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1. Úvod

Životní  prostředí  hraje  v životě  člověka  nezastupitelnou  roli.  V  životním 

prostředí se lidský život odehrává, jeho kvalita může tento život zlepšovat, i naopak 

znepříjemnit.  Je  proto  nezbytné,  aby  byla  zajištěna  jeho  ochrana  zejména  před 

nepříznivými  vlivy,  které  může  způsobovat  i  člověk  sám,  aniž  si  to  v některých 

případech plně uvědomuje.

Ochrana  životního  prostředí  je  v současné  době  řešena  jako  ochrana  jeho 

jednotlivých  složek,  tuto  problematiku  řeší  jak  mezinárodní  úmluvy,  tak  i  zvláštní 

zákony v rámci právních řádů jednotlivých států. Právní ochrana životního prostředí je 

pojímána zejména z antropocentrického hlediska, tedy jako ochrana životního prostředí 

člověka,  jehož zhoršující  se stav může mít  negativní  vliv na lidské zdraví.  Spojitost 

mezi kvalitou  životního  prostředí  a  lidským zdravím je  v některých  případech  zcela 

zjevná1,  v jiných  se  může  negativní  vliv  projevit  až  po  delším  čase2.  V životním 

prostředí však nežije pouze člověk, ale také jiné organismy, které jeho kvalita ovlivňuje 

stejně, nezřídka dokonce více. Vzhledem k faktu, že si nemůžeme být dopředu jistí, jak 

může zhoršení životního prostředí jiných organismů ovlivnit také životní prostředí lidí, 

je jistě na místě určitá míra opatrnosti. Nehledě na to, že zvýšenou ochranu si zaslouží i 

ostatní organismy, ne jen člověk. Je proto na místě, aby bylo možné příznivé životní 

prostředí chránit jako hodnotu samu o sobě.  

Právo na příznivé životní prostředí je jedním ze základních práv zaručených v čl. 

35 Listiny základních práv a svobod. Jako ústavně zakotvené právo tak náleží každému, 

bez  ohledu např.  na jeho rasu,  pohlaví,  náboženské  přesvědčení  či  státní  občanství. 

Vzhledem  k jeho  konstitucionalizaci  je  stát  garantem  tohoto  práva  a  poskytuje  mu 

zvláštní  ochranu,  kterou je  povinen také zajišťovat.  Jeho vymáhání  na státu je  však 

značně problematické, neboť tak lze činit pouze v souladu s čl. 41 Listiny základních 

práv a svobod, tedy v mezích zákona. Zákon tak stanoví podmínky, za kterých se lze 

ochrany tohoto práva domáhat.  

1Např.  znečišťující  látky v ovzduší  zapříčiňují  nebo zhoršují  respirační  onemocnění,  alergie a  mohou 
způsobit i jiné zdravotní problémy, více k tématu např. na EUROPEAN COMMISSION. Enviroment - 
Air. In: [online]. [cit. 2013-05-30]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm.
2 Ku příkladu kauza DDT, rozpracováno např. v  NEUMANNOVÁ, Kateřina a Jiří PATOČKA.  DDT: 
Pohnutá  historie  jednoho  jedu. [online].  [cit.  2013-05-21].  Dostupné  z:  http://casopis-
zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20120322141751717784.pdf.
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Nejaktivnějšími subjekty na straně občanské společnosti jsou v oblasti ochrany 

životního prostředí občanská sdružení, která fungují jako zástupci jednotlivých občanů a 

mají v současné době již jistá procesní práva umožňující jim účinně hájit zájmy ochrany 

životního prostředí. Namátkou lze uvést například možnost vstupu do řízení o umístění 

stavby nebo povinnost obce informovat sdružení, které splní podmínky, o projektech 

zasahujících  do  životního  prostředí.  Výrazným  omezením  v této  oblasti  je  však 

nemožnost  domáhat  se  práva na příznivé  životní  prostředí  za své členy (či  za větší 

skupinu obyvatel), neboť českými soudy není právnické osobě toto subjektivní právo 

přiznáváno s odkazem na jejich čistě právní existenci. Přitom právě občanská sdružení 

mají největší šanci a prostředky být ve vymáhání tohoto práva úspěšná. 

Cílem  této  práce  je  poskytnout  základní  rozbor  práva  na  příznivé  životní 

prostředí  a  přehled  judikatury,  která  se  k tomuto  právu  vztahuje.  Dalším  cílem  je 

analyzovat vnímání možnosti domáhat se práva na příznivé životní prostředí českými 

soudy a  posoudit,  zda  v této  oblasti  dochází  k  myšlenkovému posunu.  Na příkladu 

několika  rozhodnutí  Ústavního  soudu  a  Nejvyššího  správního  soudu  bude  srovnán 

přístup  k aktivní  legitimaci  nevládních  organizací,  které  se  tohoto  práva  již  po  léta 

v České  republice  domáhají,  leč  zatím  neúspěšně,  s přístupem  k aktivní  legitimaci 

fyzických osob. K tomu poslouží zejména metoda komparace, analýzy a syntézy. 

V první části práce bude přiblížen vývoj právní ochrany životního prostředí a 

okolnosti vedoucí k samotnému vzniku ústavního zakotvení práva na příznivé životní 

prostředí. Druhá část se pak zabývá výkladem tohoto práva, jeho jednotlivých atributů a 

jeho tradičním pojetím. Tématem třetí části je srovnání zásadních rozhodnutí Ústavního 

a  Nejvyššího  správního  soudu  v této  oblasti  a  jejich  přístupu  k výkladu  práva  na 

příznivé životní prostředí z hlediska aktivní žalobní legitimace. 

Třetí část této práce byla v roce 2013 zároveň samostatně přihlášena do vědecké 

soutěže  studentských  vysokoškolských  odborných  prací  (SVOČ),  v kategorii 

magisterských  studentů  pod  názvem  „Soudní  ochrana  práva  na  příznivé  životní 

prostředí v České republice“.
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2. Okolnosti zrodu právní ochrany životního prostředí

V této  kapitole  bude  stručně  pojednáno  o  problematice  ochrany  životního 

prostředí v mezinárodním měřítku a jejím vlivu na právo na příznivé životní prostředí.

2.1. Mezinárodněprávní  východiska  a  cíle  právní  ochrany 

životního prostředí

Fakt, že člověk svou činností negativně ovlivňuje stav životního prostředí nejen 

ve své přímé blízkosti, ale v důsledku vzájemného propojení jednotlivých částí biosféry 

také  v globálním  měřítku,  je  lidstvu  známý  již  několik  desítek  let.  V posledních 

desetiletích se však rapidně zvýšila míra tohoto ovlivňování a celosvětových problémů 

souvisejících s poškozováním životního prostředí spíše přibývá, než ubývá.3 Namátkou 

můžeme  uvést  znečišťování  vod  a  ovzduší,  úbytek  druhové  rozmanitosti  rostlin  a 

živočichů  či  snižování  zásob neobnovitelných  zdrojů  energie.  Člověk  svými  zásahy 

neovlivňuje již jen jednotlivé dílčí součásti biosféry, ale životní prostředí jako celek, 

Lidé  tak  nejen  devastují  přírodní  prostředí  nezbytné  pro  život  organismů,  ale  také 

ohrožují  svou  vlastní  existenci,  neboť  odrazem  stavu  životního  prostředí  jsou  pak 

nepřímo humanitární problémy, úbytek zdrojů a surovin a nárůst počtu ekologických 

katastrof. Z ekologického problému se tak stává problém společenský. 

Odpovědí  na  tuto  „ekologickou  krizi“  je  pak  jistá  transformace  vztahu  mezi 

člověkem a přírodou, kdy se člověk snaží eliminovat vzájemné konflikty. Příroda tak již 

není jen hodnotou, která je hodna ochrany pouze v případě, že poslouží člověku k jeho 

záměrům,  ale  stává  se  také  součástí  sociálního  prostředí  k životu.  Dochází  tedy 

k posunu od čistě antropocentrického pojetí přírody, tedy pojetí člověka nadřazeného 

nad  přírodou.  „Jeho  protikladem,  jenž  by  se  měl  stát  hodnotovým  základem  pro  

překonání odcizení moderní industrializované společnosti od přírody a určitou morální  

alternativou  orientace  lidského  sociální  jednání  v podobě  ekologicky  nahlíženého  

postavení člověka ve společenství přírody, založeného nikoliv na panství, ale na jeho  

přítomnosti (bytí) na Zemi ve vzájemné symbióze s životním prostředím, se stává tzv.  

3 Data  o  různých  druzích  znečišťování  v celosvětovém měřítku  jsou  dostupná  např.  z:  EUROPEAN 
ENVIRONMENT  AGENCY.  Data  and  maps.  In:  [online].  [cit.  2013-05-30].  Dostupné  z: 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/.
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‚eko‘ či ‚biocentrický‘ přístup.“4 Tento přístup propaguje myšlenku návratu přírody do 

společnosti,  životní  prostředí  je  tu  statkem,  který  je  potřeba  chránit  a  za  který  má 

společnou odpovědnost celé lidstvo. 

Jedním  z nejúčinnějších  nástrojů  ochrany  životního  prostředí  je  právo, 

reflektující  poznatky  ostatních  vědních  oborů,  neboť  chování  subjektů  je  jeho 

prostřednictvím přímo vynutitelné. Přestože historicky se uplatňoval především ad hoc 

přístup  (ochrana  dílčích  součástí  životního  prostředí  či  regulace  specifických  zdrojů 

ohrožení),  v posledních  letech  se prosazuje  integrovaný přístup založený na ochraně 

životního prostředí jako celku. Tento přístup se stává nejen součástí národních právních 

řádů,  ale  také  tématem  mezinárodní  spolupráce,  ačkoli  zatím  zůstává  mezinárodní 

společenství pouze u diskuze. Přestože se mezinárodní úmluvy stále zaměřují především 

na  řešení  dílčích  problémů  v ochraně  jednotlivých  složek  životního  prostředí  či 

jednotlivých živočišných druhů, konsenzus států se nyní hledá i v širším rámci a také 

celkovém přístupu k ochraně životního prostředí. Za jednu z nejvýznamnějších událostí 

v oblasti mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí lze označit Konferenci 

OSN  o  životním  prostředí  konanou  v roce  1972  ve  Stockholmu,  která  připomněla 

zodpovědnost člověka za stav životního prostředí a apelovala na udržení jeho kvality 

pro další generace. 

Zřejmě nejdůležitějším výstupem této konference byla Stockholmská deklarace, 

která  obsahovala  východiska  a  principy,  které  se  staly  základem  moderního  práva 

životního prostředí. „Stockholmská deklarace tak odstartovala tzv. proces „ekologizace  

práva“ založený na důsledné ochraně životního prostředí,  byť nikoli  (primárně) pro  

jeho hodnotu samotnou (ekocentrický přístup), ale z důvodu zachování kvality života  

lidstva na Zemi (antropocentrický přístup).“5 Princip zachování životního prostředí pro 

budoucí generace je pak dále rozpracován ve zprávě Komise OSN pro životní prostředí 

a  rozvoj  s názvem  Naše  společná  budoucnost  (Our  Common  Future,  nazývaná  též 

Brundtland Report,  neboť byla  zpracována  Světovou komisí  pro životní  prostředí  a 

rozvoj  pod  vedením  Gro  Harlem  Brundtlandové),  které  se  budeme  věnovat  dále. 

Komplexní ochrana životního prostředí v rámci principu trvale udržitelného rozvoje se 

do budoucna stalo klíčovou myšlenkou.

4 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xxv, 906 s. 
Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3577-506, s. 707.
5 Tamtéž, s. 708.

9



Jakkoli přínosné z hlediska probuzení společenského zájmu o ochranu životního 

prostředí,  v oblasti  právní  regulace  žádnou  přímou  změnu  nepřinesla.  Stockholmská 

deklarace  byla  pouze  dokumentem  soft-law,  tedy  přímo  nevynutitelná.  Základním 

problémem  zůstává  (a  to  až  dodnes),  jak  sladit  ochranu  životního  prostředí 

s hospodářským rozvojem.  V situaci  konfliktu  dvou stran,  kdy ekonomicky  vyspělé, 

zpravidla severně položené státy již dospěly do stavu relativně vysoké životní úrovně 

 charakterizované  vyššími  standardy  ochrany  životního  prostředí  prostřednictvím 

šetrných technologií a „tlačí“ ekonomicky méně rozvinuté, zpravidla jižní státy, které 

svůj  hospodářský  rozkvět  teprve  prožívají,  k omezení  používání  stejných 

technologických  postupů,  které  je  samotné  kdysi  posunuly  kupředu,  je  hledání 

společného řešení problému poměrně obtížné. Cílem je tedy najít optimální rovnováhu 

mezi ekonomickými zájmy skupiny či celého státu a možností každého jedince žít ve 

zdravém a kvalitním životním prostředí. 

Jistým řešením pro obě strany se v roce 1987 stala strategie trvale udržitelného 

rozvoje,  rozpracovaná v již  zmiňované Brundtland Report.  Základním principem dle 

této  zprávy,  na  kterém  by  mělo  mít  zájem  lidstvo  jako  celek,  je  princip  trvale 

udržitelného rozvoje, který spočívá v rozumném čerpání přírodních zdrojů tak, abychom 

zachovali životní prostředí v přijatelné kvalitě i budoucím generacím. Dalším milníkem 

mezinárodní  spolupráce  v ochraně  životního  prostředí  byla   Konference  OSN  o 

životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v Riu de Janeiru. Zde přijatá deklarace dále 

rozpracovává obsah pojmu trvale  udržitelný  rozvoj s  důrazem na těsnější  spolupráci 

s rozvojovými zeměmi. Např. zásada č. 5 stanoví, že „[v]šechny státy a všechny národy  

musí spolupracovat na základním úkolu - odstranění chudoby, což je neodmyslitelný  

předpoklad pro trvale  udržitelný rozvoj;  musí spolupracovat  tak,  aby se zmenšovaly  

rozdíly  v  životní  úrovni  a  aby  se  více  vycházelo  vstříc  potřebám  většiny  lidí  na  

zeměkouli.“ Touto většinou lidí jsou pak nepochybně myšleny právě rozvojové státy, 

které také produkují značnou část znečišťujících látek, které poškozují životní prostředí. 

K nápravě této skutečnosti by podle Deklarace měla vést například vzájemná výměna 

technologií (zásada č. 96) či tvorba vnitrostátní právní úpravy odlišné od právní úpravy 

6 „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.“
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vyspělých  států,  neboť  některé  nepromyšleně  přijaté  normy  by  mohly  situaci 

v rozvojových zemích spíše zhoršit (zásada č. 117). 

Poměrně nedávno konaná konference OSN pořádaná opět v Riu de Janeiru pod 

názvem Rio+20 (ve dnech 20. - 22. června 2012) podle očekávání dále apelovala na 

spolupráci států s cílem zajistit podmínky trvale udržitelného rozvoje. Jejím výsledkem 

bylo  přijetí  dokumentu  The  Future  We  Want (Budoucnost,  kterou  chceme).  Z 

praktického hlediska „dokument především vyzývá k racionalizaci neefektivních dotací  

fosilních paliv a k eliminaci škodlivých dotací. Deklarace se zabývá náhradou Komise  

OSN pro  udržitelný  rozvoj  politickým  fórem na  vysoké  úrovni,  jehož  podoba  bude  

definována mezivládním procesem. Dokument také zdůrazňuje nutnost většího zapojení  

občanské  společnosti  a  soukromého  sektoru  do  tohoto  procesu,  včetně  podpory  

udržitelného  chování  podniků.“8 Nakolik  bude  dokument  The  Future  We  Want do 

budoucna  přínosný  však  zatím  nelze  s jistotou  říci,  ačkoli  zřejmě  není  na  místě, 

s ohledem na jeho obecný a právně nezávazný charakter, dělat si příliš velké naděje. 

2.2.  Zakotvení práva  na  příznivé  životní  prostředí  do 

právního řádu

Paralelně s ochranou životního prostředí jako povinností států se vyvíjela i druhá 

strana mince, tedy právo jednotlivce na zajištění této ochrany – právo na zajištění života 

v příznivém životním prostředí. Z mezinárodních dokumentů se tato myšlenka objevila 

poprvé právě ve výše zmiňované Stockholmské deklarace, na národní úrovni se proces 

začleňování  komplexní  ochrany  životního  prostředí  a  principu  trvale  udržitelného 

rozvoje do právních řádů odehrávalo různě. Obecně lze říci, že státy začlenily do svých 

právních řádů různé nástroje (např. povolení, limity, proces posuzování vlivů na životní 

prostředí),  které  mají  tuto  ochranu  zajistit.  Některé  státy  zakomponovaly  principy 

ochrany  životního  prostředí  i  do  svých  ústavních  dokumentů,  zde  hovoříme  o  tzv. 

7 „Státy  musí  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 jedněch zemích nemusí být vhodné pro jiné země, především pro 
země rozvojové, neboť jim mohou způsobit nečekané ekonomické a sociální výdaje.“
8 Rio+20  -  světový  summit  o  udržitelném  rozvoji,  [online].  [cit.  2013-04-12].  Dostupné  z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/rio_20_svetovy_summit_o_u
drzitelnem.html.
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„zelenání ústav“9 (případně „zelenání“ lidských práv). Ochrana životního prostředí se 

tak stává ústavním principem a stát přebírá plnou zodpovědnost za jeho garanci. 

V  praxi  existují  tři  základní  přístupy,  jak  zakomponovat  ochranu  životního 

prostředí mezi další základní práva a svobody, kterým je poskytována zvýšená ochrana. 

Není pravidlem, že by stát zvolil jeden z nich a jeho prostřednictvím ochranu životního 

prostředí začlenil do svého katalogu lidských práv (případně přímo ústavy), spíše se tyto 

přístupy vzájemně prolínají.

Prvním přístupem je poskytování ochrany životnímu prostředí v rámci ochrany 

základních práv a svobod, tedy nedochází k přímému vytvoření samostatného práva na 

životní prostředí určité kvality.  Ochrana je poskytována nepřímo, zpravidla ze strany 

státní  moci.  V rámci  tohoto  přístupu  jsou  již  existující  občanská  a  politická  práva 

vykládána tak, aby jednotlivci,  skupiny osob nebo nevládní organizace (NGOs) měli 

možnost je realizovat v souvislosti s ochranou životního prostředí, např. získat přístup 

k informacím týkajícím se životního prostředí.  

Druhý přístup má základ v ústavní garanci v rámci „nových ‘environmentálních 

(základních) práv‘, a to buď procesního charakteru (procedural rights), nebo dokonce 

hmotněprávního  charakteru  (substantive  rights),  tj.  práva  na  životní  prostředí  jako 

samostatného základního práva.“10 Při této možnosti se s právy spojenými s kvalitou a 

stavem  životního  prostředí  zachází  jako  s právy  hospodářskými,  sociálními  a 

kulturními, tedy zpravidla je možné se jich domáhat v rámci prováděcích zákonů. 

Jakýmsi  kompromisním  přístupem  je  pak  třetí  možnost,  kdy  je  životnímu 

prostředí poskytována ochrana na ústavní úrovni, ovšem pouze ochrana procedurálního 

charakteru,  zejména  prostřednictvím  zaručení  práva  veřejnosti  na  dostatečnou 

informovanost.  Tento přístup vychází z toho, že dostatečně informovaná veřejnost se 

sama  snaží  domáhat  ochrany  životního  prostředí  ve  vlastním  zájmu.  Naopak  Alan 

Boyle11 vidí třetí přístup jako jakási kolektivní práva, která dávají možnost ovlivnění 

stavu životního prostředí  a svého okolí  spíše skupinám (komunitám),  než samotným 

9 Listina základních práv a svobod: komentář, s. 709.
10 Tamtéž, s. 710.
11 BOYLE, Alan. Human rights or environmental rights – A reassessment,  [online]. [cit. 2013-04-12]. 
Dostupné z: 
http://new.unep.org/environmentalgovernance/Portals/8/documents/Events/HumanRightsEnvironmentRe
v.pdf.
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jednotlivcům.  Příkladem  by  mohlo  být  právo  na  informace  o  životním  prostředí 

zakotvené v Listině v čl. 35 odst. 2.12

2.3. Právo na příznivé životní prostředí v právním řádu České 

republiky

Potřeba  ochrany  životního  prostředí  začala  být  v  České  republice  (resp. 

Československu)  obdobně  jako  v jiných  zemích  reflektována  v průběhu  70.  let  20. 

století, v tuto dobu se také začíná objevovat první právní úprava v této oblasti. Do roku 

1989 již  existovaly  zákony,  které  se  týkaly  jednotlivých  složek  životního  prostředí, 

např. zákon o vodách nebo zákon o lesích, nejednalo se však o komplexní a účinnou 

ochranu  a  zpravidla  měly  spíše  malý  význam,  neboť  ochrana  životního  prostředí 

ustupovala hospodářských zájmům. Stěžejním pak byl zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví  lidu,  který  obsahoval  ustanovení  o  vytváření  a  ochraně  zdravých  životních 

podmínek.13 V  roce  1989  dochází  k zásadnímu  přelomu  v oblasti  práva  životního 

prostředí, kdy jsou nejen měněny staré a nedostačující právní předpisy, ale především 

vydávány další potřebné zákony v oblasti ochrany životního prostředí, neboť obecně lze 

říci,  že  začlenění  ochrany  životního  prostředí  do  právního  řádu státu  je  podmíněno 

jistým stupněm demokratizace.14 

Totalitní režimy zpravidla ochraně životního prostředí nepřikládají nijak velký 

význam,  naopak  je  životní  prostředí  bráno  pouze  jako  prostředek  k hospodářským 

činnostem.  V období  po  roce  1989  byla  tvorba  právních  předpisů  také  ovlivněna 

přistupováním  tehdejší  České  a  Slovenské  federativní  republiky  k různým 

mezinárodním úmluvám v této oblasti a tedy nutností transpozice některých požadavků 

do  právního  řádu.  „Jako  první  zákon,  který  bezpochyby  směřoval  k vytvoření  

komplexnější ochrany životního prostředí, lze označit zákon č. 17/1992 Sb., o životním  

prostředí, který však poskytl pouze rámcovou úpravu.“15 Podstatné změny pak přinesl 

12 „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“
13 DAMOHORSKÝ, Milan.  Právo životního prostředí.  3. vyd. Praha:  C.H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 
Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-4003-387, str. 26.
14 Právem životního prostředí v letech 1948-1989 se zabývá také např. Eva Kružíková v kapitole Právo 
životního prostředí, In Bobek, M.- Molek, P. – Šimíček, V. (eds.) Komunistické právo v Československu. 
Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita: Brno, 2009, str. 652-
669.  Dostupné  z:  http://www.komunistickepravo.cz/kapitoly/22_652-669_komunistickepravo-
cz_Kruzikova_Zivotni-prostredi.pdf.
15 DAMOHORSKÝ, Milan.  Právo životního prostředí.  3. vyd. Praha:  C.H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 
Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-4003-387, str. 26.
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také vstup již samostatné České republiky do Evropské unie, díky čemuž se její právní 

úprava začala přibližovat standardu ostatních členských zemí. 

Pokud navážeme  na  předchozí  text  ohledně  rozlišení  tří  přístupů k začlenění 

ochrany životního prostředí do katalogu lidských práv, Česká republika zakotvuje právo 

na příznivé životní prostředí jako samostatné právo v čl. 35 odst. 1 Listiny ve znění: 

„Každý má právo na příznivé životní prostředí.“ Tohoto práva se však lze domáhat 

pouze v rámci čl. 41 Listiny, tedy v mezích zákona, druhý odstavec tohoto článku16 je 

navíc spíše procedurálního charakteru. Nelze tedy jednoznačně říci, který přístup Česká 

republika zvolila17, nicméně se můžeme přiklonit k názoru, že se jedná spíše o přístup 

druhý, tedy zakotvení procedurálních nebo hmotných práv na kvalitní životní prostředí 

(právo na příznivé životní prostředí má svou hmotnou i procesní stránku, význam této 

skutečnosti bude rozebrán dále v textu této práce). Principy ochrany životního prostředí 

však nejsou obsaženy pouze v tomto jediném článku, již preambule Ústavy stanoví, že 

občané České republiky jsou „odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a  

kulturní, hmotné a duchovní bohatství“, Listina pak přímo odkazuje na princip trvale 

udržitelného  rozvoje,  když v preambuli  připomíná  „díl  odpovědnosti  vůči  budoucím 

generacím za osud veškerého života na Zemi.“  Zároveň nelze toto právo izolovat od 

ostatních základních práv, neboť s nimi přímo souvisí, a to konkrétně s právem na život 

zakotveném  v čl.  6  Listiny18 a  právem  na  ochranu  zdraví  v čl.  31  Listiny19,  bez 

příznivého životního prostředí nelze tato práva garantovat a ve výsledku ani realizovat.  

3. Obsah práva na příznivé životní prostředí

Výklad obsahu práva na příznivé životní prostředí je poměrně komplikovaný, 

jak  ostatně  uvádí  i  Ústavní  soud České  republiky,  neboť je  „nepochybně právem s  

relativním obsahem a je  třeba ho vykládat  z  mnoha aspektů  a vždy se zřetelem ke  

konkrétní věci.“20

16 „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“
17 Stejně jako řada dalších zemí (Španělsko, Brazílie, Turecko aj.) zakotvila Česká republika právo na 
příznivé životní prostředí zřejmě zejména v důsledku přijetí Stockholmské deklarace v roce 1972, která 
ve své zásadě č. 2 považuje zlepšování a ochranu životního prostředí za povinnost vlád po celém světě.  
Více  k tématu  environmentálních  práv  v kontextu  lidských  práv:  BOYLE,  Alan.  Human  rights  or 
environmental rights – A reassessment.
18 „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“
19 „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou  
zdravotní péči a na zdravotní.“
20 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 17/95 ze dne 25. 10. 1995.
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Již v předchozí kapitole bylo uvedeno, že z hlediska systematiky zařazení tohoto 

práva  v Listině  je  právo  na  příznivé  životní  prostředí  součástí  hlavy  čtvrté,  která 

obsahuje hospodářská, sociální a kulturní práva. V důsledku tohoto zařazení se ho lze 

domáhat pouze s odkazem na čl. 41 odst. 1 Listiny, tedy pouze v mezích zákonů, které 

ustanovení  čl.  35  odst.  1  Listiny  provádějí,  nejčastěji  na  úseku  ochrany  životního 

prostředí. Podle usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1372/07 ze dne 19. 6. 2007 se 

nejedná o skupinu základních práv, která by byla brána jako od počátku neomezená a až 

následně omezovaná zákonodárcem ze stanovených důvodů, ale naopak obsah a rozsah 

těchto práv určuje až zákonodárce. Zařazení mezi hospodářská, kulturní a sociální práva 

je v otázce vymahatelnosti práva na příznivé životní prostředí poměrně problematické21, 

a to jak z hlediska zjišťování míry příznivosti životního prostředí, tak i jeho přímého 

vymáhání. 

Zároveň  nelze  opomenout  souvislost  práva  na  příznivé  životní  prostředí 

s dalšími základními právy, především právem na život, neboť příznivé životní prostředí 

je  jednou  z důležitých  podmínek  existence  života  všeobecně,  ale  také  s právem  na 

ochranu zdraví. Tato práva jsou úzce provázána a prakticky neoddělitelná, můžeme také 

říci,  že  společně  vytváří  rámec  pro  zdravý  a  spokojený  život  jednotlivce  i  celého 

lidstva.22 

Kromě provázanosti je možná taktéž kolize s jinými základními právy. Obecně 

v případě  kolize  základních  práv  je  nutné  provádět  tzv.  test  proporcionality,  který 

aplikuje Ústavní soud České republiky takto:  „Vzájemné zvažování v kolizi  stojících  

základních práv a svobod nebo veřejných statků spočívá v následujících kriteriích: 

Prvním  je  kriterium  vhodnosti,  tj.  posuzování  toho,  zdali  institut,  omezující 

určité základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního 

práva nebo veřejného statku). Druhým kriteriem vzájemného zvažování základních práv 

a svobod je kriterium potřebnosti, spočívající v porovnávání legislativního prostředku, 

omezujícího  základní  právo  resp.  svobodu,  s  jinými  opatřeními,  umožňujícími 

dosáhnout  stejného  cíle,  avšak  nedotýkajícími  se  základních  práv  a  svobod,  resp. 

dotýkajícími se jich v menší intenzitě. Třetím kriteriem je porovnání závažnosti obou 
2119 DAMOHORSKÝ,  Milan  a  Hana  MÜLLEROVÁ  ,Právo  na  příznivé  životní  prostředí  v  České 
republice.  In:  GERLOCH, Aleš a Pavel ŠTURMA.  Ochrana základních práv a svobod v proměnách  
práva na počátku 21. století: v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011, s. 
115-126. ISBN 978-808-7284-230, str. 120.
22 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozšířené vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2009, 2 v. ISBN 807-380-140X-12, str. 1284.
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v kolizi  stojících  základních  práv  nebo  veřejných  statků.  Tato  základní  práva,  resp. 

veřejné statky, jsou prima facie rovnocenná.

Porovnávání závažnosti v kolizi stojících základních práv, resp. veřejných statků 

(po  splnění  podmínky  vhodnosti  a  potřebnosti),  spočívá  ve  zvažování  empirických, 

systémových,  kontextových  i  hodnotových  argumentů.  Empirickým argumentem lze 

chápat faktickou závažnost jevu, jenž je spojen s ochranou určitého základního práva. 

Systémový argument znamená zvažování smyslu a zařazení dotčeného základního práva 

či svobody v systému základních práv a svobod. Kontextovým argumentem lze rozumět 

další  negativní  dopady omezení  jednoho základního  práva  v důsledku upřednostnění 

jiného. Hodnotový argument představuje zvažování pozitiv v kolizi stojících základních 

práv  vzhledem  k akceptované  hierarchii  hodnot.  Součástí  porovnávání  závažnosti  v 

kolizi  stojících  základních  práv  je  rovněž  zvažování  využití  právních  institutů,

minimalizujících argumenty podložený zásah do jednoho z nich. V případě závěru o 

opodstatněnosti  priority  jednoho  před  druhým ze  dvou v  kolizi  stojících  základních 

práv, resp. veřejných statků, je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití 

všech možností  minimalizace zásahu do jednoho z nich. Tento závěr lze odvodit i z 

ustanovení  čl.  4 odst.  4 Listiny základních  práv a svobod, a sice v tom smyslu,  že 

základních práv a svobod musí být šetřeno nejenom při používání ustanovení o mezích 

základních  práv  a  svobod,  nýbrž  analogicky  rovněž  v  případě  jejich  omezení

v důsledku jejich vzájemné kolize.“23 Zřejmě nejčastěji  se právo na příznivé životní 

prostředí dostává do kolize s vlastnickým právem, jehož ochrana je rovněž v Listině 

zakotvena.24

Při výkladu práva na příznivé životní prostředí je třeba odpovědět na celou řadu 

otázek,  zejména  co  je  obsahem  pojmu  životní  prostředí,  co  má  být  rozuměno 

přívlastkem  příznivé a kdo může být nositelem tohoto práva. Všechny tyto otázky se 

pokusíme zodpovědět v následujících částech této kapitoly. 

23 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 15/96 ze dne 9. 10. 1996, podrobně o principu 
proporcionality pojednává HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech  
Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003, 103 s. ISBN 80-861-3137-8.
24 Více  k tomuto  tématu  např.  MARTIN,  Kusák.  Omezení  vlastnického  práva  z  důvodů  ochrany 
životního prostředí a přírodních zdrojů. České právo životního prostředí. roč. 2005, č. 1.
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3.1. Pojem „životní prostředí“

3.1.1. Výklad v odborné literatuře

V českém právním prostředí  vychází  výklad pojmu životní  prostředí  zejména 

z jeho legální definice v § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (dále jen zákon 

o  životním  prostředí),  který  jej  definuje  jako  „vše,  co  vytváří  přirozené  podmínky  

existence  organismů včetně  člověka  a  je  předpokladem  jejich  dalšího  vývoje.  Jeho  

složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“  

Z uvedené  charakteristiky  vyplývá,  že  zákon  vnímá  jako  životní  prostředí  pouze 

přírodní komponenty, tedy nikoli objekty uměle vytvořené člověkem, a zmiňuje nutnost 

existence vztahu k živým organismům, včetně člověka. 

V  odborné  literatuře  se  názory  na  obsah  pojmu  životní  prostředí  objevují 

v zásadě dva, kdy je buď vnímáme jako „hmotný svět a z něho jen tu část, kterou tvoří 

příroda (složky a ekosystémy)…prostředí nezbytné pro další existenci nejen člověka, 

ale  všech živých organismů… v němž jsou živé a neživé části  přírody ve vzájemné 

interakci“,25 nebo za součást životního prostředí považujeme i člověkem vytvořené, tedy 

umělé složky. V takovém případě bychom pod pojem životní prostředí mohli podřadit i 

„prostředí sídlištní, domovní, bytové a pracovní, ale i kulturní památky a společenské 

vztahy.“26 

Jistou  nevýhodou  u  druhého  z uvedených  pojetí  se  stává  přílišná  obsažnost 

tohoto pojmu.  Podle Pekárka však „rozlišování  na tzv.  životní  prostředí  přírodní,  tj. 

člověkem nedotčené  nebo dotčené jen velmi  málo,  a životním prostředím člověkem 

vytvořeným a,  nebo více než jen málo,  pozměněným proto,  abychom pak člověkem 

vytvořené  nebo  pozměněné  odmítli  za  životní  prostředí  považovat,  nejen  že  je 

odmítnutím reality,  ale současně i ochraně životního prostředí škodí.“27 Obecně snad 

můžeme  říci,  že  životní  prostředí  je  „prostor,  který  ve  svém  celku  i  ve  svých 

jednotlivých  částech  vykazuje  vlastnosti,  které  umožňují,  aby  v něm život  vznikl  a 

existoval.“28

25 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí, str. 28.
26 Tamtéž, str. 29.
27 PEKÁREK, Milan.  Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 
323 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 427. ISBN 978-802-1049-260, 
str. 13.
28 PEKÁREK, Milan. Právní aspekty řešení střetů zájmů v území. In: Dny práva – 2009 – Days of Law:  
the Conference Proceedings. 1.edition. Brno: Masaryk University, 2009, s. 2135-2144. Dostupné z:
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 Většinou je však životním prostředím míněno prostředí k životu člověka, pohled 

na tento pojem je tedy spíše antropocentrický, zahrnující živé i neživé složky přírody, 

nicméně „[ž]ivotní prostředí člověka se přitom vyznačuje též sociální dimenzí  - dimenzí  

společenských vztahů, kdy lidé jsou v interakci s prostředím i mezi sebou navzájem.“29 

Z pouhého předpokladu pro existenci se tedy stává hodnotou, kterou má člověk potřebu 

chránit  nejen  pro sebe,  ale  také  pro ostatní  živé  organismy a  mění  se  tedy i  pojetí  

odpovědnosti za jeho ochranu.30 

Byť  je  pro  jeho  výklad  zásadní,  není  legální  definicí  obsah  pojmu  životní 

prostředí nutně vyčerpán, neboť  „pro vymezení základního lidského práva na životní  

prostředí má zásadní, obecný a možno říci zastřešující význam.“31 Na tuto definici lze 

nazírat také tak, že se jedná o pojmové vymezení několika dalších komponentů, které 

jsou obsaženy v dalších zákonech, zejména v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny.32 

3.1.2. Výklad v judikatuře

Judikatura stejně jako odborná literatura vymezuje ve většině případů životní 

prostředí s odkazem na zákonnou definici v § 2 zákona o životním prostředí, na vlastní 

výklad tohoto pojmu je tedy poměrně skoupá. Nicméně určité tendence ke konkretizaci 

můžeme nalézt v rozhodnutích Ústavního soudu.

Například v otázce, co vše lze označit za součást životního prostředí, se Ústavní 

soud přiklání spíše k širšímu výkladu, tedy že  „za součást životního prostředí … lze  

považovat vše, co člověka obklopuje a od čeho se odvíjí kvalita jeho života.“33

Pro  bližší  vymezení  povahy  pojmu  životní  prostředí  je  však  klíčový  nález 

Ústavního  soudu  České  republiky  sp.  zn.  Pl.  ÚS  15/96  ze  dne  9.  10.  1996,  který 

životnímu  prostředí  (konkrétně  zdravému  životnímu  prostředí)  přisuzuje  povahu 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/stret_zajmu/Pekarek_Milan__1384_.p
df.
29 DAMOHORSKÝ,  Milan  a  Hana  MÜLLEROVÁ.  Právo  na  příznivé  životní  prostředí  v  České 
republice, str. 117.
30 Tamtéž.
31 BLAHOŽ,  J.  Základní  lidské  a  občanské  právo  na  zdravé  životní  prostředí:  srovnávací 
pohled. Právník. 2002, roč. 141, č. 12, s. 1253-1265, str. 1258.
32 Tamtéž, na str. 1258-1259 vymezuje autor celkem 8 základních komponentů (ekosystém, ekologická 
stabilita, krajina, územní systém ekologické stability krajiny, významný krajinný prvek, zvláště chráněná 
část přírody, planě rostoucí rostliny, volně žijící živočichové a jejich druhy, dřeviny rostoucí mimo les a 
biotop),  pokud je jejich zákonné vymezení  nedostačující,  odkazuje autor zejména na nalézání  obsahu 
práva na příznivé životní prostředí soudem.
33 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl.ÚS 35/06 ze dne 22. 4. 2008.
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veřejného  statku.  Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  tento  nález  se  zabývá  také  kolizí 

základních  práv,  respektive  kolizí  základního  práva  s  „jinou  ústavně  chráněnou 

hodnotou, jež nemá povahu základního práva a svobody (veřejný statek).“ Ústavní soud 

dále  vymezuje  rozdíl  mezi  základními  lidskými  právy  a  veřejným  statkem  takto:  

„Ústavní  úprava  postavení  jedince  ve  společnosti  obsahuje  ochranu  individuálních  

práv a svobod,  jakož i  ochranu veřejných statků.  Rozdíl  mezi  nimi spočívá v  jejich  

distributivnosti. Pro veřejné statky je typické, že prospěch z nich je nedělitelný a lidé  

nemohou  být  vyloučeni  z  jeho  požívání.  Příklady  veřejných  statků  jsou  národní  

bezpečnost, veřejný pořádek, zdravé životní prostředí. Veřejným statkem se tudíž určitý  

aspekt lidské existence stává za podmínky, kdy není možno jej pojmově, věcně i právně  

rozložit na části a tyto přiřadit jednotlivcům jako podíly.“ 

Distributivnost je naopak typickou vlastností základních lidských práv a svobod, 

neboť „[a]spekty lidské existence, jakými jsou např. osobní svoboda, svoboda projevu, 

účast v politickém dění a s tím spjaté volební právo, právo zastávat veřejné funkce, 

právo sdružovat se v politických stranách atd., lze pojmově, věcně i právně členit na 

části  a tyto přiřadit  jednotlivcům.“ Zařazením zdravého životního prostředí do výčtu 

příkladů veřejných statků je tedy tento jeho charakter potvrzen, další důsledky z této 

charakteristiky plynoucí budou uvedeny dále v textu.

3.2. Přívlastek „příznivé“

3.2.1. Výklad v odborné literatuře

Výklad a následně i možnost efektivního vymáhání  práva na příznivé životní 

prostředí komplikuje fakt, že onen klíčový pojem „příznivé“ není v právním řádu České 

republiky  nijak  legálně  definován.  Aniž  bychom  byli  zastánci  přílišného  právního 

textualismu, můžeme připustit, že absence této definice není příliš žádoucí. Jaké životní 

prostředí  je  ještě  příznivé  a  jaké  už nikoli?  Jedná se  o  příznivost  pouze  ve smyslu 

životní prostředí zdraví nezávadné, nebo také estetické, rozmanité či jinak kvalitní? A 

jak tuto příznivost měřit? Odborná literatura nedává odpovědi na všechny tyto otázky, 

přesto je pro vymezení tohoto pojmu velmi nápomocná.

Názory autorů na příznivost životního prostředí se různí, většina se však shodne 

na tom, že se jedná o pojem značně neurčitý. „Snad je možno říci, že vystihuje takové 

hodnoty  vlastností  jednotlivých  složek  životního  prostředí,  které  působí  na  živý 
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organismus  a  jeho  funkce  příznivě  z hlediska  jeho  vývoje  a  rozmnožování  jako 

jednotlivce  i  jako druhu.  Pro  účely  aplikace  práva  nemůže  být  příznivost  životního 

prostředí interpretována subjektivně, jako příznivost pro určitého jednotlivce, ani ji není 

možno vykládat absolutně, jako absenci jakéhokoli znečistění v životním prostředí.“34 

Příznivost je tedy posuzována zejména ve smyslu ovlivňování lidského zdraví, případně 

vlivu jeho kvality na další živé organismy. Vliv životního prostředí na zdraví člověka 

však můžeme označit za primárně posuzovaný a hodnocený.

Nesetkáváme  se  ovšem pouze  s výrazem  příznivé životní  prostředí,  ale  také 

zdravé, či pouze právo na životní prostředí bez jakékoli specifikace,35 příznivé životní 

prostředí může být také definováno jako hodnotné nebo vyhovující.36 Obsah práva na 

životní prostředí a  práva na příznivé životní prostředí však není zcela totožný, neboť 

bez  přívlastku  příznivé  může  mít  širší  obsah  (nicméně  zpravidla  také  ve  smyslu 

vyhovujícího  životního  prostředí),  použití  jakéhokoli  adjektiva,  které  má  kvalitu 

životního  prostředí  blíže  specifikovat,  vyjadřuje  jednak  „mieru  v ktorej  rámci  štát  

garantuje  predmetné  právo  prostrednictvom  rôzne širokej  škály  právných  

prostriedkov“37 a  dále  také  „cieľ  zákonnej  regulácie  starostlivosti  o  životnej  

prostredie.“38 

Ačkoli žádný zákon termín příznivé životní prostředí přímo nedefinuje, můžeme 

se  s ním  setkat  v některých  právních  předpisech  nejen  v oblasti  práva  životního 

prostředí. Jako první je vhodné uvést zákon o životním prostředí, který ve své preambuli 

uvádí, že Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo 

na  tomto  zákoně  „vědomo  si  své  odpovědnosti  za  zachování  příznivého  životního  

prostředí budoucím generacím a zdůrazňujíc právo na příznivé životní prostředí jakožto  

jedno ze základních práv člověka.“ Dále tento termín používá také zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to jednak v ustanovení 

§ 18 odst.  1, který se zabývá cíli  stavebního plánování,  ve znění:  „Cílem územního  

plánování  je  vytvářet  předpoklady  pro  výstavbu  a  pro  udržitelný  rozvoj  území,  

spočívající  ve  vyváženém  vztahu  podmínek  pro  příznivé  životní  prostředí,  pro  

34DAMOHORSKÝ, Milan a Hana MÜLLEROVÁ. Právo na příznivé životní prostředí v České republice, 
str. 117.
35 BLAHOŽ, J. Základní lidské a občanské právo na zdravé životní prostředí, s. 1253-1265.
36 KOŠIČIAROVÁ, S. Právo na priaznivé životné prostredie – prostriedky jeho uplatnenia a garancie. 
Právník. 1998, roč. 137, č. 12, str. 1039.
37 Tamtéž, str. 1042.
38 Tamtéž.
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hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství  obyvatel  území a který uspokojuje  

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích,“ a 

prakticky  totožně  v  ustanovení  §  61  odst.  1,  který  se  zabývá  regulačním plánem.39 

Příznivé životní prostředí zmiňuje také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který 

v ustanovení  §  81  odst.  2  uvádí,  že  „[o]chrany požívají  zejména život  a  důstojnost  

člověka,  jeho zdraví  a  právo žít  v  příznivém životním prostředí,  jeho vážnost,  čest,  

soukromí a jeho projevy osobní povahy.“

 Podle Radima Charváta zajištění příznivého stavu životního prostředí znamená 

zejména  zabránit  jeho  zhoršování40,  legislativa  v tomto  smyslu  stanovuje  značné 

množství aktivit a činností, které mohou být vykonávány pouze takovým způsobem, aby 

životní prostředí nebylo negativně ovlivněno. Takové ustanovení obsahuje např. zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, který v § 3 odst. 5 

písm. d) a odst.  6 písm. d) stanoví,  že „další  využití  [movité  věci] je v souladu se 

zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí  

nebo lidské  zdraví“ a  „využití  věci  je  v  souladu se  zvláštními  právními  předpisy  a  

nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví.“  K tomuto 

výčtu  bychom  pak  mohli  přidat  i  některé  další  zákony  z oblasti  práva  životního 

prostředí.41 

S uvedeným názorem však nelze zcela souhlasit, neboť pouhým nezhoršováním 

kvality životního prostředí nemůže nikdy dojít ke zlepšení stavu životního prostředí již 

nějakým způsobem znečištěného či jinak nepříznivého. Samotné upuštění od narušování 

nebo  poškozování  složek  životního  prostředí  tedy  nestačí,  pokud  je  naší  prioritou 

příznivé  životní  prostředí,  je  třeba  jej  naopak  aktivně  zlepšovat  a  upuštění  od  jeho 

dalšího zhoršování nelze považovat za dostatečné.  

Určitou  možností,  jak  zachovat  životní  prostředí  příznivé,  jsou  závazným 

způsobem stanovené limity únosnosti  znečištění.   Tyto limity můžeme pojmout také 

39 Ustanovení § 61 odst.  1 stavebního zákona zní:  „Regulační  plán v řešené  ploše stanoví podrobné 
podmínky pro  využití  pozemků,  pro  umístění  a  prostorové  uspořádání  staveb,  pro ochranu  hodnot  a  
charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky 
pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a 
vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.“
40 CHARVÁT, Radim. PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. In: [online]. [cit. 2013-02-24]. 
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-priznive-zivotni-prostredi-9054.html.
41 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2011 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), zákon č. 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) aj.
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jako tzv. environmentální standardy,42 které bývají pro danou oblast či složku životního 

prostředí stanoveny zákonem nebo podzákonným právním předpisem. Zachování těchto 

limitů je tedy žádoucí a teoreticky by mělo zabezpečit  životní prostředí v dostatečné 

kvalitě.43 Jako  environmentální  standardy  označujeme  „souhrn  všech  technických  a  

jiných směrnic (pravidel), které regulují vlivy lidských činností na životní prostředí, a to  

v podobě  specifikace  žádoucího  stavu  hodnoty  příslušného  činitele  (např.  úrovně  

znečištění  ovzduší  určitou  znečišťující  látkou)  uvedeného  rozmezím  nebo  častěji  

stanovením  jeho  minimální  (resp.  maximální)  přípustné  hodnoty.  Tím  plní  

environmentální standardy obecně funkci ochrannou (ochraňují životní prostředí jako  

takové  před  poškozením  v důsledku  nadměrných  nežádoucích  vlivů  lidské  činnosti).  

Mezi jejich další funkce patří zejména vymezit hranici mezi příznivým a nepříznivým 

životním prostředím a dále,  určit  meze jednání  po právu a jednání  protiprávního –  

znečišťování  životního  prostředí  je  sice  nežádoucí,  avšak  pokud  není  překročen  

zákonem  stanovený  limit,  pak  není  protiprávní,  neboť  není  zakázáno;  to  je  také  

vyjádřeno  odstavcem  3  článku  35  Listiny,  který  zakazuje  ohrožovat  či  poškozovat  

životní  prostředí  nad  míru  stanovenou  zákonem.“44 Zmíněný  zákaz  ohrožování  či 

poškozování životního prostředí tedy není zákazem absolutním, který je z podstaty věci 

vyloučen. 

Problémem nikoli  právním je  pak stanovení  příslušných emisních  a  imisních 

limitů  (hodnot  environmentálních  standardů),  které  jsou  záležitostí  technickou  a 

biologickou a jsou tedy předmětem vědeckého zkoumání. Jejich výše (hodnoty) se mění 

jak s významem činností, které mají regulovat, tak i na základě mnoha dalších faktorů 

jako absorpce životního prostředí či míra negativního vlivu činnosti. Jistý vliv může mít 

také vytváření limitů v souladu s principem BAT - Best Available Techniques (nejlepší 

dostupné techniky), kdy lze určitou činnost provádět pouze za využití  postupů, které 

jsou  šetrnější  k životnímu  prostředí  než  jejich  techničtí  předchůdci.  Obecným 

předpisem,  který  zavádí  stanovení  limitů  znečištění,  je  zákon  o  životním  prostředí, 

v ustanovení  §  12 odst.  1:  „Přípustnou míru znečišťování  životního  prostředí určují  

mezní  hodnoty  stanovené  zvláštními  předpisy;  tyto  hodnoty  se  stanoví  v souladu 

42DAMOHORSKÝ, Milan a Hana MÜLLEROVÁ. Právo na příznivé životní prostředí v České republice, 
str.118.
43 Odlišné stanovisko k zákonným limitům znečištění zastávají např. autoři žaloby města Ostravy, o které 
bude pojednáno v dalších kapitolách práce. 
44 DAMOHORSKÝ,  Milan  a  Hana  MÜLLEROVÁ.  Právo  na  příznivé  životní  prostředí  v  České 
republice, str.118.
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s dosaženým  stavem  poznání  tak,  aby  nebylo  ohrožováno  zdraví  lidí  a aby  nebyly  

ohrožovány další živé organismy a ostatní složky životního prostředí.“ Znečišťování ve 

stanovených mezích je tedy legální, problémem je až znečišťování nad míru stanovenou 

zákonem, které zákon nazývá poškozování45 a které tedy již přímo způsobuje zhoršení 

stavu životního prostředí a de facto také snižuje jeho příznivost. Příznivé prostředí tedy 

můžeme chápat jako „dolimitně“ znečištěné.46 Emisní a imisní limity bývají zpravidla 

stanoveny  podzákonnými  právními  předpisy,  což  umožňuje  jednak  jejich  snadnější 

změnu a také pružnější reakci na aktuální stav životního prostředí. 

Příznivé životní prostředí však není určeno pouze biologickými a technickými 

parametry, ale také hodnotami, které jsou těžko měřitelné i vyčíslitelné. Přesto ovlivňují 

a zvyšují hodnotu životního prostředí a jsou jeho součástí. Jedná se např. o „přírodní a 

estetické hodnoty chráněné v rámci ochrany přírody a krajiny, jako úroveň biodiverzity,  

významné krajinné prvky a krajinný ráz,47“ které je třeba posuzovat vždy jako součást 

celku nazývaného příznivé životní prostředí. 

Jakkoli  je  „příznivost“  životního  prostředí  posuzována zejména jeho kvalitou 

z hlediska absence negativního vlivu na zdraví člověka (jeho zdraví přímo ovlivňující), 

zásadní  význam má i  stav  složek  (uvedených  v předchozím odstavci),  které  nemají 

přímý vliv na lidské zdraví, ale jsou důležité pro fungování ekosystému, na kterém je 

kvalita života člověka závislá. Lidské zdraví může kvalita životního prostředí ovlivnit 

ve smyslu tělesném, ale také duševním, a právě těžko uchopitelná hodnota příznivého 

životního prostředí ve smyslu prostředí, ve kterém se člověk cítí dobře, ovlivňuje jeho 

psychickou stránku, která je s tou fyzickou nerozlučně spojena. Stejně jako nelze oddělit 

duševní a tělesné zdraví člověka,  nelze ani oddělit  biologické a technické parametry 

životního prostředí od těchto „pouze estetických“. 

45 Podle § 8 odst. 2 zákona o životním prostředí je poškozováním životního prostředí „zhoršování jeho 
stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy.“
46 DAMOHORSKÝ,  Milan.  Role  soudů při  ochraně  životního  prostředí.  In: Jaké  jsou  limity  soudní  
ochrany v Čechách?: sborník z mezinárodní konference : [Praha 22.5.2008]. Praha: Zelený kruh, 2008, s. 
34. ISBN 978-80-903968-2-1. Dostupné z: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/sbornik-limity-soudni-
ochrany-web.pdf.
47 DAMOHORSKÝ,  Milan  a  Hana  MÜLLEROVÁ.  Právo  na  příznivé  životní  prostředí  v  České 
republice, str.119.
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3.3. Nositelé práva na příznivé životní prostředí 

Jako  nositele  určitého  práva  můžeme  obecně  chápat  adresáta  normy,  tedy 

„subjekt, jemuž jsou adresovány příkazy, zákazy resp. dovolení daná právní normou.“48 

Z historického hlediska náležela původně základní práva pouze člověku resp. občanu 

určitého státu. Postupem času se oprávněnými staly také další osoby, které na území 

státu přechodně nebo trvale žily, a jako takové podléhaly jeho veřejné moci. V současné 

době  se  základní  práva  vztahují  na  všechny  fyzické  osoby  (některá  i  právnickým 

osobám),  což  lze  dovodit  zejména  z výrazů  „každý“  nebo  „nikdo“,  které  jsou 

v ústavním pořádku používány49 (např. čl. 6 Listiny, čl. 9 odst. 1 Listiny), případně je 

právo vyjádřeno bez konkrétního subjektu (čl. 17 odst. 1 Listiny). Jako nositele práva 

označuje  i  čl.  35  odst.  1  Listiny  „každého“,  tedy  s odkazem  na  výše  uvedené  a 

konstantní judikaturu Ústavního soudu každou fyzickou osobu. 

3.3.1. Fyzické osoby

Fyzická osoba je zcela jistě nositelem práva na příznivé životní prostředí, neboť, 

jak  již  bylo  naznačeno  v předchozí  podkapitole,  právě  člověk jako živý  organismus 

pociťuje (ne)příznivost prostředí, které ho obklopuje. 

Ačkoli podle již zmíněného nálezu sp. zn. Pl. ÚS 15/96 považuje Ústavní soud 

příznivé životní prostředí za veřejný statek, není vyloučena existence práva na příznivé 

životní prostředí jako práva subjektivního, neboť podle dalšího nálezu Ústavního soudu 

sp. zn. III. ÚS 70/97 ze dne 10. 7. 1997 „skutečnost, že životní prostředí je veřejným  

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

existenci subjektivního práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1 Listiny), jakož  

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

osobám tedy  přísluší  jak  materiální,  tak  procesní  stránka  práva  na  příznivé  životní 

prostředí. 

Klíčovým usnesením Ústavního soudu, které právo na příznivé životní prostředí 

vztahuje výlučně na fyzické osoby, je usnesení sp. zn. I. ÚS 282/1997 ze dne 6. 1. 1998, 

kde Ústavní soud uvádí, že  „[č]lánek 35 Listiny základních práv a svobod zakotvující  

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

48 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, xvi, 247 s. Právnické učebnice (C.H. 
Beck). ISBN 34-064-0177-5, str. 70.
49 Listina základních práv a svobod: komentář, s. 19.
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prostředí a přírodních zdrojů na právnické osoby vztahovat nelze. Je zřejmé, že práva  

vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o  

biologické organismy, které - na rozdíl od právnických osob - podléhají eventuálním  

negativním  vlivům  životního  prostředí.  Tomu  ostatně  odpovídá  i  charakteristika  

životního prostředí, jak ji provedl zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Životním  

prostředím chápe ‘...vše,  co vytváří  přirozené podmínky  existence  organismů včetně  

člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší,  

voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie‘.“ 

Ústavní soud tedy vychází nejen z antropocentrického pojetí životního prostředí, 

ale také z biologického, neboť příznivost či nepříznivost prostředí lze podle uvedeného 

výkladu brát v úvahu pouze u člověka jako živého organismu. 

3.3.2. Právnické osoby

Již  jsme uvedli,  že  konstantní  judikatura  Ústavního soudu vycházející  z jeho 

usnesení sp. zn. I. ÚS 282/1997 považuje za nositele práva na příznivé životní prostředí 

pouze osoby fyzické, nikoli právnické. Nejedná se o absolutní vyloučení právnických 

osob z možnosti domáhat se tohoto práva, jsou jim však přiznána toliko práva procesní, 

tedy  jednak  právo  na  spravedlivý  proces  zpravidla  ve  spojení  s porušením  zákonů 

provádějících právo na příznivé životní prostředí v návaznosti na čl. 41 Listiny (typicky 

vyloučení z účasti ve správním řízení).

Jisté zmírnění radikálního odmítnutí  právnických osob jako subjektu práva na 

příznivé životní prostředí přineslo usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 486/04 ze dne 

28.  6.  2005, které  odkazuje na nález sp.  zn.  III.  ÚS 70/97, ve kterém Ústavní soud 

uvedl,  že  „při  posouzení  povahy ochrany životního prostředí,  z  hlediska uvedeného  

rozlišování,  nutno  přisvědčit  názoru  stěžovatele,  podle  něhož  skutečnost,  že  životní  

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

Ústavy, nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní prostředí (čl.  35  

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

Listiny)". K tomu v usnesení sp. zn. I. ÚS 486/04 Ústavní soud uvádí, že „[j]e tomu tak  

proto, že v demokratickém právním státě je životní prostředí hodnotou, jejíž ochrana má  

být  realizována  za  aktivní  participace  všech  složek  občanské  společnosti,  včetně  

občanských sdružení  a  nevládních  organizací,  které  mají  povahu právnických  osob.  

Diskurs v rámci otevřené společnosti, realizovaný případně též právními prostředky a v  
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řízení před soudy, je pak účinnou zárukou ochrany přírodního bohatství státu (čl.  7  

Ústavy ČR).“

 O tři roky později však Ústavní soud v usnesení sp. zn. IV. ÚS 1791/07 ze dne 

21.  11. 2007 konstatoval  následující:  „Ve věci  Hnutí  Duha proti  Vrchnímu soudu v  

Praze [vyhovující nález ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97, Sb.n.u., sv. 8, str. 375  

(383)] dospěl ve věci rozhodující senát k závěru, že mimo jiné bylo porušeno i právo  

stěžovatele na příznivé životní prostředí dle článku 35 odst. 1 ve spojení s článkem 41  

Listiny. Z odůvodnění tohoto nálezu je ovšem zřejmé, že tehdy ve věci rozhodující senát  

měl na mysli pouze procesní práva stěžovatele souvisící s právem na životní prostředí.  

Jinak řečeno, z citovaného nálezu nelze jednoznačně dovodit, že Ústavní soud přiznává  

subjektivní veřejné základní právo na příznivé životní prostředí (v mezích zákonů toto  

základní  právo  provádějících)  vedle  fyzických  osob  i  osobám  právnickým,  zejména  

občanským sdružením,  jejichž  hlavním posláním podle  stanov je  ochrana přírody  a  

krajiny  ve  smyslu  ustanovení  §  70  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  

krajiny.“ 

Ve své argumentaci  se soud vypořádal i s citovaným usnesením z roku 2004, 

kdy náhled na právnické osoby jako nositele práva na příznivé životní prostředí označil 

za ojedinělý, s tím, že na jeho závěru  „nic nemůže změnit ani opačný názor I. senátu  

Ústavního soudu vyjádřený v jeho usnesení ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 486/04,  

které je stěžovateli známo, neboť mu - jako účastníku řízení - bylo doručeno.“ 

S výkladem  Ústavního  soudu  je  však  možné  polemizovat,  a  to  z několika 

důvodů.  Pokud  ustanovení  čl.  35  odst.  350 Listiny  o  činnostech  poškozujících  a 

ohrožujících životní prostředí na právnické osoby vztahovat můžeme, proč na ně naopak 

právo podle čl. 35 odst. 1 aplikovat nelze? Povinnost stanovená v čl. 35 odst. 3 bychom 

mohli považovat za povinnost odpovídající právu na příznivé životní prostředí podle čl. 

35 odst. 1 a v takovém případě se rozlišování mezi subjekty tohoto souvztažného vztahu 

jeví  jako  nelogické.  Otázka  vztahu  odstavce  1  a  3  čl.  35  Listiny  však  není  zcela 

jednoznačná, podobně bychom mohli za odpovídající povinnost považovat čl. 7 Ústavy, 

který  říká,  že  stát  „dbá o šetrné  využívání  přírodních  zdrojů  a ochranu přírodního  

bohatství.“  Stejně jako fyzické osoby i osoby právnické jsou na příznivém životním 

prostředí  mnohdy  existenčně  závislé,  použijeme-li  jako  příklad  cestovní  ruch, 

50 „Při  výkonu svých  práv  nikdo  nesmí  ohrožovat  ani  poškozovat  životní  prostředí,  přírodní  zdroje,  
druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“
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zemědělství, potravinářství a jiné podnikatelské činnosti,51 není tedy důvod stanovovat 

jim pouze povinnosti a nikoli také přiznávat odpovídající práva.  

Dalším argumentem ve prospěch právnických osob je fakt, že právnická osoba je 

sdružením osob fyzických, což platí zejména v případě občanských sdružení, která jsou 

často zakládána, aby těmto fyzickým osobám umožnila snadněji se domáhat svých práv. 

Pokud  fyzická  osoba  jako  jednotlivec  právo  na  příznivé  životní  prostředí  má,  ale 

sdružení  těchto  osob  již  nikoli,  nelze  než  souhlasit  s tvrzením,  že „dokladem 

absurdních  důsledků  uvedeného  výkladu  je,  že  ekologická  občanská  sdružení,  tedy  

rovněž  právnické  osoby,  a  to  osoby  přímo  založené  za  účelem  ochrany  životního  

prostředí,  (…),  mohou  v kauzách  týkajících  se  ochrany  tohoto  práva  dosáhnout  

zvrácení  napadeného rozhodnutí,  opatření  nebo jiného zásahu orgánu veřejné  moci  

pouze  tvrzením  porušení  procesních  aspektů  tohoto  práva,  čímž  se  z hlediska  

dosahování  cíle  své činnosti  dostávají  do pozice,  v níž  mají  k dispozici  pouze velmi  

omezené ústavněprávní (a vůbec právní) nástroje k jeho hájení.“52

3.4.  Nedostatky v implementaci Aarhuské  úmluvy53 

do českého právního řádu 

Aarhuská úmluva (dále také jen „úmluva“) byla sjednána dne 25. 6. 1998 na 

konferenci  ministrů  životního  prostředí  regionu  Evropské  hospodářské  komise 

Organizace  spojených  národů  „Životní  prostředí  pro  Evropu“  v dánském  Aarhusu. 

Úmluva nabyla účinnosti dne 30. 10. 2001, Česká republika však nepatřila mezi státy, 

které Úmluvu ratifikovaly se začátkem její  účinnosti  v roce 2001, ale až na podzim 

2004. Aarhuská úmluva se jako dokument neustále vyvíjí a v pravidelných intervalech 

je diskutována v Ženevě, kromě toho je také jednou za tři roky hodnocena a plánují se 

případné dodatky a doplňující práce.54 

Aarhuská úmluva je postavena na třech tzv. pilířích (věcné okruhy), kterými jsou 

právo  získávat  srozumitelné  informace  o  životním  prostředí,  právo  účastnit  se 

51 DAMOHORSKÝ,  Milan  a  Hana  MÜLLEROVÁ.  Právo  na  příznivé  životní  prostředí  v  České 
republice, str. 122.
52 Tamtéž.
53 Úmluva o přístupu k informacím, účasti  veřejnosti  na rozhodování  a  přístupu k právní  ochraně  v 
záležitostech životního prostředí, vyhlášená v ČR pod č. 124/2004 Sb. m. s.
54 HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010: Deset let práva na informace 
o životním prostředí. Dostupné z: http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/aarhuska-umluva-2010.pdf, 
str. 3.
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rozhodování  a  právo  mít  zajištěnu  právní  ochranu  ve  věcech  životního  prostředí. 

Přiblížit podrobně problematiku všech pilířů úmluvy by nebylo při rozsahu této práce 

účelné,  proto se pokusíme jen velmi stručně popsat některé principy z okruhu práva 

účastnit se rozhodování a přístupu k právní ochraně. 

Veřejnost by měla mít možnost účastnit se řízení (zejména správního řízení) již 

od jeho samotného počátku, neboť právě tehdy je ještě více možných variant rozhodnutí 

a tudíž větší šance rozhodnutí ovlivnit. Tuto účast je však třeba jednak předem časově 

vymezit a následně také vzít závěry, které z ní vzešly, alespoň do úvahy. Konečně je 

třeba veřejnost o konečném rozhodnutí informovat a případně odůvodnit, proč nebylo 

k jejímu názoru přihlédnuto55. Za dotčenou veřejnost je přitom považován každý, kdo je 

řešeným problémem dotčen přímo.56

Oblast přístupu k soudní ochraně se týká jak fyzických, tak právnických osob. 

Přestože  se  jedná  o  naprosto  nezbytné  právo,  která  činí  předchozí  dvě  právně 

vymahatelnými, právě implementace a následná aplikace této části úmluvy je značně 

problematická.57 Obtíže  vznikají  zejména  u  občanských sdružení,  která  se  domáhají 

soudní ochrany v návaznosti na svou předchozí účast ve správních řízeních. 

Soudní  přezkum  rozhodnutí  vydaného  v  řízení,  kde  bylo  občanské  sdružení 

účastníkem,  může  zasahovat  také  do  hmotného  práva  na  příznivé  životní  prostředí. 

Konstrukce  tohoto  práva  jako  práva  náležejícího  pouze  fyzickým  osobám  se  pak 

oprávněně  stává  terčem  kritiky,  neboť  již  předem  vylučuje  občanská  sdružení 

z možnosti přezkumu předmětných rozhodnutí. Jednou z příčin těchto výhrad je spor o 

(ne)dostatečnou implementaci čl. 9 odst. 2 úmluvy, který stranám úmluvy ukládá, aby 

zajistily stav, kdy 

„osoby z řad dotčené veřejnosti 

a) mající dostatečný důvod,

55 Přístupem k soudní ochraně se zabývá čl. 9 úmluvy. 
56 Čl. 2 odst. 5 úmluvy definuje pojem dotčená veřejnost jako „veřejnost, která je - nebo může být -  
ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý  zájem; pro  
účely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí a splňujících  
požadavky  vnitrostátních  právních  předpisů  předpokládá,  že  mají  na  environmentálním rozhodování  
zájem.“
57 HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2010: Deset let práva na informace 
o životním prostředí, str. 20.
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nebo 

b) u nichž trvá porušování práva v případech, kdy to procesní správní předpis  

strany požaduje jako předběžnou podmínku, 

mohly dosáhnout toho, že soud nebo jiný nezávislý a nestranný orgán zřízený  

zákonem přezkoumá po stránce hmotné i  procesní zákonnost jakýchkoliv  rozhodnutí,  

aktů nebo nečinnosti podle ustanovení článku 658, a v případech, kdy je tak stanoveno  

vnitrostátním  právem  a  aniž  by  tím  byl  dotčen  odstavec  3  článku  959 i  dalších  

relevantních ustanovení této úmluvy.

O tom, co představuje dostatečný důvod a porušování práva, bude rozhodnuto v 

souladu  s  požadavky  vnitrostátního  práva  a  v  souladu  s  cílem  poskytnout  dotčené  

veřejnosti široký přístup k právní ochraně v rozsahu působnosti této úmluvy. K tomuto  

účelu  je důvod  jakékoli  nestátní  neziskové  organizace  splňující  požadavky  článku  2  

odstavce 560 pokládán za dostatečný pro účely pododstavce (a). U těchto organizací se  

bude pro účely  pododstavce (b) výše předpokládat,  že mají  práva, která mohou být  

porušována.  Ustanovení  tohoto  odstavce  …  nevylučují  možnost  předběžného  

přezkoumání správním orgánem a neovlivní  požadavek,  aby byly  vyčerpány postupy  

správního přezkoumávání  před předáním věci  k  soudnímu přezkoumání tam,  kde  to  

vnitrostátní právo vyžaduje.“ 

Podle  usnesení  sp.  zn.  IV.  ÚS 1791/07 Ústavní  soud nepovažuje  Aarhuskou 

úmluvu  za  přímý pramen práv  nestátních  subjektů  neboť uvedl,  že „[p]okud  jde  o 

polemiku stěžovatele s názory Nejvyššího správního soudu ohledně neexistence přímé  

aplikovatelnosti  tzv.  Aarhuské úmluvy,  Ústavní  soud je  toho názoru,  že  z  textu  této  

úmluvy,  jež  ve  svém  článku  1  předpokládá  postupné  uskutečňování  obecně  

formulovaných  cílů  smluvními  státy,  nelze  dovodit,  že  by  tato  úmluva  byla  přímým  

pramenem jakýchkoliv občanských práv či závazků, natož práv či svobod základních.  

Úmluva  obsahuje  závazky  států,  které  mají  programovou  povahu  a  jsou  průběžně  

realizovány  smluvními  stranami.“ Z uvedeného  názoru  můžeme  dovodit,  že  je  tedy 

58 Článek 6 se zabývá účastí veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech.
59 „Navíc - aniž by tím bylo dotčeno přezkoumání zmíněné výše v odstavcích 1 a 2 - strany zajistí, aby  
osoby  z  řad  veřejnosti  splňující  kritéria,  pokud jsou  nějaká  stanovena  ve  vnitrostátním právu,  měly  
přístup  ke  správním  nebo  soudním  řízením,  aby  mohly  vznášet  námitky  proti  jednání,  aktům  nebo  
opomenutí ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné správy, jež jsou v rozporu s ustanoveními  
jejich vnitrostátního práva týkajícího se životního prostředí.“
60 Výše uvedená definice dotčené veřejnosti. 
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třeba ustanovení úmluvy implementovat do právního řádu České republiky, aby se jimi 

upravených práv mohly fyzické a právnické osoby dovolat.

Zda tato  implementace  byla provedena dostatečně  a  správně je  však otázkou 

jinou.  Problém  tkví  zejména  v tom,  že  Česká  republika  vykládá  účastenství 

v občanském soudním i správním řízení podle teorie zásahu do subjektivních práv.61 Ve 

správním soudnictví je soudní přezkum rozhodnutí podmíněn předchozí účastí osoby ve 

správním řízení,  což jistě není podmínkou nesplnitelnou, nicméně na základě návrhu 

nevládní  organizace  může  proběhnout  přezkum  pouze  v omezeném  rozsahu.62 

Vzhledem  k uvedenému  názoru  Ústavního  soudu,  že  nevládním  organizacím  jako 

právnickým  osobám  právo  na  příznivé  životní  prostředí  jako  subjektivní  právo 

nepřísluší, nemohou i přes svou povahu dotčené veřejnosti, za kterou jsou Aarhuskou 

úmluvou považovány vždy63, požadovat přezkum nezákonných zásahů do tohoto práva, 

ale pouze do svých práv procesních. 

 Nevládní  organizace  z uvedených  důvodů  častěji  namítají  porušení  jiných 

základních  práv,  která  jsou  jim  přiznána,  a  k vymáhání  práva  na  příznivé  životní 

prostředí  vůbec  nepřistupují.  Toto  právo  je  pak  vymáháno  vlastně  nepřímo  a  bez 

konkrétního  odkazu  na  něj,  což  je  zbytečný  a  poměrně  nelogický,  nicméně  nutný 

postup. Nejčastěji je namítáno porušení práva na spravedlivý proces, následně „[v]íce  

než na věcnou podstatu sporu [se] tak žalobci i soudy soustředí na procesní pochybení  

správních orgánů,“64 ačkoli skutečným cílem je ochrana životního prostředí. Nevládní 

organizace  tedy  jsou  dotčenou  veřejností  ve  smyslu  Aarhuské  úmluvy,  právo  na 

přezkum rozhodnutí po hmotné stránce, které Aarhuská úmluva zaručuje, je jim však 

v některých případech stále upíráno.65

Naději na určitou změnu v pojetí postavení Aarhuské úmluvy v českém právním 

řádu přineslo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ao 1/2006-74 ze dne 18. 7. 

2006, které se zabývalo návrhem na zrušení opatření obecné povahy, konkrétně změny 

61 ČERNÝ,  Pavel.  Nedostatky  implementace  článku  9  Aarhuské  úmluvy  v  České  republice,  str.  4. 
[online]. [cit. 2013-04-12]. Dostupné z:
 http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/nedostatky_implementace_cl9_aarhuske_umluvy.pdf.
62 Tamtéž.
63 Ustanovení čl. 2 odst. 5 Úmluvy.
64ČERNÝ, Pavel. cit. dílo, str. 10.
65 Rozpor této právní úpravy s Aarhuskou úmluvou je možné doložit zprávou Výboru pro dodržování 
Aarhuské  úmluvy  ze  dne  2.  10.  2012,  dostupné  z: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-
50/Findings/ece_mp.pp_c.1_2012_11_eng.pdf.
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územního plánu hlavního města  Prahy. Kromě jiných otázek zde byl řešen i  výklad 

vnitrostátního  práva  v souladu  s ratifikovanými  mezinárodními  úmluvami.  Nejvyšší 

správní  soud  došel  k názoru,  že  imperativ  souladného  výkladu  vnitrostátního  práva 

znamená, že pokud existuje vícero možnosti výkladu práva, pak  „přednost má dostat  

ten výklad, který naplňuje požadavky [Aarhuské] Úmluvy.“ Ke stejnému výsledku došel 

soud  i  na  základě  aplikace  práva  Evropské  unie,  neboť  Evropská  unie  Úmluvu 

ratifikovala rozhodnutím Rady č. 2005/370/ES ze dne 17. 2. 2005, je tedy tzv. smíšenou 

smlouvou. Pokud by ustanovení Úmluvy nebyla schopná přímého účinku, musí orgány 

států Evropské unie v praxi  vykládat  své vnitrostátní  právo tak,  aby bylo v souladu 

s tímto mezinárodním závazkem. 

Podle  Černého  došlo  tímto  rozsudkem  Nejvyššího  správního  soudu  ke 

zpochybnění  omezené  žalobní  legitimace  nevládních  organizací,  jednak  v oblasti 

přezkumu rozhodnutí, aktů i nečinnosti, ale v konečném důsledku také možnosti, aby 

nevládní organizace nemusely namítat jen porušení svých procesních práv.66  

Bohužel na souladném výkladu Nejvyšší správní soud nesetrval a v pozdějších 

rozhodnutích, např. v usnesení rozšířeného senátu ze dne 13. 3. 2007, č. j. 3 Ao 1/2007-

44, konstatoval, že  „Aarhuská úmluva není dle jeho názoru přímo vykonatelná“, tedy 

práva z ní vyplývající osobám přímo nepřiznává. Tímto názorem se řídí nejen Nejvyšší 

správní  soud, ale  i  soudy nižší,  z praxe tak vybočují  pouze jednotlivá  rozhodnutí.  S 

tvrzením,  že  Aarhuská  úmluva není  tzv.  self-executing  je  však  možné polemizovat, 

neboť „ustanovení Úmluvy jsou sice formulována jako závazky státu, současně však z  

řady z nich lze dovodit zcela konkrétní práva jednotlivců a NNO. Navíc mezi orgány  

státu,  vázané Úmluvou,  patří  i  samotné soudy (srov.  také čl.  95 odst.  1  Ústavy).“67 

Pokud by soudy vykládaly právo alespoň v souladu se zněním Úmluvy, mohlo by tak 

být dosaženo stejného účinku, jako v případě přímé aplikace jejích ustanovení, což by 

ostatně bylo v souladu s čl. 10a Ústavy.68 

66 ČERNÝ, Pavel. cit. dílo, str. 10.
67 Tamtéž, str. 11.
68 „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika  
vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se  
mezinárodní smlouva.“
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4. Přístup k soudní ochraně

Zatímco  jednotlivými  dílčími  aspekty  ochrany životního  prostředí 

v mezinárodním měřítku  se  zabývá  řada  mezinárodních  smluv69,  soudní  ochranu  ve 

věcech  životního  prostředí,  její  charakter  a  subjekty,  kterým  je  určena,  však 

z významných dokumentů  specifikuje  pouze Aarhuská úmluva.  Důležitá úloha soudů 

byla zdůrazněna například na mezinárodní konferenci Zeleného kruhu s názvem  Jaké 

jsou limity soudní ochrany v Čechách? těmito slovy:  „Význam … postavení  [soudů a 

soudců] potvrdilo i zasedání Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) z roku 2003,  

které právě soudcům přisoudilo unikátní postavení. Jsou totiž těmi, kteří rozhodují a  

tvoří obecné povědomí veřejnosti o jednotlivých principech ochrany životního prostředí,  

a tím je uvádějí v život. Povaha role soudů je odlišná podle právního systému země, ve  

které  jsou  situovány.“70 V některých  zemích  (včetně  České  republiky)  zatím  právní 

úprava správních řízení se vztahem k životnímu prostředí nezajišťuje jeho dostatečnou 

ochranu, role soudů je tedy o to větší,  neboť jejich výkladem se mohou překlenovat 

legislativní nedostatky. 

 Jelikož je právo životního prostředí součástí práva veřejného, je pro něj obecně 

klíčová zejména role  správních a trestních  soudů. Pro ochranu životního prostředí  a 

jednotlivých  práv,  vyplývajících  zejména  ze  zákonů  složkové  ochrany  životního 

prostředí,  je  správní  a trestní  soudnictví  důležitým nástrojem, především v otázkách 

trestných činů proti životnímu prostředí a přezkumu rozhodnutí  správních orgánů ve 

věcech ochrany životního prostředí. 

Právo na příznivé životní prostředí díky svému zakotvení Listině však spadá pod 

ústavní soudnictví, jako takové je například spolu s právem na život příkladem práv 

„jejichž  výkladem soudy poskytly  účinné nástroje k  efektivnímu vynucení  základních  

standardů při ochraně životního prostředí.“71

69 Více k tématu  ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo životního prostředí. 1. vyd. Beroun: Ifec, 2004, 
193 s. ISBN 80-903-4092-X a ŠTURMA, Pavel a Milan DAMOHORSKÝ. Mezinárodní právo životního  
prostředí. 1. vyd. Beroun: IFEC, 2004-2008, 2 sv. ISBN 978-80-903409-8-52.
70  CARNWATH,  Robert.  Access  to  Environmental  Justice  in:   Jaké  jsou  limity  soudní  ochrany  v  
Čechách?: sborník z mezinárodní konference : [Praha 22.5.2008]. Praha: Zelený kruh, 2008, s. 34. ISBN 
978-80-903968-2-1.  Dostupné  z:  http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/sbornik-limity-soudni-ochrany-
web.pdf,  str. 7.
71 Tamtéž, str. 8.
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Právo na příznivé životní prostředí je sice zařazeno do čl. 35 odst. 1 Listiny, to 

však  neznamená,  že  nemůže  být  a  není tvrzeno  i  před  soudy  (zejména  správními) 

zabývajícími  se  výkladem jednoduchého  práva.  Kromě Ústavního  soudu tak  otázku 

interpretace obsahu tohoto práva řeší také Nejvyšší správní soud (i nižší správní soudy), 

a  proto nelze opomenout  ani  jeho rozhodnutí  v této oblasti.  Právní  systém v České 

republice není založen na precedenčních rozhodnutích, judikatura Ústavního soudu je 

přímo z Ústavy závazná pro všechny orgány a osoby,  účelem  rozhodnutí Nejvyššího 

správního  soudu  je  pak  zejména  sjednocovat  výklad  práva  nižších  soudů  a  jejich 

význam je tak pro české soudnictví opravdu značný. Zejména soudní interpretací tak 

může docházet k posunu ve výkladu jednotlivých práv, v druhé části této kapitoly se 

proto  zaměříme na náznak změny v interpretaci aktivně legitimovaných subjektů pro 

vymáhání práva na příznivé životní prostředí. 

4.1. Aktivní legitimace fyzických a právnických osob

Práva na  příznivé  životní  prostředí  se  lze  v  souladu s  čl.  41 odst.  1  Listiny 

domáhat v rámci zákonů, které jej provádějí. Fyzické i právnické osoby proto nejčastěji 

namítají porušení zákonů, které můžeme považovat v jistém smyslu za projevy tohoto 

práva – nejčastěji zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny72 (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny). Za další 

projev tohoto práva můžeme označit také územní plánování.73 Zákon o ochraně přírody 

a krajiny výslovně požaduje v § 70 odst. 1 ochranu přírody a krajiny za účasti občanů, 

prostřednictvím jejich  občanských sdružení  a  dobrovolných  sborů  či  aktivů.  Soudní 

ochranou se v případě porušení  uvedených zákonů míní  soudní přezkum rozhodnutí 

správních orgánů, který je možný na základě ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní 

řád správní (dále jen SŘS). 

Konkrétně § 65 odst. 1 SŘS stanoví, že žalobu na zrušení rozhodnutí správního 

orgánu  může  podat  ten,  kdo tvrdí,  že  byl  na  svých  právech  zkrácen  přímo nebo v 

důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž 

se  zakládají,  mění,  ruší  nebo závazně  určují  jeho  práva  nebo povinnosti.  Občanská 

sdružení  či  jiné  tzv.  nestátní  neziskové  organizace  (NNO)  jsou  v  praxi  limitovány 

72ČERNÝ, Pavel. O jedné bílé vráně mezi rozhodnutími ve věcech životního prostředí. ASPI, 2004.
73 PEKÁREK, Milan. Právní aspekty řešení střetů zájmů v území, In: Dny práva - 2009 - Days of Law:  
the Conference Proceedings. 1. edition. Brno: Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4990-1, str. 
2141.
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podmínkou účasti v předchozím správním řízení74 (neboť v českém právním řádu zatím 

neexistuje institut actio popularis, o čemž je pojednáno níže). Vzhledem k tomu, že jim 

není  přiznáno hmotné  právo na příznivé  životní  prostředí,  mohou jen  těžko namítat 

přímé zkrácení na svých právech (jinou otázkou by to bylo v případě např. práva na 

informace,  na  kterém zkráceny  být  mohou).  Pro  případ  návrhu  na  zrušení  opatření 

obecné povahy nebo jeho části je obdobně třeba nejen toto dotčení na právech tvrdit, 

musí  se  jednat  také  o  pravděpodobné  dotčení,75 ačkoli  v pochybnostech  je  nutné 

rozhodnout spíše ve prospěch aktivní legitimace, aby nedocházelo k denegatio iustitiae.  

Lze  tedy  říci,  že  správní  soudnictví  v České  republice  je  založeno  na  jakési 

„teorii dotčených práv“76, jejíž jádro tvoří ustanovení § 2 soudního řádu správního, které 

uvádí,  že  soudy  ve  správním  soudnictví  poskytují  ochranu  veřejným  subjektivním 

právům, a ustanovení § 65 téhož zákona, které stanovuje podmínky práva na napadení 

správního rozhodnutí.77

Vzhledem k zakotvení práva na příznivé životní prostředí v Listině je důležité 

zabývat se aktivní legitimací k ochraně tohoto práva před Ústavním soudem. 

Obecné podmínky pro podání ústavní stížnosti nalezneme jednak v Ústavě v čl. 

87, pro toto konkrétní právo v odst. 1 písm. d), který uvádí, že Ústavní soud rozhoduje o 

ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci 

do ústavně zaručených základních práv a svobod. Čl. 88 odst. 1 Ústavy doplňuje, že 

zákon stanoví podmínky kdo a za jakých okolností může podat návrh na zahájení řízení 

a další pravidla pro řízení před soudem. Tímto zákonem je zákon č. 182/1993 Sb., o 

Ústavním soudu (dále jen zákon o Ústavním soudu), který podmínky pro podání ústavní 

stížnosti stanovuje na několika místech. Ustanovení § 27 odst. 1 tohoto zákona uvádí, že 

návrh na zahájení  řízení  před Ústavním soudem může podat  ten,  komu tento zákon 

takové oprávnění přiznává, tedy může se stát navrhovatelem, přičemž oprávnění podat 

74 ČERNÝ, Pavel. Žaloby nevládních organizací ve věcech životního prostředí – jde o efektivní způsob 
jeho ochrany? In:   Jaké jsou limity soudní ochrany v Čechách?: sborník z mezinárodní konference :  
[Praha  22.5.2008].  Praha:  Zelený  kruh,  2008,  s.  34.  ISBN  978-80-903968-2-1.  Dostupné  z: 
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/sbornik-limity-soudni-ochrany-web.pdf, str. 9.
75 BAHÝĽOVÁ, Lenka. Vybrané otázky soudního přezkumu územních plánů, In: Dny práva - 2009 -  
Days of Law: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno: Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-
210-4990-1, str. 1963 Dostupné z:
 http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/sbornik/sbornik.pdf.
76 PAVLORKOVÁ, Eva. Rozsah argumentů nevládních organizací přípustných u soudů. [online]. [cit. 
2013-03-07]. Dostupné z: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/ostatni/rada/omezeni-rozsahu-argumentu-
nevladnich-organizaci-pripustnych-u-soudu.
77 Tamtéž.
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ústavní stížnost proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci 

má  podle  §  72  odst.  1  písm.  a)  fyzická  nebo  právnická  osoba,  jestliže  tvrdí,  že 

pravomocným  rozhodnutím  v  řízení,  jehož  byla  účastníkem,  opatřením  nebo  jiným 

zásahem orgánu veřejné moci (dále jen "zásah orgánu veřejné moci") bylo porušeno její 

základní  právo  nebo  svoboda  zaručené  ústavním  pořádkem.  Tato  osoba  je  potom 

označována jako stěžovatel. Další obecnou podmínkou pro podání stížnosti je dodržení 

lhůty a vyčerpání opravných prostředků podle § 72 odst. 3 až 5 zákona78. 

Jednou ze základních  podmínek je tedy účast osoby – stěžovatele  – v řízení, 

jehož výsledkem bylo pravomocné rozhodnutí, kterým byla stěžovateli porušena jeho 

základní práva nebo svobody zaručené ústavním pořádkem, případně existence jiného 

zásahu  orgánů  veřejné  moci  do  ústavně  zaručených  základních  práv  a  svobod.  Pro 

splnění  této  podmínky  a  získání  procesní  legitimace  k podání  ústavní  stížnosti  tak 

vzniká (na rozdíl od otázky, zda může být nositelem subjektivního práva na příznivé 

životní  prostředí)  určitá  výhoda  pro  právnické  osoby.  Právnickým  osobám  dává 

možnost účastnit  se správního řízení  zejména zákon o ochraně přírody a krajiny,  za 

určitých podmínek také zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, stavební zákon a 

jiné  zákony.79 Oproti  tomu  fyzické  osoby  mají  účast  ve  správním  řízení  podstatně 

komplikovanější, neboť v jejich případě je účastenství podmíněno přímým dotčením na 

právech nebo povinnostech80,  které je v oblasti  ochrany životního prostředí naplněno 

nejčastěji  vlastnickým  či  jiným  věcným  právem,  a  to  zejména  k  pozemku.  Pokud 

fyzická  osoba  nebyla  účastníkem  správního  řízení  (případně  nebyla  přímo  dotčena 

opatřením nebo jiným zásahem) a  nemůže tudíž  podat  oprávněně ústavní  stížnost  a 

požádat  o  přezkum napadeného  rozhodnutí,  možnost  domáhat  se  práva  na  příznivé 

životní prostředí se značně komplikuje81. 

78 Odst.  3:  „Ústavní  stížnost  lze  podat  ve  lhůtě  dvou  měsíců  od  doručení  rozhodnutí  o  posledním  
procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se  
rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný  
procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo  
jiného právního řízení.“
Odst. 5: „ Jestliže zákon procesní prostředek k ochraně práva stěžovateli neposkytuje, lze podat ústavní  
stížnost ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavně  
zaručených  základních práv nebo svobod dozvěděl,  nejpozději  však do jednoho roku ode dne,  kdy k  
takovému zásahu došlo.“
79 Např. zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování  
znečišťování.
80 Viz § 27 správního řádu.
81 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009 pod č.j. 1 Ao 1/2009 – 120, kde soud 
dovozuje, že „aktivní procesní legitimace v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části se  
odvíjí od tvrzeného porušení práv vydaným opatřením, a to jak práv hmotných, tak práv procesních.  
Porušení práv územním plánem dotčených není omezeno pouze na právo vlastnické.“
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Klíčovými  z hlediska  otázky  aktivní  legitimace  v případě  práva  na  příznivé 

životní prostředí jsou zejména rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 70/97, sp. zn. 

I. ÚS 282/1997 a sp. zn. IV. ÚS 1791/07 (pro lepší orientaci v textu bude nález sp. zn. 

III.  ÚS 70/97 označován jako „Hnutí  Duha v. ČEZ“,  usnesení I.  ÚS 282/1997 jako 

„Děti Země v. ČEZ“ a usnesení sp. zn. IV. ÚS 1791/07  jako „Jihočeské matky v. Státní  

úřad pro jadernou bezpečnost“). Tato rozhodnutí byla již okrajově zmíněna v předchozí 

kapitole,  je však vhodné se jim v této kapitole věnovat více dopodrobna i z hlediska 

průběhu celého případu, neboť na jejich příkladu je možné ukázat argumenty Ústavního 

soudu pro výlučnou aktivní legitimaci fyzických osob. 

4.1.1. Hnutí Duha v. ČEZ

V ústavní  stížnosti  ve  věci  Hnutí  Duha  v.  ČEZ bylo  jádrem sporu  stavební 

povolení  vydané  pro  stavbu  meziskladu  vyhořelého  jaderného  paliva  v  jaderné 

elektrárně  Dukovany.  Hnutí  Duha vstupuje  do věci  ve chvíli,  kdy je  mu oznámeno 

zahájení  předmětného  stavebního  řízení  s uvedením  možnosti  zúčastnit  se  ústního 

jednání, kde mohou být vzneseny námitky a připomínky. V této fázi dochází k určitému 

pochybení občanského sdružení, neboť nejprve oznámí správnímu úřadu jméno osoby, 

která je za něj oprávněna jednat, ale tato osoba se následně na ústní jednání nedostaví. I 

přes zastoupení jinými dvěma osobami nevzneslo Hnutí  Duha žádné připomínky ani 

námitky, ačkoli muselo vědět, že k pozdějším námitkám se nebude přihlížet. Později se 

tato skutečnost stala jednou z procesních vad sporu. 

Příslušný  okresní  úřad  rozhodl  o  vydání  stavebního  povolení  pro  mezisklad 

vyhořelého paliva jaderné elektrárny Dukovany kladně. Proti tomuto rozhodnutí podalo 

Hnutí Duha jako účastník řízení odvolání, o kterém rozhodovalo tehdejší Ministerstvo 

hospodářství,  které  napadené  rozhodnutí  potvrdilo  a  změnilo  pouze  dvě  právní 

formulace a dvě podmínky stavby. Ministerstvo nepřihlíželo k námitkám Hnutí Duha, 

neboť byly i přes upozornění stavebního úřadu podány až po konci ústního jednání. 

Proti  tomuto  rozhodnutí  Ministerstva  hospodářství  podalo  Hnutí  Duha  žalobu  k 

Vrchnímu soudu v Praze.

Svoji  aktivní  legitimaci  k jejímu  podání  v  ní  opřelo  jednak  o  účastenství  ve 

správním  řízení  a  jednak  o  tvrzené  dotčení  na  svých  subjektivních  právech,  a  to 

především právu na příznivé životní prostředí. V žalobě se namítá porušení stavebního 

zákona, když se stavební úřad nevypořádal s vymezením neurčitého pojmu "dočasného 
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skladování" vyhořelého jaderného paliva, a dále s otázkou licencování kontejnerů pro 

skladování  vyhořelého  jaderného  paliva  v  zemi  jejich  původu  i  v  České  republice. 

Nezabýval  se  ani  otázkou,  jak  bude  naloženo  s  vyhořelým  jaderným  palivem  po 

zaplnění skladu, řešení odložil na kolaudační řízení, jehož účastníkem už Hnutí Duha 

podle svého názoru nemůže být, v důsledku toho je tedy zbaveno možnosti se k těmto 

otázkám ve správním řízení později vyjádřit.

 Dále se v žalobě poukazuje na skutečnost, že podkladem pro vydání stavebního 

povolení  nebyla  projektová  dokumentace,  jejíž  předložení  vyžadovalo  územní 

rozhodnutí.  Hnutí  Duha  se  cítilo  dotčeno  na  svých  procesních  právech  účastníka 

správního řízení také nesprávnou interpretací zásady koncentrace ve stavebním řízení, 

protože  nebyly  přijaty  a  zohledněny  jeho  námitky  uplatněné  po  ústním  jednání  ve

stavebním řízení, ani námitky uplatněné v rámci projednávání vlivu stavby na životní 

prostředí.

Vrchní  soud v Praze  řízení  zastavil  a  důvodem byl  právě  nedostatek  aktivní 

legitimace  Hnutí  Duha  jako  právnické  osoby,  pokud  jde  o  domáhání  se  zrušení 

rozhodnutí  zasahujícího  do  jeho  subjektivních  práv,  pokud  tvrzeným  subjektivním 

právem je právo na příznivé životní prostředí. Podle argumentace Vrchního soudu „už 

pojmově nejde o subjektivní právo žalobce, nýbrž o veřejný statek ... S ohledem na čl.  

41 Listiny, podle něhož je možno se práva uvedeného v čl. 35 domáhat pouze v rámci  

zákonů, které jej provádějí, Vrchní soud v Praze s poukazem na příslušná ustanovení  

zákonů …  konstatuje  pro občanská sdružení,  působící  v  oblasti  životního prostředí,  

pouze  subjektivní  práva toliko  procesního charakteru  (tj.  právo po splnění  určitých  

podmínek a v určitých formách účastnit se správního řízení). Jelikož dle přesvědčení  

Vrchního soudu v Praze žalobce netvrdí, že byl ve svých procesních právech zkrácen,  

tím méně že by rozhodnutí ve věci bylo pro takovou procesní vadu nezákonné, nelze  

proto  mít  za  to,  že  by  žalobce  byl  rozhodnutím  správního orgánu dotčen  na svých  

právech.“ 

Usnesení  Vrchního soudu v Praze o zastavení  řízení  bylo předmětem ústavní 

stížnosti, kterou Hnutí Duha k Ústavnímu soudu podalo. Cítilo se jím být kráceno na 

svých základních právech a svobodách, kromě jiných také právu na příznivé životní 

prostředí,  a  tvrdilo  také  průtahy  v řízení  před  soudem.  Zásadně  také  nesouhlasilo 

s argumentací  Vrchního  soudu  ohledně  povahy  životního  prostředí  jako  veřejného 
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statku,  která by následně vylučovala možnost existence odpovídajícího subjektivního 

práva. 

Podle  Hnutí  Duha  disponuje  životní  prostředí  na  rozdíl  od  jiných  veřejných 

statků znakem distributivnosti (lze jej členit z hledisek území, složek a zdrojů) a jeho 

povaha veřejného statku nevylučuje možnost existence subjektivních práv. Podle názoru 

Vrchního soudu v Praze však  „žalobce je neoprávněnou osobou proto, že již pojmově  

nemůže  být  nositelem  práva,  které  tvrdí,  resp.  proto,  že  to,  co  je  tvrzeno,  právem  

(subjektivním oprávněním) vůbec není.“ 

Otázku  aktivní  legitimace  řešil  v daném případě  Ústavní  soud  s odkazem na 

odbornou literaturu. Uvedl, že  „podmínkou podání žaloby proti rozhodnutí správního  

orgánu je účastenství v předmětném správním řízení a kumulativně i tvrzení o zkrácení  

na  svých  právech  žalobou  napadeným  správním  rozhodnutím.  Při  interpretaci  

uvedených  ustanovení  občanského  soudního  řádu  dochází  doktrína  i  judikatura  k  

závěru, podle něhož ‚otázka aktivní legitimace věcné … je řešena v řízení samém a její  

nedostatek povede k zamítnutí žaloby‘, pokud ovšem není ‚již při nápadu žaloby zcela  

zřejmé, že je vůbec pojmově vyloučeno, aby ten, kdo tvrdí porušení práva, mohl být jeho  

subjektem (například právnická osoba tvrdí porušení práva, jehož subjektem může být  

jen osoba fyzická a opačně), jinak řečeno, kdy nedostatek věcné legitimace je zcela a  

bez  pochybnosti  zřejmý,  má  být  řízení  zastaveno  …  proto,  že  žaloba  byla  dána  

neoprávněnou  osobou.‘  Ve  srovnání  s  vymezením  procesní  legitimace  ve  správním  

řízení … je tudíž procesní legitimace k účasti na řízení o žalobách proti rozhodnutím  

správních  orgánů  ...  stanovena  pro  užší  okruh  subjektů  (tj.  nikoli  každý  účastník  

správního řízení  disponuje  oprávněním podat  správní  žalobu,  nýbrž  toliko  ten,  jenž  

tvrdí, že žalobou napadeným rozhodnutím byl zkrácen na svých právech).“ 

Již v kapitole o výkladu práva jsme se zabývali argumentací Ústavního soudu 

ohledně povahy životního prostředí jako veřejného statku a otázek jeho distributivnosti, 

proto zde pouze zkráceně připomeneme, že životní prostředí je veřejným statkem, což 

však nevylučuje existenci práva na příznivé životní prostředí jako práva subjektivního 

ani možnosti v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat. 

Podle názoru Ústavního soudu Vrchní soud v Praze zastavil řízení neoprávněně 

a stěžovatel (Hnutí Duha) tak by krácen na svých ústavně zaručených právech, kromě 

jiných i na právu na příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 Listiny. 
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Ústavní  soud  se  zabýval  také  námitkami  ve  věci  tvrzeného  zkrácení  na 

procesních  právech:  „Námitky  stěžovatele,  obsažené  ve  správní  žalobě,  se  týkají  i  

tvrzeného  dotčení  v  procesních  právech  účastníka  správního  řízení  nesprávnou  

interpretací  zásady koncentrace  ve  stavebním  řízení,  nepřihlížející  k  §  3 odst. 4 a  

§ 32 odst. 1 správního řádu,  když nebyly  přijaty námitky uplatněné po  ústním jednání  

ve stavebním  řízení, jakož i námitky uplatněné v rámci projednávání vlivu stavby na  

životní prostředí ... a v rámci územního řízení. 

Vrchní soud v Praze v  rozporu s právním  závěrem, který sám učinil,  když pro  

občanská sdružení  v oblasti  ochrany životního prostředí přiznává subjektivní procesní  

práva, zastavil řízení ... , ačkoli … stěžovatel byl účastníkem v předmětném správním 

řízení a ve správní žalobě tvrdí, že byl zkrácen na svých procesních právech.“

Ústavní  soud  proto  konstatoval,  že  došlo  „k  porušení  základních  práv 

stěžovatele,  plynoucích z čl. 38 odst.  2, čl. 36 odst.1, jakož  i čl. 35 odst.  1 a čl. 41  

Listiny, pročež … usnesení Vrchního soudu v Praze  … zrušil.“

V tomto  nálezu  tedy  Ústavní  soud  přiznal  Hnutí  Duha,  a  tím  tedy  i  dalším 

občanským sdružením resp. právnickým osobám, subjektivní procesní právo domáhat se 

přezkumu rozhodnutí,  kterým bylo  zasaženo  do práva  na příznivé  životní  prostředí. 

Aktivní legitimace v procesním aspektu čl. 35 odst. 1 Listiny tedy podle tohoto nálezu 

právnickým osobám náleží.  

4.1.2. Děti Země v. ČEZ

V případu Děti Země v. ČEZ však byl výsledek zcela opačný. Ačkoli rozhodnutí 

bylo vydáno necelého půl roku po nálezu ve věci Hnutí Duha v. ČEZ, ústavní stížnost 

občanského sdružení Děti Země byla odmítnuta pro podání neoprávněnou osobou. 

Občanské sdružení Děti  Země napadlo rozsudek Krajského soudu v Ústí  nad 

Labem, kterým se cítilo  být kráceno na svých ústavně zaručených právech v oblasti 

životního  prostředí,  a  to  v celém  článku  35  Listiny,  neboť  se  považuje  za  nositele 

subjektivních práv, která z tohoto článku vyplývají. Nejprve byla předmětem zkoumání 

aktivní  legitimace občanského sdružení  jako právnické osoby, Ústavní soud však již 

dříve82 vyslovil  názor,  že  je  možné  poskytovat  ochranu  ústavně  zaručených  práv  i 

právnickým osobám,   ovšem „na rozdíl  od  osoby fyzické  se právnická  osoba může  

82 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/93 ze dne 19. 1. 1994.
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domáhat ochrany jen takových práv chráněných Listinou základních práv a svobod,  

které  odpovídají  jejímu  právnímu postavení,  resp.  pokud jsou svou povahou pro ni  

použitelná.“ 

Podle názoru Ústavního soudu však čl. 35 Listiny na právnické osoby vztahovat 

nelze, alespoň pokud jde o právo na příznivé životní prostředí a právo na včasné a úplné 

informace  o  stavu  životního  prostředí,  neboť  je „zřejmé,  že  práva  vztahující  se  k  

životnímu  prostředí  přísluší  pouze  osobám  fyzickým,  jelikož  se  jedná  o  biologické  

organismy, které - na rozdíl od právnických osob - podléhají eventuálním negativním 

vlivům životního prostředí. Tomu ostatně odpovídá i charakteristika životního prostředí,  

jak ji provedl zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Životním prostředím chápe  

"...vše,  co  vytváří  přirozené  podmínky  existence  organismů  včetně  člověka  a  je  

předpokladem jejich dalšího vývoje.“ 

Ve  své  argumentaci  však  Ústavní  soud  neinterpretuje  pouze  čl.  35  odst.  1 

Listiny, ale také odst. 2 tohoto článku když uvádí, že nelze ani „ustanovení § 70 zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, považovat za konkretizaci čl. 35 Listiny  

základních práv a svobod. Ostatně to by nebylo možné ani tehdy, kdybychom připustili,  

že citované ustanovení Listiny základních práv a svobod platí i pro právnické osoby. Je  

si totiž třeba uvědomit, že citovaná Listina v čl. 35 odst. 2 hovoří o právu na (včasné a  

úplné)  informace  o  stavu  životního  prostředí  a  přírodních  zdrojů,  kdežto  zákon  č.  

114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  v  ustanovení  §  70  upravuje  oprávnění  

organizační  jednotky  občanského  sdružení  požadovat  u  příslušných  orgánů  státní  

správy,  aby  byla  předem  informována  o  ‘...zamýšlených  zásazích  a  zahajovaných  

správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny…‘.  

Jde tedy o věci rozdílné.“ Z uvedených důvodu Ústavní soud návrh podaný občanským 

sdružením odmítl.

 V tomto  případě  Ústavní  soud  odmítl  návrh  ústavní  stížnosti  občanského 

sdružení  jako  podaný  zjevně  neoprávněnou  osobou,  zabýval  se  zejména  hmotnou 

stránkou  ústavních  práv  spojených  s životním  prostředím,  neboť  právě  porušení 

hmotného práva občanské sdružení tvrdilo. Hlavní otázkou řešenou v usnesení bylo, zda 

lze na právnické osoby aplikovat ústavní práva vztahující se k životnímu prostředí, když 

tyto osoby samy o sobě nepociťují  změny v životním prostředí jako živé organismy. 
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Zejména z tohoto důvodu Ústavní soud právnickým osobám subjektivní hmotná práva 

vyplývající z čl. 35 odst. 1 Listiny nepřiznal. 

4.1.3. Jihočeské matky v. Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Posledním usnesením Ústavního soudu, kterým se v této podkapitole  budeme 

zabývat, je usnesení Jihočeské matky v. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. V této věci 

je právo na příznivé životní velmi úzce propojeno s právem na spravedlivý proces a 

aktivní legitimací právnických osob podle atomového zákona. Předmětem sporu bylo 

povolení k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín vydané Státním úřadem pro 

jadernou  bezpečnost.  Proti  tomuto  rozhodnutí  podalo  občanské  sdružení  Jihočeské 

matky rozklad k předsedkyni Státního úřadu, která jej však jako nepřípustný zamítla s 

odůvodněním, že se jednalo o návrh podaný osobou, která nebyla účastníkem řízení 

podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon). Toto zamítavé rozhodnutí napadlo občanské sdružení správní žalobou 

u Městského soudu v Praze, který ji odmítl s odůvodněním, že k podání žaloby sdružení 

Jihočeské  matky  nebylo  aktivně  legitimováno.  Proti  rozhodnutí  Městského  soudu 

podalo  občanské  sdružení  kasační  stížnost  k Nejvyššímu  správnímu  soudu,  který  ji 

zamítl, což vedlo Jihočeské matky k podání ústavní stížnosti. 

Nejvyšší správní soud však v odůvodnění kromě jiného konstatoval, že „[j]iná 

situace  by  nastala,  pokud  by  k  uvedení  jaderné  elektrárny  do  provozu  dostačovalo 

jediné správní řízení. ... Pokud by totiž bylo řízení podle atomového zákona jediným 

řízením nutným k uvedení  atomové elektrárny do provozu, znamenalo  by vyloučení 

všech osob kromě žadatele o povolení z účasti v něm také potenciální porušení práva na 

příznivé životní prostředí podle článku 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve 

vztahu  k  osobám,  které  jsou  způsobilé  tato  práva  mít,“  z čehož  lze  dovodit,  že  by 

v uvedeném případě mohlo být  porušeno i  právo na spravedlivý proces a na účinné 

opravné prostředky dle článku 36 odst. 1 a 2 Listiny.

Sdružení Jihočeské matky odkazovalo též na ustálenou judikaturu Evropského 

soudu pro lidská práva, „podle níž každý, do jehož občanských práv nebo závazků bylo  

zasaženo,  se  může dovolávat  práva na spravedlivý  proces  před nezávislým soudem.  

Vyjádřil  [stěžovatel – sdružení] přesvědčení, že správní žaloba neměla být odmítnuta,  

neboť ve věci se jednalo o občanská práva a závazky - konkrétně právo na život, zdraví  

a nerušený výkon vlastnického práva -, která jsou v České republice přiznána každému  
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jedinci  na základě článků 6 odst.1, 11 odst. 1 a 31 Listiny,  k nimž navíc přistupuje  

právo na životní prostředí dle článku 35 odst. 1 Listiny; šlo o spor podstatný, skutečný a  

závažný,  týkající  se  jak  samotné  existence  přiznaných  práv,  tak  i  jejich  rozsahu  a  

podmínek výkonu.“

Na svých právech se sdružení cítilo kráceno také tím, že v důsledku aplikace 

ustanovení  o účastenství  podle atomového zákona nemohlo v řízení  vyjádřit  ani  své 

připomínky či námitky. Porušení svých práv pociťovalo sdružení jako stěžovatel také 

proto,  že  „žádná  jiná  správní  řízení  o  povolení  provozu  JET,  a  to  ani  řízení  o  

posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,  jichž  by  se  mohl  rozumně  účastnit,  nikdy  v  

minulosti neproběhla. Předmětné řízení před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost  

je tudíž právě oním jediným povolovacím řízením, jehož by se mohl zúčastnit.“

Ústavní soud tedy rozhodoval o tvrzeném porušení práva na spravedlivý proces, 

konkrétně  práva  na  přístup  k soudu,  neboť „obecné  soudy  se  správní  žalobou 

stěžovatele  odmítly  zabývat  s  odůvodněním,  že  k  jejímu  podání  nebyl  aktivně  

legitimován.“  Důležitým  bodem  argumentace  Ústavního  soudu  je  konstatování,  že 

„právnická osoba, v daném případě občanské sdružení, si nemůže oprávněně stěžovat  

na porušení základních práv nebo svobod svých členů, mají-li tato práva individuální  

charakter.“  Podle  názoru  Ústavního  soudu  podaná  stížnost  mířila  na  ochranu 

základních hmotných práv členů sdružení jako fyzických osob, a kromě nich také blíže 

neurčeného okruhu fyzických osob žijících v blízkosti jaderné elektrárny Temelín. 

Sdružení jako stěžovatel  „byl a je sice subjektem základního procesního práva  

na  spravedlivý  proces,  resp.  na  přístup  k  soudu  či  na  soudní  přezkum  zákonnosti  

rozhodnutí orgánu veřejné správy, to ovšem za podmínky, že předmětem rozhodování  

orgánu veřejné správy byla jeho hmotná základní práva a svobody. Tak tomu však v  

daném případě nebylo. V řízení o povolení provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín  

se nejednalo a nemohlo jednat o žádné z hmotných základních práv stěžovatele, jako  

např. právo na život dle čl. 6 Listiny, na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí dle čl.  

7 Listiny, na ochranu soukromého a rodinného života dle čl. 10 Listiny a na příznivé  

životní prostředí dle čl. 35 odst. 1 Listiny ve spojení s článkem 41 odst. 1 Listiny, a to z  

toho prostého důvodu, že tato základní práva, stěžovatelem ‘prosazovaná‘, náleží pouze  

osobám  fyzickým.  A  protože  tedy  subjektem  uvedených  základních  hmotných  práv  
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nemohou být právnické osoby, nesvědčí jim v tomto rozsahu základní právo dle článku  

36 odst. 2 Listiny na přezkum zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné správy.“ 

Stěžovatel tedy v tomto případě neměl dostatek aktivní legitimace k domáhání se 

práva na přezkum zákonnosti  rozhodnutí  orgánu veřejné správy (Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost v řízení podle atomového zákona) a z tohoto důvodu ani dostatek 

aktivní  legitimace  k tvrzení  porušení  práva  na  příznivé  životní  prostředí  v ústavní 

stížnosti.  Tím,  že  sdružení  nepřísluší  hmotná  práva,  která  byla  porušena  jeho 

nepřipuštěním do řízení podle atomového zákona, nemohla mu být tato hmotná práva 

zkrácena, a proto nemůže toto zkrácení ani tvrdit. Ústavní soud opět vyjádřil svůj názor, 

že právo na příznivé životní prostředí ve smyslu práva hmotného právnickým osobám 

nenáleží  a  nemohou  proto  tvrdit  jeho  porušení.   Otázkou,  zda  bylo  nebo  nebylo 

povolovací řízení podle atomového zákona jediným řízením, které k JET proběhlo, se 

Ústavní soud nezabýval, protože i kdyby tomu tak bylo, nemohlo toto řízení poškodit 

hmotná práva náležející přímo stěžovateli83. 

4.2. Obec jako právnická osoba veřejného práva

Z judikatury  Ústavního soudu můžeme dovodit,  že  možnost,  že  by  občanské 

sdružení bránilo ústavně zaručená práva a svobody svých jednotlivých členů, je  pro 

tento  soud  nepřípustná  a  znamená  neúspěch  ústavní  stížnosti  z důvodu  nedostatku 

aktivní legitimace. 

Jiným typem právnické osoby, v tomto případě veřejného práva, je obec, která 

podobně jako občanské sdružení může chtít hájit zájmy svých členů – občanů. Je tedy 

otázkou, zda se obec může domáhat práv svých občanů před soudy, ačkoli zjevně na 

stejném principu, jak se o to léta snaží občanská sdružení. Obecně může podle čl. 87 

odst.  1  písm.  c)  Ústavy  podat  ústavní  stížnost  orgán  územní  samosprávy  proti 

nezákonnému  zásahu  státu.  Mohla  by  tedy  obec  podat  ústavní  stížnost  na  stát  pro 

porušení  práva na příznivé životní  prostředí  jejích  občanů? Základních práv je však 

možné domáhat se i u obecných soudů, Ústavní soud by měl fungovat jako ultima ratio. 

První obcí, která se o tuto argumentaci v České republice pokusila, bylo město Ostrava, 

které podalo neobvyklou žalobu k Městskému soudu v Praze.
83 Sdružení navrhovalo ve své stížnosti také zrušení ustanovení § 14 odst. 1 (jeho druhé věty) atomového 
zákona, ve znění:
„Úřad postupuje ve  správním řízení  nezávisle  na řízení  jiného správního úřadu.  Žadatel  je  jediným  
účastníkem řízení." Zrušení požadovalo za předpokladu, že neshledá „Ústavní soud možnost jeho ústavně  
konformní interpretace.“ Tento návrh byl odmítnut.
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4.2.1. Žaloba města Ostravy

Statutární  město  Ostrava  v ní  žalovalo  Českou  republiku,  resp.  její  vládu, 

Ministerstvo  životního  prostředí  a  Ministerstvo  dopravy.  Žalobním  důvodem  byl 

tvrzený  nezákonný zásah  státu  (jeho správního orgánu),  kterým se žalobce  cítil  být 

přímo zkrácen  na  svých  právech.  Jako územně  samosprávný  celek  je  podle  názoru 

žalobce město (obec) povinno pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů a při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem. Z tohoto důvodu se 

žalobce cítil být aktivně legitimován i k domáhání se práva na příznivé životní prostředí 

svých  občanů,  což  opíral  mimo  jiné  o  právo  Evropské  unie,  a  také  o  rozsudek 

Nejvyššího  soudu  České  republiky  sp.  zn.  2  Cdo  333/97,  podle  kterého  „obec  je  

veřejnoprávní  korporací,  jejíž  faktický  základ tvoří  její  občané a jsou-li  tito  občané  

rušení imisemi při užívání jejich staveb a pozemků, je dána aktivní věcná legitimace  

obce, která je oprávněna uplatnit u soudu právo na ochranu před těmito imisemi.“ 

Hlavním důvodem, pro který město Ostrava stát žalovalo, byl totiž neudržitelný 

stav  znečištění  ovzduší  na  Ostravsku,  zejména  pevnými  částicemi  v ovzduší.  Podle 

názoru žalobce stát  „neposkytuje jeho veřejnému subjektivnímu právu [města Ostravy] 

na příznivé  životní  prostředí,  konkrétně  čistotě  ovzduší  jako  jedné  z jeho složek,  ve  

smyslu  čl.  35  odst.  1  ve  spojení  s  čl.  41  odst.  1  Listiny  dostatečnou  a  efektivní  

ochranu“84,  tím  pádem  také  nedostatečně  chrání  veřejný  zájem  ve  formě  životního 

prostředí a zdraví osob. Nepříznivý stav ostravského ovzduší je tvrzeným důsledkem 

skutečnosti, že Česká republika nedostatečně implementovala právo Evropské unie do 

práva  vnitrostátního,  zejména  pokud  jde  o  praktické  provádění  závazků  ohledně 

emisních a imisních limitů pro znečišťování ovzduší, které pro Českou republiku jako 

členský stát z práva Evropské unie plynou. Byly sice vypracovány dokumenty, které 

měly situaci řešit, nedošlo však k žádnému skutečnému posunu ani praktickým krokům, 

činnost státu v této otázce byla tedy podle tvrzení žalobce nedostatečná. Tato opatření 

nevedla  k odstranění  příčin  tohoto  stavu,  ani  k odstranění  nepříznivých  následků  na 

zdraví občanů, které je špatným stavem ovzduší dlouhodobě ohrožováno. 

Rozsáhlá argumentace žalobce čerpá z velké části z práva Evropské unie, mimo 

jiné  dovozuje  také  horizontální  účinek  směrnic  v některých  případech  překročení 

výstražných prahových hodnot znečištěného ovzduší. Nedostatečná implementace podle 

84 Žaloba města Ostravy, str. 2, ke stažení z: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/zivotni-prostredi.
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žalobce  vyplývá  např.  z porušení  jedné  ze  směrnic85 v oblasti  ochrany  před 

znečišťováním ovzduší, která uvádí, že by se  „za účelem ochrany životního prostředí  

jako  celku  a  ochrany  lidského  zdraví  mělo  zabraňovat  a  předcházet  koncentracím  

škodlivých látek znečišťujících  ovzduší  nebo tyto  koncentrace  snižovat  a měly by se  

stanovit  mezní  hodnoty  nebo  výstražné  prahové  hodnoty  pro  znečištění  vnějšího  

ovzduší, s tím, že za účelem ochrany životního prostředí jako celku a ochrany lidského  

zdraví je nezbytné, aby v případě překročení mezních hodnot členské státy podnikly ve  

stanovené lhůtě kroky k dosažení souladu s těmito hodnotami.“86 Opatření státu tedy 

nejsou dostatečně konkrétní a účinná, což přímo ohrožuje zdraví osob. Z toho důvodu 

by fyzické i právnické osoby měly mít možnost domáhat se u příslušných orgánů, aby 

byly učiněny patřičné kroky (v tomto případě byl požadován akční plán v předmětné 

věci) ve fázi praktického provádění práva Evropské unie. Nedostatky v plnění závazků 

vyplývajících pro stát z práva Evropské unie také stát podle žalobce fakticky přiznal.87

V žalobním  petitu  bylo  proto  požadováno,  aby  stát  již  nepokračoval 

v porušování práva na příznivé životní prostředí žalobce a také konkrétní opatření, jak 

toho má být dosaženo.88

4.2.1.1. Připojení zastupitele

K žalobě města  Ostravy se chtěl  připojit  i  místní zastupitel  Mgr.  Petr  Kausta 

jako zúčastněná osoba k řízení před Městským soudem v Praze. Zastupitel chtěl jako 

obyvatel  Ostravy  vstoupit  do  řízení  o  žalobě  a  nesouhlasil  s  usnesením Městského 

soudu v Praze89,  který  rozhodl,  že  podle  zákona osobou zúčastněnou  není.  Nejvyšší 

správní soud dal městskému soudu za pravdu a kasační stížnost v rozhodnutí č.j. 6 Aps 

4/2011 – 144 ze dne 4. 1. 2012 zamítl jako nedůvodnou.

Městský soud je toho názoru, že „stěžovatel není osobou zúčastněnou na řízení,  

neboť … soudní řád správní …v § 34 odst. 1 stanoví, že osobami zúčastněnými na řízení  

jsou  osoby,  které  byly  přímo  dotčeny  ve  svých  právech  a  povinnostech  vydáním  

napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí … nebylo vydáno a osoby, které mohou  
85 Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. 9. 1996.
86 Žaloba města Ostravy, str. 4.
87 Tamtéž, str. 6-7. Jako příklad je uváděna Zpráva vlády o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska  
životního prostředí v Moravskoslezském kraji ze dne 9. 4. 2010, dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/o-
meste/zivotni-prostredi/zivotni-prostredi/zalobapriloha1.pdf.
88Tamtéž, str. 10-11. Žalobce vypracoval svůj návrh konkrétních opatření  nazvaný Konkrétní opatření 
k zlepšení  kvality  ovzduší  na  území  statutárního  města  Ostravy,  dokument  je  dostupný  z: 
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/zivotni-prostredi/zivotni-prostredi.
89 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 2011, č. j. 3 A 54/2010 – 86.
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být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním.“ Městský soud dále „poukázal na to,  

že přímo z dikce citovaného ustanovení plyne, že zákon počítá s využitím institutu osoby  

zúčastněné na řízení jen ve vztahu k řízením o žalobách proti rozhodnutím správního  

orgánu a  o  žalobách na ochranu proti  nečinnosti  správního  orgánu.  Institut  osoby  

zúčastněné na řízení naopak nelze využít v řízení o jiných typech žalob, tedy ani v řízení  

o žalobách na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu.“ 

Podle  názoru  zastupitele  však  Městský soud nezohlednil  teleologický  výklad 

zákona,  tedy  že  zákonodárce  chtěl,  aby se  osoby  dotčené  na  svých  právech  mohly 

zúčastnit  soudního  řízení.  Nejvyšší  správní  soud  kasační  stížnost  odmítl  s tímto 

odůvodněním: „Podle soudního řádu správního je totiž třeba, aby dotčení v právech  

bylo  přímé,  nepostačí  tedy  zasažení  nepřímé,  obecné  či  dokonce  eventuální.  Při  

posuzování dotčenosti je třeba vycházet i ze znění § 2 s. ř. s., dle něhož ve správním  

soudnictví  poskytují  soudy  ochranu  veřejným  subjektivním  právům  fyzických  i  

právnických  osob způsobem stanoveným tímto  zákonem a  za  podmínek  stanovených  

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

zákon.  Z  tohoto  ustanovení  plyne,  že  hovoří-li  nějaké  ustanovení  soudního  řádu  

správního o právu (ve smyslu oprávnění) míní tím veřejné subjektivní právo. V nyní  

posuzované věci ovšem stěžovatel neuvedl žádné veřejné subjektivní právo, na němž by  

mohl být rozhodováním soudu o žalobcově návrhu přímo dotčen, pouze obecně tvrdí, že  

má zájem na vyhovění žalobcova návrhu jako jeho obyvatel. 

Nejvyšší  správní  soud  však  vychází  z  toho,  že  pro  konstatování  účastenství  

nepostačuje  obecné  tvrzení,  že  je  stěžovatel  ve  stejné  faktické  i  právní  pozici  jako  

všichni ostatní obyvatelé žalobce. …  Logicky tedy ani obyvatel obce, která je žalobcem,  

pouze  z titulu  své  příslušnosti  k obci  žalobce  nemůže  své  účastenství  dovozovat.“90 

Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost odmítl, mimo jiné i proto, že  „stěžovatel  

neuvedl žádný věcný důvod, proč by měl být shledán osobou zúčastněnou na řízení a  

jaký přínos by jeho účastenství pro posuzovanou věc mělo přinést.“ 91

Otázkou je, jestli by zmíněným přínosem nebyl fakt, že právo na příznivé životní 

prostředí, jehož porušení je v předmětné žalobě tvrzeno, je přiznáváno pouze fyzickým 

90K tomuto  rozhodnutí  také  DOSTÁLOVÁ,  Sylva,  OSTRAVSKÝ  ZASTUPITEL  SE  NEMŮŽE 
PŘIPOJIT K ŽALOBĚ MĚSTA OSTRAVY PROTI VLÁDĚ, [online]. [cit.  2013-04-13], dostupné z: 
ttp://www.nssoud.cz/Ostravsky-zastupitel-se-nemuze-pripojit-k-zalobe-mesta-ostravy-proti-vlade/art/799.
91 Zastupitel podal v této věci také ústavní stížnost, která byla odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost 
usnesením pod sp. zn. I. ÚS 939/12 ze dne 21. května 2012. 
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osobám – zastupitel takovou fyzickou osobou nepochybně je a jeho přistoupení k věci 

proto mohlo zvýšit šance Ostravy na úspěch. To se však z rozhodnutí Městského soudu 

v Praze  dozvědět  nemůžeme,  neboť  žalobu  odmítl  jako  podanou  po  zákonné  lhůtě, 

meritem věci se vůbec nezabýval. Podle Městského soudu se Ostravě nepodařilo podat 

žalobu v zákonné lhůtě. Žaloba byla podána na jaře roku 2010, o nezákonném zásahu se 

však mělo město dozvědět nejpozději 17. března 2009, kdy obdrželo analýzu kvality 

ostravského ovzduší zpracovanou Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Podle § 84 

SŘS musí žalobce podat žalobu proti nezákonnému zásahu do dvou měsíců ode dne, 

kdy se o zásahu dozvěděl, žaloba však byla odeslána 21. května 2010, tedy 4 dny po 

zákonné lhůtě92. 

Dokazování  subjektivních  lhůt  je  v řízení  zpravidla  otázkou argumentace,  lze 

tedy s jistotou říci, že právě analýza kvality ovzduší bylo milníkem, kdy začalo město 

Ostrava považovat činnost státu za nezákonný zásah? Navíc když tento zásah stále trvá? 

Odmítnutí žaloby bez věcných argumentů v takto významné právní otázce nemůžeme 

považovat  za  dostačující,  můžeme  tedy  jenom  doufat,  že  odůvodnění  rozhodnutí  o 

kasační stížnosti93 Nejvyšším správním soudem bude obsahovat více věcných otázek. 

Další  zajímavou  otázkou  by  bylo  řešení  v situaci,  kdy  by  město  Ostrava  napadalo 

nečinnost státu místo nezákonného zásahu, v této práci ji však více rozvádět nebudeme 

z důvodu přílišného rozsahu. 

4.2.2. Actio popularis v právu životního prostředí

Hovoříme-li o obci jako právnické osobě veřejného práva, která by mohla být 

oprávněna  domáhat  se  subjektivních  práv  svých  občanů  v jejich  zájmu,  nemůžeme 

vynechat  alespoň  letmou  zmínku  o  tzv.  actio  popularis,  neboli  žalobě  ve  veřejném 

zájmu. Tato žaloba místo subjektivních práv žalobce chrání veřejný zájem jako takový, 

je  tedy  určena  k obraně  proti  zásahu  do  veřejného  zájmu  a  není  nutná  existence 

individuálních práv subjektu, která by mohla být porušena. O actio popularis hovoříme 

také tehdy, pokud byla žaloba podána „na ochranu práv určité skupiny osob v případě,  

že došlo k zásahu do jejich práv.“94 V takovém případě je však třeba, aby byla skutečně 

92 Dostupné  např.  z:  [online].  [cit.  2013-05-21].  http://www.dychamproostravu.cz/aktuality/150-soud-
zamitl-zalobu-ostravy-na-stat. 
93 Ostrava podá kasační stížnost, brání se proti zamítnutí žaloby. [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/219476-ostrava-poda-kasacni-stiznost-brani-se-proti-zamitnuti-
zaloby/.
94 KOUKALOVÁ,  Jana.  DISKRIMINACE  A  PORUŠOVÁNÍ  PRÁV  ZAMĚSTNANCŮ 
OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z:
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způsobena újma alespoň jedné osobě. Tato osoba nicméně nebude žalobcem, tím může 

být jen osoba k tomu zákonem zmocněná. 

Zákonným ustanovením, které bychom mohli považovat za právní základ žaloby 

ve veřejném zájmu je § 66 zákona č. 150/2002, soudní řád správní. Toto ustanovení 

dává nejvyššímu státnímu zástupci a veřejnému ochránci práv možnost podat žalobu, 

pokud shledá nebo prokáže závažný veřejný zájem95. Toto ustanovení však není v praxi 

příliš využívané a někteří autoři ho tak označují za „mrtvé“ či „prázdné“.96 

Soudy v České  republice  v oblasti  práva  životního  prostředí  (a  nejen  v něm) 

obecně actio popularis nerady připouští. Důkazem nám může být judikatura Ústavního 

soudu, ačkoli ne přímo v environmentálních věcech. Již v roce 1994 ve svém usnesení 

sp. zn. II. ÚS 178/94, které se týkalo voleb do zastupitelstev obcí, Ústavní soud uvedl, 

že  „[z]ákon o Ústavním soudu nezná tzv.  actio  popularis,  ale ani jiný druh ústavní  

stížnosti, kterou by bylo možno podat za někoho jiného nebo jménem někoho jiného.“  

Dovozuje tak z dikce zákona, neboť stížnost může podat pouze osoba, která tvrdí, že 

pravomocným  rozhodnutím  v  řízení,  jehož  byla  účastníkem  nebo  zásahem  orgánu 

veřejné bylo porušeno  její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem 

nebo mezinárodní smlouvou podle č1. 10 Ústavy. Ústavní stížnost tedy byla v tomto 

případě odmítnuta. 

Podobná situace se opakovala také o pět let později, stěžovatelem bylo v tomto 

případě občanské sdružení, tedy právnická osoba. Stížnost řešená usnesením ze dne 11. 

5.  1999 pod sp. zn.  I.  ÚS 74/99 se týkala  zdražování  služeb telefonní  společností  a 

podalo ji občanské sdružení, které mělo ve svých stanovách jako jeden z hlavních cílů 

vytyčeno působení v oblasti občanské kontroly telekomunikačních služeb. S návrhem 

neuspělo, neboť podle Ústavního soudu ani tato skutečnost neznamenala, že  „se toto  

občanské sdružení může obracet samo na Ústavní soud k prosazování individuálních  

zájmů svých členů, eventuálně dalších subjektů“ v této oblasti.  Ústavní soud opět ze 

znění  zákona  dovodil,  že  nelze  „podat  ústavní  stížnost  ve  prospěch  třetí  osoby,  

eventuálně v zájmu ochrany veřejných zájmů. Tzv. actio popularis není přípustná.“

Dále můžeme uvést také novější usnesení sp. zn. II. ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007 

ve věci oprávnění zastupitelstva obce podat ústavní stížnost proti trestnímu stíhání jeho 

http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/eps-diskriminace-retezce.pdf, str. 5.
95 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2007 pod č.j. 8 As 27/2006-70.
96 ČERNÝ, Pavel. Cit. dílo, str. 9.
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členů v souvislosti s jeho rozhodováním a hlasováním. Ústavní soud se zde zabýval 

aktivní legitimací zastupitelstva obce. V souladu se zákonem opět dovodil, že „aktivní  

legitimaci  k  podání  ústavní  stížnosti  proti  pravomocnému  rozhodnutí  má  pouze  ta  

osoba, která byla účastníkem v řízení, v němž bylo toto rozhodnutí vydáno; nemůže to  

tedy za ni učinit osoba jiná - zákon o Ústavním soudu nepřipouští tzv. populární žalobu.  

To  platí  i  o  jiném  zásahu  než  rozhodnutí.“  Podmínku  účastenství  v řízení  nelze 

prominout,  stejně  jako  zásah  do  subjektivních  práv,  podle  Ústavního  soudu  je  tak 

„třeba trvat na tom, že musí jít o zásah individualizovaný a ochrany před ním se může u  

Ústavního  soudu  dovolávat  pouze  ten  územně  samosprávný  celek,  jehož  právo  na  

samosprávu  jím  bylo  přímo  dotčeno.  Ani  komunální  stížnost  nevykazuje  znaky  

populární žaloby (actio popularis).“

Jako poslední příkladné rozhodnutí uvedeme nález Ústavního soudu pod sp. zn. 

III.  ÚS  2671/09  ze  dne  3.  3.  2011,  který  řešil  ochranu  minoritních  akcionářů  při 

rozdělení společnosti a návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Není 

třeba tento nález nijak více rozvádět,  můžeme jen konstatovat,  že  Ústavní  soud zde 

potvrdil, že „v řízení o ústavní stížnosti nelze uplatnit tzv. actio popularis.“

Podíváme-li se na judikaturu Nejvyššího správního soudu, nebude se názorově 

od Ústavního soudu příliš lišit. Jako první příklad můžeme použít rozsudek ze dne 12. 8. 

2005 pod č.j. 5 A 90/2002-66 ve věci rozhodnutí o umístění stavby. V tomto případě 

bylo žalobcem občanské sdružení, které mělo jako hlavní cíl ochranu přírody a krajiny. 

Namítalo, že výstavbou administrativní budovy budou nedostatečně osvětleny učebny 

základní školy na sousedním pozemku. Nejvyšší správní soud zde vyslovil názor, že i 

v tomto případě (můžeme říci ochraně obecného veřejného zájmu, neboť odpovídající 

podmínky v základní škole za takový považovat lze)  „platí obecná procesní zásada,  

podle níž si každý účastník střeží svá práva.“  Již podle dřívější judikatury správních 

soudů  „není  občanské  sdružení,  jehož  hlavním  posláním  podle  stanov  je  ochrana  

krajiny a přírody, před soudem oprávněno, aby si žalobou osvojilo námitky třetích osob  

uplatněné ve správním řízení a týkající  se porušení práv těchto osob a to ani tehdy,  

jestliže  taková  osoba  sama  žalobu  u  soudu  nepodala.  Občanské  sdružení  se  může  

žalobou  domáhat  u  soudu  ochrany  jen  proti  tvrzenému  porušení  vlastních,  totiž  

procesních práv, na nichž bylo zkráceno.“ Nejvyšší správní soud nechtěl připustit tuto 

žalobu „v cizím zájmu“, kterou podává jiná než legitimovaná osoba, také proto, že by 

pak  podle  jeho  názoru  přiznal  žalobci  (neoprávněnému)  „více  práv  než  jaká  mají  

49



všichni  ostatní  žalobci  v  žalobním  řízení  ve  správním  soudnictví  a  tím  by  narušil  

Ústavou garantovanou rovnost účastníků soudního řízení podle čl. 96 Ústavy.“ 

Jako další příklad nám může posloužit usnesení ze dne 21. 7. 2009 pod č.j. 1 Ao 

1/2009 – 120, které se zabývalo námitkami k územnímu plánu. Soud v tomto případě 

také konstatoval,  že k aktivní  legitimaci  „navrhovateli  nepostačí,  aby namítal  pouze  

takové  porušení  procedurálních  pravidel,  které  mohlo  sice  objektivně  vést  k  

nezákonnosti opatření obecné povahy, avšak žádným způsobem nemohlo způsobit,  že  

tato  nezákonnost  se  dotkla  jeho vlastní  právní  sféry.  Přípustnost  návrhu je  totiž  ve  

smyslu § 101a s. ř.  s.  dána tím, že navrhovatel tvrdí zkrácení svých vlastních práv;  

navrhovatel tedy nemá oprávnění podat actio popularis.“ Je proto nutné zkoumat každý 

případ samostatně,  tedy zda  „porušení  procedury  vedoucí  k  přijetí  opatření  obecné  

povahy  jsou  taková,  že  a  priori  vylučují  možnost,  že  by  se  takové  porušení  mohlo  

projevit v jeho právní sféře“, v pochybnostech se však Nejvyšší správní soud přiklání 

k přípustnosti soudní ochrany. 

Posledním příkladným rozhodnutím je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 

dne 2. 2. 2012 pod č. j. 7 Ao 5/2011-100, zabývající se zrušením územního plánu. Soud 

zde  opět  konstatoval,  že  „nestačí,  pokud  navrhovatelé  namítají  porušení  

procedurálních  pravidel,  které  sice  mohlo  objektivně  vést  k  nezákonnosti  opatření  

obecné  povahy,  aniž  současně  tvrdí,  že  se  nezákonnost  dotýká  jejich  právní  sféry.  

Navrhovatelé nemají oprávnění podat actio popularis. Přípustnost návrhu na zrušení  

opatření obecné povahy je proto ve smyslu ustanovení §101a s. ř. s. dána jen tehdy,  

pokud je tvrzeno zkrácení vlastních práv.“

Judikatura Nejvyššího správního soudu je tedy v této otázce poměrně konstantní 

a jak jsme již uvedli, příliš se neliší od judikatury Ústavního soudu. Ačkoli je logické, 

že  by  každý  měl  být  strážcem  zejména  svých  práv,  actio  popularis by  si  v právu 

životního prostředí jistě našla své místo. Pokud považujeme životní prostředí za veřejný 

statek, pak je na místě, aby mu byla poskytnuta jakási „veřejná ochrana“, což by se 

mohlo dít právě prostřednictvím veřejné žaloby. Mohla by se stát prostředkem ochrany 

životního prostředí nejen z antropocentrického pohledu (teda ochrana prostředí pro život 

člověka), neboť by umožnila občanským sdružením nebo jiným NNO žalovat poškození 

životního  prostředí  jako  poškození  veřejného  zájmu  bez  podmínky  zásahu  do  práv 

konkrétních subjektů. 

50



V případě, že by NNO byla zmocněna k ochraně práv fyzické osoby plnou mocí 

pro  zastupování,  by  snad  situace  byla  jiná,  nereflektovala  by  však  zcela  základní 

myšlenku,  že občanská sdružení  a  jiné organizace  by měli  mít  možnost  hájit  zájmy 

svých členů na základě principu jejich sdružení za tímto účelem, nikoli tedy jen jako 

prostředníci  mezi  fyzickou  osobou  a  státní  mocí.  Tento  přístup  by  ani  nezahrnoval 

možnost bránit životní prostředí jako hodnotu samu o sobě, na které by měl mít zájem 

každý, nicméně formálně by byl zřejmě po právu. Nepřípustnost actio popularis bychom 

také mohli považovat za nedodržení čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy97, vzhledem k názoru 

tuzemských soudů na její přímou aplikovatelnost uvedených výše v této práci se tato 

otázka zřejmě ještě dlouho nestane předmětem veřejné diskuse.

4.3. Možný posun v postavení právnických osob

Již  několikrát  bylo  v tomto  textu  uvedeno,  že  Ústavní  soud  nepovažuje 

právnické osoby za nositele  práva na příznivé životní prostředí,  pokud se zabýváme 

hmotným aspektem tohoto práva. Důvodem tohoto tvrzení je zejména fakt, že právnická 

osoba není biologickým organismem (s čímž nelze polemizovat),  a jako taková tedy 

nemůže pociťovat  pozitivní  či  negativní  změny v kvalitě  životního prostředí  (s  čímž 

naopak  polemizovat  lze).  Ústavní  soud  za  dobu  své  existence  posunul  svůj  výklad 

v otázce práva životního prostředí pouze v tom smyslu, že právnickým osobám přiznal 

možnost tvrdit  zkrácení  na jejich procesních právech, které  s uplatňováním práva na 

příznivé životní prostředí souvisí.98 

Jak již bylo uvedeno, kromě Ústavního soudu mohou vykládat obsah práva na 

příznivé  životní  prostředí  také  jiné  soudy  (prakticky  všechny),  my  se  v  této  části 

zaměříme na interpretaci tohoto práva Nejvyšším správním soudem. Nejvyšší správní 

soud řešil otázku práva na příznivé životní prostředí již v několika desítkách případů,99 

jeho názor na postavení právnických osob se v průběhu let, alespoň podle názoru autora 

této práce, vyvíjí rozhodně více, než názor Ústavního soudu. V následující podkapitole 

97 „Navíc - aniž by tím bylo dotčeno přezkoumání zmíněné výše v odstavcích 1 a 2 - strany zajistí, aby  
osoby  z  řad  veřejnosti  splňující  kritéria,  pokud jsou  nějaká  stanovena  ve  vnitrostátním právu,  měly  
přístup  ke  správním  nebo  soudním  řízením,  aby  mohly  vznášet  námitky  proti  jednání,  aktům  nebo  
opomenutí ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné správy, jež jsou v rozporu s ustanoveními  
jejich vnitrostátního práva týkajícího se životního prostředí.“
98 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 70/97 ze dne 10. 7. 1997.
99 Podle  výsledků  vyhledávání  na  stránkách  Nejvyššího  správního  soudu,  dostupné  na: 
http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=AnonymizovaneZneniList&menu=188.
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se  pokusíme  na  několika  rozhodnutích  Nejvyššího  správního  soudu  tento  posun 

demonstrovat.

4.3.1. Ilustrativní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Jako první uvedeme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007 

pod č.j. 2 As 12/2006-111100, které se primárně zabývalo účastenstvím v řízení podle 

atomového  zákona.  Hlavní  otázkou  byl  spor  mezi  občanským sdružením  Jihočeské 

matky a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost o účastenství občanského sdružení 

v řízení o povolení provozu 1. bloku jaderné elektrárny Temelín. Atomový zákon uvádí, 

že v tomto řízení je žadatel o povolení provozu jediným účastníkem řízení. Občanské 

sdružení  naopak  namítalo,  že  podle  ustanovení  §  70  odst.  2  a  3  zákona  o  ochraně 

přírody a krajiny má právo stát se účastníkem řízení, neboť tento zákon je speciálním 

předpisem vůči atomovému zákonu. 

Nejvyšší  správní soud dovodil,  že  řízení  o povolení  provozu nebylo jediným 

řízením  v této  věci,  kterého  se  občanské  sdružení  mohlo  účastnit,  a  proto  jeho 

argumenty  odmítl.  Zajímavé  v otázce  postavení  občanského  sdružení  je  však  pasáž 

rozhodnutí, která se zabývá stejnými otázkami v případě, že by řízení podle atomového 

zákona  skutečně  bylo  jediným  správním  řízením,  ve  kterém  by  občanské  sdružení 

mohlo své námitky a připomínky uplatnit. V takovém případě by účastenství muselo být 

přiznáno  nejen  „v  zájmu  výkladu  vnitrostátního  práva  v  konformitě  s  

mezinárodněprávními závazky ČR, ale i v zájmu naplnění ústavních kautel zakotvených  

v Listině základních práv a svobod.“ Jen pro úplnost uvádíme, že mezinárodněprávními 

závazky je myšlena především Aarhuská úmluva. 

Vyloučení  občanského  sdružení  z tohoto  řízení  by  pak  znamenalo  „také 

potenciální porušení práva na příznivé životní prostředí podle článku 35 odst. 1 Listiny  

základních práv a svobod ve vztahu k osobám, které jsou způsobilé tato práva mít, tedy  

zejména ve vztahu k občanským sdružením majícím za cíl činnosti ochranu přírody a  

krajiny.“ Nejvyšší soud sice také sdílí názor, že nositeli tohoto práva jsou především 

fyzické osoby, neboť jen ty mohou být „přímo dotčeny např. na souvisejícím právu na  

život,“ nicméně  ve  své  argumentaci  zachází  mnohem dál  a  uvádí,  že  „kromě  nich 

[fyzických osob]  ovšem také ty z právnických osob, typicky právě občanská sdružení,  

100 Toto rozhodnutí časově předchází rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, čj. 2 As 
12/2006-111,  které  bylo  jedním z rozhodnutí  v případu  Jihočeské  matky  v.  Státní  úřad  pro  jadernou 
bezpečnost.
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pro něž  je  ochrana zájmů životního prostředí  hlavní  nebo podstatnou  náplní  jejich  

činnosti a které je tak možno vnímat nejen jako uskupení fyzických osob, pro něž taková  

právnická  osoba  představuje  jakési  médium,  jehož  prostřednictvím  hájí  tyto  fyzické  

osoby své  vlastní  právo na příznivé  životní  prostředí;  ale  také  jako  obhájce  tohoto  

práva ve prospěch ostatních lidí.“ Nejvyšší správní soud zde tedy přímo dovozuje, že 

občanská sdružení  mají  mít  možnost  hájit  právo na příznivé životní  prostředí  svých 

členů, ale dokonce také ostatních lidí. 

Tato argumentace sice vyhlíží velmi nadějně, Ústavní soud ji však zcela odmítl 

ve svém usnesení sp. zn. IV. ÚS 1791/07, v této práci označeném „Jihočeské matky v. 

Státní  úřad  pro  jadernou  bezpečnost“,  kdy  právo na  příznivé  životní  prostředí  opět 

přiznal pouze fyzickým osobám101. 

4.3.2. Perlorodka říční

Po několik dalších let vykládal Nejvyšší správní soud pojem nositelů práva na 

příznivé životní prostředí souladně s názorem Ústavního soudu. V roce 2010 však přišla 

v jeho argumentaci neočekávaná změna.

Touto  změnou  je  rozsudek ze  dne  13.  10.  2010 pod č.j.  6  Ao 5/2010 –  43 

ohledně zrušení opatření obecné povahy, konkrétně Návštěvního řádu Národního parku 

Šumava. Tímto rozhodnutím se zabývala řada problematiky znalých autorů102 a bylo 

uveřejněno i na oficiální stránce Aarhuské úmluvy v České republice.103 

Tento  případ  domáhání  se  ochrany  práva  na  příznivé  životní  prostředí  je 

specifický už tím, že navrhovatelem není pouze právnická osoba, konkrétně sdružení 

Okrašlovací spolek Zdíkovska (dále jen „OSZ“),  ale také fyzická osoba (v rozsudku 

101 Viz podkapitola Fyzické a právnické osoby.
102 Např. STEJSKAL, Vojtěch. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR č.j. 6 Ao 5/2010-43 ze dne 13. 
10. 2010: právo na příznivé životní prostředí a aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření  
obecné povahy, jímž se vydává návštěvní řád Národního parku Šumava. České právo životního prostředí. 
2012, XII, č. 1, s. 104-122, 
HUMLÍČKOVÁ, Petra, cit. dílo.
BAHÝĽOVÁ, Lenka. Opatření obecné povahy podle zákona o ochraně přírody a krajiny. In: Dny práva  
– 2010 – Days of Law. 1. edition. Brno : Masaryk University, 2010. Dostupné z:
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Bahy_ova_Lenka_
%284070%29.pdf.
LANDOVÁ, Barbora. K opatřením obecné povahy. Ochrana přírody. 2011, č. 5, s. 17-19. Dostupné z: 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/026/003234.pdf?seek=.
a také DAMOHORSKÝ, Milan a Hana MÜLLEROVÁ, cit. dílo, str. 121.
103Dostupné  z:  http://www.ucastverejnosti.cz/cz/priklady-z-praxe/pravo-na-soudni-ochranu/pravo-na-
zivotni-prostredi-i-pro-obcanska-sdruzeni/.
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označovaná  jako  „D.K.“),  kdy  oba  navrhovatelé  se  shodně  domáhají  zrušení  části 

zmíněného Návštěvního řádu Národního parku Šumava. 

Sdružení OSZ namítalo,  že částí  návštěvního řádu, který upravoval splouvání 

Teplé Vltavy v jednom z úseků nacházejícím se navíc na území I. Zóny NP Šumava, 

bude zasaženo do biotopu kriticky ohrožené perlorodky říční, která se na tomto území 

vyskytuje. Ohrožením populace tohoto kriticky ohroženého druhu se sdružení cítí být 

kráceno na svém právu na příznivé životní  prostředí  a jako sdružení,  jehož hlavním 

cílem je podle stanov ochrana přírody a krajiny, dovozuje svou aktivní legitimaci. Paní 

D. K. rovněž tvrdila porušení svého práva na příznivé životní prostředí a také práva na 

spravedlivý proces. Je třeba ještě dodat, že  předmětný úsek Teplé Vltavy je součástí 

Evropsky významné lokality Šumava (dále jen „EVL Šumava“),  tedy sítě NATURA 

2000, a navrhovatelé v námitkách a připomínkách k opatření obecné povahy upozornili 

na řízení  o porušení  Smlouvy,  které  s  Českou republikou zahájila  Evropská komise 

právě ve věci splouvání Teplé Vltavy. Podle názoru navrhovatelů nebyla u návštěvního 

řádu vyloučena možnost jeho vlivu na EVL Šumava. 

4.3.2.1. Argumentace podle vnitrostátního práva

  Důležitou  otázkou  řešenou  Nejvyšším  správním  soudem  byla  aktivní 

legitimace navrhovatelů. K tomu soud uvedl, že „k založení aktivní legitimace k podání  

návrhu na zrušení opatření obecné povahy … musí navrhovatel tvrdit, že byl na svých  

právech zkrácen přímo napadeným opatřením obecné povahy, nikoli toliko … řízením,  

které vydání opatření obecné povahy předcházelo. Z toho tudíž vyplývá, že navrhovatel  

musí tvrdit  dotčení  na svých právech hmotných,  nepostačí  tvrzení,  že byla v  daném 

řízení o vydání opatření obecné povahy porušena jeho procesní práva.“ To však podle 

názoru soudu neznamená, že by „procesní námitky navrhovatele byly v každém případě  

…  nepřípustné.“ Nejvyšší  správní  soud i  z  úřední  povinnosti  zkoumá také  to,  „zda 

napadené opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným způsobem, může  

tak však činit až v rámci meritorního přezkumu opatření obecné povahy, tedy pouze v  

případě,  jsou-li  splněny  veškeré  podmínky  řízení,  včetně  aktivní  legitimace  

navrhovatele“, ta je pak založena na tvrzení navrhovatele, že byla dotčena jeho hmotná 

práva.  Již  dříve104 Nejvyšší  správní  soud  judikoval,  že  musí  jít  o  dotčení 

„pravděpodobné, či alespoň možné, pouhé tvrzení zkrácení na subjektivních právech,  

104 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2008, č. j. 5 Ao 3/2008 -27.
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byť by se jednalo o subjektivní  práva hmotná, nepostačí tam, kde je takové dotčení  

pojmově vyloučeno.“ Tvrzený zásah  do práva  na spravedlivý  proces  proto  Nejvyšší 

správní soud nepovažuje za způsobilý k založení aktivní legitimace, vydáním opatření 

obecné povahy nebylo toto hmotné právo dotčeno a dotčení práv v navazujícím řízení 

nepovažuje soud za dostatečné pro založení aktivní legitimace. 

Tvrzený zásah do příznivého životní  prostředí  je  naopak podle názoru soudu 

v obecné  rovině  způsobilý  založit  aktivní  legitimaci.  Je  však  třeba  jej  zkoumat 

v konkrétním  případě,  zejména  zda  vůbec  takový  zásah  může  nějakým  negativním 

způsobem ovlivnit  příznivost  životního  prostředí  navrhovatelů.  Je  přitom třeba  brát 

v úvahu také povahu navrhovatelů jako občanského sdružení, které se zabývá ochranou 

přírody, a fyzické osoby, která v předmětné oblasti dlouhodobě žije. 

Ohledně  občanského  sdružení  respektuje  Nejvyšší  správní  soud  judikaturu 

Ústavního  soudu  a  aktivní  legitimaci  k podání  návrhu  na  zrušení  opatření  obecné 

povahu  mu  nepřiznává,  ovšem  jak  uvedeme  dále,  tento  názor  zastává  z pohledu 

vnitrostátního  práva  (dále  se  bude  zabývat  pohledem  z práva  Evropské  unie). 

Navrhovatelka D. K. jakožto fyzická osoba jistě právo na příznivé životní prostředí má, 

klíčovou  otázkou je  však  povaha tvrzeného zásahu,  tedy zda  je  schopen objektivně 

zhoršit její životni prostředí. Zásahy do tohoto práva mohou mít různou povahu, některé 

z nich, „typicky by se mohlo jednat např. o znečištění ovzduší, vody či půdy,“ by mohly 

mít  nesporný  dopad  na  příznivost  životního  prostředí.  Skutečnost,  že  se  v oblasti 

v blízkosti  navrhovatelky  vyskytuje  perlorodka  říční,  však  takovým  zásahem  podle 

soudu  není.  Samotný  výskyt  tohoto  ohroženého  druhu  v povodí  řeky  život 

navrhovatelky nijak nezkvalitňuje,  zásah do jeho biotopu tak těžko může její životní 

prostředí zhoršit. Ani navrhovatelka D. K. tak není podle Nejvyššího správního soudu 

způsobilá k aktivní legitimaci ve věci návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Tento 

závěr nicméně považuje soud za jeden z problémů ochrany přírody, kdy se ona sama 

nemůže proti lidské činnosti účinně bránit. Pohled na aktivní legitimaci navrhovatelky 

D. K. se nezmění ani dále v rozhodnutí.

4.3.2.2. Argumentace podle práva Evropské unie

Z uvedených  argumentů  žádná změna  v postavení  právnických osob neplyne, 

Nejvyšší správní soud však pokračuje argumentací v duchu práva Evropské unie, kterou 

rozebereme poměrně podrobně, neboť je velmi důležitá pro pochopení celé věci. Soud 
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bere v úvahu zejména směrnici o stanovištích105, směrnici o posuzování vlivů106 a také 

Aarhuskou úmluvu. Řešil nejprve otázku, zda je návštěvní řád národního parku resp. 

jeho předmětná část koncepcí ve smyslu ustanovení § 45h odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny.  Podle tohoto  ustanovení  podléhá jakákoliv  koncepce  nebo záměr, 

který  může  samostatně  nebo  ve  spojení  s  jinými  významně  ovlivnit  příznivý  stav 

předmětu  ochrany  nebo  celistvost  evropsky  významné  lokality,  hodnocení  jeho 

důsledků na toto území a stav jeho ochrany. Podle názoru Nejvyššího správního soudu 

takovou koncepcí návštěvní řád je, a proto hodnocení podléhá.

Dále soud posuzoval, zda lze ustanovení čl. 10a směrnice o posuzování vlivů 

přiznat  přímý  účinek.  Předmětná  směrnice  provádí  Aarhuskou  úmluvu,  zmíněné 

ustanovení  nebylo  v České  republice  přímo  promítnuto  do  úpravy  řízení  o  zrušení 

opatření  obecné  povahy  a  zní:  „Členské  státy  zajistí,  aby  v  souladu  s  příslušnými  

předpisy vnitrostátního práva příslušníci dotčené veřejnosti, kteří:

a) mají dostatečný zájem, nebo v opačném případě

b) namítají porušování práva v případech, kdy to správní řád členského státu  

požaduje jako předběžnou podmínku, 

měli  možnost  dosáhnout  přezkoumání  soudem  nebo  jiným  nezávislým  a  

nestranným orgánem zřízeným ze zákona a mohli tak napadat hmotnou nebo procesní  

zákonnost  jakýchkoli  rozhodnutí,  aktů  nebo  nečinnosti  podléhajících  ustanovením  o  

účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici.

Členské státy stanoví,  v jaké fázi  mohou být rozhodnutí,  akty  nebo nečinnost  

napadeny.“

To, co představuje dostatečný zájem a porušování práva, určí členské státy v  

souladu s cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký přístup k právní ochraně. K  

tomuto účelu je zájem jakékoli nevládní organizace, která splňuje požadavky uvedené v  

čl. 1 odst. 2107, pokládán pro účely písmena a) tohoto článku za dostatečný. Pro účely  

105 Směrnici  Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť,  volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22. 7. 1992, s. 7  - 50).
106 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
107 Veřejností je „jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo  
skupiny  v  souladu  s  vnitrostátními  právními  předpisy  nebo  zvyklostmi;“  dotčenou  veřejností  je 
„veřejnost, která je nebo by mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními týkajícími se životního prostředí  
podle čl. 2 odst. 2, nebo která má na těchto řízeních určitý zájem. Pro účely této definice se předpokládá,  
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písmena b) tohoto článku se předpokládá, že tyto organizace mají práva, která mohou  

být porušována.“

Nejprve soud dovodil,  že  článku 10a směrnice přímý účinek přiznat  nelze108. 

Následně  však  uvedl,  že  je  třeba  brát  v úvahu  konkrétní  okolnosti  tohoto  případu, 

zejména  fakt,  že  „navrhovatelé  se  domáhají  soudního  přezkumu  návštěvního  řádu  

vydaného ve formě opatření obecné povahy, ve specifickém řízení … Návštěvní řád, …  

resp. regulace splouvání Vltavy v čl. 5 návštěvního řádu, má vycházet ze stanoviska o  

posuzování vlivů podle § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny. Je to tedy pouze a jen  

návštěvní řád, jenž z daného posouzení vlivů vychází; žádné další (navazující) správní  

řízení neprobíhá; navrhovatele tedy není možno odkázat do nějakého dalšího řízení,  

jehož výsledek by mohl posléze napadnout před soudem a realizovat tak své právo na  

soudní přezkum.“109 Na základě uvedené úvahy dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, 

že předmětný čl. 10a směrnice je přímo účinný.

Ze znění  čl.  10a  směrnice  lze  dovodit,  že  jeho cílem je  zajistit  tzv.  dotčené 

veřejnosti  přístup  k  soudnímu  přezkumu  ve  věcech  spadajících  do  působnosti  této 

směrnice.   Členské  státy  mohou  stanovit,  ve  které  fázi  umožní  soudní  přezkum 

rozhodnutí,  aktů  a  nečinnosti.  Podle  Nejvyššího  správního  soudu  se  však  v tomto 

případě jedná „o jediné správní řízení, jehož výsledek - návštěvní řád vyhrazující místa  

k provozování vodních sportů - může být podroben soudnímu přezkumu v jediném typu  

soudního řízení. Je tedy zřejmé, že v této věci se uvážení svěřené České republice, resp.  

jejímu zákonodárci nemohlo vůbec uplatnit; je-li možno vést pouze jediné soudní řízení,  

není prostor pro určení ‚fáze‘, v níž lze návštěvní řád soudně přezkoumat.“ Za takových 

okolností je pak podle soudu nutné umožnit „dotčené veřejnosti“ přístup k soudu. 

Nejvyšší  správní  soud tedy posuzoval  otázku aktivní  legitimace  navrhovatelů 

znovu, tentokrát v kontextu čl. 10a směrnice a výkladu pojmu „dotčená veřejnost“ podle 

práva Evropské unie. V řízení o zrušení opatření obecné povahy je požadováno, aby 

navrhovatel tvrdil, že byl daným opatřením dotčen na svém hmotném právu. Soud však 

že  nevládní  organizace  podporující  ochranu životního  prostředí  a  splňující  požadavky  vnitrostátních  
právních předpisů mají  na rozhodování ve věcech životního prostředí zájem;“.
108 Soud vycházel  ze svého rozhodnutí  č.  j.  1 As 39/2006 - 55  ze dne 14. 6.  2007 kde dovodil,  že 
„předmětná směrnice vychází téměř doslovně z Aarhuské úmluvy a navíc uvádí, že ‚členské státy stanoví,  
v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo nečinnosti napadeny‘. Toto ustanovení má za následek, že  
předmětná směrnice, resp. její ustanovení týkající se práva na soudní ochranu, nesplňuje jeden z bodů  
testu přímého účinku směrnic, jak byl Soudním dvorem Evropských společenství stanoven […].“
109 Srov. např.  rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007 pod č.j. 2 As 12/2006-111, 
podrobněji analyzované výše v této podkapitole.
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uvedl, že pro „přiznání aktivní legitimace příslušníkům tzv. dotčené veřejnosti je nutné,  

aby tito namítali porušení svého práva; přitom někteří z příslušníků dotčené veřejnosti  

- nevládní organizace ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice - mají privilegované postavení  

plynoucí z druhé a třetí věty třetího pododstavce čl. 10a směrnice.“ Toto privilegované 

postavení vyplývá z nutnosti zajistit  „široký přístup k právní ochraně“ a nutnosti, aby 

vnitrostátní pravidla nezbavila účinnosti „ustanovení práva Společenství, která stanoví,  

že ti, kdo mají dostatečný zájem napadnout záměr, a ti, do jejichž práva je zasaženo,  

mezi  něž  patří  sdružení  na  ochranu  životního  prostředí,  musí  mít  možnost  aktivní  

legitimace v řízeních před příslušnými soudy.“ 

Za dotčenou veřejnost je pak podle uvedené směrnice považována  „veřejnost,  

která  je  nebo  by  mohla  být  ovlivněna  rozhodovacími  řízeními  pro  oblast  životního  

prostředí podle čl. 2 odst. 2 [tj. řízení o povolení záměru, jenž může mít vliv na životní 

prostředí], nebo která má na těchto řízeních určitý zájem; pro účely této definice se  

předpokládá,  že  nevládní  organizace  podporující  ochranu  životního  prostředí  a  

splňující  požadavky vnitrostátních právních předpisů mají na rozhodování ve věcech  

životního prostředí zájem.“ 

Sdružení  OSZ  je  považováno  za  nevládní  organizaci  ve  smyslu  směrnice, 

naprosto  klíčová  je  pak  argumentace  Nejvyššího  správního  soudu,  že  jako  takové 

sdružení  OSZ  „má právo,  jež  může  být  porušeno  pro  účely  posouzení  jeho  aktivní  

legitimace v řízení o zrušení opatření obecné povahy; konkrétně se tedy má za to, že  

navrhovatel ad a) [OSZ] má právo na příznivé životní prostředí. Jelikož v návrhu na  

zahájení řízení tvrdil,  že právě do tohoto jeho práva bylo vydáním návštěvního řádu  

zasaženo  a  toto  jeho  tvrzení  není  prima  facie  nemyslitelné,  je  třeba  uzavřít,  že  je  

oprávněn k podání návrhu na zahájení řízení. Nejvyšší správní soud tedy návrh věcně  

projedná.“

Trochu  překvapivé,  avšak  v kontextu  uvedených  úvah  Nejvyššího  správního 

soudu logické,  je  odmítnutí  návrhu navrhovatelky  D.  K.  Nepřísluší  jí  privilegované 

postavení podle citované směrnice a posouzení podle práva Evropské unie její aktivní 

legitimaci nezakládá. 

 Nejvyššímu  správnímu  soudu  zbývalo  ještě  posoudit  tvrzené  vady  opatření 

obecné povahy. Těmi byla jednak navrhovatelem tvrzená podjatost úředníků odpůrce a 

dále  splnění  podmínek  pro  přijetí  pravidel  pro  splouvání  řeky  v  návštěvním  řádu 
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(absence posouzení vlivů záměru na životní prostředí - § 45i zákona o ochraně přírody a 

krajiny).  Tuto  námitku  přitom  soud  nepovažoval  za  „směřující  čistě  do  procesu  

přijímání  opatření  obecné  povahy,  neboť  vypracování  posouzení  natura/EIA,  je-li  

vyžadováno, je nezbytnou podmínkou souladu napadeného opatření obecné povahy s  

hmotným právem.“ Závěrem již zbývá jen dodat, že Nejvyšší správní soud předmětnou 

část Návštěvního řádu Národního parku Šumava zrušil, neboť byl vydán nezákonným 

způsobem. 

Nejvyšší správní soud nám poskytl zcela ukázkový výklad vnitrostátního práva 

v duchu  práva  Evropské  unie,  potažmo  Aarhuské  úmluvy.  Ačkoli  nejprve  soud 

pokračoval  v  „tradičním“  výkladu  aktivní  legitimace  k ochraně  práva  na  příznivé 

životní  prostředí,  po  aplikaci  směrnice  provádějící  úmluvu  musel  logicky  dojít 

k opačnému závěru. Nelze očekávat, že by Nejvyšší správní soud zašel tak daleko, aby 

přiznal právní subjektivitu (a tím i právo na obranu) přírodě samotné nebo její součásti, 

nicméně přiznání aktivní legitimace občanskému sdružení může být velkým posunem 

ve  výkladu.  Zatím  se  však  jedná  o  rozhodnutí  ojedinělé  a  nelze  proto  s jistotou 

předpovídat  vývoj  v postavení  občanských  sdružení  při  soudní  ochraně  práva  na 

příznivé životní prostředí. 

Jinou otázkou je však vyloučení fyzické osoby, navrhovatelky D. K., z možnosti 

domáhat se svého práva na příznivé životní prostředí, ačkoli jí bezpochyby náleží jako 

subjektivní právo. Nejvyšší správní soud toto své rozhodnutí zdůvodnil tím, že zásah do 

populace  perlorodky  říční  (kriticky  ohroženého  druhu  živočicha)  není  dostatečně 

závažný,  aby  mohl  „poškodit“  životní  prostředí  navrhovatelky.  Jak  však  stanovit 

kritérium, podle kterého se bude závažnost zásahu do příznivosti  životního prostředí 

posuzovat? Navrhovatelka v předmětné oblasti žije delší dobu, na jejím okolí jí podle 

všech  okolností  záleží.   Co  nejvyšší  biodiverzita  je  pro  stav  životního  prostředí 

prokazatelně  přínosná,  neboť čím rozmanitější  je  druhová skladba,  tím obtížněji  lze 

ekosystém  narušit.  Pokud  vodní  sporty  ohrozí  populaci  kriticky  ohroženého  druhu 

natolik, že může dojít k jeho případnému vyhynutí a následnému snížení biodiverzity 

v oblasti, tedy i stability ekosystému, těžko můžeme tvrdit, že se nejedná o zásah do 

příznivého  životního  prostředí  navrhovatelky.  V tomto  případě  se  jedná  o  ohrožení 

jediného druhu, pokud by však soud rozhodoval o větším zásahu, nemáme jistotu, že by 

jednal odlišně. 
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Nelze se nepozastavit  také nad tím, že k rozhodnutí  v zájmu ochrany přírody 

dospěl soud až po aplikace práva Evropské unie, nikoli práva vnitrostátního. Jedná se o 

rozhodnutí v konkrétním případě a možnost soudního přezkumu byla opřena o přímý 

účinek čl.  10a směrnice,  kterou však měla Česká republika dávno implementovat do 

svého právního řádu, pokud se tedy bude v podobném případě rozhodovat příště, zřejmě 

nezbude  soudům  nic  jiného,  než  místo  rozhodování  podle  vnitrostátního  práva 

odkazovat  na  přímý  účinek  směrnice,  což  se  ve  výsledku  jeví  jako  zbytečně 

komplikované. 

O splouvání Teplé Vltavy, konkrétně o návštěvním řádu jako opatření obecné 

povahy rozhodoval později také osmý senát Nejvyššího správního soudu110 a následně 

také  rozšířený  senát  Nejvyššího  správního  soudu111.  Hlavní  otázkou  bylo,  zda  je 

k vydání návštěvního řádu, který upravuje vodní turistiku v dané oblasti,  podmíněno 

předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody, což podle názoru rozšířeného senátu 

podmínkou  není.  Pro  nás  je  však  důležité,  že  ani  v jednom  rozhodnutí  nebyla 

zpochybněna aktivní legitimace OZS jako subjektu práva na příznivé životní prostředí, 

neboť otázkou aktivní legitimace se soud vůbec nezabýval. Je tedy možné, že se pro 

občanská sdružení přece jen blýská na lepší časy. 

110 Rozhodnutí č.j. 8 Ao 3/2011 – 158 ze dne 29. 6. 2011.
111 Rozhodnutí č.j. 8 Ao 3/2011 – 169 ze dne 6. 3. 2012.
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5. Závěr

Ochrana  životního  prostředí  je  předmětem  nemalého  počtu  mezinárodně 

právních dokumentů, měla by však být prioritou zejména jednotlivých států samotných. 

Mezinárodní  právo  nemůže  suverénní  státy  donucovat  k ochraně  základní  hodnoty, 

kterou nutně potřebuje pro existenci svých obyvatel, a to nejen z důvodu převážně soft-

law úpravy této problematiky, ale také proto, že by životní prostředí mělo být chráněno 

státy dobrovolně. Jednou z možností, jak chránit životní prostředí jako hodnotu samu o 

sobě, je zakotvení práva na příznivé životní prostředí do právního řádu, v případě České 

republiky přímo do Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku. 

I  přes  výslovné  začlenění  tohoto  právo  do  systému  státem  chráněných 

základních  hodnot  se  toto  právo  nestává  na  státu  přímo  vynutitelným  a  musí  být 

vymáháno  skrze  soudy  jako  orgány,  které  poskytují  ochranu  subjektivním  právům. 

Právo na příznivé životní  prostředí  je  právem s relativně  neurčitým obsahem a jako 

takové musí být soudy také vykládáno, neboť zákonná konkretizace tohoto pojmu zatím 

absentuje.  Problémový  je  však  nejen  výklad  přívlastku  příznivé,  ale  také  okruhu 

nositelů, resp. subjektů, které se tohoto práva mohou před soudy domáhat. 

Konstantní judikatura českých soudů přiznává právo žít  v příznivém životním 

prostředí  pouze fyzickým osobám s odkazem na skutečnost,  že jen ony mohou jako 

biologické organismy pociťovat změny, které se v tomto prostředí odehrávají, a proto se 

také jen ony mohou domáhat  jeho ochrany. Nicméně rozhodnutí  Ústavního soudu a 

Nejvyššího  správního  soudu  ukazují,  že  toto  právo  může  být  přiznáno  právnickým 

osobám  (nevládním  neziskovým  organizacím)  alespoň  v procesním  slova  smyslu  – 

právnická osoba se tedy může domáhat ochrany práv procesního charakteru (která jsou 

však  zároveň  nástrojem  ochrany  práva  na  příznivé  životní  prostředí  v subjektivním 

slova smyslu, takže se jedná o určitý paradox). 

Nelze popřít, že příznivost životního prostředí se odráží v drtivé většině případů 

na  fyzických  osobách,  zejména  na  jejich  zdraví,  což  právnická  osoba  samozřejmě 

prohlásit  nemůže.  Druhou  stranou  mince  je  ovšem  fakt,  že  do  životního  prostředí 

nezasahují  pouze fyzické osoby, ale také osoby právnické, stát nevyjímaje. Pokud je 

tedy právnická osoba založena  za účelem ochrany prostředí  pro život  (nejen)  svých 
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členů, nezdá se logické ani účelné její snahu takto omezovat jen proto, že reálně nemůže 

změny  prostředí  sama  vnímat.  Právnická  osoba  je  uměle  vytvořený  subjekt,  který 

nemůže  vzniknout  jinak  než  sdružením  svých  členů,  podle  úpravy  platné  v novém 

Občanském  zákoníku112 nemá  svou  vůli  a  může  tedy  právně  jednat  pouze 

prostřednictvím svých členů – což různé NNO dělají již léta a přesto jim tato možnost 

není přiznávána ve vztahu ke všem právům jejich členů. 

Jistým řešením by mohlo být zavedení právního institutu actio popularis, kdy by 

bylo možné podat žalobu ne ve jménu svých členů, ale ve veřejném zájmu, tedy v zájmu 

jakéhosi „obecného blaha“. V současné době bychom mohli za jistou modifikaci tohoto 

institutu považovat žalobu podanou veřejným ochráncem práv po prokázání závažného 

veřejného zájmu, ve prospěch životního prostředí však tato žaloba není využívána nijak 

frekventovaně. 

Zvláštním případem ochrany příznivého životního prostředí jinou než fyzickou 

osobou by mohla být žaloba obce jako právnické osoby veřejného práva, která mimo 

jiné má právo hájit zájmy svých členů – občanů. V České republice se vyskytl zatím 

jediný pokus o tuto „obecní  žalobu“ a to ze strany města  Ostravy proti  státu.  Osud 

žaloby města  Ostravy byl  poměrně  sledovanou kauzou i  v očích  široké veřejnosti  a 

rozhodnutí v tomto případu mohlo nastínit další vývoj vymahatelnosti práva na příznivé 

životní prostředí jinými než fyzickými osobami.  Skutečnost, že byla iniciativa města 

jako  zástupce  svých  občanů  odmítnuta  nikoli  na  základě  věcných  a  logických 

argumentů,  ale  z důvodu nedodržení  subjektivní  lhůty,  tak  byla  velkým zklamáním. 

Zatím nebyla zveřejněna kasační stížnost, kterou Ostrava proti rozhodnutí Městského 

soudu v Praze podala, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu by však mohlo přinést 

alespoň nějaké vodítko, jak by mohlo být s podobnými žalobami obcí v zájmu jejich 

občanů nakládáno. Nejvyšší správní soud samozřejmě může kasační stížnost odmítnout 

(a  to  i  z formálních  důvodů  –  tvrzené  nedodržení  lhůty  k podání  žaloby)  a  město 

Ostrava pak bude mít v rámci českého právního řádu zřejmě jedinou možnost – podat 

stížnost  k Ústavnímu  soudu  pro  zásah  veřejné  moci  do  ústavně  zaručených  práv  a 

základních svobod. Je ovšem otázkou, jak by Ústavní soud rozhodoval s ohledem na 

skutečnost,  že  obec  je  sice  právnickou  osobou  veřejného  práva,  nicméně  stále 

právnickou osobou.

112 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Zda  bude  někdy  v budoucnu  přiznáno  právo  na  příznivé  životní  prostředí  i 

právnickým  osobám  lze  těžko  předjímat.  Judikatura  Ústavního  soudu  i  Nejvyššího 

správního soudu se nevyvíjí nijak překotně, což však s ohledem na požadavek právní 

jistoty nemůžeme považovat za negativní jev, a proto můžeme těžko očekávat náhlý 

zvrat v otázce aktivní legitimace právnických osob. Na druhou stranu, snaha nevládních 

(zejména ekologických) organizací o přiznání práva na příznivé životní prostředí není 

v českém právním prostředí žádnou novinkou - rozsudek Nejvyššího správního soudu, 

který přiznal právo na příznivé životní prostředí občanskému sdružení, může být první 

vlaštovkou,  začátkem jiného  úhlu  pohledu  na  právnické  osoby jako  zástupce  svých 

členů  a  obránce  jejich  zájmů.  Je  jen  na  soudcích,  budou-li  v tomto  směru  dále 

pokračovat ve výkladu, který umožňuje účinnější ochranu životního a který také plyne 

z mezinárodněprávních závazků České republiky, ale také na široké veřejnosti, zda toto 

téma přijme do diskuse a bude se jím zabývat. 

Výhody širokého přístupu k soudní ochraně tohoto práva jsou nesporné – bylo 

by umožněno domáhat se příznivého životního prostředí občanským sdružením a jiným 

právnickým osobám, které mají  environmentální  problematiku jako hlavní  náplň své 

činnosti.  Jako takové tedy stav životního prostředí sledují a mají také zpravidla lepší 

zkušenosti s uplatňováním práv v této oblasti. Z jejich strany by se pak jednalo o jakousi 

službu veřejnosti, protože podle názoru Ústavního soudu je příznivé životní prostředí 

veřejným statkem a  nevládní  organizace  by  tak  mohly  pomoci  státu  v garanci  jeho 

ochrany. Navíc by tento širší přístup k soudní ochraně byl žádoucí i z hlediska plnění 

závazků České republiky z mezinárodních smluv, konkrétně Aarhuské úmluvy. 

Přiznání  práva  na  příznivé  životní  prostředí  alespoň  některým  právnickým 

osobám jistě není jediným lékem na zlepšení stavu životního prostředí, je to však jedna 

z možností, jak může být dána iniciativa do rukou subjektům, které ji opravdu využijí a 

vědí, jak s ní naložit. Primárně bude tento přístup výhodný samozřejmě pro člověka a 

jeho zdraví, přínosný však bude nejen pro něj, ale také pro životní prostředí jako takové.
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7. Abstrakt a resumé

Název v anglickém jazyce: Right to a favorable environment in accordance with Article 

35 paragraph 1 of the Charter of the Fundamental Rights and Freedoms

Abstrakt:

Diplomová  práce  pojednává  o  právu  na  příznivé  životní  prostředí,  zakotveném  v 

ustanovení článku 35 Listiny základních práv a svobod. Hlavním cílem práce je popsat 

jádro tohoto práva a následně se zabývat jeho právní vynutitelností na základě právní 

formy nositele  práva.  Diplomová  práce  popisuje  základní  teoretické  přístupy  k  této 

problematice  a  následně  analyzuje  příslušná  rozhodnutí  českých  vysokých  soudů, 

týkající  se  rozdílné  možnosti  vymahatelnosti  tohoto  práva  pro  právnické  a  fyzické 

osoby.

Klíčová slova:

Právo na příznivé životní prostředí, právnická osoba, actio popularis

Abstract:

The subject  of  this  diploma thesis  deals  with  the  right  to  a  favorable  environment, 

according to the Article 35 of the Charter of the Fundamental Rights and Freedoms. The 

main aim of this  thesis  is  to describe the essence of this  right  and then analyze its 

justiciability according to the legal form of the person to whom the right is granted. The 

thesis  describes  the  fundamental  theoretical  approaches  towards  the  subject  and 

analyzes the czech high court’s case law regarding the differing possibility of a judicial 

enforcement of the right to favorable environment for an individual and a legal person 

(environmental non-governmental organizations) respectively.

Key words:

Right to a favorable environment, legal person, actio popularis
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Resumé

This diploma thesis deals with the right to a favorable environment, according to 

the Article 35 of the Charter of the Fundamental Rights and Freedoms („Everyone has 

the right to a favorable environment“). The main aim of this thesis is to describe the 

essence of this right and then analyze its justiciability (which is one of the essential 

attributes of this right because it allows its efficient use).

The first part of the thesis brings brief introduction to the evolution of the right 

to a favorable environment and an outline of the basic concepts of the diploma thesis. It 

deals mainly with two concepts of the approach to the right to favorable environment – 

the  concept  of  anthropocentric  approach  (centered  on  human  being)  and  biocentric 

approach (centered on the nature as a whole).

The next section deals with the content of the right to a favorable environment. It 

concisely describes the concept of this right in literature and case law of the highest’s 

courts (Supreme Administrative Court and Constitutional Court). It also focuses on the 

attribute  "favorable".  Finally,  the  chapter  shortly  deals  with  shortcomings  in  the 

implementation of the Aarhus Convention in the Czech legal order.

Last part of the thesis proposes the main arguments. It describes the differences 

in  availability  of  the  judicial  enforcement  of  the  right  to  a  favorable  environment 

according to the legal status of the person, which is the right granted. Czech legal order 

confers this right to the individual, but does not for the legal person environmental non-

governmental organizations for example). This chapter briefly introduces the theoretical 

approach and them mostly deals with the case law concerning different accessibility of 

the judicial enforcement of the right to a favorable environment to the individual and 

legal person respectively.

The case law part analyses following relevant cases: Friends of the Earth Czech 

Republic (Hnutí Duha) v. CEZ (judgment of the Constitutional Court III. ÚS 70/97), 

The Children of the Earth (Děti země) v. CEZ (judgment of the Constitutional Court I. 

ÚS 282/1997), Jihočeské matky v. Státní úřad pro jadernou bezpečnost – Government 

office (judgment of the Constitutional Court IV. ÚS 1791/07), case of the Ostrava city 

(in progress) and case “Perlorodka říční” (“The Freshwater Pearl Mussel”) (judgment of 

the Supreme Administrative Court 6 Ao 5/2010 – 43).
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In  the  conclusion  the  author  describes  the  main  progress  in  the  area  of 

accessibility of the judicial enforcement of the right to a favorable environment to legal 

person and analyses the probable future development.
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