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Emily Dickinson (1830–86) 
(…) 

Nature is what we know -- 
Yet have no art to say -- 

So impotent Our Wisdom is 
To her Simplicity. 

Úvod  
 
 Právo životného prostredia je jedným z odvetví práva, ktoré sa zaoberajú 

hmatateľnou realitou sveta okolo nás. Už jeho zrod samotný je spojený s ľudským 

uvedomením si dôležitosti a zraniteľnosti prostredia, v ktorom existujeme a žijeme. 

Základnou otázkou je objasnenie samotného objektu skúmania tejto vednej disciplíny, 

životného prostredia. Čo je to životné prostredie?1 Hoci nejestvuje univerzálna a 

všeobecne prijímaná definícia pojmu „životné prostredie“, napríklad zákon č. 17/1992 

Sb., o životnom prostredí, ho vo svojom § 2 definuje ako „všetko, čo vytvára prirodzené 

podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho 

vývoja.“ Existuje mnoho ďalších definícií, napríklad dynamická definícia prijatá na 

konferencii UNESCO v Paríži v roku 1967 alebo iná, prijatá na konferencii v Tbilisi 

v roku 1979.2 Pojem životného prostredia nie je až doteraz napriek veľkému množstvu 

rôznych pokusov o jeho definovanie považovaný za dostatočne jasný a vymedzený.3 

Pritom pohľad neodbornej verejnosti asi najlepšie vystihuje jedna 

z najznámejších „laických“ definícií životného prostredia, a to od Alberta Einsteina: 

„Životné prostredie je všetko, čo nie som ja sám.“4 Práve tento výrok dokonale 

odzrkadľuje skutočnosť, že aj samotné právo životného prostredia sa bezprostredne či 

nepriamo dotýka každého z nás a väčšiny aspektov nášho každodenného života. S touto 

jeho charakteristikou je prepojený i samotný základ slova environment, pochádzajúceho 

                                                 
1 K nejasnosti pojmu viď napr. HOFFMANN, Jan: Umwelt – ein bestimmbarer Rechtsbegriff? In: Natur 
und Recht, 2011, Vol.33(6), s.389-395. 
2Dynamická definícia z Paríža: „životné prostredie je tá časť sveta, s ktorou je živý organizmus v stálej 
interakcii, to znamená, ktorú používa, mení a ktorej sa musí prispôsobovať.“ Definícia z Tbilisi: „životné 
prostredie je systém zložený z prírodných, umelých a sociálnych zložiek materiálneho sveta, ktoré sú, 
alebo môžu byť s uvažovaným organizmom v interakcii.“ Zdroj: http://slovnik.ekopolitika.cz/p.shtml (29. 
1. 2013).  
3 BODANSKY, Daniel: What is International Environmental Law? In: The Art and Craft of International 
Environmental Law, s. 15 a nasl. citovanej časti dostupnej online. 
4 THORNTON, Justine, BECKWITH, Silas: Environmental Law, s. 2, „The environment is everything 
that isn´t me.“ 
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etymologicky z francúzskeho slovesa environner, čiže obklopovať.5 Životné prostredie 

a jeho ochranu možno nepochybne považovať za tému, ktorá je v súčasnosti aktuálna 

a bude si naďalej svoju dôležitosť zachovávať. 

 Vo všeobecnosti iste prevláda automatická asociácia pojmu životné prostredie 

s prírodou. Neradno však zabúdať na fakt, že to, čo pre nás dnes prírodu predstavuje, 

bolo do značnej miery ovplyvnené človekom. Práve v tomto kontexte by sme 

o životnom prostredí mali rozmýšľať: ide o fenomén konštantne podliehajúci zmenám v 

dôsledku antropogénnych i iných vplyvov.6 K tomuto stanovisku sa prikláňajú aj 

Thorntonová a Beckwith, podľa ktorých pojem „environment“ zahŕňa taktiež „spôsoby 

interakcie medzi jeho jednotlivými zložkami navzájom, ich interakcie s človekom 

vytvoreným prostredím a s faunou a flórou, ktorá ich obýva“.7 Na druhej strane je ale 

potrebné striktne odlišovať „životné prostredie“ človeka, ktoré je čisto pôvodom 

ľudskej činnosti, kam by sme mohli zaradiť i obytné, komerčné, relaxačné či 

administratívne priestory a prostredie pracovné. Tieto aspekty však už tradične 

predmetom skúmania environmentálneho práva nie sú.8 Napríklad vhodnosťou 

pracovného prostredia človeka sa zaoberá oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, začleňovaná pod odvetvie pracovného práva.  

Vo svete, ktorý sa v súčasnosti zaoberá predovšetkým riešením konkrétnych 

problémov, je kľúčové upozorniť na niektoré sčasti skryté stránky týchto konkrétnych 

otázok. V environmentálnej oblasti nimi môžu byť práve princípy ochrany životného 

prostredia, ktoré by laickej verejnosti mohli vyznieť ako zdanlivo prázdne deklarácie 

hodnôt, vzdialené od reality a praxe. Autorka predkladanej práce sa však prikláňa k 

presvedčeniu, že tomu nutne tak byť nemusí; i svojou prácou by chcela prispieť 

k videniu princípov ako užitočných a praktických nástrojov. 

Podobne ako právo ako celok a všetky jeho odvetvia, i právo životného 

prostredia je ovládané a prestúpené určitými princípmi, základnými ideami, ktoré sú 

smerodajné pre jeho tvorbu, výklad i aplikáciu. Táto práca je zameraná práve na 

uvedené princípy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou a jedným zo „základných kameňov“ 

                                                 
5 Viď napr. LEIB, Linda Hajjar: Human rights and the environment: philosophical, theoretical, and legal 
perspectives, s. 11. 
6 WILSON, Gordon et al. (eds.): Environment, development, and sustainability: perspectives and cases 
from around the world, s. 4. 
7 THORNTON, Justine, BECKWITH, Silas: Environmental Law, s. 3. 
8 Viď napr. DAMOHORSKÝ, Milan et al.: Právo životního prostředí, s. 29. 
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tohto právneho odvetvia. Je otázkou názoru, ktoré z týchto princípov si zaslúžia väčšiu 

pozornosť a naopak.  

Vytýčeným cieľom práce je hlavne priblížiť to, akú úlohu by jednotlivé princípy 

ochrany životného prostredia mali plniť a zároveň to, do akej miery je tomu skutočne 

tak. Rozhodnutie zamerať text pritom viac na územie Českej republiky bolo vedené 

faktom, že ide o doposiaľ na poli teoretických prác menej preskúmanú oblasť. Uvedené 

centrum pozornosti samozrejme znamená, že unijnému či medzinárodnému rozmeru 

bude možné venovať sa len okrajovo, dôraz však je kladený zároveň na využitie 

zahraničnej literatúry a pôvodných cudzojazyčných zdrojov v čo najvyššej miere. 

Východiskom sú jednak dostupné teoreticko-právne zdroje, jednak v príslušných 

pasážach i databázy judikatúry. Údaje v predkladanom texte zodpovedajú právnemu 

stavu ku dňu 30. 3. 2013. 

1. Metodológia  
 

Oblasť princípov ochrany životného prostredia je súčasťou všeobecnej časti 

práva životného prostredia a je skôr teoretického charakteru. Práca je venovaná 

vybraným princípom práva životného prostredia, pričom predstavuje na začiatku princíp 

ako taký z teoretického hľadiska, rôzne postoje akademikov k nemu, prípadne vo 

všeobecnosti jeho históriu a vývoj. Princípy, ktoré sú často zdrojom polemík či kritiky, 

ako napríklad princíp predbežnej opatrnosti, rozoberá podrobnejšie. Podobne je prístup 

volený i pri kľúčovom princípe (trvalo) udržateľného rozvoja.  

Následne sa práca zameriava na zakotvenie toho ktorého princípu v platnom 

českom práve, či už explicitné, alebo také, ktoré je možné odvodiť na základe 

interpretácie. V ďalšom úseku sa podrobnejšie venuje judikatúre, ktorá je od českých 

súdov k danému princípu k dispozícii. V úvode pojednania o judikatúre sú uvádzané 

i príklady rozhodovacej činnosti rozhodovacích inštitúcií mimo rámec Českej republiky, 

napr. Súdneho dvora Európskej únie.  

Samotná metóda právnej komparácie v tejto práci nehrá prominentnú úlohu, ale 

vystupuje do popredia predovšetkým v oblasti zakotvenia princípov, a to v kontraste 

s právnou úpravou Rakúska. Keďže ide o susedný štát Českej republiky, s ktorým táto 

čiastočne zdieľa spoločnú právnohistorickú tradíciu, je iste zaujímavé porovnanie 

českého prístupu s prístupom tamojším. Tejto téme je venovaná samostatná kapitola. 
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Záverečným cieľom je zhodnotiť, či sú skúmané princípy prítomné v právnom 

poriadku a rozhodovacej činnosti súdov dostatočne, a či sa efektívne uplatňujú. Autorka 

práce sa tiež pokúša vyvodiť zo zistených skutočností odporúčania de lege ferenda pre 

českú národnú právnu úpravu. Z hľadiska realizovateľnosti, ale i relevantnosti výskumu 

národnej judikatúry je tento zameraný výhradne na rozhodnutia najvyšších súdnych 

inštancií: Ústavného súdu, Najvyššieho a Najvyššieho správneho súdu, pričom 

rozhodnutia posledného menovaného súdu sú vo výraznej prevahe. Pri vyhľadávaní 

súdnych rozhodnutí sú primárnym zdrojom online databázy judikatúry, dostupné 

priamo na internetových stránkach vyššie uvedených súdov, a to s využitím 

fulltextového vyhľadávania, vyhľadávania podľa dotknutých právnych predpisov či 

tematických okruhov. Uplatnenie taktiež nachádzajú knižne vydané zbierky rozhodnutí 

a odkazy na súdne rozhodnutia v relevantnej odbornej literatúre.  

Čo sa týka prístupu k problematike, je možné rozlíšiť dva odlišné smery, a to 

prístup doktrinálny (doctrinal approach) a druhý, „politický“ (policy approach). Pri 

prvom je predmetom skúmania to, aké právo v skutočnosti momentálne je, kým pri 

druhom to, akým by malo byť. Napriek tomu, že predkladaná práce je primárne 

zameraná na právnu realitu, pri téme, akou sú princípy práva, sa nedá opomenúť ani 

spomenutý prístup druhý.9 Bodansky navyše v kontexte medzinárodného práva 

životného prostredia hovorí o existencii tretieho prístupu, „vysvetľovacieho“ 

(explanatory approach). Vysvetľujúci prístup sa podľa neho zameriava v 

medzinárodnom práve životného prostredia predovšetkým na otázku objavovania sa 

jeho noriem a posudzovania ich efektívnosti. 

 Na základe tohto rozšíreného rozlíšenia prístupov je možné skonštatovať, že sa 

autorka pokúša i o zakomponovanie práve uvedeného vysvetľovacieho postupu do 

svojej práce, predovšetkým v rovine posudzovania efektívnosti existujúcich noriem, 

zakotvujúcich princípy ochrany životného prostredia. Nevyhnutným predpokladom 

prístupu politického či práve vysvetľovacieho je však definovanie toho, aká je 

momentálna právna situácia. Až potom je možné argumentovať v prospech zmeny 

                                                 
9 BODANSKY, Daniel: What is International Environmental Law? (August 13, 2009). In: The Art and 
Craft of International Environmental Law, Harvard University Press, 2009, s. 8 a nasledujúce. 
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súčasného práva a pochopiť jeho vývoj a efektívnosť.10 Tomu zodpovedá i základná 

schéma predkladanej práce.  

Ako vyplynie z nasledujúceho textu, právo životného prostredia je prestúpené 

množstvom princípov, z ktorých je pre účely bližšieho skúmania v tejto práci vybraných 

len niekoľko. Medzi princípy ochrany životného prostredia patria podľa vysokoškolskej 

učebnice Právo životného prostredia11 od kolektívu vedeného Damohorským 

nasledujúce: princíp najvyššej hodnoty, princíp vysokej úrovne ochrany, princíp trvalo 

udržateľného rozvoja, princíp zodpovednosti štátu, princíp zodpovednosti pôvodcu, 

princíp znečisťovateľ platí, princíp komplexnej a integrovanej ochrany, princíp 

prevencie, princíp predbežnej opatrnosti, princíp informovanosti a účasti verejnosti 

a napokon princíp ekonomickej stimulácie. V rôznych odborných publikáciách sa môže 

ich súpis viac či menej líšiť, napriek tomu uvedený zoznam určite zahŕňa tie 

najetablovanejšie a doktrínou uznávané zásady prítomné v práve životného prostredia. 

Sám si nekladie nároky na úplnosť, keďže autori poznamenávajú: „Z princípov, ktoré 

boli v súvislosti s ochranou životného prostredia vyslovené, uvádzame predovšetkým 

tie, ktoré už majú oporu v práve českom i v práve unijnom, a s nimi tie, o ktorých sme 

presvedčení, že sú pre právo (...) významné.“12 Z obdobnej úvahy je vychádzané 

i v rámci predkladanej práce.  

Pri svojom výbere skúmaných princípov je autorka práce vedená predovšetkým 

snahou o obsiahnutie tých najdôležitejších zásad a zároveň takých, u ktorých sa očakáva 

najpestrejšia resp. najširšia škála relevantných súdnych rozhodnutí. Sú nimi tie 

nasledujúce:  

(i) princíp (trvalo) udržateľného rozvoja, 

(ii)  princíp prevencie, 

(iii)  princíp predbežnej opatrnosti, 

(iv) princíp zodpovednosti pôvodcu a princíp znečisťovateľ platí, 

(v) princíp najvyššej hodnoty, 

(vi) princíp vysokej úrovne ochrany, a 

(vii)  princíp informovanosti a účasti verejnosti. 

                                                 
10 BODANSKY, Daniel: What is International Environmental Law? In: The Art and Craft of 
International Environmental Law, s. 15 citovanej časti dostupnej online. 
11 DAMOHORSKÝ, Milan et al.: Právo životního prostředí, s. 49 a nasledujúce. 
12DAMOHORSKÝ, Milan et al.: Právo životního prostředí, s. 50, zvýraznenie  pridané.  
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Napriek tomu, že sa k týmto zásadám vyjadruje odborná literatúra i judikatúra, 

„samotný obsah, dosah a uplatniteľnosť základných princípov práva životného 

prostredia sú v mnohých prípadoch len málo vyjasnené.“13 Pri analýze je kladený dôraz 

na teoretický rozbor podložený odbornou, z veľkej časti cudzojazyčnou literatúrou. 

Následne sa práca sústreďuje na český právny poriadok. Jednotlivé princípy však je 

snaha taktiež zasadiť, tam, kde to je možné, do historického a medzinárodného 

kontextu.  

Samozrejme, predovšetkým v oblasti vyhľadávania judikatúry je autorka práce 

limitovaná svojimi iste nedokonalými schopnosťami nájsť relevantné súdne 

rozhodnutia, a už na začiatku je nutné predznamenať, že napriek všetkej snahe nájsť čo 

najvhodnejšie rozhodnutia iste nemohli byť vyčerpané všetky možnosti a existencia 

ďalšej judikatúry ku konkrétnym princípom je viac než pravdepodobná. Taktiež, ak 

vezmeme do úvahy zložitosť a obsiahlosť tejto témy, nemôže si práca tohto typu 

zďaleka nárokovať obsiahnutie všetkých otázok a problémov, ktoré v danej súvislosti 

vyvstávajú. Mala by byť skôr príspevkom k ďalšej budúcej diskusii vo vzťahu 

k analyzovanej problematike. 

                                                 
13 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s.1. 
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2. Úvodné poznámky k problematike princípov  
 

 V nasledujúcej úvodnej časti je cieľom stručne predstaviť právne princípy 

a upozorniť na špecifiká tých, ktoré sú typické pre právo životného prostredia. 

Predmetom tejto práce nie je bližšie skúmanie funkcií princípov ako takých, ich 

porovnávanie s právnymi normami, či posudzovanie toho, akú úlohu majú a či ju 

skutočne plnia. Dôvodom je na jednej strane nedostatočný priestor, na druhej strane 

skutočnosť, že toto skúmanie by odvádzalo od samotného jadra a cieľa práce, ktorým je 

pohľad na princípy v práve životného prostredia. Krátky exkurz do spomenutej oblasti 

je však na úvod nevyhnutný. 

2.1.  Princípy v práve 
 
 Princípy14 sú, nadnesene povedané, alfou i omegou práva. Mali by totiž stáť na 

jeho počiatku, pri tvorbe právnych noriem, i vo finálnej fáze, t.j. v rámci interpretácie 

a aplikácie normatívneho textu, keď dochádza k napĺňaniu jeho účelu. Plynie to na prvý 

pohľad už zo samého pojmu. Slovo princíp je etymologicky latinského pôvodu, pričom 

principium značí začiatok, ktorý môžeme interpretovať i ako východiskový bod.15 

Princípy možno vnímať ako akési prepojenie (link) medzi ideálmi a pravidlami;16 mali 

by preto napomáhať právnym teoretikom i praktikom približovať sa k správnemu 

vysvetľovaniu si a používaniu existujúcich noriem, ako i k tvorbe kvalitných noriem 

nových.  

 Právnymi princípmi sa zaoberalo množstvo autorov,17 ktorí skúmali 

predovšetkým ich vzťah k právnym pravidlám. Sú nepochybne všeobecnejšieho 

charakteru a vyjadrujú to, čo by určitá skupina právnych noriem mala mať spoločné. 

Zároveň sa zvyčajne vyznačujú vysokou morálnou a právnou hodnotou.18 Právne 

                                                 
14 Pojmy zásada a princíp sú v tejto práci používané ako synonymá. 
15 Online Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/index.php?term=principle (29. 1. 2013). 
16 VERSCHUUREN, Jonathan: Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal 
Principles. In: PER (Potchefstroom Electronic Law Journal // Potchefstroomse Elektroniese Regsblad), 
2006, Vol. 9, No. 1., s. 209-261, cit. s. 237. 
17 Za všetkých možno spomenúť napr. Ronalda Dworkina, Roberta Alexyho, v českej literatúre napr. 
Jiřího Boguszaka. 
18 VERSCHUUREN, Jonathan: Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal 
Principles. In: PER (Potchefstroom Electronic Law Journal // Potchefstroomse Elektroniese Regsblad), 
2006, Vol. 9, No. 1., s. 209-261, cit. s. 212. 
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princípy (principles) sú napriek svojej odlišnej povahe v porovnaní s právnymi 

pravidlami schopné aplikácie v bežnej právnej praxi.19 Verschuuren konštatuje, že 

právne pravidlá (rules) môžu byť uplatňované v jednotlivých prípadoch ľahšie. Princípy 

však podľa neho zase poskytujú určité všeobecné smerovanie k výslednému 

rozhodnutiu.20 Vzťah medzi obomi druhmi pravidiel je navyše neobyčajne blízky 

a vzájomne sa ovplyvňujú. Na jednej strane princíp ovplyvňuje význam a chápanie 

právneho pravidla, ktoré je vykladané v jeho svetle. Na strane druhej práve takáto 

konkrétna aplikácia, t.j. spolu s právnym pravidlom, dáva právnemu princípu jasnejší 

význam. V procese svojho uplatňovania „pravidlá a princípy takmer splývajú 

v jedno.“21  

 Okrem rozlíšenia princíp – pravidlo, je ešte navyše potrebné odlišovať od seba 

princípy a politiky (policies). Princípy majú v porovnaní s politikami väčšiu relevanciu, 

keďže politika ako taká právne záväznou nie je. Ako opäť vo svojej analýze podotýka 

Verschuuren, politiky je možné zmeniť zo dňa na deň, ale princípy sú zakorenené 

v právnej kultúre.22 Práve preto sú relevantné zo skutočne dlhodobého hľadiska. 

 V konečnom dôsledku môžeme rozlíšiť niekoľko základných úloh či funkcií 

princípov, a to doktrinálnu, legislatívnu a interpretačnú.23 Prvá uvedená funkcia je 

nepostrádateľná pri snahe o orientáciu v systéme práva a následne systéme zásad. 

Princípy hrajú tiež v duchu druhej a tretej menovanej funkcie rolu pri formulácii 

normatívnych textov, ich interpretácii i aplikácii právnou praxou. Je ich možné označiť i 

ako most medzi prirodzeným a normatívnym vnímaním práva. Sú zároveň tým prvkom, 

                                                 
19 VERSCHUUREN, Jonathan: Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal 
Principles. In: PER (Potchefstroom Electronic Law Journal // Potchefstroomse Elektroniese Regsblad), 
2006, Vol. 9, No. 1., s. 209-261, cit. s. 223. 
20 VERSCHUUREN, Jonathan: Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal 
Principles. In: PER (Potchefstroom Electronic Law Journal // Potchefstroomse Elektroniese Regsblad), 
2006, Vol. 9, No. 1., s. 209-261, cit. s. 237. 
21 VERSCHUUREN, Jonathan: Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal 
Principles. In: PER (Potchefstroom Electronic Law Journal // Potchefstroomse Elektroniese Regsblad), 
2006, Vol. 9, No. 1., s. 209-261, cit. s. 240. 
22 VERSCHUUREN, Jonathan: Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal 
Principles. In: PER (Potchefstroom Electronic Law Journal // Potchefstroomse Elektroniese Regsblad), 
2006, Vol. 9, No. 1., s. 209-261, cit. s. 242. 
23 GÖTTINGER, Vlastimil: Zásady v právu a jejich vztah ke správním procesům. In: BAHÝĽ, Ján, 
BAHÝĽOVÁ, Lenka et al.: Správní procesy v právu životního prostředí, s.15-29. Bližšie k funkciám 
princípov pozri Záver tejto práce. 
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ktorý právu dodáva štruktúru a robí z neho viac než „beztvarú masu právnych noriem“, 

a z aplikácie práva „viac než iba subsumpciu.“24  

Už tradične sú princípy či zásady predmetom najrôznejších kategorizácií 

a rozdeľovania. Podkladom pre tieto delenia25 je napríklad to, či sú dané zásady platné 

vnútroštátne či medzinárodne, taktiež či sú vlastné celému právnemu poriadku alebo 

partikulárnym právnym odvetviam. Okrem toho sa ponúka rozlíšenie medzi princípmi 

materiálnymi a procesnými, písanými a nepísanými, všeobecnými a špeciálnymi. 

Množstvo princípov má zakotvenie v právnom predpise určitej sily, z ktorého sa potom 

vyvodzuje miera právnej sily tej ktorej zásady.  

Často je voči princípom namietané, že sú príliš nejasné, vágne. Samotná 

skutočnosť, „že zásada je formulovaná všeobecne, však ešte nutne neznamená, že 

nemôže mať normatívnu povahu.“26 Iste ale vyžaduje ďalšiu konkretizáciu a je v tomto 

smere „odrazovým mostíkom.“ Ako hovorí Sadeleer, princípy by mali slúžiť ako 

prvotná príčina, akýsi „matrix“, z ktorého prirodzene vyplynú presnejšie normy 

a pravidlá.27 

2.2.  Princípy v práve životného prostredia 
 

Právo životného prostredia sa už dávno etablovalo ako svojbytný právny odbor. 

Má na základe toho ako samostatný predmet „zaručený vstup do akademického 

procesu, vedie k písaniu učebníc a príručiek, zakladaniu časopisov, konaniu 

konferencií,“ a podobne.28 Ferrey vo svojej publikácii Environmental Law29 

v predhovore konštatuje, že právo životného prostredia je vzrušujúcim a rastúcim 

právnym odvetvím, pričom „koniec jeho rastu je v nedohľadne“.  

Sotva je možné nájsť oblasť ľudskej činnosti, ktorá by do určitej miery nebola 

závislá na ochrane prírodných zdrojov. Navyše, aj z pohľadu environmentálnej etiky je 

                                                 
24 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 1. Autor sa vyjadruje 
konkrétne k správnemu právu a právo životného prostredia považuje za jeho mladú vetvu. 
25 Uvedené príkladné delenia sú prevzaté zo state GÖTTINGER, Vlastimil: Zásady v právu a jejich vztah 
ke správním procesům. In: BAHÝĽ, Ján, BAHÝĽOVÁ, Lenka et al.: Správní procesy v právu životního 
prostředí, s.15-29. 
26 GÖTTINGER, Vlastimil: Zásady v právu a jejich vztah ke správním procesům. In: BAHÝĽ, Ján, 
BAHÝĽOVÁ, Lenka et al.: Správní procesy v právu životního prostředí, s.15-29. 
27 Viď De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 267: “(…)[P]rinciples should act as a first 
cause, a matrix from which more precise rules naturally follow.“ 
28 SCHULEV-STEINDL, Eva: Umweltrecht – eine Disziplin im Zeichen globaler Ressourcenknappheit. 
In: Recht der Umwelt 2010 (01), s. 4-12, cit. s. 7. 
29 FERREY, Steven: Environmental Law (Examples and Explanations). 
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nepostrádateľné zo strany človeka zachovávať určité zásady pri vlastnej činnosti, 

pretože práve on nesie konečnú zodpovednosť za zachovanie života na Zemi, v celej 

jeho rozmanitosti.30 Nikto už dnes samozrejme nepochybuje o potrebnosti ochrany 

životného prostredia, ako hovorí Krämer v predhovore ku knihe Thorntonovej 

a Beckwitha,31 keďže ide o spoločnosťou všeobecne uznávané „pravidlo hry“. 

V prípade otázky, koľko takejto ochrany životné prostredie vyžaduje, ako má byť 

organizovaná, a na akú časť spoločnosti sa majú jej pravidlá vzťahovať, konštatuje, že 

tomu už tak nie je. Spoločenské vzťahy, ktoré sú predmetom úpravy práva životného 

prostredia sú svojím spôsobom špecifické, a preto si vyžadujú zvláštny prístup pri ich 

regulácii zo strany normotvorcu. Životné prostredie je oblasťou, v ktorej sa stretávajú 

mnohé záujmy a nezriedka sa dostávajú do konfliktu, pričom práve široká škála 

právnych princípov, ktoré sú preň charakteristické, môže byť určitou základňou pre 

hľadanie spoločného východiska.32 

Princípy ochrany životného prostredia možno s istou zdržanlivosťou označiť za 

dostatočne kodifikované, teda zakotvené v konkrétnych právnych predpisoch. Na 

rozdiel od niektorých iných odvetvových či nadodvetvových princípov, ako je napríklad 

princíp materiálnej spravodlivosti, je možné sa oprieť o zákonné ustanovenia. 

S výpočtom zásad práva životného prostredia sa priamo v platnej právnej úprave 

v českom právnom poriadku stretneme predovšetkým vo všeobecnej norme, ktorou je 

zákon o životnom prostredí, č. 17/1992 Sb., v platnom znení. Zoznam, ktorý táto norma 

ponúka, je však o niečo užší, než ten, ktorý vymedzuje právna teória. Ak by mali 

princípy práva životného prostredia hrať dôležitú rolu tým, že povedú zákonodarcov, 

bolo by najlepšie zakotviť ich v právnej norme najvyššej právnej sily v rámci hierarchie 

právnych noriem. Teda v prípade kontinentálnych právnych poriadkov, ako je ten 

český, v ústave.33 Takáto pozícia má obzvlášť veľký potenciál stať sa pevným oporným 

bodom pre ich reálnu aplikáciu a vynucovanie.  

Napriek vyššie uvedenej téze, že v prípade práva životného prostredia môžeme 

do istej miery hovoriť o princípoch kodifikovaných, výslovne obsiahnutých v zákone, je 

                                                 
30 KLINDA, Jozef: Environmentalistika a právo : Krátky slovník environmentálneho práva, s. 18. 
31 THORNTON, Justine, BECKWITH, Silas: Environmental Law. 
32 MACRORY, Richard (ed.) et al.: Principles of European Environmental Law : The Avosetta Series, 
Proceedings of the Avosetta Group of European Environmental Lawyers, s. 235. 
33 MACRORY, Richard (ed.) et al.: Principles of European Environmental Law : The Avosetta Series, 
Proceedings of the Avosetta Group of European Environmental Lawyers, s. 236. 
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nutné skonštatovať, že ich rozvrstvenie v jednotlivých právnych predpisoch je 

nerovnomerné. Situácia ohľadne kodifikácie práva životného prostredia je rozdielna od 

jedného právneho poriadku k druhému, pričom tieto rozdiely pramenia na jednej strane 

z rozličnej právnej tradície, na druhej strane do značnej miery i z politickej vôle, keďže 

životné prostredie sa v posledných desaťročiach stalo i predmetom horúcich politických 

debát. Gore zaujímavo prirovnáva stratenú rovnováhu človeka a prírody 

k nevyrovnanosti charakteristickej pre dysfunkčné rodiny a nedostatočnú reakciu vlád 

na environmentálne problémy k politike appeasementu, neslávne známej z obdobia pred 

druhou svetovou vojnou.34 

V dnešnom svete sa ochrana životného prostredia dotýka mnohých oblastí 

činnosti a súvisiace normy sú začleňované do predpisov z najrôznejších právnych 

odvetví. Moderné právo správne kladie dôraz na obozretnosť a prevenciu, najmä kvôli 

možným nevratným dôsledkom ľudskej aktivity.35 Environmentálne aspekty sa preto 

stávajú neoddeliteľnou súčasťou úvah, sprevádzajúcich prípravu nových legislatívnych 

počinov. Túto tendenciu odzrkadľuje i skutočnosť, že dôvodové správy k návrhom 

zákonov v Českej republike pravidelne obsahujú krátku sekciu, v ktorej je zhodnotený 

možný dopad novej úpravy, resp. zmeny súčasnej úpravy na vybrané oblasti, medzi 

nimi napr. na rovnosť mužov a žien, ale aj na životné prostredie.36 Thorntonová 

a Beckwith správne požadujú, aby zvažovanie environmentálnych hľadísk tvorilo 

integrálnu súčasť všetkých politických rozhodnutí, najmä tých týkajúcich sa oblasti 

dopravy a energetiky.37 

Moderný život pre väčšinu ľudí nevykazuje známky toho, že by bol založený na 

priamych vzťahoch k  mimoľudskému (non-human) životnému prostrediu, napríklad 

pôde ako jednej z jeho zložiek. Avšak realita je taká, že „moderný život nie je 

nezávislým od poľnohospodárstva či od rozličných elementov životného prostredia. 

Súčasný život a životný štýl totiž, napriek možnému zdaniu, neunikol závislosti od 

sveta, ktorým je človek obklopený, ani ho neprekonal.“38 Ochrana životného prostredia 

je preto nutnosťou a tejto skutočnosti zodpovedá i relatívne rýchly vývoj odvetvia 

                                                 
34 GORE, Albert: Země na misce vah, s. 230. 
35 THORNTON, Justine, BECKWITH, Silas: Environmental Law, s. 616. 
36 Hodnotenie dopadov regulácie, RIA. Nárhy právnych predpisov spoločne s dôvodovými správami sú 
prístupné na internetových stránkach Poslaneckej Snemovne, na adrese 
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?F=N&PT=K&d=1%2C2%2C16&je_on=on (29. 1. 2013). 
37 THORNTON, Justine, BECKWITH, Silas: Environmental Law, s. 24. 
38 BARRY, John: Rethinking Green Politics, s. 257, 258. 
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práva, ktoré sa jej venuje. V praxi však presadzovanie prijatých noriem nie je 

dostatočne efektívne, právo za rýchlosťou ničenia a poškodzovania značne zaostáva 

a „nedocenenými zostávajú princípy prevencie a predbežnej opatrnosti“.39  

Gore vo svojom prelomovom diele varuje, že sa ocitáme v kľúčovom bode, kedy 

si môžeme vybrať, ako k environmentálnym otázkam budeme naďalej pristupovať. Ak 

sa rozhodneme „nerobiť nič“ a iba vyčkávať, toto rozhodnutie sa rovná rozhodnutiu 

pokračovať ešte rýchlejším tempom v „nezodpovednej deštrukcii životného 

prostredia“.40 Taktiež iní autori sa pridávajú k symbolickému bitiu na poplach a je 

podľa nich možné, že priestor na odvrátenie závažnej ekologickej katastrofy sa stále 

znižuje, a že v niektorých prípadoch už môže byť príliš neskoro zabrániť prebiehajúcej 

degradácii životného prostredia.41 

 

Zhrnutie 

 Ako vyplýva z vyššie uvedeného, akademická obec viac-menej jednohlasne 

upozorňuje na pálčivosť environmentálnych otázok. K zlepšeniu súčasnej situácie podľa 

autorky tejto práce môže prispieť aj výraznejšie presadzovanie a uplatňovanie princípov 

ochrany životného prostredia. Princípy v tejto práci autorka stotožňuje so zásadami. 

V rámci odbornej literatúry existuje množstvo prác, ktoré sa zaoberajú vytýčením 

rozdielov medzi viacerými kategóriami záväzných či nezáväzných noriem. Ide 

o samostatnú a nie jednoduchú teoretickú otázku, ktorej zodpovedaniu sa venoval celý 

rad autorov; na tomto mieste je preto možné len na problematiku upozorniť a odkázať 

na k nej dostupnú literatúru. V kontexte ochrany životného prostredia je významné 

najmä rozlišovanie medzi princípmi právnymi a mimoprávnymi, resp. princípmi práva 

životného prostredia a princípmi ochrany životného prostredia. Táto práca nevytyčuje 

pri jednotlivých analyzovaných princípoch znaky, ktoré by ich zaraďovali do jednej či 

druhej skupiny. Možno však vychádzať z toho, že u vybraných zásad dochádza práve 

k prieniku obidvoch uvedených kategórií, keďže každá z nich nachádza uplatnenie 

v právnej rovine či už na národnej, alebo dokonca na unijnej či medzinárodnej úrovni.  

                                                 
39 DAMOHORSKÝ, Milan: Lidstvo na rozcestí aneb má právo životního prostředí ještě vůbec smysl?! In 
DAMOHORSKÝ, Milan (ed.): Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc., k jeho 70. narozeninám, 
s. 30-34. 
40 GORE, Albert: Země na misce vah. 
41 GUNNINGHAM, Neil, SINCLAIR, Darren: Designing Smart Regulation. In: HUTTER, Bridget M. 
(ed.): A Reader in Environmental Law, s. 305-334, cit. s. 305. 
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3. Medzinárodné a unijné aspekty 
 

Autorka volí koncepciu práce, ktorá je výraznejšie zameraná na situáciu 

v Českej republike a čiastočne v Rakúsku. Sledovaným cieľom pritom je vyzdvihnúť 

práve charakteristiky národnej úpravy. Napriek tomu je pre účely poskytnutia 

ucelenejšieho obrazu problematiky nevyhnutné uviesť niekoľko poznámok k vývoju 

a súčasnej situácii na medzinárodnej a regionálnej scéne. Globálny pohľad však nie je 

koncentrovaný iba do tejto krátkej kapitoly, ale vinie sa celou prácou: počínajúc 

rozličnými definíciami a chápaním životného prostredia v úvode, cez prístupy 

zahraničných akademikov k vybraným princípom ochrany životného prostredia, až po 

časť venovanú judikatúre, v ktorej sa taktiež nachádzajú pasáže poskytujúce pohľad na 

nadnárodnú úroveň.   

3.1.  Medzinárodné právo životného prostredia 
 

 Medzinárodné právo životného prostredia sa začalo vyvíjať ako samostatná 

oblasť medzinárodného práva verejného v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. 

Spúšťacím mechanizmom bola Konferencia o životnom prostredí v švédskom 

Štokholme v roku 1972. Odvtedy môžeme zaznamenať postupný a neutíchajúci progres; 

ide dnes o jedno z najrýchlejšie rastúcich odvetví medzinárodného práva. Pozorovaná 

tendencia vo svetle globálnych problémov nie je vôbec prekvapujúca. Pálčivými 

otázkami súčasnosti sú klimatické zmeny, ochrana ozónovej vrstvy, nakladanie 

s odpadmi, znečisťovanie oceánov, úbytok biodiverzity, dezertifikácia – zoznam by 

mohol pokračovať hneď na niekoľkých stranách.  

 Navyše sa dnes v dôsledku technologického pokroku objavujú celkom nové 

a pred pár desaťročiami nečakané oblasti, ktoré majú tiež environmentálnu stránku. Za 

všetky je možné uviesť dopady ľudskej činnosti vo vesmíre jednak na životné prostredie 

na Zemi, jednak na samotný vesmír v podobe tzv. kozmického odpadu (space debris). 

Zrejme v nie až tak vzdialenej budúcnosti sa bude medzinárodné spoločenstvo musieť 

zaoberať napríklad i otázkami vyplývajúcimi v tejto súvislosti z vesmírneho turizmu.42 

                                                 
42 K problematike, ktorá vzbudzuje i obavy o životné prostredie pozri bližšie napr. FREELAND, Steven: 
'Fly Me to the Moon: How Will International Law Cope with Commercial Space Tourism?' In: 
Melbourne Journal of International Law, Vol. 11, No. 1, 2010, s. 90-118. 
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V roku 1983 došlo k vytvoreniu Svetovej komisie pre životné prostredie 

a rozvoj (World Commission on Environment and Development, WCED, tzv. 

Brundtlandovej komisia43). Na základe odporúčania tejto komisie schválilo Valné 

zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) vytvorenie komisie pre 

udržateľný rozvoj v rámci Hospodárskej a sociálnej rady OSN, ECOSOC (Economic 

and Social Council). Snahu o dosiahnutie udržateľného rozvoja ako cieľa 

medzinárodného spoločenstva potvrdila Svetová konferencia OSN o životnom prostredí 

a rozvoji44 (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, 

neformálne tiež Earth Summit), ktorá sa uskutočnila 3. až 14. júna 1992 v brazílskom 

Rio de Janeire. Deklarácia o životnom prostredí a rozvoji,45 ktorá na nej bola prijatá, 

uznala „nedeliteľnosť a vzájomnú závislosť všetkého na Zemi, ktorá je našim 

domovom“46. Vyzvala k rešpektovaniu záujmov všetkých ľudí na ochrane integrity 

globálnych environmentálnych a rozvojových systémov.  

Dôležitým bodom, z pohľadu zamerania tejto práce je, že UNCED definovala 27 

zásad ochrany životného prostredia a dosiahnutia udržateľného rozvoja.47 Za všetky 

možno uviesť princíp znečisťovateľ platí či zásadu predbežnej opatrnosti. Konferencia 

tiež vytvorila dve kategórie prioritných environmentálnych problémov:48  

(i) tie, ktoré sa vzťahujú k ochrane rozličných prostredí: 

- ochrana atmosféry, hlavne prostredníctvom boja proti zmene klímy, 

poškodzovaniu ozónovej vrstvy a cezhraničnému znečisťovaniu ovzdušia, 

- ochrana pôdnych zdrojov, 

- zastavenie odlesňovania, 

- zachovanie biodiverzity, 

- ochrana sladkovodných zdrojov, 

- ochrana oceánov a morí, vrátane pobrežných oblastí a živých morských zdrojov 

a  

(ii)  tie, ktoré sa týkajú regulácie konkrétnych aktivít alebo produktov: 
                                                 
43 Názov podľa predsedníčky komisie, Gro Harlem Brundtlandovej, kedysi prvej ženy na poste 
ministerskej predsedníčky Nórska.  
44 Inšpiráciou a zdrojom pre stať venovanú vývoju na medzinárodnej scéne je sčasti publikácia: 
MEZŘICKÝ, Václav (ed.): Environmentální politika a udržitelný rozvoj. 
45 Rio Declaration on Environment and Development, text je dostupný na adrese 
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm (13. 2. 2013). 
46 Proklamácia v úvode dokumentu: ”(…) integral and interdependent nature of the Earth, our home”. 
47 Zoznam zásad je uvedený v Prílohe č. 1 tejto práce.  
48 Prehľad prevzatý z: SANDS, Philippe: Principles of International Environmental Law, s. 4. 
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- biotechnológie, 

- toxické chemikálie (vrátane medzinárodného obchodu s nimi), 

- poľnohospodárske metódy, 

- nebezpečný odpad (vrátane medzinárodného obchodu s ním), 

- pevné a iné odpady (v súvislosti s kanalizáciou, atď.), 

- rádioaktívne odpady. 

Ešte i dnes z medzinárodného i vnútroštátneho uhla pohľadu prevláda delenie práva 

životného prostredia a jeho jednotlivých častí približne podľa práve uvedenej schémy.  

Deklarácia Konferencie OSN o ľudskom životnom prostredí, prijatá na 

spomínanom summite v Štokholme už svojím názvom prezrádza, že pracuje 

predovšetkým s úvahami o životnom prostredí v spojitosti s jeho nevyhnutnosťou pre 

život človeka. Potvrdzuje to i princíp č. 1, ktorého súčasťou je právo každého na 

primerané životné podmienky v prostredí takej kvality, aby mu bol zabezpečený 

dôstojný život. Napriek hlasom požadujúcim výraznejší ekologický prístup, aj prvý 

princíp Rio Deklarácie sa nesie v podobnom duchu, keď stanoví, že práve ľudské 

bytosti sú stredobodom úvah o udržateľnom rozvoji.49  

Sands50 ako princípy medzinárodného práva životného prostredia uvádza 

nasledovné: princíp štátnej suverenity nad prírodnými zdrojmi a zodpovednosti štátu za 

ne, princíp dobrého susedstva a kooperácie, princíp prevencie, princíp predbežnej 

opatrnosti, princíp znečisťovateľ platí, princíp spoločnej a diferencovanej 

zodpovednosti51 a princíp (trvalo) udržateľného rozvoja (TUR). Zo zásad, ktoré sú 

predmetom skúmania v tejto práci zmieňuje teda princíp prevencie (principle of 

preventive action), udržateľného rozvoja, predbežnej opatrnosti a princíp znečisťovateľ 

platí.  

Princíp spoločnej, a zároveň diferencovanej zodpovednosti je špecifickým pre 

medzinárodné právo životného prostredia a vychádza zo zásady rovnosti, ekvity. Pri 

doslovnom preklade by sme dokonca museli hovoriť o princípe spoločných, no 

                                                 
49 K protichodným tendenciám v rámci vyjednávania rôznych štátov a záujmových skupín v procese 
prijímania deklarácie pozri LOUKA, Ellie: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, 
and World Order, s. 33 a nasledujúce.  
50 SANDS, Philippe: Principles of International Environmental Law, s. 231. 
51 K princípu spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti bližšie viď napr. KOLARI, Tuula: The 
Principle of Common but Differentiated Responsibilities as contributing to Sustainable Development 
Through Multilateral Environmental Agreements. In: BUGGE, H. Christian:, VOIGT, Christina (eds.): 
Sustainable Development in International and National Law, s. 251-267. 
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diferencovaných zodpovedností, keďže v anglickom termíne sa v tejto spojitosti 

pravidelne používa plurál (responsibilities), čo jeho charakteristiku ešte viac 

podčiarkuje. Súvisí s ním i princíp spravodlivého (equitable) využívania zdrojov, ktorý 

figuruje napríklad v Dohovore o biologickej rozmanitosti (biodiverzite).52 V jeho texte 

sa spravodlivé delenie benefitov objavuje viackrát, či už v spojení s využívaním 

genetických zdrojov,53 výsledkov výskumu54 či poznatkov tradičných miestnych 

komunít potrebných pre zachovanie prírodnej rozmanitosti in situ.55 Pojem 

spravodlivého delenia zdrojov je však v praxi takmer nemožné presadiť, keďže štáty 

nechcú prísť napríklad o príjmy z využívania a patentovania biotechnologických 

zariadení.56 Pri tomto princípe preto skutočne ide zrejme len o nedosiahnuteľný ideál, 

ku ktorému je možné snažiť sa smerovať.  

Na medzinárodnej scéne v posledných desaťročiach prebiehal ďalší vývoj, 

výsledkom ktorého je celý rad mnohostranných dohovorov smerujúcich k ochrane 

životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek. Míľnikom v podobe konferencie bol 

po desiatich rokoch od konferencie v Riu summit v Johannesburgu (World Summit on 

Sustainable Development) v roku 2002. Po ďalších desiatich rokoch, v júni minulého 

roku (2012), nasledoval tzv. summit Rio+20, ktorý opäť hostilo brazílske Rio de 

Janeiro. Pre oblasť princípov ochrany životného prostredia a ich presadzovania v praxi 

však tieto nadnárodné aktivity neznamenali výrazný pokrok. 

3.2.  Právo životného prostredia v Európskej únii 
 

Pred rokom 1987 sa záväzné predpisy, súvisiace s environmentálnou oblasťou, 

týkali predovšetkým produktových štandardov a nebezpečných chemických látok.57 

Kompetencia pritom bola odvodzovaná z bývalého čl. 100 (zbližovanie práva členských 

štátov s cieľom vytvorenia spoločného trhu)58 alebo čl. 235 (tzv. vypĺňanie medzier)59 

                                                 
52 Convention on Biological Diversity, text dohovoru dostupný vo viacerých jazykoch na 
http://www.cbd.int/convention/text/ (13. 2. 2013). 
53 Viď čl. 1 Dohovoru o biodiverzite. 
54 Viď čl. 15 ods. 7 Dohovoru o biodiverzite. 
55 Viď čl. 8 písm. j) Dohovoru o biodiverzite. 
56 LOUKA, Ellie: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order, s. 54. 
57 KIND, Martin: Umfassender Umweltschutz und Europarecht. In: Österreichische Juristen-Zeitung 
1997, 41. Dostupné online na www.rdb.at (28. 1. 2013).  
58 The Council, (…), shall issue directives for the approximation of such legislative and administrative 
provisions of the Member States as have a direct incidence on the establishment or functioning of the 
Common Market. 
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Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957). Neskôr došlo 

k zvýšeniu dôležitosti problematiky životného prostredia, a tým vystúpila do popredia 

aj nutnosť podnikania opatrení presahujúcich hranice jednotlivých členských štátov.  

Zmeny Rímskych zmlúv v roku 198760 priniesli včlenenie samostatnej kapitoly 

venovanej práve životnému prostrediu, kde boli taktiež definované programové ciele, 

do vtedajšieho primárneho komunitárneho práva. Už vtedy medzi nimi nechýbal princíp 

prevencie a zodpovednosti pôvodcu, či vysoká úroveň ochrany. Jednotným európskym 

aktom bola do článku 130r61 zahrnutá i zásada subsidiarity. Ide o špecifický princíp 

vlastný právu Európskej únie, ktorý sa nevzťahuje čisto na úsek životného prostredia, 

ale Maastrichtskou zmluvou bol rozšírený na ďalšie oblasti. Má slúžiť ako regulačné 

kritérium výkonu právomocí zdieľaných medzi Európskou úniou a členskými štátmi. 

Primárne má byť záležitosť, ak je to možné účinne realizovať, riešená zákonným 

predpisom členskými štátmi na ich národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Naopak 

Európske únia má svoje právomoci vykonávať vtedy, keď členské štáty nebudú schopné 

uspokojivo realizovať ciele zmlúv a tie budú môcť byť lepšie dosahované na úrovni 

Únie.62 Bližšie zásadu subsidiarity a proporcionality charakterizuje Protokol č. 2 

k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Protokol 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.63 Nie je však napriek tomu celkom 

jasné, čo presne znamená kvalifikácia „lepšie“; na tento fakt poukazuje napríklad 

i Sadeleer.64 

                                                                                                                                               
59 If any action by the Community appears necessary to achieve, in the functioning of the Common 
Market, one of the aims of the Community in cases where this Treaty has not provided for the requisite 
powers of action (…). 
60 Jednotný európsky akt, Single European Act, vstup v platnosť 1.7.1987, č. OJ L 169 z 29.6.1987. 
61 Kind v citovanom článku (KIND, Martin: Umfassender Umweltschutz und Europarecht. In: 
Österreichische Juristen-Zeitung 1997, 41.) toto ustanovenie nazýva „Besser“-Klausel, teda „lepšie“-
ustanovenie podľa jeho doslovného znenia, ktoré je v podstate aktuálne i dnes, v čl. 5 ods. 3 ZFEÚ: 
„Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom 
rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na 
ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov 
navrhovaném činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.“  
62 Viac k princípu subsidiarity napr. na stránkach Európskeho Parlamentu: 
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/characteristics/article_7148_en.htm (8. 2. 
2013). 
63 Konsolidované znenie obidvoch zmlúv i protokolu dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:SK:HTML (23. 2. 2013). 
64 De SADELEER, Nicolas: Principle of Subsidiarity and the EU Environmental Policy. In: Journal for 
European Environmental & Planning Law, 9.1 (2012), s. 63 – 70. Dostupné online na 
http://www.tradevenvironment.eu/uploads/papers/JEEP_009_01_DeSadeleer-1.pdf (8. 2. 2013). 
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Na unijnej úrovni sú v platnom práve niektoré zo základných zásad uvedené 

priamo v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a to v samostatnej hlave XX, 

venovanej životnému prostrediu. Výslovne sa v článku 191 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie objavuje zameranie na vysokú úroveň ochrany, princíp „obozretnosti“ 

a prevencie, odvracanie ohrozenia životného prostredia najmä pri zdroji a zásadu 

znečisťovateľ platí.65 Politika životného prostredia je jedinou politikou, pre ktorú 

Zmluva stanoví set princípov, na ktorých sa má sekundárna legislatíva zakladať; žiadny 

vedúci princíp nebol stanovený pre sociálnu, kultúrnu politiku, ani pre vzdelávanie.66 

Netreba pritom zabudnúť ani na kľúčové všeobecné ustanovenie článku 11 ZFEÚ, 

a síce, že „[p]ožiadavky ochrany životného prostredia musia byť začlenené do 

vymedzenia a uskutočňovania politík a činností Únie, a to predovšetkým s ohľadom na 

podporu (promoting) (trvalo) udržateľného rozvoja“.  

Zmienky o (trvalo) udržateľnom rozvoji ako cieli sa objavujú tiež v článku 3 

Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého má Únia prispievať k udržateľnému rozvoju 

planéty (contribute to ... sustainable development of the Earth). V súvislosti 

s vonkajšími vzťahmi sa v článku 21 Zmluvy o Európskej únii zase objavuje ako cieľ 

podporovanie udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja 

v rozvojových krajinách a formovanie medzinárodných opatrení smerujúcich 

k zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia a udržateľnej správe globálnych 

prírodných zdrojov. V súčasnosti je Európska únia zrejme aj vďaka spomenutým 

kľúčovým ustanoveniam považovaná za lídra v environmentálnej oblasti, ktorý má 

globálny význam. V niektorých oblastiach dokonca úspešne predbieha medzinárodnú 

reguláciu, a tiež ju efektívne presadzuje.67  

                                                 
65 Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity 
of situations in the various regions of the Union. It shall be based on the precautionary principle and on 
the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be 
rectified at source and that the polluter should pay. (Dôraz pridaný.) 
66 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 268. 
67 BOGOJEVIĆ, Sanja: Legalising Environmental Leadership: A Comment on the CJEU’S Ruling in C-
366/10 on the Inclusion of Aviation in the EU EmissionsTrading Schneme. In: Journal of Environmental 
Law 24:2, s. 345-356, cit. s. 355, zvýraznenie pridané. „(…)[T]he ability (…) to secure compliance with 
emissions reductions of greenhouse gases from aviation not yet regulated at the international level on the 
part of commercial operators who are situated abroad. As such, the CJEU legitimises the EU’s role in 
establishing wide-reaching regional regulatory responses to global institutional failings.“ K uvedenému 
je však potrebné poznamenať, že koncom roku 2012 pod medzinárodným tlakom (tiež Medzinárodnej 
organizácie pre civilné letectvo) došlo k ročnému „zmrazeniu“ plánovanej úpravy voči letom do/z krajín 
mimo EÚ. Viď napr. http://www.airportwatch.org.uk/?p=2283 (30. 4. 2013). 
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Čo sa týka špecifického princípu (trvalo) udržateľného rozvoja, je otázne, či sa 

už od počiatku na unijnej úrovni spájal s oblasťou ochrany životného prostredia. 

Krämer68 tvrdí, že „udržateľnosť“ bola pôvodne spojená s ekonomickým rastom, ktorý 

mala za úlohu propagovať. Podľa neho už znenie Maastrichtskej zmluvy – „Úlohou 

spoločenstva je (…) podporovať (…) udržateľný a neinflačný rast rešpektujúci životné 

prostredie (…)“69– ukazuje, že „udržateľnosť“ nebola vnímaná v environmentálnom 

kontexte. V opačnom prípade by použitie spojenia „rešpektujúci životné prostredie“ 

bolo nadbytočným. Vo svojej kritike zachádza ešte ďalej a uzatvára, že koncept 

„udržateľnosti“ slúži iba na to, aby opatrenia a kroky vzbudzovali „zelený“ dojem.  

V rámci Európskej únie dochádza v oblasti životného prostredia k vydávaniu 

tzv. akčných plánov, ktoré však nie sú záväzného, normatívneho charakteru. Sú 

významné pri formovaní environmentálnej politiky a legislatívy, aj preto sa prijímajú 

vždy na určitý dlhší časový úsek. Šiesty akčný program plynúci od roku 2002 vypršal v 

júli 2012 a Európska komisia preto, reagujúc na výzvy zainteresovaných strán, vrátane 

Rady a Európskeho parlamentu, predložila návrh ďalšieho dokumentu. Verejná 

konzultácia, do ktorej sa zapojili predovšetkým združenia na ochranu životného 

prostredia a štátne autority, ale i jednotlivci, prebehla v prvej polovici uplynulého roku 

(2012). 

 Nadväzujúci program je už siedmym v poradí a koncepčne pokrýva obdobie až 

do roku 2020, pod mottom „dobrý život v rámci možností našej planéty“ ("living well, 

within the limits of our planet").70 Podľa dostupných informácií by sa plán mohol začať 

po schválení Radou EÚ a Európskym parlamentom realizovať už tento rok (2013). Je 

sprevádzaný ďalšími stratégiami a iniciatívami, ako Plán pre efektívne využívanie 

zdrojov, Stratégia pre oblasť biodiverzity do roku 2020 či Plán prechodu k nízko 

uhlíkovému konkurencieschopnému hospodárstvu do roku 2050.71 

Hoci mnohokrát uvedené dokumenty nepoužívajú vo svojom znení výslovne 

názvy jednotlivých princípov ochrany životného prostredia, sú nimi do značnej miery 
                                                 
68 KRÄMER, Ludwig: Sustainable Development in EC Law. In: BUGGE, H. Christian:, VOIGT, 
Christina (eds.): Sustainable Development in International and National Law, s. 377-396, cit. s. 378 
a 393. 
69 Maastrichtská zmluva, zmena čl. 2 : „The Community shall ... promote ... sustainable and not-
inflationary growth respecting the environment (...).“ 
70 Text návrhu v oficiálnych jazykoch Európskej únie dostupný na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/proposal.htm (12. 2. 2013). 
71 Odkazy na dokumenty v oficiálnych jazykoch Európskej únie dostupné na http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-12-1271_en.htm (12. 2. 2013). 
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vedené. Fakt, že dôležitosť ich ďalšiemu a kontinuálnemu presadzovaniu prisudzuje 

i verejnosť, ukazuje tiež dokument s výsledkami konzultácie k vyššie uvedenému 

siedmemu environmentálnemu akčnému programu. Jej časťou bolo i zodpovedanie na 

otázky s možnosťou výberu z vopred daných odpovedí (tzv. multiple-choice). Pri 

otázke, ako vnímajú posilnenie súčasnej legislatívy, s cieľom zlepšiť aplikáciu princípu 

„znečisťovateľ platí“ v súvislosti s degradáciou pôdy, 166 z 300 respondentov označilo 

možnosť „veľmi dôležité“ a ďalších 73 možnosť „skôr dôležité“.72 

 Na príslušné aspekty medzinárodného, prípadne unijného práva životného 

prostredia je taktiež priebežne poukazované pri analyzovaní jednotlivých vybraných 

princípov. Samostatná pozornosť je venovaná rozhodovacej činnosti Súdneho dvora 

Európskej únie v environmentálnych otázkach v časti tejto práce venovanej judikatúre.  

 

Zhrnutie 

 Princípy ochrany životného prostredia sú na medzinárodnej úrovni prítomné 

vcelku výrazne, a to už od čias prvých dokumentov v tejto oblasti, ktoré boli výsledkom 

rokovaní na konferenciách v Štokholme či Rio de Janeire. Je samozrejme nutné 

podotknúť, že išlo o tzv. soft law dokumenty, ktoré samy nie sú právne záväzné. 

Napriek tomu možno považovať za úspech, že sa mnohé z takto zakotvených zásad 

presadili i v početných záväzných dokumentoch, teda v mnohostranných zmluvách 

z oblasti medzinárodného práva životného prostredia. Dianie v tejto sfére na 

medzinárodnej oblasti malo predovšetkým významné dôsledky ako zdroj inšpirácie pre 

zákonodarcov na národnej úrovni a úrovni Európskej únie. Práve tá sa v európskom 

regióne stala v posledných rokoch skutočným lídrom v environmentálnej oblasti 

a v presadzovaní princípov ochrany životného prostredia nepriamo i na úrovni 

členských štátov. V budúcnosti by však iste bolo žiaduce, aby spomenutý trend 

pokračoval, k čomu je však hlavne na medzinárodnej úrovni potrebná zhodná politická 

vôľa, ktorá v mnohých prípadoch chýba. Ako je bližšie osvetlené v nasledujúcej časti, 

ani postoje k jednotlivým princípom v rámci akademickej obce zďaleka nie sú jednotné.  

                                                 
72 Dokument dostupný na http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/Response%20charts.pdf (12. 2. 
2013). 
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4. Vybrané princípy ochrany životného prostredia 
 

V tejto kapitole je poskytnutý teoretický prehľad a charakteristika jednotlivých 

vybraných zásad ochrany životného prostredia. Cieľom je štruktúru a poradie ich 

analýzy zachovať i v časti venovanej praktickým otázkam, teda súdnym rozhodnutiam. 

Zvolené poradie princípov však nemá naznačovať ich väčšiu či menšiu dôležitosť, azda 

len s výnimkou základného a vedúceho princípu (trvalo) udržateľného rozvoja, ktorý je 

uvedený na prvom mieste.  

 

4.1.  Princíp (trvalo) udržateľného rozvoja 
 

Neprekvapí, že princípu (trvalo) udržateľného rozvoja (principle of sustainable 

development, Nachhaltigkeitsprinzip) je potrebné venovať v porovnaní s ďalšími 

analyzovanými princípmi viac pozornosti. Môžeme skonštatovať, že tento princíp je 

akousi vodiacou zásadou, od ktorej sú následne odvodzované ďalšie. Z dlhého radu 

literatúry, ktorý je k tejto tematike v súčasnosti dostupný, vyplýva, že odborníci 

a akademici v oblasti práva životného prostredia nesporne pripisujú práve princípu 

(trvalo) udržateľného rozvoja výnimočnú úlohu. Napríklad Griffel považuje 

udržateľnosť za základný, nadradený cieľ aktivít v oblasti politiky a práva životného 

prostredia.73  

Za pozornosť stojí samotné označovanie tohto princípu v českej či slovenskej 

odbornej literatúre. Tradičné bolo zdôrazňovanie aspektu dlhodobosti pridaním adverbia 

„trvalo“ (resp. trvale v češtine). V modernejších textoch sa však často toto pridané 

označenie opúšťa a nahrádza sa len pojmom udržateľný rozvoj.74 Autorka práce sa 

domnieva, že správnym variantom je používať len „novší“ pojem, ktorý je koniec 

koncov i presnejším prekladom anglického výrazu sustainable development, ktorý nemá 

                                                 
73 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 46. 
74 Pre zaujímavosť české Ministerstvo životného prostredia používa pojem udržitelný rozvoj a len 
v zátvorke uvádza označenie staršie: http://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj (17. 2. 2013), stránky 
Úradu vlády Slovenskej republiky používajú starší výraz: http://www.hpisahptur.gov.sk/horizontalna-
priorita-trvalo-udrzatelny-rozvoj -2007%E2%80%932013/ (17. 2. 2013). I v názve predmetu katedry 
práva životného prostredia (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, r. 2012) sa objavuje novšie 
označenie: „Environmentální politika a udržitelný rozvoj“. Na druhej strane NSS ešte napr. v rozhodnutí 
1 As 87/2010, z roku 2011, používa termín trvalo udržateľný rozvoj. Zďaleka teda nemôžeme ešte 
hovoriť o jednote používania jedného či druhého termínu. 
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tvar permanently sustainable development. Kvôli istej vžitosti už spomínaného 

tradičného pojmu je však volený kompromis a v tejto práci je využívané slovné spojenie 

(trvalo) udržateľný rozvoj, alternované na niektorých miestach so spojením udržateľný 

rozvoj.  

V súčasnosti je dôležité spájať si úzko pojmy „udržateľnosť“ a „rozvoj“ tak, aby 

na jednej strane stále pokračoval rast, ale udržateľným spôsobom. To vyžaduje postaviť 

životné prostredie do centra rozhodovacieho procesu, skôr než vnímať ho ako akýsi doň 

dodatočne vstupujúci prvok.75 Ako uvádza Hughes,76 otázka v tejto oblasti nestojí „buď 

rast alebo nie“, ale potrebné je opýtať sa, akou cestou a prostriedkami tento rast 

dosiahnuť. Hoci dnes už medzi odborníkmi neexistuje jednotné presvedčenie, že je 

možné dosiahnuť udržateľný rozvoj, ktorý by bol udržateľným skutočne trvalo, tento 

princíp je jedným z najdôležitejších v práve životného prostredia. Jeho význam pramení 

i zo skutočnosti, že je jedným z východiskových princípov a prešiel zaujímavým 

a dlhým vývojom predovšetkým na medzinárodnej úrovni. 

Od roku 1987, kedy bola vydaná Brundtlandovej správa, bol pojem 

udržateľného rozvoja „predmetom neuveriteľného množstva diskusií, analýz, vysvetlení 

i kritiky, vyvolal polemiku a podnietil výskum v prírodných i politických vedách, 

v ekonómii, filozofii a v neposlednom rade v práve“.77 Na svete existuje vyše sto 

odlišných definícií toho, čo znamená slovné spojenie (trvalo) udržateľný rozvoj78. Tá, 

ktorá je citovaná asi najfrekventovanejšie, pochádza zo správy vyššie spomínanej 

Brundtlandovej komisie a znie nasledovne: (Trvalo) udržateľný rozvoj je taký rozvoj, 

ktorý napĺňa potreby súčasných generácií, pričom neohrozuje schopnosť napĺňať ich pre 

budúce generácie.79 

Westerlund rozlišuje najmenej tri samostatné éry s významom pre právo 

životného prostredia: (i) pre-environmentálnu, (ii) starú environmentálnu a (iii) novú 

environmentálnu. Poslednú z nich datuje približne od roku 1992 až do súčasnosti a tento 
                                                 
75 Hansarad, H.C. – “It means placing the concept of the environment at the centre of decision making, 
rather than as an add-on extra.“April 18, 1995, col. 38, Mr. Gummer v House of Commons počas 2. 
čítania návrhu zákona o životnom prostredí (Environment Bill). Dostupné na 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1995/apr/18/environment-bill-lords (28. 2. 2013). 
76 HUGHES, David: Environmental Law, s. 17. 
77 BUGGE, H. Christian: 1987-2007: „Our Common Future“ Revised. In: BUGGE, H. Christian:, 
VOIGT, Christina (eds.): Sustainable Development in International and National Law, s. 3-21, cit. s. 19. 
78 WILSON, Gordon et al. (eds.): Environment, development, and sustainability: perspectives and cases 
from around the world, s. 6. 
79 “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.“ 
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rok vyberá ako hraničný zámerne, pretože sa v ňom konala konferencia v Rio de 

Janeire. Práve tu bol identifikovaný nový kľúčový problém, ktorým sa má zaoberať 

právo životného prostredia (a iné právne odvetvia), a síce koncept udržateľného 

rozvoja.80  

Akademici rozlišujú najčastejšie tri „piliere“ udržateľnosti: životné prostredie, 

hospodárstvo a spoločnosť. Dôraz je v pojme sustainable development kladený na 

anglické slovo to sustain. Túto skutočnosť si môžeme vysvetliť tak, že cieľom je, aby 

socio-ekonomický rozvoj zostal sustained, čiže únosný. Pritom akýsi podstavec, oporu, 

ktorá ho má uniesť, jeho základ a základný predpoklad, tvorí biosféra.81 Ľudstvo má byť 

„znesiteľné“, a jeho činnosti únosné pre prírodu, biosféru. Winter v citovanej stati 

z tohto dôvodu odmieta štruktúru „troch pilierov“ udržateľného rozvoja a miesto nich 

ponúka model dvoch pilierov, ekonomického a sociálneho, stojacich na spoločnom 

podstavci, ktorým sú prírodné zdroje.82  

Okrem klasických či menej klasických pohľadov na princíp (trvalo) 

udržateľného rozvoja sa stretávame v odbornej literatúre i s radikálnymi prístupmi. 

Dobrou ilustráciou môže byť napríklad návrh zmeny používaného termínu 

sustainability na SOStainability, v rámci ktorého má skratka SOS symbolizovať 

neodkladnosť riešenia súčasnej situácie, nemožnosť používania starších konceptov 

udržateľnosti. Zároveň je akronymom pre apel „zachráňte našu udržateľnosť“ (save our 

sustainability).83 

Pri pohľade do histórie nachádzame korene princípu (trvalo) udržateľného 

rozvoja veľmi skoro. Teoretici v oblasti lesného manažmentu v Nemecku vyhlasovali za 

rozumné nahradiť každý sťatý strom vysadením nového, čo zdôvodňovali 

i stredovekým systémom obhospodarovania pôdy „Allmende“.84 Systém uznával 

verejné vlastníctvo pôdy, čo viedlo k tomu, že jej súkromné užívanie tejto skutočnosti 

zodpovedalo, t.j. pôda bola chránená pred „nadužívaním“ a zachovaná pre ďalšie 

                                                 
80 WESTERLUND, Staffan: Theory for Sustainable Development. Towards or Against? In: BUGGE, H. 
Christian:, VOIGT, Christina (eds.): Sustainable Development in International and National Law, s. 49-
66, cit. s. 51. 
81 WINTER, Gerd: A Fundament and Two Pillars. The Concept of Sustainable Development 20 Years 
after the Brundtland Report. In: BUGGE, H. Christian:, VOIGT, Christina (eds.): Sustainable 
Development in International and National Law, s. 25-45, cit. s. 27. 
82 Viď grafické zobrazenie myšlienky v Prílohe č. 2.  
83 LAPKA, Miloslav, CUDLÍNOVÁ, Eva: Sustainable Development: SOStainability as a Case of Moral 
Appeal. In: Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 1-2 (2009), s. 91-101, cit. s. 94. 
84 Pojem by sa dal voľne preložiť ako spoločné vlastníctvo, commons. 
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generácie.85 V roku 1714 bolo spomenuté úsilie nazvané Nachhaltigkeit nemeckým 

účtovníkom a správcom menom Hans Carl von Carlowitz. Následne sa mal termín 

preložiť do francúzštiny v podobe slovesa soutenir, z ktorého vznikol dnes už 

celosvetovo zaužívaný anglický pojem sustainability.86 Ten sa „znovuobjavil“ 

v medzinárodnom práve a v Brundtlandovej správe dostal novú podobu udržateľného 

rozvoja (sustainable development). Hoci ani odborná literatúra nie je v tomto smere 

jednotná, za „vynálezcov“ pojmu sustainable development sú zvyčajne označovaní Eva 

Balfour, zakladateľka Soil Association, súčasti Medzinárodného inštitútu pre životné 

prostredie a rozvoj, a Wes Jackson, americký genetik a biodynamický farmár.87 

Griffel chápe princíp udržateľnosti ako fundamentálny princíp práva životného 

prostredia, taktiež sa venuje i pojmu „udržateľnosť“.88 Jeho existenciu vidí jednak ako 

existenciu pojmu právneho, ale tiež ako pojmu prítomného v hovorovom jazyku, kde sa 

adjektívum udržateľný už stalo súčasťou našej každodennej slovnej zásoby89; je 

chápané ako synonymum slov trvalý či trvácny. V ďalšej úrovni je možné odlíšiť 

„udržateľnosť“ ako pojem všeobecný90, ktorý je výsledkom vzájomného 

spolupôsobenia „magického trojuholníka“ ekológia – ekonómia – spoločnosť a zahŕňa 

ako „udržateľný rozvoj“ i rozvoj ekonomický. Sands rozlišuje dokonca jeho separátne 

subprincípy, a to (i) princíp medzigeneračnej a intrageneračnej rovnosti, (ii) princíp 

udržateľného využívania prírodných zdrojov, a (iii) princíp integrácie environmentálnej 

ochrany a ekonomického rozvoja. 91 

Nedá sa poprieť, že termín udržateľný rozvoj je značne vágny, a tento fakt 

otvoril istotne cestu umelému znižovania jeho dôležitosti. Politickí lídri sa preto, ako 

hovorí Bosselman, často uchyľovali k šíreniu populistickej správy, že môžeme mať 

„všetko naraz, menovite ekonomický rast, prosperujúce spoločnosti a zdravé životné 

prostredie k tomu; všetko bez zavedenia novej etiky“.92 Forma udržateľnosti, ktorá sa 

                                                 
85 BOSSELMAN, Klaus: A vulnerable environment: contextualising law with sustainability. In: Journal 
of Human Rights and the Environment, Vol. 2, No. 1, March 2011, s. 45-63, cit. s. 52. 
86 BOSSELMAN, Klaus: A vulnerable environment: contextualising law with sustainability. In: Journal 
of Human Rights and the Environment, Vol. 2, No. 1, March 2011, s. 45-63, cit. s. 52. 
87 REID, David: Sustainable Development. An Introductory Guide, Introduction, poznámka pod čiarou č. 
1. 
88 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 11. 
89 Hoci Griffel vychádza z poznatkov v rámci švajčiarskeho prostredia, autorka tejto práce vychádza z 
predpokladu, že uvedený záver je aplikovateľný rovnako dobre i na prostredie české či slovenské. 
90 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 14. 
91 SANDS, Philippe: Principles of International Environmental Law, s. 42. 
92 BOSSELMAN, Klaus: The Principle of Sustainability, s. 1.  
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vďaka tomu rozmohla, bola v odbornej verejnosti označovaná ako jej „slabá verzia“ 

(“weak version“ of sustainability). Proces, v ktorom kapacita životného prostredia 

môže byť „vymenená“ za rast a rozvoj, by však nebol schopný garantovať udržateľnosť 

a prispieval by k presadzovaniu „falošnej, slabej verzie udržateľnosti“.93 Jej pravá 

podoba stanoví, že environmentálne úvahy by mali byť chápané ako obmedzenia či 

limity iných cieľov: dosahovanie tých environmentálnych je totiž základnou 

podmienkou dosiahnutia ostatných. 

S pojmom ekologická udržateľnosť (ecological sustainability) sa stretávame 

taktiež v dnes už klasickom prípade riešenom pred Medzinárodným súdnym dvorom, 

týkajúcom sa projektu vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros,94 konkrétne v disente 

sudcu Weeramantryho.95 Ten uviedol, že ochrana životného prostredia je podmienkou 

sine qua non pre mnohé ľudské práva, ako napr. právo na zdravie a život samotný.96 V 

separátnom stanovisku opísal ekologicky udržateľný rozvoj nielen ako princíp 

moderného medzinárodného práva, ale zároveň ako jednu z najstarších ideí, ktoré 

ľudstvo zdedilo.97  

Koniec koncov sa s istou nadsázdkou pre popis vývoja myšlienky a princípu 

(trvalo) udržateľného rozvoja dá použiť prirovnanie k procesu vývinu ľudského jedinca. 

Otázne zostáva, či pre tento princíp už mohla nastať fáza „starnutia“, teda akéhosi 

ideologického vyčerpania či zovšednenia.98 Kritikou voči pojmu sustainable 

development tiež často býva, že nie je dostatočne jasne definovaný. Ako už bolo 

podotknuté, je vágny, ale môže to byť v konečnom dôsledku aj v prospech veci. 

Zaujímavá je myšlienka, že hoci idea udržateľného rozvoja je široká, voľná a nie jasne 

vytýčená, je „prijateľná (palatable) pre každého, a to je jej najväčšou prednosťou. 

Skrátka, hoci je radikálna, nie je útočná“.99 Platí to i dnes. Napriek tomu problém 

                                                 
93 EVANS, Bob, BUCKINGHAM-HATFIELD, Susan (eds.): Environmental Planning and 
Sustainability, s. 146. 
94 Prípad z roku 1997, Maďarsko v. Slovensko. 
95 Separate Opinion of Vice-President Weeramantry, dostupné na http://www.icj-
cij.org/docket/files/92/7383.pdf (29. 1. 2013), s. 89 a nasledujúce. 
96 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 244. 
97 BOSSELMAN, Klaus: The Principle of Sustainability, s. 3. 
98 Prirovnanie prevzaté zo state KÁRA, J.: Udržitelný rozvoj jako klíčový princip v rozvojových 
strategiích mezinárodního společenství. In: MOLDAN, Bedřich et. al. (eds.): K udržitelnému rozvoji 
České republiky: vytváření podmínek. Svazek 2, s.14-37. Podkapitoly s názvami (slovenský preklad) ako 
napr.: Pytačky, Počatie a vývin plodu, Zrodenie a detstvo, Školské roky a skúška dospelosti, Dospelosť 
a dozrievanie, „Starnutie?“. 
99 SKOLIMOWSKI, Henryk: In Defence of Sustainable Development. In: Environmental Values, 1995, 
Vol.4(1), s.69-70, cit. s. 69. 
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súvisiaci s (trvalo) udržateľným rozvojom nie je braný dostatočne vážne. Nechýba však 

len zvýšená zainteresovanosť verejnosti, ale udržateľnosť nie je vnímaná ako dôležitá 

najmä tými, ktorí „sú skutočne dôležití“, teda sú „na čele politických štruktúr 

a kontrolujú toky národného a medzinárodného kapitálu“.100  

4.2.  Princíp prevencie 
 

Princíp prevencie (preventative principle, Vorbeugung/Prävention) vystihuje 

myšlienku, že je jednoznačne lepšie predchádzať vzniku akejkoľvek škody či ujmy, než 

potom musieť dodatočne riešiť jej následky. Spomenutá zásada je vo svojej všeobecnej 

podobe obsiahnutá už v tradičnej povinnosti predchádzania škodám a v starej 

rímskoprávnej zásade „nikomu neškodiť“ (neminem laedere). Pôsobí naprieč všetkými 

právnymi odvetviami, patrí však aj medzi najdôležitejšie typicky odvetvové princípy 

práva životného prostredia. Prevenciu environmentálnych škôd môžeme označiť 

dokonca za le raison d'être politík, ale tiež najrôznejších nástrojov na úseku životného 

prostredia.101  

Prevencia zahŕňa jednak prijímanie opatrení v prípadoch predvídateľného 

poškodenia životného prostredia, na druhej strane tiež kroky, ktoré majú byť podniknuté 

na zníženie či vylúčenie škody v prípade náhodného incidentu.102 I v medzinárodnom 

práve životného prostredia existuje zásada, že štát má zabezpečiť, aby aktivity 

vykonávané v rámci jeho jurisdikcie či pod jeho kontrolou nespôsobili environmentálne 

škody inému štátu, či škodu v oblastiach nachádzajúcich sa mimo národnú jurisdikciu. 

Jedným z ideálnych cieľov by nesporne bolo, keby už púha existencia zásady prevencie 

a jej náležité uplatňovanie stačili k tomu, aby škody na životnom prostredí nevznikali 

vôbec. 

Historicky sa dá vnímanie a riešenie problematiky zodpovednosti pri ochrane 

životného prostredia a opatrení proti jeho degradácii chronologicky rozdeliť na tri po 

sebe nasledujúce fázy.103 V prvej fáze dominovala zásada znečisťovateľ platí, teda 

snaha odstraňovať následky znečisťovania. Preto ju môžeme označiť ako tzv. fázu 

                                                 
100 Cit. podľa REID, David: Sustainable Development. An Introductory Guide, s.233, pôvodný 
prameň: O‘Riordan T. (1993) „The Politics of Sustainability“ in R.K. Turner (ed.) Sustainable 
Environmental Management: Principles and Practice, London : Belhaven, s. 37-69. 
101 LOUKA, Ellie: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order, s. 50. 
102 KISS, Alexandre, SHELTON, Dinah: Manual of European Environmental Law, s. 112. 
103 Delenie prevzaté z MEZŘICKÝ, Václav (ed.): Environmentální politika a udržitelný rozvoj. 
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liečebnú (curative). Nasledovalo obdobie, ktoré sa nesústreďovalo čisto na nápravu 

škôd, ale taktiež na predchádzanie škodám, a dá sa charakterizovať ako preventívne 

(preventive). V tretej fáze, označovanej ako predvídajúca (anticipatory), sa presadila 

zásada predbežnej opatrnosti, najmladšia zásada využívaná v environmentálnej politike 

a práve životného prostredia. V poslednej spomenutej vývojovej fáze je cieľom 

„zabrániť riziku, ktoré nemožno plne odhadnúť“. Mezřický pritom poukazuje na 

založenie tzv. zásady in dubio pro natura (v pochybnostiach v prospech prírody), čiže 

uplatňovania prezumpcie priority ochrany životného prostredia a zdravia človeka pred 

každou ľudskou aktivitou.  

Sadeleer využíva pre popis vývoja prístupu k ochrane životného prostredia 

rovnakú štruktúru. Prvú fázu pritom charakterizuje mottom „znečisti a vyčisti“ (pollute 

and clean up), fázu preventívnu heslom „prevencia lepšia než liek“ (prevention is better 

than cure) a v súvislosti s poslednou fázou dokonca podotýka, že „jedinou istotou je 

neistota“ (the only certainty is uncertainty).104 Navyše pri predbežnej opatrnosti 

môžeme pozorovať v podstate obrátenie tradičného časového poňatia zodpovednosti, 

keďže táto zásada smeruje do budúcnosti, na potenciálnu ujmu. Podobne i v príslušných 

konaniach sa dôkazné bremeno presúva na toho, kto plánuje realizovať potenciálne 

nebezpečnú činnosť. 

 V rámci medzinárodného práva životného prostredia sa často za prvé uplatnenie 

princípu prevencie považuje arbitráž v prípade Trail Smelter.105 Preventívnu funkciu 

však možno identifikovať aj v iných oblastiach, keďže napríklad i hrozba zodpovednosti 

či odradzujúce sankcie iste pôsobia preventívne; no spoliehanie sa len na tieto aspekty 

by bolo nesystematické. Sadeleer správne podčiarkuje skutočnosť, že prevencia má 

množstvo podôb, že ju možno dokonca označiť za tzv. zlaté pravidlo.106 I v prípade 

používania najlepších dostupných technológií (BAT) vidí prepojenie s princípom 

prevencie.107  

Tvrdí tiež, a tu je potrebné s ním súhlasiť, že v neposlednom rade vždy bude pri 

aplikácii princípu prevencie záležať na prístupe ľudí a príslušných autorít. Autority 

s vysokou úrovňou environmentálnej uvedomelosti spravia všetko, čo je v ich silách, 

                                                 
104 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 15. 
105 Viď bližšie v časti venovanej judikatúre. 
106 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 89. 
107 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 84 a nasledujúce. 
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aby zabránili katastrofe, hoci by to znamenalo „vyhodenie“ peňazí, pretože si životné 

prostredie cenia najvyššie. Na druhej strane, autority, ktoré zvažujú problémy čisto 

z ekonomickej stránky, odmietnu obetovať pokrok kvôli čisto hypotetickej hrozbe 

a vyhnú sa konkrétnym krokom, až pokiaľ nie je jasne dokázané, že katastrofa skutočne 

nastane.108  

Princíp prevencie má veľmi blízko k princípu predbežnej opatrnosti, tieto dve 

zásady sú úzko prepojené ako „dve strany jednej mince“.109 Hoci existuje uvedená 

„spriaznenosť“, nie je vhodné, aby sa spomínané princípy jednoducho zamieňali. Isté 

resp. potvrdené riziká vyžadujú preventívny prístup, zatiaľ čo neistota vyžaduje 

obozretnosť a s ňou spojenú predbežnú opatrnosť. Práve ona je oveľa kontroverznejšou 

zásadou ako etablovaný a nespochybňovaný princíp prevencie.   

4.3.  Princíp predbežnej opatrnosti 
 

Princíp predbežnej opatrnosti (precautionary principle, Vorsorgeprinzip) patrí 

medzi tie, na ktoré panujú kontroverzné názory a taktiež tie „novšie“, „modernejšie“ 

spomedzi princípov. V medzinárodných dokumentoch sa začal objavovať až v polovici 

osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia.110 Jednou z jeho známych definícií je 

nasledujúca, ktorá plne vystihuje jeho podstatu: „Ak aktivita predstavuje hrozbu 

poškodenia ľudského zdravia či životného prostredia, mali by byť prijaté opatrenia 

v duchu predbežnej opatrnosti, a to i v prípade, že vzťah príčiny a následku nie je plne 

vedecky potvrdený.“ Ide o výsledok stretnutia prevažne amerických akademikov v roku 

1998 na konferencii v štáte Wisconsin.111 Účastníci tohto stretnutia sa taktiež zhodli na 

potrebe v tomto prípade presunúť dôkazné bremeno na osobu, ktorá predmetnú aktivitu 

navrhuje (proponent). Za podstatné pri implementácii a aplikácii princípu predbežnej 

opatrnosti považujú jednak otvorenosť a demokratickosť procesu, taktiež dostatočnú 

informovanosť a účasť potenciálne dotknutých strán. V jeho rámci musia byť 

                                                 
108 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 155. 
109 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 222. 
110 SANDS, Philippe: Principles of International Environmental Law, s. 267. 
111 The Wingspread Statement on the Precautionary Principle January 1998, dostupné na 
http://www.sehn.org/state.html#w (18. 2. 2013). 
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preskúmané všetky alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy – vrátane zdržania sa 

navrhovanej aktivity.112  

V teórii je práve analyzovaný princíp niektorými predstaviteľmi už roky 

akceptovaný, ďalší akademici i praktici (najmä) z iných než právnych odborov ho však 

považujú za neprínosný. Dokonca sa možno stretnúť s názormi, ktoré mu „status“ 

princípu nepriznávajú, operujú čisto s termínom „prístup predbežnej opatrnosti, 

obozretný prístup“.113 Nezriedka je označovaný za niečo, čo je zdrojom zbytočných 

a neodôvodnených výdavkov. Princíp predbežnej opatrnosti vzbudzoval od počiatku 

obavy, pretože niektorí ho chápali ako možnú bariéru voľného obchodu alebo 

potenciálne ohrozenie nových technológií a postupov, založené na strachu114 namiesto 

vedeckých dôkazov.115  

I v právnej oblasti sa nájdu hlasy presvedčených odporcov. Jedným z 

pozoruhodných argumentov, ktorý stojí za zmienku, je otázka, čo by sa stalo, ak by sme 

princíp predbežnej opatrnosti aplikovali naň samotný. Akademici dospievajú i k názoru, 

že by to viedlo k odhaleniu príliš veľkého počtu možných rizík jeho použitia, a preto 

v konečnom dôsledku k jeho opusteniu.116 Tento výklad však možno označiť za 

dovedený do absurdných rozmerov.  

Objavujú sa ale tiež presvedčivejšie argumenty. Často sa uvádza ako príklad 

DDT117 a zákaz jeho používania ako pesticídu. V duchu princípu predbežnej opatrnosti 

by mohol nasledovať zákaz úplný, keďže existujú podložené obavy, že spôsobuje 

u človeka vznik rakoviny a má neblahé dopady na životné prostredie. Látka je však 

používaná tiež ako liečebná pomôcka pri liečbe malárie v rozvojových krajinách, kde 

teda jej použitie zrejme má svoje opodstatnenie. Preto niektorí označujú princíp 

                                                 
112 “The process of applying the precautionary principle must be open, informed and democratic and 
must include potentially affected parties. It must also involve an examination of the full range of 
alternatives, including no action.” Dostupné na http://www.sehn.org/state.html#w (18. 2. 2013). 
113 K zotrvávaniu na tomto rozdiele viď napr. De SADELEER, Nicolas (ed.): Implementing the 
Precautionary Principle, s. 155. 
114 Pozri napr. SUNSTEIN, Cass R.: Laws of fear : beyond the precautionary principle. 
115 LOUKA, Ellie: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order, s. 34. 
116 BURNETT, H. Sterling: Understanding the Precautionary Principle and its Threat to Human Welfare. 
In: Social Philosophy and Policy, 2009, Vol.26(2), s.378-410. Pozri hl. s. 407 a nasl. Autor dokonca vidí 
v predbežnej opatrnosti ohrozenie verejného zdravia a blaha, hovorí o neopodstatnenom nadhodnotení 
rizik spojených napr. s geneticky modifikovanými potravinami. Princíp označuje za nejednoznačný 
(inherently ambiguous) a neposkytujúci dostatočne jasné vedenie pri prijímaní politických či súdnych 
rozhodnutí. 
117 Dichlórdifenyltrichlóretán. 
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predbežnej opatrnosti za „meč s dvomi hrotmi“ (double edged sword)118, ktorým sa pri 

snahe zabrániť tušeným negatívnym dôsledkom oberieme i o isté efekty pozitívne. 

Dôležité preto je pri jeho aplikácii zvažovať všetky známe a možné dopady, pozitívne 

i negatívne. 

V skutočnosti však, keď sa pozrieme na svet okolo nás, existuje v ňom mnoho 

situácií, pre ktoré je (resp. bolo by) použitie uvedenej zásady plne opodstatnené. Či už 

je to oblasť geneticky modifikovaných produktov, nanotechnológií, chemických látok 

alebo jadrovej energie. Všetky uvedené sféry sú prítomné v našej každodennej realite 

zatiaľ po príliš krátku dobu na to, aby i tí najlepší odborníci na danú vedeckú oblasť 

dokázali zodpovedne a s konečnou platnosťou definovať riziká s nimi spojené. Práve 

princíp predbežnej opatrnosti nás chráni pred nečinnosťou a „prokrastináciou“ vlád 

jednotlivých štátov.119 

Už pri princípe prevencie vidíme istý prvok neistoty, s ktorou je spojená hrozba 

spôsobenia ujmy na životnom prostredí. Samozrejme, táto neistota zďaleka ešte 

nedosahuje takú úroveň ako je tomu pri uplatňovaní princípu predbežnej opatrnosti, ale 

napriek tomu jej prítomnosť môžeme identifikovať. V súvislosti s princípom predbežnej 

opatrnosti Sadeleer dokonca hovorí o vzniku novej kategórie rizík, tzv. rizík neistých 

(uncertain risks)120 – obozretný prístup  musí byť aj v ich prípade založený na 

minimálnom dôkaze pravdepodobnosti rizika, na vedeckom základe. 

Základom tohto princípu je myšlienka, podľa ktorej nie je nutné, aby sme 

v konkrétnom momente v čase mali dostatok dôkazov o tom, že konkrétna činnosť je 

spôsobilá vyvolať poškodenie životného prostredia či jeho zložiek. Naopak, stačí, ak je 

to pravdepodobné, s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam. Poškodeniu prírodného 

sveta je potrebné vyhnúť sa dopredu, v súlade s konkrétnymi príležitosťami 

a možnosťou realizácie (opportunity and possibility).121 Otvára sa však podstatná otázka 

posúdenia pravdepodobnosti, ktorá v súčasnosti ešte nie je dostatočne vyjasnená 

                                                 
118 Napr. GOKLANY, Indur M.: The precautionary principle: a critical appraisal of environmental risk 
assessment, s. 6 a 7. Autor dokonca prvú kapitolu nazýva, inšpirovaný Tolkienovým Hobbitom: „Utiecť 
vlkom a nechať sa chytiť goblinom?“ (Escaping Goblins Only to Be Captured by Wolves?). Poukazuje na 
to, že hoci jednému nebezpečenstvu sa s použitím princípu predbežnej opatrnosti vyhneme, druhému sa 
tým môžeme vystaviť.  
119 LOUKA, Ellie: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order, s. 50. 
120 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 159. 
121 BOEHMER CHRISTIANSEN, Sonja: The Precautionary Principle in Germany – enabling 
Government. In: O’RIORDAN, Tim, CAMERON, James (eds.): Interpreting the Precautionary 
Principle, s. 31-60, cit. s. 36 a nasledujúce.  
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a existuje k nej mnoho odlišných prístupov. Stanovenie vedeckej neistoty je možné 

napríklad na základe toho, že v určitej oblasti je zložité vytvoriť dobrý prehľad 

predpokladaných dôsledkov predmetnej činnosti.122 Do úvahy pri posudzovaní rizík 

musíme brať jednak pravdepodobnosť výskytu neželanej udalosti, jednak stupeň 

závažnosti jej predpokladaných dôsledkov. Príkladom z nedávnej minulosti je havária 

jadrovej elektrárne v japonskej Fukushime; je dôkazom, že pri možnosti extrémne 

závažných dôsledkov je potrebné zvažovať i scenáre s nižšou pravdepodobnosťou.123 

Zakotvenie uvedený princíp našiel napríklad v Kjótskom protokole 

k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy z roku 1997124 či v Cartagenskom 

protokole o biologickej bezpečnosti z roku 2000125 k Dohovoru o biodiverzite, pričom 

prvýkrát sa objavil v článku 15 Deklarácie z Rio de Janeira. Princíp predbežnej 

opatrnosti by mal byť štátmi aplikovaný čo najširšie, z dôvodu ochrany životného 

prostredia, prírodných zdrojov, ale i ľudského zdravia. V prípade existencie hrozby 

závažného alebo nezvratného poškodenia,126 neprítomnosť úplnej vedeckej istoty 

nesmie byť použitá na zdôvodnenie odloženia efektívnych opatrení na zabránenie 

takýmto poškodeniam.127 Pri posudzovaní pravdepodobnosti je nevyhnutné rozlišovať 

medzi jej jednotlivými stupňami, keďže preskúmanie celej škály alternatív by bolo 

nepredstaviteľne nákladné. Morris túto nutnosť ilustruje dvomi diametrálne odlišnými 

                                                 
122 AVEN, Terje: On Different Types of Uncertainties in the Context of the Precautionary Principle. In: 
Risk Analysis, Vol. 31, No. 10, 2011, s. 1515 – 1525, cit. s. 1524. “A new classification structure for 
determining the degree of scientific uncertainties is suggested, which is based on the idea that scientific 
uncertainty is related to the difficulty of establishing a prediction model for the consequences.“  
123 K téme pozri HUBER, Wolfgang: After Fukushima: The precautionary principle revisited. In: Verbum 
et Ecclesia, 2012 33(2), Art. #736, s. 6. Autor však zároveň označuje princíp predbežnej opatrnosti za 
nedostatečný pre prijímanie rozhodnutí, hovorí o ňom ako o regulatívnej idei a kritériu hodnotenia 
budúcich aktivít, pričom zdôrazňuje potrebu zvažovať alternatívy.  
124 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, prijatý 10.12.1997. 
Vstúpil v platnosť 16.2.2005. Protokol v preambule odkazuje na čl. 3 Rámcového dohovoru o zmene 
klímy, ktorý okrem iného stanoví: „The Parties should take precautionary measures to anticipate, 
prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects.“ Dostupný na 
http://unfccc.int/key_documents/kyoto_protocol/items/6445.php (18. 2. 2013).  
125 Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, prijatý 29.1.2000. Vstúpil 
v platnosť 11.9.2003. Dostupný na http://bch.cbd.int/protocol/text/ (18. 2. 2013). Čl. 1 protokolu 
stanovuje jeho cieľ v súlade s týmto princípom: „In accordance with the precautionary approach 
contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this 
Protocol is to contribute to (...).“ 
126 K pojmu nezvratnosti a nenahraditeľnosti a ich rôznym možným výkladom pozri napr. ALDRED, 
Jonathan: Climate change uncertainty, ireversibility and the precautionary principle. In: Cambridge 
Journal of Economics 2012, 36, s. 1051–1072. Napr. s. 1057 a príklad zničenia lesa (redwood forest). 
127 SEGGER CORDONIER, Marie-Claire: Sustainable Development in International Law. In: BUGGE, 
H. Christian:, VOIGT, Christina (eds.): Sustainable Development in International and National Law, s. 
87-199, cit. s. 170. 
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príkladmi. Uvádza na jednej strane záplavu spôsobenú riekou Temžou, ktorá sa 

vyskytuje približne dvakrát za storočie, čoho výsledkom je každoročná 

pravdepodobnosť výskytu 1 ku 50; na druhej strane uvádza oveľa extrémnejší prípad, 

a síce púhu možnosť invázie mimozemšťanov.128  

Už v roku 1994 O’Riordan veľmi trefne formuloval predpokladané oblasti 

a prípady budúceho uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti.129 Jednou z nich mala 

byť oblasť, v ktorej sú navrhované nové technológie v rámci dobre regulovaných 

režimov (a kde verejná mienka inštinktívne či na základe svojich znalostí odmieta 

riziko), napríklad biotechnológie. Ďalšou mysliteľnou oblasťou mala byť tá, kde 

princípy regulácie pripúšťajú možnosť posudzovať, čo je sociálne prípustné, pričom ako 

príklady uvádza najlepšie dostupné technológie nespôsobujúce nadmerné či 

neprimerané náklady (best available techniques not entailing excessive cost, 

BATNEEC) a posudzovanie vplyvov na životné prostredie (environmental impact 

assessment, EIA). Ako ďalší predpoklad zaujímavo uvádza, že by k uplatneniu princípu 

predbežnej opatrnosti mohlo dochádzať i v oblastiach, kde existuje národná zvyklosť 

starať sa o tých „menej šťastných“ (less fortunate) a bezbranných (skupiny 

znevýhodnené tým, že majú nižší príjem, apod.). Za dôležitú z dnešného hľadiska 

možno považovať i ďalšiu „požiadavku“, a síce, nech existuje otvorenosť 

a pričítateľnosť (accountability) v procese formulovania politík a prijímania rozhodnutí, 

čo by malo viesť k otvoreniu politickej kultúry a rozšíreniu rozsahu efektívnej 

participácie. Princíp predbežnej opatrnosti sa podľa O’Riordana pravdepodobne bude 

len ťažko uplatňovať v oblastiach, kde sa úvahy o životnom prostredí a dopadoch naň 

ešte dostatočne nepresadzujú, napr. v oblasti rozpočtov domácností, médií, finančných 

trhov. V súčasnosti mu ešte stále môžeme dať viac-menej za pravdu. 

Nebezpečným sa môže ukázať, že dokonca i  v prípade, že autorita prijímajúca 

rozhodnutia je presvedčená, že závažnosť ekologickej ujmy prevyšuje ekonomickú 

výhodnosť neprijatia žiadnych opatrení, bude so zásahom váhať, pretože má dôvody 

veriť, že riziko sa nakoniec nezmaterializuje.130 Na druhej strane je potrebné varovať 

pred zohľadňovaním čisto špekulatívnych záverov. Teoreticky by malo stačiť 

                                                 
128 MORRIS, Julian (ed.): Rethinking Risk and the Precautionary Principle, s. 14. 
129 O’RIORDAN, Tim, CAMERON, James (eds.): Interpreting the Precautionary Principle, s. 25. 
130 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 167. 
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spoliehanie sa na zdravý rozum131 s tým, že princíp by nemal byť uplatňovaný v prípade 

extrémne nízkej pravdepodobnosti veľmi nízkej ujmy resp. malého poškodenia. 

V neposlednom rade je nutné zdôrazniť, že pri aplikácii princípu predbežnej opatrnosti 

sa nezaobídeme bez využitia princípu proporcionality, teda primeranosti. Do súvisiacich 

úvah by mali byť okrem toho začlenené i prípadné benefity vyplývajúce z konkrétneho 

konania pre celú spoločnosť v dlhodobom horizonte.  

V mnohých oblastiach života a práva sa vyskytuje povinnosť jednať ako „dobrý 

otec rodiny“ (bonus paterfamilias), či v českom prostredí taktiež „dobrý hospodár“, teda 

dodržiavať určitý stupeň opatrnosti, starostlivosti. Je otázne, či tento stupeň je 

dostatočný aj na naplnenie požiadaviek spojených s princípom predbežnej opatrnosti. 

S najväčšou pravdepodobnosťou pri posudzovaní uvedenej otázky musíme uzavrieť, že 

spomenutý (a nesporne nižší) stupeň opatrnosti nie je dostačujúci na zbavenie sa 

zodpovednosti.132 Sadeleer dokonca predznamenáva vznik novej povinnosti, 

„povinnosti skúmať“133. 

Predbežná opatrnosť znamená prijímať opatrenia i v prípade, kedy ešte nemáme 

k dispozícii definitívne vedou potvrdené vedomosti. Súčasťou interpretácie princípu 

predbežnej opatrnosti musí preto nutne byť uznanie a uvedomenie si, že veda a z nej 

plynúce poznatky nedokážu adekvátne predpovedať potenciálne environmentálne 

dôsledky ľudských aktivít.134  

Vynikajúcim príkladom sú geneticky modifikované organizmy. Ich prípadnú 

nebezpečnosť možno prirovnať ku chemickým látkam, avšak s tým rozdielom, že 

v tomto prípade ide o žijúce organizmy potenciálne schopné rozmnožovania 

(replicating) v prostredí. Odvrátenie rizík je zvlášť dôležité v prípade, keď ide o nový 

vzťah príčiny a následku, mimo súčasných vedeckých istôt, a keď sa tieto príčiny 

a následky môžu stať nekontrolovateľnými.135 Okrem zdravotných problémov ľudí 

môžu mať geneticky modifikované organizmy nežiaduce dopady na životné prostredie, 
                                                 
131 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 173. 
132 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 212. 
133 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 212. Autor v poznámke pod čiarou č. 477 
uvádza, že v Holandsku Hoge Raad rozhodol vo prípade týkajúceho sa ohrozenia azbestom, že 
zamestnávateľ má v prípade nakladania s nebezpečnými látkami povinnosť skúmať, aké nebezpečenstvá 
by pre jeho zamestnancov mohli plynúť z látok, ktoré vyrába či spracováva. 
134 HUNT, Jane: The Social Construction of Precaution. In: O’RIORDAN, Tim, CAMERON, James 
(eds.): Interpreting the Precautionary Principle, s. 117-125, cit. s. 117. 
135 HILL, Julie: The Precautionary Principle and Release of Gentically Modified Organisms (GMOS) to 
the Environment. In: O’RIORDAN, Tim, CAMERON, James (eds.): Interpreting the Precautionary 
Principle, s. 172-182, cit. s. 176. 
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pričom niektoré vzbudzujú strach z ich možného katastrofického potenciálu. Medzi 

typické otázky odborníci zahŕňajú jednak prenos génov (napríklad na susedné pozemky, 

na ktorých rastú geneticky nemodifikované rastliny), jednak vyvinutie odolnosti (voči 

herbicídom), tiež dopady na nezamýšľané ciele (na bylinožravce či hmyz) a neželaný 

vplyv na pôdne ekosystémy (pretrvávanie toxínov nerozložiteľných pôdnymi 

mikroorganizmami).136 Fungovanie princípu predbežnej opatrnosti sa dá s istým 

zjednodušením zhrnúť do nasledujúcej výzvy: „Ak máte rozumné podozrenie, že by sa 

mohlo stať niečo zlé, máte povinnosť pokúsiť sa tomu zabrániť.“137  

Zaujímavým aspektom, hodným pozornosti, je otázka, či sa môžeme prípadne 

spoliehať na technické výdobytky v tej súvislosti, že nám vždy pomôžu zabrániť 

environmentálnym poškodeniam. Pokiaľ čelíme možnosti závažného poškodenia 

globálnych ekosystémov, obozretný prístup založený na „technologickom pesimizme“, 

čiže predpoklade, že „technologické“ riešenia nedokážu zabrániť ekologickej katastrofe, 

povedie k uspokojivejším výsledkom, než prístup vyššie popísaného „technologického 

optimizmu“.138 Je pravdou, že takáto obozretnosť sa môže neskôr ukázať nadbytočnou 

a vôbec nie nevyhnutnou. Rozhodne sú však v takom prípade dôsledky „nesprávneho“ 

výberu oveľa prijateľnejšie než dôsledky technologického optimizmu, ktoré dokonca 

môžu naberať nečakané rozmery. Reid v tejto súvislosti cituje myšlienku Costanzu, 

ktorý tvrdí, že ak „nemáme v súčasnosti istotu ohľadne limitov budúcnosti, zodpovedné 

je ich existenciu predpokladať“.139 Významnú rolu princípu predbežnej opatrnosti 

ilustruje na klasickom príklade DDT140 a herbicídu Agent Orange141 aj Gore a kladie si 

                                                 
136 FAURE, Michael, WIBISANA Andri: Liability for Damage Caused by GMOs: An Economic 
Perspective. In: The Georgetown International Environmental Law Review, Vol. 23, Issue 1, 2010, s. 1-
69, cit. s. 5. 
137 “If you have a reasonable suspicion that something bad might be going to happen, you have an 
obligation to try to stop it.“ (MORRIS, Julian (ed.): Rethinking Risk and the Precautionary Principle, s. 
11.). 
138 REID, David: Sustainable Development. An Introductory Guide, s. 101. 
139 Cit. podľa REID, David: Sustainable Development. An Introductory Guide, s. 101. Primárny zdroj: 
COSTANZA, Robert (1989) “What is Ecological Economics?”, Ecological Economics, 1, s. 1-7. “If we 
are unsure about future limits the prudent course is to assume they exist. One does not run blindly 
through a dark landscape that may contain crevasses. One assumes they are there and goes gingerly and 
with eyes open, at least, until one can see a little better.” 
140 K problematike pozri tiež CARSON, Rachel: Silent Spring. Autorka v diele z roku 1962, ktoré bolo 
dôležitým impulzom k zákazu používania DDT ako pesticídu, naznačuje jeho dopady na prírodu a 
človeka. Názov „Tichá jar“ má evokovať jar bez spevu vtákov, ktoré následkom postrekov DDT vymizli. 
141 Kombinácia dvoch látok použitá americkými jednotkami počas vojny vo Vietname s ďalekosiahlymi 
dopadmi na životy a zdravie ľudí i životné prostredie. 
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nasledujúcu otázku: „Ako si môžeme dnes byť istí, že určitá látka má len tie účinky, 

ktoré považujeme za žiaduce, a žiadne iné?“142 

Bez predbežnej opatrnosti a predvídavého konania by nebola ochrana životného 

prostredia mysliteľná, stala by sa totiž iba snahou o potláčanie škôd, ktoré už nastali.143 

Cieľom aplikácie tohto princípu má byť nielen obmedzenie dopadov na životné 

prostredie, ale to, aby sme im predišli. Pre uľahčenie praktického použitia by sa však 

nemalo prihliadať k tzv. bagateľným prípadom (Bagatellbereich).144 V tejto súvislosti 

ale nie je možné vyhnúť sa vynárajúcim sa pálčivým otázkam, ako napríklad: Máme 

vždy uprednostniť prístup predbežnej opatrnosti, bez ohľadu na to, aká malá je 

pravdepodobnosť poškodenia životného prostredia? A, ak nie, aký stupeň poškodenia 

musí byť preukázateľným, a s akým stupňom pravdepodobnosti? Do akej miery je 

potrebné rozhodovať sa v prospech životného prostredia, aj za cenu omylu?145 

4.4.  Princíp zodpovednosti pôvodcu a princíp znečisťovateľ platí 
 

Princíp zodpovednosti pôvodcu (Verursacherprinzip) je typický vo všeobecnosti 

zrejme pre každý, i náš právny poriadok, kedy za škodu či ujmu primárne zodpovedá 

ten, kto ju spôsobil. V oblasti ochrany životného prostredia však možno hovoriť 

o akomsi špecifickom druhu pôvodcu, a to znečisťovateľovi. Ak by táto zásada 

neexistovala, nevyhnutne by spôsobené škody musela niesť spoločnosť – obec či štát. 

Princíp zodpovednosti znečisťovateľa sa zvyčajne vinie právnou úpravou životného 

prostredia v niekoľkých formách, ktoré možno rozdeliť podľa prípadného postihu, ktorý 

sa na znečisťovateľa bude vzťahovať. Existuje celý rad sankcií v rámci zodpovednosti 

za škodu na životnom prostredí, od tých najprísnejších, stanovených v mnohých 

krajinách právom trestným za trestné činy proti životnému prostrediu, až po sankcie za 

rôzne správne delikty.  

V oblasti angloamerického práva tradície common law korene zodpovednosti 

pôvodcu vidíme už napríklad v klasickom prípade Rylands v. Fletcher z druhej polovice 

devätnásteho storočia, v ktorom bolo založené pravidlo objektívnej, absolútnej 

                                                 
142 GORE, Albert: Země na misce vah. 
143 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 59. 
144 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 141. 
145 O’RIORDAN, Tim, CAMERON, James (eds.): Interpreting the Precautionary Principle, s. 223: 
“Moreover, how much should we err in favor of the environment?“ 
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zodpovednosti. Snemovňa lordov v ňom vyslovila právnu myšlienku, že osoba, ktorá na 

svojom pozemku prechováva čokoľvek, čo môže pri samovoľnom úniku spôsobiť 

škodu, za takto spôsobenú škodu zodpovedá.146 Na tomto príklade je viditeľné, že 

v angloamerickom právnom systéme sa historicky ochrana životného prostredia 

vyvinula z civilného práva deliktného, tzv. tort law.  

Veľmi príbuzným uvedenému princípu je ďalší z palety princípov ochrany 

životného prostredia, a to princíp znečisťovateľ platí, ktorý je v praxi často nazývaný aj 

PPP princíp, pričom uvedená skratka je odvodená z anglického termínu polluter pays 

principle. V mnohých prípadoch je len obtiažne možné určiť presnú hranicu medzi 

uvedenými dvomi zásadami, preto sú v tejto práci vždy zaradené do jednej sekcie 

a analyzované spoločne. Zásadný rozdiel medzi obomi princípmi spočíva v ich rozsahu. 

Princíp zodpovednosti pôvodcu má širší záber, keďže pod neho môžeme podradiť 

všetky prejavy zodpovednosti, vrátane zodpovednosti za ekologickú ujmu, za správne 

delikty či zodpovednosti trestnej.  

Naproti tomu ale princíp znečisťovateľ platí zahŕňa len ekonomické nástroje. 

Vyvinul sa ako spôsob rozdelenia nákladov na kontrolu znečisťovania.147 Pri popisovaní 

jeho zrodu sa v odbornej literatúre často objavuje citát z Platónovho diela: „Ak niekto 

úmyselne znečistí (spoils) vodu iného (...), nech nielen uhradí spôsobenú škodu, ale tiež 

vyčistí dotknutý tok či rezervoár vody.“148 Na medzinárodnú scénu ho uviedla 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).149 Tá ho v jednom zo 

svojich materiálov definuje nasledovne: „(...) [N]áklady na opatrenia na kontrolu 

a prevenciu znečisťovania má niesť znečisťovateľ. A to bez ohľadu na to, či tieto 

náklady vzniknú v dôsledku uvalenia určitého poplatku za znečisťovanie, alebo sú 

následkom iného vhodného ekonomického mechanizmu či priamej regulácie, vedúcej 

                                                 
146 V prípade išlo o zatopenie bane vodou zo susedného pozemku. Rylands v. Fletcher (1868): A person 
who for his own purposes brings on his lands and collects and keeps there anything likely to do mischief 
if it escapes, must keep it in at his peril, and, if he does not do so, is prima facie answerable for all the 
damage which is the natural consequence of its escape. 
147 KISS, Alexandre, SHELTON, Dinah: Manual of European Environmental Law, s. 43. 
148 Primárny prameň (The Dialogues of Plato: The Laws, vol. 4, book 8, section 485(e), translated by 
Jowett B, Oxford: Clarendon Press (4th ed.), 1953) cit. podľa MANN, Ian: A Comparative Study of the 
Polluter Pays Principle and its International Normative Effect on Pollutive Processes. Forbes Hare, 
British Virgin Islands, January 2009, 28 s., cit. s. 2.  
149 KAMMINGA, T. Menno: Principles of international environmental law. In: GLASBERGEN, Pieter 
(ed.): Environmental policy in an international context. 1. Perspectives on environmental problems, s. 
111-131, cit. s. 126. 
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k vynútenej redukcii znečisťovania.“150 PPP princíp našiel uplatnenie i v článku 16 

Deklarácie z Ria de Janeira.  

Priamo môže byť PPP princíp efektívne aplikovaný vo forme 

„znečisťovateľskej“ dane alebo ukladania pokút. Tie by mali mať dostatočne široký 

možný rozsah, aby v prípade ťažkej formy znečistenia a „veľkého“ znečisťovateľa bolo 

možné uložiť sankciu, ktorá bude mať i preventívny charakter smerujúci proti budúcim 

incidentom. Medzi moderné ekonomické nástroje patria i tzv. emisné povolenky, 

ktorými sa zaoberal v poslednom čase aj Súdny dvor Európskej únie. V prípade Air 

Transport Association of America a iní,151 stanovisko generálnej advokátky okrem 

iného hovorilo, že zohľadnenie dĺžky letu pri posudzovaných emisných kvótach 

aplikovaných na letecké spoločnosti je vyjadrením zásady proporcionality a odrazom 

princípu práva životného prostredia, znečisťovateľ platí.152 Možno očakávať, že táto 

funkcia sa v budúcnosti posilní, čo možno pozorovať i na zavedení schémy draženia 

povoleniek na emisie namiesto ich bezplatného prideľovania. Hoci časť povoleniek 

bude naďalej prideľovaná bezplatne, kompletné nahradenie systému aukciami by malo 

nastať do roku 2027.153  

Princíp znečisťovateľ platí vyžaduje od znečisťovateľa, aby niesol finančnú 

zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí. Vyskytujú sa však aj názory, ktoré mu 

priznávajú iba rétorickú hodnotu, keďže znečisťovateľ beztak prenesie náklady 

v konečnom dôsledku na spotrebiteľa. V niektorých prípadoch navyše jednoduchosť 

identifikácie konkrétneho znečisťovateľa nemusí byť pravidlom.154 Ako podotýka 

Louková, z princípu i na medzinárodnej úrovni existujú výnimky, čo ilustruje príkladom 

Dohovoru o ochrane Rýna pred znečistením chloridmi.155 Holandsko v ňom je síce 

                                                 
150 Organisation for Economic Co-operation and Developmnet: The Polluter Pays Principle: Definition, 
Analysis, Implementation, s. 15. 
151 Prípad číslo C‑366/10, týkajúci sa protestov aerolínií proti začleneniu činnosti leteckej dopravy do 
systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Únie podľa smernice 
2008/101/ES.  
152 Návrhy generálnej advokátky Juliane Kokott prednesené 6.10.2011 vo veci C‑366/10. 
153 Viď http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/index_en.htm (30. 4. 2013), tiež nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 1031/2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady  
2003/87/ES o  vytvorení systému obchodovania s  emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve. 
154 LOUKA, Ellie: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order, s. 51. 
155 Convention On The Protection Of The Rhine Against Pollution By Chlorides, 1972. 
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predmetom znečisťovania (recipient), ale aj tak sa zaväzuje niesť časť nákladov na 

prevenciu znečisťovania.156  

Louková navyše rozlišuje základnú definíciu princípu znečisťovateľ platí. Popri 

historicky pôvodnej, stricto sensu chápanej zásady, prestavuje však i verziu novú, 

ďaleko širšiu. V rámci nej argumentuje tým, že i samotnej spoločnosti sú nebezpečné či 

znečisťujúce aktivity ku prospechu, a berie do úvahy jej kolektívne rozhodnutia. Ďalšia 

kritika PPP princípu spočíva v niektorých prípadoch v neschopnosti znečisťovateľov 

preniesť náklady na zákazníka, najmä keď ten v konkrétnej situácii často preferuje síce 

nebezpečnejší a menej ekologický, no zato cenovo dostupnejší produkt.157 Základné 

otázky, ktoré pri princípe znečisťovateľ platí vyvstávajú, sú často definičného 

charakteru: kto je to znečisťovateľ, čo je to znečistenie, a do akej miery má 

znečisťovateľ platiť?158 

PPP zásada je vnímaná tiež ako nástroj k nepriamemu usmerňovaniu správania 

sa (potenciálnych) znečisťovateľov, a to vo forme nabádania, motivácie k priateľskému 

správaniu sa voči životnému prostrediu (umweltfreundliches Verhalten).159 V tomto 

smere je však efektívnejší tzv. princíp ekonomickej stimulácie. V odbornej literatúre sa 

dokonca objavujú analýzy toho, aké skupiny znečisťovateľov je možné rozlišovať. Ako 

príklad poslúži vykreslenie troch rôznych obrazov znečisťovateľov.160 Do prvej skupiny 

citovaný autor radí „nešťastných“ (unfortunate), u ktorých je nedodržiavanie 

stanovených pravidiel a limitov spôsobené technickou nerealizovateľnosťou v ich 

pomeroch alebo fyzickou či ekonomickou neschopnosťou. Druhú skupinu označuje ako 

„nedbalých“ (careless), u ktorých za poškodzovaním životného prostredia stojí 

nezodpovedný manažment, nekompetentnosť či nedbalosť a laxnosť pracovníkov. Tieto 

faktory potom vyúsťujú pravidelne do nedodržania štandardov či z času na čas spôsobia 

väčší znečisťovateľský incident. Posledným druhom znečisťovateľov sú tí so „zlým 

úmyslom“ (malicious), ktorí sa znečisťovania dopúšťajú náročky, či už v snahe vynúť 

sa nákladom alebo symbolicky odmietnuť autoritu zodpovedných úradov. 

                                                 
156 LOUKA, Ellie: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order, s. 51. 
157 LOUKA, Ellie: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order, s. 449. 
158 Tieto otázky si kladie autor v stati BLEEKER, Arne: Does the Polluter Pay? The Polluter-Pays 
Principle in the Case Law of the European Court of Justice. In: European Energy and Environmental Law 
Review. Dec 2009, s. 289-306, cit. s. 289. 
159 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 179. 
160 Delenie znečisťovateľov prevzaté z: HAWKINS, Keith: Complience Strategy. In: HUTTER, Bridget 
M. (ed.): A Reader in Environmental Law, s. 162-188. 
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„PPP princíp musí ísť ruka v ruke s princípom prevencie, nesmie byť 

interpretovaný ako uspokojenie sa so stavom, kedy znečisťovateľ môže voľne 

znečisťovať, pokiaľ platí.“161 Neznamená, že ten, kto „platí“, sa môže oddávať 

bezbrehému znečisťovaniu. Podľa Griffela162 princíp zodpovednosti pôvodcu je 

v hovorovej reči163 chápaný ako zjednodušená zásada, že za následky určitej situácie 

zodpovedá ten, kto ju spôsobil, pričom toto zodpovedanie sa (das Einstehen-Müssen), 

nemusí nutne byť finančnej povahy. V oblasti práva životného prostredia je tento pojem 

chápaný predovšetkým ako pravidlo pričítania nákladov za externé efekty činností 

poškodzujúcich životné prostredie. Griffel tieto náklady delí164 na náklady na 

zabránenie týmto dôsledkom, náklady na zmiernenie tých už vzniknutých, náklady na 

ich odstránenie či za strpenie nepriaznivých dopadov. Hovorí o internalizácii nákladov 

ako o (spätnom) prenesení externých nákladov na ich pôvodcov. 

Napriek istej podobnosti, ako správne podotýka Griffel, musíme odlišovať 

zásadu zodpovednosti pôvodcu od všeobecnej právnej zodpovednosti v súkromnom 

práve (Haftpflichtrecht).165 Spoločné majú to, že vedú k prelomeniu iného princípu, 

casum sentit dominus, keďže utrpené finančné dopady nenesie osoba, ktorá nimi bola 

postihnutá, ale prenášajú sa na tretiu osobu, práve na pôvodcu resp. škodcu.  

4.5.  Princíp najvyššej hodnoty 
 

Podľa state Lapku a Cudlínovej166 je úplne prvá ekologická kríza popísaná 

v Biblii, čo ilustrujú na prípade stromov; v tejto oblasti má existovať mnoho prípadov 

ochrany lesov a stromov už z obdobia pred naším letopočtom. Zmieňujú sa o príbehu 

týkajúcom sa individuálnej ochrany stromov od Herodota z Halikarnasu: perzský kráľ 

Xerxes (517-465) mal byť taký očarený jedným platanom, že pri ňom nechal stráž 

a zavesil na jeho kmeň zlatý disk zobrazujúci kráľovské symboly na znak jeho ochrany.  

Jedným z princípov, ktoré odvodzuje právna teória a nemajú v porovnaní 

s inými zásadami výraznejšiu explicitnú úpravu v rámci právnych noriem, je princíp 

                                                 
161 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 36. 
162 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 163. 
163 Griffel opäť hovorí o švajčiarskom prostredí, ale jeho závery možno vztiahnuť aj na prostredie české či 
slovenské.  
164 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 165. 
165 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 185. 
166 LAPKA, Miloslav, CUDLÍNOVÁ, Eva: Sustainable Development: SOStainability as a Case of Moral 
Appeal. In: Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 1-2 (2009), s. 91-101, cit. s. 94. 



 

 40 
 

najvyššej hodnoty (principle of the highest value).167 Právo samo o sebe je 

charakteristické určitým súborom hodnôt, ktoré ho napĺňajú, a tak logicky nemožno 

vylúčiť, že jednotlivé hodnoty sa ocitnú vo vzájomnom konflikte. Práve naopak, 

situácie rozporu medzi určitými hodnotami, v ktorých je však nutné rozhodnúť, ktorej 

z hodnôt dať prednosť, sú časté. Existencia zásady najvyššej hodnoty by mala 

zabezpečovať to, že v uvedených situáciách bude uprednostnená hodnota ochrany 

životného prostredia pred nejakou inou, i keď ani v tomto prípade nie je celkom možné 

generalizovať.  

Už tradične rozlišujeme v rámci ochrany životného prostredia dve rôzne 

tendencie vo vzťahu k odôvodňovaniu jej potrebnosti. Prvou je tzv. antropocentrická, 

v ktorej centre záujmu, ako už zo samotného názvu vyplýva, stojí človek. Akýmsi 

protipólom je prístup ekocentrický. Prvá časť slova, „eko“, napovedá, že tu je naopak 

centrálna pozornosť venovaná životnému prostrediu. Ekocentrický prístup je založený 

na téze, že životné prostredie je potrebné chrániť už len kvôli jeho jedinečnej hodnote; 

skutočnosť, že ľudstvo je na ňom svojou existenciou plne závislé, je posudzovaná ako 

druhoradá.168  

Uvedená najvyššia hodnota je výslovne uprednostnená napríklad v prípade čl. 11 

ods. 3 českej Listiny základných práv a slobôd, ktorý stanoví, že výkon vlastníckeho 

práva nesmie, inter alia, poškodzovať prírodu a životné prostredie nad mieru stanovenú 

zákonom. Je možné, že sa do konfliktu s právom na priaznivé životné prostredie a jeho 

ochranou dostanú i iné práva či záujmy, a vtedy prichádza na scénu vzájomné 

pomeriavanie týchto veličín (v nemčine či angličtine výstižne nazvané ako vyvažovanie 

záujmov, tzv. Interessenabwägung resp. balancing of interests). 

V niektorých prípadoch sa do konfliktu dostávajú i dve environmentálne 

hodnoty súčasne. Výborným príkladom je spor týkajúci sa tzv. kaimanawského koňa na 

Novom Zélande, The Kaimanawa Wild Horse Preservation Society Inc. v. Attorney-

General, 1997.169 Ide o divého, voľne žijúceho koňa, ktorý sa prirodzene vyskytuje 

                                                 
167 Na rozdiel od ostatných analyzovaných princípov sa autorka tejto práce v odbornej zahraničnej 
literatúre s úplne presným ekvivalentom tohto pojmu nestretla; preto je uvedený anglický termín, ktorý by 
mu mal približne zodpovedať.  
168 K dichotómii antropocentrizmu a ekocentrizmu viď napr. LEIB, Linda Hajjar: Human rights and the 
environment: philosophical, theoretical, and legal perspectives, s. 3. 
169 Napriek snahe sa pôvodné rozodnutie autorke nepodarilo vyhľadať, ale jeho rozboru sa okrem 
Wilkinsona v citovanom diele (viď nasledujúca poznámka pod čiarou) venuje sudca J. Panckhurst 
v prípade Powelliphanta Augustus Inc. (formerly Save Happy Valley Coalition Inc.) v. Solid Energy NZ 
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v danej oblasti a mal ničiť ohrozené endemické rastliny a špecifické trávnaté plochy, 

rastúce v rovnakej časti krajiny. Nevládna organizácia zameraná na ochranu životného 

prostredia resp. zachovanie kaimanawského koňa nesúhlasila s plánom utratiť časť 

populácie koní (culling), odsúhlaseným ministrom pre konzerváciu. Prípad tak zahŕňal 

špecifický etický konflikt medzi ochranou druhu a ochranou ekosystému.170 Sudca 

Sheppard sa však rozriešeniu tohto konfliktu vyhol tým, že sa zaoberal otázkou, či 

vôbec daný zásah možno posudzovať podľa ustanovení novozélandského zákona 

o správe zdrojov, na ktorý sa organizácia odvolávala.171 Dospel pritom k záveru, že 

tomu tak nie je, keďže predmetné vyraďovanie zvierat by nespadalo pod termín 

„využívanie pôdy“ (land use).  

Nezaujímavým nie je ani problém, či životné prostredie má vo všeobecnosti 

ustupovať „verejnému záujmu“, alebo naopak, verejný záujem ochrane životného 

prostredia. Ktorá hodnota preváži? Otázka pojmu verejného záujmu (öffentliches 

Interesse) a jeho obsahu bola vždy problematická. Napríklad Griffel172 konštatuje, že 

„určitý“ verejný záujem v podstate neexistuje, ale treba ho vnímať ako heterogénny 

konglomerát záujmov. Tie sú podľa neho „premenlivé v mieste a čase, čiastočne 

súbežné a čiastočne protichodné, týkajú sa najrôznejších skupín v spoločnosti, a preto 

sú značne partikularizované“. Presadenie ochrany životného prostredia ako vedúcej 

hodnoty a tzv. zelenej politiky vyžaduje opätovné kolektívne zhodnotenie 

materialistického životného štýlu a určité obete (shared sacrifice).173 Vyžaduje priviesť 

ľudí k tomu, čo by inak možno neboli ochotní robiť, ale čo preukázateľne hovorí v 

prospech ich dlhodobých záujmov. Hodnota životného prostredia by v súlade 

s princípom najvyššej hodnoty mala byť uprednostňovaná. 

4.6.  Princíp vysokej úrovne ochrany 
 

Pre efektívnosť snahy o ochranu životného prostredia je v neposlednom rade 

významné, akej ochrany v zmysle kvalitatívnom i kvantitatívnom sa mu dostáva. Aby 

sa ochrana nestala len prázdnou deklaráciu, je nutné zabezpečiť a určiť jej minimálnu 

                                                                                                                                               
Limited (súd High Court, Christchurch, rozsudok z dňa 30. 4. 2007), dostupnom cez novozélandský 
vyhľadávač http://jdo.justice.govt.nz/jdo/Search.jsp (13. 2. 2013). 
170 WILKINSON, David: Environment and law (neznáma strana, možnosť vyhľadať ako Google knihu). 
171 Resource Management Act 1991 (RMA). 
172 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 326. 
173 BARRY, John: Rethinking Green Politics. Nature, Virtue and Progress, s. 34. 
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kvalitu. Preto je dôležité stanovenie princípu, že životné prostredie má byť chránené na 

najvyššej reálne dosiahnuteľnej úrovni (high level of protection, hohes Schutzniveau). 

Pritom je nutné vziať do úvahy nielen technické, ale v konkrétnom prípade aj 

ekonomické možnosti znečisťovateľa. Vždy teda pôjde o istý kompromis medzi 

ochranou životného prostredia a ekonomickou stránkou. Dosiahnutá úroveň ochrany 

nemusí nevyhnutne byť tou najvyššou, ktorá je vôbec technicky možná, čo potvrdil 

v súvislosti s unijnou zásadou vysokej úrovne ochrany Súdny dvor Európskej únie resp. 

v tom čase Európsky súdny dvor v prípade Safety Hi-Tech.174  

Základným prejavom uvedenej zásady je teória používania najlepšej dostupnej 

techniky, best available techniques175 alebo skrátene BAT. Thorntonová a Beckwith 

uvádzajú síce mierne odlišný, ale obdobný princíp v rámci britského práva, a to BPEO, 

best practicable environmental option, na základe ktorého má byť vždy preferovaný 

variant (option), ktorý životnému prostrediu bude najväčším prínosom, resp. najmenšou 

hrozbou, a zároveň bude spojený s prijateľnými nákladmi v dlhodobom i krátkodobom 

horizonte.176  

Odborná verejnosť nie je celkom jednotná pri posudzovaní otázky jednotlivých 

druhov „štandardov“. Zaujímavé odstupňovanie volí Winter, ktorý z pohľadu 

nemeckého práva stav techniky (Stand der Technik) stotožňuje s najlepšou dostupnou 

technológiou (best available technology).177 Ide podľa neho o určitý technický štandard 

stojaci za ďalším štandardom, a síce Stand von Wissenschaft und Technik (stavom vedy 

a technológie), ktorý zahŕňa i technológiu, ktorá ešte nie je zavedená do praxe, ale po 

vedeckej stránke je potrebná a uskutočniteľná.178 BAT je naopak štandard zaradený pred 

všeobecne uznávanými technickým pravidlami (allgemein anerkannte Regeln der 

Technik) a predstavuje úroveň rozvoja pokročilých postupov, inštalácií 

a prevádzkových metód. Vďaka nej by mala byť uľahčená praktická realizovateľnosť a 

udržateľnosť určitého opatrenia na limitovanie emisií.179 Návrh usporiadania týchto 

                                                 
174 Prípad číslo C-284/95, Safety Hi-Tech, týkajúci sa výroby a predaja produktov (hasiacich prístrojov) 
obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. 
175 V odbornej literatúre sa objavuje zhodne pojem techniques aj technology. 
176 THORNTON, Justine, BECKWITH, Silas: Environmental Law, s. 121. 
177 WINTER, Gerd: German Environmental Law, s. 6 – 7. 
178 Pozri tiež WIEDMANN, Peter: Vorsorgeprinzip und Risikoängste. Zur Risikowahrnehmung des 
Mobilfunks, s. 32. Autor spomína tiež „Prudent Avoidance“ stratégiu a „ALARA-Prinzip (As Low As 
Reasonably Achievable)“ vo vzťahu k nebezpečným emisiám. 
179 WINTER, Gerd: German Environmental Law, s. 6 – 7. 
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štandardov podľa miery prispenia k vysokej úrovni ochrany životného prostredia je 

uvedený v Prílohe č. 3 tejto práce. 

BAT nevyhnutne neznamená, „najlepšie z najlepších“ zariadení v prevádzke, 

keďže existujú prípady, v ktorých najnižšie hladiny emisií siahajú už „za BAT“, 

kompetentné autority môžu navyše zvažovať lokálne špecifiká a povoliť nastavenie 

odchyľujúce sa od BAT, v konkrétnych a opodstatnených prípadoch.180 Pri zvažovaní 

BAT na potenciálnu aplikáciu do hry vstupujú na jednej strane ekonomické a na druhej 

strane ekologické náklady a prínosy, ktoré budú s aplikáciu spojené. Veľkým pozitívom 

je, že implementácia BAT v priemysle dokáže výrazne prispieť k znižovaniu 

environmentálnej záťaže, ktorú priemyselné aktivity predstavujú. Hoci si tento proces 

vyžaduje dodatočné náklady na investície, prevádzku a údržbu, zároveň je v dlhodobom 

meradle prínosom často nielen po ekologickej, ale i ekonomickej stránke.181  

Kiss a Sheltonová vo svojej publikácii182 rozlišujú a používajú hneď niekoľko 

rôznych termínov súvisiacich s témou vysokej úrovne ochrany. Prvým z nich je pojem 

najlepšej dostupnej technológie (best available technology, skrátene BAT). Ďalším zase 

najlepšia dostupná technológia, nespôsobujúca nadmerné či neprimerané náklady (best 

available technology not entailing excessive costs, skrátene BATNEEC). BAT má 

predstavovať posledný stupeň rozvoja procesov, zariadení a metód prevádzky, vrátane 

zohľadnenia praktickej vhodnosti konkrétneho opatrenia na zamedzenie znečisťujúcich 

emisií. BATNEEC vo svojej podstate pridáva do procesu zvažovania analýzu nákladov: 

tie by nemali byť vyššie než je skutočná ochrana životného prostredia, ktorá má nimi 

byť dosiahnutá. Samostatný termín, ktorý autori taktiež používajú ako termín 

všeobecného charakteru sú najlepšie environmentálne praktiky (best environmental 

practices, skrátene BEP) a najlepšia realizovateľná možnosť pre životné prostredie (best 

practicable environmental option, skrátene BPEO183). Posledný uvedený pojem 

vyžaduje identifikovanie takého spôsobu uvoľňovania znečisťujúcich látok, ktorý 

                                                 
180 SCHOENBERGER, Harald: Integrated Pollution Prevention and Control in Large Industrial 
Installations on the Basis of Best Available Techniques – The Sevilla Process. In: Journal of Cleaner 
Production, November 2009, Vol. 17, Issue 16, s. 1526-1529 (dostupné online na ScienceDirect.com). 
181 GEORGOPOULOU, E. et al.: BEAsT: a decision-support tool for assessing the environmental 
benefits and the economic attractiveness of best available techniques in industry. In Journal of Cleaner 
Production, Vol. 16, Issue 3, February 2008, s. 359-373 (dostupné online na ScienceDirect.com). 
182 KISS, Alexandre, SHELTON, Dinah: Manual of European Environmental Law, s. 44 a nasledujúce.  
183 S týmto konceptom sa možno stretnúť napr. i v publikácii HUGHES, David: Environmental Law, s. 
23. 
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najmenej škodí životnému prostrediu; zároveň majú byť splnené i požiadavky 

BATNEEC.  

Práve vymenované a popísané koncepty síce vychádzajú z prostredia Veľkej 

Británie, ale sú napriek tomu zaujímavou ilustráciou prístupov k princípu vysokej 

úrovne ochrany. Je nutné skonštatovať, že mnohí autori často princíp vysokej úrovne 

ochrany medzi tými najdôležitejšími neuvádzajú. Nesporne však ide o jeden zo 

základných princípov predovšetkým unijného práva životného prostredia. Hoci pri ňom 

nie je celkom jasné, čo vlastne vysokú úroveň ochrany predstavuje, najčastejšie sa 

hovorí o „zohľadňovaní dostupných vedeckých a technických poznatkov a ochrany 

životného prostredia v najrôznejších oblastiach“.184 Na zásadu vysokej úrovne ochrany 

sa, podobne ako ani na ostatné z princípov ochrany životného prostredia nemôžeme 

pozerať izolovane. Úzko súvisí napríklad s princípom predbežnej opatrnosti, z ktorého 

sa vyvinula povinnosť používať optimálne technológie (das Anwendungsgebot 

optimaler Technologien) bez ohľadu na momentálny stav toho ktorého prostredia.185 

4.7.  Princíp informovanosti a účasti verejnosti 
 

Princíp informovanosti a účasti verejnosti reflektuje na medzinárodnej úrovni 

predovšetkým Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom 

procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský 

dohovor).186 Opäť ide o dva samostatné princípy, ktoré spolu ale veľmi úzko súvisia, 

a preto je o nich pojednané spoločne. Na to, aby environmentálne problémy boli riešené 

efektívne, a tiež aby ponúkané riešenia boli blízke realite, je nesporne nutná účasť 

verejnosti na rozhodovacích procesoch v tejto oblasti. Ruka v ruke s touto požiadavkou 

kráča ďalšia: na to, aby uvedená participácia verejnosti mala skutočne zmysel a plnila 

svoju úlohu v demokratickej spoločnosti, musí byť rovnako zabezpečený prístup 

k informáciám súvisiacim s problematikou životného prostredia. Problém udržateľného 

rozvoja a ochrany životného prostredia je možné najefektívnejšie riešiť za účasti 

všetkých dotknutých občanov na príslušných úrovniach.  

                                                 
184 KRUŽÍKOVÁ, Eva: Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii, s. 41. 
185 HOPPE, Werner et al.: Umweltrecht : Juristisches Kurzlehrbuch für Studium und Praxi, s. 41. 
186 UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)  Convention on Access to Information, 
Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, dokument 
prijatý v r. 1998 v dánskom meste Aarhus (ďalej len „Aarhuský dohovor“). Bližšie informácie dostupné 
na http://www.unece.org/env/pp/introduction.html (31. 1. 2013). 
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Princíp číslo 10 Deklarácie z Ria rovnako predstavuje prepojenie medzi 

procesnými právami a environmentálnymi otázkami. Dokonca už v časti 

Brundtlandovej správy, v rámci „Navrhovaných právnych princípov pre ochranu 

životného prostredia a udržateľný rozvoj“, zásada číslo šesť vyzýva štáty k tomu, aby 

včas informovali všetky osoby, u ktorých je pravdepodobné, že budú významne 

ovplyvnené plánovanou aktivitou, a aby im zabezpečili rovný a spravodlivý prístup 

k správnym a súdnym konaniam.187 Následne spomínaný Aarhuský dohovor výslovne 

uznal environmentálne procesné práva. Bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan 

opísal Aarhuský dohovor ako najvýznamnejšie konkretizovanie Princípu 10 Deklarácie 

z Ria, a zároveň ako „najambicióznejší“ počin, ktorý bol zatiaľ v tomto smere pod 

záštitou OSN podniknutý.188  

Podľa princípu informovanosti a účasti verejnosti majú štáty povinnosť 

zabezpečiť, aby jednotlivci mali dostatočný prístup k primeraným, zrozumiteľným 

a včasným informáciám, týkajúcim sa (nielen) udržateľného rozvoja, ktoré majú 

k dispozícii príslušné orgány a autority. Zmluvné strany Aarhuského dohovoru majú 

uľahčovať a podporovať verejné povedomie a participáciu tým, že informácie budú 

dostupné širokej verejnosti. V rámci tzv. druhého piliera dohovoru má byť umožnený 

prístup k správnym a súdnym konaniam, taktiež k ďalším rozhodovacím procesom na 

úseku životného prostredia. Účasť musí zároveň spĺňať podmienky efektívnosti; musí 

byť zaručená i možnosť účinne sa proti súdnym a správnym rozhodnutiam brániť 

prostredníctvom opravných prostriedkov. Táto zásada však má byť uskutočňovaná 

spôsobom, ktorý rešpektuje súkromie, dôverné obchodné informácie a nezaťažuje 

subjekty zbytočnými finančnými výdavkami.189  

Medzi argumenty hovoriace v prospech podpory väčšieho presadzovania účasti 

verejnosti patrí očakávané zvýšenie legitimity prijímaných rozhodnutí či zredukovanie 

možných konfliktov v rámci rozhodovacieho procesu. Nový prístup má prispieť tiež ku 

                                                 
187 Our Common Future, Annex 1: Summary of Proposed Legal Principles for Environmental Protection 
and Sustainable Development Adopted by the WCED Experts Group on Environmental Law, dostupné na 
adrese http://www.un-documents.net/ocf-a1.htm (31. 1. 2013). 
188 Citované podľa LEIB, Linda Hajjar: Human rights and the environment: philosophical, theoretical, 
and legal perspectives, s. 83. „ (...) [T]he most impressive elaboration of Principle 10 of the Rio 
Declaration and (...) the most ambitious venture in the araea of environmental democracy so far 
undertaken under the auspices of the United Nations.“ 
189 SEGGER CORDONIER, Marie-Claire: Sustainable Development in International Law. In: BUGGE, 
H. Christian:, VOIGT, Christina (eds.): Sustainable Development in International and National Law, s. 
87-199, cit. s. 172. 
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kvalite rozhodovania, k systematickému identifikovaniu problémov a ich príčin, 

v ideálnom prípade tiež bude viesť „k zvažovaniu alternatívnych stratégií 

a možností“.190 Coenen si zároveň  od určitej formy účasti sľubuje, že sa zvýši 

povedomie ľudí o environmentálnych problémoch ohrozujúcich súčasnú spoločnosť, 

a pod vplyvom tohto poznania oni sami zmenia svoje správanie.191 Realizácia účasti je 

súčasne i dosť náročná, pretože i na strane verejnosti vyžaduje znalosti, schopnosti, čas 

a prostriedky. V neposlednom rade je potrebné počítať s jednou zo základných 

ľudských charakteristík, a síce, že sa často do podobných procesov zapoja len v prípade, 

ak je v stávke ich vlastný bezprostredný záujem.192 Problematike princípu 

informovanosti a účasti verejnosti je venovaná bližšia pozornosť v nasledujúcej 

kapitole.  

 

Zhrnutie 

 Vybrané princípy je možné objaviť už v dávnej i menej dávnej minulosti. 

Akousi zastrešujúcou zásadou, z ktorej sa tie ostatné odvíjajú, je zásada (trvalo) 

udržateľného rozvoja; v rámci nej je z hľadiska životného prostredia významná 

predovšetkým environmentálna dimenzia. Ďalšie z analyzovaných princípov plnia úlohu 

ochrany životného prostredia priamo či nepriamo. Priamu ochrannú funkciu má napr. 

princíp prevencie, predbežnej opatrnosti či vysokej úrovne ochrany; naopak princíp 

informovanosti, účasti verejnosti, zodpovednosti pôvodcu či najvyššej hodnoty sú 

prostriedkami k umožneniu environmentálnej ochrany. Z vyššie uvedeného je taktiež 

možné vyvodiť, že stanoviská k zásadám ochrany životného prostredia sú medzi 

odborníkmi z oblasti rôzne. K princípu predbežnej opatrnosti často zaujímajú zdržanlivý 

postoj a pri zásade vysokej úrovne ochrany neexistuje úplná zhoda, čo sa týka 

požadovaného stupňa ochrany a jeho definície. Na globálnej i národnej úrovni tak 

nesporne existuje potreba zjednotenia prístupov k spomínaným princípom, ktorej 

naplnenie by malo byť témou blízkej budúcnosti.     

                                                 
190 COENEN, Frans H. J. M. (ed.): Public Participation and Better Environmental Decisions, s. 2. 
191 COENEN, Frans H. J. M. (ed.): Public Participation and Better Environmental Decisions, s. 2. 
192 COENEN, Frans H. J. M. (ed.): Public Participation and Better Environmental Decisions, s. 11. 
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5.  Úprava princípov ochrany životného prostredia v Českej 
republike 

 

Úlohou nasledujúcej časti práce je predstaviť situáciu v národnom kontexte 

právneho poriadku Českej republiky a ukázať, aké miesto v ňom princípy ochrany 

životného prostredia zaujímajú. V prvej časti tejto kapitoly sú stručne charakterizované 

ustanovenia súvisiace s ochranou životného prostredia na ústavnej úrovni a taktiež je 

samostatná pozornosť venovaná i zákonu o ochrane životného prostredia. Následne si v 

tejto časti autorka práce kladie za cieľ poukázať na prejavy skúmaných zásad práva 

životného prostredia vo vybraných oblastiach. Prehľad uplatňovaných princípov 

v jednotlivých vybraných právnych predpisoch je k dispozícii ako Príloha č. 4 tejto 

práce.193 

Na začiatok je však potrebné podotknúť, že princípy nenachádzajú uplatnenie 

len v texte zákona, ale stretáme sa s nimi i v programových dokumentoch, ktoré sú 

podstatné pre charakteristiku celkového smerovania politiky životného prostredia toho 

ktorého štátu a v širšej súvislosti bývajú radené medzi koncepčné nástroje práva 

životného prostredia. Ilustráciou dôležitosti princípov i pre oblasť politík môže byť 

situácia krajiny, ktorá prijala princíp znečisťovateľ platí ako kľúčový princíp svojho 

práva životného prostredia – pre príslušné orgány bude zložité sformulovať politiku, 

ktorá by obsahovala uvalenie špeciálnych daní na všetkých s odôvodnením, že 

financovanie bude použité na odstraňovanie určitých škôd na životnom prostredí. Taká 

politika by sa jednak stretla s kritikou, jednak jej implementácia konkrétnymi 

rozhodnutiami by bola súdne napadnuteľná, keďže by odporovala príslušnému 

právnemu princípu.194 

Nesporne významným strategickým dokumentom je Štátna politika životného 

prostredia Českej republiky na obdobie 2012 – 2020, ktorú vláda schválila v januári 

tohto roku (2013). Podľa dostupného textu195 v stati nazvanej „Základné princípy 

politiky životného prostredia“ operuje, okrem iného, princípom prevencie, predbežnej 

opatrnosti, princípom znečisťovateľ platí a princípom „zvyšovania povedomia 

                                                 
193 Tabuľky v Prílohe č. 4 nie sú vyčerpávajúcim zoznamom, majú hlavne ilustračnú funckiu. Sú 
ovplyvnené i do istej miery nevyhnutne subjektívnou interpretáciou textu právnych predpisov autorkou. 
194 Príklad prevzatý z: VERSCHUUREN, Jonathan: Principles of Environmental Law, s. 42. 
195 Dokument dostupný na adrese 
http://www.mzp.cz/cz/news_130108_Statni_politika_zivotniho_prostredi (13. 2. 2013). 
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verejnosti o otázkach životného prostredia“, ktorý by mohol spadať pod princíp 

informovanosti.  

Pre presadzovanie princípov ochrany životného prostredia sú dôležité tiež 

administratívno-právne nástroje. Patrí medzi ne ukladanie povinnosti niečo konať, 

niečoho sa zdržať či niečo strpieť v záujme ochrany životného prostredia. K stanoveniu 

povinností dochádza priamo zákonom alebo prostredníctvom vykonávacieho 

normatívneho aktu či individuálneho aktu príslušného orgánu ochrany životného 

prostredia.196 S tým úzko súvisia i kontrola a dozor nad ich dodržiavaním, právna 

zodpovednosť a v konečnom dôsledku i výkon rozhodnutí.  

V sekcii „Nástroje realizácie politiky životného prostredia“ sa však objavuje 

konštatovanie, že normatívne resp. administratívno-právne nástroje, založené na 

donucovacej právomoci orgánov štátnej správy, „nepokrývajú všetky možnosti 

presadzovania princípov ochrany životného prostredia“.197 Iste tak možno identifikovať 

priestor pre zlepšenie ich uplatňovania a presadzovania a to je smer, ktorým by sa 

právna úprava mala uberať. Za základný kameň, z ktorého primárne vychádzajú nielen 

programové dokumenty, ale i samotné zákony na úseku životného prostredia, možno 

označiť predpisy na ústavnej úrovni. Práve im je v krátkosti venovaná pozornosť 

v nasledujúcej sekcii.  

5.1. Ústavná úroveň 
 

Ústavy mnohých krajín, vrátane prakticky každej ústavy prijatej od roku 1970, 

buď obsahujú princíp, že životné prostredie spĺňajúce určité charakteristiky je ľudským 

právom, alebo ukladajú štátu povinnosti v súvislosti s ochranou životného prostredia.198 

Už v preambule českej Ústavy199 je zahrnuté odhodlanie spoločne chrániť a rozvíjať 

zdedené prírodné a kultúrne, hmotné a duchovné bohatstvo.200 Prítomnosť tohto 

ustanovenia je významná najmä z hľadiska postavenia samotnej Ústavy, právneho 

dokumentu na čele hierarchie vnútroštátnych právnych noriem Českej republiky, 

                                                 
196 Štátna politika životného prostredia Českej republiky na obdobie 2012 – 2020, s. 58. 
197 Štátna politika životného prostredia Českej republiky na obdobie 2012 – 2020, s. 58. 
198 KISS, Alexandre, SHELTON, Dinah: Manual of European Environmental Law, s. 84. 
199 Ústavný zákon č. 1/1993 Sb., Ústava Českej republiky, v platnom znení (ďalej len „Ústava“). 
200 „My, občané České republiky (…) odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku (…) jako 
svobodný a demokratický stát, (…), odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, 
hmotné a duchovní bohatství, (…).“ 



 

 49 
 

v súlade s ktorým musia byť všetky právne normy nižšej právnej sily. Hoci samozrejme 

preambulu nemožno označiť za normatívny právny text a nie je záväzná, môže zohrať 

úlohu interpretačnú.  

Ústava ďalej stanovuje povinnosť štátu dbať o šetrné využívanie prírodných 

zdrojov a ochranu prírodného bohatstva.201 Predmetným ustanovením ústavodarcovia 

určite nezamýšľali zacieliť len na prírodné bohatstvo v zmysle napr. bohatstva 

nerastného, keďže pod týmto pojmom v bežnej reči rozumieme okrem iného aj 

v prírode žijúce organizmy. Autorka práce sa dokonca domnieva, že by nebolo 

chybným či neprimerane extenzívnym výkladom ani chápanie použitého pojmu 

„prírodné bohatstvo“ ako synonyma pojmu „životné prostredie“.202 Túto tézu 

potvrdzuje tiež použitie termínu „prírodné bohatstvo“ i vo vyššie spomínanej 

preambule, kde sa vyskytuje v jednom slovnom spojení spoločne s bohatstvom 

kultúrnym, hmotným a duchovným. Taktiež odborná literatúra konštatuje, že pod 

ochranou prírodného bohatstva rozumieme „ochranu všetkých zložiek prírodného 

prostredia, druhov organizmov či konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, 

aj prírodného prostredia ako celku (a to nielen s ohľadom na územie Českej republiky, 

ale i mimo tohto územia)“.203 

Podobnú hodnotovú deklaráciu ako v preambule Ústavy nachádzame i v úvode 

resp. preambule zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základných práv a slobôd.204 Je tu 

uvedené, že Federálne zhromaždenie sa na zákone uznieslo, okrem iného, 

„pripomínajúc si svoj diel zodpovednosti voči budúcim generáciám za osud všetkého 

života na Zemi“205, čo automaticky implikuje potrebnosť ochrany životného prostredia. 

Odkaz na zodpovednosť voči budúcim generáciám sa dá vyložiť ako vyjadrenie 

princípu udržateľného rozvoja. Uvedené slovné spojenie musíme interpretovať 

v súvislosti s tým bezprostredne po ňom nasledujúcim, teda „osud všetkého života na 

                                                 
201 Viď čl. 7 Ústavy. 
202 Pozri tiež SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SYLLOVÁ, Jindřiška: Ústava České republiky 
: komentář, s. 62. Autori poukazujú na to, že „[p]ojem ‚prírodné bohatstvo‘ je nutné vykladať zhodne 
s interpretáciou pojmu životné prostredie“. 
203 SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SYLLOVÁ, Jindřiška: Ústava České republiky : 
komentář, s. 62 (prístup z databázy Beck-online). 
204 Ďalej len „Listina“. 
205 „Federální shromáždění (…) připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud 
veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně 
zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod.“ 
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Zemi“. Vedie nás to jednoznačne k záveru, že iste bolo myslené predovšetkým na 

ekologický rozmer udržateľnosti.  

Životné prostredie Listina spomína tiež v spojitosti s úpravou vlastníckeho 

práva. Hoci je práve vlastnícke právo tradične chápané ako tzv. právo absolútne, má 

svoje limity. Jedným z nich je, že jeho výkon nesmie, nad mieru stanovenú zákonom, 

poškodzovať životné prostredie.206 Zmiernenie limitu slovami „nad mieru stanovenú 

zákonom“ je použité z logických dôvodov: úplný zákaz poškodzovania životného 

prostredia, teda ak by poškodzovanie bolo zakázané i v tej najmenšej miere, by v praxi 

nebolo možné dodržať a zákaz vynútiť.  

Ďalšiu zmienku o environmentálnych otázkach nájdeme vo štvrtej hlave Listiny, 

medzi právami hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi. Listina tu každému priznáva 

právo na priaznivé životné prostredie i na včasné a úplné informácie o jeho stave a stave 

prírodných zdrojov.207 Predmetné pravidlo rovnako určuje povinnosť každého pri 

výkone práv nepoškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje, druhové bohatstvo 

prírody a kultúrne pamiatky, opäť nad mieru stanovenú zákonom. V súvislosti s týmito 

ustanoveniami je však potrebné mať na pamäti, že je možné sa ich domáhať iba 

v medziach zákonov, ktoré ich vykonávajú.208 Dôležitým z hľadiska zakotvenia 

a uznania princípov ochrany životného prostredia je na zákonnej úrovni zákon 

o životnom prostredí, ktorého charakteristika je poskytnutá v nasledujúcej sekcii.  

5.2.  Zákon o životnom prostredí 
 

V rámci práva životného prostredia v Českej republike neexistuje jediný 

a jednotný kódex, ktorý by združoval relevantné právne normy.209 Jeho myšlienkou sa 

zaoberali napríklad Kružíková a Mezřický v stati nazvanej Základné otázky kodifikácie 

práva životného prostredia.210 Kružíková medzi argumenty v prospech zákona radí 

predovšetkým skutočnosť, že súčasná právna úprava má nedostatky, konkrétne 
                                                 
206 Viď čl. 11 ods. 3 Listiny. 
207 Viď čl. 35 ods. 2 Listiny. 
208 Viď čl. 41 ods. 1 Listiny.  
209 Situácia je však rovnaká napr. i na Slovensku či v Rakúsku, a napriek dlhoročným snahám o 
kodifikáciu v podobe tzv. zákonníka životného prostredia, Umweltgesetzbuch, i v Spolkovej republike 
Nemecko (k nádejám na jeho prijatie viď napr.: TRÜE, Christiane: Germany – the Drafting of an 
Environmental Law Code (UGB). European Energy and Environmental Law Review. Apr 2009, s. 80-
90).  
210 KRUŽÍKOVÁ, Eva, MEZŘICKÝ, Václav : Základní otázky kodifikace práva životního prostředí, 
Právník 3/2005, s. 209 (zdroj – databáza Beck-online). 
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upozorňuje hlavne na početnosť a roztrieštenosť tohto súboru právnych predpisov, stále 

prevažujúci odvetvový prístup a požaduje sprehľadnenie úpravy.211 Podľa citovaných 

autorov by prípadný zjednocujúci zákon mal nahradiť tri základné skupiny zákonov, 

čiže zákony zložkové (napr. vodný zákon), predpisy o ochrane ekosystému 

a hospodárení s ním (napr. zákon o ekologickej ujme) i skupinu zákonov o ochrane 

životného prostredia pred zdrojmi jeho ohrozenia (napr. zákon o odpadoch). Práve 

príznačná roztrieštenosť či rozdrobenosť je dôvodom, pre ktorý ani princípy v tejto 

oblasti nie sú zďaleka zastrešené jedným právnym predpisom.  

Zákon o životnom prostredí na jednej strane obsahuje zoznam zásad, chýba však 

ich ďalšie rozvedenie a tento súpis samozrejme nie je taxatívneho charakteru. Právna 

teória vyvodzuje ďalšie princípy, ktoré by určite boli rovnako hodné zaradenia do 

spomínaného zoznamu. Fakt, že zoznam uvedených zásad je užší, než ten prezentovaný 

právnou teóriu, zdôrazňuje i slovenská odborná literatúra.212 To možno vztiahnuť i na 

prostredie Českej republiky, keďže v Slovenskej republike je v súčasnosti platný zákon 

o životnom prostredí č. 17/1992 Zb., takmer totožný s práve účinným českým zákonom 

o životnom prostredí. 

Zákon č. 17/1992 Sb. definuje vo svojom § 2 životné prostredie ako všetko, čo 

vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka, a je 

predpokladom ich ďalšieho vývoja; taktiež vymenováva jeho jednotlivé zložky. V § 6 je 

obsiahnutá definícia (trvalo) udržateľného rozvoja, takého, ktorý súčasným i budúcim 

generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby, pritom 

neznižuje rozmanitosť prírody, a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. Naň ako 

na východiskový princíp úpravy odkazuje zákon už i v rámci vymedzenia svojho 

účelu.213 Nie je možné prehliadnuť ani ideové prehlásenia obsiahnuté v krátkej 

preambule. Nájdeme tu zmienku o človeku ako o neoddeliteľnej súčasti prírody, 

prirodzenej závislosti medzi ním a ostatnými organizmami, či o zodpovednosti za 

zachovanie priaznivého životného prostredia budúcim generáciám. Na jednej strane sa 

v uvedenej časti výslovne uznáva právo človeka pretvárať prírodu, ale iba v súlade 

                                                 
211 KRUŽÍKOVÁ, Eva: Návrh věcného záměru zákona o životním prostředí – zdroj polemik i nadějí, 2. 
část. In: Ekologie a právo. Právní a daňový průvodce pro ekologii. č. 03/2005, ročník 1, s. 2-11. 
212 KOŠIČIAROVÁ, Soňa: Právo životného prostredia európskych krajín, s. 26. 
213 Viď § 1 zákona o životnom prostredí. 
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s princípom (trvalo) udržateľného rozvoja. Navyše, zdôrazňuje sa tu právo na priaznivé 

životné prostredie ako základné ľudské právo. 

Zoznam zásad sa začína ustanovením o zásade únosnej miery zaťažovania 

územia214 a pokračuje pojednaním o prípustnej miere znečisťovania.215 Následne zákon 

osvetľuje princíp predbežnej opatrnosti, keďže stanovuje, že ak možno vzhľadom ku 

všetkým okolnostiam predpokladať hrozbu nebezpečenstva nevratného alebo závažného 

poškodenia životného prostredia, pochybnosť o tom, že k takémuto poškodeniu 

skutočne dôjde, nesmie byť dôvodom pre odklad opatrení, ktoré mu majú zabrániť. 

Zaujímavá je však skutočnosť, že v uvedenom ustanovení samotný pojem „predbežná 

opatrnosť“ či „princíp predbežnej opatrnosti“ nenájdeme.216 Zoznam pokračuje taktiež 

stanovením čisto programovej zásady v oblasti výchovy, osvety a vzdelávania, ktoré 

majú byť vedené, okrem iného, v súlade s princípom (trvalo) udržateľného rozvoja.217  

Nasledujúca stať zákona je síce označená titulom „povinnosti pri ochrane 

životného prostredia“, ale vychádzajúc z textu sa dá usúdiť, že zoznam zásad tu nutne 

nekončí, skôr pokračuje. Predpis totiž stanovuje povinnosť predchádzať znečisťovaniu 

či poškodzovaniu životného prostredia, respektíve minimalizovať nepriaznivé dôsledky 

svojej činnosti, čo je v podstate zakotvením princípu prevencie. Podľa slovnej 

formulácie tu môžeme objaviť i tzv. princíp ochrany resp. zabraňovania znečisťovaniu 

čo najbližšie pri jeho zdroji.218 Podobný preventívny charakter má i ďalšia povinnosť, 

ktorá je však uložená ako všeobecná; a síce každý, kto zistí, že poškodenie životného 

prostredia hrozí alebo už nastalo, musí podniknúť kroky buď k odvráteniu 

nebezpečenstva alebo k zmierneniu následkov poškodenia. V tomto prípade ide teda 

o kombináciu povinnosti odvrátiť hroziacu škodu a zmierniť následky už existujúcej 

škodlivej udalosti, v oboch prípadoch navyše spojenú s notifikačnou povinnosťou voči 

orgánu štátnej správy.219 

Ďalšie časti skúmaného právneho predpisu súvisia taktiež s princípom 

zodpovednosti pôvodcu či znečisťovateľ platí. Doložiť to možno ustanovením, podľa 

ktorého každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie 

                                                 
214 Viď § 11 zákona o životnom prostredí. 
215 Znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia je definované v § 8 zákona o životnom prostredí. 
216 Porovnaj s § 13 zákona o životnom prostredí. 
217 Viď § 16 zákona o životnom prostredí. 
218 Porovnaj s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o životnom prostredí.  
219 Porovnaj s ustanovením § 27 odst 1 zákona o životnom prostredí.  
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alebo využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady zaisťovať sledovanie tohto 

pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.220 Zákon o životnom prostredí zakotvuje 

i procesné právo, že každý sa môže svojich práv vyplývajúcich z neho či ďalších 

predpisov na úseku životného prostredia domáhať „stanoveným spôsobom 

u príslušného úradu“.221 Taktiež pracuje s pojmom „ekologická ujma“ (v protiklade ku 

klasickému pojmu „škoda“) a stanovuje hierarchiu opatrení na jej nápravu, a to v poradí 

náprava, náhradné plnenie a až na poslednom mieste peňažná náhrada. Navyše obsahuje 

i konkrétne peňažné sankcie, uvedené v § 28 citovaného zákona, pričom nevylučuje ani 

opatrenia podľa iných právnych predpisov či prípadnú trestnú zodpovednosť 

a zodpovednosť za škodu.  

Napriek zdanlivo obsiahlej úprave, ktorá dokonca vyzdvihuje do popredia 

početné princípy ochrany životného prostredia, zákon zostáva predovšetkým 

všeobecnou normou. Preto býva používaný najčastejšie ako určité interpretačné vodítko, 

no vždy spoločne s ďalším konkrétnym právnym predpisom. Tento záver napokon 

potvrdzuje i rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu 1 Ao 1/2006 – 74 z dňa 18. 7. 

2006, v ktorom súd poukazuje na fakt, že všeobecné ustanovenia zákona o životnom 

prostredí musia nájsť bližšiu realizáciu v konkrétnych zložkových predpisoch.222 Práve 

prierezovému pohľadu na postoj k princípom ochrany životného prostredia v týchto 

predpisoch je venovaná ďalšia sekcia.  

5.3.  Ďalšie zákony 
 

Nasledujúce riadky nemajú slúžiť účelu poskytnutia vyčerpávajúceho zoznamu, 

ale predovšetkým na ilustráciu výskytu vybraných princípov ochrany životného 

prostredia v texte zákona. V celom rade zákonov sú obsiahnuté úvodné ustanovenia, 

ktoré často definujú práve účel daného predpisu, cieľ, ktorý sa má dosiahnuť a zásady, 

ktorými je potrebné sa riadiť. V samotnom texte zákonov sú taktiež ukryté ďalšie 

zmienky o princípoch – v niektorých prípadoch explicitné, v iných ich možno dovodiť 

na základe interpretácie.  

                                                 
220 Viď § 18 ods. 1 zákona o životnom prostredí. 
221 Viď § 15 zákona o životnom prostredí.  
222 Bližšie viď časť tejto práce venovaná judikatúre.  
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V konkrétnych predpisoch sú navyše často uvedené ďalšie zásady, nazvané 

obyčajne zásadami ochrany určitej zložky životného prostredia, ako napr. zásady 

ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, obsiahnuté v § 4 zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V ich prípade o všeobecné princípy 

ochrany životného prostredia a práva životného prostredia nejde. 

Dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia v Českej republike plnia tiež 

koncepčné nástroje. Koncepcie „zahŕňajú v sebe a odrážajú“ veľa zásad a princípov 

práva životného prostredia, napríklad zásadu prevencie a predbežnej opatrnosti, 

informovanosti, zodpovednosti štátu a často i zodpovednosti pôvodcu.223 Súčasne sa 

v nich prejavuje mnoho rôznorodých princípov z úseku životného prostredia, pretože sú 

univerzálnym nástrojom jeho ochrany. Nachádzajú uplatnenie vo viacerých oblastiach: 

zastúpené sú jednak v územnom plánovaní, posudzovaní vplyvov koncepcií na životné 

prostredie (SEA), ale aj pri plánoch na rozličných úsekoch (vodohospodárske, lesnícke, 

odpadového hospodárstva, atď.).224 

Vo všeobecnosti existujú rôzne metódy, v ktorých sa dá pozorovať aplikácia 

a využitie princípov práva a ochrany životného prostredia. Je len logické, že štáty 

zvyčajne využívajú viacero z nich, reagujúc tak na širokú škálu hrozieb pre životné 

prostredie.225 Výrazný vplyv na výber metódy majú aj národné a miestne podmienky, 

tradície, či ekonomická situácia tej ktorej krajiny. Kiss a Sheltonová uvádzajú vybrané 

techniky, ktoré dosiahli širokú akceptáciu na všetkých úrovniach, od národnej, cez 

regionálnu až po medzinárodnú.  

Medzi hlavné preventívne opatrenia je nimi radená regulácia, ktorá môže mať 

viacero foriem. Prvou je stanovenie štandardov, či už kvalitatívnych, teda maximálnych 

dovolených hladín znečistenia v určitej časti životného prostredia, alebo emisných, 

vzťahujúcich sa na špecifický druh zdroja. Ďalej sú to štandardy produktové, určujúce 

napríklad limity ohľadne chemických látok, ktoré určitý produkt môže obsahovať, alebo 

podmienky zaobchádzania s určitými, napr. toxickými produktmi, a hodnoty 

                                                 
223 DAMOHORSKÝ, Milan: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí v českém právu. In: 
DAMOHORSKÝ, Milan, STEJSKAL, Vojtěch (eds.): Koncepční nástroje ochrany životního prostředí 
z pohledu práva (Sborník z konference), s. 66-73. 
224 DAMOHORSKÝ, Milan: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí v českém právu. In: 
DAMOHORSKÝ, Milan, STEJSKAL, Vojtěch (eds.): Koncepční nástroje ochrany životního prostředí 
z pohledu práva (Sborník z konference), s. 66-73. 
225 Bližšie pozri KISS, Alexandre, SHELTON, Dinah: Manual of European Environmental Law, kapitola 
Techniques of environmental law, s. 112 a nasledujúce.  
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znečistenia, ktoré sa môžu vyprodukovať pri používaní určitého produktu (napr. 

automobilové emisie). Za druhú formu regulácie označujú Kiss a Sheltonová 

obmedzenia a zákazy, ako napríklad zoznamy zakázaných látok, procesov či zoznamy 

chránených druhov, tiež obmedzenie možností užívania krajiny, zákazy a obmedzenia 

obchodu. Regulácia prichádza i v podobe povolení, povinnej certifikácie a licencií. 

Špecifický proces v znamení princípu prevencie je posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie, EIA.  

Za ďalšie samostatné nástroje možno podľa  citovaných autorov označiť 

ekonomické a trhové nástroje ochrany životného prostredia ako zdaňovanie, pôžičky od 

štátu s nízkym úrokom na zhotovenie a prevádzku environmentálne bezpečných 

zariadení, recyklačných systémov, atp. Patrí sem i poistenie voči škode spôsobenej 

ekologickou haváriou, granty a subvencie, obchodovateľné povolenky (emisie oxidu 

uhličitého, CO2) a tiež označovanie produktov (labeling) ako „zelených“ či „eko“. 

Najprísnejším nástrojom je nepochybne vynucovanie zodpovednosti, či už 

občianskoprávnej, správnej alebo trestnej.226 

5.3.1. Princíp (trvalo) udržateľného rozvoja 
 

Práve princíp (trvalo) udržateľného rozvoja je jedným z najmarkantnejšie a 

zároveň najdlhšie sa uplatňujúcich princípov ochrany životného prostredia. Udržateľný 

rozvoj či udržateľnosť ako pojem sa objavuje v českom právnom poriadku vcelku 

frekventovane, najčastejšie v úvodnej časti príslušných právnych predpisov, 

stanovujúcej účel či cieľ zákona. Príkladom je ustanovenie v § 1 ods. 3 zákona č. 

100/2001 Sb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Spomenuté posudzovanie 

má, okrem iného, prispieť k udržateľnému rozvoju spoločnosti, pričom pri použití tohto 

termínu zákonodarca výslovne odkázal na zákon o životnom prostredí. V § 10b ods. 4 

citovaného zákona je možné vidieť jeho preventívne zameranie: „Pri posudzovaní 

koncepcie sa navrhujú a posudzujú opatrenia na predchádzanie nepriaznivých vplyvov 

na životné prostredie a verejné zdravie, na vylúčenie, zníženie, zmiernenie alebo 

kompenzáciu týchto vplyvov (...).“  

                                                 
226 Bližšie k trestnému právu a životnému prostrediu resp. udržateľnému rozvoju pozri WESTERLUND, 
Eva: A Sustainable Criminal Law - Criminal Law for Sustainability. In: BUGGE, H. Christian:, VOIGT, 
Christina (eds.): Sustainable Development in International and National Law, s. 503-519. 
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Ako v komentári k lesnému zákonu uvádza pri jeho § 1 Drobník, pojem trvalo 

udržateľného hospodárenia vychádza z pojmu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. 

Malo by teda jednoznačne ísť o hospodárenie, pri ktorom by mohli byť užívané funkcie 

lesa nielen v súčasnej dobe či s výhľadom niekoľkých desiatok rokov, ale i trvalo.227  

Vo vodnom zákone sa tiež stretávame s princípom udržateľnosti, keďže podľa § 

1 ods. 2 vodného zákona právne vzťahy ním upravené musia byť vykladané v záujme 

zaistenia (okrem iného) (trvalo) udržateľného užívania povrchových a podzemných 

vôd.228 Týmto princípom operuje i zákon č. 186/2006 Sb., stavebný zákon, ktorý ako 

jeden zo svojich cieľov uvádza práve trvalo udržateľný rozvoj.229 Jeho rozsiahla novela 

priniesla s účinnosťou od roku 2013 napr. i preformulovanie požiadavky na 

vyhodnotenie vplyvov na udržateľný rozvoj územia. 230 Staršie ustanovenie požadovalo 

v rámci územného plánovania vyhodnotiť vplyv politiky územného rozvoja, zásad 

územného rozvoja či územného plánu na „vyvážený vzťah územných podmienok pre 

priaznivé životné prostredie, pre hospodársky rozvoj a pre súdržnosť spoločenstva 

obyvateľov územia“. Nová formulácia už len odkazuje na zodpovedajúcu definíciu 

udržateľného rozvoja územia, ktorá je zákonodarcom naďalej uvádzaná v ustanovení § 

18 ods. 1 stavebného zákona.231  

5.3.2. Princíp prevencie 
 

Charakteristické výrazným uplatňovaním princípu prevencie sú všetky predpisy 

na úseku životného prostredia, ide o akúsi nosnú zásadu. Výrazne je prítomný v dvoch 

podoblastiach, a síce v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie a integrovanej 

prevencie. Práve pri procese EIA232 je kľúčovou myšlienkou, že ešte predtým, než sa s 

realizáciou predmetného projektu vôbec začne, je nutné poznať predvídateľné budúce 

dopady na životné prostredie a jeho jednotlivé zložky. V podobnom duchu sa nesie 

i posudzovanie koncepcií (SEA).233 Výsledkom je stanovisko, ktoré je nevyhnutným 

predpokladom pre konečné schválenie koncepcie, či už niektorej na úrovni štátnej, 

                                                 
227 DROBNÍK, Jaroslav, DVOŘÁK, Petr: Lesní zákon. Komentář, s. 2. 
228 HORÁČEK, Zdeněk et al.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v úplném znění s komentářem, s. 15. 
229 Viď § 18 stavebného zákona a „ciele územného plánovania“. 
230 Zákon č. 350/2012 Sb. 
231 Viď § 19 ods. 2 stavebného zákona.  
232 Environmental Impact Assessment, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 
233 Obidva procesy sú upravené v zákone č. 100/2001 Sb., o posudzování vplyvov na životné prostredie.  
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regionálnej alebo miestnej.234 V medzinárodnom meradle resp. z hľadiska posudzovania 

zámerov a koncepcií s cezhraničným vplyvom je významný tzv. Dohovor z Espoo o 

hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice a k nemu prijatý 

Kyjevský protokol.235 

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania zase predstavuje koncept, ktorý 

tiež vychádza z prevencie, no pridáva ešte ďalšie hľadisko. Týmto hľadiskom je práve 

integrácia, v duchu princípu integrovanej ochrany životného prostredia, ktorý síce nie je 

jedným z predmetov skúmania tejto práce, ale nesporne medzi princípy ochrany 

životného prostredia patrí. V uvedenom svetle sa pristupuje k posudzovaniu zdrojov 

znečisťovania efektívnejšie, keďže je udeľované jedno súhrnné povolenie namiesto 

vydávania samostatných individuálnych správnych aktov zo strany príslušných 

správnych úradov na jednotlivých úsekoch ochrany zložiek životného prostredia. 

Dôležitou charakteristikou je tiež preverovanie dosahovania maximálnych hodnôt 

znečisťovania stanovených v integrovanom povolení; na tomto mieste sa často 

dostávajú k slovu i najlepšie dostupné techniky, ako je zdôraznené v jednej 

z nasledujúcich sekcií. 

Taktiež už pojmovo je prevencia súčasťou zákona o predchádzaní ekologickej 

ujme.236 Veľmi špecifickej problematike v súvislosti so zásadou preventívneho prístupu 

je venovaný zákon o prevencii závažných havárií v zariadeniach spracovávajúcich 

určité nebezpečné látky.237 Na úseku ochrany ovzdušia nový zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochrane ovzdušia, pojem zo svojho názvu definuje hneď v § 1 ods. 1. Ochranou 

ovzdušia sa podľa neho rozumie predchádzanie jeho znečisťovaniu a znižovanie úrovne 

znečisťovania. Nástroje určené pre tento účel plnia nepochybne taktiež preventívnu 

                                                 
234 Viď informácie Ministerstva životného prostredia na  
http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi (17. 4. 2013): „Proces SEA realizuje 
posudzovanie koncepcií na úrovni celoštátnej (Operačný program Doprava, Stratégia regionálneho 
rozvoja ČR na roky 2007 – 2013, Plán hlavných povodí Českej republiky atď.), regionálnej (Plán 
odpadového hospodárstva Stredočeského kraja, Stratégia udržateľného rozvoja Libereckého kraja na roky 
2005 – 2020, Koncepcia dopravy Plzeňského kraja atď.) a miestnej (Strategický plán rozvoja 
Štatutárneho mesta Opavy, Stratégia pre Brno, Plán odpadového hospodárstva mesta Ostravy atď.).“ 
235 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo, 1991); 
Protocol on Strategic Environmental Assessment (Kyiv, 2003), dostupné na 
http://www.unece.org/env/eia/ (17. 4. 2013). 
236 Zákon č. 167/2008 Sb., o predchádzaní ekologickej ujme a o jej náprave a o zmene niektorých 
zákonov.  
237 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevencii závažných havárií spôsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami alebo chemickými prípravkami. 
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funkciu.238 Podobné preventívne smerovanie je možné pozorovať i v prípade zákona 

o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu.239  

Pri ochrane prírody, upravenej v zákone č. 114/1992 Sb., o ochrane prírody 

a krajiny, zohráva prevencia rovnako jednu z podstatných úloh. Jednotlivé zložky 

prírody a krajiny sú často chránené hlavne pred akýmkoľvek poškodzovaním a ničením, 

čo potvrdzuje napríklad stanovenie povinnosti postupovať pri rozličných druhoch prác 

(poľnohospodárskych, lesníckych, stavebných, atď.) tak, aby nedošlo k nadmernému 

úhynu rastlín a zraňovaniu či úhynu živočíchov alebo ničeniu ich biotopov.240 Uvedená 

povinnosť sa má vzťahovať na také dôsledky, ktorým možno zabrániť technicky 

a ekonomicky dostupnými prostriedkami. Prevencia nie je cudzia ani úprave ochrany 

lesov a lesného hospodárstva. V komentári k § 11 ods. 1 lesného zákona Drobník 

uvádza, že všeobecná povinnosť nepoškodzovať a neohrozovať les vyplýva 

z ustanovenia § 415 občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Sb.) o predchádzaní 

škodám.241 

Princíp prevencie reflektuje i zákon č. 167/2008 Sb., o predchádzaní ekologickej 

ujme a jej náprave, keď už vo svojom § 3 ods. 1 stanoví povinnosť prevádzkovateľa 

predchádzať vzniku ekologickej ujmy a prijímať preventívne opatrenia. Hneď 

v nasledujúcej vete toho istého ustanovenia sa dostáva k slovu zásada zodpovednosti 

pôvodcu, keďže ustanovenie ukladá prevádzkovateľovi, ktorý svojou prevádzkovou 

činnosťou spôsobí ekologickú ujmu, povinnosť prijať na vlastné náklady nápravné 

opatrenia.  

V oblasti odpadového hospodárstva hrá dôležitú preventívnu úlohu tzv. 

hierarchia nakladania s odpadmi, teda stanovenie želaného poradia prístupov 

k produkcii odpadu. Hierarchia je zakotvená v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadoch. Na prvé miesto kladie predchádzanie vzniku odpadov, až potom nasleduje 

ich príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné využitie či odstránenie. Umiestnením 

práve predchádzania vzniku odpadov na prioritné miesto je jednoznačne sledovaný cieľ 

prevencie, pričom bližšie túto povinnosť charakterizuje citovaný zákon v § 10 ods. 1. 

                                                 
238 Viď § 8 a nasledujúce (časť tretia) zákona o ochrane ovzdušia.  
239 Zákon č. 73/2012 Sb., o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a o fluorovaných skleníkových 
plynoch. 
240 Viď § 5 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiiny.  
241 DROBNÍK, Jaroslav, DVOŘÁK, Petr: Lesní zákon. Komentář, s. 24. 
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Podľa neho má prvotný pôvodca odpadov pri svojej činnosti predchádzať ich vzniku, 

obmedzovať ich množstvo a nebezpečné vlastnosti.  

Príbuzná je oblasť nakladania s obalmi podľa zákona č. 477/2001 Sb., 

o obaloch. Ten už vo svojom § 1 ods. 1 definuje svoj účel ako „ochranu životného 

prostredia predchádzaním vzniku odpadov z obalov, najmä znižovaním ich hmotnosti, 

objemu, škodlivosti obalov a v nich obsiahnutých chemických látok“. Veľmi jasne je 

opätovne na prvé miesto kladená prevencia, čo potvrdzuje i § 3 ods. 1, ktorý osobe 

uvádzajúcej obaly na trh ukladá povinnosť zaistiť, aby ich hmotnosť a objem boli čo 

najmenšie, no ešte plne plnili svoj účel.  

Vodný zákon, č. 254/2001 Sb., taktiež narába s princípom prevencie, ktorý sa 

prejavuje napríklad v oblasti plánovania. Cieľmi ochrany vôd ako zložky životného 

prostredia sú, okrem iného, zamedzenie zhoršenia stavu všetkých útvarov povrchových 

vôd ako i vôd podzemných.242 Pri podzemných vodách je zdôraznená tiež dôležitosť 

úplného zamedzenia či aspoň obmedzenia vstupu nebezpečných, zvlášť nebezpečných 

a iných závadných látok do týchto vôd.243 

Obzvlášť dôležitú úlohu plní prevencia i v oblasti atómového práva.244 Atómový 

zákon pri ochrane obyvateľstva a životného prostredia vychádza z princípu prevencie a 

každému, kto využíva jadrovú energiu alebo realizuje činnosti vedúce k ožiareniu, 

ukladá prevenčné povinnosti.245 Ako príklad sa dá uviesť povinnosť dodržiavať takú 

úroveň jadrovej bezpečnosti, radiačnej ochrany a havarijnej pripravenosti, aby riziko 

ohrozenia ľudského života, zdravia a životného prostredia bolo na najnižšej úrovni, akú 

je pri uvážení ekonomických a spoločenských aspektov možné dosiahnuť.246  

Preventívne nástroje v celej svojej škále stoja pomyselne oproti nástrojom 

nápravným, slúžiacim až k náprave nežiaduceho stavu životného prostredia, ktorý 

nastal. Obe skupiny nástrojov zaraďujeme medzi tzv. administratívno-právne nástroje 

ochrany životného prostredia.247 Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj povolenia, 

                                                 
242 Viď § 23a vodného zákona. 
243 Viď § 23a ods. 1 písm. b) veta prvá vodného zákona. 
244 Zákon č. 18/1997 Sb., o mierovom využívaní jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia (atómový 
zákon). 
245 Viď napr. VIČAR, Radim: Krizové plány a ochrana životního prostředí. In: BAHÝĽ, Ján, 
BAHÝĽOVÁ, Lenka et al.: Správní procesy v právu životního prostředí, s. 323-341, s. 338. 
246 Viď § 4 ods. 4 atómového zákona. 
247 BAHÝĽOVÁ, Lenka: Přijímání preventivních a nápravných opatření na úseku ochrany životního 
prostředí. In: BAHÝĽ, Ján, BAHÝĽOVÁ, Lenka et al.: Správní procesy v právu životního prostředí, s. 
247-275, cit. s. 251. 
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súhlasy, stanoviská a štandardy, ktoré vyjadrujú určitý únosný stav. Stanoviská pritom 

môžu slúžiť ako predpoklad pre uskutočňovanie určitej činnosti či priamo ako podklad 

pre vydanie konkrétneho rozhodnutia.  

K lepšiemu napĺňaniu účelu preventívnej environmentálnej ochrany patria 

i najrôznejšie kategorizácie; jednak chránených statkov a jednak zdrojov ohrozenia 

životného prostredia. Príkladom je v oblasti vôd stanovenie citlivých a zraniteľných 

oblastí,248 a v rámci ochrany prírody a krajiny stanovenie kategórií zvlášť chránených 

druhov (kriticky ohrozené, silne ohrozené a ohrozené) či zvlášť chránených území.249 

Z pohľadu princípov ochrany životného prostredia v práve menovaných nástrojoch 

môžeme vidieť okrem znakov princípu prevencie tiež znaky princípu najvyššej hodnoty 

a vysokej úrovne ochrany. 

5.3.3. Princíp predbežnej opatrnosti 
 

Na hranici princípu prevencie a predbežnej opatrnosti sú povinnosti vyplývajúce 

zo zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkach. K prevencii negatívnych dopadov na 

životné prostredie iste prispieva napríklad klasifikácia nebezpečných látok, taktiež 

proces hodnotenia nebezpečných vlastností látok a zmesí, konkrétne najmä „hodnotenie 

zistených vlastností zmesi nebezpečných pre životné prostredie“250. Ďalším prvkom 

uplatnenia princípu prevencie je označovanie zmesí uvádzaných na trh všetkými 

požadovanými údajmi, vrátane výstražných symbolov a tzv. H-viet (štandardné vety 

o bezpečnosti, hazard statement) a P-viet (pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, 

precautionary statement).251 Nemenej významné v tejto oblasti sú i stanovenie zásad 

správnej laboratórnej praxe napr. pre skúšanie predmetných látok a zmesí.252 Obdobné 

označovacie povinnosti sa vzťahujú aj na výrobky či zariadenia, ktoré obsahujú látky 

poškodzujúce ozónovú vrstvu a fluorované skleníkové plyny.253 

                                                 
248 Viď § 32 a 33 vodného zákona. 
249 Viď § 14 zákona o ochrane prírody a krajiny (národné parky, chránené krajinné oblasti, národné 
prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky a prírodné pamiatky). 
250 Hodnotenie je upravené v § 6 a nasledujúcich zákona o chemických látkach, hodnotenie vlastností 
nebezpečných pre životné prostredie v § 9 zákona.  
251 Viď § 12 zákona o chemických látkach. 
252 Bližšie viď § 17 a nasledujúce zákona o chemických látkach. 
253 Viď § 5 a 7 zákona č. 73/2012 Sb., o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a o fluorovaných 
skleníkových plynoch.  
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Zákon č. 78/2004 Sb., o nakladaní s geneticky modifikovanými organizmami 

(„GMO“ 254) a genetickými produktmi je výnimočný tým, že výslovne vo svojom texte 

odkazuje na princíp predbežnej opatrnosti. Stanoví, že pri nakladaní s geneticky 

modifikovanými organizmami a genetickými produktmi je každý povinný „v súlade 

s princípom predbežnej opatrnosti chrániť zdravie ľudí, zdravie zvierat, zložky 

životného prostredia a biologickú rozmanitosť“.255 Preventívnu funkciu, ako 

i u chemických látok, tak i v tejto oblasti, plní proces hodnotenia rizika, pri ktorom 

majú byť využívané súčasné vedecké poznatky.256 Zvláštna úprava sa týka i získania 

nových, doteraz neznámych informácií ohľadne rizík pre zdravie alebo životné 

prostredie: osoba oprávnená k nakladaniu s GMO podľa citovaného zákona musí na 

základe nových informácií bez meškania (neprodleně) prijať opatrenia nevyhnutné pre 

ochranu týchto hodnôt.  

V oblasti geneticky modifikovaných organizmov je potrebné aplikovať princíp 

predbežnej opatrnosti a činnosť uviesť do súladu s príslušným zákonom i pri všetkých 

manipuláciách, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu geneticky modifikovaného 

organizmu. Má sa tak diať i pred tým, než budú potvrdené oba rozhodujúce 

predpoklady v tomto smere, t.j. že ide o organizmus a že bola doň umelo vnesená 

nukleová kyselina.257 Hodnotenie rizika sa zakladá na overených faktoroch 

a skúsenostiach. Princíp predbežnej opatrnosti však spočíva v tom, že tam, kde chýbajú 

overené fakty i skúsenosť, vychádzame z najhoršej možnej alternatívy. „Každej 

alternatíve je treba pripísať pravdepodobnosť, že nastane.“258 

V súvislosti s novými oblasťami vedeckého pokroku v posledných rokoch je 

vhodné podotknúť, že napríklad problematika nanotechnológií a nanomateriálov sa ešte 

samostatnej úpravy nedočkala. Nie je to však prekvapením, keďže už aj samotná 

definícia pojmu nanomateriál sa i vedcom formuluje obtiažne a na svete ich existuje 

                                                 
254 Napr. v Cartagenskom protokole k Dohovore o biologickej rozmanitosti je používaný iný pojem, a to 
živé modifikované organizmy (living modified organisms, LMOs). 
255 Viď § 3 ods. 3 zákona o nakladaní s geneticky modifikovanými organizmami a genetickými 
produktmi. 
256 Viď § 7 ods. 4 zákona o nakladaní s geneticky modifikovanými organizmami a genetickými 
produktmi. 
257 ŘÍMANOVÁ, Dana, DOUBKOVÁ, Zuzana: Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a produkty včetně prováděcích předpisů s komentářem, komentár k § 2, s. 55. 
258 ŘÍMANOVÁ, Dana, DOUBKOVÁ, Zuzana: Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a produkty včetně prováděcích předpisů s komentářem, komentár k § 2, s. 58. 
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hneď niekoľko.259 I na unijnej úrovni je zatiaľ k dispozícii len Odporúčanie Komisie 

ohľadne definície nanomateriálu z roku 2011, snažiace sa o začiatok harmonizácie 

definícií.260 Vo všeobecnosti je však na úrovni odbornej diskusie požadované riadenie 

sa princípom predbežnej opatrnosti i v tejto oblasti.261 

5.3.4. Princíp zodpovednosti pôvodcu a princíp znečisťovateľ platí 
 

Znečisťovanie je vymedzené v § 8 zákona o životnom prostredí ako vnášanie 

takých fyzikálnych, chemických či biologických činiteľov ľudskou činnosťou do 

životného prostredia, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom pre dané prostredie 

cudzorodé. Príbuzným pojmom v tejto oblasti je poškodzovanie životného prostredia, 

čiže zhoršovanie jeho stavu samotným znečisťovaním alebo inou ľudskou činnosťou, 

a to nad mieru stanovenú právnymi predpismi. Stav, kedy náklady na ochranu životného 

prostredia znáša znečisťovateľ, označujeme ako ich internalizáciu.262  

Ako už bolo naznačené v predchádzajúcej časti, princíp zodpovednosti pôvodcu 

je širším spomedzi dvojice, ktorú tvorí s princípom „znečisťovateľ platí“, a zahŕňa 

najrôznejšie typy zodpovednosti.263 Momentálne ešte stále účinný občiansky 

zákonník264 rozlišuje zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená porušením 

právnych povinností a vznikla zavinením škodcu265 a zodpovednosť za škody spôsobené 

inému prevádzkovou činnosťou.266 Druhá spomenutá zodpovednosť vzniká bez ohľadu 

na fakt, či vôbec došlo k porušeniu právnej povinnosti, nevyžaduje sa ani zavinenie 

škodcu; ide o objektívnu zodpovednosť. Keďže pojem „škoda“ je tradične spájaný 

s materiálnou stratou, nemožno tento typ zodpovednosti efektívne vzťahovať na každý 

                                                 
259 K tomuto problému viď napr. FIEDELER, U., SIMKÓ, M. et al.: Zur Definition der Nanotechnologie. 
In: Nano Trust Dossiers, Nr. 001, Mai 2008, Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, dostupné na http://epub.oeaw.ac.at/ita/nanotrust-dossiers/dossier001.pdf 
(30. 4. 2013). 
A. Gazsó, M. Nentwich 
260 Commission Recomendation of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:EN:PDF (4. 2. 2013). 
261 K tomuto apelu pozri napr. CALLIESS, Christian, STOCKHAUS, Heidi: Precautionary Principle and 
Nanomaterials: REACH Revisited. In: Journal for European Environmental & Planning Law, JEEPL 9.2 
(2012), s. 113–135. 
262 KOŠIČIAROVÁ, Soňa: Právo životného prostredia európskych krajín, s. 23.  
263 Porovnaj napr. s LANGROVÁ, Veronika: Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního 
prostředí. In: České právo životního prostředí, 2/2004 (12), s. 3-137. Autorka princíp znečisťovateľ platí 
dokonca označuje za inštitút zodpovednosti pôvodcu.  
264 Zákon č. 40/1964 Sb., v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).  
265 Viď § 420 občianskeho zákonníka. 
266 Viď § 420a občianskeho zákonníka. 
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typ poškodenia životného prostredia. Odpoveďou (nielen) na tento problém bolo 

zakotvenie inštitútu ekologickej ujmy, ktorej je bližšie pozornosť venovaná 

v nasledujúcich riadkoch.  

Ďalšou formou zodpovednosti je zodpovednosť za správne delikty. Tie sa 

pravidelne vyskytujú v záverečnej časti jednotlivých zákonov na úseku životného 

prostredia. V rámci teoretického členenia správnych deliktov môžeme rozlišovať ich 

viaceré druhy, pričom v súvislosti s právom životného prostredia majú význam 

predovšetkým priestupky, správne delikty právnických osôb, správne delikty 

právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb a tzv. iné správne delikty fyzických 

osôb.267 Keďže táto oblasť je veľmi rozsiahla a špecifická a mohla by byť samostatným 

predmetom odbornej akademickej práce, nebude o nej okrem práve uvedenej zmienky 

podrobnejšie pojednané.  

Samozrejme, v krátkosti je nevyhnutné spomenúť i zodpovednosť trestnú. 

V trestnom zákonníku, ktorý nahradil s účinnosťou od roku 2010 predchádzajúci trestný 

zákon, sa objavila samostatná hlava číslo osem,268 obsahujúca trestné činy proti 

životnému prostrediu. Práve pre vysoký stupeň závažnosti predmetných činov nemôžu 

byť cestou k ich potrestaniu prostriedky správneho práva. Chráneným druhovým 

objektom je v prípade týchto trestných činov záujem spoločnosti na ochrane životného 

prostredia a jeho jednotlivých zložiek.269 Nie je však zďaleka vylúčené, aby ochrana 

životného prostredia bola i objektom iných trestných činov, pričom ako príklad možno 

uviesť trestný čin všeobecného ohrozenia (§ 272 trestného zákonníka). V neposlednom 

rade je nutné vyzdvihnúť fakt, že za väčšinu z trestných činov proti životnému 

prostrediu (od skutkovej podstaty § 293 až po § 301 trestného zákonníka, vrátane270) 

môže byť trestne zodpovedná i právnická osoba, čo plynie z relatívne nového zákona 

                                                 
267 HENDRYCH, Dušan a kol.: Správní právo. Obecná část, s. 454. 
268 Viď § 293 až 308 zákona č. 40/2009 Sb., trestného zákonníka.  
269 Pozri JELÍNEK, Jiří et al.: Trestní právo hmotné, s. 712. 
270 Ide teda o poškodenie a ohrozenie životného prostredia (§ 293, z nedbalosti § 294), poškodenie 
vodného zdroja (§ 294a), poškodenie lesa (§ 295), neoprávnené vypustenie znečisťujúcich látok (§ 297), 
neoprávnené nakladanie s odpadmi (§ 298), neoprávnenú výrobu a iné nakladanie s látkami 
poškodzujúcimi ozónovú vrstvu (§ 298a), neoprávnené nakladanie s voľne žijúcimi živočíchmi a plano 
rastúcimi rastlinami (§ 299, z nedbalosti § 300) a poškodenie chránených častí prírody (§ 301). Za ostatné 
trestné činy proti životnému prostrediu môžu byť aj naďalej trestne zodpovedné len fyzické osoby (§ 302 
týranie zvierat, § 303 zanedbanie starostlivosti o zviera z nedbalosti, § 304 pytliactvo, § 305 neoprávnená 
výroba, držanie a iné nakladanie s liečivami a inými látkami ovplyvňujúcimi úžitkovosť hospodárskych 
zvierat, § 306 šírenie nákazlivej choroby zvierat a § 307 šírenie nákazlivej choroby a škodcu úžitkových 
rastlín). 
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o trestnej zodpovednosti právnických osôb.271 Jednoznačne pozitívnym prvkom úpravy 

je, že trestná zodpovednosť prechádza na právnych nástupcov danej právnickej osoby. 

Zvláštnou súčasťou právnej zodpovednosti znečisťovateľa je, ako už bolo 

podotknuté, zodpovednosť za ekologickú ujmu podľa zákona o ekologickej ujme.272 

Ten sa vzťahuje len na ujmu na vybraných súčastiach životného prostredia, konkrétne 

na chránených druhoch voľne žijúcich živočíchov, plano rastúcich rastlín, na 

vymedzených prírodných stanovištiach, na vode či pôde.273 Samotným pojmom 

„ekologická ujma“ rozumieme nepriaznivú merateľnú zmenu prírodného zdroja či 

zhoršenie jeho funkcií, prejavujúce sa priamo či nepriamo.274 Od „škody“ a jej náhrady 

sa odlišuje aj v spôsobe odstraňovania, keďže tu sa výraznejšie uplatňuje odstraňovanie 

formou nápravy. Primárne má dôjsť k navráteniu do pôvodného stavu (restitutio in 

integrum), čiže k obnoveniu prirodzených funkcií narušeného ekosystému. Až ak to nie 

je možné či z vážnych dôvodov účelné, je cestou náhradné plnenie; peňažná náhrada 

prichádza do úvahy až ako tretia v poradí, ak predchádzajúce dve možnosti nie sú 

možné.275 

Niektoré časti životného prostredia, ktorých sa ekologická ujma môže dotknúť, 

nie sú predmetom vlastníckeho práva.276 Táto skutočnosť vyplýva niekedy priamo zo 

zákona, ako napr. u podzemnej a povrchovej vody,277 inokedy zo samotnej povahy 

daných zložiek životného prostredia, ako je tomu jednak u chránených druhov voľne 

žijúcich živočíchov, jednak napríklad u ovzdušia.278 Aj preto je režim zákona 

o ekologickej ujme založený na princípe prevencie,  zásade zodpovednosti pôvodcu 

a znečisťovateľ platí. Oprávneným k uplatneniu nápravy ekologickej ujmy v tomto 

prípade nie je vlastník, ale štát prostredníctvom svojich verejnosprávnych orgánov, čo 

stanoví už všeobecné ustanovenie § 27 zákona o životnom prostredí. V prípade 

občianskoprávnej zodpovednosti by značné obmedzenie znamenala zásada 

                                                 
271 Porovnaj s ustanovením § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestnej zodpovednosti právnických osôb a 
konaní proti nim, ktoré obsahuje taxatívny zoznam trestných činov relevantných pre právnické osoby. 
272 Zákon č. 167/2008 Sb., o predchádzaní ekologickej ujme a o jej náprave (zákon o ekologickej ujme). 
273 Viď § 1 ods. 1 zákona o ekologickej ujme.  
274 Viď § 2 písm. a) zákona o ekologickej ujme. 
275 Viď § 27 ods. 1 zákona o životnom prostredí. 
276 Bližšie k tejto otázke vo vzťahu k jednotlivým zložkám životného prostredia pozri napr. KUSÁK, 
Martin: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. In: České 
právo životního prostředí, 1/2005 (15), s. 3-80, na s. 14-21. 
277 Viď § 3 vodného zákona. 
278 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě : 
s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti, s. 18. 
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dispozitívnosti, a síce, že náhrady škody by sa musel na základe vlastného rozhodnutia 

domáhať vlastník veci.279 Dôležitým prvkom taktiež je, že ekologická ujma môže byť 

spôsobená i legálnym jednaním. Prevádzkovatelia majú byť takto nútení prijímať 

opatrenia a rozvíjať postupy smerujúce k znižovaniu rizík škody na životnom prostredí, 

aby týmto spôsobom znižovali riziko svojej finančnej zodpovednosti.280  

Medzi prejavy uvedených zásad patrí fakt, že všetky náklady vzťahujúce sa na 

predchádzanie ekologickej ujme alebo jej nápravu musí primárne niesť prevádzkovateľ, 

ktorý spôsobil ekologickú ujmu či jej bezprostrednú hrozbu. Uvedené platí i v prípade, 

keď preventívne alebo nápravné opatrenia zaistí príslušný orgán.281 Navyše, 

podmienkou realizácie preventívnych alebo nápravných opatrení nie je dokázanie 

protiprávneho konania a zákon zakladá objektívnu zodpovednosť, tzv. zodpovednosť za 

výsledok.282 Povinnosti podľa tohto zákona tiež prechádzajú na právnych nástupcov 

konkrétneho prevádzkovateľa. Zbaviť sa zodpovednosti je možné, napríklad ak sa 

ukáže, že ekologická ujma alebo jej bezprostredná hrozba bola napriek vhodným 

bezpečnostným opatreniam spôsobená treťou osobou, alebo podľa stavu dostupných 

súdobých vedeckých a technických poznatkov nebolo pravdepodobné, že by daná 

prevádzková činnosť ekologickú ujmu spôsobila.283  

 

Princíp znečisťovateľ platí sa vo svojej čistej forme prejavuje v rozličných 

ekonomických nástrojoch, ktoré zaťažujú znečisťovateľa. Môžeme u nich vidieť 

predovšetkým funkciu kompenzačnú a do istej miery aj funkciu negatívnej ekonomickej 

stimulácie. Na jednej strane existujú poplatkové povinnosti priamo za znečisťovanie: 

pre ilustráciu možno uviesť poplatky za znečisťovanie ovzdušia,284 za vypúšťanie 

odpadových vôd do povrchových vôd285 či poplatok za zvlášť povolené vypúšťanie 

                                                 
279 Viď DAMOHORSKÝ, Milan et al.: Právo životního prostředí, s. 85. 
280 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě : 
s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti, s. 33. 
281 Viď § 12 ods. 1 zákona o ekologickej ujme.  
282 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě : 
s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti, s. 19. 
283 Viď § 12 ods. 3 a 4 zákona o ekologickej ujme.  
284 Viď § 15 zákona o ochrane ovzdušia (vzťahuje sa na stacionárne zdroje uvedené v prílohe č. 2 zákona 
a na stanovené znečisťujúce látky: tuhé znečisťujúce látky, oxid siričitý, oxidy dusíky a prchavé 
organické látky). Špecifickým ekonomickým nástrojom na úseku ovzdušia resp. ochrany klimatického 
systému Zeme je systém obchodovania s emisnými povolenkami, v ktorom sa do budúcnosti miesto 
bezplatného prideľovania preferuje úplatné zíkavanie cestou aukcií (viď zákon č. 383/2012 Sb., 
o podmienkach obchodovania s povolenkami na emisie skleníkových plynov). 
285 Viď § 89 vodného zákona. 
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odpadových vôd do vôd podzemných.286 Vodný zákon v § 1 ods. 2 in fine výslovne 

stanoví, že v rámci vzťahov upravených týmto zákonom sa uplatní zásada znečisťovateľ 

platí. V neposlednom rade na úseku vôd s týmto princípom, a hlavne s princípom 

zodpovednosti pôvodcu, súvisia i ustanovenia týkajúce sa povinností pri havárii, teda 

pri mimoriadnom závažnom zhoršení či ohrození akosti povrchových alebo 

podzemných vôd. Pôvodca havárie musí totiž učiniť opatrenia smerujúce k odstráneniu 

jej príčin i následkov; ak povinnosť nesplní, uloží mu opatrenia na nápravu závadného 

stavu vodoprávny úrad.287  

Druhým typom poplatkovej povinnosti sú poplatky za využívanie určitej zložky 

životného prostredia, keď je pri užívaní životné prostredie nevyhnutne zaťažované, hoci 

priamo o znečisťovaní hovoriť nemôžeme. Príkladom sú poplatky za odber vôd.288 Do 

tejto skupiny však zaraďujeme aj také využívanie životného prostredia, ktoré mu 

odníma jeho pôvodné charakteristiky, pričom cieľom je istá kompenzácia. Ide napríklad 

o poplatok za dočasné alebo trvalé odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu289 alebo odňatie pozemkov plniacich funkciu lesa.290  

S touto problematikou súvisia i ďalšie finančné povinnosti znečisťovateľov, ako 

je povinnosť zabezpečiť možný budúci zodpovednostný záväzok. Medzi ne patrí tvorba 

finančnej rezervy na rekultiváciu a asanáciu skládok odpadov291 či obligatórne poistenie 

pri vykonávaní činností s potenciálne vysokým stupňom nebezpečnosti (oblasť 

atómovej energie292 či prevádzkovanie zariadení narábajúcich s vybranými 

nebezpečnými látkami293).  

Nástrojom, ktorý má súvis s princípom znečisťovateľ platí, sú v Českej 

republike aj tzv. ekologické resp. energetické dane. Patrí medzi ne daň zo zemného 

plynu, z pevných palív a z elektriny.294 Zdaňované sú teda statky resp. služby, ktorých 

výroba a spotreba má negatívne dopady na životné prostredie a zdravie človeka.295 Tu 

                                                 
286 Viď § 100 vodného zákona. 
287 Viď § 40 (havária), § 41 (povinnosti pri havárii) a § 42 (opatrenia na nápravu) vodného zákona.  
288 Viď § 88 vodného zákona (poplatok za odobrané množstvo podzemnej vody). 
289 Viď § 11 zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
290 Viď § 17 lesného zákona. 
291 Viď § 49 zákona o odpadoch. 
292 Viď § 36 atómového zákona. 
293 Viď § 12 zákona o prevencii závažných havárií.  
294 Viac informácií napr. na http://ekologickadan.cz/ekologicke-dane/ (24. 2. 2013). Právna úprava je 
obsiahnutá v zákone č. 261/2007 Sb., o stabilizácii verejných rozpočtov, v častiach 45, 46 a 47. 
295 Viď http://www.mzp.cz/cz/edr (24. 2. 2013). V zozname tzv. daní a poplatkov so vzťahom 
k životnému prostrediu (Environmentally Related Taxes, Fees and Charges) vedenom OECD Česká 
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však, na rozdiel od niektorých iných poplatkov,296 neexistuje špecifické smerovanie 

výťažkov do oblasti ochrany životného prostredia. 

5.3.5. Princíp najvyššej hodnoty 
 

Princíp najvyššej hodnoty, ako bolo objasnené vyššie, je princípom, podľa 

ktorého by ideálne pri zvažovaní rôznych záujmov mala byť daná priorita záujmu na 

ochrane životného prostredia. Skutočnosť, že ochrana životného prostredia má 

prednosť, je zakotvená na ústavnej úrovni v čl. 11 ods. 3 Listiny. Na jeho základe je 

totiž obmedzené vlastnícke právo tým, že jeho výkon nesmie, nad mieru stanovenú 

zákonom, poškodzovať životné prostredie.  

Z hľadiska obmedzenia vlastníckeho práva má však čl. 35 ods. 3 Listiny širší 

dosah než jej čl. 11 ods. 3, keďže zakazuje tiež ohrozovanie záujmov v ňom uvedených 

a dáva najavo, že nielen vlastnícke právo, ale i „akékoľvek iné subjektívne právo je 

obmedzené v záujme ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov (aj to, ktoré je 

ústavne chránené)“.297 Môžeme rozlišovať medzi tzv. vnútorným resp. pojmovým 

obmedzením vlastníckeho práva a obmedzením reálnym, vonkajším. Vnútorné limity sú 

medze výkonu vlastníckeho práva, na rozdiel od nich vonkajšie obmedzenia predstavujú 

skutočné zásahy „zvonku“, ktoré vlastnícke právo nejakým spôsobom zužujú. Ich 

najextrémnejším príkladom by bolo vyvlastnenie. 

I zákon o ochrane prírody a krajiny stanoví, že ochrana prírody a krajiny je 

verejným záujmom a každý je pri užívaní prírody a krajiny povinný strpieť obmedzenia 

z tohto zákona vyplývajúce.298 Citovaný zákon tiež výslovne za verejný záujem 

označuje i vytváranie systému ekologickej stability; povinnosť jeho ochrany sa vzťahuje 

na každého vlastníka a užívateľa pozemku tvoriaceho jeho základ.299 

                                                                                                                                               
republika uvádza veľmi široký zoznam povinností, od poplatkov na úseku životného prostredia, cez 
vyššie spomínané dane až po napr. platbu mýtneho. Prehľad aktuálny pre rok 2012 je dostupný na 
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm (24. 2. 2013).  
296 Napr. podľa § 11 ods. 2 zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 15% z poplatku za 
vyňatie putuje do rozpočtu Štátneho fondu životného prostredia Českej republiky, rovnako aj riziková 
zložka poplatku za uloženie odpadu na skládku podľa § 48 ods. 3 zákona o odpadoch, či celý poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia do roku 2016 vrátane (od roku 2017 je 65 % výnosu príjmom Štátneho fondu 
životného prostredia, 25 % príjmom kraja, na ktorého území sa stacionárny zdroj nachádza a 10 % 
príjmom štátneho rozpočtu, avšak s účelovou viazanosťou na oblasť ochrany životného prostredia).  
297 Viď KUSÁK, Martin: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních 
zdrojů. In: České právo životního prostředí, 1/2005 (15), s. 3-80, cit. s. 10. 
298 Viď § 58 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.  
299 Viď § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. 
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Prejavy „uprednostnenia“ hodnoty ochrany životného prostredia nájdeme tiež vo 

vodnom zákone, ktorý ukladá určité povinnosti vlastníkom pozemkov susediacich 

s korytami vodných tokov a vlastníkom vodných diel.300 Taktiež sú vlastníci pozemkov 

povinní starať sa o to, aby nedošlo k zhoršovaniu vodných pomerov, odtokových 

pomerov a majú dbať o zlepšovanie retenčnej schopnosti krajiny, teda jej schopnosti 

zadržiavať vodu.301  

V rámci zákonnej úpravy sa však nájdu i ustanovenia, ktoré umožňujú, aby iná 

hodnota prevážila nad ochranou životného prostredia. Príkladom môžu byť výnimky zo 

zákazov vo zvlášť chránených územiach v prípadoch, kde „verejný záujem výrazne 

prevažuje nad záujmom ochrany prírody“.302 Uznanie životného prostredia ako jednej 

z kľúčových hodnôt úzko súvisí s faktom, že na to, aby bola jeho ochrana efektívna, 

musí dosahovať dostatočne vysokú úroveň. 

5.3.6. Princíp vysokej úrovne ochrany  
 

Vysoký stupeň ochrany sa dosahuje predchádzaním znečisťovaniu, a pokiaľ to 

nie je možné, tak obmedzovaním emisií a ich dopadov na životné prostredie použitím 

najlepších dostupných techník (BAT). Súhrn európskych najlepších dostupných techník 

je uvedený v referenčných dokumentoch BREFs (Reference Documentation BAT). Ide 

vždy o výsledok výmeny informácií podľa smernice o IPPCI,303 pričom v rámci 

referenčných dokumentov existuje zameranie na určitý sektor. Nepredpisujú záväzné 

štandardy či techniky, ale poskytujú informácie o dosiahnutej technickej úrovni 

v danom odvetví.304 Sú dôležité pre posúdenie, či príslušná technológia zodpovedá 

požiadavkám zákona o integrovanej prevencii. 

Pri hodnotení a stanovení najlepších dostupných techník sa vychádza hlavne 

z technickej úrovne zariadenia, najmä z pohľadu dosahovanej výšky emisií a množstva 

produkovaných odpadov, materiálovej a energetickej náročnosti, ekonomických 
                                                 
300 Viď § 51 a § 59 vodného zákona.  
301 Viď § 27 vodného zákona.  
302 Viď § 43 zákona o ochrane prírody a krajiiny. Ide však o problematickú formuláciu, ktorá vzbudzuje 
dojem, že ochrana prírody nie je verejným záujmom (do úvahy pripadá legislatívno-technické pochybenie 
v podobe vypustenia prívlastku „iný“ pred spojením „verejný záujem“). Viď tiež DAMOHORSKÝ, 
Milan et al.: Právo životního prostředí, s. 373 – 374. 
303 Čl. 17 ods. 2 smernice 2008/1/ES o integrovanej prevencii a obmedzovaní znečisťovania.  
304 Pozri napr. LITTEN, Don (European IPPC Bureau): European Conference on “The Sevilla Process: A 
Driver for Environmental Performance in Industry” Stuttgart, 6 and 7 April 2000. BAT reference 
documents: what are they and what are they not. 
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možností prevádzkovateľa zariadenia pri dosiahnutí regionálnych štandardov životného 

prostredia, a tiež spôsobu a nástrojov environmentálneho vedenia.305 Medzi ne patrí 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme): ide o jeden z dobrovoľných nástrojov 

ochrany životného prostredia, motivujúci k zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti 

nad rámec legislatívnych požiadaviek. V rámci EMAS má dochádzať k začleneniu 

environmentálnych úvah do celkovej stratégie príslušnej organizácie.306 Príbuzným 

nástrojom je norma ISO 14001, vydaná v roku 1996 Medzinárodnou organizáciou pre 

normalizáciu (ISO – International Organization for Standardization). Obidve metódy 

slúžia predovšetkým ako certifikácia organizácie, ktorá ich používa, nezávislou treťou 

stranou. Organizácia musí definovať dôležité environmentálne aspekty, konkrétne ciele 

a opatrenia, prostredníctvom ktorých sa bude usilovať o dosahovanie tzv. neustáleho 

zlepšovania.307  

Dôležitými podkladmi, ktoré musia byť v rozhodovaní zohľadnené, sú plány 

znižovania emisií, plány odpadového hospodárstva, podmienky prevádzky 

vychádzajúce z dokumentácie a stanoviska EIA, atď. Získané údaje sa následne 

porovnávajú s definovanými najlepšími dostupnými technikami, ktoré sú začlenené do 

BREF.308 Ideálom najlepších dostupných technológií by bola samozrejme technológia, 

ktorá by uvoľňovaniu znečisťujúcich látok do životného prostredia zabraňovala úplne.  

 Za najlepšie dostupné techniky bolo podľa zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrovanej prevencii, v znení účinnom do marca 2013, považované najúčinnejšie 

a najpokročilejšie štádium vývoja technológií, činností a spôsobov ich 

prevádzkovania.309 Zároveň mali byť tieto techniky prakticky vhodné a schopné 

zavedenia v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky prijateľných 

podmienok, s ohľadom na náklady a prínosy. Pod adjektívom „najlepšie“ sa rozumie 

najúčinnejšia technika z hľadiska dosiahnutia vysokej úrovne ochrany životného 

prostredia. Fakt, že na prevádzkovateľov činností zaťažujúcich životné prostredie sú 

kladené nároky smerujúce k použitiu najlepších, a teda nie nevyhnutne ekonomicky 

najvýhodnejších techník a opatrení, úzko súvisí s princípom zodpovednosti pôvodcu.  

                                                 
305 HORÁČEK, Zdeněk et al.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v úplném znění s komentářem , s. 27. 
306 V Českej republike bol Program EMAS ustanovený na základe uznesenia vlády č. 466/1998, o 
schválení Národného programu zavedenia systému riadenia podnikov a auditu z hľadiska ochrany 
životného prostredia.  
307 Viď http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZS9TOS (11. 2. 2013). 
308 HORÁČEK, Zdeněk et al.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v úplném znění s komentářem , s. 27. 
309 Viď § 2 písm. e) zákona o integrovanej prevencii, znenie účinné do marca 2013.  
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Rovnako na úseku vôd nájdeme ustanovenie dotýkajúce sa BAT. Každému, kto 

nakladá s vodami, či už povrchovými alebo podzemnými, je uložená povinnosť chrániť 

ich a účelne ich v súlade s vodným zákonom využívať. Ak takéto nakladanie s vodami 

sleduje výrobné účely, na splnenie uvedenej povinnosti je potrebné vo výrobe 

zohľadňovať najlepšie dostupné technológie, vedúce k hospodárnemu využitiu vodných 

zdrojov.310 

Nový zákon o ochrane ovzdušia, č. 201/2012 Sb., na rozdiel od 

predchádzajúceho zákona č. 86/2002 Sb., ktorý ním bol s účinnosťou od prvého 

septembra 2012 nahradený, neobsahuje definíciu pojmu najlepších dostupných 

techník.311 Napriek tomu s týmto termínom na niekoľkých miestach pracuje, napríklad 

pri úprave rozhodnutia o zmene povolenia prevádzky.312 Krajský úrad má v tomto 

prípade preveriť možnosť sprísnenia emisných limitov; ak zistí, že to umožní znížiť 

úroveň znečistenia, rozhodne o zmene povolenia prevádzky. Tento postup je možný len 

v prípade, že sa zaobíde bez vynaloženia neprimeraných nákladov zo strany 

prevádzkovateľa. V prípade stanovených látok (ako napr. arzén či kadmium) sa tieto 

kritériá považujú za splnené, ak pri danom stacionárnom zdroji prevádzkovateľ 

uplatňuje najlepšie dostupné techniky.  

Nedávna novela zákona o integrovanej prevencii,313 ktorá sa stala účinnou 

v marci 2013, prináša okrem iného i zapracovanie európskej smernice o priemyselných 

emisiách.314 Nová definícia najlepších dostupných techník sa objavuje v tejto podobe: 

„najúčinnejšie a najpokročilejšie štádium vývoja technológií a spôsobov ich 

prevádzkovania, ktoré vykazujú praktickú vhodnosť určitých techník ako základu pre 

stanovenie emisných limitov a ďalších záväzných podmienok prevádzky zariadenia, 

                                                 
310 Viď § 5 ods. 1 a 2 vodného zákona. 
311 Pre porovnanie pozri § 2 písm. o) už neúčinného zákona č. 86/2002 Sb.: (…) najúčinnejší 
a najpokročilejší stupeň vývoja použitých technológií a spôsobov ich prevádzky, ktoré sú vyvinuté 
v merítku umožňujúcom ich zavedenie v príslušnom hospodárskom odvetví za ekonomicky a technicky 
prijateľných podmienok a zároveň sú najúčinnejšie v dosahovaní vysokej úrovne ochrany životného 
prostredia ako celku. (Zvýraznenie pridané.) 
312 Pozri § 13 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia. Ďalší výskyt tohoto pojmu sa objevuje v § 15 ods. 6 cit. 
zákona, ktorý ale nadobúda účinnosť až v roku 2017. 
313 Novela č. 63/2013 Sb., ktorou sa mení zákon č. 76/2002 Sb., o integrovanej prevencii a obmedzovaní 
znečistenia, o integrovanom registri znečisťovania a o zmene niektorých zákonov (novela zákona o 
integrovanej prevencii). 
314 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z dňa 24. 11. 2010 o priemyselných emisiách 
(integrovanej prevencii a obmedzovaní znečistenia). 
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ktorých zmyslom je predísť vzniku emisií, alebo ak to nie je možné, obmedziť emisie 

a ich nepriaznivé dopady na životné prostredie ako celok.“315  

V oblasti najlepších dostupných techník ide skutočne o významný krok a oveľa 

dôkladnejšie začlenenie tohto konceptu do zákona o integrovanej prevencii. Bližšie sú 

definované tiež referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách.316 Majú byť 

jednak výsledkom výmeny informácií na unijnej úrovni a byť vypracované pre určené 

činnosti. Popisujú použité techniky, súčasné úrovne emisií či závery o najlepších 

dostupných i novo vznikajúcich technikách. Práve informácie o novo vznikajúcich 

technikách môžu byť v budúcnosti kľúčové pri dosahovaní čo najvyššej úrovne 

ochrany, v duchu princípu vysokej úrovne ochrany. Sú chápané ako techniky 

priemyselnej činnosti, ktoré by mohli v prípade vyvinutia pre komerčné účely 

„poskytovať buď vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia“ alebo „vyššie 

úspory nákladov než súčasné najlepšie dostupné techniky“ pri zachovaní rovnakej 

úrovne ochrany životného prostredia.317 K otázke splnenia či nesplnenia požiadavky 

využitia najlepších dostupných techník sa vyjadruje odborne spôsobilá osoba poverená 

k tejto činnosti a zapísaná do Zoznamu odborne spôsobilých osôb.318 

V odôvodnení integrovaného povolenia taktiež musí byť uvedené, na základe 

akých záverov o najlepších dostupných technikách a akých referenčných dokumentov 

boli v povolení stanovené záväzné podmienky prevádzky. Samostatné odôvodnenie 

vyžaduje aj udelenie výnimky z úrovní emisií spojených s najlepšími dostupnými 

technikami.319 Cieľom je pritom vo všeobecnosti stanovenie takých emisných limitov, 

ktoré pri bežnej prevádzke nebudú prekračovať úrovne emisií spojených s najlepšími 

dostupnými technikami uvedenými v rozhodnutiach o záveroch o najlepších dostupných 

technikách.320 Prípadné stanovenie miernejších limitov je možné, ak podľa odborného 

posúdenia nepovedie k „závažnému znečisteniu životného prostredia, celkovo bude 

dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia“ a ak by dosiahnutie emisií 

spojených s najlepšími dostupnými technikami spôsobovalo neprimerané náklady. 

                                                 
315 Viď § 2 písm. e) zákona o integrovanej prevencii.  
316 Viď § 2 písm. j) zákona o integrovanej prevencii.  
317 Viď § 2 písm. m) zákona o integrovanej prevencii.  
318 Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o integrovanej prevencii.  
319 Viď § 13 ods. 5 zákona o integrovanej prevencii.  
320 Viď. § 14 ods. 4 zákona o integrovanej prevencii.  
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Prípustnými dôvodmi pre miernejšie podmienky sú zemepisná poloha zariadenia resp. 

lokálne podmienky životného prostredia alebo technické charakteristiky zariadenia.321  

Nové podmienky sa uplatňujú aj pri ukončovaní prevádzky predmetného 

zariadenia, kde sa k slovu dostáva princíp zodpovednosti pôvodcu. Práve ukončenie 

prevádzky „nesmie byť spojené s ohrozením životného prostredia a s rizikom vyššej 

úrovne znečistenia.“322 Povinnosťou bývalého prevádzkovateľa je uviesť miesto 

prevádzky do stavu uvedeného v základnej správe resp. do stavu, ktorý nie je spojený 

s významným rizikom pre životné prostredie či zdravie človeka.  

Systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách majú 

zabezpečovať Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo priemyslu a obchodu 

a Ministerstvo poľnohospodárstva, podieľať sa na ňom však môžu napr. i občianske 

združenia. Tieto štátne inštitúcie majú podporovať taktiež vývoj a uplatňovanie novo 

vznikajúcich techník.323 Nanovo sformulované sú aj kategórie zariadení uvedené 

v prílohe č. 1 zákona o integrovanej prevencii. Uvedené aspekty možno považovať za 

významný prínos a spresnenie chápania najlepších dostupných techník v tejto oblasti.  

Na okraj možno taktiež poznamenať, že v duchu vysokej úrovne ochrany sa 

nepriamo nesie taktiež nedávno novelizovaný zákon o hospodárení s energiou, č. 

406/2000 Sb. a od apríla roku 2013 účinná vyhláška k nemu.324 Uvedená vyhláška sa 

týka energetickej náročnosti budov a stanovuje pre určené stavby povinnosť získania 

preukazu energetickej náročnosti325 a umiestnenia jemu zodpovedajúceho grafického 

symbolu na predmetnej budove. Cieľom je do budúcnosti čo najviac znížiť spotrebu 

energie, čo v konečnom dôsledku vedie i k ochrane životného prostredia a vyžaduje 

využívanie stále efektívnejších technológií v praxi.  

5.3.7. Princíp informovanosti a účasti verejnosti  
 

Informácie o životnom prostredí sú významným nástrojom ochrany životného 

prostredia. Bez včasných a úplných informácií o stave a ďalšom očakávanom vývoji 

                                                 
321 Viď § 14 ods. 5 zákona o integrovanej prevencii.  
322 Viď § 15 ods. 2 a n. zákona o integrovanej prevencii.  
323 Viď § 27a, 27b zákona o integrovanej prevencii.  
324 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetickej náročnosti budov; implementuje smernicu 2010/31/EU. 
325 Energetickou náročnosťou budovy sa rozumie množstvo energie nutné na pokrytie potreby energie 
spojenej s užívaním budovy (napr. vykurovanie, chladenie, osvetlenie). Viď § 2 ods. 1 písm. f) zákona o 
hospodárení s energiou.  
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životného prostredia nie je možné aktívne sa zasadzovať za zlepšenie jeho stavu.326 

Podľa čl. 17 ods. 1, 2 Listiny má každý zaručené právo na informácie a slobodu 

vyhľadávať ich a šíriť. Štátne orgány a orgány územnej samosprávy sú navyše povinné 

primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti.327 Environmentálna 

oblasť je tak špeciálnou súčasťou celkovej problematiky prístupu občana k informáciám 

zhromaždeným (nielen) na úradoch verejnej správy a vychádza z princípu publicity 

verejnej správy.328 Špecifická podoba práva na informácie vo vzťahu k životnému 

prostrediu je garantovaná čl. 35 v spojení s čl. 41 ods. 1 Listiny. Ako judikoval Ústavný 

súd, toto právo sa vzťahuje čisto na fyzické osoby,329 s týmto názorom sa však odborná 

verejnosť úplne nestotožňuje.  

Podľa § 18 ods. 2 zákona o životnom prostredí sú právnické a fyzické osoby, 

oprávnené k podnikaniu, povinné v rozsahu a za podmienok stanovených zvláštnymi 

predpismi poskytovať informácie o svojom pôsobení na životné prostredie. Jednotlivé 

predpisy z oblasti životného prostredia sa taktiež spomenutej otázke venujú, keď 

stanovujú rozličné informačné či zverejňovacie povinnosti. Za všetky možno uviesť ako 

príklad povinnosti orgánov ochrany ovzdušia aktívne sprístupňovať včasné 

a zrozumiteľné informácie okrem iného o úrovni znečistenia, o opatreniach prijatých či 

pripravovaných na jeho zníženie, stacionárnych zdrojoch znečisťovania či o ochrane 

klimatického systému.330  

Poskytovanie informácií verejnosti je v rámci českého právneho poriadku 

upravené na zákonnej úrovni jednak špeciálnym predpisom (lex specialis) o práve na 

informácie o životnom prostredí, č. 123/1998 Sb., jednak všeobecným zákonom (lex 

generalis) o slobodnom prístupe k informáciám, č. 106/1999 Sb. V rámci poskytovania 

informácií rozlišujeme dve jeho formy, a síce pasívne poskytovanie informácií na 

žiadosť, a aktívne, teda ich zverejňovanie z úradnej povinnosti. Verejnosť má vďaka 

druhej spomínanej podobe tohto práva k dispozícii mnoho zdrojov, najmä v podobe 

internetových stránok, odkiaľ môžu voľne prístupné informácie získať. Typickým 

                                                 
326 BAHÝĽ, Ján: Poskytování informací o životním prostředí. In: BAHÝĽ, Ján, BAHÝĽOVÁ, Lenka et 
al.: Správní procesy v právu životního prostředí, s. 193-205, cit. s. 193. 
327 Čl. 17 ods. 5 Listiny. 
328 KUŽVART, Petr, PAZDERKA, Stanislav: Právo na informace o životním prostředí, s. 17. 
329 Rozhodnutie č. I.ÚS 282/97, bližšie informácie o rozhodnutí v časti venovanej judikatúre.  
330 Viď § 30 zákona o ochrane ovzdušia. 
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príkladom je integrovaný register znečisťovania331 či tzv. geoportál332, umožňujúci 

i vyhľadávanie „priestorových dát“. Tie odkazujú na určitú zemepisnú polohu a majú 

slúžiť napríklad pre lepšie vytváranie a uplatňovanie unijných politík 

v environmentálnej oblasti. Za všetky dostupné údaje možno spomenúť napríklad tzv. 

hlukové mapy, ktoré zobrazujú mieru environmentálneho hluku a umožňujú tak 

verejnosti informovať sa o hlukovej situácii v tej ktorej lokalite. Zastrešujúcim 

systémom je program, ktorý vznikol z iniciatívy Európskej komisie, INSPIRE 

(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe).333 

Pri vymedzení pojmu „informácia“ v zákone o práve na informácie o životnom 

prostredí zvolil zákonodarca zreteľne širšiu definíciu než je dikcia čl. 35 ods. 2 Listiny, 

ktorý hovorí o včasných a úplných informáciách o stave životného prostredia 

a prírodných zdrojov.334 Informáciami o životnom prostredí sa tu rozumejú informácie 

vypovedajúce okrem iného o stave a vývoji životného prostredia, o príčinách 

a dôsledkoch tohto stavu, o pripravovaných či realizovaných činnostiach, ktoré by na 

stav životného prostredia mohli mať vplyv, či o správnych konaniach na úseku 

životného prostredia. Patria sem aj informácie o najrôznejších stratégiách, programoch 

a akčných plánoch, o medzinárodných záväzkoch v oblasti životného prostredia či 

o zdrojoch informácií, týkajúcich sa stavu životného prostredia a prírodných zdrojov. 

Zoznam v predmetnom ustanovení je na základe gramatického výkladu slovného 

spojenia „vypovedajúce najmä (zejména) o“ len demonštratívneho, nie taxatívneho 

charakteru.  

Subjektmi povinnými poskytovať informácie podľa tohto zákona sú (i) správne 

úrady a iné organizačné zložky štátu a orgány územných samosprávnych celkov, (ii) 

právnické či fyzické osoby vykonávajúce vo verejnosprávnej oblasti pôsobnosť priamo 

či nepriamo súvisiacu so životným prostredím a (iii) tzv. poverené osoby. Do poslednej 

menovanej skupiny patria okrem iného právnické osoby, ktoré boli založené, riadené či 

poverené povinnými subjektmi z prvej či druhej skupiny, a ktoré poskytujú služby 

ovplyvňujúce stav životného prostredia či jeho zložiek. Zákon o práve na informácie 

o životnom prostredí taktiež pripúšťa možnosť stanovenia povinnosti sprístupňovať 

                                                 
331 Dostupný na http://www.irz.cz/ (21. 2. 2012). 
332 Viď § 11a zákona č. 123/1998 Sb. Adresa geoportálu: http://geoportal.gov.cz/web/guest/home (14. 2. 
2013). 
333 Bližšie informácie dostupné napr. na http://inspire.gov.cz/o-inspire (14. 2. 2013). 
334 Viď § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb. 
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informácie zvláštnym zákonom, upravujúcim odlišne subjekty, podmienky či spôsob 

sprístupňovania. Pre ilustráciu možno spomenúť napríklad povinnosť držiteľa povolenia 

podľa atómového zákona poskytovať verejnosti informácie o zabezpečení jadrovej 

bezpečnosti a radiačnej ochrany za predpokladu, že nie sú predmetom štátneho, 

služobného či obchodného tajomstva.335 Dôležité však je, že právo na informácie 

o životnom prostredí podľa zákona o práve na informácie o životnom prostredí nie je 

možné obmedziť či úplne vylúčiť.336  

 

Účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch ohľadne životného prostredia 

s právom na informácie úzko súvisí. Dôležitým dokumentom, ktorý sa premieta i do 

českej vnútroštátnej právnej úpravy, je Aarhuský dohovor (Dohovor o prístupe 

k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnej ochrane 

v záležitostiach životného prostredia), ratifikovaný Českou republikou a vyhlásený pod 

č. 124/2004 Sb. m. s. Ako už jeho neskrátený názov prezrádza, zakladá sa na troch 

vzájomne prepojených pilieroch vo vzťahu k environmentálnym otázkam: 

informovanosti, účasti verejnosti a právnej ochrane. 

Účasť pripadá do úvahy jednak v rámci správneho konania podľa správneho 

poriadku,337 tiež v rozhodovacích procesoch, ktoré sú vedené podľa stavebného 

zákona,338 zákona o integrovanej prevencii,339 vodného340 či atómového zákona.341 

Z hľadiska určitej formy dohľadu verejnosti na ochranu životného prostredia má 

význam predovšetkým činnosť občianskych združení venujúcich sa tejto problematike. 

Tie svoje oprávnenie sa uvedených procesov zúčastňovať odvodzujú primárne zo 

zákona o ochrane prírody a krajiny.342  

                                                 
335 Viď § 17 ods. 1 písm. k) atómového zákona.  
336 Viď § 11 zákona č. 123/1998 Sb. 
337 Zákon č. 500/2004 Sb., správny poriadok, hl. § 27 a 28. 
338 Zákon č. 183/2006 Sb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), napr. § 89. Po 
novele č. 350/2012 možno hovoriť o striktnejšej formulácii možnosti účasti občianskeho združenia 
v územnom konaní: môže v ňom námietky uplatňovať iba „v rozsahu, v akom je prerokovávaným 
zámerom dotknutý verejný záujem, ktorého ochranou sa (...) zaoberá.“ 
339 Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrovanej prevencii a o obmedzovaní znečistenia, o integrovanom 
registri znečisťovania a o zmene niektorých zákonov (zákon o integrovanej prevencii), najmä § 7. 
340 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodný zákon), najmä § 115. 
341 Zákon č. 18/1997 Sb., o mierovom využívaní jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia (atómový 
zákon). V tomto zákone je účasť verejnosti v rámci povoľovacieho konania nedostatočná, keďže § 14 
ods. 1 výslovne stanoví, že žiadateľ je jediným účastníkom konania.  
342 Viď napr. HUMLÍČKOVÁ, Petra: Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2009, s. 15. 
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V špecifickom konaní v rámci posudzovania vplyvov zámerov a projektov a tiež 

ich zmien na životné prostredie (EIA) sa má získať určitý expertný poklad pre 

nadväzujúce schvaľovacie konania. Cieľom je zistiť, popísať a vyhodnotiť 

predpokladané vplyvy realizácie zámeru na životné prostredie a verejné zdravie tak, aby 

sa predišlo nepriaznivým vplyvom. Posudzovanie prebieha ešte pred samotným 

povolením realizácie zámeru a verejnosti je priznané právo sa s daným zámerom 

zoznámiť a vyjadriť sa formou pripomienok. Verejnosť má mať tiež slovo pri politikách 

a programoch v oblasti životného prostredia. K realizácii dochádza napríklad v procese 

posudzovania vplyvov strategických koncepcií (SEA), v ktorom je možné podávať 

pripomienky. 

Ďalšie prejavy má princíp účasti verejnosti pri príprave programových 

dokumentov a plánov na úseku životného prostredia, či už v oblasti energetiky, vodného 

hospodárstva alebo iných. Plánovanie sa spája tiež napríklad so stavebným zákonom, vo 

forme územného plánovania. Účasť je možná cestou pripomienok, ktorých podanie je 

umožnené každému, a námietok, ktoré smie podať iba dotknutý vlastník či „zástupca 

verejnosti“.343 V dôsledku spomínanej novely stavebného zákona č. 350/2012 Sb., 

účinnej od roku 2013, došlo k vypusteniu ustanovenia, ktoré stanovilo povinnosť 

stavebného úradu v územnom rozhodnutí rozhodnúť o námietkach účastníkov konania 

a v odôvodnení vyhodnotiť pripomienky verejnosti. Rozdiel spočíval pritom hlavne vo 

„váhe“ oboch nástrojov, pretože iba rozhodnutie o námietkach bolo obligatórnou 

súčasťou následne vydaného územného rozhodnutia s možnosťou podať voči nemu 

opravný prostriedok. Podľa pozmenenej úpravy stavebný úrad uvedie až v samotnom 

odôvodnení územného rozhodnutia to, ako sa s námietkami účastníkov vysporiadal.344 

Vo vzťahu námietok účastníkov konania v rámci stavebného konania je zavedená 

povinnosť uviesť skutočnosti, ktoré zakladajú jeho postavenie ako účastníka konania, a 

dôvody podania námietok.345  

Nezanedbateľnú rolu zohráva účasť verejnosti, predovšetkým tej odbornej, i na 

procese prípravy novej legislatívy,346 najmä v rámci pripomienkového konania. 

                                                 
343 Inštitút zástupcu verejnosti je zakotvený v § 23 stavebného zákona. 
344 Viď § 68 ods. 3 správneho poriadku.  
345 Viď § 114 ods. 1 stavebného zákona.  
346 Pozri napr. HUMLÍČKOVÁ, Petra: Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010. Deset let práva na 
informace o životním prostředí, s. 16 a nasledujúce. 
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Každému je však prístupná napríklad „knižnica pripravovanej legislatívy“347, v ktorej je 

možné vyhľadať návrhy právnych predpisov ešte v počiatočnom štádiu legislatívneho 

procesu. Otázka životného prostredia resp. dopadov nového alebo novelizovaného 

právneho predpisu naň je taktiež predmetom hodnotenia v tzv. procese hodnotenia 

dopadov regulácie (regulatory impact assessment, skrátene RIA).348    

Z hľadiska implementácie Aarhuského dohovoru sa napriek vyššie uvedeným 

možnostiam participácie objavuje kritika. V presadzovaní tzv. tretieho piliera stále 

existujú nedostatky, napríklad, ako uvádza odborná literatúra349, v rozpore s jeho 

článkom 9 ods. 2 v rámci rozhodovania v správnom súdnictve je daná žalobná 

legitimácia občianskych združení zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia iba 

v prípade, ak namietajú porušenie svojich procesných práv v predchádzajúcom konaní 

pred správnymi orgánmi.350  

Organizácie venujúce sa podpore ochrany životného prostredia často vyjadrujú 

nespokojnosť so súčasným stavom a žiadajú ešte širšie možnosti zapojenia sa verejnosti 

do uvedených procesov. Namietajú predovšetkým spomenutý obmedzený prístup 

k súdnej ochrane podľa súdneho správneho poriadku, keďže na súdy sa prakticky môžu 

obrátiť iba príslušníci verejnosti, ktorí mali právo účasti i v príslušnom konaní. Tým sa 

stáva okruh oprávnených osôb užším než „dotknutá verejnosť“ (public concerned) 

podľa Aarhuského dohovoru.351 Definícia tohto pojmu v právnom poriadku Českej 

republiky doteraz chýba.  

Ešte v roku 2006 sa v odbornej literatúre objavil názor, že „český právny 

poriadok rieši otázku účasti verejnosti na rozhodovaní v záležitostiach životného 

prostredia spôsobom, ktorý sa značne líši od koncepcie Aarhuského dohovoru“, a že tak 

                                                 
347 Internetová stránka http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf (11. 2. 2013). 
348 Bližšie informácie k procesu RIA a jeho priebehu napr. na http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/klicove-
kroky/klicove-kroky-procesu-ria-92531/ (11. 2. 2013). 
349 Viď napr. KUSÁK, Martin: Věčné snahy o omezení účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech 
životního prostředí v kontextu Aarhuské úmluvy. In: České právo životního prostředí, 1/2006 (17), s. 6-
27. 
350 Podľa § 65 ods. 2 zákona č. 150/2002 Sb., súdenho správneho poriadku: „Žalobu proti rozhodnutiu 
správneho orgánu môže podať i účastník konania pred správnym orgánom, ktorý nie je k žalobe 
oprávnený podľa odstavca 1, ak tvrdí, že postupom správneho orgánu bol skrátený na právach, ktoré mu 
prináležia, takým spôsobom, že to mohlo mať za následok nezákonné rozhodnutie.“ 
351 Viď čl. 2 ods. 5 Aarhuského dohovoru, zvýraznenie pridané: „Zainteresovaná/dotknutá verejnosť“ 
znamená verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa 
životného prostredia, alebo sa o tento proces zaujíma; pre potreby tejto definície sa mimovládne 
organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce všetky požiadavky vnútroštátneho 
práva považujú za zaujímajúce sa o rozhodovací proces. 
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„v istom smere ide nad rámec Aarhuského dohovoru, v istom smere ho zase napĺňa 

nedostatočne“.352 Dnes je nepochybne situácia lepšia a na tomto poli nastal vývoj, iste 

aj vďaka neutíchajúcej aktivite predovšetkým občianskych združení zastupujúcich 

záujmy životného prostredia. Väčšina legislatívy je v súlade s požiadavkami 

Aarhuského dohovoru najmä vďaka potrebe transpozície unijných predpisov. Zákony 

v tejto oblasti predstavujú „dobrý základ“, reálne však zapojenie sa verejnosti ešte nie je 

dostatočné, za to však svoj podiel zodpovednosti nesie často i nedostatočne aktívna 

a o otázky životného prostredia sa nezaujímajúca verejnosť.353 

 

Zhrnutie 

 Ako vyplýva z vyššie uvedeného, princípy ochrany životného prostredia sú 

v českom právnom poriadku prítomné relatívne výrazne. Silnú oporu predstavujú 

ustanovenia priamo na ústavnej úrovni, čo zaraďuje českú Ústavu medzi moderné 

dokumenty tohto druhu. Na úrovni zákonných predpisov je k dispozícii jednak 

všeobecný zákon o životnom prostredí, a jednak vysoký počet špecifických zákonov, 

venovaných napr. ochrane určitej zložky životného prostredia. Otvorenou otázkou do 

budúcnosti zostáva problematika prijatia či neprijatia komplexného environmentálneho 

predpisu, zákonníka, ktorý by mohol priniesť vyšší stupeň zjednotenia. Práve pri tomto 

aspekte by nevyhnutne dôležitú rolu plnili princípy ochrany životného prostredia.  

Bolo by taktiež potrebné zabezpečiť, aby uvedené a už v súčasnosti vcelku 

bohaté zakotvenie skúmaných princípov v jednotlivých právnych normách našlo 

primeranú odozvu aj v aplikácii práva, resp. judikatúre. Pozorovaniu tohto aspektu je 

venovaná samostatná kapitola. V nasledujúcej sekcii je cieľom krátko a výstižne 

popísať situáciu v Rakúsku v porovnaní s práve charakterizovanou českou národnou 

úpravou.  

                                                 
352 KUSÁK, Martin: Věčné snahy o omezení účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního 
prostředí v kontextu Aarhuské úmluvy. In: České právo životního prostředí, 1/2006 (17), s. 9. 
353 HUMLÍČKOVÁ, Petra: Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010. Deset let práva na informace 
o životním prostředí, s. 31. 
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6. Komparácia s rakúskou právnou úpravou 
 

V rámci rakúskej právnej úpravy nie sú princípy ochrany životného prostredia 

zďaleka tak prominentne položené ako je tomu v prípade právneho poriadku 

a judikatúry v ďalšom štáte z nemecky hovoriacej oblasti Európy, v Spolkovej republike 

Nemecko. Len nízky výskyt v prameňoch práva nie je vždy nevyhnutne sprevádzaný 

nedostatkom odbornej literatúry k danej téme, ale v prípade princípov práva životného 

prostredia v Rakúsku sa autorka tejto práce s týmto neželaným, hoci v podstate 

logickým sprievodným javom stretla.  

Keďže by pre nedostatok materiálov nebolo dosť dobre možné zaradiť do každej 

sekcie tejto práce komparatívnu časť venovanú Rakúsku, bolo zvolené riešenie, 

v ktorom je poskytnutý krátky a ucelený samostatný prehľad tamojšieho poňatia 

skúmanej problematiky. Táto kapitola má z vyššie uvedených dôvodov mierne odlišnú 

štruktúru, čo sa týka jednotlivých častí venovaných princípom ochrany životného 

prostredia. Východiskom pritom boli princípy, ktoré uvádza Schnedl vo svojej 

publikácii Umweltrecht im Überblick, s pridaním princípu vysokej úrovne ochrany 

a princípu informovanosti a účasti verejnosti. 

6.1.  Špecifiká 
 

Spoločné ciele sledované rakúskym právom životného prostredia nie sú 

zakotvené v rovine ústavnej ani zákonnej. Špecifikom rakúskej situácie v porovnaní 

s Českou republikou je navyše fakt, že ide o spolkovú republiku, v rámci ktorej existuje 

deväť jednotlivých krajín (ďalej len „Länder“). Z tohto hľadiska je nutné pozrieť sa 

bližšie na rozdelenie kompetencií. Oblasť „životné prostredie“ nenájdeme ani v čl. 10 

(kompetencia federácie), ani v čl. 15 rakúskej ústavy (kompetencia krajín)354, a ide 

o tzv. prierezovú matériu (Querschnittsmaterie). Záležitosťami Länder sú napr. ochrana 

prírody, pôdy, stavebné právo, územné plánovanie či ich pozemné komunikácie. Pri 

výkone správy v tejto oblasti je často kompetencia pridelená ako sprostredkovaná 

federálna správa (mittelbare Bundesverwaltung) správnym orgánom Länder. 

                                                 
354 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930. 
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6.2.  Ústavná úroveň 
 

 Rakúska ústava výslovne ani implicitne neobsahuje žiadnu zmienku o ochrane 

životného prostredia ako takej, o jej princípoch či o udržateľnom rozvoji. 

Pravdepodobne je to spôsobené jej historicky starším pôvodom v porovnaní s Ústavou 

Českej republiky.355 Ani zákon, týkajúci sa základných práv a slobôd na ústavnej 

úrovni, Štátny základný zákon o všeobecných právach občanov z roku 1867356 nezahŕňa 

žiadne ustanovenie ohľadne životného prostredia, jasne z tých istých dôvodov. Ďalším 

kľúčovým dokumentom, ktorý je radený na ústavnú úroveň je Európsky dohovor 

o ľudských právach.357 I v ňom by sme však práva z environmentálnej oblasti hľadali 

márne. Napriek tomu napríklad čl. 8, stanovujúci právo na súkromný a rodinný život 

býva niekedy interpretovaný tak, že zahŕňa istú mieru environmentálnej ochrany.358  

V rámci spolkových ústavných zákonov si pozornosť v tomto pojednaní zaslúži 

najmä Spolkový ústavný zákon o obsiahlej (komplexnej) ochrane životného prostredia 

(Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umweltschutz), vydaný pod číslom 

BGBl (Bundesgesetzblatt, obdoba zbierky zákonov na úrovni federácie) 1984/491. 

Rakúsko, ba dokonca ako text explicitne hovorí, federácia, Länder i obce, sa v jeho 

extrémne krátkom, len dvojparagrafovom texte, zaväzujú k obsiahlej ochrane životného 

prostredia (umfassender Umweltschutz). Uvedený predpis poskytuje i definíciu tohto 

pojmu: ide o „ochranu prírodného prostredia ako základu pre život človeka pred 

škodlivými vplyvmi”, pričom táto ochrana „spočíva predovšetkým v opatreniach na 

ochranu čistoty vzduchu, vody a pôdy, ako aj v zabránení rušivému hluku”.359  

Tento spolkový ústavný zákon bol jednou zo spontánnych politických reakcií na 

protestné akcie proti plánovanej vodnej elektrárni na Dunaji v Hainburgu. Formulácia je 

nasmerovaná jasne antropocentricky, keďže hovorí o ochrane životného prostredia ako 

„základu pre život človeka” (Lebensgrundlage). V odbornej literatúre z ústavnoprávnej 

                                                 
355 Jej počiatky siahajú až k roku 1920, v roku 1945 bola opätovne prijatá. Pozri HAUSMANINGER, 
Herbert: Austrian Legal System, s. 20. 
356 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im 
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, RGBl. Nr. 142/1867. 
357 K tomu, že dokument je súčasťou ústavného poriadku na najvyššej úrovni pozri HAUSMANINGER, 
Herbert: Austrian Legal System, s. 24. 
358 Viď napr. prípady Európskeho súdu pre ľudské práva: Lopez Ostra proti Španielsku (1994) alebo 
Tătar proti Rumunsku (2009). 
359 „ (...) [D]ie Bewahrung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen vor schädlichen 
Einwirkungen. Der umfassende Umweltschutz besteht insbesondere in Maßnahmen zur Reinhaltung der 
Luft, des Wassers und des Bodens sowie zur Vermeidung von Störungen durch Lärm.” 
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oblasti býva označovaný ako jedno z určení štátnych cieľov (Staatszielbestimmung).360 

Obsahuje determinanty, určité zakotvenia hodnôt, ktoré by mali byť následne 

zohľadňované v rámci konania správnych orgánov, apod.361  

Je možné v tejto súvislosti poukázať na niekoľko rozhodnutí ústavného súdu 

(Verfassungsgerichtshof, VfGH), napríklad č. VfSlg 12.009/1984.362 V ňom súd 

poukazuje na to, že uvedený spolkový ústavný zákon výslovne označuje obsiahlu 

(komplexnú) ochranu životného prostredia za štátny cieľ. Tiež konštatuje, že pri takejto 

ústavnoprávnej úprave ani nevyvstáva otázka, či je ochrana záujmov životného 

prostredia verejným záujmom. V právnej vete rozhodnutia súd síce uznáva, že zákaz 

jazdy na motorových člnoch po jazere je v riešenom prípade zásahom do „slobody 

zárobku“ (Erwerbsfreiheit), no predmetný spolkový ústavný zákon konštruuje verejný 

záujem, ktorý daný zásah ospravedlňuje.  

Taktiež v rozhodnutí č. VfSlg 13.635/1993 súd argumentuje spolkovým 

ústavným zákonom o obsiahlej ochrane životného prostredia, keď i na jeho základe 

posudzuje ustanovenia chemického zákona a jeho preventívne ciele. Podľa súdu je 

oprávnené spájať označovacie povinnosti na úseku chemikálií s bezpečnostnými 

úvahami v súlade s predbežnou opatrnosťou.363  

Práve analyzovaný predpis ale neobsahuje žiadne právo na životné 

prostredie, netvorí v konečnom dôsledku ani priamo aplikovateľnú normu, a pôsobí 

v porovnaní s inými ústavnoprávnymi ustanoveniami „slabšie“.364 Na druhej strane 

ústavy jednotlivých Länder v niektorých prípadoch obsahujú detailné popisy 

environmentálno-politických cieľov, ako je tomu napríklad v článku 7a ods. 2 ústavy 

Korutánska (Kärntner Landesverfassung, K-LVG).365 Z vyššie uvedeného vyplýva, že 

v českej právnej úprave je na ústavnej úrovni ochrana životného prostredia obsiahnutá 

ďaleko výraznejšie než v úprave Rakúska. 

                                                 
360 RASCHAUER, Nicolas, WESSELY, Wolfgang (Hg.): Handbuch Umweltrecht, s. 34. Príkladom 
ďalšieho štátneho cieľa je neutralita, viď napr. čl. 9a ods. 1 rakúskej ústavy, B-VG. 
361 RASCHAUER, Nicolas, WESSELY, Wolfgang (Hg.): Handbuch Umweltrecht, s. 35. 
362 Vyhľadávač rozhodnutí VfGH je dostupný na http://www.ris.bka.gv.at/Vfgh/ (7. 2. 2013). 
363 „In Anbetracht des BVG ist es jedoch gerechtfertigt, den chemikalienrechtlichen 
Kennzeichnungspflichten vorsorgliche Sicherheitskalkultionen zugrunde zu legen.“ Cit podľa 
RASCHAUER, Nicolas, WESSELY, Wolfgang (Hg.): Handbuch Umweltrecht, s. 35. 
364 RASCHAUER, Nicolas, WESSELY, Wolfgang (Hg.): Handbuch Umweltrecht, s. 35. 
365 SCHNEDL, Gerhard: Umweltrecht im Überblick, s. 47. 
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6.3.  Princípy ochrany životného prostredia  
 

Podobne ako v Českej republike, ani v Rakúsku neexistuje pre oblasť práva 

životného prostredia jediný ucelený kódex, naopak, úprava je roztrúsená po mnohých 

zložkových či iných zákonoch. V prípade niektorých noriem dokonca dochádza k tzv. 

„deväť plus jeden“ efektu366, ktorý spočíva v tom, že úprava pre danú oblasť je vydaná 

jednak ako spolkový zákon, jednak ako zákon v rámci každej z deviatich Länder. 

Spomínaný jav vzniká často i v spojitosti s implementáciou unijných predpisov, kedy 

navyše texty jednotlivých zákonov vykazujú iba minimálne rozdiely. Môžeme ho 

pozorovať napríklad v súvislosti s úpravou prístupu k informáciám o životnom 

prostredí.  

Na tomto mieste je vhodné poskytnúť krátky terminologický exkurz, týkajúci sa 

v niektorých prípadoch zamieňaných nemeckých pojmov označujúcich prevenciu 

a predbežnú opatrnosť. Z hľadiska terminológie v tejto kapitole je východiskom text čl. 

191 ods. 2 vety druhej Zmluvy o fungovaní Európskej únie: slovenské znenie stanoví 

„Vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie (...)“, české „Je založena na 

zásadách obezřetnosti a prevence (...)“ anglické „It shall be based on the precautionary 

principle and on the principles that preventive action should be taken (...)“ a nemecké 

„Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung (...)“. Za synonymum 

slova precautionary principle, teda princípu predbežnej opatrnosti (hoci paradoxne 

práve do slovenčiny či češtiny tak v predmetnom ustanovení toto slovné spojenie 

preložené nie je), je naďalej pre účely tejto práce považované nemecké slovo Vorsorge. 

Za synonymum princípu prevencie zase termín Vorbeugung/Prävention. 

Z medzinárodného a unijného práva životného prostredia sa do národnej politiky 

životného prostredia a práva dostali predovšetkým princíp prevencie a predbežnej 

opatrnosti (Vorsorgeprinzip), princíp znečisťovateľ platí (Verursacherprinzip), princíp 

(trvalo) udržateľného rozvoja (Nachhaltigkeitsprinzip) a integrácie 

(Integrationsprinzip). Čisto pre Rakúsko ako spolkovú krajinu je charakteristický 

princíp spolupráce, kooperácie (Kooperationsprinzip).367 Právna záväznosť je týmto 

zásadám pripisovaná až vtedy, keď si nájdu cestu do konkrétnych zákonov v oblasti 

                                                 
366 D. Ennöckl na prednáške v rámci kurzu Úvod do práva životného prostredia (Einführung ins 
Umweltrecht), Universität Wien, zimný semester 2012/2013. 
367 SCHNEDL, Gerhard: Umweltrecht im Überblick, s. 49. 
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práva životného prostredia, pričom vtedy sa stávajú predovšetkým vodítkom pre 

interpretáciu daných noriem.368 O princípoch ochrany životného prostredia autori 

učebných pomôcok pre odbor práva životného prostredia hovoria zväčša len marginálne 

s poukázaním na fakt, že väčšina z princípov existuje len v programovej rovine a chýba 

im zákonná konkretizácia.  

6.4.  Princíp (trvalo) udržateľného rozvoja 
 

V súvislosti s princípom (trvalo) udržateľného rozvoja treba podotknúť, že tento 

metaprincíp369 je v rakúskom právnom poriadku prítomný celkom výrazne. To by 

vyplývalo z hojnosti výskytu slova „udržateľný“ (nachhaltig) v právnych normách 

z rôznych oblastí. V skutočnosti však tento termín býva používaný často najmä 

s dôrazom na jeho časový aspekt, a nie na ekologické hľadisko udržateľnosti. 

V odborných statiach nájdeme aj do istej miery nadnesené a zveličené zhrnutie, že 

udržateľnosť je „obľúbené dieťa“ v niektorých právnych oblastiach, v iných „sirota“ 

a vo všeobecnosti „dcéra súčasnosti“.370 Mauerhofer však zdôrazňuje, že v rakúskom 

spolkovom ústavnom práve žiadna explicitná konkretizácia konceptu či princípu 

udržateľnosti nejestvuje. Pri porovnaní situácie s Nemeckom je jasné, že v tejto oblasti 

je zásadný rozdiel: nemecká ústava, resp. základný zákon (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland, 1949) obsahuje vo svojom článku 20a vyjadrenie ochrany 

životného prostredia ako štátneho cieľa, vrátane zmienky o zodpovednosti voči budúcim 

generáciám.371 V prípade Rakúska nájdeme výslovné zmienky udržateľnosti v dvoch 

ústavách Länder, a to v Hornom a Dolnom Rakúsku. Mauerhofer upozorňuje 

predovšetkým na to, že vo všeobecnosti chýba zabezpečenie skutočného fungovania 

tohto princípu (Operationalisierung).372 

Na základe vyššie uvedeného je možné stotožniť sa s práve parafrázovaným 

názorom. Ba čo viac, zistenie je aktuálne aj pre situáciu v Českej republike. V rámci 

                                                 
368 SCHNEDL, Gerhard: Umweltrecht im Überblick, s. 49. 
369 WILKINSON, David: Environment and law, s. 104. 
370 MAUERHOFER, Volker: Zur rechtlichen Umsetzung der Nachhaltigkeit in Österreich (Teil II). In: 
Recht der Umwelt 2004/74, dostupné v online databáze www.rdb.at (28. 1. 2013). 
371 „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen (…).“ Dostupné online na http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (1. 2. 2013). 
372 Pracuje s pojmom koncept (Nachhaltigkeitskonzept), ale pre účely tejto práce jeho obsah môže zahŕňať 
i „princíp.“ 
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princípu (trvalo) udržateľného rozvoja je charakteristika do istej miery obdobná: texty 

zákonov na ňu odkazujú mnohokrát bez toho, aby jej dávali skutočný význam a zmysel. 

Na to, aby sa princíp udržateľnosti nestal naozaj „slabým“ princípom bez náplne, je 

potrebné viac ujasniť jeho význam, jednak vo všeobecnosti, jednak v konkrétnych 

oblastiach práva (nielen) životného prostredia.  

6.5.  Princíp predbežnej opatrnosti 
 

Zaujímavosťou je, že v Schnedlovom zozname zásad samostatne nie je 

uvádzaný princíp prevencie. To samozrejme neznamená, že v rakúskom právnom 

poriadku prítomný nie je, naopak. Skôr táto skutočnosť vypovedá o tom, že práve 

v súvislosti s právom životného prostredia sa oveľa viac do popredia dostal práve 

princíp predbežnej opatrnosti.  

Princíp predbežnej opatrnosti373 je chápaný ako znak modernej politiky 

životného prostredia, ktorá má viesť k predchádzaniu vzniku možného poškodenia 

životného prostredia. Rovnako ako u ostatných princípov však Schnedl konštatuje, že 

jeho použitie v normatívnom texte má zväčša charakter programového vyhlásenia. 

Zdôrazňuje tiež, že úzko súvisí s tzv. technickými ustanoveniami (Technikklauseln), 

medzi ktoré patria stav techniky (Stand der Technik), všeobecne uznávané technické 

pravidlá (die allgemein anerkannten Regeln der Technik), najlepšie dostupné techniky 

(die besten verfügbaren Techniken) a stav vedy a techniky (Stand der Wissenschaft und 

Technik). V tejto práci sú uvedené štandardy priraďované skôr k princípu vysokej 

úrovne ochrany. 

Hoci sa to nikde výslovne nedeklaruje, maximálnej možnej aplikácii princípu 

predbežnej opatrnosti zodpovedá aj odmietavý postoj Rakúska voči využívaniu 

atómovej energie.374 Nie je totiž povolená výstavba jadrových elektrární, ani 

potenciálne spustenie tých už vybudovaných.  

                                                 
373 Vo svojom zozname Schnedl vynecháva princíp prevencie, preto je sporné, či v tomto prípade použitý 
pojem Vorsorge nezahŕňa i zásadu prevencie. 
374 Viď ústavný spolkový zákon o bezjadrovom Rakúsku (Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies 
Österreich, BGBl. I Nr. 149/1999). Jeho historický predchodca na zákonnej úrovni bol zákon už z roku 
1978 (Atomsperrgesetz), ktorý bol prijatý na základe výsledku (zaujímavosťou je, že veľmi tesného – 
50,5%) ľudového hlasovania o spustení atómovej elektrárne Zwentendorf. Prehľad výsledku podľa 
Länder je dostupný na internetových stránkach rakúskeho ministerstva vnútra 
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksabstimmung/Ergebnisse.aspx (30. 4. 2013). 
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6.6.  Princíp zodpovednosti pôvodcu a znečisťovateľ platí 
 

Princíp zodpovednosti pôvodcu (Verursacherprinzip) je v Rakúsku primárne 

chápaný ako princíp určujúci, komu sú jednotlivé ohrozenia a poškodenia životného 

prostredia pričítateľné. V konečnom dôsledku je cieľom určiť, kto za ne ponesie 

finančnú zodpovednosť, teda komu budú pričítané náklady – preto uvedený princíp 

môžeme charakterizovať aj ako Kostenzurechnungsprinzip, princíp pričítania 

nákladov.375 V tejto súvislosti ide o náklady spojené nielen s odstránením následkov, ale 

i s prevenciou ďalšej budúcej ujmy. Podľa Schnedla sú preto v princípe zodpovednosti 

pôvodcu identifikovateľné i komponenty preventívnej ochrany životného prostredia 

a princípu predbežnej opatrnosti.  

Z hľadiska nástrojov, prostredníctvom ktorých je presadzovaný, i tu, podobne 

ako v Českej republike, rozlišujeme jednak občianskoprávnu zodpovednosť 

(zivilrechtliche Haftung), jednak zodpovednosť verejnoprávnu (öffentliche Haftung). 

Samostatne je uvádzaná i zodpovednosť trestnoprávna (Umweltstrafrecht), hoci 

v Českej republike by sme práve ju mohli zaradiť pod zodpovednosť verejnoprávnu. 

Podobne ako v českom prostredí,376 i v Rakúsku je zakotvená trestná zodpovednosť 

právnických osôb, a to v samostatnom zákone (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz).377 

Rozdiel spočíva napríklad v sankciách, ktoré je im možné uložiť – u našich rakúskych 

susedov sú to čisto peňažné tresty.378  

S problematikou súvisia i odvody a poplatky na úseku životného prostredia 

(Umweltabgaben), citovaný autor však nehovorí samostatne o princípe znečisťovateľ 

platí. Zmienky ohľadne tohto princípu sa síce v niektorých právnych predpisoch 

vyskytujú,379 ale bez bližšej konkretizácie.380 Zákon o ochrane vzduchu pred imisiami 

                                                 
375 SCHNEDL, Gerhard: Umweltrecht im Überblick, s. 50. 
376 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestnej zodpovednosti právnických osôb a konaní proti nim. 
377 Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten 
(Verbandsverantwortlichkeitsgesetz – VbVG) BGBl. I Nr. 151/2005, vstup v platnosť 1.1.2006. 
V doslovnom preklade zákon hovorí o „spolkoch“ či „zväzoch“, ale podľa jeho § 1 ods. 2 ide o právnické 
osoby (juristische Personen). 
378 Bližšie viď KERT, Robert: Verbandsverantwortlichkeit in Österreich. In: ZÁHORA, Jozef, KERT, 
Robert (ed.): Trestná zodpovednosť právnických osôb/Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von 
juristischen Personen, s. 54-73, najmä s. 65 a nasledujúce. 
379 Výslovná zmienka napr. v § 55e ods. 1 riadok 1 vodného zákona (Wasserrechtsgesetz,WRG, BGBl. 
Nr. 215/1959) či v § 9b riadku 1 zákona o ochrane vzduchu pred imisiami (Immissionsschutzgesetz - Luft, 
IG-L, BGBl. Nr. 115/1997): Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch Luftschadstoffe ist im Sinne des 
Verursacherprinzips vorzubeugen; nach Möglichkeit sind Luftschadstoffe an ihrem Ursprung zu 
bekämpfen. 
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napríklad stanoví, že pri tvorbe príslušných programov majú byť vzaté do úvahy 

niektoré zásady: „Poškodeniu objektov ochrany škodlivými látkami vo vzduchu sa má 

predchádzať v zmysle princípu zodpovednosti pôvodcu; podľa možností majú byť tieto 

škodlivé látky potláčané už v mieste svojho pôvodu.“381 

6.7.  Princíp vysokej úrovne ochrany 
 

Hoci sa v rakúskych učebniciach práva životného prostredia medzi princípmi 

národnej úpravy zásada vysokej úrovne ochrany (hohes Schutzniveau) neuvádza, 

v zákonoch sa predsa vyskytuje. Ako príklad poslúži ustanovenie chemického zákona, 

ktoré obsahuje pre jeho účely definíciu pojmu stav techniky. Zjednodušene povedané, 

predstavuje stav vývoja zodpovedajúci súčasným vedeckým poznatkom, pričom pri 

jeho určovaní majú byť zohľadnené také postupy, zariadenia, látky, atď., ktoré sú 

najúčinnejšie pri dosahovaní všeobecne vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia 

a životného prostredia. Ohľad sa má brať tiež na proporcionalitu medzi námahou 

a nákladmi spojenými s požadovanými opatreniami a ich prínosom pre chránené 

záujmy. Úvahy majú byť zároveň vo svetle zásady prevencie.382 

Taktiež sa samostatne neuvádza princíp najvyššej hodnoty. Bolo by možné jeho 

existenciu vyvodiť z existencie vyššie uvádzaného zákona o obsiahlej ochrane 

životného prostredia, pozdvihnutého dokonca na ústavnú úroveň. Prejavuje sa taktiež 

v rámci správnych či súdnych konaní, v ktorých nutne dochádza k porovnávaniu 

záujmov ochrany životného prostredia a záujmov iných. 

6.8.  Princíp informovanosti a účasti verejnosti 
 

Čo sa týka princípu účasti verejnosti a dodržiavania s ním úzko súvisiaceho 

Aarhuského dohovoru, niekoľko prípadov z Rakúska bolo predmetom posudzovania 

                                                                                                                                               
380 SCHNEDL, Gerhard: Umweltrecht im Überblick, s. 51.  
381 Viď vyššie cit. ustanovenie IG-L.  
382 Viď § 2 riadok 7 chemického zákona, Bundesgesetz über den Schutz des Menschen und der Umwelt 
vor Chemikalien (Chemikaliengesetz) BGBl. I Nr. 53/1997– ChemG: (…) Bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbesondere jene vergleichbaren Verfahren, Einrichtungen, Stoffe, Gemische, 
Erzeugnisse oder Betriebsweisen heranzuziehen, welche am wirksamsten für die Erreichung eines 
allgemein hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und für die Umwelt insgesamt sind. Bei 
der Bestimmung des Standes der Technik sind die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Aufwand für die 
erforderlichen Maßnahmen und dem Nutzen für die zu schützenden Interessen sowie der 
Vorsorgegrundsatz im Allgemeinen wie auch im Einzelfall zu berücksichtigen. (Zvýraznenie pridané.) 
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Výboru pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru. Príkladom je prípad z roku 2008,383 

týkajúci sa plánovania projektu rýchlostnej cesty vedúcej cez dolinu rieky Enns. Výbor 

tu uzavrel, že nemôže skonštatovať porušenie Aarhuského dohovoru, a to najmä kvôli 

vtedajšej pokročilej fáze rozhodovacieho procesu. Poukázal taktiež na fakt, že plánovací 

proces v danom prípade začal ešte dávno predtým, než dohovor pre Rakúsko ako jeho 

zmluvnú stranu vstúpil v platnosť (je vylúčený jeho retroaktívny účinok). Výbor však 

považoval za potrebné zdôrazniť, že účasť verejnosti v súlade s čl. 6 a 7 dohovoru by 

„nemala mať podobu iba formálnej participácie“. Účasť verejnosti má zahŕňať verejnú 

debatu, ktorej sa môže verejnosť zúčastniť ešte v ranom štádiu rozhodovacieho procesu, 

„keď sú otvorené všetky možnosti, a keď môže byť výsledok tejto účasti vzatý do 

úvahy“.384  

Prípad ilustruje, že je často ťažké sa právne brániť proti rozhodnutiam a 

procesom, ktoré sú významné z hľadiska politického i faktického, ale nemôžu byť 

riešené z právneho hľadiska, keďže sú prijímané mimo právnych procesov (can hardly 

be touched by legal means since the decisions are taken outside formal legal 

procedures).385 V roku 2010 bol iniciovaný ďalší prípad OEKOBUEROm, 

koordinačným úradom rakúskych environmentálnych organizácií, ktorý tvrdil, že 

Rakúsko nesplnilo svoju povinnosť vytvoriť jasný, konzistentný a transparentný rámec 

efektívneho vynucovania práva v oblasti práva životného prostredia.386 Taktiež bolo 

tvrdené, že prístup k spravodlivosti nie je efektívny, spravodlivý a založený na princípe 

rovnosti, keďže existuje nerovnováha medzi prístupom k spravodlivosti zo strany 

environmentálnych organizácií a ostatných strán. Výbor v marci 2010 rozhodol, že 

prípadom sa bude zaoberať a v decembri nasledujúceho roku skonštatoval porušenie 

viacerých ustanovení Aarhuského dohovoru.  

V praxi existujú obdobné možnosti účasti verejnosti ako podľa českého 

právneho poriadku. Jednotlivé zákony pre rôzne subjekty zaručujú práva od možnosti 
                                                 
383 ANDRUSEVYCH, A. et al. (eds.): Case Law of the Aarhus Convention Complience Committee (2004-
2011), case 26 (2008): Austria: NETT, s. 161. 
384 „Importantly, participation is to include public debate and the opportunity for the public to participate 
in such debate at an early stage of the decision-making process, when all options are open and when due 
account can be taken of the outcome of the public participation.“ Zdroj: ANDRUSEVYCH, A. et al. 
(eds.): Case Law of the Aarhus Convention Complience Committee (2004-2011), s. 162, zvýraznenie 
pridané. Austria ACCC/C/2008/26, ECE/MP.PP/C.1/2009/6/Add.1, 8 February 2011, para. 66.  
385 ANDRUSEVYCH, A. et al. (eds.): Case Law of the Aarhus Convention Complience Committee (2004-
2011), case 26 (2008): Austria: NETT, s. 161. 
386 ANDRUSEVYCH, A. et al. (eds.): Case Law of the Aarhus Convention Complience Committee (2004-
2011), case 48 (2010): Austria: OEKOBUERO, s. 189. 
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podania pripomienky či námietky, cez právo vyjadrenia resp. právo byť vypočutý 

(Anhörungsrecht), až právo účasti ako procesná strana. V rámci posudzovania vplyvov 

na životné prostredie je možná účasť i tzv. občianskej iniciatívy,387 ktorá sa v českom 

zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nevyskytuje. 

 

Hoci ako samostatný nie je uvádzaný princíp informovanosti a účasti verejnosti, 

v rakúskej legislatíve je, najmä vďaka potrebe transponovať unijné predpisy, prítomný. 

V jeho duchu sa nesie, podobne ako je tomu v českej právnej úprave, zákon o prístupe k 

informáciám o životnom prostredí (Umweltinformationsgesetz388). Každý, teda fyzická 

i právnická osoba, má podľa neho právo na voľný prístup k týmto informáciám bez 

nutnosti dokazovať právny záujem.389 Práve výslovné spomenutie právnických osôb 

robí predmetné ustanovenie jasnejším než je to u jeho českého ekvivalentu. Povinné 

miesta (informationspflichtige Stellen) majú príslušné informácie uverejňovať aj 

aktívne, primárne v elektronickej podobe.390  

Funkciu koordinátora v tejto oblasti plní spolkový úrad pre životné prostredie 

(Umweltbundesamt), ktorý taktiež vedie zoznam povinných miest, a podporuje výmenu 

informácií medzi nimi.391 Tu môžeme vidieť pozitívny prvok rakúskej úpravy, odlišný 

od tej českej, v ktorej žiadny centrálny zoznam povinných subjektov vedený nie je. 

Zákonom UIG nie sú pokryté matérie, ktoré patria do kompetencie Länder; preto 

v každej z nich existuje ďalší zákonný predpis, ktorý sa tejto problematike venuje. Tieto 

normy nesú najrôznejšie názvy: od zákona o informačnej povinnosti cez zákon 

o ochrane životného prostredia, až po zákon o informáciách o životnom prostredí.392 

Rozdiely sa dajú vypozorovať aj v definícii pojmu informácie o životnom 

prostredí; tá česká je obsiahlejšia, navyše je pri nej gramatickým výkladom možné 

                                                 
387 Bürgerinitiative, na vytvorenie je potrebných aspoň 200 podpisov občanov s volebným právom v 
danej oblasti.  
388 Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Umweltinformationsgesetz - UIG),  
BGBl. Nr. 495/1993. 
389 Viď § 4 ods. 1 UIG. 
390 Viď § 9 UIG. 
391 Viď § 10 UIG.  
392 Burgenländisches Umweltinformationsgesetz, Kärtner Auskunftspflichtgesetz, NÖ Auskunftsgesetz, 
OÖ Umweltschutzgesetz, Gesetz des Landes Salzburg über die Auskunftspflicht und Datenschutz, Gesetz 
des Landes Steiermark über Einrichtungen zum Schutze der Umwelt, Steiermärkisches 
Auskunftspflichtgesetz, Tiroler Umweltinformationsgesetz, Vorarlberger Landes-
Umweltinformationsgesetz, Wiener Umweltinformationsgesetz. Zdroj zoznamu: kurz Úvod do práva 
životného prostredia (Einführung ins Umweltrecht), Universität Wien, zimný semester 2012/2013. 
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vyvodiť, že zoznam typov informácií je len príkladný. V prípade rakúskeho ustanovenia 

tomu tak nie je. Na ňom je taktiež oveľa viac badateľné, že ide o transponovanie 

unijného predpisu. Vo formulácii sa totiž objavuje v rámci zložiek životného prostredia, 

o ktorých stave sú informácie poskytované, aj pojem „morské oblasti“ (Meeresgebiete). 

Pritom je pojem v prípade Rakúska ako vnútrozemského štátu jasne nadbytočný.393  

Taktiež obdobne ako v Českej republike existujú podľa tohto zákona dôvody, 

pre ktoré sa informácie neposkytnú. Patrí k nim napríklad verejná bezpečnosť, obrana 

štátu, ochrana oblastí životného prostredia, ktorých sa dané informácie týkajú, ochrana 

osobných údajov, obchodné tajomstvo (Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis) či práva 

duševného vlastníctva. V konkrétnom prípade, ak sa zistí niektorý z dôvodov pre 

neposkytnutie informácie, sa musí posúdiť, či dané záujmy na utajení informácií 

(Geheimhaltungsinteressen) sú hodné ochrany. Navyše je potrebné uvážiť, či také 

záujmy svojou dôležitosťou prevýšia verejný záujem na zverejnení informácií, napr. 

kvôli ochrane pre závažným poškodením životného prostredia.394 

UIG sa vzťahuje v Rakúsku i na poskytovanie informácií o nehodách 

(Störfall)395, pričom upresňujúce pravidlá sú obsiahnuté v príslušnom nariadení 

(Störfallverordnung). V Českej republike je oproti tomu problematika ošetrená 

samostatným zákonom o prevencii závažných havárií,396 čoho výsledkom je zrejme 

väčšia prehľadnosť úpravy. 

6.9.  Princíp kooperácie a integrácie 
 

Na poslednom mieste u Schnedla uvádzaný princíp kooperácie je vo svojej 

podstate princípom procesnoprávnym a vzťahuje sa na tvorbu environmentálno-

politických rozhodovacích procesov. Má pritom prebiehať spolupráca všetkých štátnych 

i spoločenských síl, predovšetkým tých dotknutých a zainteresovaných.397 Špecifická 

zásada (Kooperationsprinzip) sa vyskytuje výslovne iba v tzv. Alpskom dohovore, kde 

figuruje hneď vedľa zásady zodpovednosti pôvodcu a predbežnej opatrnosti medzi 

                                                 
393 Viď § 2 riadok 1 UIG. 
394 EDER-PAIER, Monika (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft): Das Recht auf Umweltinformation, s. 12. 
395 Viď § 14 UIG.  
396 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevencii závažných havárií spôsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami alebo chemickými prípravkami, § 22 a nasledujúce. 
397 SCHNEDL, Gerhard: Umweltrecht im Überblick, s. 51. 
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všeobecnými záväzkami zmluvných strán.398 Za jeho prejavy však možno považovať 

i existenciu úradov ombudsmanov životného prostredia na úrovni Länder,399 účasť 

environmentálnych organizácií na správnych konaniach dotýkajúcich sa životného 

prostredia a rôzne formy účasti občanov.400 V dôsledku posledného menovaného znaku 

v ňom vidíme prvky princípu informovanosti a účasti verejnosti.  

Ako posledný z princípov vo svojej publikácii zmieňuje Schnedl princíp 

integrácie (Integrationsprinzip), podľa ktorého má byť ochrana životného prostredia 

ponímaná čo najširšie a má ísť o ochranu životného prostredia ako celku. Táto zásada sa 

prejavuje i v Českej republike, konkrétne napr. v zákone o integrovanej prevencii, 

IPPC.   

 

Zhrnutie 

 Po predstavení rakúskej úpravy možno zhodnotiť, že tamojšia situácia je zrejme 

veľmi podobná ďalším stredo- a západoeurópskym krajinám. Mnohé princípy ochrany 

životného prostredia boli na národnej úrovni zakotvené najmä ako dôsledok 

premietnutia unijnej legislatívy. Nie je preto možné robiť závery o tom, či je jedna 

úprava, či už tá česká alebo rakúska, „lepšia“ ako tá druhá. V mysliach ľudí je často 

Rakúsko spojené so stereotypom ekologického štátu, preto možno prekvapí, že práve 

zásady ochrany životného prostredia nie sú prítomné v zákonnej úprave výraznejšie. Je 

nutné na tomto mieste vyzdvihnúť napríklad federálny ústavný zákon o obsiahlej 

(komplexnej) ochrane životného prostredia, na druhej strane však i poukázať na jeho 

slabiny a fakt, že jeho nepatrný rozsah a príliš všeobecná formulácia mu na význame 

uberajú. Naopak, pozitívne je určite potrebné vidieť existenciu inštitútu úradov 

ombudsmanov pre životné prostredie (Umweltanwaltschaften), ktoré sú popísané bližšie 

v nasledujúcej sekcii venovanej uplatňovaniu princípov ochrany životného prostredia 

v praxi. 

                                                 
398 Viď čl. 2 ods. 1 Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention, BGBl. Nr. 477/1995): Die 
Vertragsparteien stellen unter Beachtung des Vorsorge-, des Verursacher- und des Kooperationsprinzips 
eine ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen (…) (zvýraznenie pridané). 
399 Ide o Umweltanwaltschaften, bližšie viď napr. http://www.umweltanwaltschaft.gv.at/folge/gesetz.htm 
(7. 2. 2013). 
400 SCHNEDL, Gerhard: Umweltrecht im Überblick, s. 52. 
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7. Judikatúra  
 

Princípy práva životného prostredia môžu byť okrem „samostatného“ použitia 

doplnkom pomáhajúcim súdom pri interpretácii všeobecných princípov správneho 

práva.401 To však nie je všetko: tieto princípy nachádzajú uplatnenie v celom práve 

životného prostredia. Ako uvádza v citovanom diele Hughes,402 existujú dva logické 

predpoklady, týkajúce sa efektívneho uplatňovania a vynucovania práva v tejto oblasti: 

fakt, že tí, ktorí sú zaň zodpovední: (i) sú spokojní s formou a obsahom daných 

právnych predpisov, teda že tieto nie sú príliš vágne a technické, (ii) sú po etickej 

stránke presvedčení, že má byť plnenie daných predpisov vynucované vo všeobecnosti 

i v jednotlivých konkrétnych prípadoch.  

Hoci na rozdiel od právnych systémov založených na common law, kde je 

nesporná úloha súdnych rozhodnutí ako prameňa práva, v Českej republike neexistujú 

tzv. precedensy, judikatúra hrá i tu podstatnú rolu. Teoreticky by sa tu dala vytvoriť 

paralela s angloamerickým právnym systémom, v ktorom rovnako všetky súdne 

rozhodnutia nemajú funkciu či status precedensu. Niektoré z nich záväzné nie sú a ich 

nasledovanie nie je nutné, napr. v prípade rozhodnutia súdu prvej inštancie z iného štátu 

v rámci územia Spojených štátov amerických. Prvostupňový súd v inom štáte sa nemá 

povinnosť ním riadiť, môže však zvážiť jeho „presvedčivú autoritu“ (persuasive 

authority).403 V súčasnosti sa dá v Českej republike pozorovať, že súdy nižšieho stupňa, 

a v nadväznosti na to i právni praktici a teoretici majú tendenciu riadiť sa predošlými 

súdnymi rozhodnutiami súdov vyšších inštancií, a taktiež ich citovať v odôvodneniach 

svojich rozsudkov, podaní či v odborných statiach. Nepochybne teda aj v českom 

prostredí judikatúra vyšších súdov, hoci nemá právnu záväznosť, vykazuje vysoký 

stupeň persuasive authority.404 Súdy však i samy upozorňujú na to, že predovšetkým 

                                                 
401 MACRORY, Richard (ed.) et al.: Principles of European Environmental Law : The Avosetta Series, 
Proceedings of the Avosetta Group of European Environmental Lawyers, s. 7. 
402 HUGHES, David: Environmental Law, s. 27. 
403 Pre porovnanie s Veľkou Britániu pozri napr. MARTIN, Elizabeth A., LAW, Jonathan (eds.): A 
Dictionary of Law. 6th edition, pod heslom precedent na s. 404. 
404 Pre porovnanie viď napr. rozhodnutie NSS už z roku 2007, 1 As 33/2006 – 53: „Akokoľvek sa teda i 
v českom právnom prostredí začína uznávať špecifická normatína sila judikatúry, vrátane zásady stare 
decisis, t.j. zotrvať pri rozhodnutom, Najvyššiem správnemu súdu nezostáva než konštatovať normatívnu 
irelevanciu sťažovateľom použitej judikatúry pre posudzovanú vec.“ (Pridané zvýraznenie kurzívou.)  
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časti judikátov a právne vety musia byť vždy zvažované spoločne s celým kontextom 

právnej normy i špecifikami daného prípadu.405 

7.1.  Globálny pohľad na environmentálnu judikatúru 
 

Agendu súdov v rámci ochrany životného prostredia môžeme rozdeliť406 podľa 

rôznych sfér, ktorých sa rozhodovanie týka, na oblasť trestného práva (trestné činy proti 

životnému prostrediu), občianskeho práva (vlastnícke právo, náhrada škody), správneho 

práva (súdny prieskum rozhodnutí správnych orgánov v oblasti ochrany práva 

životného prostredia v rámci správneho súdnictva) i práva ústavného (kontrola 

a ochrana ústavnosti a zákonnosti delegovanej legislatívy). Významnú úlohu plní hlavne 

oblasť trestného a administratívneho práva, keďže „odvetvia verejného práva zostávajú 

ochrane životného prostredia najbližšie“.407 Spomedzi procesných predpisov sú pre túto 

oblasť relevantné trestný poriadok, občiansky súdny poriadok, správny poriadok 

i ďalšie špecifické predpisy z úseku životného prostredia, ako napr. predpis upravujúci 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie, EIA, či odchylné procesné ustanovenia 

dotýkajúce sa účasti verejnosti, ako je ustanovenie § 70 zákona o ochrane prírody a 

krajiny.  

Nezanedbateľnú úlohu pri ochrane životného prostredia na úrovni 

medzinárodnej a unijnej plnia hlavne (i) Medzinárodný súdny dvor, (ii) Tribunál pre 

morské právo,408 (iii) Európsky súdny dvor pre ľudské práva a (iv) Súdny dvor 

Európskej únie. Nemožno skonštatovať, že by prípady na úseku životného prostredia 

tvorili väčšinu agendy týchto inštitúcií, ale odborníci sa zhodujú, že v posledných 

rokoch nastal i tu nebývalý nárast, ktorý má tendenciu pokračovať.409 

                                                 
405 Viď tiež predchádzajúca poznámka pod čiarou. Taktiež, podľa rozsudku Nejvyššieho správneho súdu 
z dňa 11.09.2008, sp. zn. 2 A 57/2008-84: „Takzvaná právna veta, teda zhrnutie právneho názoru 
obsiahnutého v rozhodnutí súdu, vytvorené pre účely publikácie v zbierke súdnych rozhodnutí, 
nepredstavuje všeobecne platné pravidlo schopné samostatnej existencie. Naopak, je potrebné vnímať ju 
jednak v kontexte právnej normy, ktorú má vykladať, a jednak v kontexte skutkových a právnych 
okolností rozhodnutia, z ktorého pochádza. Je preto chybou, ak je právna veta absolutizovaná a je ňou 
argumentované bez ohľadu na konkrétne okolnosti rozhodovaného prípadu.“ (Zvýrazneznenie pridané.) 
406 Delenie prevzaté z publikácie TOMÁŠEK, Michal et al.: Czech Law Between Europeanization and 
Globalization. Chapter Role of the Courts in the Protection of the Environment, s. 226 a nasledujúce.  
407 TOMÁŠEK, Michal et al.: Czech Law Between Europeanization and Globalization. Chapter Role of 
the Courts in the Protection of the Environment, s. 227. 
408 Tribunál založený na základe Dohovoru o morskom práve (United Nations Convention on the Law of 
the Sea), z 10. 12. 1982. 
409 Pozri napr. PISKA, Christian M.: Umweltschutz als Leitidee richterlicher Rechtsfortbildung? In: 
Juristische Ausbildung und Praxisvorbereitung, 2004/2005/43, dostupné online na www.rdb.at (28. 1. 
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Vôbec prvý prípad, ktorý Medzinárodný súdny dvor rozhodoval, a ktorý bol 

predložený súdu v roku 1947, mal do istej miery environmentálnu stránku. Išlo o tzv. 

Corfu Channel case,410 spor medzi Veľkou Britániu a Albánskom. Primárne sa síce 

neriešili otázky súvisiace s medzinárodným právom životného prostredia, ale vyvodzuje 

sa, že sa tu potvrdili zásady po prvýkrát predstavené v arbitráži Trail Smelter, a síce, že 

štát nemôže sám využívať svoje územie spôsobom vedúcim k poškodzovaniu inej 

krajiny, ani také využívanie inému umožniť. V spomínanej arbitráži bola Kanada 

uznaná zodpovednou za škodu spôsobenú na území Spojených štátov v dôsledku 

znečistenia ovzdušia.411 Za kľúčový v súvislosti s princípom (trvalo) udržateľného 

rozvoja je už tradične považovaný slovensko-maďarský spor Gabčíkovo-Nagymaros, 

rozhodnutý v roku 1997. Ďalší arbitrážny prípad, Lac Lanoux412 z roku 1957, bol 

sporom medzi Francúzskom a Španielskom. Viedol k založeniu princípu povinnosti 

predchádzajúcej konzultácie s dotknutým štátom v prípade, ak má určitý projekt 

cezhraničné dôsledky. 

Už tradične možno práva v súvislosti so životným prostredím rozdeliť na tri 

rozličné úrovne,413 ktoré sa niekedy prekrývajú. Po prvé je to hmotnoprávne právo na 

životné prostredie, po druhé procesné práva umožňujúce účasť na príslušných 

rozhodovacích procesoch, prístup k informáciám a opravným prostriedkom. Treťou 

zložkou sú práva „pre životné prostredie“, založené na samotnej hodnote prírody 

(intrinsic value of nature), nie iba jej užitočnosti pre ľudí. Ako uvádza napríklad 

Verschuuren, hoci sa kriticky vyjadruje k potenciálnemu priznaniu procesných práv 

                                                                                                                                               
2013). Už v abstrakte autor konštatuje, že v uplynulých rokoch judikatúra (vtedajšieho) Európskeho 
súdneho dvora doslova „explodovala“. „In den vergangenen Jahren ist die Judikatur des EuGH zum 
europäischen Umweltschutz geradezu explodiert.“ 
410 Zhrnutie rozhodnutia dostupné online na http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1647.pdf (1. 2. 2013). 
411 The Tribunal, therefore, finds (...) that, under the principles of international law, as well as of the law 
of the United States, no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to 
cause injury by fumes in or to the territory of another or the propertiesor persons therein, when the case 
is of serious consequence and theinjury is established by clear and convincing evidence. Rozhodnutie je 
dostupné na http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_iii/1905-1982.pdf, cit. s. 1965, zvýraznenie pridané 
(7. 2. 2013). 
412 Išlo o úmysel regulovať resp. odkloniť vodný tok vychádzajúci z jazera Lac Lanoux, ktoré sa nachádza 
vo francúzskej časti Pyrenejí. V konečnom dôsledku by došlo i k ovplyvneniu prítokov rieky Ebro 
v Španielsku, ktoré preto voči zámeru protestovalo. Text rozhodnutia dostupný na 
http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf (12. 2. 2013). 
413 Pozri napr. PEDERSEN, Ole W.: European Environmental Human Rights and Environmental Right: 
A Long Time Coming? In: The Georgetown International Environmental Law Review, Vol. 21, Issue 1, 
Fall 2008, s. 73-111. 
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samotným zložkám prírody, práve „neničenie týchto (prírodných, pozn. BB) objektov 

prispieva k cnosti človeka“.414  

 

Európsky súdny dvor pre ľudské práva sa venuje hlavne právam jednotlivcov na 

úplné informácie o životnom prostredí, na účasť na rozhodovacích procesoch a na 

súdnu ochranu v prípade porušenia práv v environmentálnych otázkach. Príkladom 

takýchto prípadov môže byť Öneryildiz proti Turecku.415 Išlo o prvý prípad súvisiaci so 

životným prostredím, ktorý zahŕňal stratu na životoch. Sťažovateľ žil slumovej oblasti 

Istanbulu, v nelegálne postavených obydliach v okolí skládky odpadu. Vykonané 

kontroly naznačovali možnosť metánovej explózie, ale zodpovedné autority nepodnikli 

žiadne kroky. O dva roky neskôr explózia skutočne nastala a pochovala niekoľko 

domov. Európsky súd pre ľudské práva skúmal zásah do sťažovateľovho práva na život 

podľa článku 2 Európskeho dohovoru416 a zistil jeho porušenie, rovnako ako v prípade 

práva na pokojné užívanie obydlia podľa článku 1 protokolu 1; navyše súd potvrdil 

porušenie práva na efektívne opravné prostriedky podľa článku 13 Dohovoru.  

V ďalších sporoch z oblasti životného prostredia Európsky súd pre ľudské práva 

vyslovil porušenie v článku 8 obsiahnutého práva na súkromie a rodinný život, ako 

tomu bolo v prípadoch Lopez Ostra proti Španielsku417 a Guerra proti Taliansku.418 Súd 

v prvom spomenutom prípade po prvýkrát vyslovil, že zlyhanie na strane štátu pri 

kontrole priemyselného znečisťovania viedlo k porušeniu sťažovateľovho práva podľa 

článku 8 Dohovoru. Obidva prípady taktiež potvrdzujú aktívnu povinnosť štátu prijať 

opatrenia, ktoré by zabezpečili užívanie práva na súkromný život a majetok.  

Ďalším ilustračným rozhodnutím je rozsudok vo veci Tătar419 proti Rumunsku, 

v ktorom súd judikoval, že príslušné autority zasiahli do práva sťažovateľov na zdravé 

a chránené životné prostredie. Na prvý pohľad ide o veľký krok v prospech životného 

prostredia, ale nájdu sa i právnici zaoberajúci sa právom životného prostredia, v ktorých 

prípad Tătar proti Rumunsku vyvolal zmiešané pocity: na jednej strane hovorí súd 

                                                 
414 VERSCHUUREN, Jonathan: Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal 
Principles. In: PER (Potchefstroom Electronic Law Journal // Potchefstroomse Elektroniese Regsblad), 
2006, Vol. 9, No. 1., s. 209-261, cit. s. 254. 
415 Prípad číslo 48939/99, rozhodnutie z dňa 30. 11. 2004. 
416 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod, 1950. 
417 Prípad číslo 16798/90, rozhodnutie z dňa 9. 12. 1994. 
418 Prípad číslo 14967/89, rozhodnutie z dňa 19. 2. 1998. 
419 Prípad číslo 67021/01, rozhodnutie z dňa 27 .01. 2009.  
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konečne v medzinárodnej a európskej právnej dimenzii výslovne o princípe predbežnej 

opatrnosti, na druhej strane sa drží svojho kauzálneho modelu, „ktorý akúkoľvek 

(predbežnú) ochranu životného prostredia a zdravia vylučuje“.420 Súd totiž u jedného zo 

sťažovateľov nenašiel kauzálny nexus medzi vzniknutými zdravotnými problémami 

a vystavením nebezpečnej látke, a preto nepriznal požadovanú kompenzáciu. Uvedený 

striktne kauzálny prístup ako zastaraný, predovšetkým v súvislosti s tzv. modernými 

ochoreniami, kritizuje i odlišné stanovisko sudcov Zupančiča a Gyulumyanovej.421 

7.1.1. Súdny dvor Európskej únie a životné prostredie  
 

Súdny dvor Európskej únie (resp. v minulosti Európsky súdny dvor) sa vo svojej 

bohatej rozhodovacej činnosti neraz venoval environmentálnym otázkam. Dokonca už 

rok pred prijatím Jednotného európskeho aktu, v roku 1985, súd označil ochranu 

životného prostredia za „jeden zo základných cieľov Spoločenstva“.  Došlo k tomu 

v prípade Procureur De La Republique v Association De Defense Des Bruleurs 

D'Huiles Usagees,422 ktorý aj Sands označuje za prelomový (landmark case).423 Ďalším 

dôležitým prípadom je tzv. Danish Bottle Case,424 v ktorom súd upozorňuje na práve 

spomenuté rozhodnutie, pripomína ochranu životného prostredia ako jeden z cieľov 

Spoločenstva (dnes EÚ, pozn. BB) a konštatuje, že tento prístup bol taktiež potvrdený 

Jednotným európskym aktom. Vyvodzuje, že ochrana životného prostredia je dôležitou 

požiadavkou (mandatory requirement), ktorá môže odôvodniť určité obmedzenia 

princípu voľného pohybu tovaru. V tomto prípade išlo o spor ohľadne požiadaviek 

Dánska na kontajnery, v ktorých boli dovážané nápoje z iných krajín – museli spĺňať 

stanovené parametre z dôvodu umožnenia opätovného použitia, a tým mali prispieť 

k ochrane životného prostredia. Dodatočným opatrením však bol umožnený dovoz 

                                                 
420 SCHÖPFER, E. Christian: Zur unzureichenden Ahndung von Umweltkatastrophen durch den EMRG. 
In: Recht der Umwelt 2009 (06), s. 184-189. 
421 Stanovisko dostupné v taliančine na http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
106021 (10. 2. 2013). „Bisogna essere coscietni del fatto che in presenza di rischi invisibili la concezione 
classica del nesso di causalità rappresenta un arcaismo (…).“ „ Il rispetto della vita privata é un valore 
primordiale, la cui difesa (…) non potrebbe essere limitata dall’assenza di una certezza assoluta, 
soprattutto nel campo delle malattie moderne.“ Sudca neistotu ohľadne vzťahu príčina-následok ilustruje 
i príkladom fajčenia a rakoviny pľúc: „Un esempio eloquente é quello del cancro ai polmoni : non si può 
mai affermare con certezza perché un individuo qualsiasi sia colpito da un cancro ai polmoni, ma è 
scientificamente stabilito che il 92 % delle persone che presentano tale cancro sono fumatori e/o anziani 
fumatori.“ (Zvýraznenie pridané.) 
422 Prípad č. 240/83, rozhodnutie z dňa 7. 2. 1985. 
423 SANDS, Philippe: Principles of International Environmental Law, s. 987. 
424 Prípad č. C-302/86, Commission v Denmark, rozhodnutie z dňa 20. 9. 1988. 
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limitovaného množstva tovaru i v kontajneroch nespĺňajúce tieto podmienky, a práve 

tento krok označil súd ako neprimeraný vo vzťahu k sledovanému cieľu.  

Už v predchádzajúcej časti tejto práce bolo spomenuté rozhodnutie vo veci 

Safety Hi-Tech, zaoberajúce sa okrem iného princípom vysokej úrovne ochrany. Popri 

ňom obsahuje dôležité konštatovanie, že predmetné ustanovenie (v tom čase čl. 130r, 

dnes by to bol čl. 191 ZFEU) obsahuje „sériu cieľov, princípov a kritérií, ktoré musia 

byť v rámci legislatívy Spoločenstva pri implementácii environmentálnych politík 

rešpektované“.425 

Z novších rozhodnutí Súdneho dvora môžeme vybrať hneď niekoľko takých, 

ktoré sa určitým spôsobom vyjadrujú i k princípom ochrany životného prostredia na 

unijnej úrovni. Príkladom je prípad Afton Chemical Limited, z roku 2010, v ktorom išlo 

o položenie predbežnej otázky britským súdom.426 Uvedená spoločnosť sa domnievala, 

že Spojené kráľovstvo nemá povinnosť implementovať smernicu 2009/30/ES, 

novelizujúcu smernicu 98/70/ES a zavádzajúcu mechanizmus na monitorovanie 

a redukciu emisií skleníkových plynov, tiež v súvislosti so zložením palív a prísad, 

ktoré tieto môžu obsahovať.427 Bolo poukazované na údajnú nesprávnu aplikáciu 

princípu predbežnej opatrnosti. Ako súd vysvetľuje, aplikácia „na prvom mieste 

predpokladá identifikáciu možných negatívnych následkov navrhovaného použitia 

MMT a na druhom mieste celkové vyhodnotenie zdravotného rizika založené na 

najdôveryhodnejších dostupných vedeckých údajoch a najnovších výsledkoch 

medzinárodného výskumu.“  Ak nie je možné s istotou určiť existenciu alebo dosah 

rizika „z dôvodu nedostatočných, nepresvedčivých alebo nepresných výsledkov 

vykonaných štúdií, ale pravdepodobnosť skutočného poškodenia verejného zdravia 

pretrváva za predpokladu, že by sa riziko zmenilo na skutočnosť, zásada predchádzania 

škodám odôvodňuje prijatie obmedzujúcich opatrení pod podmienkou, že tieto 

opatrenia budú nediskriminačné a objektívne.“428 Súd tak pripustil, že na unijnej úrovni 

môžu byť v duchu princípu predbežnej opatrnosti prijímané ochranné opatrenia bez 

                                                 
425 Prípad č. C-341/95, rozhodnutie z dňa 14. 7. 1998, bod 34. “That provision thus sets a series of 
objectives, principles and criteria which the Community legislature must respect in implementing 
environmental policy.“ 
426 Prípad č. C-343/09, rozhodnutie z dňa 8. 7. 2010. 
427 V tomto prípade išlo o používanie prísady trikarbonyl-(metylcyklopentadienyl)mangánium (MMT). 
428 Cit. rozhodnutie, bod 60 a nasledujúce. Ďalej v odôvodnení súd uzaviera, že požiadavka objektivity 
a nediskriminačnosti boli splnené.  
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toho, aby sa čakalo, kým sa naplno prejaví reálnosť a závažnosť daných rizík.429 Za 

takých okolností treba pripustiť, že zákonodarca Únie môže v zmysle zásady 

predchádzania škodám prijať ochranné opatrenia bez toho, aby čakal, kým sa reálnosť a 

závažnosť rizík prejaví v plnej miere. 

Princípu predbežnej opatrnosti sa Súdny dvor Európskej únie venoval 

i v skutočne nedávnom prípade Sweetman a.o. v An Bord Pleanála, rozhodnutom v roku 

2013, v ktorom opäť išlo o predbežnú otázku adresovanú národným súdom.430 

Predmetom sporu bolo povolenie projektu výstavby cestného obchvatu mesta Galway, 

keďže výstavba by viedla k narušeniu prostredia chráneného podľa smernice 

o biotopoch (stanovištiach).431 Výsledkom bola odpoveď súdu potvrdzujúca, že čl. 6 

ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS sa má vykladať podľa nasledujúcich pravidiel: plán 

alebo projekt, ktorý „priamo nesúvisí so správou lokality alebo pre ňu nie je potrebný, 

nepriaznivo ovplyvňuje integritu tejto lokality, ak by mohol brániť trvalému zachovaniu 

základných vlastností dotknutej lokality súvisiacich s prítomnosťou prioritného typu 

prirodzeného biotopu, ktorého ochrana bola dôvodom zaradenia tejto lokality do 

zoznamu európsky významných lokalít (sites of Community importance) v zmysle tejto 

smernice.“ Pri tomto posudzovaní je podľa súdu potrebné uplatniť princíp predbežnej 

opatrnosti. V českom znení tohto rozhodnutia sa stretávame s použitím pojmu „zásada 

obezřetnosti“ a v slovenskom znení dokonca prekvapivo s termínom „zásada ochrany“; 

autorka tejto práce sa však napriek tomu domnieva, že najvhodnejšie je hovoriť priamo 

o princípe predbežnej opatrnosti (argument anglickým znením a termínom 

precautionary principle).432 

Prípadom dotýkajúcim sa princípu znečisťovateľ platí je napr. Futura 

Immobiliare srl Hotel Futura, v ktorom išlo o spor z oblasti odpadového hospodárstva 

a diferenciácie poplatkov za komunálny odpad.433 Súdny dvor sa okrem iného vyjadril, 

že „zásada znečisťovateľ platí nebráni tomu, aby členské štáty v závislosti od kategórií 

užívateľov, určených podľa ich schopnosti produkovať komunálny odpad, prispôsobili 

                                                 
429 Pri tejto argumentácii sa súd odvoláva aj na prípady C‑236/01 Monsanto Agricoltura Italia and Others 
[2003] bod 106 a C‑333/08 Commission v France [2010] bod 91 a nasledujúce.  
430 Prípad č. C-258/11, rozhodnutie z dňa 11. 4. 2013. 
431 Habitat Directive 92/43/EEC. 
432 Podľa informácií zverejnených súdom bola jazykom tohto prípadu angličtina, takže môžeme hovoriť 
o originálnom znení.  
433 Prípad č. C‑254/08, rozhodnutie z dňa 16. 7. 2009. 
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príspevok každej z týchto kategórií k celkovým nákladom potrebným na financovanie 

systému správy a zneškodňovania komunálneho odpadu.“434 

Princípu znečisťovateľ platí sa venuje taktiež prípad Raffinerie Mediterranee 

z roku 2010.435 Išlo v ňom okrem iného i o výklad uvedenej zásady v rámci 

rozhodovania o prejudiciálnej otázke podanej talianskym súdom vo veci opatrení 

ohľadne environmentálnych škôd v oblasti zátoky Augusta, okolo ktorej sa nachádzali 

zariadenia či pozemky dotknutých spoločností. Podľa zistení Súdneho dvora smernica 

2004/35/ES, o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 

environmentálnych škôd, nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje 

príslušnému orgánu konajúcemu v rámci tejto smernice predpokladať existenciu 

príčinnej súvislosti medzi prevádzkovateľmi a zisteným znečistením. Je tomu tak aj pri 

znečistení plošného charakteru, ak sa znečistená zóna nachádza v blízkosti daných 

zariadení. „V súlade so zásadou znečisťovateľ platí však pre účely predpokladu druhu 

takejto príčinnej súvislosti, že tento orgán musí mať konkrétne a prípustné dôkazy, ktoré 

môžu opodstatniť jeho predpoklad. Napríklad to, že zistené znečistenie sa nachádza v 

blízkosti zariadenia prevádzkovateľa, a to, že nájdené znečisťujúce látky sa zhodujú so 

zložkami, ktoré používa uvedený prevádzkovateľ v rámci svojich činností.“ Ďalším 

výsledkom bolo konštatovanie, že príslušný orgán nemusí preukázať nedbanlivosť či 

úmyselný zámer prevádzkovateľov, ktorých činnosti sa považujú za spôsobujúce 

environmentálne škody. „Naopak, je úlohou tohto orgánu na jednej strane najskôr 

vyhľadať pôvod zisteného znečistenia, keďže uvedený orgán má v tejto súvislosti mieru 

voľnej úvahy, pokiaľ ide o konania, použité prostriedky a o dĺžku takéhoto 

vyhľadávania. Na druhej strane je tento orgán povinný preukázať podľa vnútroštátnych 

pravidiel upravujúcich dokazovanie príčinnú súvislosť medzi činnosťami 

prevádzkovateľov, na ktorých sa zameriavajú nápravné opatrenia, a týmto znečistením.“ 

K princípu vysokej úrovne ochrany je zase možné spomenúť prípad Stichting 

Natuur en Milieu, v ktorom išlo predbežnú otázku položenú holandským súdom 

v konaní ohľadne rozhodnutí, ktorými boli vydané dvom spoločnostiam povolenia na 

výstavbu a prevádzku dvoch elektrární.436 Súdny dvor sa zaoberal smernicou 

upravujúcou proces integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Hovorí, že 

                                                 
434 Bod 52 cit. rozhodnutia.  
435 Prípad č. C-378/08, rozhodnutie z dňa 9. 3. 2010. 
436 Spojené prípady č. C‑165/09 a C‑167/09, rozhodnutie z dňa 26. 5. 2011. 
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povinnosť dosiahnuť, aby podmienky v povolení obsahovali opatrenia na minimalizáciu 

diaľkového alebo cezhraničného znečisťovania a zabezpečili vysoký stupeň ochrany 

životného prostredia ako celku, možno vykladať len v rámci systému zavedeného 

samotnou smernicou a najmä pravidla, podľa ktorého limitné hodnoty emisií musia 

vychádzať z najlepších dostupných technológií. „Okrem toho smernica (...) s cieľom 

realizovať ciele a zásady politiky Únie v oblasti životného prostredia uvedené v článku 

174 ES (dnes 191 ZFEÚ, pozn. BB), nezavádza úplnú harmonizáciu. V tomto kontexte 

členské štáty majú možnosť v zmysle článku 9 ods. 7 a 8 tejto smernice stanoviť iné 

špecifické podmienky povolenia, prípadne i prísnejšie, ako aj stanoviť vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch konkrétne požiadavky pre určité kategórie zariadení, ak 

sa pritom zabezpečí integrovaný prístup a rovnocenne vysoký stupeň ochrany životného 

prostredia ako celku.“ Cieľom smernice je „integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania životného prostredia prostredníctvom opatrení zameraných na prevenciu, 

a ak sa to javí ako nemožné, zníženie emisií z tam uvedených činností do ovzdušia, 

vody a pôdy, s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako 

celku.“ Tento integrovaný prístup sa prejavuje v dostatočnej koordinácii postupu a 

podmienok povolenia priemyselných zariadení, ktoré majú vysoký potenciál 

znečisťovania. 

K princípu účasti verejnosti v environmentálnom kontexte je možné ilustračne 

uviesť prípad Djurgården‑Lilla Värtans Miljöskyddsförening437 a prípad 

Lesoochranárske zoskupenie VLK.438 V prvom z nich súd dospieva k nasledujúcim 

odpovediam na prejudiciálne otázky položené švédskym súdom: „Dotknutá verejnosť v 

zmysle článku 1 ods. 2 a článku 10a smernice 85/337, zmenenej a doplnenej smernicou 

2003/35, musí mať právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu, ktorým orgán 

patriaci do súdneho systému členského štátu rozhodol o žiadosti o povolenie projektu 

bez ohľadu na úlohu, ktorú mohla mať v rámci skúmania tejto žiadosti zúčastnením sa 

na konaní pred týmto orgánom a vyjadrením sa pri tejto príležitosti k veci. Článok 10a 

(...) bráni ustanoveniu vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá vyhradzuje právo podať 

opravný prostriedok proti rozhodnutiu týkajúcemu sa činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti 

tejto (...) smernice, iba združeniam na ochranu životného prostredia, ktoré majú aspoň 2 

                                                 
437 Prípad č. C‑263/08, rozhodnutie z dňa 15. 10. 2009. 
438 Prípad č. C‑240/09, rozhodnutie z dňa 8. 3. 2011. 
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000 členov.“ Súd tiež uvádza, že národná úprava môže obmedzovať možnosti 

napadnutia projektu na združenia, ktorých stanoveným cieľom je ochrana prírody 

a životného prostredia (the protection of nature and the environment), ako je tomu 

koniec koncov i v Českej republike. Pri posudzovaní obmedzení vo vzťahu k počtu 

členov združenia súd konštatuje, že to môže byť relevantná podmienka, keďže umožní 

ubezpečiť sa o skutočnej existencii a činnosti daného združenia. Požadovaný počet však 

nemôže byť stanovený na takej úrovni, ktorá by išla proti cieľom predmetnej smernice 

(ako v danom prípade). Ani rozsiahle možnosti zapojenia sa do konania 

v predchádzajúcich fázach neodôvodňujú obmedzovanie možnosti podania opravného 

prostriedku voči konečnému rozhodnutiu. Taktiež by situácia mohla znamenať, že by 

uvedené pravidlo de facto zbavovalo menšie miestne združenia reálnej možnosti 

podania opravného prostriedku. Samotná švédska vláda v danom prípade priznala, že 

stanovenú podmienku počtu členov by v krajine spĺňali iba dve združenia, no dotknuté 

združenia sa mohli obrátiť na jedno z nich a požiadať ho o podanie opravného 

prostriedku. Súd však identifikuje možné problémy: u týchto spôsobilých združení 

môže byť určitý záujem menej intenzívny než u menších, a taktiež by tieto nevyhnutne 

museli pristúpiť k výberu z mnohých im adresovaných podnetov. „Takýto systém by 

svojou povahou znamenal filtrovanie opravných prostriedkov v oblasti životného 

prostredia, ktoré je v priamom rozpore s duchom uvedenej smernice, ktorá (...) má za 

cieľ zabezpečiť implementáciu Aarhuského dohovoru.“  

V prípade týkajúcom sa slovenského združenia VLK súd konštatuje, že 

„ustanovenia článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru neobsahujú žiadnu jasnú a presnú 

povinnosť takej povahy, že by sa ňou priamo musela riadiť právna situácia 

jednotlivcov“. Taktiež však považuje za potrebné uviesť, že „cieľom týchto ustanovení, 

hoci sú formulované všeobecne, je umožniť zabezpečenie účinnej ochrany životného 

prostredia“. Hoci vyslovuje nakoniec záver, že predmetné ustanovenie Aarhuského 

dohovoru nemá priamy účinok v práve Únie, upozorňuje: „Prináleží však 

vnútroštátnemu súdu, aby poskytol taký výklad procesného práva týkajúceho sa 

podmienok, ktoré je potrebné splniť na podanie správneho opravného prostriedku alebo 

žaloby, ktorý bude v čo najväčšej možnej miere v súlade tak s cieľmi článku 9 ods. 3 

tohto dohovoru, ako aj s cieľom účinnej súdnej ochrany práv poskytovaných právom 

Únie. [Cieľom je,] aby mohla organizácia na ochranu životného prostredia, akou je 
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Lesoochranárske zoskupenie VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v rámci 

správneho konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti životného 

prostredia.“ 

Zo štatistík vedených Súdnym dvorom je možné vyčítať, koľko rozhodnutí bolo 

vydaných v tom ktorom roku v určitej oblasti.439 Životné prostredie bolo až v priebehu 

roku 2009 zaradené do samostatnej kategórie, predtým figurovalo v spoločnej skupine 

s prípadmi týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľov. V prehľade za rok 2010 bolo 

uzatvorených deväť prípadov v kategórii životné prostredie440 a 48 prípadov v staršej 

kategórii životné prostredie a spotrebiteľ. V novej kategórii životné prostredie v tom 

istom roku pribudlo 61 nových prípadov, ktoré zahŕňajú 26 predbežných otázok z tejto 

oblasti. Naproti tomu v kategórii ochrany spotrebiteľa bolo podaných celkovo iba 10 

podnetov. V nasledujúcom roku 2011 bolo celkovo zahájených 42 nových konaní 

v oblasti životného prostredia. V tomto období došlo k vydaniu rozhodnutia v 35 

environmentálnych prípadoch a v 25 z predošlej skupiny životné prostredie 

a spotrebiteľ. Popísaný vývoj prehľadnejšie ilustruje diagram v Prílohe č. 5 tejto práce. 

Samotný súd tak zavedením spomínanej kategórie reflektoval skutočnosť, že 

environmentálna problematika sa i medzi riešenými prípadmi vyskytuje čoraz častejšie.  

7.2.  Uplatnenie vybraných princípov ochrany životného prostredia 
v českej judikatúre 

 

Vyskytujú sa názory, že princípy ochrany životného prostredia samostatne 

nemôžu byť v súdnej či inej rozhodovacej činnosti efektívne uplatňované, keďže nie sú 

dostatočne konkrétne. Podľa mnohých, medzi nimi i švajčiarskeho autora Griffela, im 

chýba vykonateľnosť (Justizabilität), čiže dostatočná normatívna náplň, dostatočná 

normatívna určitosť. Tá dovoľuje použitie určitého právneho pravidla v konkrétnom 

prípade v rámci určitého konania, čím umožňuje jeho konkretizáciu, teda použitie na 

reálne skutkové podstaty a jeho prípadné presadenie. Len vykonateľná norma je podľa 

Griffela spôsobilá podradenia, subsumpcie, a tento predpoklad označuje za nenaplnený 

v prípade princípu udržateľnosti. Naopak, pri princípe predbežnej opatrnosti hovorí, že 
                                                 
439 Štatistiky sú dostupné na stránke Súdneho dvora Európskej únie, 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/ (13. 4. 2013), tie staršie je možné vyhľadať v historickej 
sekcii.  
440 Je potrebné podotknúť, že existujú napr. ešte samostatné kategórie v oblasti rybolovu či 
poľnohospodárstva. 
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je subsumpcie schopný.441 Upozorňuje okrem iného i na skutočnosť, že vo Švajčiarsku 

zatiaľ (dielo z roku 2001, pozn. BB) neboli vydané ani rozsudky, ktoré by s princípom 

udržateľnosti pracovali.  

V sekcii venovanej českej judikatúre je cieľom dokázať, že princípy pri 

rozhodovaní súdnych sporov, dotýkajúcich sa životného prostredia, plnia svoju úlohu 

a sú náležite aplikované. Napriek zvolenému tematickému, a v rámci sekcií tiež 

chronologickému rozdeleniu súdnych rozhodnutí je pravidlom, že v jednom judikáte sa 

súd vysloví hneď k viacerým zásadám ochrany životného prostredia. K rozdeleniu bolo 

pristúpené preto najmä z dôvodu snahy o lepšiu prehľadnosť a umožnenie ľahšej 

orientácie. Všetky zvýraznenia v texte citovaných judikátov sú dodatočne pridané 

autorkou tejto práce. 

7.2.1. Princíp (trvalo) udržateľného rozvoja 
 

S argumentáciou (trvalo) udržateľným rozvojom sa stretávame 

napríklad v rozsudku Najvyššieho správneho súdu (ďalej aj „NSS“), č. 1 Ao 1/2009 – 

202 z 23. 9. 2009: „Základným cieľom územného plánovania je práve vytváranie 

predpokladov pre udržateľný rozvoj územia.442 Navrhovateľ a nepochybne ďalšie osoby 

z radov verejnosti boli týmito pochybeniami pri príprave a vydávaní územného plánu 

ukrátení na svojich právach. Preto i tieto vady súd považuje za podstatné a vedúce 

k zrušeniu napadnutého územného plánu (išlo o obec Vysoká nad Labem, pozn. BB).“ 

V tomto prípade išlo o situáciu, v ktorej súd súhlasil s názorom navrhovateľa, že 

realizované vyhodnotenie vplyvov na udržateľný rozvoj územia bolo „povrchné 

a neúplné“. Súd tiež skonštatoval, že v spomínanom vyhodnotení sa odporca „vôbec 

nezmienil o ekologicky problematických aspektoch územného plánu, (...), teda 

o extrémnej expanzii zástavby na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch a ďalších 

negatívnych javoch obvykle spojených s tzv. suburbanizáciou“. Taktiež podčiarkuje, že 

v rámci uvedeného procesu posudzovania i vyhodnotenia vplyvu územného plánu na 

udržateľný rozvoj územia došlo „k závažným pochybeniam zo strany odporcu, ale i zo 

strany posudzovateľa, ktorý predložil vadné vyhodnotenie vplyvov, a tiež zo strany 

                                                 
441 GRIFFEL, Alain: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, s. 59. 
442 Odkaz z pôvodného judikátu: porovnaj s dôvodovou správou k návrhu stavebného zákona, str. 123, 
snemovný výtlačok č. 998, Poslanecká snemovňa 2002 – 2006, dostupné na www.psp.cz. 
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krajského úradu, ktorý [ho] akceptoval a vydal na jeho základe súhlasné stanovisko“. 

„Tieto vady (...) svedčia o celkom formálnom prístupe uvedených osôb a orgánov 

a o nepochopení či ignorovaní zmyslu a významu procedúry posudzovania vplyvov na 

životné prostredia a vyhodnotenia vplyvov na udržateľný rozvoj územia.“ 

Opätovne s týmto princípom NSS pracuje i v rozhodnutí 1 Ao 2/2010 – 185 

z dňa 18. 1. 2011: „Ustanovenie § 10i zákona č. 100/2001 Sb., prípadne v spojení 

s relevantnými ustanoveniami prílohy II smernice 85/337/EHS, je potrebné považovať 

za kogentné normy, ktoré vyjadrujú záujem na ochrane životného prostredia, a najmä 

záujem na zachovaní udržateľného rozvoja spoločnosti, ktorý súčasným i budúcim 

generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom 

neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.443 Tieto 

normy v duchu základnej zásady ochrany životného prostredia, podľa ktorej nesmie byť 

územie zaťažované ľudskou činnosťou nad mieru únosného zaťaženia444 zaisťujú 

v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 17/1992 Sb. vyhodnotenie vplyvov územno-plánovacej 

dokumentácie na životné prostredie. Je nepochybné, že územno-plánovacia 

dokumentácia a jej zmeny majú na životné prostredie vo všeobecnosti značný vplyv.“ 

NSS videl v tomto prípade závažný dôvod pre zrušenie napadnutého opatrenia 

všeobecnej povahy. „Ciele územného plánovania je potrebné považovať za základné 

princípy celej právnej úpravy územného plánovania, ktoré majú podobu všeobecných 

i konkrétnych požiadaviek na vytváranie územno plánovacej dokumentácie. Ich 

porušenie môže znamenať zásadné ohrozenie verejných záujmov, ktorých ochranu 

prezentujú.“ Súd podčiarkuje: „V (...) prípade, keď je možné mať s ohľadom na už 

vytknuté nezákonnosti pochybnosti, či prijaté zmeny sú v súlade s udržateľným 

rozvojom územia, s ochranou životného prostredia a s ochranou hodnôt územia 

a krajiny, je (...) daný závažný dôvod pre zrušenie napadnutého opatrenia všeobecnej 

povahy v časti týkajúcej sa zdôvodnenia súladu s cieľmi a úlohami územného 

plánovania.“ 

V ďalšom judikáte, 2 Ao 6/2011 – 220 z dňa 27. 10. 2011, NSS opäť 

identifikuje udržateľný rozvoj ako cieľ územného plánovania: „Územné plánovanie je 

nástrojom všeobecným a koncepčným. Jeho zásadným cieľom je udržateľný rozvoj 

                                                 
443 Odkaz z pôvodného judikátu: § 1 ods. 3 zákona č. 100/2001 Sb., § 6 zákona č. 17/1992 Sb., 
o životnom prostredí.  
444 Odkaz z pôvodného judikátu: § 11 zákona č. 17/1992 Sb. 
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územia, ktorým je vyvážený vzťah územných podmienok troch špecifických oblastí – 

priaznivého životného prostredia, hospodárskeho rozvoja a súdržnosti spoločenstiev 

obyvateľov územia.“445 Ako vidno, NSS sa neopiera len o ekologický rozmer 

udržateľnosti, ale poukazuje na potrebnosť vyváženého prístupu k všetkým trom jej 

zložkám. Hoci v tomto bode nedáva námietkam navrhovateľov za pravdu, možno 

pozorovať, že sa argumentácii cieľmi úpravy a jej princípmi nevyhýba. 

Stavebný zákon je predpisom, v ktorom je udržateľný rozvoj priamo uvedený 

ako jeden z cieľov územného plánovania.446 Ako možno z vyššie uvedených príkladov 

vyvodiť, súdy toto jeho ustanovenie využívajú vo svojej argumentácii. Bolo by však 

vhodné, aby tak robili i v iných prípadoch a v súvislosti s ďalšími zákonmi, v ktorých 

požiadavka udržateľného rozvoja nie je zákonodarcom explicitne vyjadrená. Ide totiž 

o skutočne kľúčový princíp, ktorý je potrebné nasledovať v súvislosti so všetkými 

ľudskými aktivitami s dopadom na životné prostredie.  

7.2.2. Princíp prevencie 
 

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu (ďalej tiež „NS“), 25 Cdo 2199/2004 z dňa 

28. 3. 2006, vydaného v súvislosti so škodou vzniknutou úhynom rýb v sádke po 

upchaní prívodu kyslíka, § 17 ods. 2 zákona o životnom prostredí vyžaduje, aby ten, kto 

určitým spôsobom nakladá s prírodnými zdrojmi, bral do úvahy i možné dopady na 

životné prostredie. Kladie tak na konajúcu osobu zvýšené požiadavky ohľadne jej 

informovanosti o možných dôsledkoch jej počínania. V spomínanom ustanovení 

môžeme identifikovať zakotvenie princípu prevencie. NS vytýka odvolaciemu súdu, že 

neposudzoval subjektívny vzťah žalovaného ku vzniku škodlivého následku. Keďže zo 

zákona plynie škodcovi povinnosť zhodnotiť vplyv činnosti na životné prostredie, môže 

sa podľa § 420 ods. 3 občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Sb.) „zodpovednosti zbaviť, 

ak preukáže, že ani z tohto pohľadu škodu nezavinil“. Dôkazné bremeno je pritom na 

strane škodcu, resp. žalovaného. Na tomto príklade možno pozorovať, že myšlienka 

prevencie škôd skutočne vychádza z občianskeho práva a princíp prevencie v rámci 

ochrany životného prostredia je jedným z jej prejavov. 

                                                 
445 Odkaz z pôvodného judikátu: bližšie viď Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, J., Sklenář., T., Tunka, 
M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami. Praha: 
Linde, 2006, s. 72. 
446 Viď § 18 stavebného zákona, č. 183/2006 Sb. 



 

 105 
 

Účelom zákona o ochrane ovzdušia argumentuje Ústavný súd v rozhodnutí vo 

veci Pl.ÚS 41/08 z dňa 26. 5. 2009 (253/2009 Sb.). Posudzoval tu všeobecne záväznú 

vyhlášku mesta Chrastavy, ktorá okrem iného stanovila, že spaľovať suchý rastlinný 

materiál je možné iba v dňoch, keď nie je bezvetrie či teplotná inverzia, a len tak, aby 

ostatní obyvatelia neboli obťažovaní dymom. Ohľadne povinného dohľadu osoby 

staršej ako osemnásť rokov pri tejto činnosti sa súd vyslovil: „Takáto formulácia 

(podmienok pre spaľovanie, pozn. BB) dáva značné výkladové možnosti a mesto mohlo 

legitímne dôjsť k záveru, že vyhodnotenie toho, či konkrétne podmienky v ten ktorý deň 

vyhovujú predmetnej dikcii vyhlášky, by mal učiniť dospelý človek. Nepriamo tak 

predchádza tomu, aby spaľovanie prebiehalo v podmienkach nevhodných, ktoré by 

zapríčinili dočasné zhoršenie kvality ovzdušia“. Ústavný súd tak uznal preventívny 

zmysel posudzovaného podzákonného právneho predpisu.  

Z hľadiska princípu prevencie stojí za zmienku rozhodnutie NSS 9 As 36/2011 – 

105, z 13. 7. 2011, z oblasti integrovanej prevencie znečisťovania: „Ostatne ochrana 

týchto hodnôt (zdravia a ochrany životného prostredia, pozn. BB) je jedným z cieľov 

zákona o integrovanej prevencii, ktorý, popri ostatných právnych predpisoch na úseku 

ochrany životného prostredia, veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia, smeruje 

k trvalo udržateľnému rozvoju pomocou maximálnej možnej prevencie znečisťovania 

všetkých zložiek životného prostredia.“ NSS v tomto prípade vystihol účel zákona 

o integrovanej prevencii. Zároveň tiež poukázal na princíp (trvalo) udržateľného 

rozvoja, ako môžeme vyvodiť na základe výkladu citovaného textu, aj na vysokú 

úroveň ochrany životného prostredia (argument „maximálnej možnej prevencie“). Práve 

IPPC – ako vyplýva už i zo samotného názvu, integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania – je úsekom, kde je prevencia kľúčovou zásadou. Kasačná sťažnosť 

Ministerstva životného prostredia proti rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe bola 

zamietnutá, keďže jeho predmetné správne rozhodnutie (zamietnutie odvolania 

Ekologického právneho servisu proti rozhodnutiu Krajského úradu Moravskoslezského 

kraja o zmene integrovaného povolenia pre oceliarsky závod spoločnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s.) nebolo dostatočne odôvodnené.  

Z poslednej doby pochádza i  rozhodnutie NSS, 1 As 86/2011 – 58, z dňa 

27.7.2011, ktoré však zároveň súvisí s princípom zodpovednosti pôvodcu: 

„Predpokladom presadzovania a fungovania práva, nielen v oblasti životného 
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prostredia, je precízne vymedzenie a stanovenie primárnej povinnosti v zákone, 

a následné presné zakotvenie deliktnej zodpovednosti.447 Deliktná zodpovednosť by 

mala v práve životného prostredia plniť hlavne funkciu preventívnu a kompenzačnú. 

Práve funkcia preventívna sa v práve životného prostredia musí uplatňovať o to 

výraznejšie, že následky protiprávneho jednania v tejto oblasti je možné mnohokrát len 

ťažko odstrániť. Preventívna funkcia zodpovednosti odráža aj jedny zo základných 

princípov práva životného prostredia – princíp zodpovednosti pôvodcu a princíp 

prevencie.“ Taktiež upozorňuje: „NSS je (...) toho názoru, že by na úseku správnych 

deliktov v oblasti ochrany životného prostredia k vyššiemu preventívnemu pôsobeniu 

práva prispela úprava zodpovednosti objednávateľa diela, zvlášť keď k protiprávnej 

činnosti dochádza na jeho priamy pokyn a (...) je často práve tou osobou, ktorá má 

z protiprávnej činnosti omnoho väčší prospech než osoba, ktorá porušenie povinnosti 

konkrétne spôsobila. Vo všeobecnej rovine kritiky súčasnej úpravy zodpovednosti 

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (...) sa teda možno so sťažovateľom stotožniť. 

Konkrétne námietky však NSS (...) nepovažuje za dôvodné.“ Súd tak vyjadruje želanie, 

aby za správne delikty boli zodpovedné osoby, ktoré za nimi skutočne stoja. Navyše 

výstižne upozorňuje na fakt, že následky škodlivej činnosti často budú nezvratné alebo 

len veľmi ťažko napraviteľné, a práve preto má prevencia spolu so zodpovednosťou 

pôvodcu v práve životného prostredia také dôležité miesto.  

7.2.3. Princíp predbežnej opatrnosti 
 

Týmto princípom sa zaoberá NSS podrobnejšie v staršom rozhodnutí 1 Ao 

1/2006 – 74 (18. 7. 2006). Navrhovatelia sa domáhali zrušenia časti opatrenia 

všeobecnej povahy, a síce zmeny územného plánu sídelného útvaru hlavného mesta 

Prahy, ktorého predmetom bola realizácia novej letovej dráhy v rámci vtedajšieho 

letiska Ruzyně a stavby cestného okruhu, pričom stavba bola vyhlásená za stavbu 

verejne prospešnú. Hoci práve v predmetnom bode, týkajúcom sa argumentácie 

princípmi ochrany životného prostredia bol návrh označený za nedôvodný, súd sa mu 

venoval. Hovorí o „všeobecnom princípe opatrnosti (precautionary principle): 

v pochybnostiach sa má rozhodnúť v prospech ochrany prostredia“ a konštatuje jeho 

                                                 
447 Odkaz z pôvodného judikátu: porovnaj s Damohorský, M. K některým problémům správních deliktů 
na úseku ochrany životního prostředí. Životní prostředí a právo. In: AUC Iuridica, roč. 1999, č. 3-4, s. 50. 
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zakotvenie v § 13 zákona o životnom prostredí. Dodáva však tiež: „Tieto a ďalšie 

rámcové a programové ustanovenia zákona o životnom prostredí následne nachádzajú 

svoju realizáciu v značnom množstve zložkových zákonov, ktorých ustanoveniami 

a prostredníctvom orgánov štátnej správy v nich určených sú potom vymáhané. 

V oblasti prierezovej ochrany sú ustanovenia zákona o ochrane životného prostredia 

realizované práve zákonom č. 100/2001 Sb., o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie (...).“ NSS odkazuje na uznesenie pléna Ústavného súdu448 a ďalej 

konštatuje: „Ustanovenia zákona o životnom prostredí (...) je preto nutné vnímať ako 

normy programové, ktoré definujú zásadné pojmy ochrany životného prostredia. Samy 

o sebe však, s ohľadom na existenciu jednak zložkových zákonov, jednak prierezovú 

ochranu v podobe posudzovania vplyvov na životné prostredie, nezakladajú súdne 

vymáhateľné práva a povinnosti.“ Z tohto rozhodnutia vyplýva, že princípy ochrany 

životného prostredia by mali byť ešte dodatočne zakotvené v jednotlivých špeciálnych 

právnych predpisoch a súd chápe zákon o životnom prostredí „len“ ako programovú 

normu. Pozitívom však nesporne je, že súd použil termín precautionary principle (hoci 

i s prekladom ako princíp opatrnosti), ktorý je typickým pre unijné právo životného 

prostredia a neuspokojil sa napr. s pojmom „prístup“ (approach). Tento „slabší“ pojem 

sa vyskytuje vo viacerých dokumentoch na medzinárodnej úrovni.  

V ďalšom rozhodnutí z 10. 1. 2007, 3 As 53/2005 – 95, sa síce NSS priamo 

nezaoberal princípom predbežnej opatrnosti, ale reagoval na fakt, že ním argumentovali 

správne orgány i súd nižšej inštancie v predchádzajúcom konaní. Orgán ochrany prírody 

posudzoval možnosť udelenia výnimky zo zákazu podľa zákona o ochrane prírody 

a krajiny. Malo ísť o umelé prispenie k vytvoreniu podmienok pre zvýšenie populácie 

kriticky ohrozeného sokola sťahovavého. S využitím argumentácie princípom 

predbežnej opatrnosti a poukázaním na „skutočnosť, že populácia (...) má tendenciu 

k prirodzenej obnove“ sa orgán rozhodol výnimku neudeliť. Súd posudzujúci tento 

prípad skonštatoval, že na udelenie výnimky neexistuje právny nárok a „žalobca (...) 

nemôže byť jej neudelením ukrátený na svojich subjektívnych právach“. Podľa § 56 

ods. 1 zákona č. 114/1992 Sb. môže orgán ochrany prírody povoliť výnimky zo zákazov 

u pamätných stromov, u zvlášť chránených druhov živočíchov, rastlín a nerastov v 

prípadoch, keď iný verejný záujem výrazne prevyšuje nad záujmom ochrany prírody. 
                                                 
448 Uznesenie pléna Ústavného súdu z 12. októbra 2001, sp. zn. Pl. ÚS 24/2000, Sb.n.u.US zv. č. 24 
uznes. č.37 str. 535. 
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„Tento zákon slovom ‚môže‘ vyjadruje úplnú (absolútnu) voľnosť rozhodnutia orgánu 

ochrany prírody; táto voľnosť je však len zdanlivá, pretože v prípade, že správny orgán 

dospeje k záveru, že iný verejný záujem výrazne prevyšuje nad záujmom ochrany 

prírody, je povinný výnimku udeliť (inými slovami, slovo ‚môže‘ sa obsahovo mení na 

slovo ‚musí‘ (...))“. NSS sa nestotožnil s právnym názorom Mestského súdu v Prahe 

ohľadne nutnosti odmietnuť žalobu kvôli tomu, že na udelenie výnimky nie je právny 

nárok. Princípom predbežnej opatrnosti sa súd bližšie nezaoberal, hoci by v tomto 

prípade bolo zaujímavé poznať jeho názor: išlo totiž o prípad, kedy nebol umožnený 

zásah, ktorý mal v konečnom dôsledku prispieť k ochrane životného prostredia.  

Vo veci 6 As 70/2007 – 104, rozhodnutej dňa 15. 5. 2008, sa NSS zaoberal 

problematikou ležiacou mimo právo životného prostredia. Išlo o spor medzi televíznym 

vysielateľom a Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie, ohľadne posúdenia 

vhodnosti určitého programu pre detského diváka. Súd potrebnosť opatrnosti ilustruje 

i nasledujúcim príkladom: „V oblasti ochrany životného prostredia sa bežne používa 

princíp ‚predbežnej opatrnosti‘. Efekty súčasného spôsobu života ľudskej spoločnosti na 

ekologické systémy nie sú celkom prebádané (viď diskusia o globálnom otepľovaní). 

V súvislosti s pôsobením médií sa už tiež bežne hovorí o ‚ekológii‘. Vyššie citovaný 

záver odborníka v odbore sociológie médií (...) je možné považovať za potrebné 

hľadisko nazerania na vplyv určitých typov relácií na zdravý vývoj dieťaťa: ‚Múdry 

človek vie, že tam, kde hrozí nebezpečenstvo, neriskuje.‘“ Na tomto rozhodnutí resp. 

použitej argumentácii vidíme, že princíp predbežnej opatrnosti sa uplatňuje aj mimo 

oblasť ochrany životného prostredia, ale práve v nej má svoje korene. 

Princíp predbežnej opatrnosti reflektuje tiež rozhodnutie NSS 1 As 94/2008 – 53 

z 18. 12. 2008. Išlo v ňom o kasačnú sťažnosť v spore Ministerstva životného prostredia 

a obce Police. Tej bola uložená pokuta za správny delikt, ktorý spočíval v tom, že 

realizovala preriedenie brehového porastu toku Rohelnice (výrub minimálne 158 drevín 

s prierezom 10 – 50 cm). Došlo tak k zmene fyzikálnych podmienok ovplyvňujúcich 

život v toku a jeho okolí, no žalobkyňa si v predstihu nevyžiadala v zmysle § 4 ods. 2 

zákona č. 114/1992 Sb. záväzné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku 

vodného toku a údolnej nivy. Súd konštatuje, že žalobkyňa práve nevyžiadaním si 

potrebného stanoviska porušila uvedený princíp, „jeden zo základných princípov práva 

životného prostredia“. Okrem iného tiež trefne v odôvodnení rozhodnutia poznamenáva, 
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že „aj zdanlivo bohumilý zámer (...) môže mať škodlivé následky“. Žalobkyňa síce 

tvrdila, že predmetný zásah bol potrebný z dôvodov protipovodňovej ochrany obce, ale 

súd uzavrel, že ani to ju nezbavovalo povinnosti vyžiadať si záväzné stanovisko orgánu 

ochrany prírody. „Ten (princíp predbežnej opatrnosti, pozn. BB) ukladá každému 

povinnosť jednať tak, aby bolo zabránené akejkoľvek škode na životnom prostredí 

i v prípadoch, keď nie je vopred isté, že plánovaným jednaním nejaká škoda vznikne, 

teda povinnosť vychádzať z najhoršej možnej varianty z tých, ktoré môžu nastať (v 

danom prípade teda z tej varianty, že odstránením drevín dôjde ku škodlivému zásahu 

do významného krajinného prvku449).“ Rozhodnutie možno uvítať z dôvodu, že išlo 

o výrazné presadenie sa princípu predbežnej opatrnosti a z neho sa formujúcej zásady in 

dubio pro natura (v pochybnosti v prospech prírody resp. životného prostredia). 

V rozhodnutí z 20. 5. 2010, 8 Ao 2/2010 – 663 boli predmetom sporu zásady 

územného rozvoja hlavného mesta Prahy, predovšetkým v súvislosti s koridorom 

cestného okruhu okolo mesta. NSS posudzoval na podnet navrhovateľov i potrebu 

ochrany vybraných území v  súvislosti so sieťou Natura 2000.450 „Vhodný spôsob 

ochrany predstavuje v podmienkach českej právnej úpravy najmä postup podľa § 45i 

zákona na ochranu prírody. Vyhodnotenie vplyvov koncepcie na európsky významné 

lokality realizované v konkrétnom okamihu, a to vrátane lokalít zaradených ‚len‘ na 

národnom zozname, je z pohľadu prevencie ekologickej ujmy a princípu predbežnej 

opatrnosti v týchto lokalitách zrejme najvhodnejším opatrením.“ 

7.2.4. Princíp zodpovednosti pôvodcu a princíp znečisťovateľ platí  
 

V rozhodnutí z dňa 3. 12. 2003, sp. zn. 6 A 79/2001-53, NSS zdôrazňuje § 5 ods. 

3 na daný prípad aplikovateľného predchádzajúceho zákona č. 125/1997 Sb., o 

odpadoch, podľa ktorého je pôvodca odpadu zodpovedný za nakladanie s odpadmi až 

                                                 
449 Odkaz z pôvodného judikátu: porovnaj bližšie Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, C. 
H. Beck , Praha 2003, str. 51. 
450 Ide o sústavu chránených území členských krajín Európskej únie, vytvorenú na základe smernice Rady 
Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch - Birds 
Directive) a smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch - Habitats Directive). Do sústavy spadajú 
osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) a špeciálne územia na zachovanie (Special 
Areas of Conservation) – v českej legislatíve sú tieto územia označované pojmami vtáčie oblasti a 
európsky významné lokality (tento pojem sa používa jednak pre Site of Community Importance, jednak 
pre Special Areas of Conservation – lokalita SCI zaradená do európskeho zoznamu má byť vyhlásená ako 
SAC). Viac informácií na http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php (22. 2. 2013). 
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do odovzdania k využitiu či zneškodneniu oprávnenej osobe, čiže prevádzkovateľovi 

riadnej skládky. Teda ak aj právnická osoba umožnila pôvodcovi odpad uložiť na 

pozemok, ktorý na to nie je určený, pôvodca odpadu sa nemôže dovolávať 

spoluzodpovednosti tejto právnickej osoby – v tomto konštatovaní je viditeľný princíp 

zodpovednosti pôvodcu.  

NSS v zbierke svojich rozhodnutí č. 1/2007 pod číslom 1036 zverejnil i právnu 

vetu podľa rozsudku Mestského súdu v Prahe z dňa 28. 7. 2006, sp. zn. 9 Ca 296/2004-

49. Ten sa tiež týka problematiky odpadového hospodárstva. Podľa tohto rozsudku sa 

na obce na základe § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadoch vzťahuje zákonná 

fikcia pôvodcu odpadu bez ohľadu na to, či obec odpad vytvorila alebo nežiaducim 

spôsobom v rozpore so zákonom na určené miesto na svojom území sama uložila. Ak 

obec ako pôvodca odpadu stanovený zákonnou fikciou neučiní dostatočné opatrenia na 

zabránenie nežiaduceho znehodnotenia, odcudzenia alebo úniku odpadov, nesie 

zodpovednosť podľa § 66 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch. 

NSS potvrdil princíp zodpovednosti pôvodcu, resp. zásadu znečisťovateľ platí, 

keď v prípade 3 As 15/2008 – 80 z dňa 12. 6. 2008 zamietol kasačnú sťažnosť ako 

nedôvodnú. Sťažovateľ totiž prevádzkoval „stredisko likvidácie odpadov“ v rozpore so 

záväznými podmienkami obsiahnutými v právoplatnom integrovanom povolení, 

v dôsledku čoho mu bola uložená pokuta podľa § 37 ods. 4 zákona o integrovanej 

prevencii. Keďže dochádzalo k odstraňovaniu a ukladaniu nedovolených druhov 

odpadov, resp. odpadov nezahrnutých v integrovanom povolení, vznikla zodpovednosť 

za vyššie uvedený správny delikt. Práve tá je jedným z možných prejavov a podôb 

zásady zodpovednosti pôvodcu. Zároveň sa v tomto rozhodnutí výrazne ukazuje 

dôležitosť dodržiavania podmienok stanovených v udelenom integrovanom povolení. 

Podobne podľa rozhodnutia NS, 25 Cdo 769/2006 z dňa 16. 7. 2008, nie je 

zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu spôsobenú na lesných porastoch vypúšťaním 

škodlivých látok do ovzdušia vylúčená tým, že prevádzkovateľ plní povinnosti plynúce 

z predpisov o ochrane ovzdušia, vrátane platenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. 

Toto rozhodnutie nepriamo potvrdzuje existenciu princípu zodpovednosti pôvodcu. 

Možno z neho vyvodiť, že uplatnenie princípu zodpovednosti pôvodcu nie je zďaleka 

vylúčené predchádzajúcim uplatnením princípu znečisťovateľ platí. 
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Princípu zodpovednosti pôvodcu venuje pozornosť v konečnom dôsledku NSS 

i v prípade 2 As 32/2008-128 (17. 12. 2008), kde sa zaoberal povahou zodpovednosti za 

správny delikt podľa § 116 ods. 1 písm. b) vodného zákona. Konkrétne išlo o 

nedovolené vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie mesta Ústí nad Labem 

do miestneho Klíšského potoka bez povolenia vodoprávneho úradu. Súd zdôrazňuje, že 

ide o zodpovednosť objektívnu, čiže páchateľ deliktu zodpovedá za spôsobený následok 

bez ohľadu na zavinenie. Vodný zákon navyše nestanoví žiadne liberačné dôvody a 

slovné spojenie „nedovolené vypúšťanie vôd“ je podľa súdu legislatívnou skratkou; 

zahŕňa každý stav, kedy povinný subjekt dopustí nezákonný odtok znečistených 

odpadových vôd do vôd podzemných či povrchových či už úmyselne, z nedbalosti alebo 

nevedomky a nechcene. Ako príklad poslednej menovanej situácie NSS uvádza 

samovoľný únik odpadových vôd i bez zanedbania povinnosti predchádzať vzniku škôd. 

Relatívne prísny režim je nastavený preto, lebo práve ochrana podzemných i 

povrchových vôd je zmyslom a účelom vodného zákona. „Ak teda sťažovateľ namietal 

v priebehu správneho a súdneho konania, že nemohol nijako zabrániť úniku 

odpadových vôd z dôvodu zlého stavu pôvodnej kanalizácie, nemôže taká argumentácia 

(...) viesť k zbaveniu zodpovednosti za porušenie zákona.“ Súd tak rozhodnutie 

Mestského súdu potvrdil a kasačnú sťažnosť žalobcu Stavby silnic a železnic, a.s. 

zamietol.  

Iný uhol pohľadu na princíp znečisťovateľ platí resp. princíp zodpovednosti 

pôvodcu ponúka NSS vo veci 2 As 84/2008-131 (11. 9. 2009), keď odkazuje na 

rozsudok z dňa 30. 11. 2005, sp. zn. 2 As 38/2005 – 132. Ten riešil situáciu, kedy bol 

správnymi orgánmi za pôvodcu závadného stavu podľa § 42 ods. 1 vodného zákona 

označený nový vlastník pozemku zaťaženého skládkou. Bolo v ňom konštatované, že 

osobou, ktorej má byť uložené nápravné opatrenie, teda pôvodcom, bude zvyčajne 

vlastník dotknutých nehnuteľností. Súd uviedol, že „vlastník (...) nebude pôvodcom iba 

kvôli samotnému faktu vlastníctva pozemku, ale preto, že je to obvykle práve vlastník 

pozemku, kto má k dejom odohrávajúcim sa na pozemku najtesnejší vzťah“. Podľa súdu 

sa ale spomenuté všeobecné pravidlo neuplatní, ak je k dispozícii iný subjekt, ktorý má 

byť v zmysle vodného zákona považovaný za pôvodcu, keďže jeho vzťah k škodlivému 

následku je bližší. „Tento vzťah obvykle spočíva buď v aktívnej činnosti tohto (...) 

subjektu, typicky v podnikateľskej činnosti, ktorá škodlivý následok spôsobila (...) alebo 
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v inom tesnejšom vzťahu, napríklad vo vlastníctve priamo skládky tam, kde je skládka 

samostatnou právnou vecou (...).“ Z hľadiska materiálnej spravodlivosti opatrenie k 

náprave nie je neprimerane tvrdé, ak napríklad sťažovateľ prevzal pozemky s vedomím 

prítomnosti skládky. Podľa súdu nejde o sankciu, ale prostriedok k odstráneniu 

závadného stavu. K tomuto odstráneniu stavu veci, s ktorou bol pripravený nakladať 

ako s celkom, je vlastník pozemku „najspôsobilejšou osobou“. Argumentácia najužším 

vzťahom k škodlivému následku sa nesie v duchu skúmaného princípu, keďže už 

pojmovo práve tento subjekt „v najtesnejšom pomere k znečisteniu“ je vo väčšine 

prípadov pôvodcom znečistenia. 

V rozhodnutí 9 As 86/2010 – 53 z dňa 10.2.2011 NSS odkazuje na zmysel 

zákona o odpadoch, ktorým je prispievať k ochrane životného prostredia reguláciou 

nakladania s odpadmi a zmysel zákona o ochrane ovzdušia, teda ochranu pred 

nežiaducimi vplyvmi ľudskej činnosti. Aby tieto ciele „v čo najširšej miere“ boli 

dosiahnuté, musí byť pálenie odpadu v otvorených ohniskách zakázané každému, 

„pretože nebezpečenstvo tejto činnosti spočíva v (...) charaktere splodín z pálenia 

vznikajúcich, nie je dané napr. faktom, že dochádza k páleniu odpadu zo strany jeho 

pôvodcu“. NSS uzatvára, že nie je zo strany správnych orgánov nutné dokazovať, že 

osoba takto páliaca odpady je ich pôvodcom, ak sa zákaz vzťahuje na každého. Tento 

záver je možné interpretovať i ako preváženie princípu prevencie, ktorý je z hľadiska 

ochrany životného prostredia pred následkami dotknutej aktivity kľúčový, a to bez 

ohľadu na to, či sa predmetnej zakázanej činnosti dopustil samotný pôvodca odpadu.  

7.2.5. Princíp najvyššej hodnoty 
 

Už v rozhodnutí č. Pl. ÚS 15/96 (280/1996 Sb.) Ústavný súd rozlišuje ochranu 

individuálnych práv a slobôd jednotlivca a ochranu verejných statkov. Hlavný rozdiel 

vidí v distributívnosti týchto statkov, keďže typicky je prospech z nich nedeliteľný 

a nikto nemôže byť z ich užívania vylúčený. Uvádza: „Príkladmi verejných statkov sú 

národná bezpečnosť, verejný poriadok, zdravé životné prostredie. Verejným statkom sa 

teda určitý aspekt ľudskej existencie stáva za podmienky, že nie je možné ho pojmovo, 

vecne ani právne rozložiť na časti priraditeľné jednotlivcom ako podiely.“ Ústavný súd 

tak životné prostredie, dokonca s prívlastkom „zdravé“, označil za verejný statok. Hoci 

nešlo o environmentálny prípad, ale ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu Ministerstva 
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obrany o neudelení súhlasu s predajom bytov ozbrojených zložiek v domoch vo 

vlastníctve konkrétneho mesta, súd porovnáva a „zvažuje“ základné práva.  

 Vyslovil sa tu všeobecne k situácii vzájomného zvažovania základných práv 

a slobôd či verejných statkov, ktoré sa dostali do kolízie: „Prvým je kritérium 

vhodnosti, t.j. posudzovanie toho, či inštitút obmedzujúci určité základné právo 

umožňuje dosiahnuť sledovaný cieľ (ochranu iného základného práva alebo verejného 

statku). Druhým kritériom (...) je kritérium potrebnosti, spočívajúce v porovnávaní 

legislatívneho prostriedku, obmedzujúceho základné právo resp. slobodu, s inými 

opatreniami, umožňujúcimi dosiahnuť rovnaký cieľ, avšak nedotýkajúcimi sa 

základných práv a slobôd, resp. dotýkajúcimi sa ich v menšej intenzite. Tretím kritériom 

je porovnanie závažnosti oboch v kolízii stojacich základných práv či verejných statkov. 

Tieto (...) sú prima facie rovnocenné. Porovnávanie závažnosti (...) (po splnení 

podmienok vhodnosti a potrebnosti) spočíva v zvažovaní empirických, systémových, 

kontextových i hodnotových argumentov. Ako empirický argument možno chápať 

faktickú závažnosť javu, ktorý je spojený s ochranou určitého základného práva. 

Systémový argument znamená zvažovanie zmyslu a zaradenia dotyčného základného 

práva či slobody v systéme základných práv a slobôd. Kontextovým argumentom 

rozumieme ďalšie negatívne dopady obmedzenia jedného základného práva v dôsledku 

uprednostnenia iného. Hodnotový argument predstavuje zvažovanie pozitív v kolízii 

stojacich základných práv vzhľadom k akceptovanej hierarchii hodnôt. Súčasťou 

porovnávania závažnosti v konflikte stojacich základných práv je tiež zvažovanie 

využitia právnych inštitútov, minimalizujúcich argumentmi podložený zásah do jedného 

z nich. V prípade záveru o opodstatnenosti priority jedného pred druhým z dvoch 

v konflikte stojacich základných práv, resp. verejných statkov, je nutnou podmienkou 

konečného rozhodnutia tiež využitie všetkých možností minimalizácie zásahu do 

jedného z nich.“ Z povahy verejného statku je možné nad rámec citovaného rozhodnutia 

vyvodiť ďalší záver. Na základe toho, že verejný statok je užívaný všetkými spoločne, 

vzniká tu aj spoločný, teda verejný záujem na jeho ochrane. Zvláštnym prejavom tejto 

myšlienky je i princíp najvyššej hodnoty v práve životného prostredia. Okrem toho je 

práve uvedený test vzájomného „zvažovania“ verejných statkov či základných práv 

všeobecného charakteru a použil by sa i v prípade, ak by dotknutým verejným statkom 

bolo životné prostredie či dotknutým právom právo na priaznivé životné prostredie. 
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V prípade Pl. ÚS 17/95 bol predmetom rozhodovania návrh skupiny poslancov 

na zrušenie nariadenia vlády č. 104/1994 Sb., ktorým bola vyhlásená záväzná časť 

územného plánu veľkého územného celku Plzeňskej sídelnej regionálnej aglomerácie. 

Ústavný súd nedospel k záveru o protiústavnosti napadnutého nariadenia vlády 

a v závere odôvodnenia sa taktiež vyjadril: „Rovnako Ústavný súd nezistil tvrdené 

porušenie základného práva (…) každého na priaznivé životné prostredie a na včasné a 

úplné informácie o jeho stave. Týchto práv sa je možné podľa čl. 41 ods. 1 Listiny 

domáhať iba v medziach zákonov, ktoré ich vykonávajú. (…) [P]rávo na priaznivé 

životné prostredie je nepochybne právom s relatívnym obsahom a je nutné ho vykladať 

z mnohých aspektov a vždy so zreteľom na konkrétnu vec.“ Vo formulácii použitej 

súdom možno žiaľ vidieť náznak istého zľahčovania práva na priaznivé životné 

prostredie, keďže hovorí o práve s „relatívnym obsahom“. 

V rozhodnutí 2 As 35/2007-75, z dňa 9. 11. 2007, súvisiacom s výstavbou 

veterných elektrární, NSS podľa svojich vlastných slov vychádzal zo zmyslu a účelu 

právnej úpravy obsiahnutej v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Účel zákona je zrejmý z jeho 

§ 1, v znení účinnom ku dňu rozhodovania nižšej inštancie; je ním udržanie a obnova 

prírodnej rovnováhy v krajine, ochrana rozmanitostí foriem života, prírodných hodnôt 

a krás a šetrné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Vo vzťahu k časti § 1, podľa ktorej 

sa majú zohľadňovať hospodárske, sociálne a kultúrne potreby obyvateľov a regionálne 

a miestne pomery, súd podotýka, že ide o programové ustanovenie bližšie 

konkretizované ďalej v zákone. Zohľadnenie uvedených potrieb podľa súdu „nemôže 

znamenať negáciu primárnych cieľov zákona (napríklad cieľov sústavy Natura 2000), 

ale hľadanie riešení rešpektujúcich verejný záujem, avšak zároveň neovplyvňujúcich 

účel zákona či ovplyvňujúcich ho čo možno najmenej“. Ak je vplyv na krajinný ráz 

príliš veľký, nie je možné „vyvážiť“ ho o to väčším ekonomickým prínosom, najmä ak 

je možné nájsť alternatívu zasahujúcu do krajinného rázu v menšej miere, ale z hľadiska 

hospodárnosti ešte vhodnú: „Ekonomickú stránku stavby nemožno vyvyšovať nad 

vlastný predmet konania, teda zachovanie hodnôt krajiny a harmonického meradla 

v krajine.“ V tomto prípade je jasne vyzdvihnutá hodnota životného prostredia nad 

ekonomický rozmer, resp. prospech. Súd využíva teleologický výklad a argumentáciu 

účelom zákona, v súvislosti s ktorou sa práve princípy ochrany životného vyskytujú 

relatívne často. 
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V ďalšej veci súd rozhodoval o ústavnej sťažnosti proti rozsudku Krajského 

súdu v Hradci Králové, ktorým bola zamietnutá sťažovateľova žaloba na zaplatenie 

náhrady za obmedzenie jeho vlastníckeho práva k pozemku. Toto obmedzenie spočívalo 

v priechode cez uvedený pozemok za účelom prevádzky a realizácie údržby susednej 

malej vodnej elektrárne. V následnom rozhodnutí IV.ÚS 652/06 z dňa 21. 11. 2007 

Ústavný súd ruší napadnutý výrok o zamietnutí poskytnutia náhrady, ale tiež nepriamo 

potvrdzuje, že životné prostredie je skutočne jednou z najvyšších hodnôt. Vyjadruje 

presvedčenie, že obmedzenie vlastníckeho práva na základe ustanovenia § 60 ods. 1 

vodného zákona je možné interpretovať s súlade s čl. 11 ods. 4 Listiny ako prípustné 

obmedzenie vlastníckeho práva. „Podľa názoru Ústavného súdu toto obmedzenie 

obstojí z hľadiska všetkých kritérií (...). Je potrebné vziať do úvahy nielen to, že ide 

o reštrikciu ospravedlniteľnú tým, že jedine pri jej existencii môže byť realizované 

vlastnícke právo vlastníka vodného diela, (...), ale predovšetkým, ako plynie z (...) čl. 7 

Ústavy, že ochrana životného prostredia, ktorej neoddeliteľným komponentom je 

prevádzka a údržba vodných diel, je verejným statkom, pre záujem ktorého je možné 

zákonom ústavne chránené základné právo na vlastníctvo obmedziť.“ Súd opäť 

označuje životné prostredie, presnejšie jeho ochranu, čo celkom nezodpovedá logike 

veci (ako môže byť ochrana niečoho verejným statkom?), za verejný statok. S uvedenou 

charakteristikou spája i možnosť obmedziť ústavne zaručené práva, ako právo 

vlastnícke, v prospech tejto hodnoty.  

Vo všeobecnosti k existencii zásad ochrany životného prostredia sa NSS vyjadril 

napríklad v judikáte 9 As 8/2008 – 88, z 29. 10. 2008: „Skutočnosťou zostáva, že 

životné prostredie je jednou z najvyšších hodnôt, ktoré je potrebné účinne chrániť nielen 

v záujme jednotlivcov, ale i v záujme celého ľudstva. Najdôležitejšími zásadami 

v rámci všeobecnej ochrany životného prostredia sú tri zásady, ktoré boli zahrnuté do 

záverečnej Deklarácie o životnom prostredí, prijatej v roku 1992 na Konferencii OSN 

o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeire. Je to zásada prevencie, predbežnej 

opatrnosti a zodpovednosti pôvodcu. Zásady prevencie a predbežnej opatrnosti sa preto 

ako nosné zásady premietajú do jednotlivých právnych predpisov na úseku ochrany 

životného prostredia a ich prejavom je okrem iného právomoc orgánu ochrany prírody 

zakotvená v ustanovení § 66 zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade zisteného 

ohrozenia záujmov prírody zasiahnuť, a činnosť ohrozujúcu tieto záujmy obmedziť 
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stanovením podmienok pre ich výkon, prípadne túto činnosť i zakázať.“ Súd tu teda 

nielen nazýva životné prostredie jednou z najvyšších hodnôt (na význame pridáva 

i dikcia „v záujme celého ľudstva“), ale pripomína tiež dôležitosť troch ďalších zásad 

a označuje ich dokonca za „nosné“, čím im pripisuje zvláštnu dôležitosť. Všetky pritom 

patria medzi v tejto práci skúmané princípy. NSS sa ďalej v tomto prípade stotožňuje 

s odôvodnením napadnutého rozsudku Mestským súdom, podľa ktorého ide pri 

posudzovanom § 66 o významné „preventívne ustanovenie.“ Tento názor vyjadril NSS 

už vo svojom rozsudku z dňa 23. 7. 2003, č. j. 7 A 28/2000 - 47: „(...) Môžu nastať 

situácie, keď sa i povolená činnosť stane hrozbou a je nevyhnutný zákaz činnosti, 

predtým iným orgánom povolenej. Rozhodujúca pre využitie zákazu činnosti je teda 

hrozba zmien chránených častí prírody v dôsledku realizovanej činnosti, či už povolenej 

alebo nie.“  

Navyše sa v tomto rozhodnutí súd zaoberá i myšlienkou právnych princípov ako 

takých, ktorá je i z hľadiska tejto práce zaujímavá: „Vo všeobecnej rovine možno 

súhlasiť s tým, že sa žiadne interpretačné pravidlo skutočne nedá absolutizovať, pretože 

právny princíp je nutné chápať ako právne pravidlo s vysokým stupňom všeobecnosti, 

a preto argumentácia princípom samotným, bez toho, aby bola jeho úloha v procese 

aplikácie práva dostatočne podložená a odôvodnená, (môže totiž teoreticky nastať 

i situácia, keď sú určité princípy v kolízii), sa môže v určitých konkrétnych prípadoch 

javiť ako nedostatočná. Princípy a hodnoty totiž nie sú iba obsahovým východiskom 

normotvorným, ale tiež základným východiskom pri aplikácii jednoduchého práva. ‚Ak 

je právny poriadok chápaný ako systém, v ktorom je implicitne daná jeho 

usporiadanosť, teda právnym poriadkom nie je akákoľvek univerzálna trieda právnych 

noriem alebo právnych predpisov, ale ich usporiadaná univerzálna trieda, nie je možné, 

aby boli právne normy usporiadané bez existencie iných štandardov, ktoré by boli 

plnohodnotnou súčasťou právneho poriadku.‘ 451 Samotný princíp pritom môže byť 

v právnom predpise expressis verbis vyjadrený, ale tiež vyjadrený byť nemusí. 

Väčšinou princípy práva v pozitívnom práve vyjadrené nebývajú a možno ich 

vyvodzovať okrem iného na základe analýzy. Preto je zistenie a formulovanie týchto 

princípov úlohou právnej teórie a subjektov a orgánov aplikujúcich právo, v prvom rade 

teda súdov.“ Hoci sa práve uvedená sekcia vzťahovala k posudzovaniu princípov 
                                                 
451 Odkaz z pôvodného judikátu: Kühn, Z.: Aplikace práva ve složitých případech, Univerzita Karlova v 
Praze, nakl. Karolinum, Praha 2002, s. 139 a 160. 
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vzťahu lex specialis a lex generalis,452 je hodnotná i vo vzťahu k princípom práva 

životného prostredia, keďže nie všetky sú v jednotlivých zložkových právnych 

predpisoch explicitne zakotvené.  

V rozhodnutí 2 As 64/2008 – 122 (12. 12. 2008) NSS pripomína, že pri 

hospodárení v lesoch sa vedľa vlastníckeho práva v posudzovanom prípade silnejšie 

uplatní všeobecný záujem, ktorým je záujem na zachovaní a obnove lesa ako dôležitej 

zložky životného prostredia a ako významného krajinného prvku so stabilizačnou 

funkciou v krajine, pričom sa odvoláva na čl. 11 ods. 3 Listiny. K hodnote životného 

prostredia sa Ústavný súd vyjadril i v rozhodnutí III. ÚS 403/98 z dňa 4. 3. 1999, 

v ktorom však bola ústavná sťažnosť odmietnutá pre zjavnú neopodstatnenosť. 

Sťažovateľ sa domáhal ochrany svojho vlastníckeho práva, avšak ku stavbe, ktorá bola 

nepovolená. Obišiel tak stavebné správne konanie, ktorého výsledok by bol zrejme 

negatívny a slovami súdu sa „pokúsil postaviť správne orgány ‚pred hotovú vec‘, 

spoliehajúc sa na to, že stavebnému úradu nezostane nič iné, než akceptovať status 

quo.“ Vlastníckemu právu ako právu absolútnemu a pôsobiacemu erga omnes Ústavný 

súd však ochranu priznáva len v prípade, že bolo nadobudnuté v súlade so zákonom. „Je 

nepochybne vo verejnom záujme regulovať výstavbu vo všeobecnosti a v určitých 

lokalitách obzvlášť, a to v záujme zachovania životného prostredia či iných, všeobecne 

uznávaných hodnôt, teda v záujme práv ostatných občanov.“ Taktiež konštatuje, že 

„[d]odatočné povolenie neoprávnenej stavby by mohlo byť chápané ako precedens a 

byť návodom pre ostatných, ako obísť zákon.“ Životné prostredie je tu jednoznačne 

identifikované ako všeobecne uznávaná hodnota a jeho ochrana ako všeobecný, a teda 

verejný záujem, čo je podstatné pre presadzovanie týchto záujmov v porovnaní s inými. 

Ústavný súd v rozhodnutí Pl.ÚS 8/08 z dňa 8. 7. 2010 posudzoval návrh 25 

senátorov na zrušenie časti právneho predpisu, presnejšie ustanovenia § 68 ods. 3 a 4 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny. Namietaný bol rozpor s čl. 1 

Listiny základných práv a slobôd, a teda s princípom právnej istoty, ochrany dôvery 

občanov v právo a predvídateľnosti dôsledkov právnych predpisov. Ako problematickú 

navrhovatelia videli možnosť realizácie zásahu s cieľom zlepšenia stavu uchovaného 

prírodného prostredia zo strany orgánov ochrany prírody či tretích osôb bez vydania 

individuálneho správneho aktu (a teda podľa navrhovateľov nie je vlastníkovi pozemku 
                                                 
452 Išlo tu o posudzovanie zákona o ochrane prírody a krajiny ako zvláštneho predpisu voči stavebnému 
zákonu. 
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umožnené hájiť svoje záujmy).  Ústavný súd však nevidí protiústavnosť predmetného 

ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny napriek tomu, že z neho nevyplýva, akú 

podobu môžu zásahy na zlepšenie prírodného prostredia mať. Naopak, dodáva, že 

ustanovenie sleduje legitímny cieľ zachovania biodiverzity a udržania systému 

ekologickej stability. Fakt, že do zákona nemožno a priori sformulovať všetky 

mysliteľné opatrenia, prirovnáva k legislatívnemu používaniu tzv. neurčitých pojmov, 

ktorých obsah napĺňa až aplikačná činnosť správnych orgánov. Súd taktiež rozširujúco 

konštatuje: „V tom sa (...) prejavuje širšie ideové východisko, tzv. doktrína skepsy 

o normách; nie všetky pravidlá správania, právne pojmy, sa dajú pro futuro (presne) 

naformulovať.“ Podľa súdu sa preto pre niektoré typy prípadov, kde to vyžaduje ich 

povaha, „sformulujú predovšetkým princípy, ciele, ktoré potom súdy a štátne orgány 

uvádzajú do života aplikačnou činnosťou.“ Napadnuté ustanovenie ukladá vlastníkom či 

nájomcom (súd v tejto súvislosti uvádza argument a minori ad maius) pozemkov 

povinnosť podľa svojich možností zlepšovať stav zachovaného prírodného a krajinného 

prostredia, aby v budúcnosti nebol dotknutý tento priaznivý stav. Podľa súdu ide nielen 

o rovinu prevencie, keďže predmetné ustanovenie cieli na stav, kedy už došlo 

k dotknutiu biodiverzity na pozemkoch. Taktiež ide o „legitímny, ústavne konformný 

cieľ (verejný záujem) na ochrane životného prostredia (ostatne ochrana životného 

prostredia je ako ústavná hodnota výslovne deklarovaná napr. v čl. 11 ods. 3 a čl. 35 

Listiny základných práv a slobôd)“. Uvedené rozhodnutie opäť potvrdzuje, že ochrana 

životného prostredia je jednou z kľúčových ústavných noriem, a teda v rámci hierarchie 

noriem tých najvyšších. 

Zvažovaním rôznych hodnôt a záujmov sa zaoberal NSS v rozhodnutí 1 As 

87/2010 – 117 z dňa 23. 2. 2011. Konkrétne išlo na jednej strane o vodohospodárske 

záujmy, na druhej strane o záujmy ochrany prírody a krajiny, a síce ochranu bobra 

európskeho. Súd konštatuje, že k „váženiu“ týchto záujmov dochádza v konaní 

o povolení výnimky zo zákazu u zvlášť chránených druhov živočíchov podľa § 56 

zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa NSS v tomto konaní „[ú]vaha orgánu 

ochrany prírody o prevahe iného verejného záujmu nad záujmom ochrany prírody, pri 

ktorej absencii výnimku udeliť nemožno, nie je aplikovateľná všeobecne, ale je nutné ju 
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posudzovať v rámci každého správneho konania prípad od prípadu“453. Súd následne 

pripomína, že a priori nie je možné uprednostňovať jeden alebo druhý záujem 

a zdôrazňuje: „Pri výkone akýchkoľvek činností, teda i pri realizácii záujmov 

vodohospodárskych, by mala byť zohľadnená zásada trvalo udržateľného rozvoja 

s cieľom zachovať prírodné bohatstvo aj pre ďalšie generácie.“ Keďže protiprávne 

zásahy poškodzujúce záujmy ochrany prírody môžu mať nevratné a ďalekosiahle 

dôsledky ako napríklad vyhynutie určitých druhov živočíchov, má byť rešpektovaný 

i účel zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorým je „prispievanie k udržaniu a obnove 

prírodnej rovnováhy v krajine, k ochrane rozmanitostí foriem života, prírodných hodnôt 

a krás, k šetrnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi pri zohľadnení jednak 

regionálnych a miestnych pomerov, jednak hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

potrieb obyvateľov“. Súd teda jasne hovorí, že hoci isté hodnoty či záujmy môžu byť vo 

všeobecnosti označované za významné, nie je možné určiť ich prednosť paušálne 

a dopredu pre všetky prípady; ide o potvrdenie pravidla nutnosti individuálneho 

posudzovania konkrétnych prípadov. Za z hľadiska princípu najvyššej hodnoty 

významnú formuláciu sa dá považovať vyjadrenie, podľa ktorého má zásada (trvalo) 

udržateľného rozvoja zohľadňovaná pri výkone akýchkoľvek činností.  

7.2.6. Princíp vysokej úrovne ochrany 
 

V rozhodnutí 5 As 49/2005 – 129 z dňa 25. 10. 2006, ktoré sa primárne venuje 

posúdeniu dostatočnosti lehoty poskytnutej pre preštudovanie podkladov pre udelenie 

integrovaného povolenia verejnosťou, NSS okrem iného konštatuje, že zmyslom zákona 

o integrovanej prevencii je presadzovať integrovaný prístup v ochrane životného 

prostredia, a tým „dosiahnuť vysoký stupeň ochrany životného prostredia ako celku“. 

„Medzi základné princípy, na ktorých integrovaná prevencia stojí, patria najmä 

posúdenie dopadov činnosti vo všetkých oblastiach životného prostredia, aplikácia 

najlepších dostupných techník a široká účasť verejnosti na celom procese.“ Okrem toho 

súd hovorí o všeobecnej požiadavke otvorenosti konania v oblasti ochrany životného 

prostredia, spolu so zverejňovaním relevantných informácií. Má tak byť posilňovaná 

účasť verejnosti na daných konaniach a jej „prístup k spravodlivosti“. Ďalej v judikáte 

                                                 
453 Odkaz z pôvodného judikátu: porovnaj Miko, L., Borovičková, H. a kolektiv. Zákon o ochraně přírody 
a krajiny. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 251. 
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upozorňuje: „So sťažovateľovým tvrdením, že integrované povolenie má za cieľ 

zhodnotiť dopady na životné prostredie ako celok a napomôcť dosiahnutiu vysokej 

úrovne (ochrany, pozn. BB) životného prostredia Najvyšší správny súd súhlasí, 

domnieva sa však, že účelom integrovaného povolenia je jednotlivé povolenia vydávané 

podľa tzv. zložkových predpisov na ochranu životného prostredia integrovať, a nie tieto 

predpisy obchádzať.“ V budúcnosti možno očakávať ďalšie rozhodnutia k tejto otázke 

a špecificky k predmetnému predpisu, keďže novelou z roku 2013 došlo 

k výraznejšiemu zapracovaniu konceptu najlepších dostupných techník do jeho textu. 

Na najlepšie dostupné techniky NSS upozorňuje v judikáte 8 As 50/2005-72 (28. 

2. 2007): „Každý, kto vypúšťa odpadové vody do vôd povrchových či podzemných, je 

povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie v súlade s podmienkami stanovenými 

v povolení k ich vypúšťaniu (…). Pre tento účel je vodoprávny úrad pri stanovovaní 

podmienok povinný prihliadať k najlepším dostupným technológiám v oblasti 

zneškodňovania odpadových vôd (…).“ Zaujímavým je z terminologického hľadiska 

používanie pojmov „najlepšie dostupné techniky“ a „najlepšie dostupné technológie“, 

pričom prvý je vlastný zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

a druhý práve vodnému zákonu. V budúcnosti by malo v tomto smere ideálne dôjsť 

k zjednoteniu.  

Keďže pri princípe vysokej úrovne ochrany ide o etablovanú zásadu unijného 

práva životného prostredia, neprekvapí, že sa argumentácia ňou objavuje práve 

v súvislosti s transpozíciou unijných predpisov. Na existenciu princípu vysokej úrovne 

ochrany NSS upozornil napríklad vo svojom rozhodnutí 7 As 6/2011 – 63 (23. 2. 2011). 

V ňom sa súd vyrovnával s definíciou odpadu a argumentoval predovšetkým rozsiahlou 

judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. SLOVLIKER ČR, s.r.o. tvrdil, že vedľajšie 

produkty z produkcie liehovín hospodársky využíva, konkrétne ako krmivo a hnojivo. 

Súd však konštatuje, že „skutočnosť, že látka či predmet sú zbytkom z výroby alebo 

spotreby, a teda nie produktom, o ktorý bolo usilované, je (...) považovaná za okolnosť 

svedčiacu v prospech existencie konania, úmyslu alebo povinnosti zbaviť sa látky alebo 

predmetu.“ „Spôsob, akým je následne s látkou alebo predmetom nakladané, nie je pre 

ich kvalifikáciu ako odpadu rozhodujúci. Za odpad sú považované aj látky a predmety, 

ktoré majú hospodársku hodnotu, a ktoré je možné opätovne hospodársky využiť.“ Súd 

tiež podotýka: „Aby nešlo o púhe využitie v zmysle zbavenia sa odpadu, ale o výhodné 
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použitie veci, musí byť preukázaná skutočná istota prínosnosti ďalšieho použitia; púha 

možnosť nie je spôsobilá vyvrátiť záver o úmysle zbaviť sa veci nevznikajúcej ako 

hlavný produkt výroby, a teda ani záver o tom, že takáto vec je odpadom. Nutné je 

pritom stále pamätať na naplnenie cieľov smernice o odpadoch, najmä na naplnenie 

požiadavky vysokej miery ochrany životného prostredia. Z nej vyplýva povinnosť 

posudzovať reštriktívne akékoľvek vyňatie veci vznikajúcej postupom, ktorý primárne 

nie je určený na jej výrobu, z právnej regulácie nakladania s odpadmi.“ Súd sa ale 

vyhýba vysvetleniu, čo pojem vysoká miera ochrany znamená, resp. o akú vysokú 

mieru ochrany pre naplnenie požiadavky tohto princípu musí ísť. Za nesporné 

pozitívum však možno označiť fakt, že extenzívne vykladá pojem odpad v duchu 

cieľov, ktoré boli stanovené na európskej úrovni.  

7.2.7. Princíp informovanosti a účasti verejnosti 
 

Pre bohatosť judikatúry v tejto oblasti sú vybrané najskôr úvodné rozhodnutia, 

týkajúce sa práva na priaznivé životné prostredie, taktiež jeho posudzovania vo vzťahu 

k právnickým osobám. Následne je uvádzaných niekoľko ilustračných rozhodnutí 

k problematike informovanosti. V ďalšej časti je pozornosť venovaná vybraným 

judikátom k princípu účasti verejnosti, hlavne formou občianskych združení. Posledný 

úsek tejto podkapitoly je venovaný problematike Aarhuského dohovoru, jednak jeho 

posudzovania zo strany českých súdov, jednak problematiky jeho dodržiavania Českou 

republikou.  

Ústavný súd už v jednom so svojich prvých nálezov pripustil, že je možné 

vyvodiť poskytovanie ochrany i právnickým osobám, ak ide o ich základné práva a 

slobody. Napriek tomu sa podľa rozhodnutia I.ÚS 282/97 na rozdiel od osoby fyzickej 

„osoba právnická môže domáhať ochrany iba takých práv chránených Listinou 

základných práv a slobôd, ktoré zodpovedajú jej právnemu postaveniu, resp. pokiaľ sú 

na základe svojej povahy pre ňu použiteľné.“ Ústavný súd následne vyvodzuje, že čl. 35 

Listiny, ktorý zakotvuje právo na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné 

informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov, „na právnické osoby 

vzťahovať nemožno“. Podľa súdu je zrejmé, že „práva vzťahujúce sa k životnému 

prostrediu patria iba osobám fyzickým, keďže ide o biologické organizmy, ktoré – na 

rozdiel od právnických osôb – podliehajú eventuálnym negatívnym vplyvom životného 
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prostredia.“ Odvoláva sa pritom na definíciu životného prostredia v § 2 zákona o 

životnom prostredí, ktorý používa slová „všetko, čo vytvára prirodzené podmienky 

existencie organizmov, vrátane človeka (…)“.  

Ústavný súd svoj postoj k právu na priaznivé životné prostredie v súvislosti 

s právnickými osobami potvrdil i v uznesení III. ÚS 3118/07 z 10.7.2008. Na jednej 

strane uznáva, že sťažovateľ-právnická osoba je subjektom základného práva na 

spravodlivý proces a prístup k súdu. Na druhej strane upresňuje, že je to možné, len ak 

predmetom rozhodovania správneho orgánu boli jeho hmotné základné práva. V konaní 

o povolení prevádzky druhého bloku jadrovej elektrárne Temelín podľa súdu o žiadne 

takéto práva sťažovateľa, ani právo na priaznivé životné prostredie, nešlo. Uvádza 

nasledovné dôvody: „[T]ieto základné práva, sťažovateľom ‚presadzované‘, prináležia 

iba osobám fyzickým. Pretože teda subjektom uvedených základných hmotných práv 

nemôžu byť právnické osoby, nepatrí im v tomto rozsahu základné právo (...) na 

prieskum zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy.“ V tomto uznesení okrem 

iného cituje Ústavný súd i svoju predchádzajúcu judikatúru konštatujúcu neprípustnosť 

tzv. actio popularis. Išlo o prípad Občania proti zdražovaniu telefónu proti Ministerstvu 

financií454, ale záver je relevantný i tu, pretože súd sa zaoberal možnosťou brániť 

verejný záujem. „Ústavnou sťažnosťou je však možné napadať iba porušenie 

konkrétneho ústavne chráneného práva fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré sa 

prejavilo bezprostredne práve na právnom postavení navrhovateľa (sťažovateľa). 

Nemožno teda podať ústavnú sťažnosť v prospech tretej osoby, eventuálne v záujme 

ochrany verejných záujmov. Tzv. actio popularis nie je prípustná.“ 

Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že časť vyššie uvedenej argumentácie 

už dnes teoreticky možno považovať za nevhodnú, resp. do istej miery „prežitú“, či 

dokonca diskriminačnú. Právny poriadok Českej republiky dospel do štádia, kedy je 

založená napríklad trestná zodpovednosť právnických osôb. Neprekáža pritom, že 

pojmovo u týchto entít, na rozdiel od fyzických osôb, nemôžeme hovoriť o zavinení. 

Rovnako by nemal ani presadzovaniu práv brániť fakt, že právnická osoba nie je 

biologickým organizmom, a preto nemôže byť ako taká fyzicky „poškodená“ 

nepriaznivým životným prostredím. Právo na priaznivé životné prostredie je totiž 

priznané „každému“, a to bez obmedzení – nemožno bezvýhradne súhlasiť s názorom, 

                                                 
454 Uznesenie z 11. 5. 1999, sp. zn. I. ÚS 74/99. 
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že ide o tzv. obmedzenie pojmové. Právnická osoba síce je osobou fiktívnou, stoja za 

ňou však nevyhnutne konkrétne fyzické osoby, ktoré môžu presadzovanie svojich 

záujmov jej prostredníctvom resp. presadzovanie záujmov danej právnickej osoby 

považovať za opodstatnené.  

NSS sa v súvislosti s úsekom životného prostredia, resp. stavebným konaním, 

vyslovil i všeobecne k právu na informácie, zhrnutím je právna veta podľa rozsudku 

Najvyššieho správneho súdu z dňa 31. 1. 2007, sp. zn. 1 As 33/2006 – 48, publikovaná 

pod číslom 1152/2007 Sb. NSS. „Právo na slobodný prístup k informáciám patrí medzi 

základné práva chránené Listinou základných práv a slobôd, a je mu poskytnutá 

zodpovedajúca procesná ochrana, ktorá je zabezpečená právom podať odvolanie, ako i 

následným prístupom k súdu. V rámci odvolacieho konania je pritom s ohľadom na § 16 

v spojení s § 20 ods. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o slobodnom prístupe k informáciám, 

nutné vychádzať z podporného využitia správneho poriadku.“ Súd konštatoval, že ak 

odvolacia inštancia napadnuté rozhodnutie zruší, musí vec vrátiť správnemu orgánu na 

nové prerokovanie. Nie je prípustné ho len zrušiť a odkázať žiadateľa, ak na poskytnutí 

požadovaných informácií trvá, na podanie novej žiadosti. „Vyjadrené metaforou by sa 

tak žiadateľ ‘točil v kruhu’ bez toho, aby mal pritom možnosť efektívne sa domáhať 

svojho základného práva na slobodný prístup k informáciám,” uzatvoril NSS. 

Všeobecne z oblasti prístupu k informáciám, ktorá je však relevantná i pre 

poskytovanie informácií o životnom prostredí je zaujímavý judikát NSS z dňa 6. 10. 

2009, sp. zn. 2 Ans 4/2009-93. Súd sa v ňom zaoberal otázkou posúdenia spoločnosti 

ČEZ ako povinného subjektu z hľadiska poskytovania informácií podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám. Vychádzajúc zo znakov ako napríklad spôsob 

vzniku či osoba zriaďovateľa, napokon určil, že spoločnosť je verejnou inštitúciou 

a povinným subjektom podľa uvedeného zákona: „[R]elevantné pojmové znaky 

žalovaného ČEZ, a. s. (spôsob vzniku, osoba zriaďovateľa, vytváranie orgánov, štátny 

dohľad, verejný účel) prevažujú v prospech podradenia tohto subjektu medzi ‚verejné 

inštitúcie‘ v zmysle zákona č. 106/1999 Sb.“  

V judikáte z 11. 8. 2009, sp. zn. 1 As 51/2009-106, bol rozhodovaný spor 

ohľadne poskytnutia informácií obsiahnutých v spise, nie však v režime nahliadania do 

spisu. Sťažovateľ Děti Země - Centrum pro podporu občanů žiadal povinný subjekt 

o poskytnutie kópií stavebných povolení a ohlásení reklamných zariadení presahujúcich 



 

 124 
 

určité rozmery a podanie označil ako žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám. Súd konštatoval: „Žalovaný mal v danej veci postupovať podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám, a nezahŕňať žiadosť sťažovateľa pod právo 

nahliadnuť do spisu.“ Je nutné „inštitút nahliadnutia do spisu chápať ako postup 

špeciálny voči poskytovaniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám.“ NSS uzavrel, že je rozdiel medzi možnosťou nahliadnuť do správneho 

spisu a žiadosťou o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám, preto dotyčnej osobe nemalo byť odopreté poskytnutie informácií 

s poukázaním na fakt, že nespadá do vymedzeného okruhu osôb, ktoré majú právo 

nahliadnuť do spisu podľa správneho poriadku. 455  

V rozhodnutí 2 Ans 7/2010 – 184 z 15. 10. 2010 NSS podotkol, že poskytovanie 

informácií podľa atómového zákona daným subjektom sa tiež riadi zákonom č. 

106/1999 Sb., o slobodnom prístupe k informáciám. „Ako náhle je totiž subjekt 

povinným subjektom v zmysle zákona č. 106/1999 Sb., všetky informácie, ktoré 

poskytuje verejnosti, poskytuje zásadne v režime tohto zákona. (...) Bolo by nelogické, 

aby pri poskytovaní jedného typu informácií poskytoval žiadateľom o informácie všetok 

procesný komfort zaručený zákonom č. 106/1999 Sb., zatiaľ čo v prípade informácií 

poskytovaných podľa atómového zákona nie.“ Navyše, ako súd upozorňuje, dve 

skupiny informácií sa tu čiastočne prekrývajú a ich podradenie rôznym procesným 

režimom by v oblasti, kde sa informácie prekrývajú, umožnilo povinnému subjektu 

diskrečne určiť, aký procesný režim uplatní pri rozhodovaní o ich poskytnutí. 

 

O životnom prostredí ako o dôležitej spomedzi hodnôt sa vyjadril Ústavný súd 

v rozhodnutí III.ÚS 70/97 z dňa 10.07.1997. Na jednej strane označuje životné 

prostredie za verejný statok resp. hodnotu v zmysle preambuly Ústavy a Listiny a čl. 7 

Ústavy, na druhej strane uznáva, že tento fakt „nevylučuje existenciu subjektívneho 

práva na priaznivé životné prostredie (čl. 35 ods. 1 Listiny) ako i práva v zákonom 

stanovenom rozsahu sa ho domáhať (čl. 41 Listiny)“. Odkazuje však i na ústavnou 

sťažnosťou napadnuté rozhodnutie vrchného súdu, ktorý s poukazom na čl. 41 Listiny a 

na príslušné ustanovenia zákonov č. 114/1992 Sb. a č. 244/1992 Sb.456 „konštatoval pre 

                                                 
455 Pozri tiež HUMLÍČKOVÁ, Petra: Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy, 2009, s. 8. Dostupné 
online na http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/aarhuska-umluva-2-2009-web.pdf (11. 2. 2013). 
456 Predchodca súčasného zákona o posudzovaní vplyvov č. 100/2001 Sb. 
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občianske združenia pôsobiace v oblasti životného prostredia subjektívne práva, avšak 

čisto procesného charakteru“, ale postupoval v rozpore s týmto záverom, „ktorý sám 

učinil“.  

Práve účastníctvo občianskych združení zameraných na ochranu životného 

prostredia je častým predmetom rozhodovania NSS, podobne je tomu v rozhodnutí z 

dňa 29. 7. 2004, sp. zn. 7 A 139/2001-67. Žalobcom bolo v tomto prípade Hnutí Duha, 

ktoré sa domáhalo preskúmania súdneho rozhodnutia potvrdzujúceho rozhodnutie 

Správy národného parku a chránenej krajinnej oblasti Šumava Vimperk, ktorým bol 

súkromnej spoločnosti udelený súhlas k zásahom proti škodcom (lykožrútom). Hnutie 

tiež brojilo proti nepriznaniu odkladného účinku jeho opravnému prostriedku.  

Súd rieši otázku možnosti podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu v 

správnom konaní: „ (…) žalobca môže namietať len tú nezákonnosť rozhodnutia, ktorou 

bol ukrátený na svojich právach, pričom ukrátením na právach je nutné rozumieť nielen 

ukrátenie na právach hmotnoprávnych, ale i na právach procesných (§ 65 súdneho 

správneho poriadku). Pretože žalobca je občianskym združením, ktoré sa zaoberá 

ochranou jednotlivých zložiek životného prostredia a nie je nositeľom práv a povinností 

vyplývajúcich z práva hmotného, o ktorých bolo v tomto správnom konaní o udelení 

súhlasu podľa § 22 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny rozhodované, mohol v 

žalobe namietať iba porušenie procesných práv.“ Súd ďalej upozorňuje: „Žalobca 

nemohol byť vylúčením odkladného účinku odvolania ukrátený na svojich 

subjektívnych hmotných právach, keďže nositeľom týchto práv nie je, a na právach 

procesných nebol ukrátený preto, že zdôvodnenie odkladného účinku podaného 

odvolania bolo dostatočné.“ Žalovaný taktiež podľa súdu „existenciu naliehavosti 

všeobecného záujmu na vylúčení odkladného účinku doplnil o skutočnosť, že asanačné 

zásahy bolo potrebné realizovať v dobe jarného rojenia lykožrúta, a pokiaľ by nebol 

odvolaniam odňatý odkladný účinok, účel vydaného rozhodnutia by bol zmarený.“  

Opätovne sa popri merite veci zaoberá NSS otázkou účastníctva občianskych 

združení v konaní vo veci 1 As 40/2009-25. Odvoláva sa tu na uznesenie rozšíreného 

senátu:457 „Podmienka, podľa ktorej žalobca nie je k žalobe oprávnený podľa § 65 ods. 

1 súdneho správneho poriadku, vystihuje to, prečo sa tomuto typu žalobcov hovorí 

zájemníci: v správnom konaní nemohli byť dotknutí vo svojej vlastnej právnej sfére, a 

                                                 
457 Uznesenie z dňa 23. 3. 2005, sp. zn. 6 A 25/2002 – 42. 
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nemôžu teda žalovať podľa odseku prvého. Tieto osoby sa zúčastňovali správneho 

konania z toho dôvodu, že v ňom uplatňovali určitý záujem, napr. záujem na ochrane 

prírody; najčastejšími záujemníkmi sú práve ekologické spolky. (...) Jeho (žalobcovu, 

pozn. BB) žalobnú legitimáciu zakladá práve tvrdenie o ukrátení na procesných 

právach.“ Súd ďalej podotkol, že žalobca ako občianske združenie v zmysle § 70 

zákona o ochrane prírody a krajiny (tu Spoločnosť Šáreckeho údolia) musí tvrdiť 

ukrátenie na svojich procesných právach v predchádzajúcom správnom konaní, v 

dôsledku ktorého mohlo dôjsť k vydaniu nezákonného rozhodnutia. Táto žalobná 

legitimácia je daná iba vo vzťahu k námietkam relevantným z hľadiska záujmov 

hájených daným občianskym združením. 

Otázke účasti občianskych združení sa NSS venuje i v judikáte z dňa 7. 12. 

2005, sp. zn. 3 As 8/2005-118: „Záujmami ochrany prírody a krajiny, k ochrane ktorých 

sú občianske združenia s týmto predmetom činnosti povolané, sa (...) podľa § 2 ods. 1 

zákona o ochrane prírody a krajiny rozumie starostlivosť o voľne žijúce živočíchy, 

plano rastúce rastliny a ich spoločenstvá, o nerasty, horniny, paleontologické nálezy a 

geologické celky, starostlivosť o ekologické systémy a krajinné celky, ako i o vzhľad a 

prístupnosť krajiny. (…) Nebolo však preukázané, že vyššie uvedené záujmy mohli byť 

stavbou dotknuté. Účasť občianskych združení podľa § 70 zákona o ochrane prírody a 

krajiny nemožno vykladať tak široko, že by sa vzťahovali na akúkoľvek zložku 

životného prostredia, ale iba na zložky životného prostredia chránené zákonom o 

ochrane prírody a krajiny.“ 

Nemenej dôležité je, aby sa zainteresované osoby zúčastňovali konaní 

v dostatočne skorej fáze. Príkladom môžu byť konania podľa stavebného zákona, 

v ktorých i vlastník susednej nehnuteľnosti má brániť svoje práva ešte v územnom 

a stavebnom konaní. Vo fáze kolaudačného konania je už na to neskoro, čo potvrdzuje 

aj rozhodnutie NSS z 23. 9. 2009, sp. zn. 1 As 24/2009-93. Súd v ňom vlastníkovi 

susednej nehnuteľnosti odporúča až následne využiť iné prostriedky obrany voči 

susednej skolaudovanej stavbe obťažujúcej napr. neprípustnými imisiami.458 NSS sa 

inšpiroval uznesením Ústavného súdu z dňa 27. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 376/02, ktorý 

konštatuje, že v danom prípade nie je nutné a vhodné rozširovať okruh účastníkov 

                                                 
458 HUMLÍČKOVÁ, Petra: Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy, 2009, s. 21. Dostupné online na 
http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/aarhuska-umluva-2-2009-web.pdf (11. 2. 2013). 
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kolaudačného konania, keďže sťažovateľ sa môže domáhať ochrany svojho 

vlastníckeho práva pred všeobecným súdom. 

NSS nepriamo potvrdzuje tézu o obmedzenom práve účasti občianskych 

združení v judikáte sp. zn. 7 As 2/2009, podľa ktorého je nutné námietky ekologického 

občianskeho združenia posudzovať s prihliadnutím k záujmom, ktoré v správnom 

konaní háji. I v prípadoch, keď je združenie, ktorého hlavnou úlohou je podľa stanov 

ochrana prírody a krajiny, oprávnené k účastníctvu v správnom konaní, nemá možnosť 

v tomto konaní hájiť záujmy iné, s ochranou prírody a krajiny nesúvisiace. „Takéto 

občianske združenie by sa totiž z pozície ochrancu prírody a krajiny dostávalo do 

pozície univerzálneho dohliadača nad zákonnosťou postupu a rozhodnutí správnych 

orgánov v podstate v neobmedzenom rozsahu,“ čo podľa NSS nie je účelom účastníctva 

takýchto občianskych združení v správnom konaní. Súd však taktiež zdôrazňuje, že 

zákon o ochrane prírody a krajiny vymedzuje relevantné záujmy veľmi široko (najmä § 

1 až 3 zákona). Ďalej podľa neho „to, či argumentácia ekologického občianskeho 

združenia súvisí so záujmami vymedzenými citovaným zákonom, je potrebné vykladať 

extenzívne.“  

NSS však sťažovateľovi, Hnutí Duha, vyhovel a rozhodnutie krajského súdu 

zrušil. Pritom podotkol: „V danom prípade nemožno prehliadnuť, že spôsob, akým sa 

správne orgány s námietkami účastníka konania vysporiadali, bol čisto formálny. 

Všetky jeho námietky správne orgány v podstate iba označili za neprípustné vzhľadom 

na záujmy, ktoré účastník konania v územnom konaní (išlo o zmenu územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby nového obchodného centra, pozn. BB) hájil. V takom 

prípade je však minimálnou požiadavkou na odôvodnenie správneho rozhodnutia, aby 

správny orgán uviedol, prečo námietky účastníka konania nemožno považovať za 

súvisiace so záujmami, ktoré ako občianske združenie v správnom konaní háji.“ Súd 

teda na jednej strane súhlasí s obmedzením uplatňovaných záujmov na tie, ktoré sa 

dotýkajú ochrany prírody a krajiny, na druhej strane však pri rozhodnutí o ich 

neprípustnosti požaduje primerané odôvodnenie a považuje za nutné rozlišovať medzi 

námietkami, ktoré sa jeho slovami „evidentne“ tejto problematiky netýkajú (ako príklad 

uvádza námietku ohľadne zhoršenia situácie drobných živnostníkov) a takými, 

u ktorých tento vzťah „nemožno vylúčiť“. 
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O skúmanú problematiku išlo i v prípade občianskeho združenia Modrý most, 

ktoré skončilo rozhodnutím NSS z 27. 5. 2010, sp. zn. 5 As 41/2009-91. Predmetom 

sporu bolo stavebné povolenie, vzťahujúce sa k stavebným úpravám miestnych 

komunikácií, ktoré boli nevyhnutné pre nový spôsob užívania českobudějovického 

Modrého mostu cez rieku Malše (zavedenie obojsmernej premávky motorových 

vozidiel do 3,5 t). Súd sa v rozhodnutí vyslovil, že občianske združenie, ktorého 

hlavným poslaním podľa stanov je ochrana prírody a krajiny, je oprávnené zúčastniť sa 

stavebného konania vedeného podľa § 109 a n.459 stavebného zákona z roku 2006, 

pokiaľ v tomto konaní môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Účasť je 

možná za podmienok uvedených v § 70 zákona o ochrane prírody a krajiny. Je tomu tak 

i po novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou bolo zrušené ustanovenie 

o špecialite tohto zákona voči stavebným predpisom; podľa súdu tento princíp špeciality 

platí naďalej i bez výslovného ustanovenia v zákone: „(...) [J]e zrejmé, že § 70 zákona 

o ochrane prírody a krajiny obsahuje zvláštnu úpravu účastníctva pre tu vymedzené 

správne konania. Kritériom pre stanovenie, či ide o konanie, na ktoré predmetná úprava 

dopadá alebo nie, je iba skutočnosť, či v takom konaní môžu byť dotknuté záujmy 

ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. (NSS, pozn. BB) [m]á za to, že 

ustanovenie § 70 zákona o ochrane prírody a krajiny sa vzťahuje na všetky správne 

konania podľa stavebného zákona, pokiaľ pri nich môžu byť dotknuté zákonom 

chránené záujmy ochrany prírody a krajiny. (...) [P]odľa právneho stavu rozhodujúceho 

pre posúdenie veci zákon o ochrane prírody a krajiny samotný svoju povahu zákona 

zvláštneho voči zákonu stavebnému výslovne deklaroval. Ani následné vypustenie § 90 

ods. 4 zo zákona o ochrane prírody a krajiny (...) však nemôže nič zmeniť na tom, že § 

70 zákona o ochrane prírody a krajiny zostáva zvláštnym ustanovením vo vzťahu k § 

109 stavebného zákona.“ Po poslednej novele stavebného zákona, účinnej od roku 

2013, sú účastníci stavebného konania stanovení v ustanovení § 109 taxatívne (slovná 

formulácia „pouze“), pričom na občianske združenia sa naďalej môže vzťahovať 

ustanovenie, umožňujúce účasť osobe, „o ktorej tak stanoví zvláštny právny predpis, ak 

môžu byť stavebným povolením dotknuté verejné záujmy chránené podľa zvláštnych 

predpisov a o týchto veciach nebolo rozhodnuté v územnom rozhodnutí.“ 

                                                 
459 V súčasnosti § 108 a n. stavebného zákona. 
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Príkladom posúdenia účasti verejnosti, opäť cestou občianskeho združenia, je 

i prípad 6 Ao 5/2010 – 57 z 13. 10. 2010, v ktorom bol združením napadnutý návštevný 

poriadok národného parku Šumava, vydaný vo forme opatrenia všeobecnej povahy. 

Tento dokument stanovoval okrem iného podmienky realizácie vodných športov na 

rieke Vltava, pričom sťažovatelia namietali negatívny vplyv týchto (hoci obmedzených) 

aktivít na výskyt perlorodky riečnej v hornom toku Vltavy, keďže môže dôjsť 

k poškodeniu jej jedincov hlavne pri nízkom stave vody. NSS v danom špecifickom 

kontexte dospel k záveru o priamom účinku čl. 10a smernice o posudzovaní vplyvov, 

pričom sa odvolal na judikatúru bývalého Európskeho súdneho dvora. NSS pritom 

vychádza z úvahy, že cieľom uvedeného ustanovenia, ktoré je odrazom Aarhuského 

dohovoru, je „zabezpečiť tzv. dotknutej verejnosti prístup k súdnemu prieskumu vo 

veciach spadajúcich do pôsobnosti cit. smernice“. Štáty majú podľa NSS priestor pre 

určenie, v akej fáze príslušného konania bude prieskum umožnený, lenže v konkrétnej 

veci mohol byť návštevný poriadok podrobený len jednému typu súdneho prieskumu: 

„V takom prípade je nutné naplniť cieľ daného ustanovenia a umožniť ‚dotknutej 

verejnosti‘ prístup k súdu.“ V otázke definície pojmu dotknutej verejnosti súd vychádza 

z textu skúmanej smernice. Nakoniec uzatvára, že predmetný návštevný poriadok bol 

vydaný nezákonným spôsobom, „keďže nebolo rešpektované ustanovenie § 45i ods. 1 

zákona o ochrane prírody a krajiny a prípadné nadväzujúce postupy upravené týmto 

ustanovením a zákonom o posudzovaní vplyvov“. Súd objasňuje, že „odporca sa pri 

vydaní návštevného poriadku (cit. ustanovením, pozn. BB) neriadil a nevyžiadal si 

stanovisko orgánu ochrany prírody, a nemohol teda ani dospieť k záveru (...), že nie je 

potrebné zámer podrobiť naturovému posúdeniu. Absencia tohto stanoviska, resp. 

nadväzujúceho naturového/EIA posúdenia predstavuje závažné pochybenie odporcu, 

ktoré malo vplyv na zákonnosť vydaného opatrenia všeobecnej povahy“. Napadnutú 

časť poriadku z uvedených dôvodov NSS zrušil.  

NSS sa taktiež v celej „sérii“ rozhodnutí vyjadroval k Aarhuskému dohovoru, 

a predovšetkým k otázke jeho priamej aplikovateľnosti. V rozsudku sp. zn. 2 As 

12/2006 – 120 (29. 3. 2007) NSS prichádza k záveru, že ani čl. 6 Aarhuského dohovoru 

nie je priamo vykonateľným pravidlom. Išlo o kasačnú sťažnosť proti uzneseniu 

Mestského súdu v Prahe, ktorým bola odmietnutá žaloba proti rozhodnutiu 

predsedníčky Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť, ktorým bol zamietnutý rozklad 
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sťažovateľa (Sdružení Jihočeské matky, o.s.) proti rozhodnutiu úradu o povolení 

prevádzky 1. bloku Jadrovej elektrárne Temelín. Súd sa odvoláva i na výklad 

Hospodárskej komisie OSN pre Európu,460 podľa ktorej majú zmluvné strany istú 

flexibilitu pri adaptácii záväzkov plynúcich z dohovoru na svoj právny poriadok 

a inštitucionálny systém. Súd ďalej konštatuje, že pravidlá zakotvené v čl. 6 

Aarhuského dohovoru síce dopadajú vo všeobecnosti na konania týkajúce sa uvádzania 

jadrových zariadení do prevádzky, ale široko vymedzené práva účasti verejnosti na 

týchto konaniach v tomto článku upravené „nie sú priamo vykonateľné v zmysle čl. 10 

Ústavy ČR, ale predstavujú iba záväzok smerovaný (...) vnútroštátnemu zákonodarcovi 

na strane jednej a výkladovú pomôcku pre interpretáciu už prijatých vnútroštátnych 

noriem na strane druhej“.  

NSS sa k stále znovu vyvstávajúcej otázke priamej aplikovateľnosti Aarhuského 

dohovoru v rozhodnutí sp. zn. 3 As 48 2006 – 57 (9. 1. 2008) vyjadril negatívne, 

s odkazom na svoju predchádzajúcu judikatúru. Navyše sa venuje posúdeniu súladu 

súdneho poriadku správneho s Aarhuským dohovorom a uzatvára, že sú v súlade. „Ako 

podmienku (prieskumu, pozn. BB) pritom stanoví, aby príslušné rozhodnutie 

zasahovalo do práv jednotlivca, čo možno považovať za harmonické s požiadavkou 

dohovoru na široký prístup k právnej ochrane, keďže dohovor v tomto prípade výslovne 

odkazuje na vnútroštátnu úpravu (čl. 9 ods. 2 (...)). (...) V súlade s Aarhuským 

dohovorom je však i postup, keď stanoviská, týkajúce sa posudzovania vplyvu zámeru 

na životné prostredie sú podrobené súdnemu prieskumu až v situácii vydania konečného 

povolenia; k prieskumu predmetného stanoviska totiž môže dôjsť, avšak v neskoršom 

štádiu správneho konania. Súd preto neporušil predmetný dohovor, keď stanovisko 

žalovaného nepreskúmal.“ 

NSS opätovne k otázke priamej aplikovateľnosti ustanovení Aarhuského 

dohovoru uvádza v rozhodnutí sp. zn. 6 As 52/2006 – 160 (22. 2. 2008): „Článok 10 

Ústavy Českej republiky stanoví, že vyhlásené medzinárodné zmluvy, k ratifikácii 

ktorých dal Parlament súhlas a ktorými je Česká republika viazaná, sú súčasťou 

právneho poriadku; ak medzinárodná zmluva stanoví niečo iné než zákon, použije sa 

medzinárodná zmluva. Aplikačnú prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonom, ktorú 

Ústava zavádza, nie je možné vnímať ako absolútnu prednosť medzinárodnej zmluvy; 
                                                 
460 Odkaz z pôvodného judikátu: Economic Commission for Europe: The Aarhus Convention: An 
Implementation Guide, str. 87, zverejnené na stránkach http://www.unece.org/env/pp/acig.pdf. 
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medzinárodná zmluva a zákon by mali byť v prípade konfliktu vnímané skôr ako 

spolupracujúce entity než ako hierarchicky zoradené normy v pozitívno-právnom 

zmysle. To samozrejme za predpokladu, že pri takej kooperácii nedôjde k porušeniu 

medzinárodnoprávnych záväzkov Českej republiky. Ako však bolo uvedené vyššie, ku 

konfliktu medzinárodnej zmluvy a zákona v prejednávanom prípade nedochádza, 

a preto nie je na mieste zaoberať sa priamym účinkom Aarhuského dohovoru. Navyše 

samotný dohovor v čl. 9 ods. 3 výslovne stanoví zmluvným stranám povinnosť 

zabezpečiť prístup k správnemu a súdnemu konaniu proti tým aktom, ktoré sú v rozpore 

s vnútroštátnym právom týkajúcim sa životného prostredia, čím dohovor vnútroštátne 

právo a samostatnú úpravu členských štátov predpokladá a rešpektuje. Dohovor tak sám 

určuje svoj charakter – nejde o priamu aplikovateľnosť (self-executing), keďže priamo 

nestanoví jednotlivcom konkrétne práva a povinnosti z ustanovení dohovoru plynúce. 

Všeobecný ráz dohovoru otvára priestor pre politické uváženie zákonodarcov 

jednotlivých zmluvných štátov dohovoru pri vytváraní príslušnej zákonnej vnútroštátnej 

úpravy. Ohľadne priamej aplikovateľnosti Aarhuského dohovoru už Najvyšší správny 

súd rozhodoval a jednoznačne ju vylúčil .“ 

Súvisiaca oblasť bola i predmetom žaloby Európskej komisie voči Českej 

republike,461 ktorej výsledkom bol rozsudok z 10. 6. 2010. Podľa neho Česká republika 

v stanovenej lehote nesprávne resp. nedostatočne premietla do vnútroštátneho právneho 

poriadku ustanovenie čl. 10a ods. 1 až 3 smernice Rady 85/337/EHS o posudzovaní 

vplyvov niektorých verejných a súkromných zámerov na životné prostredie, v znení 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES. V zákone č. 100/2001 Sb. totiž 

neumožnila dostatočnú účasť a súdnu ochranu dotknutej verejnosti podľa uvedeného 

ustanovenia tejto smernice proti výsledkom procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. Vychádzalo sa tu však ešte zo stavu pred novelizáciou predmetného zákona, 

ktorá doň pridala ustanovenie § 23 ods. 10, umožňujúce občianskemu združeniu 

s predmetom činnosti, týkajúcim sa okrem iného ochrany životného prostredia, 

domáhať sa zrušenia následne vydaného správneho rozhodnutia, ak predtým k písomnej 

dokumentácii či posudku podalo písomné vyjadrenie.  

Česká republika čelila v tejto oblasti aj konaniu pred Výborom pre dodržiavanie 

Aarhuského dohovoru. Vytýkané jej boli viaceré skutočnosti, predovšetkým napr. že 

                                                 
461 Prípad číslo C-378/09. 
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nevládne organizácie nemôžu napádať rozhodnutia v oblasti životného prostredia 

z dôvodu poškodenia svojich hmotných, ale len procesných práv a situácia, kedy je 

určitá povolená činnosť dokončená (napr. stavba) ešte pred ukončením súdneho 

prieskumu takéhoto rozhodnutia.462 Namietané bolo, že v niektorých konaniach ohľadne 

životného prostredia má verejnosť obmedzenú možnosť účasti a následne i obmedzenú 

možnosť požadovať prieskum výsledných rozhodnutí. V podaní bolo upozornené okrem 

iného i na nedostatok účasti verejnosti v konaniach podľa atómového zákona. Taktiež 

bolo poukázané na častú neprimeranú dĺžku príslušných konaní. Podľa druhej edície 

zhrnutia prípadov Výboru za obdobie 2004 až 2011 tento ešte nezverejnil výsledok 

uvedeného konania, iniciovaného Ekologickým právnym servisom v septembri 2010, 

v júni 2012 však bolo vydané rozhodnutie, v ktorom výbor konštatuje porušenie 

viacerých ustanovení čl. 6 a 9 Aarhuského dohovoru.463 

Z ďalších, v prvej polovici roku 2013 ešte prebiehajúcich konaní pred výborom 

je možné spomenúť nemeckú iniciatívu, namietajúcu neumožnenie účasti nemeckej 

verejnosti v rámci rozhodovacieho procesu o jadrovej elektrárni Temelín.464 Ďalšie 

konanie bolo iniciované opäť Ekologickým právnym servisom, a týka sa rozhodovania 

o alokácii bezplatných emisných povoleniek v súvislosti s Národným plánom 

investícií.465 Obidva prípady boli predbežne označené za prípustné.466 

7.3.  Vyhodnotenie uplatňovania vybraných princípov ochrany 
životného prostredia v českej judikatúre 

 

Na základe v predchádzajúcej sekcii uvedených príkladov je evidentné, že české 

súdy v niektorých prípadoch neváhajú princípmi práva životného prostredia 

argumentovať. Naskytá sa však i otázka, či aplikácia týchto princípov nevytvára 

zbytočnú právnu neistotu. I keď súdy rozhodujú v ich svetle a majú tak voľnejší 

interpretačný priestor, musia nachádzať riešenia vždy v súlade s duchom celého 

                                                 
462 „The main problem in this context is the `scope of permissible arguments` in NGO lawsuits. NGOs are 
not allowed to challenge the substantive legality of environmental decisions and are thus forced to 
concentrate on infringements of their procedural rights.“ Zdroj: ANDRUSEVYCH, A. et al. (eds.): Case 
Law of the Aarhus Convention Complience Committee (2004-2011), s. 191. 
463 ANDRUSEVYCH, A. et al. (eds.): Case Law of the Aarhus Convention Complience Committee (2004-
2011), s. 191. Rozhodnutie č. ACCC/C/2010/50 dostupné na http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html 
(17. 4. 2013).  
464 Prípad č. ACCC/C/2012/71, podľa stavu zverejneného k januáru 2013. 
465 Prípad č. ACCC/C/2012/70, podľa stavu zverejneného k januáru 2013. 
466 Viď informácie na http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html (17. 4. 2013). 
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právneho poriadku, preto by ani používanie princípov ochrany životného prostredia 

nemalo vzbudzovať obavy. Princípy sú totiž vždy používané „v tandeme“ s presnejšími 

právnymi pravidlami.467 

Keď sa na uvedené príklady pozrieme bližšie, zistíme, že relevantné rozhodnutia 

sa vyskytujú s rozličnou frekvenciou pri rôznych princípoch. Ohľadne princípu (trvalo) 

udržateľného rozvoja, princípu predbežnej opatrnosti či povedzme vysokej úrovne 

ochrany je rozhodnutí k dispozícii menej. Na druhej strane, paleta je širšia pri princípe 

znečisťovateľ platí, princípe najvyššej hodnoty či účasti a informovanosti verejnosti. 

Z čoho tieto rozdiely vyplývajú? Po prvé, je nutné skonštatovať, že princípy z menej 

zastúpenej skupiny sú rovnako menej výrazne zastúpené i v legislatíve Českej 

republiky. V tom je možné vidieť hlavný dôvod ich nižšej „popularity“ v rámci 

odôvodnení súdnych rozhodnutí. Po druhé, pri najčastejšie sa vyskytujúcich princípoch 

možno nájsť špecifické príčiny ich vystupovania do popredia.  

Pri zásade znečisťovateľ platí či zodpovednosti pôvodcu je to skrátka nutnosť 

presadzovať či vynucovať rozhodnutia správnych orgánov či súdov nižšej inštancie 

a volať znečisťovateľov životného prostredia na zodpovednosť. Povinností, ktoré 

vychádzajú z tohto princípu a správnych deliktov na úseku životného prostredia, ktoré 

vznikajú následkom ich porušenia, je veľké množstvo. Preto pozorujeme takú početnosť 

prípadov, pričom najčastejšie sa judikatúra ohľadne tejto zásady vzťahuje k úseku 

vodného či odpadového hospodárstva, alebo ochrany ovzdušia.  

V súvislosti s princípom najvyššej hodnoty nejde vždy ani o priamu 

argumentáciou touto zásadou. Napriek tomu však už zo samotnej povahy súdnych 

sporov často plynie potreba pri ich rozhodovaní rozriešiť vzťah resp. konflikt dvoch 

odlišných hodnôt, z ktorých jednou je životné prostredie a jeho ochrana. Ak súd dospeje 

k verdiktu priaznivému pre životné prostredie, nie je prekvapujúce, že v jeho 

odôvodnení priamo či nepriamo využije uvedenú zásadu.  

Objavovanie sa princípu informovanosti či účasti verejnosti súvisí často 

s faktom, že verejnosť nie je spokojná s tým, ako sa povinný subjekt vysporiadal so 

žiadosťou o poskytnutie informácií či správny úrad alebo súd nižšieho stupňa s otázkou 

posudzovania účasti na správnom či súdnom konaní. Početnosť druhej skupiny prípadov 

                                                 
467 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 270. 
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plynie aj z toho, že sa výrazne v tejto oblasti angažujú občianske združenia zastupujúce 

záujmy ochrany prírody, ktorým je často právo účasti odopierané.  

Nedostatky vidieť teda hlavne pri aplikovaní princípov bez toho, aby mali 

konkrétnu oporu v určitom právnom predpise. Vyvodiť by ich relevantnosť pritom bolo 

možné z dokumentov v oblasti medzinárodného práva životného prostredia, ktorých je 

Česká republika stranou, z unijného práva i vo všeobecnosti z národného práva 

životného prostredia. Významnú úlohu plní aj judikatúra v súvislosti s ochranou 

životného prostredia prostredníctvom trestného práva, ktorá však zámerne 

v predchádzajúcich príkladoch uvádzaná nie je.  

Následkom rastúceho množstva i závažnosti environmentálnych problémov je 

možné predpokladať, že sa úmerne nárastu príslušnej agendy bude zvyšovať i význam 

súdov všetkých kategórií na všetkých úrovniach a tiež ich rozhodnutí, plniacich 

v oblasti ochrany životného prostredia zjednocujúcu funkciu.468 V tejto oblasti bude do 

budúcna žiaduce „zvýšenie profesionálnej právnej kvalifikácie a právneho vedomia 

sudcov, čo sa týka environmentálnych otázok a potreby ochrany životného prostredia 

(tiež spoluprácu so správnymi úradníkmi, inými expertmi v daných oblastiach, atď.)“.469 

Zvažovanie environmentálnych záujmov by sa malo stať samozrejmosťou. Ako bolo 

podotknuté vyššie, v kontinentálnych právnych systémoch ako je ten český, súdne 

rozhodnutia nehrajú takú výsadnú rolu ako v angloamerickom právnom systéme, 

založenom na precedensoch. Napriek tomu však naďalej budú mať inšpiratívnu 

a zjednocujúcu funkciu, vyplývajúcu z vyššie diskutovanej „presvedčivej autority“.  

Keď proti sebe zjednodušene postavíme bohatý výskyt princípov ochrany 

životného prostredia v českom právnom poriadku a zďaleka nie nepreberné množstvo 

relevantných súdnych rozhodnutí, bilancia je viac-menej jasná. Na mieste je zamyslieť 

sa, prečo nie sú princípy využívané súdmi v odôvodneniach ich rozhodnutí ďaleko 

častejšie. Jedným z dôvodov môže byť, že princípy ochrany životného prostredia nie sú 

tak hlboko zakorenené v mysliach právnych odborníkov ako niektoré všeobecné zásady 

typu zásada právnej istoty či materiálnej spravodlivosti. Teoreticky príčinou môže byť 

nechuť súdnych inštancií vyššieho stupňa výslovným uznaním „otvoriť dvere“ do praxe 

                                                 
468 TOMÁŠEK, Michal et al.: Czech Law Between Europeanization and Globalization. Chapter Role of 
the Courts in the Protection of the Environment, s. 236. 
469 TOMÁŠEK, Michal et al.: Czech Law Between Europeanization and Globalization. Chapter Role of 
the Courts in the Protection of the Environment, s. 237. 
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v oveľa zásadnejšej miere princípom ako je predbežná opatrnosť. Vďaka existencii už 

značne vyvinutej judikatúry napríklad na unijnej úrovni by však zrejme nijaký príliv 

opravných prostriedkov, opierajúcich sa výlučne napríklad o uvedený princíp, nehrozil.  

 

V súvislosti s úlohou súdov na poli ochrany životného prostredia autorka tejto 

práce považuje za vhodné i krátke zamyslenie nad otázkou samostatných rozhodovacích 

inštitúcií v environmentálnej oblasti. Na medzinárodnej úrovni už dlhší čas existuje 

myšlienka vytvorenia samostatného súdu pre otázky životného prostredia, v praxi 

k nemu však nedošlo. Po založení samostatnej environmentálnej komory v rámci 

Medzinárodného súdneho dvora táto neriešila počas svojej existencie žiadne prípady 

a od roku 2006 súd z uvedeného dôvodu ani nanovo nerozhodoval o jej obsadení.470 

V akademickej obci sa však vyskytujú i názory, že medzinárodný súd pre životné 

prostredie by, okrem iného, mohol suplovať rolu vynucovania v environmentálnej 

oblasti, ktoré je založené na medzinárodných zmluvách a dohovoroch (ako napríklad 

Rámcový dohovor o zmene klímy a Kjótsky protokol).471 

 V Českej republike špecializované súdy tohto druhu neexistujú, čo zrejme 

súvisí najmä s celkovou systémovou štruktúrou justície. Keď neexistujú špecializované 

súdy pre iné oblasti, malo by ich vytvorenie pre oblasť životného prostredia zmysel? 

Zástancovia podobného riešenia argumentujú predovšetkým zvýšenou efektívnosťou 

a rýchlosťou riešenia prípadov, vybudovaním a následným využívaním vysokej úrovne 

odbornosti v danej špecifickej oblasti. Ďalšie pozitíva zahŕňajú zníženie nákladov 

riešenia sporov, jednotnosť rozhodovacej činnosti, zvyšovanie účasti verejnosti či vôbec 

viditeľnosti konkrétnej oblasti v jej očiach.472 

Mnohé štáty sa vo svetle týchto pozitívnych argumentov v posledných rokoch 

rozhodli pre založenie súdnych orgánov špecializovaných na oblasť životného 

prostredia. Podľa údajov z roku 2009 existovalo na svete 350 environmentálnych súdov 

                                                 
470 Súd uvádza: “(…) in 1993, the Court created a Chamber for Environmental Matters, which was 
periodically reconstituted until 2006. In the Chamber’s 13 years of existence, however, no State ever 
requested that a case be dealt with by it. The Court consequently decided in 2006 not to hold elections for 
a Bench for the said Chamber.“ Dostupné na http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=4 (17. 4. 
2013). 
471 Viď napr. BRUCE, Stuart A.: An International Court for the Environment and Climate Change Law 
Compliance and Enforcement, dostupné na http://a4id.org/resource/guide/international-court-environment 
(10. 2. 2013). 
472 Porovnaj s PRING, George, PRING, Catherine: Greening Justice: Creating and Improving 
Environmental Courts and Tribunals, s. xi.  
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a tribunálov473 v spolu 41 krajinách. Pritom 170 z nich vzniklo práve v rozmedzí rokov 

2008 a 2009.474 Autori publikácie Greening Justice však trefne upozorňujú i na opačnú 

stránku, a síce, že niektoré štáty sa po zvážení tejto možnosti rozhodli proti vytvoreniu 

„zeleného“ súdu, iné zvažujú zrušenie tých existujúcich.475 Odrazom tejto protichodnej 

tendencie je tiež situácia v Rakúsku. V súčasnosti tam ešte existuje tzv. senát pre 

životné prostredie (Umweltsenat), ktorý však s účinnosťou od roku 2014 zanikne 

v rámci reformy správneho systému a zavádzania krajinských správnych súdov 

(Landesverwaltungshöfe).476  

Samozrejme, v prípade senátu pre životné prostredie nejde o samostatnú súčasť 

justičnej štruktúry, nejde o súd, ale o správny orgán. Napriek tomu bol do štúdie 

Greening Justice zahrnutý, a to v kategórii tzv. „zajatého“ tribunálu. Túto skupinu 

orgánov charakterizuje skutočnosť, že ich členovia sú menovaní environmentálnou 

agentúrou, ktorej rozhodnutia majú preskúmavať, a jej sa z výkonu funkcie 

i zodpovedajú, alebo že príslušný úrad je priamo v nej umiestnený.477 Posledný znak sa 

vzťahuje práve na Umweltsenat; kancelária senátu sídli totiž v Ministerstve pre 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, životné prostredie a vodné hospodárstvo. 

Avšak na svojej domovskej internetovej stránke senát sám uvádza, že vplyv zo strany 

ministra či členov spolkovej alebo krajinskej vlády „je vylúčený“.478 Nezávislí členovia 

senátu sú menovaní spolkovým prezidentom na obdobie šiestich rokov. Ide o odvolaciu 

inštanciu pre niektoré konania podľa zákona o hodnotení vplyvov na životné prostredie 

(Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, UVP-G 2000), kde v prvom stupni rozhoduje 

krajinská vláda alebo obvodný správny úrad.  

Ako príklad spomedzi len mála rozhodnutí, v ktorých sa u tohto úradu 

vyskytovala argumentácia niektorým zo skúmaných princípov ochrany životného 

prostredia možno uviesť prípad č. US 9B/2005/8-431 z dňa 8. 3. 2007.479 Senát 

                                                 
473 Autori citovanej publikácie termínom „tribunál“ označujú telesá, ktoré nie sú súdmi, ale vykonávajú 
rozhodovaciu činnosť, v tejto práci je ich spôsob používania tohoto označenia prevzatý. 
474 Výskyt environmentálnych tribunálov ilustruje obrázok v Prílohe č. 6 tejto práce. 
475 Porovnaj s PRING, George, PRING, Catherine: Greening Justice: Creating and Improving 
Environmental Courts and Tribunals, s. 13. 
476 Viac informácií o reforme je dostupných napr. na http://www.oekobuero.at/2-die-neue-
verwaltungsgerichtsbarkeit-bleibt-der-rechtsschutz-auf-der-strecke (7. 2. 2013).  
477 PRING, George, PRING, Catherine: Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts 
and Tribunals, s. 26. 
478 Pozri http://www.umweltsenat.at/ (8. 2. 2013). 
479 Prevzaté z dokumentu Umweltsenat: Auswertung der Entscheidungen mit Leitsatz-, Rechtsquellen und 
Schlagwortdokumentation, Stand: 1. November 2012 (Vyhodnotenie rozhodnutí s právnou vetou, 
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konštatuje, že sporné ustanovenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

(§ 17 ods. 2 UVP-G 2000) je podriadené princípu predbežnej opatrnosti. Konštatuje, že 

princíp rozsahom presahuje princíp ochrany (prevencie) viazaný na úzku časovú 

súvislosť a naopak prikazuje vyhnúť sa podľa možnosti i potenciálnym budúcim 

nebezpečenstvám pre človeka a životné prostredie. Princíp má zabezpečiť 

predchádzanie aj tým rizikám, ktoré sú uznané, ale vnímané ako príliš malé na to, aby 

boli označené ako „nebezpečenstvo“. Čisto hypotetické úvahy ale ani pre 

skonštatovanie existencie rizika nestačia, sú požadované spoľahlivé vedecké dáta 

a najnovšie výsledky vedeckého výskumu.480 V tejto súvislosti senát odkazuje na 

rozhodnutie správneho súdneho dvora (Verwaltungsgerichtshof, VwGH 2001/10/0156). 

V ňom súd konštatuje, že odvolanie sa na tento princíp nemôže nahradiť požadované 

zisťovanie a dokazovanie a nevedie k oslobodeniu od dôkazného bremena. Bez 

uvedených postupov v danom prípade teda podľa súdneho dvora nemala byť predmetná 

stavba (tunela) zakázaná. 

Taktiež sa v spomínanej správe Greening Justice vyskytuje zmienka o ďalšom 

inštitúte, existujúcom okrem iného i v Rakúsku, a síce o úrade environmentálneho 

ombudsmana (Umweltanwaltschaft). Úrady existujú v jednotlivých Länder, a majú vo 

vymedzených prípadoch možnosť zúčastňovať sa konaní, dotýkajúcich sa oblasti 

životného prostredia. V Českej republike sa síce verejný ochranca práv zaoberá 

i otázkami životného prostredia,481 ale jeho možnosti sú limitované. Nesporne by sa 

environmentálna agenda mohla neporovnateľne rozšíriť, ak by sa jej venoval 

samostatný úrad, samostatný ombudsman pre životné prostredie.  

 

 

                                                                                                                                               
uvedením prameňov práva a kľúčových slov, podľa stavu k 1. 11. 2012), dostupného online na 
http://www.umweltsenat.at/judikatur.html, s. 218 (8. 2. 2013). 
480 „Rein hypothetische Behauptungen genügen aber für das Vorliegen eines Risikos nicht, gefordert sind 
die zuverlässigsten wissenschaftlichen Daten, die zur Verfügung stehen, und die neuesten Ergebnisse der 
internationalen wissenschaftlichen Forschung (…).“ 
481 Viď napr. i zistené porušenie princípu predbežnej opatrnosti, zhrnuté v záverečnej správe o šetrení vo 
veci posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru výstavby „Veterná elektráreň Enercon E70-
Nový Hrádek“ z 28.12.2010, sp. zn.: 1506/2010/VOP/DK. Taktiež záverečné stanovisko vo veci postupu 
Ministerstva životného prostredia pri zverejňovaní dokumentácie v procese posudzovania vplyvov na 
životné prostredie zámeru „Rýchlostná cesta R49, stavba 4902.1 Fryšták-Lípa, 1. etapa“, z 10.10.2010, s. 
zn.: 1014/2010/VOP/DK, konkrétne k potrebe zverejňovania úplnej dokumentácie na internete v duchu 
princípu informovanosti. Obe stanoviská dostupné na http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/pripady-
a-stanoviska-ochrance/stanoviska-zivotni-prostredi/stanoviska-procesy-eia-ippc/ (23. 2. 2013). 
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Zhrnutie 

 Súdne rozhodnutia sú jednoznačne významným nástrojom, ktorý zabezpečuje, 

aby princípy ochrany životného prostredia nemali svoje miesto iba „na papieri“, ale aby 

plnili svoju funkciu i v rámci aplikácie a interpretácie práva. Ukazuje sa, že dôležitosť 

environmentálnej judikatúry nemožno podceňovať, a to na žiadnej z vyššie 

analyzovaných úrovní. Z hľadiska tej medzinárodnej by v budúcnosti bolo cenným 

míľnikom vo vývoji princípov ochrany životného prostredia napr. výslovné uznanie 

ďalších z nich ako noriem obyčajového medzinárodného práva. V rovine unijnej, ako 

možno na základe vyššie uvedenej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej 

únie uzavrieť, je životné prostredie chápané ako jedna z významných hodnôt a jeho 

ochrana ako jeden z cieľov Únie. So stúpajúcim množstvom environmentálnej 

legislatívy bude v budúcnosti viac než pravdepodobne narastať i zodpovedajúca agenda 

Súdneho dvora.  

Do rozhodnutí českých vyšších súdov si našli skúmané environmentálno-právne 

zásady cestu taktiež, ale v ďalšom smerovaní by si rozhodovanie žiadalo „odvážnejší“ 

prístup a argumentovanie uvedenými princípmi i v prípadoch, keď nemajú výslovnú 

oporu v texte toho ktorého zákona. Za zamyslenie stojí i otázka, prečo neotvoriť oblasť 

takú významnú, ako životné prostredie, teda skutočne „prostredie, v ktorom každý z nás 

žije“, širšej verejnosti: napríklad cestou priznania práva na priaznivé životné prostredie 

právnickým osobám či, ešte smelším variantom umožnenia tzv. actio popularis v duchu 

ochrany „záujmov“ životného prostredia.482  

                                                 
482 Na medzinárodnej úrovni zostáva tiež nerozriešená otázka, či člen medzinárodnej komunity môže 
volať druhého na zodpovednosť za ujmu spôsobenú napr. v medzinárodných vodách, teda v území, ktoré 
môžeme označiť ako tzv. global commons (pozri HARDIN: The Tragedy of Commons, 1968), spoločné 
všetkým. 
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Záver 
 

V záverečnej časti tejto práce je cieľom na základe spracovania vyššie 

uvedených poznatkov z odbornej literatúry, právnych predpisov i súdnych rozhodnutí 

zhodnotiť, akú funkciu plnia princípy ochrany životného prostredia. Taktiež je snahou 

zdôrazniť vybrané návrhy, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu súčasnej situácie. Už dnes 

je možné vypozorovať vo vývoji skúmanej oblasti určité trendy, z ktorého sa dajú 

vyvodiť všeobecné závery ohľadne budúceho smerovania. Práve tieto otázky sú 

uzatvorením predkladanej práce.  
 

• Funkcie princípov ochrany životného prostredia 
 

Verschuuren rozlišuje hneď niekoľko odlišných funkcií princípov:483 

(i) princípy zvyšujú normatívnu silu zákonných noriem, 

(ii)  pomáhajú definovať “otvorené” či nejasné zákonné normy,  

(iii)  zvyšujú právnu istotu a legitímnosť rozhodovacej činnosti, 

(iv) tvoria základ nových zákonných noriem, 

(v) sú vodítkom v rámci rokovaní a samoregulácie, 

(vi) vytvárajú v práve flexibilitu, 

(vii)  pomáhajú implementovať medzinárodné povinnosti, 

(viii)  stimulujú integráciu environmentálnych úvah do iných politík, a  

(ix) sú potrebné pre nasledovanie určitého ideálu. 

Na základe analýzy situácie v Českej republike je možné v krátkosti zhodnotiť 

napĺňanie jednotlivých vyššie uvedených funkcií princípov ochrany životného 

prostredia. Princípy jednak zvyšujú normatívnu silu zákonných noriem, jednak sa však 

samy v Českej republike tešia vyššej relevancii, ak sú zakotvené v zákonných normách. 

Princípy totiž potrebujú, aby im bol „vdýchnutý život“ prijatím špecifických noriem; 

vtedy sa uplatňujú omnoho efektívnejšie.  

Jednoznačne platí, že princípy pomáhajú bližšie definovať zákonné normy, 

avšak v tejto úlohe sa uplatnia v tunajšom prostredí až vtedy, keď sú zakotvené 

v právnych predpisoch, konkrétne napríklad v zákone o životnom prostredí. Ukázalo sa 

tiež, že vybrané princípy tvoria základ nových právnych noriem, čo môžeme pozorovať 

                                                 
483 VERSCHUUREN, Jonathan: Principles of Environmental Law, s. 49. 
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často v úvodných ustanoveniach zložkových zákonov na úseku životného prostredia, 

v ktorých býva definovaný ich účel. Keďže ich zákonodarca na takýchto miestach 

uvádza, iste sú zdrojom inšpirácie pri normotvorbe.  

Z vyššie uvedených úloh istotne plnia i v českom prostredí tzv. implementačnú, 

teda pomáhajú implementovať medzinárodné záväzky plynúce zo zmlúv, ktorých je 

Česká republika stranou, ako je tomu napr. u Aarhuského dohovoru. Dochádza 

i k integrácii environmentálnych úvah do iných politík. Na jednej strane logicky 

primárnu úlohu princípy ochrany životného prostredia plnia pri formulácii politiky na 

úseku životného prostredia. Na strane druhej sa nutne musia do istej miery presadzovať 

i v politikách a stratégiách iných, so životným prostredím úzko prepojených. Je tomu 

tak v oblasti dopravy či energetiky.  

Úloha vytvárania väčšej flexibility v práve nie je naplnená celkom jasne. 

Napriek tomu, že súdy v praxi princípmi ochrany životného prostredia argumentujú, nie 

je jednoznačné, že výsledkom je „flexibilita práva“. Dalo by sa dokonca tvrdiť, že právo 

v kontinentálnom právnom systéme už zo svojej podstaty nemôže byť plne flexibilné, 

keďže by narazilo na tradičnú hodnotu právnej istoty. Tú vybrané skúmané princípy 

naopak posilňujú, najmä čo sa týka konštantného výkladu právnych noriem z tejto 

oblasti. Iste tiež prispievajú k zvyšovaniu legitímnosti rozhodovacích procesov, ale nie 

sú zďaleka jediným faktorom, ktorý má na ich legitimitu vplyv. Napomáhajú tomu, aby 

duch a účel zákona mohol niekedy prevládnuť i nad jeho literou.  

To, či sú vodítkom pri rokovaniach sa z pozície v daných procesoch 

nezainteresovaného jednotlivca posudzuje ťažko, ale vývoj bude k tomuto trendu určite 

smerovať. Napokon autorke tejto práce nezostáva iné, než sa stotožniť s posledným 

bodom spomenutého zoznamu funkcií. Princípy sú totiž na ceste za ideálom, ktorým je 

priaznivé životné prostredie pre nás i budúce generácie, nepostrádateľné. Citovaný autor 

síce tvrdí, že samotný (trvalo) udržateľný rozvoj je ideálom, v predkladanej práci je 

však skôr presadzovaná myšlienka, že zásada udržateľného rozvoja je vodiacim 

princípom, od ktorého sa odvíjajú a na ktorom sú založené ostatné princípy ochrany 

životného prostredia. Autorka tejto práce chápe princíp ako určitý druh „cesty“, kým 

ideál je jej „ideálnym výsledkom“, cieľom. Ideál vidí skôr v skutočnom dosiahnutí 

„udržaného“ rozvoja spolu s nezhoršeným stavom životného prostredia. Pri pokúšaní sa 

o jeho dosiahnutie je práve rešpektovanie princípu udržateľného rozvoja kľúčovým. 
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Schiller mal definovať ideál ako niečo, čo „sa stále stáva a nikdy sa nestane“.484 Úvaha 

o tom, či princíp môže byť významovo zhodný s ideálom, je však tematicky vhodnejšia 

azda pre odbor filozofie.485 
 

• Odporúčania  
 

De lege ferenda by bolo vhodné, aby princípy ochrany životného prostredia našli 

výraznejšie uplatnenie v právnych normách zákonnej úrovne, keďže úpravu na úrovni 

ústavnej je možné považovať za dostačujúcu a poskytujúcu široký priestor pre potrebné 

zvýšenie dôležitosti predmetných zásad. Z  uvedenej judikatúry nepriamo vyplýva, že 

české súdy sú ochotné aplikovať v oblasti environmentálnych otázok princípy práva 

životného prostredia najmä vtedy, ak sa môžu oprieť o normatívny text, ktorý s nimi 

pracuje, či už na úrovni unijnej alebo národnej – v tomto prípade je ich uplatnenie 

výraznejšie.  

Druhým možným variantom, ktorý by však mohol a mal ten prvý sprevádzať, je 

zmena postoja súdov k spomenutým otázkam v prospech otvorenosti voči argumentácii 

princípmi i tam, kde nie sú v predmetnej úprave výslovne obsiahnuté. Predovšetkým 

bude ale nutné posilniť politickú vôľu k ochrane životného prostredia, keďže tá je 

významným a často rozhodujúcim predpokladom prijatia zodpovedajúcej legislatívy.  

Na základe stručného a ako treba podotknúť, zďaleka nie vyčerpávajúceho, 

porovnania s úpravou susedného štátu sa nedá uzavrieť, že by Rakúsko či Česká 

republika mali voči ochrane životného prostredia „priateľskejšiu“ legislatívu. Hoci je 

Rakúsko známe zasadzovaním sa napríklad za nevyužívanie atómovej energie, samotné 

uplatnenie princípov ochrany životného prostredia je napríklad na ústavnej úrovni 

výrazne slabšie než u nás. K problematike princípov ochrany životného prostredia tam 

panuje ešte rezervovanejší prístup. Vo výsledku však nie je možné uzatvoriť, že 

niektorý z uvedených systémov je „lepší“. Navyše oba štáty sú členskými štátmi 
                                                 
484 „Always will be and never is / immer wird, nie ist.“ Cit. podľa Review Essay Symposium: Philip 
Allott’s Eumonia and The Health of Nations. Thinking Another World: ‘This Cannot Be How the World 
Was Meant to Be’. In: The European Journal of International Law Vol. 16 no. 2, 2005, s. 278. Primárny 
zdroj: T. Carlayle, ‘Characteristic’ (1831), in Critical and Miscellaneous Essays (1888), IV, 1-38, p. 33. 
485 Porovnaj napr. s pokusom o definíciu ideálu v VERSCHUUREN, Jonathan: Principles of 
Environmental Law, s. 49: Ideál je hodnota, ktorá je explicitne, implicitne alebo latentne prítomná v práve 
alebo vo verejnej a morálnej kultúre společnosti či skupiny. Zvyčajne nemôže byť plne realizovaný a 
čiastočne presahuje podmienené historické formulácie a implementácie obsiahnuté v pravidlách, 
princípoch a politikách. (An ideal is a value that is explicit, implicit or latent in the law or the public and 
moral culture of a society or group that usually cannot be fully realized, and that partly transcends 
contingent, historical formulations, and implementations in terms of rules and principles and policies.) 
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Európskej únie, čo zaručuje v environmentálnej oblasti zabezpečenie určitých 

štandardov.  

Do budúcnosti by mohlo byť zvažované zavedenie i tzv. actio popularis vo 

veciach, v ktorých môže byť preukázateľne dotknuté životné prostredie. Docielila by sa 

tak skutočná ochrana „záujmov“ životného prostredia, ktoré ich zo svojej podstaty 

„samo“ zastupovať nemôže. Problematickým by sa však zrejme ukázalo neprimerané 

zaťaženie súdov v dôsledku nárastu počtu riešených káuz. Odpoveďou naň by 

v dlhodobejšom horizonte mohlo byť i v Českej republike vytvorenie nejakej formy 

environmentálneho tribunálu, ktorému bola venovaná bližšia pozornosť 

v predchádzajúcej časti práce. Na jednej strane je však potrebné priznať, že by tento 

„zásah“ do tradičnej štruktúry justičného systému iste našiel i v odbornej verejnosti 

mnohých odporcov. Preto by sa ako schodnejšia mohla ukázať cesta vytvorenia 

napríklad obdobných úradov ombudsmanov pre životné prostredie ako v Rakúsku, resp. 

jediného takéhoto úradu, a to v upravenej podobe, príbuznej súčasnej českej úprave 

inštitútu ombudsmana. Čo i len s právomocami obdobnými tým, ktoré má verejný 

ochrancu práv v Českej republike, by mohol aspoň zvyšovať povedomie verejnosti 

o otázkach ochrany životného prostredia.  

Márnou myšlienkou smerom do budúcnosti ďalej nie je ani kodifikácia práva 

životného prostredia, rozčlenená podľa jednotlivých tém ako dnes zložkové zákony. 

Bez dostatočného množstva koherentnosti a prepojenosti totiž hrozí nebezpečenstvo, že 

bude právo životného prostredia síce zložené z mnohých zákonov, ale výsledkom bude 

„málo práva“ (many laws but little law).486 Pri príprave a formulácii kodifikácie by 

princípy ochrany životného prostredia mali hrať vedúcu rolu a byť zjednocujúcim 

prvkom celej úpravy. Je však pravdepodobné, že by sa v tejto súvislosti nepodarilo 

nájsť potrebný konsenzus.  

Ďalšou alternatívou hodnou zváženia by podľa autorky tejto práce bolo výrazné 

novelizovanie zákona o životnom prostredí. V súčasnosti slúži skutočne najmä ako 

určitá programová úprava s vysokým stupňom všeobecnosti. Pre zvýšenie jeho 

praktickej relevancie by bolo vhodné do neho napríklad začleniť ustanovenie ukladajúce 

povinnosť rešpektovať v ňom zakotvené princípy v súvislosti so všetkými špeciálnymi 

zákonmi na tomto úseku, aj ak oni sami túto povinnosť nestanovia. Potrebným sa 

                                                 
486 De SADELEER, Nicolas: Environmental Principles, s. 267. 
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ukazuje i rozšírenie zoznamu zásad ochrany životného prostredia, ktoré obsahuje: dnes 

v ňom chýba v rozpracovanejšej podobe princíp informovanosti a účasti verejnosti, 

taktiež najvyššej hodnoty či vysokej úrovne ochrany. So zvyšujúcou sa dôležitosťou 

environmentálnych predpisov v medzinárodnej rovine by taktiež mohlo byť zvažované 

prijatie dokonalejšej obdoby tohto zákona v podobe zákona ústavného. 
 

• Predpokladaný vývoj 
 

Historický vývoj princípov ochrany životného prostredia ukazuje, že majú 

tendenciu postupne získavať na dôležitosti. Na začiatku stálo zhmotnenie ideí do právne 

nezáväzných, tzv. soft law dokumentov ako Rio Deklarácia. Princípy si však následne 

začali nachádzať cestu do záväzných multilaterálnych medzinárodných zmlúv a krok za 

krokom i do národných právnych úprav jednotlivých štátov. Logicky sa prejavujú 

i v politických úvahách a rozhodnutiach, je nimi argumentované pri interpretácii 

právnych noriem a odvolávajú sa na ne súdy. Je istotne iba otázkou času, kedy 

i Medzinárodný súdny dvor v niektorom z riešených prípadov označí tieto princípy, 

alebo aspoň niektoré z nich, za súčasť medzinárodného obyčajového práva, ktorým sa 

musia všetky štáty, bez ohľadu na pristúpenie či nepristúpenie ku konkrétnym 

medzinárodným zmluvám, riadiť.  

Samozrejme, existujú i omnoho skeptickejšie prístupy, poukazujúce 

v neposlednom rade na nevymáhateľnosť či nepresaditeľnosť princípov ochrany 

životného prostredia. Na to, že zásady v tejto oblasti sú príliš vágne, nedostatočne 

definované. Napriek tomu sa dá predpokladať, ako sa domnieva autorka tejto práce, že 

vývoj bude značne pozitívnejší, než mnohí očakávajú, keďže v priebehu posledných 

desaťročí sa téma životného prostredia vyvinula z v podstate témy neexistujúcej na 

jednu z popredných. Nebude preto možné ani logické ju opätovne zatláčať do úzadia. 

Naopak, rozhodnutia na lokálnej i globálnej úrovni ju budú musieť náležite 

zohľadňovať. 

Určite nebude chybou pristupovať k otázkam ochrany životného prostredia či 

ľudského zdravia v nasledujúcich desaťročiach v duchu princípu predbežnej opatrnosti. 

Ak sa o medzinárodnom humanitárnom práve niekedy hovorí, že je vždy „jednu vojnu 
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pozadu“ (one war behind487), tak v kontexte práva životného prostredia platí obdobne, 

že určite je „jednu environmentálnu katastrofu pozadu“ (one environmental disaster 

behind). Práve zásada predbežnej opatrnosti nám má pomáhať, aby sme nebezpečenstvá 

vyhodnocovali síce stále racionálne (viď vyššie citovaný príklad invázie 

mimozemšťanov), no nanajvýš obozretne. Často totiž zodpovedajúca úprava prichádza 

až v nadväznosti na neblahé následky ľudských aktivít. Neslávne známymi v súvislosti 

s ďalekosiahlym negatívnym dopadom na životné prostredie i životy ľudí sa stali názvy 

ako Seveso z roku 1976,488 Love Canal z obdobia okolo roku 1978,489 Černobyľ z roku 

1986490 či nedávno v roku 2011 Fukushima.491 Do budúcna iste nie je vhodné vo 

všeobecnosti nebezpečenstvo zbytočne preceňovať, ale predovšetkým ho nesmieme 

podceniť. 

Nie je dôvod nezhodnúť sa s viacerými autormi, že odpoveď na otázku koľko 

ochrany životného prostredia sa vyžaduje, je jednou zo základných výziev pre 

zákonodarcov, tvorcov práva. Ideálnu rovnováhu by sa malo podariť nájsť medzi dvomi 

myšlienkovými i reálnymi svetmi: koľko ochrany životného prostredia je potrebné na 

to, aby sa ľudia, ktorí žijú „Tu a Teraz“, vyhli neodvrátiteľným dôsledkom „Tam 

a Potom“.492 Nutne musí ísť o kompromis medzi rôznorodými záujmami rôznych 

skupín aktérov. V konečnom dôsledku však takýto kompromis musí brať do úvahy 

i životné prostredie, ktoré ako také svoje záujmy pri jeho formovaní nemôže samo 

obhajovať.493 Na to sa treba sústrediť aj v prípade, keď prevládne antropocentrické 

                                                 
487 S. Freeland na prednáške v rámci kurzu Special Legal Issues of the Use of Outer Space Technologies, 
Universität Wien, zimný semester 2012/2013. 
488 Havária v talianskej chemickej továrni, viac informácií dostupných napr. na 
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm (9. 2. 2013). V súčasnosti je podľa tohto mesta 
označovaná tzv. Seveso II smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s 
prítomnosťou nebezpečných látok, ktorú nasleduje a ruší Seveso III, smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/18/EÚ (jej transpozičná lehota uplynie v roku 2015, dostupná na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0018:SK:NOT, 21. 2. 2013).  
489 Love Canal je oblasť v americkom štáte New York, v ktorej sa usídlili obyvatelia na území zaťaženom 
prítomnosťou nebezpečného odpadu, incident vyústil až do evakuácie tejto zóny. Viac informácií 
dostupných napr. na http://www.epa.gov/history/topics/lovecanal/01.html (9. 2. 2013.). Ako odpoveď na 
vzniknutú situáciu bol v Spojených štátoch prijatý zákon o obsiahlej environmentálnej reakcii, 
kompenzácii a zodpovednosti (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 
of 1980, CERCLA). 
490 Viac informácií dostupných napr. na http://www.world-nuclear.org/info/chernobyl/inf07.html (9. 2. 
2013). 
491 Havária japonskej jadrovej elektrárne v dôsledku tsunami a zemetrasenia, viac informácií dostupných 
napr. na http://www.world-nuclear.org/info/fukushima_accident_inf129.html (9. 2. 2013). 
492 BOSSELMAN, Klaus: A vulnerable environment: contextualising law with sustainability. In: Journal 
of Human Rights and the Environment, Vol. 2, No. 1, March 2011, s. 45-63, cit. s. 45. 
493 K problematike pozri napr. STONE, Christopher D.: Should trees have standing? 
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ponímanie ochrany životného prostredia. Vzhľadom k tomu, že ľudstvo bude mať nutne 

vždy ďaleko výraznejší záujem na zachovaní priaznivých životných podmienok pre 

seba, než na zachovaní životného prostredia ako hodnoty samostatne hodnej ochrany, 

ide o pravdepodobný scenár.  

Otázkou zostáva, či odpovede smerujúce k spomínanej rovnováhe nájdeme 

s pomocou vedy, s pomocou práva či s pomocou morálky a etických úvah.494 Odpoveď 

na túto otázku, ktorá nie je len rečníckou, bude musieť v najbližších rokoch prísť, a to 

na národnej, regionálnej, ale v prvom rade na globálnej úrovni. Bude vyžadovať 

správny úsudok, a s veľkou pravdepodobnosťou neuprednostní iba jeden z menovaných 

okruhov. Dôvodom je najmä to, že veda je už pojmovo neúplná: „ako sa vedecké 

poznatky zbierajú, pravdepodobnosť predpovedí sa zvyšuje, ale nikdy nedosiahne úplnú 

istotu“.495 Preto je nevyhnutné, aby právo životného prostredia bolo do istej miery 

odvíjané od princípu predbežnej opatrnosti. 

V budúcnosti sa nepochybne ukáže potrebným presadzovať ochranu životného 

prostredia v právnej rovine práve v spojení so zjednocujúcimi princípmi. Dôležitým 

predpokladom je, aby došlo k istej zhode na globálnej úrovni. S vysokými 

očakávaniami spojený summit v uplynulom roku 2012 (The Rio+20 Earth Summit 

2012), ktorý mnohí chápali ako príležitosť dokončiť nedokončené, sa prelomovým 

bodom nestal. Ani konferenciu k zmenám klímy, ktorá sa konala v roku 2011 

v juhoafrickom Durbane nemôžeme považovať za výrazný úspech v oblasti ochrany 

ovzdušia a klímy. V novembri uplynulého roku (2012) síce v katarskom meste Dauhá 

došlo k predĺženiu platnosti Kjótskeho protokolu, ale ani to nie je definitívnym riešením 

hoci len tejto čiastkovej problematiky.496 

 Krajiny, v ktorých je to na základe ich súčasného stupňa ekonomického vývoja 

možné, by mali dobrovoľne prijímať ďalšie záväzky, zaručujúce lepšie nakladanie so 

životným prostredím. Zároveň by bolo žiaduce poskytnutie pomoci v tejto oblasti 

ostatným krajinám, pretože ich podiel na zhoršovaní životného prostredia rovnako nie je 

                                                 
494 Pre porovnanie pozri napr. HARDIN, Garrett: The Tragedy of the Commons. In: Science, Nr. 162, 
1968, s. 1243-1248. 
495 BOSSELMAN, Klaus: A vulnerable environment: contextualising law with sustainability. In: Journal 
of Human Rights and the Environment, Vol. 2, No. 1, March 2011, s. 45-63, cit. s. 45. Podľa cit. autora je 
potrebné brať do úvahy environmentálne blaho (environmental well-being) ako také, per se. 
496 Dodatok nazvaný podľa miesta konania konferencie, tzv. Doha amendment z 8. 12. 2012 je dostupný 
na http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php (18. 2. 2013). Pristúpilo však 
k nemu zatiaľ malé množstvo krajín (vrátane Európskej únie). 
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zanedbateľný. V tomto zostručnenom riešení sa spája morálny rozmer s racionalitou, 

keďže zmena postoja ľudstva k pálčivým environmentálnym otázkam je vo svojej 

podstate jedinou možnou cestou vedúcou k zachovaniu aspoň súčasných podmienok 

života na Zemi i pre budúce generácie. Práve princípy ochrany životného prostredia by 

mali pomáhať prepojiť v spoločnom duchu úroveň globálnu, regionálnu a národnú. 

 

Ďalší výskum v oblasti environmentálnych princípov by mohol smerovať práve 

k problému, ako dosiahnuť ich väčšie uplatňovanie v praxi a v súdnych rozhodnutiach 

a na základe porovnania viacerých národných úprav z nich vybrať tie pre tento účel 

najvhodnejšie a najefektívnejšie nástroje. Taktiež sa ponúka problematika preukázania, 

že princípy ochrany životného prostredia skutočne vykazujú znaky právnych princípov 

či otázka vhodnosti kodifikácie práva životného prostredia na národnej úrovni a miesta 

environmentálno-právnych princípov v rámci nej. Rovnako zostáva bližšiemu skúmaniu 

otvorená otázka vzájomnej interakcie princípov ochrany životného prostredia, teda fakt, 

či sú niektoré z nich vítaným alebo dokonca nevyhnutným predpokladom uplatňovania 

tých ďalších a ako sa v praxi vzájomne dopĺňajú.  

Táto práca si kládla za cieľ preskúmať vybrané princípy ochrany životného 

prostredia, všetky do nej však z praktického hľadiska nebolo možné zahrnúť. 

Zaujímavým objektom skúmania by tak mohla byť i podrobná analýza jednotlivých 

v tejto práci spomenutých princípov, porovnanie viacerých národných úprav či 

sústredenie sa na analýzu medzinárodného práva životného prostredia. Z vyššie 

uvedeného vyplýva, že v oblasti princípov ochrany životného prostredia ešte zostáva 

mnoho úsekov, v ktorých by bolo možné podniknúť podrobnejší výskum. Predkladaná 

práca musí byť v tomto kontexte chápaná ako analýza vybraných princípov, s dôrazom 

kladeným jednak na poskytnutie výstižného globálneho prehľadu, a jednak na zistenie 

a popísanie situácie v Českej republike.  
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Zoznam skratiek 
 

Vysvetlenia skratiek sú zväčša uvádzané i priebežne v texte práce. 

 

ACCC – Aarhus Convention Compliance Committee (Výbor pre dodržiavanie 

Aarhuského dohovoru) 

ALARA -Prinzip (As Low As Reasonably Achievable) – princíp vo vzťahu k škodlivým 

emisiám, heslo „také nízke, ako je rozumne dosiahnuteľné“ 

BAT – best available technologies (najlepšie dostupné technológie/techniky) 

BATNEEC – best available techniques not entailing excessive cost (najlepšie dostupné 

technológie nespôsobujúce nadmerné či neprimerané náklady) 

BEP – best environmental practices (najlepšie environmentálne praktiky) 

BGBl – Bundesgesetzblatt (spolková zbierka zákonov) 

BPEO – best practicable environmental option (najlepšie realizovateľný variant pre 

životné prostredie) 

BREFs – reference documentation BAT (referenčná dokumentácia pre najlepšie 

dostupné techniky) 

BVG – Bundesverfassungsgesetz (spolkový ústavný zákon) 

B-VG – Bundes-Verfassungsgesetz (spolkový ústavný zákon = rakúska ústava) 

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 

(zákon o environmentálnej reakcii, kompenzácii a zodpovednosti, USA) 

CHEMG - Bundesgesetz über den Schutz des Menschen und der Umwelt vor 

Chemikalien (spolkový zákon o ochrane človeka a životného prostredia pred 

chemikáliami, chemický zákon)  

ČEZ – České Energetické Závody 

DDT – Dichlórdifenyltrichlóretán 

ECOSOC – Economic and Social Council (Hospodárska a sociálna rada OSN) 

EIA – environmental impact assessment (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) 

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme (schéma ekologického manažmentu 

a auditu) 

EU – European union (Európska únia) 
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EÚ – Európska únia 

GMO – geneticky modifikované organizmy 

H-VETY – štandardné vety o nebezpečnosti (hazard statement) 

IG-L – Immissionsschutzgesetz – Luft (zákon o ochrane vzduchu pred imisiami)  

INSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infraštruktúra pre 

priestorové informácie v Európe) 

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control (integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania) 

ISO 14001 – International Organization for Standardization standard (norma 

Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, týkajúca sa environmentálneho 

manažmentu) 

K -LVG – Kärntner Landesverfassung (krajinská ústava krajiny Korutánsko)  

LMO – living modified organisms (živé modifikované organizmy, resp. GMO) 

MMT –  trikarbonyl (metylcyklopentadienyl)mangánium  

NÖ – Niederösterreich (Dolné Rakúsko) 

NS – Najvyšší súd 

NSS – Najvyšší správny súd 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj) 

OÖ – Oberösterreich (Horné Rakúsko) 

OSN – Organizácia Spojených národov 

P-VETY – pokyny pre bezpečné zaobchádzanie (precautionary statement) 

PPP – polluter pays principle (princíp znečisťovateľ platí) 

RGBl – Reichsgesetzblatt (ríšska zbierka zákonov) 

RIA – regulatory impact assessment (hodnotenie dopadov regulácie) 

RMA – Resource Management Act 1991 (novozélandský zákon o správe zdrojov) 

SAC – Special Area of Conservation (európsky významná lokalita) 

Sb. – Sbírka zákonů České republiky 

Sb. NSS – Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

Sb. m. s. – Sbírka mezinárodních smluv České republiky 
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SCI – Site of Community Importance (európsky významná lokalita) 

SEA – Strategic Environmental Assessment (posudzovanie vplyvov strategických 

dokumentov – koncepcií na životné prostredie ) 

SOS – save our sustainability (zachráňte našu udržateľnosť) 

SPA – Special Protection Areas (vtáčie oblasti) 

TUR – (trvalo) udržateľný rozvoj 

UIG – Umweltinformationsgesetz (zákon o prístupe k informáciám o životnom 

prostredí) 

UNCED – United Nations Conference on Environment and Development (Konferencia 

OSN o životnom prostredí a rozvoji) 

UNECE – United Nations Economic Council for Europe (Hospodárska komisia OSN 

pre Európu) 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru) 

UVP-G – Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (zákon o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie) 

ÚS – Ústavný súd  

VbVG – Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (zákon o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb) 

VfGH – Verfassungsgerichtshof (Ústavný súdny dvor) 

VfSlg – „Verfassungssammlung“ (zbierka rozhodnutí Ústavného súdneho dvora) 

VwGH – Verwaltungsgerichtshof (Správny súdny dvor)  

WCED – World Commission on Environment and Development (Svetová komisia pre 

životné prostredie a rozvoj) 

WRG – Wasserrechtsgesetz (vodný zákon) 

ZB. – Zbierka zákonov Slovenskej republiky 

ZFEÚ – Zmluva o fungovaní Európskej únie 



 

 150 
 

Prehľad judikatúry 
 

1. Judikatúra citovaná v práci priebežne (mimo kapitolu venovanú 

Českej republike) 

 

Nový Zéland (v súvislosti s princípom najvyššej hodnoty) 

• The Kaimanawa Wild Horse Preservation Society Inc. v. Attorney-General, 

NZRMA 356, 1997. 

• Powelliphanta Augustus Inc. (formerly Save Happy Valley Coalition Inc.) v. 

Solid Energy NZ Limited (High Court, Christchurch, rozsudok z dňa 30. 4. 2007) 

Veľká Británia 

• Rylands v. Fletcher (House of Lords, L.R. 3 H.L. 330, 1868) (v súvislosti 

s princípom prevencie) 

Rakúsko 

• Umweltsenat: US 9B/2005/8-431 z dňa 8.3.2007 (v súvislosti s princípom 

predbežnej opatrnosti) 

• Verwaltungsgerichtshof, č. 2001/10/0156 z dňa 16.04.2004 (v súvislosti 

s princípom predbežnej opatrnosti) 

• Verfassungsgerichtshof, VfSlg 12.009/1984 (v súvislosti s ochranou životného 

prostredia ako štátnym cieľom) 

• Verfassungsgerichtshof, VfSlg 13.635/1993 (v súvislosti s princípom predbežnej 

opatrnosti) 

• Výbor pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru: ACCC/C/2008/26, 8.2.2011; 

ACCC/C/2010/48, 16.12.2011 (v súvislosti s princípom účasti verejnosti) 

Česká republika – verejný ochranca práv 

Prípady z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie: 

• záverečná správa o šetrení vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie 

zámeru výstavby „Veterná elektráreň Enercon E70-Nový Hrádek“ z 28.12.2010, 

sp. zn.: 1506/2010/VOP/DK (v súvislosti s princípom predbežnej opatrnosti)  

• záverečné stanovisko vo veci postupu Ministerstva životného prostredia pri 

zverejňovaní dokumentácie v procese posudzovania vplyvov na životné 
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prostredie zámeru „Rýchlostná cesta R49, stavba 4902.1 Fryšták-Lípa, 1. etapa“, 

z 10.10.2010, sp. zn.: 1014/2010/VOP/DK (v súvislosti s princípom 

informovanosti) 

Súdny dvor Európskej únie (predtým Európsky súdny dvor) 

• Procureur De La Republique v Association De Defense Des Bruleurs D'Huiles 

Usagees, 240/83, rozhodnutie z dňa 7. 2. 1985 

• Danish Bottle Case (Commission v Denmark), C-302/86, rozhodnutie z dňa 20. 

9. 1988 

• Safety Hi-Tech C-284/95, rozhodnutie z dňa 14.7.1998 (v súvislosti s princípom 

vysokej úrovne ochrany) 

• Monsanto Agricoltura Italia and Others, C‑236/01, rozhodnutie z dňa 9. 9. 2003 

(v súvislosti s princípom vysokej ochrany) 

• Futura Immobiliare srl Hotel Futura, C‑254/08, rozhodnutie z dňa 16. 7. 2009 

(v súvislosti s PPP princípom) 

• Djurgården‑Lilla Värtans Miljöskyddsförening, C‑263/08, rozhodnutie z dňa 

15. 10. 2009 (v súvislosti s účasťou verejnosti) 

• Commission v France, C‑333/08, rozhodnutie z dňa 28. 1. 2010 (v súvislosti 

s princípom predbežnej opatrnosti) 

• Raffinerie Mediterrranee, C-378/08, rozhodnutie z dňa 9. 3. 2010 (v súvislosti 

s PPP princípom) 

• Afton Chemical, C-343/09, rozhodnutie z dňa 8. 7. 2010 (v súvislosti 

s princípom predbežnej opatrnosti) 

• Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑240/09, rozhodnutie z dňa 8. 3. 2011 (v 

súvislosti s účasťou verejnosti) 

• Stichting Natuur en Milieu, C‑165/09 a C‑167/09, rozhodnutie z dňa 26. 5. 2011 

(v súvislosti s vysokou úrovňou ochrany) 

• The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc, Continental 

Airlines, Inc, United Airlines, Inc v The Secretary of State for Energy and 

Climate Change, C-366/10, rozhodnutie z dňa 21. 12. 2011 (v súvislosti s PPP 

princípom) 
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• Sweetman a.o. v An Bord Pleanála, C-258/11, rozhodnutie z dňa 11. 4. 2013 (v 

súvislosti s princípom predbežnej opatrnosti) 

Medzinárodný súdny dvor 

• Corfu Channel, rozhodnutie z dňa 9. 4. 1949 (v súvislosti s princípom prevencie) 

• Gabčíkovo-Nagymaros, rozhodnutie z dňa 25. 9. 1997 (v súvislosti s princípom 

udržateľného rozvoja) 

Medzinárodná arbitráž 

• Trail Smelter, rozhodnutia z 16. 4. 1938 a 11. 3. 1941 (v súvislosti s princípom 

prevencie) 

• Lac Lanoux, rozhodnutie z dňa 16. 11. 1957 (v súvislosti s princípom prevencie) 

Európsky súd pre ľudské práva (vybrané environmentálne relevantné prípady) 

• Öneryildiz proti Turecku (prípad číslo 48939/99, rozhodnutie z dňa 30. 11. 

2004) 

• Lopez Ostra proti Španielsku (prípad číslo 16798/90, rozhodnutie z dňa 9. 12. 

1994) 

• Guerra proti Taliansku (prípad číslo 14967/89, rozhodnutie z dňa 19. 2. 1998) 

• Tătar proti Rumunsku (prípad číslo 67021/01, rozhodnutie z dňa 27 .01. 2009) 

(v súvislosti s princípom predbežnej opatrnosti) 

 

2. Judikatúra v Českej republike (a vo vzťahu k nej) 

 

Princíp (trvalo) udržateľného rozvoja 

NSS  

• 1 Ao 1/2009 – 202 (23.9.2009) 

• 1 Ao 2/2010 – 185 (18.1.2011) 

• 2 Ao 6/2011 – 220 (27.10.2011) 

 

Princíp prevencie 

NSS 

• 9 As 36/2011 – 105 (13.7.2011) 

• 1 As 86/2011 – 58 (27.7.2011) 

NS 
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• 25 Cdo 2199/2004 (28.3.2006) 

ÚS 

• Pl.ÚS 41/08, 253/2009 Sb. ( 26.5.2009)  

 

Princíp predbežnej opatrnosti 

NSS 

• Pl. ÚS 24/2000 (12.10.2001) 

• 1 Ao 1/2006 – 74 (18.7.2006) 

• 3 As 53/2005 – 95 (10.1.2007) 

• 6 As 70/2007 – 104 (15.5.2008) 

• 1 As 94/2008 – 53 (18.12.2008) 

• 8 Ao 2/2010 – 663 (20.5.2010) 

 

Princíp zodpovednosti pôvodcu resp. znečisťovateľ platí 

NSS 

• 6 A 79/2001 – 53 (3.12.2003) 

• 2 As 38/2005 – 132 (30.11.2005) 

• 3 As 15/2008 – 80 (12.6.2008) 

• 2 As 32/2008 – 128 (17.12.2008) 

• 2 As 84/2008 – 131 (11.9.2009) 

• 9 As 86/2010 – 53 (10.2.2011) 

NS  

• 25 Cdo 769/2006 (16.7.2008) 

Mestský súd v Prahe 

• NSS zbierka č. 1/2007, č. 1036: 9 Ca 296/2004 – 49 (28.7.2006) 

 

Princíp najvyššej hodnoty 

ÚS 

• Pl. ÚS 17/95 (25.10.1995) 

• Pl. ÚS 15/96, 280/1996 Sb. (9.10.1996)  

• III. ÚS 403/98 (4.3.1999) 
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• IV.ÚS 652/06 (21.11.2007) 

• Pl.ÚS 8/08 (08.7.2010) 

NSS 

• 7 A 28/2000 – 47 (23.7.2003) 

• 2 As 35/2007 – 75 (9.11.2007) 

• 9 As 8/2008 – 88 (29.10.2008) 

• 2 As 64/2008 – 122 (12.12.2008) 

• 1 As 87/2010 – 117 (23.2.2011) 

 

Princíp vysokej úrovne ochrany 

NSS 

• 5 As 49/2005 – 129 (25.10.2006) 

• 8 As 50/2005 – 72 (28.2.2007) 

• 7 As 6/2011 – 63 (23.2.2011) 

 

Princíp informovanosti a účasti verejnosti 

 

a) Informovanosť 

NSS 

• 1 As 33/2006 – 48 (31.1.2007) 

• 1 As 51/2009 – 106 (11.8.2009) 

• 2 Ans 4/2009 – 93 (6.10.2009) 

• 2 Ans 7/2010 – 184 (15.10.2010) 

 

b) Účasť verejnosti 

ÚS 

• III.ÚS 70/97 (10.7.1997) 

• I.ÚS 282/97 (6.1.1998) 

• I. ÚS 74/99 (11.5.1999) 

• I. ÚS 376/02 (27.9.2005) 

• III. ÚS 3118/07 (10.7.2008) 
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NSS 

• 7 A 139/2001 – 67 (29.7.2004) 

• 6 A 25/2002 – 42 (23.3.2005) 

• 3 As 8/2005 – 118 (7.12.2005) 

• 1 As 40/2009 – 251 (2.9.2009)  

• 1 As 24/2009 – 93 (23.9.2009) 

• 7 As 2/2009 – 80 (4.2.2010) 

• 5 As 41/2009 – 91 (27.5.2010) 

• 6 Ao 5/2010 – 57 (13.10.2010) 

 

c) Aarhuský dohovor 

NSS 

• 2 As 12/2006 – 120 (29.3.2007) 

• 3 As 48 2006 – 57 (9.1.2008) 

• 6 As 52/2006 – 160 (22.2.2008) 

Súdny dvor Európskej únie 

• Prípad číslo C-378/09 (rozsudok z 10.6.2010) 

Výbor pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru 

• Prípad č. ACCC/C/2010/50, rozhodnutie z dňa 29. 6. 2012 

• Prípad č. ACCC/C/2012/71, podľa stavu zverejneného k januáru 2013. 

• Prípad č. ACCC/C/2012/70, podľa stavu zverejneného k januáru 2013. 
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Zoznam príloh 

Príloha č. 1: 
DEKLARACE Z RIO DE JANEIRA O 
ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A ROZVOJI 
(1992) 
(...) 
 
Zásada 1 
Lidské bytosti stojí v ohnisku zájmu o 
trvale udržitelný rozvoj. Mají právo na 
zdravý a produktivní život, který je v 
souladu s přírodou. 
 
Zásada 2 
V souladu s Chartou OSN a se zásadami 
mezinárodního práva mají státy plné 
právo užívat své vlastní zdroje ve shodě s 
vlastní politikou péče o životní prostředí a 
rozvoj a zároveň jsou zodpovědné za to, 
aby činnosti, které spadají pod jejich 
jurisdikci nebo kontrolu, nepoškozovaly 
životní prostředí jiných států nebo území, 
která pod jejich státní jurisdikci nespadají. 
 
Zásada 3 
Právo na rozvoj musí být naplňováno tak, 
aby odpovídalo potřebám současných a 
budoucích generací, pokud jde o stav 
životního prostředí. 
 
Zásada 4 
V zájmu dosažení trvale udržitelného 
rozvoje musí ochrana životního prostředí 
tvořit nedílnou součást procesu rozvoje a 
nemůže být chápána odděleně. 
 
Zásada 5 
Všechny státy a všechny národy musejí 
spolupracovat na základním úkolu 
odstranění chudoby, což je 
neodmyslitelný předpoklad pro trvale 
udržitelný rozvoj; musejí spolupracovat 
tak, aby se zmenšovaly rozdíly v životní 
úrovni a aby se více vycházelo vstříc 
potřebám většiny lidí na zeměkouli. 
 
 
 

Zásada 6 
Obzvláštní pozornost musí být věnována 
zvláštnímu postavení a potřebám 
rozvojových zemí, především těch 
nejméně rozvinutých a těch, jež jsou v 
oblasti životního prostředí 
nejzranitelnější. Mezinárodní akce na poli 
životního prostředí a rozvoje by též měly 
odpovídat zájmům a potřebám všech 
zemí. 
 
Zásada 7 
Státy musejí spolupracovat v duchu 
globálního partnerství tak, aby bylo 
možné uchovávat, chránit a obnovovat 
zdraví a integritu ekosystémů na zemi. 
Vzhledem k odlišné míře, jíž státy 
přispívají ke globálnímu zhoršování stavu 
životního prostředí, mají tyto státy 
společnou, ale diferencovanou 
zodpovědnost. Vyspělé země uznávají 
svou odpovědnost za snahu o trvale 
udržitelný rozvoj, berouce v úvahu důraz, 
který jejich společnosti kladou na otázky 
globálního životního prostředí s ohledem 
na technologické a finanční zdroje, které 
mají k dispozici. 
 
Zásada 8 
S cílem dosáhnout udržitelného rozvoje a 
lepší kvality života pro všechny lidi by 
státy měly omezit a vyloučit neudržitelné 
modely výroby a spotřeby a zavádět 
vhodná demografická opatření. 
 
Zásada 9 
Státy by měly spolupracovat tak, aby byly 
posíleny jejich vlastní schopnosti 
dosáhnout trvale udržitelného rozvoje; 
budou proto zvyšovat vzájemné 
porozumění formou výměny vědeckých a 
technologických poznatků, klást důraz na 
rozvoj, přizpůsobování, rozšiřování a 
transfer technologií. Včetně technologií 
nových a inovovaných. 
 
Zásada 10 
Otázky životního prostředí se nejlépe řeší 
za účasti všech zainteresovaných občanů 
na všech úrovních. Na národní úrovni 
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musí mít každý jednotlivec řádný přístup 
k informacím týkajícím se životního 
prostředí, které jsou v držení úřadů, 
včetně informací o nebezpečných látkách 
a činnostech probíhajících v jejich 
společenství; musí mít také možnost se 
podílet na rozhodovacím procesu. Státy 
musejí podporovat a napomáhat rozvoji 
vědomí a účasti veřejnosti tím, že budou v 
širokém měřítku zpřístupňovat informace. 
Musí být umožněn efektivní přístup k 
právním a administrativním aktům, 
včetně vyrovnání a odškodnění. 
 
Zásada 11 
Státy musejí vytvořit účinnou legislativu 
týkající se životního prostředí. 
Ekologické normy, cíle a priority řízení 
péče o životní prostředí by měly odrážet 
ty kontexty životního prostředí a rozvoje, 
ke kterým se vztahují. Normy používané 
v jedné zemi nemusejí být vhodné pro 
jinou zemi, především se to týká zemí 
rozvojových, neboť jim mohou způsobit 
nečekané ekonomické a sociální výdaje. 
 
Zásada 12 
Státy by měly spolupracovat s cílem 
vytvořit opěrný a otevřený mezinárodní 
ekonomický řád, který by vedl ve všech 
zemích k ekonomickému růstu a trvale 
udržitelnému rozvoji, a tím by umožnil 
lepší řešení problémů poškozování 
životního prostředí. Ekologicky cílená 
opatření v obchodní politice by neměla 
být prostředkem svévolné nebo 
neoprávněné diskriminace nebo skrytého 
omezování mezinárodního obchodu. Je 
třeba se vyhýbat jednostranným akcím, 
jejichž cílem je vypořádat se s 
ekologickými dopady, které jsou mimo 
jurisdikci dovážející země. 
Environmentální opatření řešící globální 
ekologické problémy nebo problémy 
přesahující hranice států by měla být 
pokud možno přijímána na základě 
mezinárodního konsensu. 
 
 
 

Zásada 13 
Státy musejí vytvořit vlastní právní 
systém týkající se závazků a náhrad 
poskytovaných obětem znečištění nebo 
jiných ekologických škod. Státy musejí 
také urychleně a rozhodnějším způsobem 
spolupracovat na dalším rozvíjení 
mezinárodního práva týkajícího se 
závazků a náhrad za negativní účinky 
ekologických škod, způsobených 
oblastem mimo jurisdikci těchto států 
aktivitami provozovanými v rámci jejich 
vlastní jurisdikce nebo kontroly. 
 
Zásada 14 
Státy by měly rozvíjet účinnou spolupráci 
s cílem znesnadnit nebo zabránit 
přemisťování a přenosu aktivit a látek, 
které způsobují vážné ekologické škody, 
nebo jsou pokládány za škodlivé 
lidskému zdraví. 
 
Zásada 15 
Státy musejí za účelem ochrany životního 
prostředí přijímat podle svých schopností 
preventivní přístupy. Tam, kde hrozí 
vážná nebo nenapravitelná škoda, nesmí 
být nedostatek vědecké jistoty zneužit pro 
odklad účinných opatření, která by mohla 
zabránit poškození životního prostředí. 
 
Zásada 16 
Státní úřady by měly usilovat o to, aby při 
výdajích na životní prostředí byly brány v 
úvahu mezinárodní souvislosti, aby byly 
využívány ekonomické nástroje a aby 
bylo dodržováno pravidlo, že náklady 
související se znečištěním by měl v 
zásadě nést znečišťovatel; přitom by měl 
být brán ohled na veřejný zájem a neměly 
by být narušovány mezinárodně obchodní 
vztahy a investiční aktivity. 
 
Zásada 17 
Hodnocení vlivu činností na životní 
prostředí (EIA) jako nástroj uplatňovaný 
na celostátní úrovni musí být aplikováno 
na ty navrhované aktivity, které by 
pravděpodobně mohly mít závažný 
negativní dopad na životní prostředí a 
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které jsou předmětem rozhodování 
odpovídajících státních orgánů. 
 
Zásada 18 
Státy musejí okamžitě uvědomit jiné státy 
o jakékoli přírodní katastrofě, která by 
pravděpodobně mohla vyvolat náhlé 
škodlivé účinky na životním prostředí 
těchto států. Mezinárodní společenství 
musí vynaložit veškeré úsilí, aby pomohlo 
takto postiženým zemím. 
 
Zásada 19 
Státy musejí předem a včas uvědomit a 
řádně informovat druhé potenciálně 
postižené státy o aktivitách, které mohou 
mít závažné negativní ekologické účinky 
přesahující hranice státu, a musejí s 
těmito státy včas a v dobré víře věc 
konzultovat. 
 
Zásada 20 
Ženy sehrávají důležitou úlohu v péči o 
životní prostředí a v rozvoji. Jejich plné 
uplatnění je tedy zásadní podmínkou pro 
dosažení trvale udržitelného rozvoje. 
 
Zásada 21 
Tvůrčí schopnosti, ideály a odvaha 
mladých lidí v celém světě musejí být 
mobilizovány s cílem vytvořit globální 
partnerství, jež by umožnilo dosažení 
udržitelného rozvoje a zajištění lepší 
budoucnosti pro všechny lidi. 
 
Zásada 22 
Domorodé obyvatelstvo a jeho 
společenství a další místní společenství 
hrají díky svým znalostem a tradičním 

zvyklostem důležitou roli v ochraně a 
rozvoji životního prostředí. Státy by měly 
uznávat a podporovat jejich identitu, 
kulturu a zájmy, a tak jim umožnit 
zapojení do úsilí o dosažení trvale 
udržitelného rozvoje. 
 
Zásada 23 
Životní prostředí a přírodní zdroje 
utlačovaných, ovládaných a okupovaných 
národů musejí být chráněny. 
 
Zásada 24 
Válečné aktivity jsou pro udržitelný 
rozvoj nutně destruktivní. Proto musejí 
státy i v dobách ozbrojených konfliktů 
respektovat mezinárodní právo zajišťující 
ochranu životního prostředí a v případě 
potřeby spolupracovat na jeho dalším 
rozvoji. 
 
Zásada 25 
Mír, rozvoj a ochrana životního prostředí 
jsou na sobě vzájemně závislé a 
neoddělitelné. 
 
Zásada 26 
Státy musejí řešit své spory týkající se 
životního prostředí mírovou cestou a 
vhodnými prostředky v souladu s Chartou 
OSN. 
 
Zásada 27 
Státy a národy musejí v dobré víře a v 
duchu partnerství spolupracovat na plnění 
zásad zakotvených v této Deklaraci a na 
dalším rozvíjení mezinárodního práva v 
oblasti trvale udržitelného rozvoje. 

 
 
Zdroj: http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSFL5ZKH1/$FILE/Metod
-MA21_06-priloha1-deklaraceUR_0503.pdf 
(25. 2. 2013). 
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Príloha č. 2: 
 
Schéma č. 1 
 

 
Schéma č. 1 ilustruje tradičné poňatie udržateľnosti, stojacej na troch pilieroch: 

hospodárskom, ekologickom a sociálnom. 

 

Schéma č. 2 
 

 

Schéma č. 2 je inšpirovaná Winterovým poňatím udržateľnosti, ktorá síce má dva 

piliere, hospodársky a sociálny, ale stojí na jednom základe. Ním je biologická 

rozmanitosť v prírode.497 

 
 
 

                                                 
497 Podľa: WINTER, Gerd: A Fundament and Two Pillars. The Concept of Sustainable Development 20 
Years after the Brundtland Report. In: BUGGE, H. Christian:, VOIGT, Christina (eds.): Sustainable 
Development in International and National Law, s. 25-45, obrázok na s. 28. 
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Príloha č. 3: 

 
Obrázok schematicky znázorňuje rozličné druhy štandardov, ktoré smerujú k vysokej 

úrovni ochrany životného prostredia. Sú zoradené od najnižšej po najvyššiu 

poskytovanú ochranu, v súvislosti s typom poznatkov, ktoré zohľadňujú. Inšpiráciou pre 

stanovenie poradia bolo poradie, ktoré uvádza vo svojej publikácii German 

Environmental Law Winter (s. 6-7). Škála je rozšírená o štandardy uvádzané 

v publikáciách Environmental Law od Thorntonovej a Beckwitha (s. 121) a Manual of 

European Environmental Law od autorov Kissa a Sheltonovej (s. 44 a nasledujúce). 

Napriek tomu, že ide o štandardy z nemeckého a britského resp. európskeho práva, sú 

vo všeobecnosti zaujímavé pre skúmanie princípu vysokej úrovne ochrany. Pri 

stanovovaní poradia autorka tejto práce brala do úvahy aj mieru zohľadňovania 

ekonomickej náročnosti pre znečisťovateľa (keďže sa tým oslabuje samotná vysoká 

úroveň ochrany). 

 

Vysvetlivky: 

 
• 1 – všeobecne uznávané technické pravidlá (allgemein anerkannte Regeln der 

Technik) 

• 2 – najlepšia realizovateľná možnosť pre životné prostredie / najlepšia dostupná 

technológia, nespôsobujúca nadmerné či neprimerané náklady (best practicable 

environmental  option = BPEO / best available technology not entailing 

excessive cost = BATNEEC) 

• 3 – najlepšie environmentálne praktiky (best environmental practices = BEP) 

• 4 – stav techniky / najlepšie dostupné techniky (Stand der Technik / best 

available technology = BAT) 

• 5 – stav vedy a technológie (Stand der Wissenschaft und Technik) 

1 2 3 4 MAX  MIN  5 
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Príloha č. 4:  
 

Tabuľka č. 1 

UPLATŇOVANÉ  PRINCÍPY 
PODĽA VYBRANÝCH OBLASTÍ PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

 
OBLASŤ OCHRANY 

ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 

 

TUR PPP 
A ZODPOVEDNOSŤ 

PÔVODCU 

BAT  
A VYSOKÁ 
ÚROVEŇ 

OCHRANY  

PREDBEŽNÁ 
OPATRNOSŤ 

PREVENCIA  NAJVYŠŠIA 
HODNOTA  

INFORMOVANOSŤ 
A ÚČASŤ 

VEREJNOSTI  

VODA  
(VODNÝ ZÁKON) 

§ 1 ods. 2  Výslovne § 1 ods. 2 in 
fine  
Napr. § 41, § 89, 100  

Výslovne § 5 
ods. 2 
 
§ 27 

______ 

Napr. § 6 ods. 3, § 
23a  
§ 27 

Napr. § 50 
§ 51  
§ 59 

§ 115 (ods. 6, 7) 

VZDUCH  
(ZÁKON O OCHRANE 

OVZDUŠIA) 

§ 21 Napr. § 15 
§ 22 

Výslovne § 13 
ods. 1 
§ 15 ods. 6 

_____ 
§ 1 ods. 1 

_____ 
Napr. § 7 (inf.) 
§ 30 (inf.) 
§ 40 ods. 1 (s.ř.) 

PÔDA 
(ZÁKON O OCHRANE 

POĽNOHOSPODÁRSKEHO 

PÔDNEHO FONDU) 

_____ 

§ 11 

_____ _____ 

§ 3 ods. 1 
§ 4  
§ 5 a nasl. 

§ 1 ods. 1 § 9 ods. 5 písm. c) 

LES 
(LESNÝ ZÁKON) 
 

§ 1  § 17 

_____ _____ 

§ 11 ods. 1, 2, 4 
§ 19 ods. 1 
§ 23 ods. 1 
§ 32 
§ 33 ods. 5 
§ 36 ods. 2 

§ 1 § 58 ods. 2 (s.ř.) 

PRÍRODA A KRAJINA 
(ZÁKON O OCHRANE 

PRÍDODY A KRAJINY) 
 

§ 1  § 86 

_____ _____ 

Napr. § 5 ods. 3 
§ 5a ods. 1 
§ 10 ods. 2 
§ 12 ods. 1 
§ 45g 
§ 45h 
§ 50 ods. 2 

§ 4 ods. 1 
(verejný záujem 
na ochrane ek. 
stability) 
§ 58 ods. 1 
(ochrana prírody 
a krajiny =  

§ 40 ods. 4 
§ 55 ods. 1 
§ 70 
§ 72 (inf.) 
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 verejný záujem) 
§ 64 (obmedz. 
vstupu) 

ODPADY 
(ZÁKON O ODPADOCH) 

§ 1 písm. 
a) 

§ 4 ods. 1 písm.) w, x 
§ 16 ods. 4 
§ 45 ods. 1, 2 
 

_____ _____ 

§ 1  
§ 9a 
§ 10 
§ 41 ods. 2 

_____ 

§ 82 ods. 1 (s.ř.) 

OBALY  
(ZÁKON O OBALOCH) _____ 

§ 13 ods. 1 
_____ _____ 

§ 1 ods. 1 
§ 3 ods. 1 _____ 

§ 49 (s.ř.) 

JADROVÁ ENERGIA  
(ATÓMOVÝ ZÁKON ) 
 

_____ 

§ 24 ods. 2 (odpady) 
§ 33 ods. 1  
§ 35 (obmedzenie) 
§ 36 ods. 1 (poistenie) 

§ 4a ods. 1 
(tech. 
požiadavky) 

_____ 

Napr. § 4 ods. 2, 3, 
4  
§ 5 ods. 3 (odpad) 
§ 17 

_____ 

§ 17 ods. 1 písm. k) 
(inf.) 

CHEMICKÉ LÁTKY  
(CHEMICKÝ ZÁKON) 
 

_____ _____ 

§ 17 
(správna 
laboratórna 
prax) 

_____ 

Napr. § 6, 9 a 12  
Klasifikácia, 
označovanie, 
balenie 

_____ _____ 

GMO 
(GMO ZÁKON) 

_____ 

§ 21 ods. 2 § 7 ods. 4 
(súčasné 
vedecké 
poznatky) 

Výslovne § 3 
ods. 3  
§ 8 ods. 1 
 
 

Charakteristické 
pre celý zákon 
Napr. § 26 _____ 

§ 5 ods. 6 
§ 6 
§ 8 ods. 7 (inf.) 
§ 10 (inf.) 
§ 36 (s.ř.) 

OBCH. S OHROZENÝMI 
DRUHMI  _____ _____ _____ _____ 

Napr. systém 
povolení § 3 až 14, 
registrácia 
exemplárov § 23 

_____ 

§ 35 ods. 2, 3 (inf.) 

PODPOROVANÉ ZDROJE 
ENERGIE  

§ 1 ods. 2, 
výslovne 
v písm. c) 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 

EKOLOGICKÁ UJMA  
(ZÁKON O EKOLOGICKEJ 

UJME) _____ 

Charakteristické pre 
celý zákon  
Napr. § 7 
Výslovne § 12 ods. 1 
§ 14 

_____ _____ 

Napr. § 3 ods. 1 
§ 6 

_____ _____ 
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Tabuľka č. 2 

UPLATŇOVANÉ  PRINCÍPY 
PREDPISY VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU  

 
 
 
 

PRÁVNY PREDPIS 

TUR PPP 
A ZODPOVEDNOSŤ 

PÔVODCU 

BAT 
A VYSOKÁ 
ÚROVEŇ 

OCHRANY  

PREDBEŽNÁ 
OPATRNOSŤ 

PREVENCIA  NAJVYŠŠIA 
HODNOTA  

INFORMOVANOSŤ 
A ÚČASŤ 

VEREJNOSTI  

ÚSTAVA  
 

Preambula 
 
Čl. 7 

_____ _____ _____ _____ 
Preambula 

_____ 

L ISTINA  Preambula 
_____ _____ _____ 

Čl. 35 ods. 3 Čl. 11 ods. 3 
 
Čl. 35 ods. 3 

Čl. 17 ods. 1, 2, 5 (inf.) 
Čl. 35 ods. 2 (inf.) 

ZŽP Výslovne § 1 
Výslovne § 6 
§ 16 

§ 18 ods. 1 
§ 27 ods. 1 
§ 31  

_____ 
§ 13 § 17 ods. 1 

§ 19  
 

_____ 
§ 15 
§ 18 ods. 2 (inf.) 

O PRÁVE NA 
INFORMÁCIE O ŽP _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

Charakteristické pre 
celý zákon 
§ 14 ods. 2 

STAVEBNÝ ZÁKON  § 1 ods. 1 
§ 18 ods. 1 

_____ _____ _____ 

§ 19 ods. 2 

_____ 

§ 85 
§ 89 
§ 109 
§ 114 

IPPC 
(ZÁKON 

O INTEGROVANEJ 

PREVENCII) 
_____ _____ 

Charakteristické 
po novele 
63/2013 Sb. pre 
celý zákon 
Výslovne § 2 
písm. e) 

_____ 

Charakteristické 
pre celý zákon 
Napr. § 1 ods. 1 

_____ 

§ 7 a nasledujúce 
§ 9 
§ 12 

POSUDZOVANIE 
VPLYVOV  
(ZÁKON 

O POSUDZOVANÍ 

VPLYVOV NA ŽP) 

§ 1 ods. 3 § 18 ods. 1 

_____ _____ 

§ 5 ods. 4 
§ 10b ods. 4 

_____ 

§ 6 ods. 7 
§ 9 ods. 8 
§ 10c ods. 3 
§ 10f ods. 4, 5 
§ 16 (inf.), § 17 
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Vysvetlivky k tabuľkám č. 1 a 2: 

Jednotlivé právne predpisy sú pre prehľadnosť označené skrátenými názvami, celé 

názvy sú uvedené nižšie. Skratka „ŽP“ znamená životné prostredie. Skratka „inf .“ 

v poslednom stĺpci znamená, že dané ustanovenie sa vzťahuje k princípu 

informovanosti (ostatné sa vzťahujú k princípu účasti verejnosti). Poznámka „s.ř.“ 

v poslednom stĺpci znamená, že účasť verejnosti sa uplatní podľa správneho poriadku, 

na ktorého použitie zákon výslovne odkazuje. Poznámka „výslovne“ pred konkrétnym 

ustanovením znamená, že sa v ňom stretávame s uvedeným princípom priamo. 

Nevyplnené bunky tabuľky znamenajú, že jasné zakotvenie daného princípu v tom 

ktorom právnom predpise chýba (resp. nebolo pri jeho skúmaní identifikované). 

 

• VODNÝ ZÁKON: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

• ZÁKON O OCHRANE OVZDUŠIA: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochrane 

ovzdušia 

• ZÁKON O OCHRANE POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU: 

Zákon č. 334/1992, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

• LESNÝ ZÁKON: Zákon č. 289/1995 Sb., o lesoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

• ZÁKON O OCHRANE PRÍDODY A KRAJINY: Zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochrane prírody a krajiny 

• ZÁKON O ODPADOCH: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadoch a o zmene 

niektorých ďalších zákonov 

• ZÁKON O OBALOCH: Zákon č. 477/2001 Sb., o obaloch a o zmene niektorých 

zákonov 

• ATÓMOVÝ ZÁKON: Zákon č. 18/1997 Sb., o mierovom využívaní jadrovej 

energie a ionizujúceho žiarenia 

• CHEMICKÝ ZÁKON: Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkach 

a chemických zmesiach a o zmene niektorých zákonov 

• GMO ZÁKON: Zákon č. 78/2004 Sb., o nakladaní s geneticky modifikovanými 

organizmami a genetickými produktmi 
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• ZÁKON O EKOLOGICKEJ UJME: Zákon č. 167/2008 Sb., o predchádzaní 

ekologickej ujme a o jej náprave a o zmene niektorých zákonov 

• OBCH. S OHROZENÝMI DRUHMI: Zákon č. 100/2004 Sb., o ochrane druhov 

voľne žijúcich živočíchov a plano rastúcich rastlín regulovaním obchodu s nimi 

a niektorých ďalších opatreniach na ochranu týchto druhov a o zmene 

niektorých zákonov 

• PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE: Zákon č. 165/2012 Sb., o 

podporovaných zdrojoch energie a o zmene niektorých zákonov 

• ÚSTAVA: Ústavný zákon č. 1/1993 Sb., Ústava Českej republiky 

• LISTINA: Ústavný zákon č. 2/1993 Sb., Listina základných práv a slobôd  

• ZŽP: Zákon č. 17/1992 Sb., o životnom prostredí 

• O PRÁVE NA INFORMÁCIE O ŽP: Zákon č. 123/1998 Sb., o práve na 

informácie o životnom prostredí 

• STAVEBNÝ ZÁKON: Zákon č. 183/2006 Sb., o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku 

• ZÁKON O INTEGROVANEJ PREVENCII: Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o 

integrovanej prevencii a o obmedzovaní znečistenia, o integrovanom registri 

znečisťovania a o zmene niektorých zákonov 

• ZÁKON O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽP: 100/2001 Sb., o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a zmene niektorých súvisiacich zákonov
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Príloha č. 5: 

Spracovala autorka tejto práce podľa údajov z výročných štatistík Súdneho dvora EÚ. 

Zdroj: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/ (13. 4. 2013). 

Vývoj podielu environmentálnych prípadov
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Diagram v prílohe č. 5 ilustruje vývoj počtu environmentálnych prípadov riešených 

pred Súdnym dvorom Európskej únie. Do roku 2009 pritom existovala iba spoločná 

kategória, zahŕňajúca životné prostredie a ochranu spotrebiteľa, v rámci ktorej však 

zrejme už prevládali environmentálne prípady. Potvrdzuje to následne stav v roku 2010, 

keď do novej kategórie životné prostredie pribudlo 61 nových prípadov a do kategórie 

ochrany spotrebiteľa iba 10. V roku 2011 sa doriešilo 25 prípadov z bývalej spoločnej 

skupiny, 4 z kategórie ochrany spotrebiteľa a až 35 z oblasti životného prostredia. 

V danom roku pribudlo do environmentálnej kategórie 42 nových konaní, zatiaľ čo 

z oblasti ochrany spotrebiteľa ich bolo takmer o polovicu menej, 23. Potvrdzuje sa, že 

environmentálne prípady dominujú. 

 



 

 xii 
 

Príloha č. 6 : 
 

Tmavé plochy na mape označujú štáty, v ktorých existuje v určitej forme 

environmentálny tribunál. 

 

 

Obrázok prevzatý z publikácie PRING, George, PRING, Catherine: Greening Justice: 

Creating and Improving Environmental Courts and Tribunals, s. 4 – 5.
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Resumé v anglickom jazyku / Summary 
 

The goal of this thesis was to analyse selected principles of environmental 

protection and environmental law and the role they play within the Czech legal 

framework. First, the general role of legal principles is briefly discussed, particularly 

with regard to environmental law. Subsequently, a short description of the approach 

towards these principles in international environmental law and the environmental law 

of the European Union is provided. However, this paper is mostly focused on the Czech 

perspective, enhanced by a basic comparison to the approach to the principles of 

environmental protection in one of our neighbouring countries, Austria. 

In Chapter 4 of this thesis, the following selected principles are analysed from a 

general theoretical point of view:  

(i) principle of sustainable development; 

(ii)  preventative principle; 

(iii)  precautionary principle; 

(iv) polluter pays principle; 

(v) principle of the highest value; 

(vi) principle of a high level of protection and finally,  

(vii)  access to information and principle of public participation.  

Chapter 5 focuses on the situation in the Czech Republic. After introducing the 

environmental provisions at the constitutional level, it outlines the Czech Act on 

Environment. Furthermore, various examples of the presence of the analysed principles 

in a wide range of statutes from different fields of environmental law are given. 

To provide a broader perspective from our region, Chapter 6 describes the main 

traits of the environmental law principles in Austria. It is followed by Chapter 7 which 

aims at providing a more practical perspective. Its first part gives a global overview; 

afterwards the case-law of the Court of Justice of the European Union is discussed, 

followed by a more in-depth analysis of the Czech approach.  

By means of case-law research and its analysis, the said section aims to provide 

illustrative examples of how the principles of environmental protection are used in 

practice, i.e. in the reasoning of judicial decisions by the Czech courts. In order to focus 

on the most important case-law, only the judgements and resolutions of the courts of the 
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highest instance are examined, i.e. those of the Constitutional Court, the Supreme Court 

and the Supreme Administrative Court. However, vast majority of the cases originated 

from the Supreme Administrative Court. The results of the aforementioned case-law 

analysis are discussed and evaluated in the final part of this chapter. At this stage, the 

paper also deals with the concept of a separate court or a similar independent decision-

making body exclusively designed to resolve environmental disputes.  

Finally, the last part of this thesis explores the functions of the principles of 

environmental law, taking into consideration both the national and the global level. It 

confirms the hypothesis stated at the beginning of this paper, i.e. that principles of 

environmental protection are not mere ideals and declarations, but play an important 

role with regard to creation, interpretation and application of (not only) environmental 

laws.  

Although a generally positive conclusion is reached, also several aspects and 

areas where the need for substantial improvement still exists are pointed out. For 

instance, a suggestion is made that the Czech Act on Environment is reviewed and 

adopted anew as a statute with constitutional rank and that several currently missing 

principles of environmental protection are explicitly included into its wording. As far as 

the court system is concerned, the establishment of a separate decision-making body for 

environmental issues is proposed.  

Subsequently, this thesis seeks to stress the importance of environmental 

protection as a moral duty of the humanity, taking into account our responsibility for 

maintaining the Earth environment for the future generations. Environmental law should 

be one of many tools to be used to reach this goal; principles of environmental 

protection will play an essential role in making this legal area coherent and effective.  
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Abstrakt 
 

Táto práca je venovaná vybraným princípom ochrany životného prostredia. 

Obsahuje všeobecný úvod k téme právnych princípov, nasledovaný stručným popisom 

danej oblasti v medzinárodnom a unijnom práve životného prostredia. V ďalšej časti je 

pozornosť venovaná teoretickej analýze, pričom ide o nasledujúce princípy: (i) princíp 

(trvalo) udržateľného rozvoja, (ii) princíp prevencie, (iii) princíp predbežnej opatrnosti, 

(iv) princíp zodpovednosti pôvodcu a znečisťovateľ platí, (v) princíp najvyššej hodnoty, 

(vi) princíp vysokej úrovne ochrany a napokon (vii) princíp informovanosti a účasti 

verejnosti.  

Práca je zameraná na situáciu v Českej republike. Jej cieľom je poskytnúť 

rozbor uplatnenia princípov ochrany životného prostredia v ustanoveniach právnych 

predpisov, a taktiež ich aplikácie v judikatúre českých súdov, najmä Najvyššieho 

správneho súdu. Na obohatenie je uvedený i  popis venovaný medzinárodnej a unijnej 

úrovni, a tiež komparatívna charakteristika rakúskeho prístupu k diskutovanej 

problematike.  

Napokon nasleduje vyhodnotenie výsledkov realizovanej analýzy, sprevádzané 

vyvodením záverov ohľadne efektívnosti využívania princípov ochrany životného 

prostredia. S cieľom prispieť k zlepšeniu súčasnej situácie je uvedených niekoľko 

odporúčaní de lege ferenda. Princípy ochrany životného prostredia podľa všetkého budú 

zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní koherentnejšieho a efektívnejšieho 

environmentálneho práva. Môžu tak napomáhať zvýšeniu jeho významu pri ochrane 

životného prostredia v praxi, a to na úrovni národnej i celosvetovej.   



 

 xvii 
 

Abstract 
  

 This thesis explores selected principles of environmental protection. First, a 

general introduction to the topic of legal principles is given. It is followed by 

a description of the approach taken in international environmental law and the 

environmental law of the European Union. Subsequently, this paper focuses on 

a theoretical analysis of these selected principles: (i) principle of sustainable 

development, (ii) preventative principle, (iii) precautionary principle, (iv) polluter pays 

principle, (v) principle of the highest value, (vi) principle of a high level of protection 

and finally, (vii) principle of access to information and of public participation. 

 The main attention is paid to the situation in the Czech Republic. The aim was to 

provide an analysis of the principles of environmental protection in statutory provisions, 

and of their application by the Czech courts (the Supreme Administrative Court in 

particular). However, also a brief comparative description of the Austrian approach to 

the discussed topic is given.  

 Finally, the research results are discussed and conclusions concerning the 

effectiveness of the environmental principles application are drawn. In order to improve 

the current situation, several recommendations de lege ferenda are listed. The principles 

of environmental protection will play a key role in making the environmental law more 

coherent and effective, thus enhancing its importance in practical protection of the 

environment at both the national and global level. 
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