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Úvod 
 

Obce hrají při ochraně životního prostředí nezastupitelnou roli. Jsou zřejmě 

nejpovolanějšími subjekty k nápravě lokálních environmentálních problémů, neboť 

jejich orgány se zpravidla nacházejí nejblíže jejich zdrojům a samy obce i jejich občané 

mají na řešení těchto problémů zájem. Díky dualitě působnosti pak obce mohou 

přispívat k ochraně životního prostředí jednak z pozice správního orgánu, jednak jako 

korporace pečující o své území i zájmy svých občanů. 

Cílem této diplomové práce bylo popsat možnosti obce pozitivně působit na stav 

životního prostředí, přičemž jsem měl v úmyslu se při strukturování a rovněž 

při vlastním psaní vyhnout výkladu, který by sledoval linie ochrany jednotlivých složek 

životního prostředí a pouze kazuisticky vypočítával případy, kdy se na této ochraně 

podílejí obce. Naopak jsem se snažil důsledně postupovat podle rozdělení působnosti 

obce na samostatnou a přenesenou a výklad strukturoval podle druhů nástrojů, kterými 

obec v té či oné sféře působnosti disponuje. 

Pro text práce jsem zvolil tříúrovňové členění – skládá ze čtyř základních 

kapitol, jež jsou dále rozděleny na oddíly a pododdíly. 

První kapitola práce se zaobírá obecně životním prostředím - vymezením tohoto 

pojmu, nejzávažnějšími globálními environmentálními problémy i vývojem přístupu 

lidstva k životnímu prostředí a jeho ochraně. Poměrně velký prostor je zde věnován též 

zakotvení ochrany životního prostředí na ústavněprávní úrovni, a to jak v Ústavě České 

republiky, tak zejména v Listině základních práv a svobod. 

Následující kapitola obsahuje výklad o obcích. Zde jsem zaměřil na definici 

obce, na historický vývoj postavení obcí od poloviny devatenáctého století do dnešní 

doby i na současnou právní úpravu, podle které je obec územním společenstvím občanů 

nadaným právem na samosprávu a zároveň veřejnoprávní korporací s vlastním 

majetkem, s nímž hospodaří podle svého rozpočtu. Zaměřil jsem se zde též na jeden 

z nejdůležitějších aspektů potřebných k pochopení fungování obcí, a to na dualitu 

působnosti, jejíž kořeny sahají do minulosti až k prvnímu rakouskému obecnímu zřízení 

z roku 1849. Samostatná působnost je projevem práva na samosprávu, které je 

zakotveno v Evropské chartě místní samosprávy, v ústavním pořádku i v zákoně 

o obcích. Naproti tomu výkon přenesené působnosti je promítnutím skutečnosti, že stát 

na orgány územní samosprávy (tedy obcí a krajů) deleguje část výkonu státní správy. 
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Od rozdílného objemu přenesené působnosti se odvíjí dělení na obce „základní“, obce 

s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. V závěru této kapitoly 

jsem se stručně zmínil o orgánech obce – zastupitelstvu, radě, starostovi a obecním 

úřadu. 

Ve třetí kapitole jsem se věnoval tomu, jak může obec v rámci výkonu 

samostatné působnosti přispívat k ochraně životního prostředí. První oddíl je zaměřen 

na úlohu obce v koncepční fázi územního plánování, kde obce mohou uplatňovat 

připomínky k návrhu politiky územního rozvoje, námitky proti návrhu zásad územního 

rozvoje a, což je nejdůležitější, mohou vydávat územní plán. Dalším důležitým tématem 

pak je postavení obce v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí a v řízení 

o vydání integrovaného povolení. S ohledem na skutečnost, že jedním z rozhodujících 

činitelů při ochraně životního prostředí je (nebo by alespoň měla být) informovaná 

veřejnost, začlenil jsem do této kapitoly též oddíl o právu na informace o životním 

prostředí, kde obce vystupují jako orgány povinné k poskytování informací v souladu 

s Aarhuskou úmluvou a zákonem o právu na informace o životním prostředí. Dále jsem 

příkladmo uvedl a popsal několik oblastí, v nichž je obci umožněno využít ve prospěch 

životního prostředí toho nejúčinnějšího nástroje, který jí v samostatné působnosti náleží, 

tedy obecně závazných vyhlášek. Významnou roli hrají v ochraně životního prostředí 

ekonomické nástroje, a proto jsem se rozhodl v posledním oddílu třetí kapitoly popsat 

některé z těchto nástrojů, u nichž obec vystupuje jako příjemce alespoň části výnosu. 

Poslední kapitola nazvaná „Činnost obce v přenesené působnosti a životní 

prostředí“ je rozčleněna do pěti oddílů věnovaných jednotlivým stěžejním nástrojům 

obce ve sféře přenesené působnosti, přičemž u každého z těchto instrumentů jsem uvedl 

po jednom příkladu – vydání regulačního řádu u nařízení, povolení ke kácení dřevin 

u rozhodnutí, závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků 

u stanovisek, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů u opatření obecné povahy 

a smluvní ochranu památných stromů jako příklad veřejnoprávních smluv. 

Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 15. března 2014. 
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1. Životní prostředí 
 
1.1 Vymezení pojmu 

 
Slovní spojení „životní prostředí“ (anglicky „environment“, francouzsky 

„environnement“, německy „die Umwelt“) je v současnosti hojně diskutovaným 

pojmem, který se uplatňuje v mnoha různých polohách lidské komunikace – počínaje 

vědeckými statěmi a akademickými debatami, přes ustanovení právních předpisů 

či rozhodnutí orgánů veřejné správy až po běžné rozhovory v každodenním 

mezilidském styku. 

Ať už je tento výraz užíván v jakémkoli kontextu, je jím myšleno v podstatě 

totéž. Životní prostředí je obecně srozumitelným pojmem, který je užíván tak často 

a s takovou samozřejmostí, že se předpokládá, že všichni účastníci lidské komunikace si 

utvoří určitou představu, o čem je vlastně řeč. Životní prostředí je však zároveň i velmi 

abstraktním pojmem, což způsobuje, že jej lze jen obtížně postihnout vyčerpávající 

a exaktní definicí. 

Existuje celá řada definic životního prostředí – ty lze podle způsobu, jakým 

nazírají na životní prostředí a jaké jeho aspekty akcentují, obecně dělit na dynamické, 

statické a systémové. „V definicích označovaných jako statické je životní prostředí 

chápáno jako soubor faktorů nutných k životu; je jim vytýkáno, že dostatečně 

nezdůrazňují vzájemné vazby mezi těmito faktory a mezi nimi a formou života, jejíž 

existenci podmiňují. Naopak dynamické definice chápou životní prostředí jako tu část 

reálného světa, s nímž je určitý subjekt (forma života) ve stálé vzájemné vazbě 

(interakci).1 Třetí skupina definic, jak už napovídá její označení, přistupuje k životnímu 

prostředí jako k systému. Jedním z možných vymezení pojmu životní prostředí je 

definice přijatá na konferenci UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) roku 1967 v Paříži: 

„Životní prostředí je ta část světa, se kterou je živý organismus ve stálé interakci, 

                                                           
1 PEKÁREK, Milan; PRŮCHOVÁ, Ivana; DUDOVÁ, Jana aj. Právo životního prostředí I. díl. 2., 
přepracované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 12. ISBN 978-80-210-4926-0. 
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to znamená, kterou používá, mění a které se musí přizpůsobovat.“2 Jedná se o klasický 

příklad definice dynamické. 

Životní prostředí je termín pocházející z oblasti přírodních věd.  Pro účely jeho 

užití v právu bylo zapotřebí vytvořit legální definici, kterou poskytl zákon č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí (dále jen „zákon o životním prostředí“), konkrétně ustanovení 

jeho § 2, kde je řečeno, že „životním prostředím je 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.“ 

Tato definice vyjadřuje základní environmentální tezi, že existence všeho živého je 

vázána na určitý stav životního prostředí, neboť toto prostředí je souhrnem podmínek 

pro život veškerých organismů. Z tohoto úhlu pohledu je tedy možno konstatovat, že 

tuto definici lze označit za statickou. Pozitivní je, že výše citovaná definice není 

antropocentrická – to znamená, že životní prostředí nevymezuje pouze jako prostředí 

pro život lidí sloužící k uspokojování jejich potřeb, nýbrž je chápe jako komplex mnoha 

složek a prvků, na němž jsou existenčně závislé všechny živé organismy (a tím pádem 

i druh Homo sapiens sapiens jako jeden z mnoha živočišných druhů). 

Definice obsažená v zákoně o životním prostředí však není jedinou legální 

definicí vymezující pojem životního prostředí pro potřeby právního řádu České 

republiky. Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů (dále jen 

„zákon o Antarktidě“) v ustanovení § 2 písm. b) říká: „Pro účely tohoto zákona se 

rozumí životním prostředím Antarktidy vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka v Antarktidě a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho 

složkami jsou zejména ovzduší, voda ve všech skupenstvích, horniny, půda, organismy, 

energie a ekosystémy včetně ekosystémů závislých a přidružených.“ Vztah mezi těmito 

dvěma zákonnými definicemi se řídí obecným pravidlem vycházejícím z teorie práva: 

lex specialis derogat legi generali. Tím je dáno, že zákon o životní prostředí 

a ustanovení jeho § 2 poskytuje obecné vymezení pojmu životního prostředí, ať už se 

nachází kdekoli na naší planetě – s výjimkou oblastí, na které se vztahuje zvláštní 

právní předpis. Takovým předpisem pak je právě zákon o Antarktidě, který obsahuje 

zvláštní vymezení životního prostředí pro území Antarktidy, jež je jeho v ustanovení 

                                                           
2 Citovaná definice zveřejněna na internetových stránkách české informační agentury životního prostředí 
CENIA; ke dni 15. března 2014 je dostupná z: 
<http://vitejtenazemi.cenia.cz/slovnik/index.php?article=196> 
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§ 2 písm. a) určeno jako „oblast na jih od 60. rovnoběžky jižní šířky, včetně plovoucích 

ledovců.“ 

 

1.2 Životní prostředí jako předmět ochrany 
 
Člověk svou činností vždy působil na své okolí, a tím i ovlivňoval stav životního 

prostředí. Míra tohoto působení byla po naprostou většinu doby existence lidstva 

zanedbatelná, zlom přineslo teprve 19. století a s ním spojená průmyslová revoluce, 

která propukla ve velké části Evropy a Severní Ameriky a následně se nerovnoměrně 

šířila (a nadále šíří) do ostatních částí světa. V souvislosti s prudkým rozvojem lidské 

civilizace se během 20. století začaly objevovat globální environmentální problémy:  

− celosvětové změny klimatu vyvolávané vypouštěním obrovského množství 

tzv. skleníkových plynů (např. CO2, metan, vodní páry) z antropogenních zdrojů 

do atmosféry,  

− poškozování ozónové vrstvy působené uvolňováním halonů, tzv. tvrdých freonů 

(CFC, chlorfluoruhlovodíky), tzv. měkkých freonů (HCFC, hydrochlor-

fluoruhlovodíky) a methylbromidu,  

− znečištění ovzduší a s ním spojené kyselé depozice (Ke znečišťování ovzduší 

dochází při mnoha lidských činnostech, ať už jde o průmysl a produkci 

elektrické energie, stavebnictví či dopravu. Kyselé depozice jsou pak důsledkem 

atmosférického znečištění, neboť cizorodé látky se díky nim vrací na zemský 

povrch. „Kyseliny v deštích pochází ze zemského povrchu a do atmosféry se 

dostávají prostřednictvím lidské činnosti. Nejvýznamnější z nich jsou kyselina 

sírová a dusičná. Obě vznikají chemickými a fotochemickými reakcemi 

v atmosféře z oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku (NOx).“
3 Kyselé deště 

(tzv. mokrá depozice) jsou však pouze jednou formou kyselých depozic – 

druhou je tzv. suchá depozice: „Mechanismus suché depozice je zhruba 

následující: plyny a aerosol z atmosféry se zachycují na povrchu vegetace, tam 

                                                           
3 HRUŠKA, Jakub; KOPÁČEK, Jiří. Kyselý déšť stále s námi – zdroje, mechanismy, účinky, minulost 
a budoucnost. PLANETA. 2005, roč. XII, č. 5/2005, s. 4. ISSN 1213-3393. Dokument je ke dni 15. března 
2014 dostupný také z: 
<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/DC21A4C7F0AFAD0AC1257081001AA6B7/$file/planeta_web.pdf> 
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se reakcí přemění na kyseliny a ty jsou při nejbližším dešti opláchnuty 

do půdy.“4),  

− degradace půdy, která muže nabývat čtyř základních podob, a to kontaminace 

(znečišťování půdy cizorodými látkami), deforestace (odlesňování), 

desertifikace (rozšiřování pouští) a eroze (odnos částic půdy působením větru či 

vody), 

− znečišťování vod – jde o kontaminaci všech částí hydrosféry, tedy moří a oceánů 

a sladkých vod povrchových i podzemních, v důsledku vypouštění odpadních 

vod, úniků či průsaků znečišťujících látek, rozsáhlých průmyslových havárií 

i mnoha dalších negativních jevů,  

− snižování biodiverzity neboli biologické rozmanitosti. Jedná se o úbytek 

různorodosti ekosystémů, druhů organismů i genetického dědictví. Vojtěch 

Stejskal ve své monografii nazvané Prosazování právní odpovědnosti v ochraně 

biodiverzity v souvislosti s tímto negativním jevem rozlišuje tlaky a příčiny 

a k těmto pojmům poznamenává následující: „Základním tlakem je fragmentace, 

degradace a destrukce biotopů kvůli změnám ve využívání půdy, mimo jiné 

například na základě transformace, intenzifikace produkčních systémů, 

zanechání tradičních (k biodiverzitě často šetrných) postupů, dále z důvodů 

výstavby atd. Dalšími klíčovými tlaky je nadměrné využívání přírodních zdrojů, 

získávání druhů pro obchodní účely, rozšíření nepůvodních invazních druhů 

a konečně zvyšující se míra znečištění životního prostředí. Velmi často působí 

několik tlaků současně. Z celosvětového hlediska jsou v pozadí těchto tlaků dvě 

hlavní příčiny: nárůst počtu obyvatel a narůstající spotřeba na obyvatele. 

K těmto příčinám přistupují i další příčiny, jako nedostatečná správa věcí 

veřejných a nedostatečné prosazování odpovědnosti při ochraně biodiverzity, 

probíhající změny klimatu s negativním dopadem na biodiverzitu (měnící se 

modely reprodukce či migrace) a konečně neschopnost či neochota klasických 

ekonomik uznat ekologické hodnoty přírodních zdrojů a ekosystémových služeb.5  

                                                           
4 HRUŠKA, Jakub; KOPÁČEK, Jiří. Kyselý déšť stále s námi – zdroje, mechanismy, účinky, minulost 
a budoucnost. PLANETA. 2005, roč. XII, č. 5/2005, s. 7. ISSN 1213-3393. Dokument je ke dni 15. března 
2014 dostupný také z: 
<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/DC21A4C7F0AFAD0AC1257081001AA6B7/$file/planeta_web.pdf> 
5 STEJSKAL, Vojtěch. Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity. 1. vyd. Praha : Eva 
Rozkotová - IFEC, 2006, s. 8. ISBN 80-903409-5-4. 
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Existence výše zmíněných globálních environmentálních problémů (a vedle nich 

nespočtu neméně závažných problémů regionálního či lokálního charakteru) se kvůli 

jejich rostoucí naléhavosti, stupňující se intenzitě projevů a díky novým vědeckým 

poznatkům stala v průběhu druhé poloviny 20. století nepopiratelným a všeobecně 

přijímaným faktem, což vedlo k tomu, že ochrana životního prostředí se stala tématem 

celospolečenské diskuze i tématem politickým. 

Tak tomu bylo od 70. let 20. století i v Československé socialistické republice.6 

Tehdejší nedemokratický režim s jeho centrálně plánovanou ekonomikou se však 

k životnímu prostředí stavěl přinejmenším přezíravě. Změna přišla teprve s rokem 1989. 

Československá federativní republika během krátké doby přistoupila k několika 

důležitým mezinárodním úmluvám na ochranu životní prostředí – mezi nejvýznamnější 

z nich patří např. Ramsarská Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam 

především jako biotopy vodního ptactva7 (ČSFR přistoupila 2. července 1990), 

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy8 (ČSFR přistoupila 1. října 1990), 

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování9 (ČSFR přistoupila 24. července 1991) či CITES - Úmluva 

o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin10 (ČSFR přistoupila 28. května 1992).11 Česká republika dne 1. ledna 1993 

sukcedovala do závazků plynoucích z těchto úmluv jakožto nástupnický stát zaniknuvší 

ČSFR.  

 

 

 

 

                                                           
6 DAMOHORSKÝ, Milan; DROBNÍK, Jaroslav; SMOLEK, Martin; SOBOTKA, Michal; STEJSKAL, 
Vojtěch. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 25. ISBN 978-80-7400-338-7. 
7 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 396/1990 Sb. Anglický název Ramsarské úmluvy: 
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat.  
8 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/2003 Sb.m.s. Anglický název Vídeňské úmluvy: Vienna 
Convention for the Protection of the Ozone Layer. 
9 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb. Anglický název Basilejské úmluvy: Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. 
10 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb. Anglický název úmluvy CITES: 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 
11 Výčet mnohostranných smluv týkajících se ochrany životního prostředí a jeho složek, jejichž stranou je 
Česká republika, včetně odkazů na jejich plné znění, je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva 
životního prostředí; ke dni 15. března 2014 je dostupný z: 
<http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_smlouvy> 
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1.3 Ochrana životního prostředí v ústavním právu České republiky 
 

Ústavním základem práva životního prostředí jsou ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky (dále jen „Ústava“), a ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod (dále jen „Listina“ či „LZPS“). Tyto předpisy nejvyšší právní 

síly obsahují nejen obecné proklamace, nýbrž i ustanovení, z nichž vyplývají konkrétní 

práva a povinnosti, upravené dále zákony.  

Ústava České republiky je, vzhledem ke svému zaměření na ústavní orgány, 

jejich fungování a vzájemné vztahy, na zmínky o ochraně životního prostředí dosti 

chudá. První nalezneme v preambuli, kde se praví: „My, občané České republiky 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (…)odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné 

přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství (…)prostřednictvím svých svobodně 

zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.“ Pod výraz zděděné 

přírodní a kulturní bohatství lze nepochybně zahrnout životní prostředí a jeho složky 

včetně člověkem vytvořených biotopů. Preambule, ač stojí před samotným textem, 

představuje nedílnou součást Ústavy České republiky, proklamuje hodnotové zaměření 

Ústavy i samotné České republiky, a je tak nezastupitelnou pomůckou pro interpretaci 

textu Ústavy. „Její význam však nespočívá ve formulaci konkrétních ustanovení, 

upravujících organizaci veřejné moci, příp. popisujících základní práva a svobody, 

nýbrž v uvození samotného textu Ústavy ČR a nastínění směrů, kterými má být 

vykládána. Je proto důležitá nikoliv z hlediska její přímé aplikace, nýbrž spíše jako 

prostředek výkladu Ústavy ČR. S ohledem na skutečnost, že ČR představuje zemi 

s polylegální ústavou (ústavu ve formálním smyslu tvoří celý ústavní pořádek), máme 

za to, že preambuli je třeba používat při výkladu nejen Ústavy ČR (tj. ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb.), nýbrž i při výkladu ústavních zákonů ostatních.“12  

Jediným dalším ustanovením Ústavy, které se týká životního prostředí a jeho 

ochrany, je článek 7: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství“. Podle autorů výše citovaného komentáře k Ústavě se o začlenění 

tohoto ustanovení do ústavního textu zasloužil prezident Václav Havel. Jím navrhované 

znění bylo poněkud košatější: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

                                                           
12 BAHÝĹOVÁ, Lenka aj. Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 21. ISBN 978-80-
7201-814-7. 
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přírodního bohatství, jeho rovnováhy a druhové rozmanitosti.“ 13 Tento článek vyjadřuje 

hodnotové zaměření České republiky jako státu, který se hlásí k ochraně životního 

prostředí a ke snaze nadále nezhoršovat jeho stav. Přírodní zdroje jsou definovány 

v ustanovení § 7 odst. 1 zákona o životním prostředí jako části živé nebo neživé přírody, 

které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. Přírodní zdroje 

lze dělit na obnovitelné a neobnovitelné. 

Ústava v čl. 7 ukládá státu povinnost zajistit šetrné využívání přírodních zdrojů 

a ochranu přírodního bohatství. Stát tuto povinnost naplňuje ve dvou oblastech – jednak 

při činnosti svých orgánů vykonávajících veřejnou správu a dále při regulování 

a nastavování limitů činností vykonávaných subjekty od státu odlišnými. Tento 

poměrně vágně a neurčitě formulovaný článek je proveden zejména zákonem 

o životním prostředí a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen 

„zákon o ochraně přírody a krajiny“ či „ZOPK“), ale rovněž celou řadou dalších zákonů 

z oblasti práva životního prostředí. 

Z dikce čl. 7 Ústavy lze dovodit, že ústavodárce k životnímu prostředí přistupuje 

jako k veřejnému statku. Toto pojetí opakovaně potvrdil ve své judikatuře Ústavní soud 

České republiky – například v nálezu III. ÚS 70/97 ze dne 10. července 1997, v němž se 

Ústavní soud vyjadřoval ke vztahu veřejného statku životního prostředí a subjektivního 

práva na příznivé životní prostředí, je řečeno následující: „(…)veřejným statkem se 

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

i právně rozložit na části a tyto přiřadit jednotlivcům jako podíly, přičemž pro základní 

práva a svobody je, na rozdíl od veřejných statků, typická jejich distributivnost. Aspekty 

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. 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 

                                                           
13 BAHÝĹOVÁ, Lenka aj. Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 131. ISBN 978-
80-7201-814-7. 
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odst. 1 Listiny), jakož i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat (čl. 41 

Listiny).“14 

Ústavním základem práva životního prostředí jsou též některá ustanovení 

zaručující subjektivní práva a svobody obsažená v Listině. Zásadní význam má z tohoto 

hlediska čl. 35, v němž je zakotveno právo na příznivé životní prostředí, právo 

na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů a zákaz 

ohrožovat a poškozovat životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Zařazení 

tohoto článku do Listiny je vyústěním dlouhotrvajících trendů v oblasti normotvorby – 

takzvaného procesu ekologizace práva, které se začaly projevovat po stockholmské 

Konferenci OSN (Organizace spojených národů) o životním prostředí (1972). 

Ekologizace práva postupně vedla k dalšímu jevu označovanému jako zelenání ústav. 

To znamená, že životní prostředí začíná být považováno za veřejný statek hodný 

ústavně zaručené ochrany. Na tento trend pak dále navazuje tzv. ekologizace základních 

práv, díky které je určitá kvalita životního prostředí zakotvena jako standard, na který 

mají obyvatelé daného státu subjektivní právo. S tímto článkem úzce souvisejí a na něj 

navazují další ustanovení Listiny, například čl. 6 odst. 1 (právo na život), čl. 31 (právo 

na ochranu zdraví), čl. 11 odst. 3 (omezení výkonu vlastnického práva). 

Podle článku 35 odst. 1 Listiny má každý právo na příznivé životní prostředí. 

Z hlediska členění Listiny je toto základní právo zařazeno v hlavě čtvrté, nazvané 

Hospodářská, sociální a kulturní práva. Každý má právo na životní prostředí určité 

kvality. Jaké kvality – to již ústava dále neřeší. Požaduje pouze, aby prostředí bylo 

příznivé, aniž by jakkoli specifikovala význam takového adjektiva v daném kontextu. 

Příznivost životního prostředí se posuzuje výhradně z hlediska lidí a jejich potřeb, 

neboť Listina k problematice životního prostředí pochopitelně přistupuje 

antropocentricky. Nepochybně musí jít o takové prostředí, které svými vlastnostmi 

neohrožuje lidské životy a zdraví a umožňuje důstojný rozvoj člověka jak po stránce 

tělesné tak i duševní. Kolektiv autorů brněnské učebnice práva životního prostředí 

na toto téma poznamenává: „Uvedené právo je tedy právem na prostředí určitých 

vlastností, a to takových, které člověku umožní uspokojovat nejen své základní 

biologické funkce, ale umožní mu život na úrovni, která odpovídá společenské povaze 

                                                           
14 Ústavní soud. Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 70/97 ze dne 10.7.1997. In Sbírka nálezů 
a usnesení Ústavního soudu. 1997, svazek 8, s. 375. Dokument je ke dni 15. března 2014 dostupný také z: 
<http://nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx> 
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lidské existence a dosažené úrovni jejího vývoje – technického, technologického, 

sociálního a kulturního. To všechno ovšem při současném respektování principu jednoty 

životního prostředí a principu trvale udržitelného rozvoje.“15 

Co se týče uplatnění práva na příznivé životní prostředí, z ustanovení čl. 41 odst. 

1 Listiny je zřejmé, že se tohoto práva lze domáhat pouze v mezích zákonů, které 

provádějí článek 35. Právo na příznivé životní prostředí tudíž není přímo vykonatelné 

(self-executing) na základě ustanovení Listiny, nýbrž může být realizováno pouze 

na základě zákonů o životním prostředí, o ochraně přírody a krajiny a dalších zákonů 

z oblasti práva životního prostředí. 

Listina v článku 35 odst. 2 přiznává každému právo na včasné a úplné informace 

o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Toto ustanovení je ve vztahu speciality 

k článku 17 Listiny (a rovněž k článku 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod16). Vztah těchto dvou ustanovení Listiny se projevuje i v existenci dvou zákonů, 

a to zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“ či „ZSPI“), a zákona č. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o životním prostředí (dále jen „zákon o právu na informace o životním 

prostředí“ či „ZPIŽP“). V souladu s článkem 41 odst. 1 Listiny lze toto právo 

uplatňovat v mezích nejen zákona o právu na informace o životním prostředí, ale 

v určité míře i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů“ či 

„EIAZ“). 

Článek 35 odst. 3 Listiny stanovuje, že při výkonu svých práv nesmí nikdo 

ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody 

a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Toto ustanovení úzce souvisí 

zejména s článkem 11 odst. 3 Listiny, kde je řečeno, že výkon vlastnictví nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

Za příznivý stav životního prostředí odpovídá v první řadě stát (právo na příznivé 

životní prostředí je subjektivním právem každého vůči státu). Ustanovení článku 35 

odst. 3 Listiny se však obrací na „všechny“, což má své opodstatnění v tom, že životní 

                                                           
15 PEKÁREK, Milan; PRŮCHOVÁ, Ivana; DUDOVÁ, Jana aj. Právo životního prostředí I. díl. 2., 
přepracované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 41. ISBN 978-80-210-4926-0. 
16 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. Anglický název úmluvy: 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
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prostředí bývá bezprostředně dotčeno právě činností subjektů odlišných od státu. 

„Dochází tak k rozšíření odpovědnostní dimenze ochrany životního prostředí i směrem 

k jednotlivcům (fyzickým i právnickým osobám), kde má primárně povahu právní 

odpovědnosti (ekologicky-právní), plnící převážně sankční funkci (za protiprávní 

jednání i za samotný následek v podobě ‚ztráty na životním prostředí‘).“ 17 Téměř 

při každé lidské činnosti dochází k ohrožování či poškozování životního prostředí. 

Přípustná míra zásahů do životního prostředí musí být definována zákonem, v čemž lze 

spatřovat působení článku 7 Ústavy, který státu ukládá, aby dbal o šetrné využívání 

přírodních zdrojů a ochraňoval přírodní bohatství. 

                                                           
17 WAGNEROVÁ, Eliška aj. Listina základních práv a svobod : komentář. 1. vyd. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2012, s. 720. ISBN 978-80-7357-750-6. 
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2. Obec 
 
2.1 Pojem „obec“ 
 

Slovo „obec“ se v českém právním řádu objevuje ve dvou základních 

významech – může označovat buď územní jednotku, nebo společenství občanů s vlastní 

právní subjektivitou, založené na teritoriálním principu, které má právo na samosprávu. 

Podle ustanovení § 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu (dále jen 

„zákon o územním členění státu“), jsou obce spolu s vojenskými újezdy nejmenšími 

jednotkami, na něž se dělí území České republiky. Pojmu „obec“ je zde očividně užito 

ve smyslu „území obce“. Ačkoli se i v běžném hovoru pod pojmem „obec“ rozumí 

nejčastěji právě část zemského povrchu, která tvoří teritoriální substrát obce, domnívám 

se, že v daném ustanovení by bylo vhodnější uvádět namísto slova „obec“ raději „území 

obce“ i s ohledem na to, že tohoto výrazu zákon o územním členění státu užívá 

v ustanovení § 1a, kde stojí, že „území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více 

souvislých katastrálních území“.  

V souladu s Ústavou lze obec chápat jako právnickou osobu (veřejnoprávní 

korporaci), která může mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu, která 

je samostatně spravována zastupitelstvem a do jejíž činnosti smí stát zasahovat pouze 

za účelem ochrany zákona zákonem stanoveným způsobem. Takto vymezená obec má 

tři základní znaky: „územní základ obce, osobní základ obce a výkon obecní 

samosprávy.“18 V České republice se v současnosti nachází celkem 6 251 obcí.19  

 

2.2 Historický vývoj obcí 
 

Prvopočátky určité míry samosprávy některých obcí lze nalézt již v období 

feudalismu u tzv. královských měst, která podléhala přímo panovníkovi a měla právo 

autonomní normotvorby, na rozdíl od naprosté většiny ostatních sídel. Změnu přinesla 

březnová ústava ze 4. března 1849 a zejména na ni navazující obecní zákon č. 170 ř.z. 

(tzv. obecní zřízení). Tímto zákonem, jenž byl uvozen prohlášením: „Základem 

svobodného státu jest svobodná obec.“, bylo obcím přiznáno postavení územních 
                                                           
18 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí : základy obecního práva. 1. vyd. Praha : CODEX 
Bohemia, 1998, s. 65. ISBN 80-85963-73-6. 
19 Údaje platné pro rok 2013 jsou ke dni 15. března 2014 dostupné na webové stránce Českého 
statistického úřadu: <http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E6E9/$File/130212001.pdf> 
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samosprávných společenství občanů. Zajímavým faktem je, že již v tomto předpisu má 

svůj původ dělení působnosti obce na samostatnou (řečeno tehdejší terminologií 

„přirozenou“) a přenesenou. „P řirozená působnost měla zahrnovat ‚vše, co se zájmu 

obce nejprve dotýká, a v rámci svých hranic plně obstarat může. Zachovává jen 

s ohledem na celkové blaho zákonem daná nutná omezení‘. Do přenesené působnosti 

bylo řazeno ‚obstarávání určitých veřejných záležitostí, které jsou obci svěřeny cestou 

delegace státem‘.“20 I přes různé peripetie, jakými byly například snahy o restauraci 

absolutismu v 50. letech 19. století, se právní úprava postavení obcí za trvání 

habsburské monarchie nijak výrazně nezměnila a při vzniku Československé republiky 

byly dosavadní právní předpisy týkající se obcí recipovány zákonem č. 11/1918 

Sb. z. a n. do právního řádu nového státu. Odklon od tradice obecní samosprávy přinesl 

až rok 1945, kdy byly ustaveny národní výbory na úrovni místní, okresní a zemské 

(později krajské). Tento vývoj byl potvrzen i Ústavou Československé republiky 

z května roku 1948. Podle tehdejší právní úpravy byly národní výbory charakterizovány 

jako „orgány jednotné lidové správy“21 a jejich soustava byla založena na principu 

subordinace, kdy národní výbor nižšího stupně byl podřízen národnímu výboru stupně 

vyššího a národní výbory obecně byly podřízeny orgánům moci výkonné a především 

ministru vnitra. Tímto vývojem došlo k postátnění veškeré místní i regionální správy 

a územní samospráva byla odstraněna. K obnově samosprávných obcí došlo až po pádu 

komunistického režimu, a to na základě ústavního zákona č. 294/1990 Sb., kterým byla 

novelizována Ústava Československé socialistické republiky a ústavní zákon 

o československé federaci. Základem místní samosprávy byla dle čl. 86 tohoto předpisu 

obec, vymezená jako samosprávné společenství občanů, které je právnickou osobou 

s vlastním majetkem, s nímž samostatně hospodaří. Podrobnou úpravu pak obsahoval 

zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích.  

 

 

 

 

                                                           
20 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí : základy obecního práva. 1. vyd. Praha : CODEX Bohemia, 
1998, s. 16. ISBN 80-85963-73-6. 
21 Ústavní zákon č. 150 ze dne 9. května 1948, Ústava Československé republiky, § 125. In Sbírka zákonů 
a nařízení republiky Československé. 1948, částka 52, s. 1081. Dokument je ke dni 15. března 2014 
dostupný také z: <http://ftp.aspi.cz/opispdf/1948/052-1948.pdf> 
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2.3 Právní úprava postavení obcí 
 

Česká republika se podle ustanovení čl. 99 ústavy člení na obce jakožto základní 

územní samosprávné celky (na rozdíl od krajů, které jsou územními samosprávnými 

celky vyššími). Ústava dále definuje územní samosprávné celky jako „územní 

společenství občanů, která mají právo na samosprávu“ (čl. 100 odst. 1 Ústavy) a které 

jsou „veřejnoprávními korporacemi, jež mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle 

vlastního rozpočtu“  (čl. 101 odst. 3 Ústavy). „Veřejnoprávní korporace“ je právně-

teoretický pojem, o jehož precizní vymezení se odborníci pokoušejí již téměř jedno 

století. Jednu z nejnovějších definic nabízí například Dušan Hendrych, když říká, že jde 

o „ člensky organizovaný subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně 

plnit veřejné úkoly.“22 Jaký však byl úmysl ústavodárce, když tento pojem zahrnul 

do textu ústavy a učinil z něj tak součást pozitivního práva? Smyslem pravděpodobně 

bylo zajistit, aby zákony i právní předpisy nižší právní síly upravující postavení obcí 

byly formulovány, ale také vykládány v souladu s obsahem pojmu „veřejnoprávní 

korporace“, jak je chápán právní naukou.23 

Jak je uvedeno výše, jedním ze tří základních znaků obcí je výkon obecní 

samosprávy. Dne 15. října 1985 byla ve Štrasburku na úrovni Rady Evropy přijata 

Evropská charta místní samosprávy, jejíž článek 3, odst. 1. charakterizuje místní 

samosprávu jako „právo a schopnost místních společenství v mezích daných zákonem 

na svou odpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva upravovat a spravovat podstatnou 

část věcí veřejných“. Česká republika se stala smluvní stranou této úmluvy dne 

28. května 1998.24 

Na ústavní články vztahující se k problematice obcí a jejich samosprávy 

navazuje celá řada zákonů. Komplexní úpravu obsahuje zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích (označovaný v duchu tradice rakouské legislativy rovněž jako „obecní 

zřízení“, dále též jen „OZř“). Dalšími zákony jsou například: 

                                                           
22 HENDRYCH, Dušan aj. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 101. ISBN 
978-80-7179-254-3. 
23 SLÁDEČEK, Vladimír; MIKULE, Vladimír; SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky : 
komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 858. ISBN 978-80-7179-869-9. 
24 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb.  
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− zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon o hlavním městě 

Praze“; Praha je tak jedinou obcí v České republice, jejíž poměry nejsou obecně 

upraveny obecním zřízením, nýbrž tímto zvláštním zákonem), 

− zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon o volbách 

do zastupitelstev v obcích“), 

− zákon ČNR č. 298/1992 Sb., o místním referendu,  

− zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

− zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon o místních 

poplatcích“). 

 

2.4 Působnost obce 
 
Působnost obce lze obecně charakterizovat jako „právně vymezený okruh 

společenských vztahů, předmět, obsah a rozsah činností, v nichž obec realizuje svoji 

pravomoc. Pravomocí obce se potom rozumí souhrn oprávnění, jimiž je obec vybavena, 

a právních povinností, jež jsou obci uloženy, pro potřeby plnění úkolů obce."25  

Působnost obce je limitována jednak z hlediska rozsahu území, nad kterým je 

vykonávána, jednak z hlediska společenských vztahů, na něž se vztahuje – hovoříme 

zde o působnosti místní a věcné. Působnost obce se zpravidla vztahuje pouze na území 

dané obce, existují však určité výjimky, které se projevují u obcí s pověřeným obecním 

úřadem a obcí s rozšířenou působností (§ 61 odst. 1, písm. b), c) obecního zřízení). 

Jak již bylo zmíněno v oddíle o historickém vývoji obcí, už od doby obecního 

zřízení z roku 1849 se datuje tradice dualismu působnosti samostatné a přenesené.  

 

2.4.1 Samostatná působnost  
 

Podle ustanovení § 35 odst. 1 obecního zřízení zahrnuje samostatná působnost 

záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nenáležejí krajům nebo nejde 

o věci, jež jsou předmětem přenesené působnosti obce nebo předmětem státní správy 

vykonávané na základě zvláštních zákonů správními úřady, a dále ty záležitosti, které 

                                                           
25 KOUDELKA, Zdeněk; ONDRUŠ, Radek; PRŮCHA, Petr. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 
3. dopl. vyd. podle stavu k 1.2.2005. Praha : Linde, 2005, s. 22. ISBN 80-7201-525-7. 
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do samostatné působnosti obce svěřuje zákon. Obecní zřízení toto vymezení dále rozvíjí 

demonstrativním naznačením rozsahu samostatné působnosti obce, do níž patří zejména 

schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, vydávání obecně závazných vyhlášek, 

rozhodování o vyhlášení místního referenda, rozhodování o spolupráci s jinými obcemi 

či zřizování a zrušování obecní policie.26 Orgánem rozhodujícím v záležitostech, které 

náleží do samostatné působnosti, je zastupitelstvo obce.  

Pro situace, kdy zvláštní zákony ukládají obcím úkoly v oblasti veřejné správy, 

aniž by stanovily, do které sféry působnosti obce daný úkol spadá, poskytuje ustanovení 

§ 8 OZř poměrně strohé a jasné pravidlo – podle něj totiž, upravuje-li zvláštní zákon 

působnost obcí a nestanoví-li, že daná věc náleží do působnosti přenesené, platí, že jde 

vždy o působnost samostatnou.  

Limity, v nichž se obec při výkonu samostatné působnosti musí pohybovat, 

upravuje obecní zřízení v § 35 odst. 3. Při vydávání obecně závazných vyhlášek se obec 

musí řídit zákonem. V ostatních záležitostech samostatné působnosti se obec musí řídit 

jak zákonem, tak i jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.  

Kontrola výkonu samostatné působnosti obcí je podle ustanovení § 129 OZř 

svěřena Ministerstvu vnitra, přičemž tato kontrola spočívá ve zjišťování, zda „orgány 

obcí, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst dodržují 

při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy.“27 Při provádění 

kontroly je obec povinna poskytnout kontrolujícímu veškerou možnou součinnost. 

Kontrolující o výsledcích kontroly pořídí písemný protokol o kontrole a seznámí s jeho 

obsahem starostu či jím pověřeného zástupce. Ti mohou proti protokolu o kontrole 

do 15 dnů od jeho převzetí podat námitky. O námitkách rozhoduje kontrolující. 

V případě, že kontrolující námitkám nevyhověl, může se starosta, popřípadě jím 

pověřený zástupce, odvolat k tomu, kdo kontrolujícího pověřil kontrolou.  

 

2.4.2 Přenesená působnost 
 
Ústavním základem přenesené působnosti je článek 105 Ústavy, v němž je 

řečeno, že orgánům samosprávy lze svěřit výkon státní správy pouze tehdy, stanoví-li 

tak zákon. S tím úzce souvisí i článek 100 Ústavy, podle něhož zákon stanoví, kdy je 

                                                           
26 Viz ustanovení § 84 odst. 2 OZř.  
27 Viz ustanovení § 129 odst. 3 písm. a) OZř. 
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území obce správním obvodem. Podstatou přenesené působnosti je to, že stát zákonem 

deleguje část státní správy na orgány samosprávy (nikoli na územní samosprávné celky 

samotné). Orgány obcí se na základě této delegace stávají vykonavateli správy, jejímž 

nositelem je stát – jedná se tedy o nepřímý výkon státní správy, neboť určitý objem 

státní správy je vykonáván orgány subjektu odlišného od státu. Z pohledu obce má 

přenesená působnost povahu povinnosti uložené jí na základě zákona.28 Na plnění úkolů 

v přenesené působnosti náleží obci příspěvek ze státního rozpočtu (§ 62 obecního 

zřízení).  

Při výkonu přenesené působnosti jsou orgány obce vázány širší škálou právních 

předpisů i interních instrukcí, než je tomu v případě působnosti samostatné: 

− při vydávání nařízení se orgány obce musejí řídit zákony a jinými právními 

předpisy, 

− v ostatních případech výkonu přenesené působnosti jsou orgány obce povinny 

respektovat nejen zákony a jiné právní předpisy, ale též usnesení vlády, 

směrnice ústředních správních úřadů i opatření příslušných orgánů veřejné 

správy přijaté při kontrole výkonu přenesené působnosti.29 

Podle ustanovení § 129 odst. 1 OZř je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům 

obce kontrolován krajským úřadem kraje, jehož je obec součástí. Krajský úřad tuto 

kontrolu provádí v přenesené působnosti. Je zřejmé, že ve sféře přenesené působnosti se 

uplatňuje hierarchická struktura veřejné správy, kde nadřízeným orgánem orgánů obce 

je krajský úřad. V oblasti samostatné působnosti je takové uspořádání vyloučeno, neboť 

by popíralo Ústavou garantované právo na samosprávu. 

 

2.5 Právní předpisy obcí 
 
Ústava v článku 104 odst. 3 umožňuje zastupitelstvům samosprávných 

celků vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích jejich samostatné působnosti. Ústava 

sama tak dává obcím generální zmocnění k této formě autonomní normotvorby, aniž by 

vyžadovala ještě zvláštní zákonné zmocnění. S tím je v rozporu jak krajské zřízení, tak 

i obecní zřízení, které pro obecně závazné vyhlášky, jimiž jsou ukládány povinnosti, 

                                                           
28 HENDRYCH, Dušan aj. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 154. ISBN 
978-80-7179-254-3. 
29 Viz ustanovení § 61 odst. 2 OZř. 
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vyžadují, aby k jejich vydání byla obec (resp. kraj) zmocněna zákonem.  Obecní zřízení 

v ustanovení § 10 písm. a), b), c) samo zmocňuje obec k ukládání povinností obecně 

závaznými vyhláškami, a to ve třech oblastech, kterými jsou: 

− zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

− stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, 

− zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, ochrana životního prostředí 

a veřejné zeleně a užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti.  

V ustanovení § 10 písm. d) pak obecní zřízení odkazuje na možnost, že obec 

bude k ukládání povinností obecně závaznou vyhláškou zmocněna zvláštním zákonem. 

Podle § 11 odst. 1 OZř mohou obce v přenesené působnosti vydávat nařízení 

obce, a to na základě zákona a v jeho mezích, pokud je k tomu zákonem zmocněna. 

Toto ustanovení vychází z článku 79 odst. 3 Ústavy, který přiznává možnost vydávat 

nařízení vedle orgánů územní samosprávy i ministerstvům a jiným správním úřadům. 

Jelikož je nařízení obce prováděcím právním předpisem vydávaným ve sféře státní 

správy, v níž je „stát i kraj obci nadřazen, mělo by nařízení obce být v souladu 

s podzákonnými předpisy státu i kraje nejen při jejich vydání, ale po celou dobu 

platnosti, pokud zákon výslovně nestanoví jinak – např. z důvodu možnosti určitou 

otázku upravenou nařízením kraje upravit v obci odchylně“ 30 

Podmínkou platnosti právního předpisu obce (bez ohledu na to, zda jde 

o nařízení obce či o obecně závaznou vyhlášku) je jeho vyhlášení, které se provede 

vyvěšením právního předpisu na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž 

první den vyvěšení předpisu je považován za den jeho vyhlášení. Takový právní předpis 

obecně nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Obecně závazná vyhláška 

musí být neprodleně po dni vyhlášení zaslána Ministerstvu vnitra, nařízení obce musí 

být neprodleně po dni vyhlášení zasláno příslušnému krajskému úřadu.31  

 

 

 

 

                                                           
30 KOUDELKA, Zdeněk; ONDRUŠ, Radek; PRŮCHA, Petr. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 
3. dopl. vyd. podle stavu k 1.2.2005. Praha : Linde, 2005, s. 41. ISBN 80-7201-525-7. 
31 Viz ustanovení § 12 OZř. 
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2.6 Kategorie obcí 
 
Co se týče samostatné působnosti, je postavení všech obcí v zásadě stejné. 

Za jedinou výjimku lze označit hlavní město Prahu, které díky svému významu 

a velikosti vykazuje „dvojjedinou“ povahu, neboť má postavení obce i kraje zároveň. 

To se projevuje i v úpravě samostatné působnosti Prahy, konkrétně v ustanovení § 16 

odst. 2 zákona o hlavním městě Praze: „Do samostatné působnosti hlavního města 

Prahy patří záležitosti, které do její samosprávy svěří zvláštní nebo tento zákon, nebo 

které jsou zvláštními zákony svěřeny obcím nebo krajům.“   

V oblasti přenesené působnosti je členění poněkud košatější – obecní zřízení 

v § 61 odst. 1 hovoří o přenesené působnosti: 

− v základním rozsahu svěřeném obci,  

− v rozsahu pověřeného obecního úřadu a  

− v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  

V tomto kontextu tak můžeme rozlišovat tři kategorie obcí, které se navzájem 

liší objemem přenesené působnosti a velikostí správního obvodu, kde jejich orgány tuto 

působnost vykonávají. Toto dělení je upraveno v hlavě III obecního zřízení a zvláštním 

zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 

obcí s rozšířenou působností (dále jen „zákon o stanovení obcí“), který dané obce 

taxativně vyjmenovává. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí 

s rozšířenou působností jsou vymezeny ve vyhlášce č. 388/2002 Sb., a to tak, že 

pro každý takový správní obvod je uveden výčet obcí, jejichž územím je daný obvod 

tvořen. 

Obce vykonávající přenesenou působnost pouze v základním rozsahu jsou 

všechny obce, které nepatří do ostatních dvou kategorií. Podle ustanovení § 61 odst. 

1 písm. a) OZř je správním obvodem takové obce výhradně její území. Toto ustanovení 

je provedením článku 100 odst. 1, věty druhé Ústavy, podle něhož zákon stanoví, kdy je 

území samosprávného celku správním obvodem.  

Obce s pověřeným obecním úřadem vykonávají na vlastním území obce 

přenesenou působnost v základním rozsahu a vedle toho vykonávají ještě další objem 

přenesené působnosti, která jim byla svěřena zvláštními zákony a kterou vykonávají 

ve správním obvodu určeném výše zmíněnou vyhláškou. Podle přílohy č. 1 k zákonu 
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o stanovení obcí je v současnosti na území České republiky celkem 388 obcí 

s pověřeným obecním úřadem. 

Obce s rozšířenou působností vykonávají přenesenou působnost v základním 

rozsahu (toliko pro své vlastní území), přenesenou působnost pověřeného obecního 

úřadu (v daném správním obvodu) a navíc ještě další, kterou jim svěřují zvláštní 

zákony. Tu vykonávají ve správních obvodech vymezených výše zmíněnou vyhláškou. 

Podle výčtu v příloze č. 2 k zákonu o stanovení obcí existuje v České republice 205 obcí 

s rozšířenou působností. Každá z nich je zároveň obcí s pověřeným obecním úřadem.  

 

2.7 Orgány obce 
 

2.7.1 Orgány obce obecně 
 
Obec jakožto právnická osoba musí mít určitou soustavu orgánů, které budou 

vytvářet vůli obce a budou jejím jménem rozhodovat a jednat. Z hlediska struktury 

orgánů obce lze nalézt určitou paralelu s ústavními orgány státu – nalezneme zde 

kolektivní orgán volený přímo občany obce (zastupitelstvo), užší výkonný orgán volený 

zastupitelstvem (radu obce) i monokratický orgán, který zastupuje obec navenek 

(starostu). 

Orgány obce můžeme dělit na obligatorní orgány, kterými jsou zastupitelstvo 

obce, starosta, rada obce (pokud je v obci alespoň 15 zastupitelů) a obecní úřad, 

a fakultativní orgány, např. komise pro projednávání přestupků. 

 

2.7.2 Zastupitelstvo obce 
 
Zastupitelstvo obce je kolektivním orgánem. Počet členů je podle obecního 

zřízení32 diferencován v závislosti na počtu obyvatel té které obce – pohybuje se 

v rozmezí od 5 do 55 zastupitelů. Zastupitelstvo je jediným orgánem obce, který je 

zmíněn Ústavou, a to hned několikrát.33 Důvodem této výsady je zřejmě skutečnost, že 

zastupitelstvo je v současnosti jediným orgánem, který je volen přímo obyvateli dané 

obce. Skrze volby je zastupitelstvo legitimováno k rozhodování o záležitostech obce. 

                                                           
32 Viz ustanovení § 68 OZř. 
33 Viz hlavu sedmou Ústavy. 
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Navíc se od legitimity zastupitelstva odvozuje i legitimita dalších orgánů obce, jež jsou 

zastupitelstvem voleni – rady obce i starosty.  

Ústava ve svém článku 102 obecně upravuje volby zastupitelstva. Podrobnou 

úpravu „komunálních“ voleb pak obsahuje zákon o volbách do zastupitelstev v obcích. 

„Zastupitelstvo je voleno na čtyři roky obyvateli s volebním právem staršími 18 let 

poměrným systémem volebního dělitele d’Hondt. Volby vyhlašuje prezident republiky, 

za den vyhlášení se považuje den, kdy jeho rozhodnutí bylo publikováno ve sbírce 

zákonů.“ 34 Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením.  

Zastupitelstvo rozhoduje v oblasti samostatné působnosti obce o záležitostech, 

jež jsou mu vyhrazeny příslušnými ustanoveními obecního zřízení (§ 84 odst. 2, 3, 5 

a § 85 OZř). Zastupitelstvo si navíc podle ustanovení § 84 odst. 4 OZř může atrahovat 

i další pravomoci v samostatné působnosti kromě těch, které jsou ustanovením § 102 

odst. 2 svěřeny radě obce, přičemž „za nejčastější případy atrakce bude možno 

považovat ty případy rozhodovací působnosti rady, kde zastupitelstvo zváží jejich 

mimořádný dosah na obec a rozhodne o jejich projednání a rozhodnutí v širším plénu 

zastupitelstva obce.“35 Zastupitelstvo rozhoduje hlasováním a pro platné usnesení, 

rozhodnutí či volbu se obecně vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů 

zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva je veřejné.  

V případě, že se obec ocitne bez zastupitelstva (jestliže se se pro nedostatek 

kandidátů v obci nekonaly vyhlášené komunální volby nebo všem zastupitelům zanikly 

mandáty a na jejich místa nenastoupili náhradníci nebo jestliže došlo ke sloučení obcí či 

oddělení části obce), jmenuje Ministerstvo vnitra správce obce.36, 37 K jeho postavení se 

Ministerstvo vnitra vyjádřilo následovně: „ Činnost správce obce není plnohodnotnou 

náhradou působnosti a pravomoci zastupitelstva obce ani starosty obce. Správce obce 

kromě podílu na uskutečnění dodatečných voleb (v součinnosti s krajským úřadem 

a s obecním úřadem obce s rozšířenou působností) plní na základě zákona pouze 
                                                           
34 KOUDELKA, Zdeněk; ONDRUŠ, Radek; PRŮCHA, Petr. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 
3. dopl. vyd. podle stavu k 1.2.2005. Praha : Linde, 2005, s. 278. ISBN 80-7201-525-7. 
35 KOUDELKA, Zdeněk; ONDRUŠ, Radek; PRŮCHA, Petr. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 
3. dopl. vyd. podle stavu k 1.2.2005. Praha : Linde, 2005, s. 302. ISBN 80-7201-525-7. 
36 Viz ustanovení § 98 OZř. 
37 Mediálně známým příkladem obce, kterou tento osud potkal, je obec Prameny v okrese Cheb. V obci 
(zřejmě kvůli jejímu značnému zadlužení) se pro nedostatek kandidátů neuskutečnilo několik voleb 
do zastupitelstva. Prameny se tak v roce 2009 staly první obcí v České republice, které musel být 
jmenován správce. Viz např.: UHLOVÁ, Saša. Obec Prameny na Chebsku začal řídit státní úředník. 
Deník Referendum. 2009. Dokument je ke dni 15. března 2014 dostupný z: 
<http://denikreferendum.cz/clanek/474-obec-prameny-na-chebsku-zacal-ridit-statni-urednik> 
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vybrané úkoly orgánů obce na úseku samostatné působnosti a dále úkoly přenesené 

státní správy a územní samosprávy, z nichž některé mají převážně přechodný 

(udržovací) charakter.“38  

 

2.7.3 Rada obce  
 
Rada obce je kolektivním orgánem, který je tvořen starostou, místostarostou 

(resp. místostarosty) a dalšími členy volenými z řad zastupitelstva obce. Členů rady 

může být pět až jedenáct, jejich počet musí být vždy lichý. V obcích s počtem 

zastupitelů nižším než 15 se rada obce nevolí – v takovém případě vykonává pravomoc 

rady starosta (kromě těch záležitostí, které ustanovení § 102 odst. 4 OZř svěřuje 

zastupitelstvu). 

V oblasti samostatné působnosti je rada podle ustanovení § 99 odst. 1 OZř 

výkonným orgánem obce, což znamená, že provádí usnesení zastupitelstva, zejména 

zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. Rada má také významná 

kontrolní oprávnění – kontroluje plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti 

samostatné působnosti, přezkoumává opatření přijatá v samostatné působnosti obecním 

úřadem a komisemi. Nejdůležitější činností vykonávanou radou obce v přenesené 

působnosti je vydávání nařízení obce. 

Aby byla rada schopná usnášet se, musí být přítomna nadpoloviční většina všech 

jejích členů. Souhlas stejné většiny se vyžaduje i pro přijetí usnesení či rozhodnutí rady. 

 

2.7.4 Starosta 
 
Starostu, stejně jako místostarostu (místostarosty) volí zastupitelstvo obce 

ze svých řad. Starosta je pak zastupitelstvu odpovědný za výkon své funkce. Starosta 

podle obecního zřízení zastupuje obec navenek (§ 103 odst. 1 OZř). To však v žádném 

případě neznamená, že by měl jakési generální zmocnění jednat za obec, naopak 

„s ohledem na systém obecního uspořádání není na místě považovat ho za ‚zástupce‘ 

obce, on je jejím orgánem. Pokud činí starosta za obec právní úkony, které vyžadují 

                                                           
38 MINISTERSTVO VNITRA ĆESKÉ REPUBLIKY, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Otázky 
a odpovědi k výkonu funkce správce obce. 2006. Praha. Dokument je ke dni 15. března 2014 dostupný z: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/otazky-a-odpovedi-k-vykonu-funkce-spravce-obce.aspx> 
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schválení zastupitelstva, případně rady obce, jsou bez tohoto schválení takové úkony 

od počátku neplatné (srov. § 41 odst. 2 OZř).“ 39  

Starosta svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady obce. Ve vztahu 

k zaměstnancům obce plní starosta úkoly zaměstnavatele. Není-li v obci obsazena 

funkce tajemníka obecního úřadu, zabezpečuje starosta výkon přenesené působnosti. 

V oblasti samostatné působnosti rozhoduje starosta v těch záležitostech, které mu byly 

svěřeny radou obce. Významnou pravomocí starosty ve vztahu k radě obce je možnost 

pozastavit výkon jejího usnesení, domnívá-li se, že je nesprávné. Starosta pak danou věc 

předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce.40 

 

2.7.5 Obecní úřad 
 
Obecní úřad je tvořen starostou, stojícím v jeho čele, a dále místostarostou, 

tajemníkem obecního úřadu (je-li v obci tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce 

zařazenými do obecního úřadu.41 Obecní úřad se ve městech označuje jako městský 

úřad a v městysích jako úřad městyse. Ve statutárních městech pak nalezneme 

magistráty a úřady městských obvodů, případně úřady městských částí. 

Vzhledem k častému směšování pojmů „obec“ a „obecní úřad“ je třeba 

připomenout, že pouze obec jakožto veřejnoprávní korporace je nadána právní 

subjektivitou, zatímco obecní úřad je pouze jedním z orgánů obce. Rozdílné je i jejich 

postavení v systému veřejné správy: „Obec je subjektem veřejné správy (stejně jako 

např. stát), zatímco obecní úřad, jakožto jeden z orgánů obce, představuje vykonavatele 

veřejné správy.“42 

V samostatné působnosti obecní úřad především plní úkoly uložené mu 

zastupitelstvem nebo radou. Těžiště činnosti obecního úřadu však spočívá v oblasti 

přenesené působnosti, kterou vykonává v tom rozsahu, v jakém není svěřena jiným 

orgánům obce. Obecní úřady vykonávají přenesenou působnost v různém objemu – viz 

oddíl 2.6 Kategorie obcí.

                                                           
39 HENDRYCH, Dušan aj. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 158. ISBN 
978-80-7179-254-3. 
40 Viz ustanovení § 105 OZř. 
41 Viz ustanovení § 109 odst. 1 OZř.  
42 VEDRAL, Josef aj.  Zákon o obcích (obecní zřízení) : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, 
s. 564. ISBN 978-80-7179-597-1. 
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3. Samostatná působnost obce a ochrana životního prostředí 
 
3.1 Obec v koncepční fázi územního plánování 

 
3.1.1 Územní plánování a ochrana životního prostředí 
 

Územní plánování, které je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“ či „StavZ“) by v ideálním 

případě mělo představovat postup, při němž dojde ke sladění a harmonickému (nebo 

alespoň kompromisnímu) vyvážení různých zájmů při rozhodování o budoucím využití 

území. Stavební zákon poznamenává, že územní plánování má za cíl „vytvářet 

předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích.“43 Vyjádření zásady udržitelného 

rozvoje je v právním předpisu, na jehož základě jsou realizovány dalekosáhlé a často 

trvalé změny ve využití území, zcela jistě na místě.  

Při územním plánování se uplatňuje poměrně široká škála nástrojů, které lze 

dělit dle následujícího schématu44: 

− nástroje koncepční: 

− územně plánovací podklady 

� územně analytické podklady 

� územní studie 

− politika územního rozvoje 

− územně plánovací dokumentace 

� zásady územního rozvoje 

� územní plán 

� regulační plán (Ve schváleném rozsahu nahrazuje územní rozhodnutí, čímž 

se stává nástrojem realizačním.) 

− nástroje realizační: 

− regulační plán 

                                                           
43 Viz ustanovení § 18 odst. 1 StavZ.  
44 DAMOHORSKÝ, Milan; DROBNÍK, Jaroslav; SMOLEK, Martin; SOBOTKA, Michal; STEJSKAL, 
Vojtěch. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 206. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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− územní rozhodnutí (souhlas) 

− územní opatření 

 

3.1.2 Postavení obce 
 

Podle § 5 odst. 1 StavZ vykonávají působnost ve věcech územního plánování 

vedle orgánů krajů, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva obrany rovněž orgány 

obcí. Do rozsahu této jejich působnosti náleží ochrana a rozvoj hodnot území obce, 

kromě záležitostí, které jsou svěřeny orgánům krajů nebo dotčeným orgánům. 

Stavební zákon jako zvláštní zákon ve vztahu k obecnímu zřízení uvádí vlastní 

vymezení samostatné a přenesené působnosti územně samosprávných celků, když říká, 

že „orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování podle 

tohoto zákona jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje 

zastupitelstvo obce nebo kraje.“45 Do samostatné působnosti obce rovněž náleží 

oprávnění obecního zastupitelstva uplatňovat námitky k zásadám územního rozvoje 

a připomínky k územnímu plánu sousední obce, a to podle § 6 odst. 6 písm. písm. 

d) StavZ. 

V následujících pododdílech se pokusím charakterizovat možnosti obce působit 

k ochraně životního prostředí ve vztahu k politice územního rozvoje, zásadám 

územního rozvoje a územnímu plánu, přičemž se budu soustředit zejména na sféru 

samostatné působnosti. 

 

3.1.3 Politika územního rozvoje 
 
Politika územního rozvoje (dále též „PÚR“) určuje „požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 

souvislostech“46, což ji staví na vrchol pomyslné pyramidy hierarchicky uspořádaných 

koncepčních nástrojů územního plánování, kdy všechny typy územně plánovací 

dokumentace musí být s politikou územního rozvoje v souladu. 

Návrh politiky územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále 

též „MMR“) ve spolupráci s dalšími ministerstvy, jinými ústředními správními úřady 

                                                           
45 Viz ustanovení § 5 odst. 2 StavZ.  
46 Viz ustanovení § 31 odst. 1 StavZ. 
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a kraji. Návrh se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle ustanovení 

§ 33 odst. 4 StavZ mohou obce (a veřejnost) ve stanovené lhůtě Ministerstvu pro místní 

rozvoj podávat písemné připomínky k návrhu politiky územního rozvoje, přičemž 

MMR musí tyto připomínky zohlednit při úpravách návrhu. Obce mohou podávat 

připomínky též k návrhu zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje v rámci 

procesu aktualizace PÚR ve smyslu § 35 StavZ.  

 

3.1.4 Zásady územního rozvoje 
 

Zásady územního rozvoje (dále též ZÚR) jsou koncepčním nástrojem územního 

plánování, který stanoví základní požadavky na využití a uspořádání území kraje47. 

Zásady územního rozvoje jsou z hlediska postavení v hierarchii koncepčních nástrojů 

územního plánování článkem mezi politikou územního rozvoje, s níž musí být 

v souladu, a územními a regulačními plány, pro jejichž vydávání jsou naopak závazné 

ZÚR.  

Podle § 39 odst. 1 StavZ krajský úřad k veřejnému projednání návrhu zásad 

územního rozvoje přizve Ministerstvo pro místní rozvoj, sousední kraje a dotčené obce 

– tedy obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím. Dotčené obce jsou pak 

(vedle dalších subjektů) oprávněny do sedmi dnů od konání veřejného projednání podat 

námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. Tyto námitky musí být odůvodněny 

a musí vymezovat dotčené území. Ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) StavZ stanoví, že 

námitky k návrhu ZÚR uplatňuje rada obce, která tak činí v samostatné působnosti. 

V obcích, kde se rada nevolí, náleží toto oprávnění obecnímu zastupitelstvu. Krajský 

úřad se s námitkami vypořádá formou rozhodnutí. „Námitky jsou kvalifikovaným 

druhem podání, o kterém musí zastupitelstvo kraje vydávající zásady územního rozvoje 

formálně rozhodnout, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění je součástí 

odůvodnění zásad územního rozvoje.“48 

 

 

 

                                                           
47 Krajem je zde myšlen vyšší územní samosprávný celek upravený zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), nikoli kraj podle zákona o územním členění státu. 
48 MACHAČKOVÁ, Jana aj. Stavební zákon : Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 169. ISBN 
978-80-7400-492-6. 
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3.1.5 Územní plán 
 

Územní plán (dále též „ÚP“) se vydává ve formě opatření obecné povahy49, a to 

pro celé území obce, hlavního města Prahy, případně vojenského újezdu. Může však být 

vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy. Podle § 43 odst. 1 StavZ 

územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany hodnot tohoto 

území, jeho plošného a prostorového uspořádání. 

Ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) StavZ stanoví, že o pořízení územního plánu 

rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce. Podle § 44 StavZ v této 

záležitosti rozhoduje zastupitelstvo buď z vlastního podnětu, nebo na návrh orgánu 

veřejné správy, občana obce, subjektu, který má vlastnická či obdobná práva 

k nemovitosti na území obce, nebo oprávněného investora. Na základě logického 

výkladu těchto ustanovení je zřejmé, že obec je oprávněna, nikoli povinna územní plán 

pro své území pořídit – na rozdíl od Ministerstva pro místní rozvoj či krajů, pro něž 

představuje pořízení politiky (respektive zásad) územního rozvoje zákonnou povinnost. 

Pořizovatelem územního plánu může být obecní úřad obce, pro jejíž území má být ÚP 

vydán, a to za podmínky, že zaměstnává úředníka kvalifikovaného pro výkon územně 

plánovací činnosti, nebo jestliže uzavřela smlouvu s takto kvalifikovanou fyzickou či 

právnickou osobou, nebo úřad územního plánování (tedy obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, který podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) StavZ v přenesené působnosti 

pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním 

obvodu), a nebo obecní úřad jiné obce v rámci správního obvodu téže obce s rozšířenou 

působností, který je k pořízení územního plánu personálně a kvalifikačně způsobilý, a to 

                                                           
49 Opatření obecné povahy je upraveno v části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„správní řád“ či „SŘ“) – ustanovení § 171 SŘ však nabízí pouze nedostačující negativní vymezení, když 
říká, že opatření obecné povahy není právním předpisem ani rozhodnutím. O vymezení prostřednictvím 
pozitivních znaků se zasloužila zejména judikatura – např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu 
č.j. 1 Ao 1/2005-98 ze dne 27.9.2005, jenž byl publikován ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu pod číslem 740/2006, je řečeno, že „opatření obecné povahy je správním aktem s konkrétně 
určeným předmětem (vztahuje se tedy k určité konkrétní situaci) a s obecně vymezeným okruhem 
adresátů. Je-li určitý akt pouze formálně označen jako opatření obecné povahy, avšak z materiálního 
hlediska nesplňuje jeho pojmové znaky (konkrétnost předmětu, obecnost adresátů), Nejvyšší správní soud 
jej k námitce navrhovatele zruší (§ 101d odst. 2 s. ř. s.).“ Nejvyšší soud se v tomto judikátu přiklonil 
k materiálnímu pojetí opatření obecné povahy, tedy k myšlence, že pro posouzení, zda určitý akt je 
opatřením obecné povahy, je rozhodující naplnění materiálních znaků tohoto institutu, nikoli skutečnost, 
že je tak označen právním předpisem. Po krátkodobém příklonu k protikladnému formálnímu chápání 
opatření obecné povahy se judikatura opět vrátila k materiálnímu pojetí a zastává je doposud.  
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na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí, jejíž obecní úřad má být 

pořizovatelem, a obcí, pro jejíž území má být ÚP vydán.50  

Vydání územního plánu předchází proces sestávající z několika fází – na jeho 

počátku stojí rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu. Na základě 

tohoto rozhodnutí pak pořizovatel zpracuje návrh zadání územního plánu. Spolupracuje 

při tom s určeným členem zastupitelstva, jehož úkolem je usnadňovat komunikaci mezi 

zastupitelstvem a pořizovatelem a zajistit náležité promítnutí požadavků zastupitelstva, 

resp. obce, do zadání územního plánu. Zpracovaný návrh zadání se zasílá dotčeným 

orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a rovněž se doručuje veřejnou 

vyhláškou. Podle § 47 odst. 2 StavZ může každý k návrhu zadání uplatnit své písemné 

připomínky, a to do 15 dnů od doručení. Krajský úřad a dotčené orgány mohou 

do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit vyjádření, krajský úřad je navíc oprávněn 

uplatnit i stanovisko a sousední obce uplatňují podněty. Na základě těchto reakcí 

pořizovatel a určený zastupitel upraví návrh zadání územního plánu a předloží jej 

ke schválení zastupitelstvu obce. 

V další fázi pořizovatel zpracuje v souladu se schváleným zadáním návrh 

územního plánu a případně též vyhodnocení vlivů na životní prostředí (§ 50 StavZ). 

Publicita návrhu územního plánu je zajišťována prostřednictvím jednání, o jehož konání 

musí pořizovatel nejméně 15 dnů předem uvědomit dotčené orgány, krajský úřad, 

sousední obce a samozřejmě také obec, pro niž se územní plán pořizuje. Do 30 dnů 

ode dne jednání mohou k návrhu územního plánu dotčené orgány uplatnit stanoviska 

a sousední obce připomínky. Návrh se také doručuje veřejnou vyhláškou – každý má 

pak právo ve třicetidenní lhůtě uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

„P řipomínky sousedních obcí jsou významné zejména pro posouzení koordinace 

využívání území s ohledem na širší územní vztahy.“51 Při tomto posouzení krajský úřad 

hodnotí soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje, zásadami 

územního rozvoje a územními, případně regulačními plány sousedních obcí. Výsledkem 

posouzení pak je stanovisko krajského úřadu, jež je pro pořizovatele závazné 

a pořizovatel je povinen podle něj návrh ÚP upravit. 

                                                           
50 MACHAČKOVÁ, Jana aj. Stavební zákon : Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 189. ISBN 
978-80-7400-492-6. 
51 MACHAČKOVÁ, Jana aj. Stavební zákon : Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 201. ISBN 
978-80-7400-492-6. 
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O upraveném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání, k němuž 

pořizovatel přizve obec, pro niž je ÚP pořizován, dotčené orgány, krajský úřad 

a sousední obce. Návrh územního plánu spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný 

rozvoj území (pokud se zpracovává) a s oznámením o konání veřejného projednání se 

též doručuje veřejnou vyhláškou, aby o termínu veřejného projednání byla zpravena 

i veřejnost. K obsahu a průběhu veřejného projednání se vyjádřil Nejvyšší správní soud 

takto: „Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace lze 

rozdělit do dvou fází: první část tvoří odborné informování veřejnosti o připravovaném 

opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta (§ 22 odst. 

4 stavebního zákona z roku 2006), druhou fázi představuje veřejná diskuse spojená 

s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být 

doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se 

na zpracování opatření obecné povahy (§ 22 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006). 

Obě zmíněné fáze veřejného projednání jsou stejně důležité, a proto by jim měl být 

věnován srovnatelný časový prostor přiměřený jak množství uplatněných námitek 

a připomínek, tak významu přijímané územně plánovací dokumentace.“52 Ode dne 

konání veřejného projednání počíná běžet sedmidenní lhůta pro uplatnění stanovisek 

dotčených orgánů a krajského úřadu. Ve stejné lhůtě lze podávat námitky a připomínky. 

K podávání námitek je oprávněn pouze okruh subjektů taxativně vypočtených v § 52 

odst. 2 StavZ – jedná se o vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 

oprávněného investora53 a zástupce veřejnosti ve smyslu ustanovení § 23 StavZ. 

Námitky jsou kvalifikovaným podáním a zastupitelstvo obce, pro niž se ÚP pořizuje, 

o nich musí rozhodnout – viz výše v pododdílu o zásadách územního rozvoje.  Návrh 

tohoto rozhodnutí však vypracuje pořizovatel. Připomínky může uplatnit každý 

a zastupitelstvo obce se s nimi vypořádá v odůvodnění územního plánu. Pořizovatel 

následně zhodnotí soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky 

stavebního zákon a i dalších právních předpisů. 

                                                           
52 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ao 7/2011-526 ze dne 21.6.2012, publikovaný ve Sbírce 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod číslem 2698/2012. Dokument je ke dni 15. března 2014 
dostupný z: 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0007_1Ao__110_20120723040343_prevedeno.pdf
> 
53 Oprávněným investorem je podle § 39 odst. 2 StavZ vlastník, správce nebo provozovatel veřejné 
dopravní nebo veřejné technické infrastruktury. 
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Pořizovatel na závěr předloží zastupitelstvu obce finální návrh územního plánu 

včetně jeho odůvodnění. Jestliže zastupitelstvo s návrhem nesouhlasí, nabízejí se mu 

podle § 54 odst. 3 StavZ pouze dvě možnosti – může návrh buď zamítnout, nebo jej 

vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání. Zastupitelstvo vydává 

územní plán ve formě opatření obecné povahy. „Územní plán nabývá účinnosti 

(zásadně) patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, a to za podmínky, že byl 

v této lhůtě zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.“54 

 

3.2 Obec jako subjekt dotčený záměry týkajícími se jeho území 
 

3.2.1 Oprávnění obce ovlivňovat průběh řízení 
 

V rámci své samostatné působnosti má obec možnost přispívat k ochraně 

životního prostředí též z pozice subjektu nadaného určitými oprávněními v rámci řízení, 

jehož předmětem je záměr či koncepce týkající se území dané obce. Rozsah těchto 

oprávnění se liší (obec může být přímo účastníkem řízení, případně dotčeným 

subjektem). Mezi takováto řízení s největším významem pro ochranu životního 

prostředí bezesporu patří posuzování vlivů na životní prostředí a řízení o vydání 

integrovaného povolení.  

 

3.2.2 Postavení obce při posuzování vlivů na životní prostředí 
 

Zákon o posuzování vlivů upravuje jeden z nejdůležitějších průřezových 

nástrojů ochrany životního prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí je projevem 

prevence – „jeho cílem je posoudit vlivy určitého záměru na životní prostředí předtím, 

než je rozhodnuto o jeho uskutečnění a k tomuto uskutečnění se přikročí.“ 55 

Obec při posuzování vlivů na životní prostředí vystupuje jako dotčený územní 

samosprávný celek. Tím je podle § 3 písm. d) EIAZ územní samosprávný celek, jehož 

správní obvod je alespoň zčásti tvořen dotčeným územím – tedy územím, jehož životní 

prostředí nebo obyvatelstvo by mohlo být provedením záměru či koncepce závažně 

                                                           
54 MACHAČKOVÁ, Jana aj. Stavební zákon : Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 219. ISBN 
978-80-7400-492-6. 
55 DAMOHORSKÝ, Milan; DROBNÍK, Jaroslav; SMOLEK, Martin; SOBOTKA, Michal; STEJSKAL, 
Vojtěch. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 217. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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ovlivněno. Co se týče jeho rozsahu, „obecně platí, že dotčené území vymezuje sám 

oznamovatel v oznámení záměru a v dokumentaci, resp. předkladatel koncepce v jejím 

oznámení. Příslušný úřad by však měl vždy prověřit, zda takto provedené vymezení 

dotčeného území odpovídá skutečnosti. Existují-li důvodné pochybnosti o rozsahu 

dotčeného území, je rozhodující vyjádření Ministerstva životního prostředí podle § 23 

odst. 3.“56 

V rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí zasílá příslušný 

úřad57 obci (jakožto dotčenému územnímu samosprávnému celku) kopii oznámení 

záměru s žádostí o vyjádření. Toto vyjádření má význam pro navazující zjišťovací 

řízení – příslušný úřad při určování, zda záměr či změna záměru vykazuje významné 

vlivy na životní prostředí, přihlíží vždy mimo jiné k vyjádřením dotčených územních 

samosprávných celků. Obci se k vyjádření zasílá též dokumentace záměru, posudek 

a nakonec i stanovisko příslušného úřadu. 

Při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí je postavení obce velmi 

podobné – k vyjádření je jí zasíláno oznámení koncepce, závěr zjišťovacího řízení, 

návrh koncepce a stanovisko příslušného úřadu ke koncepci. Nakonec je obec 

informována i o zveřejnění schválené koncepce. Zákon o posuzování vlivů ve svém 

§ 10e odst. 4 ukládá obci povinnost poskytnout posuzovateli informace v potřebném 

rozsahu, pokud o ně požádá v souvislosti se zpracováváním vyhodnocení.  

 

3.2.3 Postavení obce v řízení o vydání integrovaného povolení 
 

Integrované rozhodování nebo též řízení o vydání integrovaného povolení58 je 

dalším průřezovým nástrojem ochrany životního prostředí. Toto řízení se zahajuje 

dnem, kdy je žádost o vydání integrovaného povolení doručena správnímu úřadu 

příslušnému k vydání integrovaného povolení59. Zákon o integrované prevenci přiznává 

                                                           
56 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vyd. Praha : ABF – 
nakladatelství ARCH, 2005, s. 22. ISBN 80-86905-01-2. 
57 Příslušným úřadem může podle § 3 písm. f) EIAZ být Ministerstvo životního prostředí nebo orgán 
kraje v přenesené působnosti. 
58 Tento postup je upraven zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované 
prevenci“ či „IPPCZ“) 
59 O žádosti o vydání integrovaného povolení rozhoduje zpravidla krajský úřad (§ 33 písm. a) IPPCZ). 
Vztahuje-li se však tato žádost k zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní 
prostředí dotčeného státu, rozhoduje o ní Ministerstvo životního prostředí (§ 29 písm. b) IPPCZ). 
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obci postavení účastníka řízení, přičemž rozlišuje dvě příčiny, na jejichž základě se  

obec účastní řízení o vydání integrovaného povolení:  

− Podle § 7 odst. 1 písm. c) IPPCZ je účastníkem řízení obec, na jejímž území je 

nebo má být zařízení60 umístěno. Taková obec je na řízení účastna od okamžiku 

jeho zahájení.  

− Účastníkem řízení je dále podle § 7 odst. 1 písm. e) IPPCZ obec, na jejímž 

území může zařízení ovlivnit životní prostředí, ovšem pouze za podmínky, že se 

tato obec jako účastník přihlásí správnímu úřadu příslušnému k vydání 

integrovaného povolení, a to do osmi dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí 

údajů ze žádosti o vydání integrovaného povolení. 

Správní úřad příslušný k vydání integrovaného povolení žádost přezkoumá 

a (shledá-li ji úplnou) zašle ji do 7 dnů účastníkům řízení k vyjádření. V téže lhůtě tento 

úřad zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti, a to na své úřední desce 

a úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno. Obce, které jsou 

účastníky řízení, mohou podle § 9 odst. 3 IPPCZ správnímu úřadu příslušnému k vydání 

integrovaného povolení zaslat své vyjádření k žádosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy jim 

byla žádost doručena. Vzhledem k formulaci citovaného zákonného ustanovení je 

zřejmé, že jde o oprávnění, nikoli povinnost účastníků. Účastníci řízení mají možnost 

vyjádřit se k žádosti i na ústním jednání, pokud je v dané věci nařízeno. 

Smyslem integrovaného rozhodování je nahradit několik dílčích správních řízení 

řízením jediným. Proto zákon o integrované prevenci požaduje, aby integrované 

rozhodnutí obsahovalo výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných 

podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením (§ 13 

odst. 3 písm. e) IPPCZ). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Pojem „zařízení“ je legislativní zkratkou pro stacionární technickou jednotku, v níž je provozována 
jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci, případně 
další související činnosti – viz ustanovení § 2 písm. a) IPPCZ. 
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3.3 Obec jako povinný subjekt práva na informace o životním prostředí 
 

3.3.1 Aarhuská úmluva 
 

Ochrana životního prostředí nemůže být pouze záležitostí státu či veřejné správy 

obecně (nehledě na to, že odpovědnost za stav životního prostředí nese skutečně v první 

řadě stát). Předpokladem naplňování environmentálních principů je zapojení široké 

veřejnosti, a to veřejnosti, která je informovaná nebo má alespoň možnost se 

s potřebnými informacemi včas seznámit a která je (v mezích stanovených zákony) 

oprávněna podílet se na rozhodování v záležitostech dotýkajících se ochrany životního 

prostředí.  

Na mezinárodněprávní úrovni je tato problematika upravena (pro evropský 

region) Úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu 

k právní ochraně v záležitostech životního prostředí61 (dále jen „Aarhuská úmluva“), 

která byla přijata dne 25. června 1998 v dánském městě Aarhus. Tato úmluva vstoupila 

pro Českou republiku v platnost v platnost dne 4. října 2004. 

Aarhuská úmluva, jak vyplývá i z jejího plného názvu, upravuje „právo 

na přístup k informacím o životním prostředí, podíl veřejnosti na rozhodování 

o otázkách životního prostředí a přístup k právní ochraně v záležitostech životního 

prostředí v souladu s ustanoveními této úmluvy.“62 Činí tak zpravidla formou ukládání 

povinností smluvním stranám (častá je zejména formulace: „každá strana zajistí...“). 

Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu Aarhuská úmluva není smlouvou 

samovykonatelnou (self-executing)63, což znamená, že v právním řádu České republiky 

není přímo aplikovatelná a na subjektivní práva osob v oblasti, kterou upravuje, působí 

pouze skrze vnitrostátní právní předpisy.  

 

 

 

                                                           
61 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 124/2004 Sb.m.s. Anglický název úmluvy: Convention 
on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice 
in Environmental Matters. 
62 Viz článek 1 Aarhuské úmluvy. 
63 Viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. srpna 2009, č.j. 9 As 88/2008-301. 
Dokument je ke dni 15. března 2014 dostupný z: 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0088_9As__0800301A_prevedeno.pdf> 
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3.3.2 Zákon o právu na informace o životním prostředí 
 

Aby Česká republika splnila závazky, které na sebe vzala podpisem výše 

zmíněné úmluvy, byl přijat zákon o právu na informace o životním prostředí. Tento 

zákon je provedením ustanovení čl. 35 odst. 2 Listiny, jedná se rovněž o zvláštní 

předpis ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím, který obecně upravuje 

poskytování informací při výkonu veřejné správy. 

Informacemi o životním prostředí jsou ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) ZPIŽP 

ty, které vypovídají především o stavu a vývoji životního prostředí, o činnostech, 

opatřeních a dohodách způsobilých ovlivnit stav životního prostředí a jeho složek, 

o využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích, o správních řízeních ve věcech 

životního prostředí a o dalších podobných aspektech. Subjekty povinnými zpřístupňovat 

informace o životním prostředí jsou mezi jinými též orgány územních samosprávných 

celků – tedy i orgány obcí ve smyslu obecního zřízení.64 

Pro nakládání s informacemi o životním prostředí, jehož smyslem je seznámit 

s těmito informacemi subjekty stojící mimo veřejnou správu, zákon o právu 

na informace o životním prostředí užívá termínu „zpřístupňování“. Zákon pak rozlišuje 

mezi zpřístupňováním informací a aktivním zpřístupňováním informací. 

Zpřístupňování informací zahrnuje jejich poskytování v jakékoli technicky 

proveditelné formě, nahlížení do písemností, pořizování výpisů, opisů nebo kopií 

i informování o způsobech, jakými byly informace získány. Informace jsou takto 

zpřístupňovány právnickým či fyzickým osobám, které o ně požádaly – pro tyto osoby 

se zavádí legislativní zkratka „žadatel“65 Zákon o právu na informace o životním 

prostředí nijak neomezuje okruh osob, které mohou být žadateli, lze mít tudíž za to, že 

žadatelem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba – ustanovení § 2 písm. c) 

ZPIŽP tak naplňuje smysl ustanovení čl. 35 odst. 2 Listiny, které hovoří o právu 

                                                           
64 Podle § 2 písm. b) ZPIŽP jsou dalšími povinnými subjekty:  

1) správní úřady a jiné organizační složky státu (organizačními složkami státu jsou podle § 3 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zejména 
ministerstva a jiné správní úřady, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní 
úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, jakož i některá další zařízení), 

2) právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti 
veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí (jako příklad 
zde lze uvést fyzickou osobu vykonávající funkci myslivecké stráže), 

3) tzv. pověřené osoby, které na základě právních předpisů nebo dohody se subjekty uvedenými 
pod body 1) a 2) poskytují služby, jež ovlivňují stav životního prostředí a jeho složek.  

65 Viz ustanovení § 2 písm. c) ZPIŽP. 
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každého na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. 

Toto právo tedy náleží každému subjektu bez ohledu na jakoukoli další charakteristiku. 

„Žadatelem může být tudíž kdokoli. Povinný subjekt nemůže zkoumat ani vztah žadatele 

k předmětu žádosti, ani účel, k čemu informace potřebuje, či jak s nimi naloží. 

U fyzických osob není rozhodné, zda mají trvalý či jiný pobyt v územním obvodu 

povinného subjektu či v obci, i když se informace týkají informací o životním prostředí 

v obci. Totéž platí i ohledně právnických osob (…).“66 

Informace jsou zpřístupňovány na základě žádosti, kterou se žadatel obrací 

na povinný subjekt. Ustanovení § 3 odst. 1 ZPIŽP demonstrativně vypočítává, v jakých 

formách může být žádost učiněna; zákon se zde zmiňuje o žádosti ústní, písemné, 

telefonické, elektronické, učiněné prostřednictvím faxu či v jiné technicky proveditelné 

formě. Žádost nemusí být odůvodněna, je však nutné, aby z ní bylo zřejmé, kdo je 

žadatelem a jaká informace je předmětem této žádosti. 

Povinný subjekt musí žádost vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 30 dnů ode dne, kdy ji obdržel. Za pozornost stojí skutečnost, že tato lhůta je 

dvojnásobně dlouhá v porovnání se lhůtou, kterou pro vyřízení žádosti stanovuje zákon 

o svobodném přístupu k informacím.67 Tento rozdíl může povinnému subjektu způsobit 

obtíže při rozhodování, v jaké lhůtě je povinen vyřídit žádost, kterou jsou na něm 

žádány jak informace podléhající režimu zákona o právu na informace o životním 

prostředí, tak i informace, jejichž zpřístupňování upravuje zákon o svobodném přístupu 

k informacím.68 V případě výjimečných okolností může být tato třicetidenní lhůta 

prodloužena – maximálně však do 60 dnů ode dne obdržení žádosti. 

Žádost musí být ve výše zmíněné lhůtě vyřízena – v úvahu zde připadají dvě 

možnosti: povinný subjekt buď žadateli vyhoví, a to tak, že neformálně (bez vydání 

jakéhokoli rozhodnutí) zpřístupní požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí 

o odepření zpřístupnění informace podle § 9 ZPIŽP. Smyslem této úpravy je, aby toto 

rozhodnutí mohlo být přezkoumáno podle správního řádu. „Rozhodnutí podle tohoto 

ustanovení mohou být napadána řádnými opravnými prostředky (odvoláním nebo 

                                                           
66 KORBEL, František aj. Právo na informace : zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon 
o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2005, 
s. 246. ISBN 80-7201-532-x. 
67 Viz ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) ZSPI. 
68 KORBEL, František aj. Právo na informace : zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon 
o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2005, 
s. 264. ISBN 80-7201-532-x. 
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rozkladem), neboť argumentem a contrario jejich použití zákonodárce nevyloučil. 

Po právní moci rozhodnutí přichází do úvahy i použití mimořádných opravných 

prostředků. Po vyčerpání řádných opravných prostředků lze rozhodnutí o odepření 

napadnout žalobou ve správním soudnictví ve smyslu § 65 a násl. s.ř.s.“69 

Povinný subjekt zpravidla informaci zpřístupní ve formě a způsobem navrženým 

žadatelem. Jestliže žadateli ze závažných důvodů nelze v tomto směru vyhovět nebo 

sám nenavrhl, jak má být předmětná informace poskytnuta, zvolí adekvátní způsob 

a formu zpřístupnění povinný subjekt. Informace jsou poskytovány zásadně bezplatně, 

povinné subjekty však mohou žádat úhradu nákladů, spojených s nakládáním 

s informacemi. 

Zpřístupnění informace bude odepřeno na základě předpisů ochraňujících 

utajované informace, osobní a individuální údaje, duševní vlastnictví a obchodní 

tajemství. Povinný subjekt také může odepřít zpřístupnění informace například 

z důvodu ochrany životního prostředí nebo z toho důvodu, že je zřejmé, že žadatel 

předmětnou informaci již má k dispozici. 

Aktivním zpřístupňováním informací se rozumí jejich zveřejnění takovým 

způsobem, aby se s těmito informacemi mohl seznamovat kdokoli – bez potřeby 

podávat žádost. Povinné subjekty (tedy i orgány obcí) takto zpřístupňují informace 

způsobem umožňujícím dálkový přístup i skrze svou vlastní ediční a publikační 

činnost.70 Předmětem aktivního zpřístupňování informací jsou zejména koncepce, plány 

a programy týkající se životního prostředí. Kupříkladu město Tábor takto zveřejňuje 

celou řadu dokumentů, z nichž environmentálně nejvýznamnějšími jsou „Strategický 

plán rozvoje mikroregionu Táborsko“, „Zásady protipovodňové politiky“ či „Zásady 

dopravní politiky“.71 

S právem na informace o životním prostředí úzce souvisí otázka edukace. 

Vzdělávání jednak patří mezi zdroje informací o životním prostředí, jednak poskytuje 

lidské mysli nástroje pro samotné porozumění informacím o životním 

prostředí i pro chápání problémů v jejich environmentálních souvislostech. Zřejmě 

                                                           
69 KORBEL, František aj. Právo na informace : zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon 
o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2005, 
s. 292. ISBN 80-7201-532-x. 
70 Viz ustanovení § 10a odst. 4 ZPIŽP. 
71 Tyto dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách města Tábor a jsou ke dni 15. března 2014 
dostupné z: <http://www.taborcz.eu/vismo/isvs.asp?id_org=16470&p1=66> 
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proto byla v § 13 odst. 2 ZPIŽP obcím uložena obecně formulovaná povinnost, aby 

ve své samostatné působnosti podporovaly environmentální vzdělávání, výchovu 

a osvětu vycházející z principů udržitelného rozvoje zajišťované prostřednictvím 

státních i nestátních organizací. Podle § 13 odst. 6 ZPIŽP se obce v samostatné 

působnosti rovněž mohou podílet na naplňování krajské koncepce environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty a mohou si takové dokumenty vytvářet i pro vlastní 

území. Je ovšem diskutabilní, do jaké míry obce těchto možností využívají. 

 

3.4 Možnosti obce regulovat lokální zdroje znečištění 
 

3.4.1 Nástroje 
 

Jak je již řečeno výše, obce jsou podle Ústavy územními společenstvími občanů, 

která mají právo na samosprávu.72 Obce mohou přímo regulovat zdroje znečištění 

životního prostředí v zájmu jeho ochrany i ochrany svých občanů, obecně však lze 

konstatovat, že to platí pouze pro zdroje znečištění, které se nacházejí na území dané 

obce nebo jejichž negativní účinky se primárně projevují právě na takovém území. 

Takové zdroje lze označit adjektivem lokální. Zdroje znečištění, jejichž účinky 

přesahují rámec území jedné obce, jsou pak zpravidla předmětem regulace na úrovni 

krajů, případně státu. 

V rámci samostatné působnosti jsou nejúčinnějším nástrojem obce 

při regulování těchto zdrojů znečištění obecně závazné vyhlášky. V následujícím textu 

budou stručně popsány čtyři oblasti, v nichž jsou obce k jejich vydávání zmocněny.  

 

3.4.2 Spalování rostlinného materiálu 
 

Z hlediska občanského práva lze spalování rostlinného materiálu v otevřeném 

ohništi považovat za imise,73 jejichž zákaz vyplývá z tzv. sousedských práv.74 

Z hlediska práva životního prostředí se ovšem jedná o zdroj znečištění ovzduší. Zákon 

                                                           
72 Viz oddíl 2.3 Právní úprava postavení obcí 
73 Imise, resp. jejich zákaz je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ či 
„OZ“), upraven v § 1013 odst. 1. Ve zrušením zákoně č. 40/1964, občanský zákoník, byl tento zákaz 
zakotven v ustanovení 127 odst. 1.  
74 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan aj. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní a aktualiz. vyd. Praha : 
Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 290. ISBN 978-80-7357-468-0. 
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č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“ či „ZOOvz“) 

ve svém § 16 odst. 4 stanoví, že v otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné 

materiály neznečištěné chemickými látkami. Obsah tohoto ustanovení lze chápat jako 

povinnost uloženou každému subjektu. 

Podle § 16 odst. 5 ZOOvz může obec toto spalování omezit stanovením 

podmínek nebo je zcela zakázat obecně závaznou vyhláškou. Podmínkou je, že obec 

zajistí jiný způsob odstranění rostlinného materiálu v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“ či 

„ZOdp“). Typickým příkladem alternativy ke spalování rostlinného materiálu může být 

umístění kontejnerů na zelený odpad.75 

Při rozhodování o vhodném způsobu regulace spalování rostlinného materiálu 

musí obec vzít v úvahu určité objektivní okolnosti – je povinna „p řihlížet zejména 

ke klimatickým podmínkám (majícím zásadní vliv na rozptyl znečišťujících látek 

v ovzduší), úrovni znečištění ovzduší ve svém územním obvodu (při dlouhodobě 

a stabilně vysokých úrovních znečištění ovzduší není vhodné připouštět další 

znečišťování ovzduší), vegetačnímu období a hustotě zástavby (především v husté 

zástavbě obytných domů není vhodné spalování povolovat s ohledem na široké dopady 

na zdraví obyvatel).“76 

Obec je k vydání obecně závazné vyhlášky regulující, resp. zakazující spalování 

rostlinného materiálu zmocněna jak ustanovením § 16 odst. 5 ZOOvz, tak 

i ustanovením § 10 písm. c) OZř, podle něhož může obec v oblasti samostatné 

působnosti ukládat obecně závaznou vyhláškou povinnosti k ochraně životního 

prostředí.  

Jako příklad zde lze uvést obecně závaznou vyhlášku města Kopřivnice 

č. 4/2012, o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů na území 

                                                           
75 Viz např. upozornění obce Tučapy v okrese Tábor na umístění kontejneru na zelený odpad ze dne 
18. května 2012, které je ke dni 15. března 2014 dostupné z: 
<http://www.urednideska.tucapy.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=17120&id_dokumenty
=71057>; nebo tisková zpráva statutárního města Pardubice ze dne 21. prosince 2011, jež je ke dni 
15. března 2014 dostupná z:   
<http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/pribudou-dalsi-zelene-kontejnery/> 
76 MORÁVEK, Jiří; TOMÁŠKOVÁ, Veronika; BERNARD, Michal; VÍCHA, Ondřej. Zákon o ochraně 
ovzduší : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 196. ISBN 978-80-7400-477-3. 
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města Kopřivnice,77 která pro tuto činnost stanovuje poměrně přesné podmínky. 

Spalování suchých rostlinných materiálů podle této vyhlášky: 

− je dovoleno pouze za dobrých rozptylových podmínek, přičemž dobré rozptylové 

podmínky nejsou dány: 

− při bezvětří či silném větru,  

− při výskytu mlhy, 

− při výskytu „kouřma“, 

− při výskytu dešťových či sněhových srážek, 

− za smogové situace, 

− nesmí způsobovat obtěžování okolí zápachem nebo kouřem, 

− nesmí být spojeno se „spoluspalováním“ jiných materiálů či odpadů, 

− může probíhat pouze ve stanovených dnech a hodinách.  

Co se týče jiného způsobu odstranění rostlinných materiálů, odkazuje zmíněná 

vyhláška na obecně závaznou vyhlášku města Kopřivnice č. 4/2006, o odpadech,78 

podle níž má být tzv. „odpad ze zeleně“ odnesen na sběrné místo stanovené na úřední 

desce městského úřadu. 

 

3.4.3 Nízkoemisní zóny 
 

Pojem „nízkoemisní zóna“ je legislativní zkratkou pro zónu s omezením 

provozu motorových silničních vozidel, která je upravená v zákoně o ochraně ovzduší, 

konkrétně v jeho § 14. Na úrovni evropského práva jsou tyto zóny zmíněny v rámcové 

směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 

Nízkoemisní zónu stanovuje obec v samostatné působnosti obecně závaznou 

vyhláškou79, a to 

                                                           
77 Text této vyhlášky ze dne 20.9.2012 je zveřejněn na internetových stránkách města Kopřivnice a je 
ke dni 15. března 2014 dostupný z: < http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/vyhlasky/2012/v1204.pdf> 
78 Text této vyhlášky ze dne 7. prosince 2006 je zveřejněn na internetových stránkách města Kopřivnice 
a je ke dni 15. března 2014 dostupný z: 
<http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/vyhlasky/2006/v0604.pdf> 
79 Naproti tomu ve zrušeném zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů, bylo v ustanovení § 7a stanoveno, že obec může nízkoemisní zónu na svém území či jeho části 
stanovit nařízením – tedy v rámci přenesené působnosti.  
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− ve zvláště chráněných územích ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny 

(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní 

rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky),80 

− v lázeňských místech, která stanoví nařízením vláda České republiky podle 

ustanovení zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“), 

− v místech, kde došlo k překročení některého z imisních limitů.81 

V obecně závazné vyhlášce se stanoví území nízkoemisní zóny – ta se může 

rozprostírat na celém území obce nebo jen na jeho vymezené části. Vzhledem k tomu, 

že tento nástroj regulace znečištění je vhodný zejména pro velká města zatížená 

exhalacemi z automobilové dopravy, dá se předpokládat, že nízkoemisní zóny budou 

vyhlašovány zpravidla pro centra takových měst či podobné lokality. 

Podstata stanovení nízkoemisní zóny spočívá v zákazu vjezdu do předmětné 

oblasti, jejíž hranice jsou vyznačeny svislým dopravním značením82. Obec vyhláškou, 

kterou stanoví nízkoemisní zónu, rovněž určí emisní kategorie vozidel, pro které tento 

zákaz neplatí. Příslušnost vozidla k určité emisní kategorii se prokazuje emisní plaketou 

umístěnou na registrační značce vozidla. 

Vjezd do nízkoemisní zóny je dovolen také pro vozidla uvedená v příloze 

č. 8 k zákonu o ochraně ovzduší – jde například o vozidla integrovaného záchranného 

systému, vojenská vozidla Armády České republiky a NATO, vozidla určená k přepravě 

komunálního odpadu či vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu. Zde lze hovořit 

o výjimce obligatorní, dané ex lege. Z omezení provozu motorových vozidel 

v nízkoemisních zónách existují ještě fakultativní výjimky – ty lze rozdělit na paušální 

a individuální. 

Výjimka paušální je zmíněna v ustanovení § 14 odst. 2 ZOOvz, kde je řečeno, že 

při zřízení nízkoemisní zóny může obec vyhláškou stanovit, že omezení vjezdu spojené 

s touto zónou se nevztahuje na osoby s trvalým pobytem na území zóny. Jestliže se tedy 

obec rozhodne pro stanovení této výjimky (nejspíše z důvodu, aby se vyhnula 

                                                           
80 Viz ustanovení § 14 odst. 2 ZOPK. 
81 Viz ustanovení § 14 odst. 1 ZOOvz a body 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.  
82 Úpravu tohoto dopravního značení lze nalézt v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změně některých zákonů. 
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nadměrnému obtěžování „místních“, když hlavním zdrojem znečištění ovzduší je 

například tranzitní doprava), bude se vztahovat na blíže neurčenou množinu osob, které 

mají v nízkoemisní zóně trvalý pobyt. 

O individuálních výjimkách rozhoduje v samostatné působnosti obecní úřad, a to 

pouze na základě žádosti. Individuální výjimku lze udělit například:  

− vozidlům určeným k přepravě věcí na kulturní a společenské akce či vozidlům 

určeným k přepravě paliv nezbytných pro provoz nemocnic, sociálních ústavů 

a školských zařízení, nebo  

− z důvodu nemoci, bezmoci či jiného postižení osoby či z důvodu zásadního 

významu dopravní dostupnosti pro podnikání. 

V místě, kudy vede průjezdní úsek dálnice nebo silnice,83 může být vyhlášena 

nízkoemisní zóna jen, pokud se mimo nízkoemisní zónu (na území téže obce nebo obce 

sousední) nachází jiná dálnice nebo silnice stejné či vyšší třídy. 

S ohledem na to, že vznik nízkoemisní zóny znamená poměrně významný zásah 

do života osob, které v dané obci bydlí či pracují, zákon o ochraně ovzduší pevně 

stanovuje minimální legisvakanční lhůtu obecně závazné vyhlášky, kterou se zóna 

zřizuje – její účinnost může nastat nejdříve 12 měsíců ode dne jejího vyhlášení.84 Obec 

musí do jednoho měsíce od přijetí takové vyhlášky vyrozumět Ministerstvo životního 

prostředí. 

Ze seznamu nízkoemisních zón, který je veden Ministerstvem životního 

prostředí pod názvem „Seznem vyhlášených NEZ“, vyplývá, že v České republice 

nebyla dosud účinně stanovena žádná nízkoemisní zóna podle zákona o ochraně 

ovzduší.85 Některé obce však o jejím vyhlášení intenzivně uvažují – mezi jinými měly 

tento cíl například Klimkovice, nalézající se v okrese Ostrava-město. Toto slezské 

město sužuje hustá tranzitní doprava, zejména průjezdy nákladních vozidel. Hlavním 

cílem zamýšlené nízkoemisní zóny v Klimkovicích proto mělo být přesměrování 

tranzitní dopravy z města na blízkou dálnici D1, která je v současnosti málo využívána 

                                                           
83 Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
84 Viz ustanovení § 14 odst. 3 ZOOvz. 
85 Seznam vyhlášených NEZ je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a je 
ke dni 15. března 2014 dostupný z: <http://www.mzp.cz/cz/seznam_vyhlasenych_nez> 
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kvůli neochotě autodopravců platit mýtné.86 Město však v zavádění nízkoemisní zóny 

nepokračuje kvůli výhradám ke způsobu výdeje emisních plaket.87 

 

3.4.4. Plán odpadového hospodářství obce 
 

Podle zákona o odpadech zpracovávají plán odpadového hospodářství 

Ministerstvo životního prostředí, kraje a obce.88 Plán odpadového hospodářství slouží 

k vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s odpady 

v souladu se zákonem o odpadech. 

Plány odpadového hospodářství (dále též „POH“) jsou koncepční dokumenty, 

jejichž smyslem je usnadňovat naplňování principů nakládání s odpady, které jsou 

vyjádřeny v právu Evropské unie i právu vnitrostátním. „Plány odpadového 

hospodářství by měly hrát významnou úlohu při usměrňování odpadového hospodářství, 

mohou významně přispět k dosažení hlavních cílů celé právní úpravy – minimalizaci 

vzniku odpadů a zvýšení míry jeho využití a rovněž přispět k optimalizaci využití 

kapacity existujících a plánovaných zařízení k nakládání s odpady.“89 Mezi POH 

zpracovanými na různých úrovních (Ministerstvo životního prostředí – kraje – obce) se 

uplatňují hierarchické vztahy. 

Plán odpadového hospodářství České republiky zpracovává Ministerstvo 

životního prostředí na dobu minimálně 10 let a jeho návrh projednává s kraji. Skládá se 

ze čtyř základních částí, kterými jsou: programy předcházení vzniku odpadů, 

vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závazná část a směrná část. Závaznou 

část vyhlašuje vláda České republiky nařízením.90 

Kraj pro své území zpracovává plán odpadového hospodářství kraje – rovněž 

minimálně na 10 let. Zákon o odpadech výslovně stanoví, že kraj tak činí v samostatné 

působnosti. POH kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového 

                                                           
86 Informace o plánech Klimkovic na stanovení nízkoemisní zóny jsou ke dni 15. března 2014 dostupné z: 
<http://www.nez-klimkovice.cz/> 
87 Informace byla získána z e-mailového sdělení místostarosty Klimkovic, Ing. Jakuba Unucky, ze dne 
25. listopadu 2013.  
88 Až donedávna zákon hovořil o tom, že plán odpadového hospodářství zpracovávají vedle Ministerstva 
životního prostředí a krajů také původci odpadů (ustanovení § 41 a 44 ZOdp). S účinností od 1. října 2013 
byl v ustanoveních o plánu odpadového hospodářství tento pojem novelizací zákona o odpadech 
(zákonem č. 169/2013 Sb.) nahrazen slovem obec. 
89 JIRÁSKOVÁ, Ivana; SOBOTKA, Michal. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy. 
2. aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 120. ISBN 80-7201-561-3. 
90 Viz ustanovení § 42 odst. 4 ZOdp. 
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hospodářství České republiky a sestává ze závazné části a směrné části. Závazná část je 

vyhlašována obecně závaznou vyhláškou kraje. 

Zákon o odpadech ukládá povinnost zpracovávat plán odpadového hospodářství 

pouze obcím, které za rok vyprodukují více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více 

než 1000 tun odpadu ostatního. Obcím, které těchto hodnot nedosahují, však nic nebrání 

v tom, aby si POH pořídily dobrovolně z vlastní iniciativy. Obec zpracovává POH 

na dobu nejméně 5 let. 

Zatímco v ustanovení o POH kraje je výslovně stanoveno, že jej kraj zpracovává 

v samostatné působnosti, zákon o odpadech mlčí stran toho, do jaké působnosti obce 

spadá zpracování jejího POH. Lze si však jen těžko představit, že by tato činnost 

náležela do přenesené působnosti obce. Jak je uvedeno výše v pododdílu 2.4.1 

pojednávajícím o samostatné působnosti, obecní zřízení pro takové případy stanoví, že 

upravuje-li zvláštní zákon působnost obcí, aniž by stanovil, že jde o přenesenou 

působnost, platí, že jde o působnost samostatnou.91 

Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí 

krajského POH. Do tří měsíců od zpracování POH musí obec zaslat krajskému úřadu 

kopii jeho návrhu. Neobsahuje-li POH obce všechny náležitosti, požadované právními 

předpisy,92 nebo je-li v rozporu se závaznou částí POH kraje, krajský úřad obci sdělí své 

připomínky, podle nichž musí obec svůj plán odpadového hospodářství přepracovat. 

Podle ustanovení § 44 odst. 7 ZOdp je plán odpadového hospodářství obce 

závazným podkladem pro její činnost. Zavazuje tak pouze obec, která jej zpracovala, 

není určen k tomu, aby skrze něj byly ukládány povinnosti občanům této obce. Obec 

proto plán odpadového hospodářství ani žádnou jeho část nevyhlašuje obecně závaznou 

vyhláškou (na rozdíl od krajů). Zpracování POH může obec zajistit „vlastními silami“, 

obce se však často obracejí na společnosti, jejichž předmětem podnikání je nakládání 

s odpady, aby pro ně POH zpracovaly na základě smlouvy (zpravidla jde o smlouvu 

o dílo). Například POH města Slaný byl zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené 

mezi městem a společností Středočeské komunální služby s.r.o.93, statutární město 

                                                           
91 Viz ustanovení § 8 OZř. 
92 Tyto náležitosti upravuje zákon o odpadech a jeho prováděcí právní předpis vydaný Ministerstvem 
životního prostředí. 
93 Plán odpadového hospodářství města Slaný je zveřejněn na internetových stránkách města a je ke dni 
15. března 2014 dostupný z: <http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zivotni/poh/poh.pdf> 
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České Budějovice zadalo zpracování plánu odpadového hospodářství společnosti 

.A.S.A., spol. s r.o.94 

Obce, které jsou součástí dobrovolného svazku obcí (ustanovení § 46 a násl. 

OZř) mohou na základě písemné dohody zpracovat společný plán odpadového 

hospodářství. Tuto spolupráci v oblasti nakládání s odpady předvídá i obecní zřízení, 

když v § 50 odst. 1 písm. b) stanoví, že předmětem činnosti svazku obcí může být mimo 

jiné i zabezpečování shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich 

nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění. 

 

3.4.5 Úprava nakládání s komunálním odpadem 
 

Obec je původcem odpadu, a to hned ve dvou rovinách zároveň.  

Obec (respektive její orgány a zaměstnanci) se při své každodenní činnosti 

nemůže vyhnout produkování odpadů. Tento odpad (je-li ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., 

Katalogu odpadů,95 uveden jako komunální odpad) lze podle § 4 odst. 1 písm. c) ZOdp 

označit za odpad podobný komunálnímu odpadu, neboť vzniká na území obce při 

činnosti právnické osoby (kterou obec bezesporu je96). Obec je původcem tohoto 

odpadu, protože vznikl při její činnosti.97 

Vedle toho je obec původcem rovněž ve vztahu ke komunálnímu odpadu. 

Komunální odpad je definován v § 4 odst. 1 písm. b) ZOdp, kde je řečeno, že jde 

o veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob a který je 

uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. Dle citovaného ustanovení 

komunálním naopak není ten odpad, který vzniká při činnosti právnických osob nebo 

fyzických osob, jež jsou oprávněny k podnikání - ten je odpadem podobným 

komunálnímu. Obec se podle § 4 odst. 1 písm. w) ZOdp stane původcem tohoto odpadu 

                                                           
94 Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice je zveřejněn na internetových 
stránkách města a je ke dni 15. března 2014 dostupný z:  
<http://www.c-budejovice.cz/SiteCollectionDocuments/PlanodpadovehohospodarstviCB-2206.pdf> 
95 Jde o vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (zkráceně označovanou jako 
„Katalog odpadů“). Tato vyhláška rozděluje odpady do 20 skupin a ty se pak vnitřně člení do podskupin. 
Skupina číslo 20 se nazývá: „Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru.“ 
96 Viz výše v oddílu 2.1 Pojem „obec“ a v ustanovení článku 101 odst. 3 Ústavy a rovněž v ustanovení 
§ 2 odst. 1 OZř.  
97 Podle § 4 odst. 1 písm. w) ZOdp je obec původcem odpadu jakožto právnická osoba, při jejíž činnosti 
vznikají odpady.  
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v okamžiku, kdy je nepodnikající fyzickou osobou odložen na místo, které je k tomuto 

účelu určeno. Týmž okamžikem se obec rovněž stane vlastníkem komunálního odpadu. 

Obec je tak na základě zákona původcem odpadu, který není produkován jí 

samotnou, nýbrž jejími obyvateli, případně i dalšími fyzickými osobami (například 

návštěvníky obce nebo osobami, jež v obci přechodně pobývají z důvodů zaměstnání či 

studia). Nestanoví-li zákon jinak, vztahují se na obec povinnosti původců, které jsou 

uvedeny v § 16 ZOdp. Smyslem zakotvení tohoto „sekundárního“ původcovství 

na straně obce je zřejmě snaha vyhnout se chaosu a extrémní fragmentaci odpovědnosti 

za nakládání s odpady, k čemuž by nepochybně vedla právní úprava, jež by označovala 

za původce odpadu vždy tu osobu, která jej vyprodukovala. V takovém hypotetickém 

případě by počet původců odpadů byl oproti současnému stavu mnohonásobně vyšší 

a lze si jen obtížně představit, že každý z nich by byl schopen (natož pak ochoten) 

zajistit uspokojivé plnění svých povinností původce. Namísto obrovské množiny 

nepodnikajících fyzických osob náleží podle zákona o odpadech postavení původce 

(ve vztahu k odpadu produkovanému těmito osobami) značně užšímu okruhu subjektů.  

Ustanovení § 17 odst. 2 ZOdp zmocňuje obec k vydání obecně závazné vyhlášky 

stanovující systém nakládání s komunálním odpadem.98 Touto vyhláškou obec 

specifikuje kategorie odpadů, sběrné nádoby a jejich umístění a také jí ukládá svým 

občanům povinnosti týkající se shromažďování, třídění a odstraňování odpadů. 

Například podle obecně závazné vyhlášky města Pelhřimov č. 3/200699 se komunální 

odpad dělí na následující složky: 

− využitelný odpad, 

− objemný odpad, 

− nebezpečný odpad, 

− zbytkový odpad a  

− odpad z údržby zeleně.  

Tato vyhláška pak vymezuje, jak má být s jednotlivými složkami komunálního 

odpadu naloženo. Využitelný odpad musí být tříděn podle druhotných surovin (barevné 
                                                           
98 Zákon o odpadech v tomto svém ustanovení poněkud kazuisticky uvádí, že jde o systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na katastrálním území obce včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním 
odpadem. 
99 Text této vyhlášky, která nabyla účinnosti dne 1. července 2006, je zveřejněn na internetových 
stránkách města Pelhřimov a je ke dni 15. března 2014 dostupný z: 
<http://www.mupe.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=11891&id_dokumenty=1393> 



47 

sklo, čiré sklo, plasty, papír a kartony, nápojové kartony, kov) a odkládán do barevně 

odlišených sběrných nádob nebo ve sběrném dvoře, pro objemný odpad jsou určeny 

zejména velkoobjemové kontejnery umístěné ve sběrném dvoře. Pokud jde o odpad 

z údržby zeleně, pelhřimovská obecně závazná vyhláška staví do popředí jeho 

kompostování. Do posledně zmíněné složky komunální odpadu patří i vánoční stromky, 

které mají být odkládány do velkoobjemových kontejnerů, které jsou za tímto účelem 

umisťovány na předem označených místech. 

Obec je oprávněna, nikoli povinna přijmout obecně závaznou vyhlášku 

stanovující systém nakládání s komunálním odpadem. Obce jsou však k jejímu přijetí 

motivovány tím, že schválení této vyhlášky a její účinnost jsou podmínkou pro vybírání 

poplatků určených k financování systému nakládání s komunálním odpadem: „Vedle 

místního poplatku podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích se obci 

nabízí alternativa ve formě poplatku za komunální odpad. Poplatek nemůže být 

stanoven současně s místním poplatkem a stejně jako posledně uvedený poplatek může 

být zaveden pouze v případě, kdy obec zavedla systém nakládání s komunálním 

odpadem ve smyslu § 17 odst. 2.“100 

 

3.5 Obec jako příjemce výnosů z ekonomických nástrojů ochrany 
životního prostředí 
 

3.5.1 Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 
 

Podstatou ekonomických nástrojů je to, že vytvářejí (nebo by alespoň měly 

vytvářet) souvztažnost mezi dvěma - jinak často protichůdnými – zájmy, kterými jsou 

ochrana životního prostředí, coby zájem veřejný, a ekonomický prospěch, coby zájem 

soukromých subjektů působících v rámci tržního hospodářství. To znamená, že jsou-li 

tyto nástroje vhodně nastaveny, jednání šetrné k životnímu prostředí je zároveň 

i ekonomicky výhodné, a tím pádem žádoucí jak z hlediska zájmu veřejného, tak 

i soukromého.  Ekonomické nástroje jsou řazeny mezi tzv. nástroje nepřímého 

                                                           
100 JIRÁSKOVÁ, Ivana; SOBOTKA, Michal. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy. 
2. aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 49. ISBN 80-7201-561-3. 
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působení101, neboť cílové subjekty nejsou k ničemu přímo donucovány, nýbrž je jim 

dána možnost volby. 

 

3.5.2 Poplatky spojené s nakládáním s odpady 
 

Zákon o odpadech umožňuje obcím financovat systém nakládání s komunálním 

odpadem a dává jim při tom na výběr ze tří možností, přičemž všechny tři jsou 

podmíněny přijetím obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s komunálním 

odpadem a výnosy z nich jsou vždy příjmem obce. Každý z níže uvedených 

ekonomických nástrojů, je-li zaveden, vylučuje v dané obci současné zavedení 

kteréhokoli ze zbývajících dvou. 

První možností je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek je upraven 

v § 10b zákona o místních poplatcích. Zmíněné ustanovení bylo do tohoto zákona 

vloženo novelizací provedenou ustanovením § 84 ZOdp. Obec může tento poplatek 

uložit obecně závaznou vyhláškou a platí jej zejména fyzické osoby, které mají v obci 

trvalý pobyt, ale též například i fyzické osoby, které na území obce vlastní stavby 

určené k individuální rekreaci, byty nebo rodinné domu, v nichž není nikdo hlášen 

k pobytu. Výši tohoto místního poplatku stanoví obec ve své vyhlášce, nicméně platí, že 

se skládá ze dvou složek, kterými jsou částka až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 

a částka až 750,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, vypočítaná jako podíl skutečných 

nákladů obce vynaložených předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu a počtu poplatníků. 

Druhou možností financování systému nakládání s komunálním odpadem je 

poplatek za komunální odpad. Poplatníkem tohoto poplatku je podle § 17a odst. 2 ZOdp 

každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, plátcem pak je vlastník 

nemovitosti, kde tento odpad vzniká. Výše poplatku se odvíjí od předpokládaných 

nákladů, které obec vynaloží v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem, 

rozpočítaných na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob na komunální 

odpad. Vzhledem k tomuto nastavení kritérií jeho výše by měl poplatek za komunální 

odpad stimulovat poplatníky k této úvaze: „Čím méně popelnic naplním odpadem, tím 

                                                           
101 DAMOHORSKÝ, Milan; DROBNÍK, Jaroslav; SMOLEK, Martin; SOBOTKA, Michal; STEJSKAL, 
Vojtěch. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 41. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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méně zaplatím.“ Ovšem menší počet naplněných nádob nemusí nutně znamenat nižší 

produkci odpadu – poplatníci se totiž mohou uchýlit k environmentálně nevhodným 

způsobům nakládání s komunálním odpadem, jakými jsou např. zakládání „černých 

skládek“ nebo spalování v domácích topeništích. 

Smluvní úhrada upravená v ustanovení § 17 odst. 5 ZOdp. je poslední a zřejmě 

nejméně využívaný způsob hrazení nákladů spojených s nakládáním s komunálním 

odpadem. Nevýhodou je především nutnost uzavřít písemné smlouvy s fyzickými 

osobami, při jejichž činnosti komunální odpad vzniká. 

 

3.5.3 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
 

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen 

„zákon o ochraně ZPF“ či „ZOZPF“) je zemědělský půdní fond (dále též „ZPF“) 

základním přírodním bohatstvím České republiky a zahrnuje: 

− zemědělskou půdu,102 

− půdou dočasně neobdělávanou a  

− rybníky určené k chovu ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělskou půdu 

umožňující obhospodařování půdy zemědělské.103 

Panuje-li pochybnost, zda určitý pozemek patří do zemědělského půdního fondu, 

rozhoduje v této věci orgán ochrany ZPF. 

Orgány ochrany ZPF jsou podle § 13 odst. 1 a 2 ZOZPF pověřené obecní úřady, 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady104,105, správy národních parků, 

                                                           
102 „Zemědělská půda“ je legislativní zkratkou užívanou zákonem o ochraně ZPF. Podle § 1 odst. 2 tohoto 
zákona slouží jako souhrnné označení pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky 
a pastviny. 
103 Zákon o ochraně ZPF v § 1 odst. 3 uvádí, že takovouto nezemědělskou půdou jsou zejména polní 
cesty, závlahové vodní nádrže či odvodňovací příkopy. 
104 Pokud jde o území hlavního města Prahy, úřady městských částí Praha 1 až 10 mají totožný rozsah 
pravomocí jako pověřené obecní úřady (§ 14 ZOZPF). Magistrátu hlavního města Prahy, jakožto orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu, pak náleží okruh pravomocí v rozsahu, v jakém je zákon o ochraně 
ZPF svěřuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a rovněž krajským úřadům. V tomto 
uspořádání se projevuje specifická povaha Prahy, na niž lze nazírat zároveň jako na obec i vyšší územně 
samosprávný celek (kraj). 
105 Vykonávají-li krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady, 
Magistrát hlavního města Prahy a úřady městských částí hlavního města Prahy pravomoci svěřené jim 
jako orgánům ochrany zemědělského půdního fondu, jde podle § 18a ZOZPF vždy o výkon přenesené 
působnosti. 
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Ministerstvo životního prostředí a také zvláštní orgány Ministerstva obrany působící 

jako orgány ochrany ZPF pro území vojenských újezdů. 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je podmíněno souhlasem, který 

orgán ochrany ZPF vydává po posouzení žádosti a který je nezbytný pro vydání 

rozhodnutí podle stavebního zákona. V návaznosti na tento souhlas orgán ochrany ZPF 

vydá zvláštní rozhodnutí, v němž žadateli vyměří odvod v určité výši. V otázce výše 

odvodů se orgány ochrany ZPF řídí přílohou k zákonu o ochraně ZPF – Sazebníkem 

odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Tato příloha stanoví přesný 

postup pro výpočet odvodu, přičemž orgán ochrany ZPF musí vzít v úvahu: 

− základní cenu zemědělského pozemku určenou podle tzv. oceňovací vyhlášky106 

Ministerstva životního prostředí v závislosti na bonitě půdy, 

− ekologickou váhu vlivu odnětí půdy na vyjmenované faktory životního 

prostředí,107  

− důvody ke snížení základní sazby odvodů a  

− zařazení pozemku do jedné z pěti tříd ochrany, které upravuje vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

Způsob placení odvodů se liší v závislosti na charakteru odnětí půdy. Pokud jde 

o trvalé odnětí půdy ze ZPF, platí se odvody (až na výjimky) jednorázově. Naopak 

každoročně až do ukončení rekultivace pozemku se platí odvody za dočasné odnětí 

půdy a v případech trvalého odnětí půdy podle § 11 odst. 9 ZOZPF108. Podle ustanovení 

§ 11 odst. 2 ZOZPF je 75% výnosu těchto odvodů příjmem státního rozpočtu, 15% je 

příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí a 10% je příjmem rozpočtu obce, 

na jejímž území se odnímaná půda nalézá. Pouze ta část výnosu z odvodů za odnětí 

ze ZPF, která je příjmem obecního rozpočtu, je účelově vázána, neboť zákon o ochraně 

ZPF stanovuje, že tyto prostředky mohou být použity pouze pro zlepšení životního 

prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny (§ 11 odst. 2, věta poslední 

                                                           
106 Základní cena zemědělského pozemku se stanoví podle přílohy č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). 
107 Tato ekologická váha je odstupňována v závislosti na významu daného faktoru – například nejvyšší 
ekologickou váhu (20) vykazuje odnětí půdy, které negativně ovlivní I. zónu národního parku, národní 
přírodní rezervaci nebo národní přírodní památku. 
108 Jedná se o trvalé odnětí půdy ze ZPF s podmínkou, že po ukončení účelu, pro který byla daná půda 
odňata, bude rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy. Tyto způsoby rekultivace bývají často 
využívány například u povrchových hnědouhelných dolů. 
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ZOZPF). Zákon zde tedy obcím ukládá, aby svůj podíl na výnosech z těchto odvodů 

vynaložily na kompenzování (nebo alespoň zmírnění) negativního vlivu odnětí půdy 

ze ZPF k nezemědělským účelům na životní prostředí.  

 

3.5.4 Úhrady podle horního zákona 
 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále jen „horní 

zákon“ či „HZ“) označuje ekonomické nástroje ochrany životního prostředí termínem 

„úhrady“. Ve svém § 32a ukládá organizacím109 povinnost platit dva druhy úhrad 

spojené s hornickou činností. 

Úhrada z dobývacího prostoru se platí jednou ročně za každý hektar plochy 

dobývacího prostoru podle jeho vymezení na povrchu. Výši této úhrady stanoví vláda 

nařízením, a to v rozpětí mezi 100,- Kč a 1000,- Kč za hektar. Při rozhodování o výši 

úhrady z dobývacího prostoru musí vláda podle § 32a odst. 1 HZ vzít v úvahu stupeň 

ochrany životního prostředí v dané lokalitě, charakter činnosti vykonávané organizací 

a její vliv na životní prostředí. Organizace platí úhradu z dobývacího prostoru 

příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, ten ji pak převede obci, v jejímž území se 

daný dobývací prostor nalézá. Zasahuje-li dobývací prostor na území více obcí, obdrží 

každá z nich poměrnou část úhrady, která odpovídá tomu, jak velký podíl z celkové 

plochy dobývacího prostoru se nalézá na jejím území. Výnos z této úhrady představuje 

příjem rozpočtu dané obce a není účelově vázán. 

Úhradu z vydobytých nerostů platí organizace za nerosty, k jejichž těžbě byl 

stanoven dobývací prostor, a to ve výši odpovídající maximálně 10% z průměrné tržní 

ceny vydobytých nerostů v kalendářním roce, kdy byly vydobyty. Tato úhrada se stejně 

jako výše zmíněná úhrada z dobývacího prostoru platí příslušnému obvodnímu 

báňskému úřadu. Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 25% převede 

obvodní báňský úřad do státního rozpočtu. Zbývajících 75% je převedeno do rozpočtu 

obce, na jejímž území se nachází dobývací prostor. Část výnosu této úhrady, která je 

příjmem státního rozpočtu, je účelově vázána – podle ustanovení § 32a odst. 4 HZ 

mohou být tyto prostředky vynaloženy pouze na nápravu škod způsobených na životním 

                                                           
109 Horní zákon užívá pojmu „organizace“ jako legislativní zkratky pro „právnické a fyzické osoby, které 
v rámci podnikatelské činnosti při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají 
vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost.“ Viz ustanovení 
§ 5a HZ. 
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prostředí v souvislosti s dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek. Obec naproti 

tomu může se svým podílem na výnosu úhrady z vydobytých nerostů nakládat 

libovolně. 

Obce, jejichž území je dotčeno hornickými činnostmi, se podílejí 

na rozhodování o snížení úhrady z vydobytých nerostů, případně o osvobození od této 

úhrady. Ministerstvo průmyslu a obchodu o této záležitosti rozhoduje „v dohodě 

s Českým báňským úřadem, s Ministerstvem životního prostředí České republiky 

a v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a se souhlasem obcí, jejichž území jsou 

dotčena.“110 Snížení úhrady z vydobytých nerostů nebo osvobození od této úhrady je 

možné pouze na návrh organizace a v odůvodněných případech – horní zákon uvádí dva 

příklady, kdy je takový postup odůvodněn, a to podporu hornické činnosti a podporu 

využívání nerostného bohatství.

                                                           
110 Viz ustanovení § 32a odst. 3 HZ. 
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4. Činnost obce v přenesené působnosti a životní prostředí 
 

4.1 Nařízení 
 

Z čl. 79 odst. 3 Ústavy vyplývá, že orgány obcí mohou na základě a v mezích 

zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Tyto právní 

předpisy se podle § 11 odst. 1 OZř nazývají nařízení obce a jsou vydávány v přenesené 

působnosti obce. Nařízení obce jsou sekundární právní předpisy vydávané k provedení 

zákona. Jak je uvedeno již v oddílu 2.5, který je věnován právním předpisům obcí, 

nařízení obce musí být v souladu se zákony i s jinými právními předpisy podzákonné 

právní síly; tento požadavek vyplývá z ustanovení § 61 odst. 2 písm. a) OZř. Vydávání 

nařízení je podle § 102 odst. 2 písm. d) OZř vyhrazeno radě obce. V případě, že v obci 

není zřízena rada, náleží pravomoc vydávat nařízení zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 

3 OZř). 

Zákon o ochraně ovzduší se ve svém § 10 věnuje smogové situaci i několika 

opatřením, jimiž mohou orgány veřejné správy tomuto stavu nepříznivému životnímu 

prostředí i lidskému zdraví čelit. Jedním z nich je regulační řád vydávaný obcí formou 

nařízení. Ustanovení § 10 odst. 1 ZOOvz vymezuje smogovou situaci jako stav 

mimořádně znečištěného ovzduší, při němž koncentrace některé ze znečišťujících látek 

(oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, částic PM10 nebo troposférického ozonu) překročí 

některou z prahových hodnot, které jsou definovány v příloze č. 6 k zákonu o ochraně 

ovzduší. Pro vznik smogové situace se vyžaduje, aby hodnoty koncentrace výše 

zmíněných znečišťujících látek byly vykazovány po určité časové období a na určitém 

území – v měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 

100 km2. 

Ministerstvo životního prostředí za účelem varování veřejnosti vyhlašuje vznik 

i ukončení smogové situace v informačním systému kvality ovzduší a v médiích. 

Ministerstvo o smogové situaci rovněž zpraví Českou inspekci životního prostředí 

a dotčené krajské a obecní úřady. Dotčená obec, je-li to třeba, může podle § 10 odst. 

4 ZOOvz na hrozící smogovou situaci reagovat vydáním regulačního řádu, jímž stanoví 

omezení provozu silničních motorových vozidel. „Podmínku ‚je-li to třeba‘ je 

při vydávání regulačního řádu obce nezbytné chápat v tom smyslu, že k vydání 

regulačního řádu by obec měla přistoupit v případě, jestliže reálně hrozí na území dané 
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obce, že může dojít k překročení stanovených prahových hodnot a tedy i ke vzniku 

smogové situace. Tato skutečnost může být analyzována i s ohledem na data z minulých 

několika let.“111 Vzhledem ke skutečnosti, že vydaným regulačním řádem lze omezit 

pouze silniční dopravu, je na obci, aby zvážila, do jaké míry může tímto opatřením 

přispět ke zlepšení stavu ovzduší. Je-li zřejmé, že vydáním regulačního řádu nelze 

dosáhnout kýženého účinku, nemá smysl jej vydávat. Obec je povinna o vydání 

regulačního řádu informovat Ministerstvo životního prostředí. 

Za účelem zajištění náležitého informování veřejnosti ukládá zákon o ochraně 

ovzduší ve svém ustanovení § 10 odst. 6 subjektům provozujícím televizní nebo 

rozhlasové vysílání povinnost neprodleně a bez jakýchkoli úprav zveřejnit informace 

o riziku vzniku, případně o vzniku smogové situace a o jejím ukončení. Provozovatelé 

televizního a rozhlasového vysílání tyto informace zveřejňují bez nároku na úhradu 

nákladů, a to na základě žádosti Ministerstva životního prostředí, které také stanoví 

obsah zveřejňovaného sdělení. 

Za pozornost stojí též ustanovení § 10 odst. 5 ZOOvz, které upravuje případy, 

kdy smogová situace postihne obec, na jejímž území byla vyhlášena nízkoemisní zóna 

(viz pododdíl 3.4.3), a kde je řečeno, že pokud je pro dané území stanovena nízkoemisní 

zóna podle § 14 ZOOvz, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových 

vozidel pro případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v rámci 

stanovení nízkoemisní zóny. Z ustanovení § 10 odst. 5 ZOOvz je zřejmé, že v obci, 

v níž byla stanovena nízkoemisní zóna včetně zvláštních podmínek aplikujících se 

při smogové situaci, se vydávání regulačního řádu stane nadbytečným (alespoň 

ve vztahu k území spadajícímu do nízkoemisní zóny), neboť omezení silniční dopravy, 

která by jinak stanovoval regulační řád, budou již upravena coby ony zvláštní podmínky 

v rámci fungování nízkoemisní zóny. Tak zde dochází k tomu, že nástroj ochrany 

ovzduší svěřený do přenesené působnosti obce může být suplován či nahrazen 

nástrojem, jejž může obec uplatnit při výkonu působnosti samostatné. To je umožněno 

skutečností, že obci není vydávání regulačního řádu uloženo jako povinnost – obec jej 

vydá, „je-li to třeba.“ 

 

                                                           
111 MORÁVEK, Jiří; TOMÁŠKOVÁ, Veronika; BERNARD, Michal; VÍCHA, Ondřej. Zákon o ochraně 
ovzduší : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 107. ISBN 978-80-7400-477-3. 
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4.2 Rozhodnutí 
 

Rozhodnutí je podle § 9 SŘ cílem správního řízení vedeného v konkrétní věci. 

Z textu tohoto ustanovení je zřejmé, že rozhodnutí lze dělit na konstitutivní, tedy 

taková, která zakládají, mění či ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby, 

a deklaratorní, kterými se prohlašuje, že jmenovitě určená osoba má či nemá určitá 

práva nebo určité povinnosti. V zákonem stanovených případech slouží rozhodnutí též 

k úpravě procesních otázek. Rozhodnutí bývá podle § 69 odst. 1 SŘ označováno 

zpravidla jako „rozhodnutí“, může však být označeno i jiným termínem, jestliže tak 

stanoví zákon. Rozhodnutí má pevně danou strukturu – ustanovení § 68 SŘ vyžaduje, 

aby se skládalo: 

− z výrokové části, jež obsahuje označení účastníků, závazné řešení předmětu 

správního řízení, lhůty ke splnění uložených povinností a případně též vedlejší 

ustanovení, 

− z odůvodnění, kde jsou popsány důvody a úvahy, které správní orgán vedly 

k formulování předmětného rozhodnutí, a kde je uvedeno, jak se správní orgán 

vypořádal s návrhy a námitkami účastníků, a 

− z poučení účastníků, v němž je třeba uvést, zda je dané rozhodnutí možno 

napadnout odvoláním, v jaké lhůtě a u kterého správního orgánu lze odvolání 

podat a zda má odvolání odkladný účinek. 

Tyto tři části jsou obligatorními prvky každého správního rozhodnutí, existuje 

však případ, kdy může být vypuštěno odůvodnění, a to tehdy, vyhověl-li správní orgán 

prvého stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu (§ 68 odst. 4 SŘ). 

Účastník řízení může podle § 81 SŘ napadnout rozhodnutí odvoláním. K tomu 

však není oprávněn účastník, který se po oznámení rozhodnutí práva na odvolání vzdal. 

Rovněž účastník, který již odvolání podal, načež je vzal zpět, není oprávněn toto 

odvolání podat znovu. Obecná odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a podle 

§ 85 odst. 1 SŘ má, je-li podáno včas a je-li přípustné, suspenzivní účinek (pokud zákon 

nestanoví jinak), což znamená, že rozhodnutí se do konce odvolacího řízení nestane 

pravomocným a zpravidla ani vykonatelným. Odvolání má též účinek devolutivní – 
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rozhoduje o něm odvolací správní orgán, kterým je podle § 89 odst. 1 SŘ správní orgán 

nejblíže nadřízený orgánu, který vydal napadené rozhodnutí. 

Obce vydávají velké množství rozhodnutí, která souvisejí s ochranou životního 

prostředí; jedním z nejzajímavějších a v praxi nejhojněji vydávaných je povolení 

ke kácení dřevin. Dřevina, resp. dřevina rostoucí mimo les, je v § 3 odst. 1 písm. i) 

ZOPK vymezena jako strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině 

i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Ochrana dřevin je jedním 

z cílů práva životního prostředí. Nejsou-li dřeviny chráněny podle zvláštních zákonů112 

nebo podle ustanovení o památných stromech či zvláště chráněných rostlinách 

a živočiších, vztahuje se na ně ochrana podle § 7 a násl. ZOPK. Ustanovení § 7 odst. 

2 ZOPK ukládá vlastníkům povinnost pečovat o dřeviny, zejména je ošetřovat 

a udržovat. Dle § 8 odst. 1 ZOPK je pak ke kácení dřevin zapotřebí povolení 

příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je podle § 76 odst. 1 písm. a) ZOPK obecní 

úřad.113 Obecní úřad může vydat povolení ke kácení dřevin ze závažných důvodů, a to 

poté, co vyhodnotil funkční a estetický význam dřevin. Z tohoto povolovacího režimu 

existují tři skupiny výjimek: 

− Podle § 8 odst. 2 ZOPK není povolení třeba ke kácení z důvodů pěstebních 

a zdravotních a dále ke kácení při udržování břehů vodních toků a ochranných 

pásem zařízení elektrizační a plynárenské soustavy podle zvláštních předpisů. 

V těchto případech musí být zamýšlené kácení alespoň 15 dnů předem písemně 

oznámeno příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 77 odst. 

1 písm. h) ZOPK), který je může pozastavit, omezit či zakázat. 

− Dle § 8 odst. 3 ZOPK povolení dále není nutné ke kácení dřevin s velikostí či 

jinou charakteristikou uvedenou v § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení. Bez povolení tedy lze kácet a) dřeviny 

s obvodem kmene do 80 cm měřeného v prsní výšce (130 cm nad zemí), 

b) zapojené porosty dřevin o ploše maximálně 40 m2, c) dřeviny pěstované 

na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáže dřevin a d) dřeviny 

rostoucí v zahradách. 

                                                           
112 Např. zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. 
113 Ovšem s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních 
památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, 
kde vydávání povolení ke kácení dřevin náleží do působnosti správ národních parků a správ chráněných 
krajinných oblastí.  
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− Dřeviny lze rovněž kácet bez potřeby povolení za účelem odvrácení zřejmého 

a bezprostředního ohrožení života či zdraví nebo nebezpečí škody značného 

rozsahu (§ 8 odst. 4 ZOPK). Z těchto důvodů provedené kácení musí být 

do 15 dnů oznámeno příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

(§ 77 odst. 1 písm. h) ZOPK). 

Ustanovení § 9 opravňuje obecní úřad k tomu, aby v rozhodnutí o povolení 

kácení dřevin uložil žadateli povinnost provést náhradní výsadbu. Tato náhradní 

výsadba by měla být přiměřená ekologické újmě způsobené povoleným kácením. 

Žadateli lze současně uložit, aby o vysazené dřeviny pečoval po nezbytně nutnou dobu, 

nejdéle však po dobu pěti let. Obecní úřad určí místo, kde má náhradní výsadba 

proběhnout – nemusí jít nutně o pozemek dotčený povoleným kácením, kde to ostatně 

leckdy ani není možné (např. má-li být tento pozemek zastavěn). Náhradní výsadba 

může být uložena i na pozemku, jenž nepatří žadateli, ovšem pouze s předchozím 

souhlasem jeho vlastníka. Obce pro tyto účely vedou přehled vhodných pozemků 

ve svém územním obvodu. 

 

4.3 Stanoviska 
 

Správní řád ve své části třetí, obsahující zvláštní ustanovení o správním řízení, 

konkrétně v § 149 upravuje správní rozhodnutí, jejichž vydání je podmíněno vydáním 

závazného stanoviska. Dle § 149 odst. 1 SŘ obsah závazného stanoviska determinuje 

znění výrokové části podmíněného správního rozhodnutí (je pro ni závazný). Podle 

téhož ustanovení správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska mají 

postavení dotčeného orgánu. § 136 odst. 1 SŘ pak zrcadlově k posledně uvedenému 

stanoví, že dotčenými orgány jsou a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, 

a b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska 

nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. Dotčené orgány mají 

v řízení o vydání správního rozhodnutí určitá oprávnění – smějí nahlížet do spisu, 

vyjadřovat se k ostatním podkladů pro vydání správního rozhodnutí, mají rovněž právo 

podat podnět k zahájení přezkumného řízení (§ 136 odst. 4 SŘ). Dotčené orgány mají 

na druhé straně povinnost poskytovat správnímu orgánu, jenž řízení vede, veškeré 
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pro řízení potřebné informace, ovšem s výjimkou informací, jejichž poskytnutí by bylo 

porušením povinností podle zvláštního zákona. 

Co se týče charakteristiky závazného stanoviska, lze je popsat jako úkon 

„správního orgánu podle části čtvrté správního řádu, který není samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení ve smyslu § 67 a jehož obsah je závazný pro výrokovou 

část rozhodnutí. Je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí, u kterého neplatí zásada 

volného hodnocení důkazů podle § 50 odst. 4. Závazné stanovisko může podávat 

s ohledem na zásadu legality pouze správní orgán, který je k tomu na základě zákona 

oprávněn, a také jeho vydání (podmínky nebo kritéria, za kterých je lze vydat) musí mít 

zákonnou oporu.“114 

Podle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK má ten, kdo zamýšlí provést zásah způsobilý 

poškodit nebo zničit významný krajinný prvek nebo ohrozit či oslabit jeho ekologicko-

stabilizační funkci, povinnost opatřit si k takovému zásahu závazné stanovisko orgánu 

ochrany přírody. Zákon o ochraně přírody a krajiny uvádí demonstrativní výčet 

takových zásahů – jde zejména o umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 

pozemků, odvodňování pozemků nebo těžbu nerostů. Významným krajinným prvkem 

(dále též „VKP“) se podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b ZOPK rozumí ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled 

nebo přispívající k udržení její stability. Významné krajinné prvky lze rozdělit do dvou 

základních skupin.115 Do první jsou zařazeny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera či údolní nivy, které jsou za významné krajinné prvky označeny již samotným 

zákonem o ochraně přírody a krajiny. Do druhé skupiny pak spadají další výseče krajiny 

(zákon ochraně přírody a krajiny zmiňuje zejména mokřady, remízy, meze, trvalé travní 

porosty či umělé i přirozené skalní útvary), které jsou jako VKP registrovány orgánem 

ochrany přírody podle ustanovení § 6 ZOPK. Registraci VKP provádějí podle 

ustanovení § 76 odst. 2 písm. a) ZOPK pověřené obecní úřady, které tak činí formou 

rozhodnutí podle správního řádu. Účastníkem řízení o registraci významného 

krajinného prvku je vždy vlastník dotčeného pozemku. 

                                                           
114 JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David. Správní řád : komentář. 4. vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 612. ISBN 978-80-7400-484-1. 
115 PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000 : úplné znění zákona 
s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. k 1. 3. 2010. Praha : Linde, 
2010, s. 26. ISBN 978-80-7201-806-2. 
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Závazná stanoviska k zásahům (specifikovaným v ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK) 

do registrovaných VKP vydávají (s výjimkou zvláště chráněných území a jejich 

ochranných pásem a území evropsky významných lokalit) pověřené obecní úřady.116 

Závazná stanoviska k zásahům do ostatních VKP – tedy těch, u nichž jejich status VKP 

vyplývá přímo ze zákona, nikoli z registrace, pak (opět s výjimkou zvláště chráněných 

území a jejich ochranných pásem a území evropsky významných lokalit) vydávají 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Stanoviska podle § 4 odst. 2 ZOPK jsou zpravidla závaznými stanovisky 

ve smyslu ustanovení § 149 SŘ, což znamená, že jsou závazným podkladem pro vydání 

rozhodnutí o povolení konkrétního zásahu do významného krajinného prvku. Totéž 

vyplývá i z § 90 odst. 1 ZOPK. „Není však vyloučen případ, že pro zásah, který by mohl 

ohrozit nebo oslabit ekostabilizační funkci významného krajinného prvku, již nebude 

třeba žádné další povolující rozhodnutí jiného správního orgánu (např. údržby vodních 

toků). Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku v těchto případech 

vydá orgán ochrany přírody samostatným správním rozhodnutím.“117 V takových 

případech má tedy závazné stanovisko orgánu ochrany přírody vydané podle § 4 odst. 

2 ZOPK povahu rozhodnutí vydaného ve správním řízení ve smyslu ustanovení části 

druhé a třetí správního řádu, a tudíž nenaplňuje materiální znaky závazného stanoviska 

uvedené v ustanovení § 149 SŘ. K problematice materiálního pojetí závazných 

stanovisek se opakovaně vyjádřil i Nejvyšší správní soud – např. ve svém rozsudku 

č.j. 5 As 40/2008 - 52 ze dne 6. listopadu 2008, kde je řečeno, že „závazným 

stanoviskem se rozhodnutí nestává tím, že je tak v zákoně výslovně označeno, ale svou 

povahou – tím jaký má vliv na práva a povinnosti účastníků a na rozhodnutí, pro které 

je podkladem.“118 

 

4.4 Opatření obecné povahy 
 

Jak je již řečeno výše v oddíle 3.1.4 pojednávajícím o územním plánu, institut 

opatření obecné povahy je obecně upraven v části šesté správního řádu – v ustanoveních 
                                                           
116 Viz ustanovení § 76 odst. 2 písm. a) ZOPK. 
117 MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana aj. Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář. 2. vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2007, s. 98. ISBN 978-80-7179-585-8. 
118 Text citovaného rozhodnutí je zveřejněn na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu a je 
ke dni 15. března 2014 dostupný z: 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0040_5As__0800052A_prevedeno.pdf> 
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§§ 171 – 174. „Opatření obecné povahy vymezuje správní řád jako správní akt, který 

není právním předpisem ani rozhodnutím. Opatření obecné povahy tedy leží na pomezí 

individuálních (konkrétních) správních aktů a normativních (abstraktních) správních 

aktů, a vzhledem ke svému negativnímu vymezení tak nemůže mít všechny své znaky 

shodné ani s jedním z nich, nýbrž vždy jen některý ze znaků individuálního či 

normativního správního aktu. (…) Opatření obecné povahy je tedy abstraktně-

konkrétním správním aktem s konkrétně určeným předmětem (konstituuje se jím rozsah 

práv a povinností v konkrétní věci) a s obecně vymezeným okruhem adresátů.“ 119 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní 

zákon“ či „VZ“), p řiznává obecním úřadům obcí s rozšířenou působností postavení 

vodoprávních úřadů - § 104 odst. 2 písm. c) VZ. Jejich působnost je v § 106 odst. 1 VZ 

stanovena tak, že není-li svěřena jiným orgánům, vykonávají působnost vodoprávních 

úřadů právě obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Do působnosti těchto obecních 

úřadů, jakožto úřadů vodoprávních, tak (s výjimkou podle § 107 odst. 1 písm. v) VZ) 

náleží stanovení ochranných pásem vodních zdrojů ve smyslu § 30 VZ, a to opatřením 

obecné povahy. 

Ochranná pásma se stanovují za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti zdrojů povrchové nebo podzemní pitné vody s průměrným ročním 

odběrem nad 10 000 m3 a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké či 

pramenité vody. Podle § 30 odst. 10 VZ příslušný vodoprávní úřad v opatření obecné 

povahy, kterým je ochranné pásmo stanoveno, vymezí činnosti, jež v daném pásmu 

nelze provádět, technická opatření, která je naopak nutno provést, a případně též 

i způsob a dobu omezení užívání nemovitostí nalézajících se v daném pásmu. Ochranná 

pásma se dělí do dvou stupňů. Ochranná pásma I. stupně slouží k ochraně vodního 

zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, přičemž konkrétní 

požadavky na územní rozsah těchto pásem jsou uvedeny v ustanovení § 30 odst. 3 VZ 

a liší se podle jednotlivých druhů vodních zdrojů. Ochranná pásma II. stupně slouží 

k ochraně vodního zdroje v územích, která stanoví příslušný vodoprávní úřad, přičemž 

se může jednat o souvislé území nebo o několik na sebe nenavazujících území. 

Ochranné pásmo II. stupně musí být vždy stanoveno vně ochranného písma I. stupně, 

nikdy se nesmějí překrývat. 
                                                           
119 JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David. Správní řád : komentář. 4. vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 719. ISBN 978-80-7400-484-1. 
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Vodní zákon ve svém ustanovení § 30 odst. 11 přiznává vlastníkům pozemků 

a staveb nalézajících se v ochranných pásmech vodních zdrojů nárok na náhradu 

za omezení užívání těchto nemovitostí. Je-li předmětem ochrany vodárenská nádrž, 

poskytuje náhrady vlastník vodního díla umožňujícího v takové nádrži vzdouvání vody. 

V ostatních případech, tedy tehdy, je-li chráněn jiný vodní zdroj než vodárenská nádrž, 

poskytují náhrady subjekty oprávněné k odběru vody ve smyslu ustanovení § 8 VZ.  

 

4.5 Veřejnoprávní smlouvy 
 

Veřejnoprávními smlouvami právní nauka rozumí „dvoustranné nebo 

vícestranné správní úkony, které zakládají, mění nebo ruší vztahy správního práva. 

Alespoň jednou smluvní stranou je vždy subjekt veřejné správy.“120 Veřejnoprávní 

smlouvy jsou obecně upraveny v části páté správního řádu, který pro jejich sjednávání 

stanoví celou řadu požadavků – taková smlouva musí být v souladu s právními předpisy 

a veřejným zájmem, nesmí obcházet právní předpisy ani snižovat důvěryhodnost 

veřejné správy (§ 159 odst. 2 a 3 SŘ). Ustanovení § 164 odst. 1 SŘ dále požaduje, aby 

veřejnoprávní smlouva byla uzavřena písemně a aby projevy vůle smluvních stran byly 

na téže listině. 

Ustanovení § 76 odst. 2 písm. b) ZOPK stanoví, že pověřené obecní úřady121 

sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 

odst. 2 ZOPK, a to ohledně stromů nalézajících se ve správním obvodu daného 

pověřeného obecního úřadu, s výjimkou zvláště chráněných územní ve smyslu 

§ 14 ZOPK. Dle § 39 ZOPK lze namísto vyhlášení památného stromu rozhodnutím 

orgánu ochrany přírody daný strom prohlásit za památný na základě písemné smlouvy 

uzavřené mezi vlastníkem pozemku, jehož je strom součástí, a pověřeným obecním 

úřadem. V této smlouvě musí být především upraveny ochranné podmínky a způsob 

péče o památný strom. Veřejnoprávní smlouvou založená ochrana vázne na pozemku 

jako věcné břemeno – příslušný pověřený obecní úřad navrhne jeho vklad do katastru 

nemovitostí. 

                                                           
120 HENDRYCH, Dušan aj. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 238. ISBN 
978-80-7179-254-3. 
121 Viz oddíl 2.6 Kategorie obcí. 
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Na otázku, jaké stromy lze rozhodnutím orgánu ochrany přírody vyhlásit, resp. 

na základě veřejnoprávní smlouvy prohlásit za památné, dává odpověď § 46 odst. 

1 ZOPK, podle něhož jde o mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. 

Míra významnosti konkrétních alejí, jednotlivých stromů i jejich skupin je pak 

předmětem správního uvážení příslušného orgánu ochrany přírody – v tomto případě 

pověřeného obecního úřadu. Památné stromy nesmějí být poškozovány, ničeny ani 

rušeny v jejich přirozeném vývoji, ošetřovat je lze pouze se souhlasem příslušného 

pověřeného obecního úřadu. Podle § 46 odst. 3 ZOPK má každý památný strom 

základní ochranné pásmo o kruhovém půdorysu, jehož poloměr činí desetinásobek 

průměru kmene měřeného v tzv. prsní výšce – tedy 130 cm nad zemí. V takto 

stanoveném ochranném pásmu jsou zakázány jakékoli činnosti škodlivé pro památný 

strom; zákon o ochraně přírody a krajiny zde příkladmo uvádí výstavbu, terénní úpravy, 

odvodňování či chemizaci. Ve veřejnoprávní smlouvě, na jejímž základě je daný strom 

prohlášen za památný, lze fakultativně sjednat ochranné pásmo odlišně od zákonné 

úpravy – jeho rozsah a katalog činností, jež jsou v ochranném pásmu zakázány či 

vázány na předchozí souhlas příslušného pověřeného obecního úřadu, pak záleží 

na dohodě smluvních stran. 

Z hlediska dělení veřejnoprávních smluv lze výše uvedenou smlouvu zařadit 

mezi smlouvy subordinační, jejichž smluvními stranami jsou jednak subjekty veřejné 

správy a jednak „soukromoprávní“ subjekty – fyzické či právnické osoby, vůči nimž 

výkon veřejné správy směřuje. Uzavření této smlouvy nahrazuje vydání správního aktu. 

Veřejnoprávní smlouvu, stejně jako kteroukoli jinou, lze uzavřít pouze se souhlasem 

obou (resp. všech) smluvních stran – odmítá-li vlastník dotčeného pozemku svolit se 

smluvní ochranou stromu, nezbyde příslušnému pověřenému obecnímu úřadu než 

postupovat cestou rozhodnutí o vyhlášení daného stromu za památný podle ustanovení 

§ 46 ZOPK. 

Památné stromy (ať už vyhlášené rozhodnutím orgánu ochrany přírody, nebo 

chráněné na základě veřejnoprávní smlouvy) jsou podle § 47 odst. 1 ZOPK evidovány 

v ústředním seznamu ochrany přírody upraveném v § 42 ZOPK122. Dokumentaci 

                                                           
122 Základní informace o ústředním seznamu ochrany přírody jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky; ke dni 15. března 2014 jsou dostupné z:  
<http://www.ochranaprirody.cz/ustredni-seznam-ochrany-prirody-1/> 
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o těchto stromech do ústředního seznamu ochrany přírody předávají pověřené obecní 

úřady (§ 76 odst. 2 písm. b) ZOPK).
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Závěr  
 

V závěru, v němž se jinak hodlám zabývat zejména shrnutím své práce 

a některými zjištěnými slabinami právní úpravy postavení obce při ochraně životního 

prostředí, bych rád nejprve upozornil na to, že vzhledem k limitovanému rozsahu jsem 

se rozhodl nevěnovat se některým dílčím aspektům problematiky, resp. se jim 

nevěnovat podrobně. Jako příklad zde lze uvést otázku role obce v koncepční fázi 

územního plánování vyloženou v oddílu 3.1, kterou by jistě šlo zpracovat mnohem 

podrobněji a důsledněji, ovšem z hlediska zaměření své práce jsem to nepovažoval 

za účelné. 

Téma, které by se dalo pojmenovat „obec a příznivé životní prostředí jejích 

obyvatel“ (a které by samo o sobě mohlo vystačit na samostatnou diplomovou práci), 

jsem se nakonec rozhodl zcela vynechat, nicméně stručně se k němu vyjádřím alespoň 

na tomto místě. Právo na příznivé životní prostředí je jedním ze základních práv 

garantovaných Listinou a obec by, v souladu s obecním zřízením, měla usilovat o to, 

aby toto právo nebylo v případě jejích obyvatel nezákonně porušováno. Otázka, zda 

a do jaké míry může obec aktivně bránit toto právo svých obyvatel, však zatím zůstává 

otevřená. Zřejmě nejvýraznějším počinem, k němuž v této oblasti v poslední době 

došlo, bylo podání žaloby statutárního města Ostravy na ochranu před nezákonným 

zásahem, kde byla za žalovaného označena Česká republika, za kterou v dané věci 

jednaly Vláda České republiky, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

dopravy. Nezákonný zásah byl spatřován v nečinnosti příslušných správních orgánů, jež 

měla spočívat především v nedostatečné ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel 

města. Z mého pohledu je nejzajímavější argumentace žalobce v bodech, kde osvědčuje 

svou aktivní věcnou legitimaci. Žalobce zde odkazuje na skutečnost, že mu jako 

územnímu samosprávnému celku, jenž je podle ustanovení § 2 odst. 2 OZř „povinen 

pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých 

úkolů chránit též veřejný zájem, svědčí veřejné subjektivní právo na příznivé životní 

prostředí chráněné jednak komunitárním právem, a to zejména směrnicí Rady 

č. 96/62/ES ze dne 27.9.1996 o posuzování a řízení kvality ovzduší ve znění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a jednak čl. 35 odst. 1 Listiny, jakož 

i právo v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat ve smyslu čl. 41 odst. 
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1 Listiny.“123  Žalobce rovněž argumentuje rozsudkem NS ČR sp.zn. 2 Cdo 333/97, 

podle něhož jsou skutečným základem obce, jakožto veřejnoprávní korporace, její 

občané. Jsou-li tito občané rušeni imisemi, zakládá tato skutečnost aktivní věcnou 

legitimaci obce k podání žaloby za účelem zajištění ochrany před těmito imisemi. 

Dlužno podotknout, že tato žaloba byla dne 18. října 2013 Městským soudem v Praze 

zamítnuta, neboť nebyla prokázána příčinná souvislost mezi nečinností žalovaného 

a neuspokojivým stavem životního prostředí, zejména ovzduší v Ostravě. Co se však 

týče otázky aktivní věcné legitimace žalobce, soud tuto nikterak nezpochybnil. Žalobce 

pravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze napadl kasační stížností. 

Obec je přirozeným rámcem pro život člověka, ale i pro ochranu životního 

prostředí. Orgány obcí mají zdroje ohrožení přírody či zdraví člověka i jejich již nastalé 

negativní projevy takříkajíc na očích a jsou těmto problémům zpravidla blíže než 

orgány krajské nebo centrální. Obecní orgány jsou rovněž nejblíže veřejnosti – jsou-li 

místní občané dotčeni nějakým zásahem do životního prostředí, lze očekávat, že se 

při hledání ochrany nebo ve snaze zjednat nápravu nejprve obrátí na orgány své obce. 

Obec, jak jsem se snažil vyložit v textu této diplomové práce, má k ochraně 

životního prostředí celou řadu nástrojů. Jejich užívání má však také jistá úskalí. Je třeba 

si přiznat a mít na paměti, že některé z těchto instrumentů mají čistě lokální účinky 

a jejich vliv na životní prostředí je i v místním kontextu omezený. Je tomu tak 

především proto, že hlavním cílem některých nástrojů je ochrana jiné hodnoty než 

životního prostředí – nejčastěji půjde o veřejné zdraví. Jako příklad zde lze uvést 

regulaci spalování rostlinného materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že toto spalování má 

na stav životního prostředí pouze minimální negativní vliv, domnívám se, že jeho 

regulace je, co do svého významu při ochraně životního prostředí, obdobně marginální. 

Hlavní přínos obecně závazných vyhlášek stanovujících podmínky pro spalování 

rostlinného materiálu by měl spočívat v minimalizaci obtěžování obyvatel obce 

zplodinami z takového spalování. 

Další komplikace mohou mít původ v dualitě působnosti. Jednotlivé zákony 

českého práva životního prostředí svěřují obecním úřadům (resp. pověřeným obecním 

                                                           
123 Text žaloby je zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostrava. Ke dni 15. března 
2014 je dostupný z: <http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/zivotni-prostredi/zivotni-
prostredi/alobaprotinezkonnmuzsahukonen.doc> 
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úřadům nebo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností) vymezenou část státní 

správy, kterou tyto orgány vykonávají jako přenesenou působnost. Tím nabývají 

postavení orgánů ochrany přírody, vodoprávních úřadů, orgánů ochrany zemědělského 

půdního fondu apod. Do okruhu samostatné působnosti pak spadá správa majetku obce 

a nakládání s ním (neboť obce jakožto veřejnoprávní korporace mají již podle Ústavy 

právo vlastnit majetek) a dále např. zajišťování podmínek pro rozvoj sociální péče 

a pro uspokojování potřeb občanů. Plnění úkolů ve sférách obou působností tak logicky 

může obec přivést do situace, kdy v rámci přenesené působnosti bude orgán obce 

vystupovat jako příslušný správní orgán rozhodující ve věci, v níž bude tatáž obec 

účastníkem řízení. Za těchto podmínek se orgán obce činný v přenesené působnosti 

(zpravidla obecní úřad náležející do jedné ze tří kategorií) dostává do nelehkého 

postavení, protože ustanovení § 7 odst. 1 SŘ požaduje, aby správní orgán postupoval 

vůči všem dotčeným osobám nestranně. Lze zde tedy uvažovat o jakési zákonem 

tolerované podjatosti vyplývající ze samotné podstaty fungování obcí v právním řádu 

České republiky. 

Často se vyskytujícím příkladem výše naznačené podjatosti správního orgánu je 

řízení o vydání povolení ke kácení dřevin, kde obecní úřad obce, v jejímž území se 

dotčená dřevina nachází, je podle zákona o ochraně přírody a krajiny orgánem ochrany 

přírody příslušným k vydání tohoto povolení. Obec, která je vlastníkem dřeviny, nebo 

přesněji řečeno pozemku, na kterém dřevina roste, tak podává prostřednictvím starosty, 

jenž podle obecního zřízení zastupuje obec navenek, žádost o povolení kácení dřevin 

svému vlastnímu obecnímu úřadu. Je poměrně pravděpodobné, že obecní úřad bude 

při řízení o této žádosti poněkud vstřícnější, než by byl v případě jiného žadatele. 

Tuto podjatost by podle mého názoru bylo lze eliminovat tím, že by pravomoc 

vydávat povolení ke kácení dřevin přešla z obecního úřadu na obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, který ostatně i podle současné úpravy v § 77 odst. 1 písm. h) 

ZOPK přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o jeho pozastavení, omezení nebo 

zákazu. Obce s rozšířenou působností jsou zpravidla přirozená spádová centra pro obce 

patřící do jejich správního obvodu, a tak by přenesení této pravomoci na ně bylo v očích 

veřejnosti pokud ne pochopitelné, pak alespoň ospravedlnitelné. Nevýhodou této úpravy 

by však byla skutečnost, že problém podjatosti by nebyl vyřešen u samotné obce 

s rozšířenou působností, o jejíchž žádostech by dále rozhodoval její obecní úřad. 
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Další možnost by mohla spočívat také v tom, že by řízení o vydání povolení 

ke kácení dřevin vedl obecní úřad vybíraný pro každou konkrétní žádost losem 

z množiny obecních úřadů obcí, jež se nalézají ve správním obvodu téže obce 

s rozšířenou působností, přičemž by z této množiny byla vždy vyjmuta obec, na jejímž 

území se nachází dotčená dřevina. Losování by mohl provádět obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. Tato varianta by nesnáze s podjatostí obecního úřadu, 

rozhodujícího o žádosti své obce, odstranila beze zbytku. Jejími nevýhodami by ovšem 

byly přílišná složitost, nehospodárnost, spočívající v nutnosti losovat před zahájením 

vlastního správního řízení, i obtížné zajišťování transparentnosti tohoto losování. 

Zůstanu u tématu vydávání povolení ke kácení dřevin (ačkoli tento problém se 

jistě může vyskytovat i v případě dalších řízení vedených orgánem obce), abych 

poukázal na další slabinu úpravy, podle které toto povolení vydává obecní úřad obce, 

na jejímž území daná dřevina roste. Především v malých obcích, kde se lidé navzájem 

znají, se může stát, že povolení jsou vydávána takřka automaticky bez jakéhokoli 

hodnocení funkčního či estetického významu dřeviny, požadovaného zákonem 

o ochraně přírody a krajiny, a bez ukládání náhradní výsadby. Pro pracovníky obecních 

úřadů je totiž (s ohledem na mezilidské vztahy) někdy problematické nevyhovět žádosti 

jejich příbuzných či známých nebo jim uložit nějakou nepříjemnou povinnost. Také 

tento nešvar by mohl být odstraněn přenesením pravomoci rozhodovat o vydání 

povolení ke kácení dřevin na jiný orgán. 

Obce mohou v oblasti ochrany životního prostředí vystupovat buď v pozici 

článků hierarchicky uspořádané soustavy orgánů veřejné správy, nebo jako územní 

samosprávné celky, které by vždy měly mít na zřeteli potřebu udržitelného rozvoje 

svého území i ochranu zdraví svých obyvatel. Právní řád jim svěřuje celou řadu 

nástrojů, jež mohou být využity k ochraně životního prostředí a jeho složek. Ve sféře 

přenesené působnosti jde o nařízení, rozhodnutí, stanoviska, opatření obecné povahy 

a veřejnoprávní smlouvy. V oblasti ochrany životního prostředí jsou zřejmě 

nejvýznamnějšími z nich rozhodnutí, neboť mnoho závažných zásahů do životního 

prostředí je vázáno na předchozí povolení (či jinak označované rozhodnutí) příslušného 

obecního úřadu. Neméně významná jsou stanoviska, kterými obecní úřad může 

uplatňovat environmentální hledisko v řízeních vedených jinými orgány. 
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Při výkonu samostatné působnosti jsou nejdůležitějšími nástroji ochrany 

životního prostředí obecně závazné vyhlášky, jimiž mohou obce na základě zmocnění 

regulovat určité činnosti, a rovněž územní plán vydávaný ve formě opatření obecné 

povahy. V územním plánu obce vymezují základní koncepce rozvoje svého území 

i ochrany jeho hodnot a určují jeho uspořádání. V rámci své samostatné působnosti 

mohou obce ke zlepšení životního prostředí přispívat i jinými způsoby, kterými jsem se 

pro jejich faktickou povahu ve své práci nezabýval. Zde lze zmínit např. materiální či 

finanční podporu spolků a ekologických organizací nebo tzv. zelené úřadování, tedy 

ekologicky šetrné chování veřejných institucí a provoz jejich zařízení. 

Domnívám se, že i přes veškeré naznačené nedostatky, ať již právní či faktické, 

hrají obce při ochraně životního prostředí a jeho složek nezastupitelnou úlohu. Jejich 

činnost možná má pouze lokální účinky, je však třeba zdůraznit, že prakticky celé území 

České republiky je mozaikou, skládající se z jednotlivých obcí. Jakákoli pozitivní 

změna uskutečněná v jednom z dílků se projeví v lepším obrazu celku.
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Seznam použitých zkratek 

 

CITES Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

EIAZ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

HZ zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, 

v platném znění 

IPPCZ zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, 
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Resumé  
 

Municipality and the Protection of the Environment from the Legal 

Point of View 

 

Municipalities are unquestionably very important participants of environmental 

protection. Due to their unique nature, municipalities can contribute to conservation 

of the environmet in two fields. They represent the basic elements in the system 

of administrative authorities. On the the other hand, municipalities are considered to be 

public corporations which must protect nature within their territory and the health 

of their residents.  

The purpose of this thesis is to analyse possibilities of municipalities 

in the Czech Republic in the field of environmental protection. It puts accent 

on the division of delegated and separate powers of community and on the instruments 

which a municipality can use to protect the environment within the sphere of each 

of that powers.  

This thesis is composed of Introduction, four basic chapters which are 

subdivided into sections and subsections, and Conclusion. The Introduction briefly 

characterises municipalities and explains the system of this thesis.  

Chapter One is focused on definition of the environment, on the most serious 

global environmental problems and on fundamentals of Czech environmental law in the 

Constitution of the Czech Republic and in the Charter of Rights and Freedoms.  

Chapter Two deals with municipalities, especially with history and development 

of their legal regulation since the half of the 19th century. A municipality can be defined 

as a community of inhabitants based on territorial principle and vested with the right 

to self-government. According to the Constitution of the Czech Republic, a municipality 

is a public corporation with its own property. The duality of powers of community is 

mentioned in this chapter. While the separate power can be considered as execution 

of the right to self-government, the delegated power represents the part of state 

administration devolved on communities.  

The activity of municipality in the sphere of its separate power, in respect 

to environmental protection, is presented in Chapter Three. The first section of this 

chapter explains the position of municipalities within the town and country planning, 
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where they are entitled to issue the structure plan for their territory. The next section 

relates to the process of environmental impact assessment and the integrated pollution 

prevention and control proceedings. The third section shifts the focus on the duty 

of municipalities to provide an access to environmental information. In the last two 

sections of this chapter, the author presents several examples of bylaws, issued 

by municipalities, as well as examples of economic tools of environmental protection. 

Chapter Four characterises the instruments which are given to municipalities 

in the field of delegated power and, using examples, illustrates how they can be issued 

in order to protect the environment.  

In the Conclusion, the author highlights several problems resulting from 

the current Czech legislation and ponders over their remedies. Despite mentioned 

weaknesses, municipalities play an importatnt role in the field of protection 

of the environment and its components. 



80 

Abstrakt 
 

Cílem této práce je analyzovat postavení a možnosti obce v České republice 

v oblasti ochrany životního prostředí. Práce je rozdělena do šesti základních částí. 

V úvodu je stručně naznačen význam obcí a vysvětlen systém této práce. První kapitola 

se zabývá životním prostředím, zejména pak jeho ochranou zakotvenou v českém 

ústavním právu. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány obce a jejich orgány. 

Následující kapitola popisuje územní plánování a příklady obecně závazných vyhlášek 

vydávaných obcemi v rámci jejich samostatné působnosti k ochraně životního prostředí. 

Kapitola čtvrtá uvádí právní nástroje, jež mohou být užity při ochraně životního 

prostředí ve sféře přenesené působnosti obce. V závěru autor upozorňuje na některé 

problémy související s účastí obcí na ochraně životního prostředí, nicméně zdůrazňuje, 

že obce v této oblasti hrají nezpochybnitelnou roli. 
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Abstract 
 

The aim of this thesis is to analyse position and possibilities of a municipality 

in the Czech Republic in the field of environmental protection. The thesis is divided into 

six basic parts. The Introduction briefly illustrates the importance of municipalities and 

explains the system of this thesis. Chapter One deals with the environment, especially 

with its protection under the Czech constitutional law. Municipalities and their bodies 

are characterised in Chapter Two. The next chapter describes the town and country 

planning and examples of bylaws issued by a municipality within its separate power 

in order to protect the environment. Chapter Four introduces the legal instruments 

which can be used by a municipality in environmental protection within delegated 

power. In the Conclusion, the author draws attention on several problems connected 

with participation of municipalities in environmental protection, nevertheless he 

highlights that municipalities play an unquestionable role in this field. 
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