z konference. 

Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 5 - 12 

 PEŠOUT, Pavel. Potřebujeme veřejnou stráţ?. Lesnická práce [online], č. 

5/2001, dostupné z: <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1258/88/> 

 PRŮCHA, Petr. K zaměření a obsahu reformy veřejné správy. In Aktuální 

otázky reformy veřejné správy. Sborník příspěvků z konference. Brno: 

Masarykova univerzita, 2000, s. 7-29 

 PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmentalizace právního řádu ČR – vývoj, 

současnost a perspektivy. In PRŮCHOVÁ, Ivana. Aktuální otázky práva 

životního prostředí. Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2005, s. 7-16 

 STANĚK, Jiří. Co přinese připravovaný zákon o veřejné stráţi? Lesnická 

práce [online], č. 4/2001, dostupné z: 

<http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1275/87/> 

 STANĚK, Jiří. Postavení národních parků a jejich správ je nezpochybnitelné. 

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí [online], č. 8/2001, dostupné z: 

<http://www.mzp.cz/C125696C00059652/01A7537D7910CC39C125696F00

4ACF25/189834F4CF1EBB63C1256B8000379EFC/$file/zpr8.doc> 

 STEJSKAL, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. České právo životního 

prostředí. 2009, IX, 1, s. 43-47  

 ŠMÍDOVÁ, Lenka. Výjimky ze základní územní ochrany zvláště chráněných 

území. Ochrana přírody. 2010, 3, s. 16-17 

 TICHÁ, Tereza. Trestní právo a ochrana ţivotního prostředí. In 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Aktuální otázky práva životního prostředí. Sborník 

příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 76-

82 



95 

 

 Ústavní soud rozhodl v kompetenčním sporu ve prospěch MŢP. Zpravodaj 

MŽP [online], č. 1/2001, dostupné z: 

<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/668937F472E62EEDC1256FC800423923

/$file/16.html>  

 VEDRAL, Josef. Několik poznámek k právnímu postavení národních parků a 

jejich správ z hlediska Ústavy ČR a zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Veřejná správa [online], č. 23/2001, dostupné z: 

<http://spravni.juristic.cz/169420>  

 ŢÁK, Josef. Kompetence Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva 

zemědělství. In PRŮCHOVÁ, Ivana. Aktuální otázky práva životního 

prostředí. Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2005, s. 96-98 

 

Jiné zdroje 

 

 Ministerstvo spravedlnosti ČR – Ročenka kriminality 2009, dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=3397&d=47145 

 Výroční zpráva ČIŢP za rok 2009, dostupné z: 

http://www.cizp.cz/files/=2805/VZ+2009+CZ+web.pdf 

 Výroční zpráva ČIŢP o poskytování informací za rok 2010, dostupné z: 

http://www.cizp.cz/2872_Vyrocni-zprava-CIZP-o-poskytovani-informaci-za-

rok-2010 

 

Právní předpisy 

 

 Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) 

 Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

 zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=3397&d=47145
http://www.cizp.cz/files/=2805/VZ+2009+CZ+web.pdf
http://www.cizp.cz/2872_Vyrocni-zprava-CIZP-o-poskytovani-informaci-za-rok-2010
http://www.cizp.cz/2872_Vyrocni-zprava-CIZP-o-poskytovani-informaci-za-rok-2010


96 

 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu  

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

 zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky 

 zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa 

 zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ţivotního prostředí 

 

Judikatura 

 

 rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 25. 10. 1995, sp. zn.: PL. ÚS 17/95 

 rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn.: I. ÚS 282/97 

 rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn.: III. ÚS 70/97 

 rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn.: PL. ÚS 45/06 

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2006, sp. zn.: 1 Ao 

1/2006-74 

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn.: 3 Ao 

2/2007-42 

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn.: 3 Ao 

1/2007-44 

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2009, sp. zn.: 9 Ao 

1/2009 

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2006, sp. zn.: 2 Ao 

2/2006 



97 

 

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2010, sp. zn.: 1 Ao 

2/2010-116 

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, sp. zn.: Ao 

1/2005-95 

 rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 5. 1999, sp. zn.: 6 A 95/94-87  

 

Internetové zdroje 

 

 http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6146989 

 http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/ 

 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0240

:CS:HTML#Footnote1/ 

 http://portal.cenia.cz/rozcestnik/ochrana-prirody.php/ 

 http://pur.eps.cz/politika-uzemniho-rozvoje/co-je-pur/ 

 http://www.cbusbs.cz/ 

 http://www.cizp.cz/ 

 http://www.sujb.cz/ 

 https://www.sfzp.cz/ 

 

  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6146989
http://www.cizp.cz/


98 

 

Abstract - Resumé  

 

Institutional safeguarding of environmental protection in the Czech Republic 

 

 The aim of this thesis is to describe the importance, authority, competence 

and mutual relations between the authorities and institutions that protect the 

environment in the Czech Republic. Their duties and functions in the field of 

environment and development institutions shall perform all three main branches of 

state power. Legislative power and judicial power not to protect the environment is 

no special institution that would deal only with environmental protection. But the 

state and development of the environment can affect the formation of laws and 

decisions in lawsuits on matters relating to the environment. On the other hand, the 

executive power of such institutions has. 

 

 The thesis is divided into four chapters. Chapter one is devoted to the general 

concept of the environment and its protection. Subsequently defined environmental 

law and described his close relationship to the administrative law. The following is a 

brief list of sources of law provide the institutional environment. At the end of this 

chapter, given the close linkage of environmental law in administrative law, it 

discusses the constitutional basis of the institutional aspects of public administration. 

 

 The second chapter is devoted to the state authorities and their powers to 

protect the environment. Is described in detail the role of the legislative and judicial. 

Of the individual components of the judiciary is a greater emphasis placed upon the 

courts in administrative law, due to its importance for the environment. The 

executive power is defined concept of public administration with a closer focus on 

the formal concept of public administration. 

  

 The third chapter has provided an overview of general and specialized 

institutions to carry out responsibilities in the field of environmental protection. 

Closer described their role, status and competence in the field of environmental 

protection. 
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 The fourth chapter deals with other entities involved in environmental 

protection. These entities, though not the administration, but the nature of their 

activities, similar to that of the authorities. Another one of them acts as an advisory 

expert bodies.  

 

 The conclusion summarizes the findings from this study. Emphasis is placed 

on the issue of unclear division of powers between the institutions. 
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Institucionální zajištění ochrany ţivotního prostředí v České republice 

 

 Cílem této diplomové práce je popsat význam, pravomoci, kompetence a 

vzájemné vztahy orgánů a institucí, které zajišťují ochranu ţivotního prostředí 

v České republice. Své úkoly a funkce v oblasti ochrany a tvorby ţivotního prostředí 

plní všechny orgány tří základních větví státní moci. Moc zákonodárná a moc soudní 

nemají pro ochranu ţivotního prostředí ţádné speciální instituce, které by se 

zabývaly pouze ochranou ţivotního prostředí. Ale stav a vývoj ţivotního prostředí 

ovlivňují svou normotvornou činností a rozhodováním v soudních sporech o věcech, 

které se ţivotního prostředí týkají. Naproti tomu, moc výkonná takové instituce má. 

 

 Diplomová práce je rozdělena do 4 kapitol. Kapitola první se v obecné rovině 

věnuje pojmu „ţivotní prostředí“ a jeho ochraně. Následně je definováno právo 

ţivotního prostředí a popsána jeho úzká vazba na správní právo. Taktéţ je uveden i 

stručný výčet právních pramenů institucionálního zajištění ochrany ţivotního 

prostředí. Na závěr této kapitoly, vzhledem k těsné vazbě práva ţivotního prostředí 

na správní právo, je pojednáno o ústavních základech institucionálních aspektů 

veřejné správy. 

 

 Druhá kapitola je věnována orgánům státu a jejich pravomocem při ochraně 

ţivotního prostředí. Blíţe je popsána úloha orgánů moci zákonodárné a soudní. 

Z jednotlivých sloţek soudnictví je větší důraz kladen na soudy ve správním 

soudnictví, vzhledem k jeho významu pro ţivotní prostředí. V rámci moci výkonné 

je vymezen pojem veřejné správy s bliţším zaměřením na formální pojetí veřejné 

správy. 

 

 Třetí kapitola jiţ poskytuje přehled obecných a speciálních orgánů a institucí, 

které vykonávají působnost v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Blíţe je popsán 

jejich význam, postavení a kompetence na úseku ochrany ţivotního prostředí. 

 

 Čtvrtá kapitola se věnuje dalším subjektům, které se podílejí na ochraně 

ţivotního prostředí. Tyto subjekty sice nejsou správními orgány, ale charakterem své 
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činnosti se blíţí fungování správních orgánů. Další z nich působí jako poradní 

odborné instituce. 
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