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Použité zkratky  

 

BAT Best Available Techniques (nejlepší dostupná technologie) 

CBD Convention on Bilogical diversity (Úmluva o biologické rozmanitosti) 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin) 

ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí 

EIA Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) 

EURATOM The European Atomic Energy Community (Evropské společenství pro 

atomovou energii) 

IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a 

omezování znečištění) 

Listina  Listina základních práv a svobod ČR 

MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from 

Shipes (Mezinárodní úmluva o předcházení znečišťování moří z plavidel) 

NGOs  Non Governmental Organizations (nevládní organizace) 

OSN   Organizace spojených národů 

SEA  Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí) 

SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

Soudní dvůr, Dvůr  Mezinárodní soud dvůr 

Tribunál  Mezinárodní tribunál pro mořské právo 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea (Úmluva OSN o 

mořském právu)  
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Předmluva 

 

Téma disertační práce jsem zvolila po dohodě se svým školitelem Prof. JUDr. 

Milanem Damohorským, DrSc., v době, kdy téma role soudů v ochraně životního 

prostředí nebylo uceleně zpracováno, ačkoli bylo tématem vysoce aktuálním. 

V průběhu mého studia došlo k dílčímu zpracování jednotlivých otázek a oblastí, 

nejuceleněji ve třetím dílu publikace Nové jevy v právu na počátku 21. století s 

podtitulem Proměny veřejného práva z roku 2009, v níž je obsažena samostatná 

kapitola „Role soudů v ochraně životního prostředí“
1
. 

Ve své práci se zaměřím na roli soudů mezinárodních, Evropského soudu pro lidská 

práva, roli Soudního dvora Evropské unie a z oblasti národní soustavy soudů 

podrobím bližšímu zkoumání práci Ústavního soudu ČR a obecných soudů trestních. 

Judikaturu Ústavního soudu považuji za výchozí, zaštiťující rozhodování soudů 

obecné soustavy, neboť hlavním úkolem Ústavního soudu je ochrana ústavních práv a 

svobod. Oblast trestněprávní ochrany životního prostředí jsem zvolila zejména proto, 

že je mi oblastí blízkou a jako justiční čekatelka jsem absolvovala přípravnou službu 

mj. i na trestním úseku, a to na úrovni soudu okresního a krajského. 

Další dva úseky práva, které by připadaly v případě ochrany životního prostředí 

v úvahu, tedy oblast občanského a správního práva, ponechávám po konzultaci se 

svým školitelem bez bližšího rozboru, když role civilních soudů v ochraně životního 

prostředí se týká problematiky sousedských sporů, náhrady škody a vlastnického 

práva, tedy oblasti soukromoprávní, což je úsek z pohledu ochrany životního prostředí 

menšího významu, neboť právo životního prostředí je z hlediska vztahů, které jsou 

předmětem právní regulace, řazeno do odvětví veřejného práva, převažuje u něj 

veřejnoprávní charakter. Naopak role správních soudů je v oblasti ochrany životního 

prostředí stěžejní, neboť právo životního prostředí se historicky vyčlenilo ze 

správního práva, je jeho podoblastí, a z pohledu procesního se jím zabývají správní 

soudy, které přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů na základě správní žaloby. 

Tato oblast je velmi rozsáhlá a domnívám se, že pokud má být zpracována komplexně 

a kvalitně, měla by být zpracována v samostatné práci. Pokud bych se správnímu 

                                                 
1
 Šturma, P., Tomášek, M et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Díl III. Proměny veřejného 

práva. Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum.Praha. 2009. 
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soudnictví v oblasti ochrany životního prostředí věnovala v této své práci na stejné 

úrovni jako oblastem ostatním, což pro vyváženost práce považuji za nezbytné, nabyla 

by tato nejméně dvojnásobného rozsahu a několikanásobně by tak přesáhla rozsah 

stanovený standardně pro disertační práci. 

Cílem práce je zejména prostřednictvím rozboru činnosti jednotlivých soudů a jejich 

judikatury zjistit, jak často soudy v oblasti ochrany životního prostředí rozhodují, jak 

se jejich rozhodování vyvíjí, jak se liší rozhodování na jednotlivých úrovních 

(národní, evropské a mezinárodní), která oblast životního prostředí je z hlediska 

rozhodování soudů oblastí problematickou a frekventovanou, zda soudy při svém 

rozhodování jsou životnímu prostředí „nakloněny“ či nikoli, zda tento jejich postoj je 

neměnný a jaký je tedy vliv činnosti soudů na ochranu životního prostředí. 

Co se týče zvolených metod zpracování disertační práce, budou použity metody 

typické pro oblast společenskovědních oborů, tedy zejména metody logické, mezi 

které se řadí abstrakce, indukce a dedukce, analýza a syntéza.
2
 Abstrakce spočívá v 

odlučování nepodstatného a zachování podstatného. Metoda dedukce bude použita 

tam, kde soudní praxe nenabízí ustálená řešení, což bude případ zejména nové 

trestněprávní úpravy. Pomocí metody analýzy budou zkoumána jednotlivá rozhodnutí 

soudů, metoda syntézy bude uplatněna zejména na závěr každé dílčí kapitoly a v 

závěru práce. Co se týče aplikace exaktních metod, bude použita metoda statistická, a 

to opět zejména v případě rozboru rozhodování jednotlivých soudů v určitém časovém 

období. Dále bude použita metoda komparativní, a to pro srovnání jednotlivých úrovní 

soudů a jejich vlivu na ostatní soudy. 

 

Práci jsem strukturovala podle působnosti jednotlivých soudů od soudů s nejširší 

působností, tedy od mezinárodních soudů, přes Soudní dvůr Evropské unie, jehož 

působnost se omezuje na členské státy Evropské unie, až po národní soudy České 

republiky. Na závěr každé kapitoly následuje její krátké shrnutí. 

Práce vychází z právního stavu k 31. 8. 2012. 

                                                 
2
 Knapp, V. Vědecká propedeutika pro právníky. 1. vydání. Praha : Eurolex Bohemia, 2003. 
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1 Úvod 

 

Životní prostředí je základní podmínkou existence člověka ve smyslu biologickém, 

ekonomickém i sociálním a jeho příznivý stav je zásadním určujícím faktorem lidského 

bytí i jakéhokoli rozvoje, ale také života populací rostlin a živočichů, ekologické 

rovnováhy planety včetně stability jejího klimatu.
3
 Ve 20. století došlo vlivem lidské 

činnosti k rapidnímu zhoršení stavu životního prostředí a tento trend se nedaří 

zastavit, neboť došlo k oslabení samočisticí schopnosti přírody a jednotlivých 

ekosystémů. Jak se zhoršoval stav životního prostředí, začalo být životní prostředí 

chráněno nejprve živelně, nárazově, postupně začala být ochrana systematická, 

s aplikací vědeckých poznatků. Hlavními globálními problémy životního prostředí 

jsou narušování ochrany ozonové vrstvy Země, kyselé depozice, ztráta biologické 

rozmanitosti, znečišťování vod a degradace půd, kam patří eroze, desertifikace, 

dekontaminace, deforestace. Tyto problémy samozřejmě úzce souvisí s dalšími 

globálními problémy lidstva, jako je populační růst, růst měst, stav zdraví lidstva, a 

reálně ohrožují další přežití lidské populace. 

Životní prostředí a jeho koncepční ochrana se datuje do 70. let 20. století, kdy se 

konala první celosvětová konference OSN o životním prostředí, a následně byl 

v důsledku této konference na úrovni Evropského společenství přijat První akční 

program ochrany životního prostředí, který stanovil zásady a priority, jimiž se měla 

řídit ekologická politika Evropského společenství. Co se týče České republiky před 

rokem 1989, se sice o potřebě ochrany životního prostředí vedly diskuze, ale nebyla 

vypracována žádná koncepce ochrany životního prostředí, ochrana životního prostředí 

byla omezena na ochranu jednotlivých složek v podobě tomu odpovídajících 

jednotlivých zákonů (např. zákon o lesích z roku 1977, zákon o státní ochraně přírody 

z roku 1956). V roce 1990 byl vydán první ucelený dokument, tzv. Modrá kniha 

Ministerstva životního prostředí: Životní prostředí České republiky - vývoj a stav do r. 

1989, na niž navázal v roce 1991 Duhový program- program ozdravení životního 

prostředí České republiky”, který vytýčil koncepce později uplatněné v návrzích 

                                                 
3
 Gerloch, A., Šturma P. a kol. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. 

století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Auditorium. Praha. 2011. kapitola Právo na 

příznivé životní prostředí v České republice. Autoři kapitoly: Damohorský, M. Müllerová, H. s. 115. 
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Státní politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR.
4
 Ať už politika 

nebo program ochrany životního prostředí jsou koncepční nástroje ochrany přijímané 

vládou ČR vždy na 4 roky.   

Nejdůležitějším nástrojem ochrany životního prostředí je právo.   

Prakticky v každém státě existuje pluralita státních orgánů a dělba práce mezi nimi
5
. 

Smyslem dělby moci je zajištění občanských a politických práv a svobod, což 

vyžaduje meze uplatnění vůle většiny, aby tato nebyla libovůlí, a to je tím více nutné, 

že tato vůle se nerealizuje bezprostředně lidmi, ale zprostředkovaně, volenými 

zástupci, kteří mají tuto vůli vyjadřovat a prosazovat, a tak vyvstává nutnost kontroly 

zastupitelského sboru. Teorie dělby moci podle Ch. Montesquieu z roku 1748, která 

rozděluje moc ve státě na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, vyžaduje 

dodržování zásady oddělenosti, samostatnosti a nezávislosti jednotlivých mocí a 

zároveň dodržování zásady rovnováhy mocí a vzájemných brzd. Co se týče moci 

soudní, funguje jako brzda ze strany moci výkonné pravomoc amnestie, významná je 

pravomoc výkonné moci jmenovat soudce z povolání, ale natrvalo. Moc soudní 

funguje jako brzda oproti moci výkonné institucí správního soudnictví, tedy 

pravomocí soudu zrušit nezákonné rozhodnutí orgánu výkonné moci, vůči moci 

zákonodárné je moc soudní brzdou ve formě volebního soudnictví a dále pravomocí 

přezkoumávat, zda zákony přijaté zákonodárným sborem nejsou v rozporu s ústavou.
6
  

Podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále 

„Úmluva“) má každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a 

v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, 

který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti 

jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Soudy lze tedy obecně definovat jako 

nezávislé nestranné státní orgány, představující jednu složku moci ve státě.  

V kontinentálním systému práva jsou soudy vázány zákony, tyto samostatně aplikují a 

vykládají, ostatními právními předpisy jsou vázány, pokud tyto jsou v souladu se 

zákony, čímž se liší od orgánů státní správy a v tomto rovněž spočívá princip 

nezávislosti soudců při rozhodování. Soudcovská nezávislost má zajistit, aby bylo 

soudem rozhodováno objektivně, podle práva.  

                                                 
4
 Http://www.czp.cuni.cz/Osoby/Moldan/moldan6.htm. 

5
 Boguszak, J. Čapek, J. Teorie práva. 1. vydání. Codex Bohemia. Praha. 1997. s. 187. 

6
 Tamtéž. 
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Soudnictví je činnost pouze státních orgánů, soudů, tzn., že nelze považovat za výkon 

soudnictví činnost nestátních orgánů, i kdyby se činnosti soudů podobala. Dalším 

znakem je, že tato činnost spočívá v řešení konkrétních případů (ať už jsou to spory o 

právo nebo případy jiné povahy). Řešení těchto konkrétních případů musí z důvodu 

spravedlivého projednání případu probíhat podle stanovených pravidel, kterým je 

soudní proces. Posláním soudnictví je aplikace již existujících právních norem a nikoli 

tvorba práva. Výkonem soudnictví mohou být pověřeny jen nezávislé státní orgány, je 

nutná nezávislost na státu i orgánu, který jej ustanovil, tento požadavek splňují 

v plném rozsahu pouze soudy. Řešení, o nějž jde, musí být závazné a vynutitelné. 

Soudnictví lze chápat i jako zajištění práva na soudní ochranu. Právo na soudní 

ochranu je jedním ze základních práv a jako takové je vyjádřeno nejen 

v mezinárodních dokumentech (čl. 14 odst. 1 Paktu občanských a politických práv, již 

zmíněný čl. 6 odst. 1 Úmluvy)
7
, ale rovněž v předpisech národních. Základním 

předpisem českého právního řádu, v němž je upraveno právo obrátit se na soud, je čl. 

36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podstatou práva na soudní ochranu je co 

nejširší možnost obrátit se na soud, tedy zahájit soudní řízení, jakož i povinnost státu 

zajistit, aby proces proběhl adekvátním způsobem
8
. Právo na soudní ochranu úzce 

souvisí se vzájemným vztahem práva objektivního, práva obsaženého v právních 

normách, a práva subjektivního, uplatnitelného oprávnění jednotlivých právních 

subjektů. Právo na soudní ochranu však není jediným prostředkem ochrany 

subjektivních práv, nicméně je prostředkem prvotním, a v tomto pojetí je chápáno jak 

v mezinárodních, tak v ústavních předpisech.
9
 Jak uvádí A. Winterová

10
, z tohoto 

důvodu je jiná právní ochrana (např. ochrana ve správním řízení) zásadně připouštěna 

jako výjimka z ústavního principu, která se musí opírat o zákon. A podle oficiálního 

výkladu čl. 6 Úmluvy i v případech, kdy je možná jiná ochrana subjektivních práv než 

soudní, je třeba připustit dovolání se soudu alespoň v jedné instanci, a to v plném 

rozsahu rozhodování. Priorita soudní ochrany plyne i z okolnosti, že soudy jsou 

nezávislé a nestranné orgány a tímto se odlišují od jiných státních orgánů.  

Česká republika má obecnou soustavu soudů čtyřčlánkovou, tvořenou soudy 

okresními, krajskými, soudy vrchními a Nejvyšším soudem. Mimo tuto obecnou 

                                                 
7
 Winterová, A. Civilní právo procesní. Linde Praha, a.s. Praha. 5. aktualizované vydání. 2008.s.19. 

8
 Tamtéž. 

9
 Winterová, A. Civilní právo procesní. Linde Praha, a.s. Praha. 5. aktualizované vydání. 2008.s.20. 

10
 Tamtéž. 
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soustavu soudů stojí speciální soustava správních soudů, ta je dvoučlánková, tvořená 

krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem. Ústavní soud České republiky je 

soudem zvláštním, tvoří samostatnou soustavu i přesto, že ta je tak tvořena pouze 

jedním soudem. 

Nejdůležitějším nadstátním soudním orgánem je Mezinárodní soudní dvůr, který byl 

zřízen v roce 1945 Chartou OSN, dále regionální soud, Evropský soud pro lidská 

práva, jenž vznikl při Radě Evropy v roce 1959. Nadto je Česká republika jako 

členský stát Evropské unie podřízena rozhodování Soudnímu dvoru Evropské unie. 

Jak uvádí M. Damohorský
11

, někde regionálně působí i specializované „zelené 

soudy“, které však mají spíše jen povahu arbitrážní. 

Podle okruhů rozhodované problematiky, kterou se výše uvedené soudy zabývají, lze 

jejich agendu zařadit do odvětví: a) trestního práva, kam spadá zejména stíhání 

trestných činů proti životnímu prostředí, 

b) občanského práva, kam spadají zejména otázky vlastnického práva, náhrady škody 

a sousedských práv, 

c) správního práva, jež zahrnuje přezkum rozhodnutí správních orgánů ve věcech 

ochrany životního prostředí, 

d) ústavního práva, kam spadá zejména kontrola a ochrana ústavnosti a zákonnosti 

předpisů nižší právní síly.
12

 

Problematika ochrany životního prostředí je ve výše uvedených čtyřech právních 

úsecích zastoupena v různém rozsahu. Pro ochranu životního prostředí má hlavní 

význam soudnictví na úseku správního a trestního práva, neboť se jedná o 

veřejnoprávní obory a mají tak k ochraně životního prostředí nejblíže.  

Problematikou přístupu k soudu a právní ochrany životního prostředí se zabývá i řada 

mezinárodních smluv, z nichž nejvýznamnější je Úmluva o přístupu k informacím, 

účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního 

                                                 
11

 Šturma, P., Tomášek, M et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Díl III. Proměny veřejného 

práva. Praha. 2009. Autor kapitoly: Milan Damohorský. s.83. 
12

 Damohorský, M. Role soudů při ochraně životního prostředí. In: Jaké jsou limity soudní ochrany 

v Čechách? Sborník z mezinárodní konference. Zelený kruh. Praha. 2008. 
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prostředí, tzv. Aarhuská úmluva, uzavřená 25. 6. 1998 v dánském městě Aarhus na 

konferenci ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise OSN. 

Pravidla jednání, podle nichž probíhá jednání a rozhodování soudů (případně 

správních orgánů), představuje právo procesní. V českém právním řádu se na úseku 

ochrany životního prostředí jedná o čtyři kategorie procesních norem
13

, a to o:  

a) trestní řízení, které je upraveno zákonem č. 141/1961 Sb., trestním řádem, 

b) občanskoprávní řízení, které je upraveno zákon č. 99/1963 Sb., občanským 

soudním řádem, 

c) správní řízení, které je upraveno především zákonem č. 150/2002 Sb., soudním 

řádem správním, a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, kterým se řídí 

rozhodování správních orgánů. 

d) jiná zvláštní a specifická řízení, procesy a postupy, např. územní plánování, 

posuzování vlivů na životní prostředí – tzv. EIA, upravená v jednotlivých speciálních 

zákonech, jimiž se při rozhodování řídí příslušné správní orgány. 

Jak opakovaně uvádí M. Damohorský
14

, procesní právo na úseku ochrany životního 

prostředí začíná v posledních letech hrát stále významnější roli. Souvisí to však spíše s 

nedostatky ve fungování státních orgánů a tento vývoj nemá příliš společného s 

vlastní zvýšenou potřebou ochrany životního prostředí. V první řadě je však nutné 

věnovat pozornost hmotnému právu, které soudy svým rozhodováním uvádějí v život. 

Složitost a nepřehlednost hmotněprávní úpravy v oblasti ochrany životního prostředí 

je jedním z hlavních faktorů brzdících účinnou ochranu životního prostředí v praxi.
15

 

Jinou než soudní ochranu právům mohou poskytovat orgány moci výkonné, konkrétně 

orgány veřejné správy, jakým jsou ministerstva a další úřady, nebo Veřejný ochránce 

práv. Veřejný ochránce práv (ombudsman) je nezávislý a nestranný orgán, který 

                                                 
13

 Tamtéž. 
14

 Šturma, P., Tomášek, M et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Díl III. Proměny veřejného 

práva. Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2009. Autor kapitoly: Milan 

Damohorský. s.84. 

Damohorský, M. Role soudů při ochraně životního prostředí. In: Jaké jsou limity soudní ochrany 

v Čechách? Sborník z mezinárodní konference. Zelený kruh. Praha. 2008. 
15

 Šturma, P., Tomášek, M et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Díl III. Proměny veřejného 

práva. Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2009. Autor kapitoly: Milan 

Damohorský. s.84. 
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působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s 

právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i 

před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod (ustanovení 

§ 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv). Veřejný ochránce práv má 

pravomoc provádět nezávislá šetření na úřadech, dále mj. provádí systematickou 

kontrolu na místech, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na 

svobodě. Veřejný ochránce práv provádí nápravu chyb veřejné správy pomocí 

neformálních návrhů či doporučení a zejména pak prostřednictvím veřejného tlaku na 

dané instituce, kdy má možnost veřejně vyzvat instituce, které pochybily, k nápravě.
16

  

Veřejný ochránce práv tedy působí silou svého úřadu, proto je velmi důležitá volba 

vhodné osoby pro tuto funkci, nemá pravomoc rušit nebo měnit rozhodnutí úřadů, 

vstupovat do soudních sporů, není odvolací instancí vůči jakémukoli rozhodnutí 

státních orgánů.  

 

Skutečnou alternativou ke klasickému soudnímu řízení je rozhodčí řízení, 

protože rozhodčí nález rozhodnutí soudu plně nahrazuje. Rozhodci rozhodují spory, 

jestliže jejich pravomoc vyplývá pro daný spor z platné rozhodčí smlouvy uzavřené 

mezi stranami. Jak opakovaně konstatoval Ústavní soud
17

, jejich moc není delegovaná 

svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé vlastní moci stran určovat si svůj 

osud. Uzavřením platné rozhodčí smlouvy se strany dobrovolně a vědomě vzdávají 

práva na projednání své věci nezávislým a nestranným soudem ve smyslu článku 36 

odst. 1 Listiny. 

Role soudů v ochraně životního prostředí se liší podle právního systému, který je v té 

které zemi zaveden. Je zřejmé, že větší roli sehrávají soudy v systému common law, 

kde jsou soudy vázány předchozími rozhodnutími soudu (precedenty) a mohou se od 

nich odchýlit pouze ve stanovených případech a stanoveným způsobem, na rozdíl od 

systému kontinentálního, kde rozhodnutí soudů působí obecně spíše jako metodika 

ovlivňující názor jiného soudu, u vyšších stupňů mají rozhodnutí těchto soudů pro 

soudy nižšího stupně objasňující, odbornou, výkladovou a sjednocující funkci. 

Nicméně i v tomto systému roste role soudů s tím, jak roste množství projednávaných 

                                                 
16

 www. cs.wikipedia.org/wiki/Veřejný_ochránce_práv. 

17
 Usnesení ÚS 174/02, usnesení IV. ÚS 511/03, II. ÚS 805/06, IV. ÚS 1357/07. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_st%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dobr%C3%A1_spr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
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a rozhodovaných případů v oblasti ochrany životního prostředí, a to na všech úrovních 

rozhodování, tedy nejen na národní úrovni, ale i na úrovni mezinárodní (resp. 

evropské). 

 



16 

 

2 Role soudů v mezinárodním právu a ochrana životního 

prostředí 

 

2.1 Mezinárodní soudy zabývající se problematikou životního prostředí 

 

Řešení mezinárodních sporů vzniklých mezi státy není státům uloženo obecným 

mezinárodním právem. Státy si tak ve smlouvě, tzv. smlouvě o smírném řešení 

sporů
18

, musí založit povinnost řešit vzniklý spor, a dále i konkrétní způsob jeho 

vyřešení. Samotné uzavření takové smlouvy je projevem vůle států případný vzniklý 

spor řešit.
19

   

Podle Č. Čepelky a P. Šturmy
20

 dělíme prostředky smírného řešení sporů na ty formy, 

jejichž závěry mají povahu poradní, resp. doporučující (lépe se hodí k řešení 

politických sporů) a ty formy, jejichž závěry jsou naopak právně závazné, tj. arbitrážní 

nálezy a soudní rozsudky (tyto formy jsou určeny k řešení právních sporů).
21

  

Co se týče závazných rozhodnutí, je nutné, jak již bylo výše řečeno, aby strany 

předem sjednaly smlouvu, ve které je zakotven závazek stran v případě sporu jeho 

řešení postoupit nestrannému orgánu, ať už arbitrážnímu nebo soudnímu a jeho řešení 

přijmout jako konečné.  

Některé mezinárodní smlouvy upravující ochranu životního prostředí často nabízejí 

možnosti řešení potenciálních sporů. Nicméně zpravidla jejich použití váží na dohodu 

stran ve sporu. Např. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes 

hranice států a jejich zneškodňování z roku 1989 při řešení sporu mezi státy podle čl. 

20 upřednostňuje „...urovnání sporů jednáním nebo jakýmikoliv jinými mírovými 

prostředky podle jejich vlastní volby.“ Pokud se dotčeným stranám nepodaří spor 

urovnat a za podmínky, že se na tom dohodnou, bude jejich spor předložen 

Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo smírčímu řízení za podmínek, stanovených v 

dodatku IV o smírčím řízení.  

                                                 
18

 Ondřej, J. in Šturma, P. Damohorský, M. a kol. Mezinárodní právo životního prostředí I. část. 

1.vydání. na str. 173 používá výrazu „pokojné řešení sporů“.  
19

 Čepelka, Č. Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 1.vydání. Praha: Eurolex Bohemia s. r. o. 2003. 
20

 Tamtéž. 
21

 Tamtéž. 
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Některé mezinárodní smlouvy o ochraně životního prostředí, zejména ty, které byly 

uzavírány v 80. a 90. letech 20. století, obsahují závazné (obligatorní) způsoby řešení 

sporů, a to buď řízení smírčí, řízení rozhodčí anebo řízení soudní (před Mezinárodním 

soudním dvorem nebo před Mezinárodním tribunálem pro mořské právo). V tomto 

případě, pokud to nevyplývá přímo z konkrétní smlouvy, ke které stát přistupuje, 

dávají smluvní státy souhlas s obligatorním použitím prostředků řešení sporů 

jednostranným písemným prohlášením zpravidla při přistoupení ke smlouvě. Toto 

prohlášení může být státem odvoláno. Smlouva pak obsahuje lhůtu, po kterou ještě 

zůstává prohlášení státu v platnosti.  

Příkladem, kdy je stát povinen přistoupit na určitý způsob řešení sporu už z titulu 

toho, že je smluvním státem konkrétní smlouvy, je např. Úmluva OSN o mořském 

právu z roku 1992 (viz níže) nebo Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě 

o Antarktidě z roku 1991 dává možnost jednostranného prohlášení a možnost volby 

mezi Mezinárodním soudním dvorem a Arbitrážním tribunálem ustaveným podle 

tohoto Protokolu. Pokud takové prohlášení stát neučiní, nastává fikce jeho vůle, když 

se má za to, že přijal příslušnost Arbitrážního tribunálu.   

Takovýto postup platí také v případě Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu z roku 

1992 (čl. 14 bod 2 – Urovnávání sporů) nebo výše zmíněná Basilejská úmluva kromě 

způsobu řešení sporů dohodou stran až při vzniku sporu umožňuje také, aby si stát 

zvolil formu jednostranného prohlášení, kterým stát uzná obecně za závazné, že 

v případě sporu bude tento spor předložen Mezinárodnímu soudnímu dvoru a /nebo 

arbitráži.
22

 Dalším příkladem je Úmluva o biologické rozmanitosti z roku 1992, která 

ve svém článku 27 nazvaném „Urovnávání sporů“ po možnostech řešení sporu 

jednáním, smírčím řízením prostřednictvím třetí strany uvádí jako možnost řešení u 

arbitráže v souladu s částí 1 přílohy II této smlouvy a/nebo předložení sporu 

Mezinárodnímu soudnímu dvoru. V případě, že se strany nedohodnou ani na jednom 

z těchto způsobů, podle části 2 přílohy II je vytvořena smírčí komise, která spor řeší 

(povinnost předložit spor ze smlouvy smírčí komisi je také forma obligatorního řešení 

sporů vyplývající přímo ze smlouvy). 

                                                 
22

 „Při ratifikaci, přijímání, schvalování, formálním potvrzování nebo přistupování k této úmluvě nebo 

kdykoliv potom, stát nebo politická a/nebo ekonomická integrační organizace může prohlásit, že 

uznává už tímto vše za povinné, a to bez zvláštních dohod ve vztahu ke každé straně, která přijala 

stejné závazky: (a) předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru, a/nebo (b) smírčímu řízení v 

souladu s postupy stanovenými v dodatku VI. Takové prohlášení musí být oznámeno písemně 

Sekretariátu, který je rozešle smluvním stranám.“ 
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2.1.1 Mezinárodní soudní dvůr 

 

Nejvýznamnějším stálým mezinárodním soudem je Mezinárodní soudní dvůr 

(International Court of Justice) OSN ustanovený roku 1946 se sídlem v Haagu jako 

následovník Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti
23

. Statut Soudního dvora je 

nedílnou součástí Charty Spojených národů a jeho znění je v podstatě shodné se 

Statutem Stálého dvora s tím rozdílem, že je zařazen mezi šest základních orgánů 

OSN. Je jediným z těchto šesti orgánů OSN, který má sídlo mimo New York. Soudní 

dvůr je přístupný všem členům OSN, a to pouze státům (čl. 34 Statutu). Stát, který 

členem OSN není, může ke Statutu přistoupit, což je případ Švýcarska a Nauru. 

Soudní dvůr je tvořen 15 soudci, kteří jsou voleni na dobu 9 let, každý třetí rok se 

obnovuje třetina soudců. Mezi soudci může být součastně pouze jeden zástupce téhož 

státu. Dvůr zasedá zpravidla v plénu, kvórum je devět soudců a usnáší se prostou 

většinou přítomných soudců. Soudce se účastní rozhodování Dvora i v případě, že 

stranou sporu je jeho domovský stát. Pokud pak nastane situace, že některá strana 

sporu soudce ze svého státu má a druhá strana naopak nemá, může si tato strana určit 

svého soudce ad hoc, který se pak účastní projednávání sporu jako plnoprávný člen, 

avšak do kvóra se nepočítá. 

Pravomoc Dvora se vždy zakládá až následnou smlouvou, která má podle Č. Čepelky 

a P. Šturmy
24

 ustáleně trojí podobu: formu kompromisu (smlouva o předání už 

vzniklého sporu anebo obecná smlouva o smírném řešení sporů), formu kompromisní 

doložky provázející určitou smlouvu jiného druhu (tou se účastníci zavazují do 

budoucna, že Dvoru předají k rozhodnutí případné budoucí spory o výklad nebo 

aplikaci dané smlouvy) anebo formu jednostranného opčního prohlášení o předání 

k soudnímu projednání všech svých budoucích právních sporů.  

Sporné řízení před Dvorem se zahajuje buď podáním společné žádosti sporných stran 

(kompromisu) nebo písemnou žalobou vznesenou jednou ze stran. Je přípustné i 

                                                 
23

 Vznik SDMS: Rada Společnosti národů vypracovala jeho Statut a ten byl přijat členskými státy 

Signatárním protokolem dne 16. 12. 1920, existoval 18 let, naposledy zasedal 4. 12. 1939, formálně byl 

rozpuštěn na posledním zasedání Shromáždění Společnosti národů rezolucí přijatou dne 18.4.1946, jež 

vzala na vědomí i vytvoření nového soudu- Mezinárodního soudního dvora. 
24

 Čepelka, Č. Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia s. r. o. 2003. 
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následné přijetí jurisdikce Dvoru jednou ze stran až po podání žaloby, a to jak 

výslovně, tak i mlčky (účastí na projednávání sporu). Samotné řízení před Dvorem má 

dvě části: písemnou a ústní. Písemná část řízení spočívá ve výměně nezbytných 

písemností a replik, ústní řízení je obligatorní a veřejné s možností vyloučení 

veřejnosti. Naproti tomu porady soudu jsou vždy tajné a neveřejné.  

Soudní dvůr rozhoduje na základě mezinárodního práva, a tak jsou podkladem pro 

jeho rozhodnutí příslušné aplikovatelné mezinárodní smlouvy stanovící pravidla 

výslovně uznaná státy ve sporu, mezinárodní obyčej, jakožto důkaz obecné praxe 

uznávané za právo, obecné právní zásady uznávané civilizovanými národy a jako 

podpůrný prostředek precedenční judikatura (čl. 38 odst. 1 Statutu). Pokud strany 

sporu souhlasí, může Dvůr rozhodovat ex aequo et bono (čl. 38 odst. 2 Statutu). 

Rozsudek je závazný dnem vyhlášení na veřejném jednání, a to jen pro strany sporu a 

pouze pro případ, který byl rozhodnut
25

. Každý z nesouhlasících soudců může 

k rozsudku uvést svůj tzv. disent neboli odchylný názor. 

Rozsudek je konečný, žádné řádné opravné prostředky nejsou připuštěny, nicméně 

následně může mezi stranami nastat spor o jeho výklad a Dvůr by na žádost stran 

podal autentickou interpretaci rozsudku.
26

 Mimořádným opravným prostředkem je 

obnova řízení a revize rozsudku, ale pouze v případě, že vyjdou najevo skutečnosti 

rozhodujícího významu pro řešení sporu, které v době vydání rozsudku nebyly známy 

soudu ani straně, která se jich dovolává a tato tento stav nesměla způsobit svojí 

nedbalostí. Subjektivní lhůta pro podání žádosti o obnovu řízení je šestiměsíční, 

objektivní lhůta je deset let od vyhlášení rozsudku.  

Kromě rozsudků je Soudní dvůr oprávněn na žádost orgánů OSN a jejich speciálních 

odborných organizací vydávat posudky (advisory opinions) o právních otázkách (čl. 

96 Charty OSN). Tyto posudky jsou právně nezávazné, nicméně mají velkou váhu a 

orgány OSN se jimi fakticky řídí. Oblasti práva životního prostředí se až na výjimky 

netýkají, nicméně v roce 1996 se v jednom posudku Soudní dvůr zabýval zásadou 

svrchovanosti států a nepoškozování životního prostředí za hranicemi jejich jurisdikce 

(viz níže). 

                                                 
25 

Do sporu však může být připuštěn tzv. intervenient, což je stát na sporu nezúčastněný, který má za to, 

že by se rozhodnutí sporu mohlo dotknout jeho právního zájmu. V takovém případě je rozsudek 

závazný i pro tento stát.   
26

 Stalo se tak doposud jedinkrát v roce 1950 ve sporu mezi Kolumbií a Peru a Soud tuto žádost odmítl. 
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Od zahájení činnosti Soudního dvora do 24. 8. 2012 bylo zapsáno do seznamu všech 

věcí 152 případů
27

.  

V červenci 1993 byla u Soudního dvora založena zvláštní sedmičlenná komora pro 

záležitosti životního prostředí, a to z důvodu potřebnosti připravit se vzhledem 

k rostoucímu významu mezinárodního práva životního prostředí na možné spory 

v této oblasti. Doposud nebyl této komoře žádný případ předložen. Podle J. Ondřeje
28

 

je těchto důvodů několik. Jednak státy nespatřují v předložení svého případu této 

Komoře zřejmé výhody oproti předložení Soudnímu dvoru. Strany nemají možnost 

ovlivnit její složení a soudci nemusejí být nezbytně odborníky na právo životního 

prostředí. Soudní dvůr má však pravomoc použít expertů nebo požádat nějaký 

speciální orgán, aby provedl vyšetřování nebo aby podal odborný posudek. Dalším 

důvodem je, že není snadné určit, co je případem který se týká životního prostředí. Je 

to zřejmé i na případu Gabčíkovo-Nagymaros (viz dále), když tento spor se týká 

zejména smluvního práva, možnosti stran smlouvu vypovědět, nástupnictví státu a 

odpovědnosti státu, ačkoliv celý spor a okolnosti případu se týkají ochrany životního 

prostředí. 

Přesto však Mezinárodní soudní dvůr vydal v průběhu své existence několik rozsudků, 

které se týkají ochrany životního prostředí, a založil těmito rozsudky důležité obecné 

zásady. 

Případ „Corfu Channel“,
29

 spor mezi Spojeným královstvím Velké Británie a 

Severního Irska a Albánie, byl prvním případem registrovaným u Mezinárodního 

soudního dvora; předložený Soudnímu dvoru byl dne 22. 5. 1947, rozsudek byl 

vyhlášen dne 9. 4. 1949. Tento případ se netýkal mezinárodního práva životního 

prostředí, ale Soudní dvůr v něm při odpovědi na jednu z nastolených otázek dospěl 

k závěru důležitému i pro tuto oblast.  

Skutkové okolnosti případu: Dne 22. 10. 1946 narazily dva britští torpédoborci 

v albánských výsostných vodách, v průlivu Korfu, na minu. Utrpěly značnou škodu 

včetně ztrát na životech (45 mrtvých britských námořníků). Tato úžina byla 

považována za bezpečnou, vyčištěnou od min v roce 1944, její bezpečnost byla znovu 

                                                 
27

Zdroj: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3. 
28

Ondřej, J. in: Šturma,P. Damohorský, M. Mezinárodní právo životního prostředí I. část. 1.vydání. 

Beroun: IFEC. 2004. 
29

 Zdroj: www.lawofwar.org/corfu_channel_case.htm. 
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kontrolována v roce 1945.
30

 Po výbuch 22. 10. vláda Spojeného království zaslala 

nótu Tiraně, kterou jí oznámila svůj záměr v krátké době vyčistit průliv Korfu. Vláda 

Albánie se vyjádřila tak, že pokud by Británie zasáhla do albánských teritoriálních 

vod, bude to považovat za porušení albánské svrchovanosti. Británie přistoupila 

k vyčištění průlivu i v albánských výsostných vodách ve dnech 12. a 13. listopadu 

1946. Přerušila 22 min německého typu. 

Řízení u Soudního dvora: Soud se zabýval několika otázkami, a to 1) zda je Albánie 

zodpovědná za výbuchy a je povinna nahradit vzniklou škodu a dále 2) zda Spojené 

království porušilo mezinárodní právo tím, že se její lodě nacházely v albánských 

vodách toho dne, kdy došlo k výbuchu a následně v listopadu, kdy provedla zátah 

v průlivu a snažila se jej vyčistit od min. 

Soud dospěl v první otázce k závěru, že Albánie je podle mezinárodního práva 

zodpovědná za výbuchy dne 22. 10. 1946, neboť bylo v řízení prokázáno, že po 

vyčištění průlivu Korfu v letech 1944 a 1945 bylo položeno nové minové pole, které 

zasáhlo a poškodilo britské lodě v říjnu 1946 a že toto minové pole nemohlo být 

položeno bez vědomí Albánie. Albánie byla podle názoru Soudního dvora povinna 

upozornit proplouvající lodě na nebezpečí, kterému jsou vystaveny. Ve skutečnosti se 

Albánie nijak nepokusila zabránit katastrofě a toto její závažné opomenutí má za 

následek mezinárodní odpovědnost. 

Soud tak dospěl k závěru, že „...závazkem každého státu je nedovolit vědomě, aby na 

jeho území byla provozována činnost směřující k porušení práv jiných států“
31

. Tato 

zásada se stala jedním ze základních mezinárodních obyčejů, k podobnému závěru 

dospěl již dříve rozhodčí soud v případě Trail Smalter (viz dále).  

Pro úplnost uvádím rozhodnutí Soudního dvora ve zbývajících otázkách: Co se týče 

případné povinnosti Albánie vzniklou škodu Spojenému království nahradit, rozhodl 

Soudní dvůr tak, že je oprávněn rozhodovat tyto otázky, vyslovil se pro kompenzaci 

škod a konstituoval svým rozsudkem na základě znaleckého posudku vymezení 

finanční částky, kterou Spojené království za způsobenou škodu požadovalo. Otázka 

                                                 
30

 Tomuto incidentu předcházel střet těchto dvou států dne 15. 5. 1946, když albánská baterie vystřelila 

směrem na dva britské křižníky proplouvajícími kanálem Korfu. Vláda Spojeného království zaslala 

protestní nótu, ve které odkazovala na právo pokojného proplutí průlivy jako právo uznané 

mezinárodním právem, Albánie se však vyjádřila tak, že cizí válečné lodě a obchodní plavidla nemohou 

bez povolení proplouvat albánskými výsostnými vodami. 
31

 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2003. 
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týkající se porušení mezinárodního práva Spojeným královstvím se skládá z 

posouzení dvou samostatných skutků. Jednak průplavu kanálem v říjnu 1946, ten byl 

podle Soudního dvora v souladu s mezinárodním právem, s obecně přijatou zásadou, 

že státy mohou v dobách míru pro mezinárodní plavbu využívat průlivy spojující dvě 

části volného moře, pokud je považován za volný. Albánie proto neměla právo 

podmínit v dobách míru použití tohoto průplavu speciálním povolením. Opačné 

stanovisko však zaujal Soudní dvůr k druhé události z 12. a 13. listopadu 1946, kdy 

deklaroval, že Spojené království nemělo právo čistit minové pole ve výsostných 

albánských vodách přes výslovný zákaz albánské vlády. Územní svrchovanost je 

nezbytným základem pro mezinárodní vztahy a ani celkové selhání albánské vlády 

týkající se její povinnosti zajistit bezpečný průplav kanálem neospravedlňuje jednání 

Spojeného království, neboť její jednání bylo zásahem do suverenity Albánie. 

V roce 1973 se Mezinárodní soudní dvůr zabýval případy Austrálie proti Francii a 

Nový Zéland proti Francii, která testovala jaderné zbraně v jižním Tichomoří 

(Nucelar test cases).  

Skutkové okolnosti případu: V roce 1960 provedla Francie první ze série nukleárních 

pokusů v poušti Sahara, v roce 1963 bylo rozhodnuto o přesunu do Mururoa Atol 

v jižním Pacifiku, zde pokusy probíhaly v letech 1967, 1968, 1970, 1971, 1972. Již 

v roce 1963 vláda Nového Zélandu silně protestovala na diplomatické úrovni proti 

provádění nukleárních testů, a to i na půdě OSN, na konferenci ve Stockholmu v roce 

1972, v průběhu let proběhlo několik jednání mezi vládami Francie a Nového Zélandu 

a přes dobré vztahy těchto dvou zemí francouzská vláda dala jasně najevo, že nemá za 

to, že by docházelo k porušování mezinárodního práva, a trvala na tom, že neexistují 

žádné důkazy o existenci škod způsobených těmito pokusy. Rovněž Austrálie se 

opakovaně bezúspěšně obracela na francouzskou vládu s požadavkem upuštění od 

provádění jaderných pokusů.  

Každá z řady jaderných zkoušek byla podrobena podrobnému sledování Austrálií i 

Novým Zélandem. Monitorovací systém Nového Zélandu prokázal, že po každé sérii 

pokusů Nový Zéland, Cookovy ostrovy, Niue a Tokelau ostrovy byly ovlivněny 

troposférickým spadem s krátkodobými účinky, a stratosférickým spadem 

s dlouhodobými účinky. Po každé ze sérií francouzských zkoušek jaderných zbraní v 

Pacifiku spad dosáhl těchto oblastí během dvou nebo tří týdnů. Důsledkem tohoto 
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spadu byl strmý nárůst jódu 131 v mléce, který se mj. soustřeďuje ve štítné žláze lidí a 

zvířat. Ze stratosférického spadu ze zkoušek jaderných zbraní vzniká vypouštěním 

štěpných produktů do vyšší atmosféry, kde radioaktivní odpad koluje i několik let, 

dokud nesestoupí do troposféry a „nevyprší se“ V něm jsou radionuklidy, které 

vstupují do těla člověka v potravě. Během procesu rozpadu spadu vzniká ionizující 

radiace, s negativním vlivem na zdraví člověka, faunu a flóru oceánů. Nový Zéland se 

odvolával na Smlouvu o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v 

kosmickém prostoru a pod vodou, uzavřenou v Moskvě dne 5. srpnu 1963. Hlavní 

ustanovení zakazuje provádění jaderných testů, pokud se radioaktivní odpad dostává 

mimo území testujícího státu, dále na Smlouvu o nešíření jaderných zbraní a další 

rezoluce valného shromáždění OSN.  

Nový Zéland se na Mezinárodní soudní dvůr obrátil dne 9. května 1973 a požadoval, 

aby Dvůr deklaroval zejména, že Francie prováděním jaderných pokusů v oblasti 

Jižního Tichomoří porušuje závazky členů mezinárodního společenství, že nebudou 

prováděny žádné testy jaderných zbraní, které produkují radioaktivní odpad, že 

nedojde ke kontaminaci zemského, námořního, leteckého prostoru a zejména pak 

životního prostředí v oblasti, ve které jsou testy prováděny a že tato práva budou 

porušena vždy jakoukoli další takovou zkouškou. Opíral se o princip prevence. 

Austrálie ve své žalobě z téhož dne žádala, aby Soudní dvůr prohlásil, že provádění 

atmosférických zkoušek jaderných zbraní v jižním Tichém oceánu není v souladu s 

platnými pravidly mezinárodního práva a aby uložil Francouzské republice 

neprovádět žádné další takové zkoušky. 

Dne 22. 6. 1973 vydal Soudní dvůr na základě žádosti a argumentace obou žalobců 

předběžné opatření, kterým Francii nařídil zdržet se až do vydání konečného 

rozhodnutí jaderných testů, které by mohly způsobit radioaktivní spad na území 

žalujících stran.  

Francie v průběhu roku 1974 několikrát veřejně deklarovala a zavázala se neprovádět 

jaderné zkoušky jinde než v podzemních prostorech, čímž bylo vyhověno 

požadavkům žalujících stran. 

Soudní dvůr na základě těchto veřejných prohlášení Francie dne 20. 12. 1974 

konstatoval, že další řízení u něj nemá ani v jednom případě již žádný smysl, když 
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předmět řízení zanikl, že tedy ve věci už nebude rozhodováno, neboť prohlášení 

učiněná Francií prostřednictvím jednostranných aktů, která se týkají právních nebo 

skutkových otázek, můžou mít za následek vznik právní povinnosti, a Soudní dvůr je 

považuje za závazná. V rozhodnutí bylo nicméně konstatováno, že jednání státu je 

protiprávní i tehdy, pokud následkem nukleárních pokusů jsou způsobeny změny na 

území a životním prostředí jiného státu a pokud je jimi způsobováno znečištění 

atmosféry. 

Soudní dvůr ve svém rozhodnutí uvedl, že není jeho rolí dohlížet na to, zda Francie 

dodržuje to, k čemu se zavázala, nicméně že žalobce má právo obrátit se na něj se 

žádostí o zhodnocení situace v případě, že by měl pocit, že může být dotčena podstata 

rozsudku. Tohoto svého práva v roce 1995 využil Nový Zéland, a to na základě 

záměru, jejž ohlásil prezident Francie, tedy že Francie zamýšlí provést sérii testů 

nukleárních zbraní v jižním Tichomoří. Nový Zéland poukazoval na princip 

předběžné opatrnosti v nejstriktnějším pojetí, jenž požaduje přenesení důkazního 

břemene o nepřítomnosti rizika na toho, kdo zamýšlí potenciálně nebezpečnou činnost 

provést. Francie zpochybnila postavení této zásady jako uznávaného pravidla 

mezinárodního práva, zejména nesouhlasila s přenesením důkazního břemene. Soudní 

dvůr se však k věci nevyjádřil, musel žádost Nového Zélandu odmítnout, neboť testy, 

které měly být opětovně prováděny, měly být prováděny pod zemí a nemohla jimi 

tedy být dotčena podstata rozsudku, který se týkal pokusů v atmosféře. 

V roce 1972 byly projednávány případy Spolkové republiky Německo proti Islandu 

a Spojeného království proti Islandu ve věci zachování mořských zdrojů (Fisheries 

Jurisdiction cases).  

Skutkové okolnosti případu Spojené království proti Islandu: Již v roce 1948 vydal 

islandský parlament zákon o „politice vědeckého zachování rybolovu 

v kontinentálním šelfu“, který zmocnil vládu ke stanovení ochranného pásma 

(conservation zones), přičemž veškerý rybolov měl podléhat islandským pravidlům a 

kontrole v rozsahu, který bude slučitelný s dohodami s ostatními zeměmi. Nové 

islandské nařízení z roku 1958 vymezilo pásmo na 12 mil a parlament prohlásil 

usnesením v roce 1959 "…že by mělo být uznáno právo Islandu na oblast celého 

kontinentálního šelfu v souladu s politikou přijatou zákonem z roku 1948". Po řadě 

incidentů a sérii jednání se Island a Spojené království dohodly na výměně nót, která 
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se konala dne 11. března 1961. Bylo v nich uvedeno mimo jiné to, že Spojené 

království již nebude nic namítat proti zóně rybolovné oblasti v rozsahu 12 mil, že 

Island bude i nadále pracovat na realizaci usnesení z roku 1959, pokud jde o rozšíření 

rybářské jurisdikce, ale oznámí Spojenému království s šestiměsíčním předstihem 

rozsah zóny rybolovu a že "v případě sporu v souvislosti s tímto rozšířením bude věc 

na žádost kterékoli strany předložena Mezinárodnímu soudnímu dvoru". V roce 1971 

islandská vláda oznámila, že dohoda o rybářské jurisdikci se Spojeným královstvím 

bude ukončena a že hranice výlučné rybářské jurisdikce bude rozšířena na 50 mil. V 

memorandu ze dne 24. února 1972 byl tento záměr Spojenému království formálně 

oznámen. V odpovědi velká Británie zdůraznila, že výměna nót nebyla otevřena 

jednostranné výpovědi a že jednání Islandu nemá oporu v mezinárodním právu. Dne 

14. července 1972 nové nařízení Islandu prodloužilo zónu výlučného rybolovu na 50 

mil s účinností od 1. září 1972 s tím, že veškerý rybolov zahraničních plavidel uvnitř 

těchto mezí je zakázán.   

Spojené Království dne 14. 4. 1972 podalo žalobu k Soudnímu dvoru a navrhlo, aby 

Soudní dvůr rozhodl tak, že nárok Islandu na to, aby zóna výlučné rybářské jurisdikce 

sahala až do 50 námořních mil od základních linií, není v souladu s mezinárodním 

právem a je neplatný; že Island není oprávněn jednostranně uplatňovat přednostní 

právo rybolovu („exclusive fisheries jurisdiction“) za hranici 12 mil, která byla 

dohodnuta výměnou nót v roce 1961; že Island není oprávněn jednostranně 

zabraňovat britským rybářským lodím v rybolovu na volném moři za hranicí 12 

námořních mil nebo jednostranně uvalit omezení na jejich činnost v této oblasti a že 

Island a Spojené království mají povinnost přezkoumat společně nebo i s dalšími 

zúčastněnými státy potřebu na zachování důvodů pro zavedení omezení rybolovných 

činností v uvedené oblasti na volném moři, a jednat o vytvoření takového režimu v 

této oblasti, který by mimo jiné zajistil Islandu přednostní pozici v souladu s jeho 

postavením státu, který je obzvlášť závislý na rybolovu. Island se nezúčastnil žádné 

fáze řízení a vyjádřil se tak, že podle jeho názoru není podle statutu Soudního dvora 

dána jeho soudní pravomoc, a nebyl ochoten uznat pravomoc Soudního dvora v 

žádném případě týkajícího se rozsahu rybolovných limitů.  

Rozhodnutí soudu: Soudní dvůr v obou případech rozhodl dne 25. 7. 1974 a to tak, že 

islandské nařízení z roku 1972, které vymezilo rozsah oblasti s výlučnými rybářskými 

právy pro Island ve vzdálenosti do 50 námořních mil od základních linií, porušuje 
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práva Spojeného království, dále soud konstatoval, že Island není oprávněn 

jednostranně vyloučit rybářská plavidla Velká Británie z oblasti mezi 12 mil až 50 

mil, nebo jednostranně omezit jejich činnosti v těchto oblastech, a v neposlední řadě 

rozhodl, že Island a Spojené království mají vzájemnou povinnost vést jednání v 

dobré víře ke spravedlivému řešení svých sporů a uvedl hlediska, která je třeba vzít v 

úvahu při těchto jednáních, a to kromě přednostního práva Islandu, práv a zájmů 

jednotlivých zúčastněných států a spolupráci při společném přijímání potřebných 

opatření, i nutnost jednat tak, aby byly zachovány rybolovné zdroje. Soudní dvůr tak 

opětovně zdůraznil zejména nutnost spolupráce mezi státy a spravedlivé rozdělení 

práv na využívání přírodních zdrojů volného moře v pobřežních oblastech, nicméně 

z pohledu ochrany přírodních zdrojů je dopad tohoto rozhodnutí velmi omezený. 

 

V roce 1992 se Mezinárodní soudní dvůr zabýval případem Nauru proti Austrálii ve 

věci fosfátových území v Nauru, řízení skončilo dne 9. 9. 1993, kdy zástupci Nauru a 

Austrálie oznámili Soudnímu dvoru, že poté, co dosáhl dohody, se obě strany se 

dohodly na zastavení řízení. Tento případ se týkal nezávislosti státu Nauru, které bylo 

v letech 1914 až 1968 závislým územím Austrálie a požadavku státu Nauru na 

rehabilitaci fosfátových území z dob, kdy bylo závislým územím Austrálie. Ochrany 

životního prostředí se týká pouze okrajově, a to v požadavku zachování suverenity 

lidu státu Nauru i v oblasti přírodního bohatství a přírodních zdrojů. 

 

Dalším případem, který se dotýkal práva životního prostředí, jenž tento soud 

rozhodoval, byl již zmíněný spor Slovenska proti Maďarsku o platnost vzájemné 

dohody z roku 1997 o výstavbě vodního díla „Gabčíkovo- Nagymaros“ na Dunaji.  

Skutkové okolnosti případu: Československá socialistická republika a Maďarská 

lidová republika uzavřeli dne 16. 9. 1977 po více než 20 letech projednávání možného 

využití společného úseku Dunaje "Smlouvu mezi ČSSR a MLR o výstavbě a provozu 

Soustavy vodních děl Gabčíkovo- Nagymaros“, jejímž cílem bylo vytvoření 

protipovodňové ochrany, využití energetického potenciálu řeky a zlepšení podmínek 

plavby. Jelikož byla větší část vodního díla na území Československa, zavázalo se 

Maďarsko v rámci rovné dělby nákladů k vybudování části objektů i na 
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československém území. Stavba začala v roce 1978, ale už v průběhu osmdesátých let 

se zejména z maďarské strany začaly ozývat protestní hlasy. Vynořovaly se obavy o 

osud lužních lesů, zásob pitné vody a jedinečného ekosystému oblasti Szigetköz 

(země tisíce ostrovů) mezi hlavním korytem a Mošonským ramenem Dunaje. V říjnu 

1988 došlo k protestům ve 49 městech po celém světě a v 1. polovině roku 1989 byla 

z maďarské strany výstavba na stupni Nagymaros a hatě Dunakiliti zastavena. 31. 

srpna 1989 předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec oznámil maďarské vládě dopisem, 

že Československo bude uplatňovat nárok na náhradu škod vzniklých postupem 

maďarské strany a že si vyhrazuje právo realizovat svoji část vodního díla 

jednostranně na svém území. V říjnu 1989 maďarský parlament odhlasoval ukončení 

výstavby soustavy vodních děl. Během roku 1990 bylo na popud vlády Slovenské 

republiky posuzováno odbornými komisemi v rámci projektu PHARE sedm variant 

dokončení Gabčíkova-Nagymaros, které přicházely v úvahu. Maďarsko účast na 

výzkumu odmítlo, trvalo na zastavení stavby. Dne 12. prosince 1991 rozhodla vláda 

ČSFR usnesením č. 794 o uvedení Gabčíkova-Nagymaros do provozu pomocí 

"varianty C"
32

 v říjnu 1992. Dne 19. května 1992 předalo Maďarsko Československu 

nótu, kterou jednostranně vypovědělo smlouvu o výstavbě a 22. května 1992 vláda 

ČSFR protestovala nótou proti postupu vlády Maďarska a upozornila ji, že nemá 

právo od smlouvy odstoupit. 24. -27. října 1992 začalo Slovensko pomocí hráze u 

Čunova odklánět vodu Dunaje do nového koryta vedoucího ke gabčíkovské 

elektrárně. 2. července 1993 předali zástupci Maďarska a Slovenska Mezinárodnímu 

soudnímu dvoru žádost o projednání svého sporu ohledně vodního díla Gabčíkovo-

Nagymaros.
33

 

Odůvodnění rozhodnutí soudu: 

Mezinárodní soudní dvůr se zabýval otázkami, zda bylo Maďarsko oprávněné přerušit 

a následně zanechat prací na projektu Nagymaros z důvodu „ekologického stavu 

nouze“, zda byla ČSFR oprávněna přistoupit k „dočasnému“ řešení (tj. přehrazení 

koryta řeky Dunaje na čsl. území) a uvedení tohoto systému do provozu a jaké jsou 

právní účinky nóty ze dne 19. 5. 1992.  

                                                 
32

 Varianta C: Uvedení Gabčíkova do provozu náhradním řešením situovaným na území SR, přičemž 

se hať Dunakiliti, vybudovaná na maďarském území, měla nahradit hatí Čunovo na slovenském území. 
33  

Zdroj:
 
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2127283. 
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Mezinárodní soudní dvůr vydal 25. 9. 1997 rozsudek, jímž shledal oba státy 

odpovědné za porušení právních závazků. Potvrdil platnost smlouvy z roku 1977 a 

vyzval oba státy, aby splnily podmínky smlouvy. Maďarsko podle rozhodnutí soudu 

nemělo právo od smlouvy odstoupit, neboť se dostatečně neprokázalo bezprostřední 

nebezpečí, na které se Maďarsko odvolávalo, a že Maďarsko mohlo, pokud cítilo 

takovou hrozbu, použít i jiné řešení než bylo pozastavení výstavby a spolupráce na 

části Nagymaros. Na druhou stranu Slovensko však nemělo právo jednostranně 

realizovat variantu C, neboť takové jednání nelze považovat za platné protiopatření, 

protože postrádá proporcionalitu, kterou mezinárodní právo k oprávněnosti použití 

protiopatření vyžaduje. Je tak zřejmé, že Soudní dvůr nedal za pravdu ani jedné ze 

stran sporu. 

Obě strany se podle soudu mají dohodnout na provozu vodního díla s přihlédnutím k 

vypouštění dostatečného množství vody do starého řečiště a ramen řeky. Soud 

konstatoval, že alternativní řešení má charakter protiopatření reagujícího na porušení 

smlouvy, jehož cílem bylo přimět partnera k jejímu plnění. Soudní dvůr tímto 

doporučením stranám připomněl mezinárodněprávní zásadu, kterou vystihl již Stálý 

dvůr mezinárodní spravedlnosti v roce 1929 ve věci plavby na řece Odře, a to 

spravedlivého užívání přírodního zdroje sdíleného dvěma či více státy, v tomto 

případě řeky Dunaje. 

Celý rozsudek se nese v duchu doporučení a nechává široký manévrovací prostor pro 

vzájemnou dohodu obou zemí. Instrukce jsou zřejmé – uvést situaci do kontextu 

zachovaného smluvního vztahu, neboť „pacta sunt servanda“, ovšem s nutností brát 

v úvahu zájmy na ochraně životního prostředí a zapracovat moderní, relativně nové, 

normy mezinárodního práva životního prostředí, které nelze opomenout, na druhou 

stranu však podle Soudního dvora tyto nemohou ospravedlnit jednostranné nesplnění 

povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené dříve, a dále Soudní dvůr uložil opětovné 

prozkoumání účinků využívání elektrárny Gabčíkovo na životní prostředí. Je zde 

zřejmý důraz na zásadu prevence, která je obecným principem práva a jednou ze 

základních zásad práva životního prostředí vůbec, neboť škody způsobené na 

životním prostředí jsou často nevratné nebo jen obtížně napravitelné. Naopak Soudní 

dvůr v tomto případě odmítl aplikovat široké pojetí principu předběžné opatrnosti. 

Široké pojetí tohoto principu by znamenalo, že by se stát musel vzdát činností, které 

by mohly způsobit újmu životního prostředí, dokonce i když stávající vědecké 
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poznatky neumožňují prokázat, v jaké míře by tyto činnosti mohly být škodlivé. 

Důkazní břemeno by tak nesl stát, který by byl údajným škůdcem, a musel by 

prokázat, že přijal všechna myslitelná preventivní opatření, bez ohledu na jejich 

nezbytnost zdůvodněnou dosavadním vědeckým poznáním.
34

 

Jednalo se o vůbec první rozhodnutí Soudního dvora týkající se významně 

environmentální otázky a rovněž poprvé od vzniku této instituce se uskutečnila 

prohlídka místa sporu. Podle NGOs výstavba varianty C vodního díla zničila více než 

40 km2 lužních lesů a současný provoz způsobuje další degradaci ekosystémů ramen 

Dunaje. Riziko snížení kvality podzemních vod není možné v současnosti nezávisle 

posoudit vzhledem k netransparentním informacím. 

V říjnu 2001 začala série jednání slovensko-maďarských pracovních skupin pro 

jednotlivé otázky týkající se realizace rozsudku Mezinárodního soudního dvora. K 

této dohodě dosud nedošlo
.35 

 

Dne 4. 5. 2006 bylo u Soudního dvora žalobou zahájeno řízení ve věci sporu 

Argentiny proti Uruguaji: Pulp Mills on the River Uruguay. Tento spor se týkal 

porušení Smlouvy o statutu řeky Uruguay uzavřené mezi těmito státy v roce 1975, 

která byla uzavřena k dosažení optimálního a racionálního využití řeky Uruguay. 

Argentina viděla porušení této smlouvy v povolení výstavby a následného provozu 

dvou továren na území Uruguaje v blízkosti řeky Uruguay, které se měly zabývat 

zpracováním celulózy pro výrobu papíru, jež dle názoru Argentiny způsobí zhoršení 

kvality vody v této řece. Argentina požadovala, aby Soudní dvůr konstatoval porušení 

předmětné smlouvy a mezinárodního práva ze strany Uruguaje, dále aby jí uložil 

okamžité zastavení výstavby, případně následného provozu a uložil jí náhradu 

způsobené škody. Uruguay považovala žalobu Argentiny za nedůvodnou.  

Ze zdůvodnění rozsudku
36

 je zřejmé, že tento případ souvisí s ochranou životního 

prostředí jen částečně, neboť Soudní dvůr v konečném důsledku posuzoval především 

to, zda smluvní státy dodržely povinnosti, které si sjednaly ve Smlouvě z roku 1975, a 

                                                 
34

 Šturma, P. Zásady mezinárodního práva životního prostředí in: Problémy mezinárodněprávní 

ochrany životního prostředí. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 2-3/2002. 1. vydání. Praha: 

Karolinum. 2003. 
35

 www.gabcikovo.gov.sk. 
36

 K tomu srovnej: http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15873.pdf. 
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neposuzoval konkrétní vliv předmětných záměrů na životní prostředí, v tomto případě 

tedy vliv továren na zpracování celulózy a výrobu papíru na řeku Uruguay. 

Dne 20. dubna 2010 vydal Soudní dvůr rozsudek, v němž konstatoval, že Uruguay 

porušila své procesní povinnosti, když nespolupracovala s Argentinou a Správní 

komisí řeky Uruguay (CARU) při vypracování plánů pro CMB  a Orion (Botnia) 

provozů na zpracování celulózy, neboť tato povinnost pro ni vyplývala z předmětné 

smlouvy. Argentině tak nebyla dána možnost vyjádřit se na základě podkladů 

k plánovaným záměrům z hlediska jejich dopadu na životní prostředí na jejím území. 

Dále Soudní dvůr prohlásil, že Uruguay neporušila své podstatné povinnosti při 

ochraně životního prostředí stanovené ve Statutu řeky Uruguay tím, že povolila tyto 

stavby a jejich uvedení do provozu. Soudní dvůr ve svém rozsudku uvedl, že hlavní 

cíl Statutu z roku 1975, kterým je optimální a racionální využívání řeky Uruguay, 

musí být prováděn ve spolupráci smluvních stran a CARU, a to přijetím předpisů ze 

strany CARU a pravidel a opatření ze strany smluvních stran. Soud byl toho názoru, 

že dosažení takového cíle vyžaduje "rovnováhu mezi právy jednotlivých stran. Pokud 

strany budou používat řeku pro hospodářské a obchodní činnosti na straně jedné, na 

straně druhé musí být povinnost chránit ji před poškozením jejího životního prostředí, 

které může být těmito činnostmi způsobeno“. Soudní dvůr tak posuzoval chování 

Uruguaje do povolení výstavby předmětných provozů, tedy zda Uruguay zachovala 

onu rovnováhu při jejich povolování. Soud uvedl, že podle Statutu řeky Uruguay je 

nutné dodržet následující povinnosti: zabránit změnám v ekologické rovnováze, 

povinnost zabránit znečištění vodního prostředí s ohledem na definici znečištění 

uvedenou ve Statutu řeky
37

, přijmout opatření k zachování a ochraně vodního 

prostředí řeky a prevenci znečištění, povinnost jednat při všech činnostech s péčí 

řádného hospodáře, pečlivě vybírat použité technologie (pravidlo Best Available 

Techniques „BAT“), a v případě činností, které by mohly způsobit přeshraniční 

škody, musí být provedeno posouzení těchto záměrů na životní prostředí v rámci 

povolovacího řízení podle právních předpisů dotčených států a musí obsahovat popis 

použitelných alternativ, přičemž je nutné vzít v úvahu kapacitu a citlivost vod řeky, 

aby byla řeka schopna přijmout, zředit a rozptýlit vypouštěné odpadní vody ze 

zařízení tohoto druhu a rozsahu. Soud dospěl k závěru, že Argentina předloženými 

                                                 
37

 Znečištění je v tomto Statutu definováno jako člověkem přímé nebo nepřímé zavedení látek nebo 

energie do vodního prostředí, které mají škodlivé účinky. 
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důkazy neprokázala, že by Uruguay některou z těchto povinností porušila, že by byly 

překročeny některé Komisí CARU stanovené limity pro znečištění, že by továrna 

Orion (Botnia) nebyla BAT-kompatibilní z hlediska vypouštění odpadních vod pro 

každou tunu vyrobené buničiny, že neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že by 

Uruguay nejednala při plánování a výstavbě s požadovaným stupněm opatrnosti nebo 

že by vypouštění odpadních vod z továrny Orion (Botnia) mělo škodlivé účinky nebo 

způsobovalo újmu živým organismům v řece nebo zhoršovalo jakost vody nebo 

narušovalo ekologickou rovnováhu řeky (továrna Orion-Botnia zahájila svou činnost v 

listopadu 2007). Rozsudek je konečný, bez možnosti odvolání, závazný pro obě 

strany.  

 

V roce 2008 byl zahájen případ Aerial Herbicide Spraying  týkající se sporu mezi 

Ekvádorem a Kolumbií. Ekvádor podal dne 31. 3. 2008 žalobu na Kolumbii pro 

spor, jehož jádrem je údajný letecký postřik toxických herbicidů ze strany Kolumbie 

v blízkosti hranic Ekvádoru a částečně i nad jeho územím, který již způsobil vážné 

škody lidem, na plodinách, zvířatech a na životním prostředí na straně ekvádorských 

státních hranic, a představuje vážné riziko dalšího poškození v průběhu času. Ekvádor 

tvrdil, že vyvinul opakované a dlouhodobé úsilí, aby byl sjednán konec tohoto 

způsobu ničení škůdců, ale že tato jednání byla neúspěšná. Ekvádor proto žádá, aby 

Soudní dvůr prohlásil, že: Kolumbie porušila své povinnosti vyplývající z 

mezinárodního práva tím, že způsobuje nebo umožňuje dopad toxických herbicidů na 

území Ekvádoru, které již způsobily škody na lidském zdraví, majetku a životním 

prostředí; dále Ekvádor požaduje, aby jej Kolumbie odškodnila za jakoukoli ztrátu 

nebo škodu způsobenou tímto použitím herbicidů, včetně leteckého rozptýlení, a to 

zejména: pokud jím způsobí smrt nebo ublížení na zdraví osoby nebo osob, 

v důsledku používání těchto herbicidů a jakékoli ztráty nebo poškození majetku či 

obživy a lidských práv těchto osob, a škody na životním prostředí nebo vyčerpávání 

přírodních zdrojů, a náklady na sledování identifikaci a vyhodnocování budoucích 

rizik pro veřejné zdraví, lidská práva a životní prostředí vyplývající z použití 

herbicidů v Kolumbii, a jakékoli jiné ztráty nebo poškození, a aby Kolumbie začala 

respektovat suverenitu a územní celistvost Ekvádoru a neprodleně přijala veškerá 

nezbytná opatření, aby se zabránilo použití všech toxických herbicidů takovým 

způsobem, který způsobuje dopad na území Ekvádoru, a aby jí bylo zakázáno 
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používání a aplikace herbicidů prostřednictvím antény umožňující jejich disperzi nad 

územím Ekvádoru, nebo v blízkosti jeho hranice s Ekvádorem.  

Soud dal oběma stranám lhůtu k vyjádření, když Kolumbii byla lhůta následně 

prodloužena do 1. 2. 2012. Další posun ve věci ke dni 29. 8. 2012 nebyl učiněn. 

 

Dalším případem týkajícím se životního prostředí je případ sporu mezi Austrálií a 

Japonskem týkající se lovu velryb v oblasti Antarktidy z roku 2010. Tento případ 

nebyl doposud skončen. Dne 31. 5. 2010 podala Austrálie k Mezinárodnímu 

soudnímu dvoru žalobu na Japonsko. Austrálie ve své žalobě uvedla, že Japonsko 

pokračuje v provozování rozsáhlého programu lovu velryb v rámci druhé fáze 

japonského programu „Whale Research“, k čemuž uděluje zvláštní povolení v 

Antarktidě (tzv. "JARPA II") a to je v rozporu se závazky převzatými Japonskem v 

rámci Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství ("ICRW"), stejně jako v rozporu s 

jeho dalšími mezinárodními závazky týkající se ochrany mořských savců a mořského 

prostředí. Austrálie požadovala, aby Dvůr deklaroval, že Japonsko jedná v rozporu s 

mezinárodními závazky při provádění JARPA II programu v Jižním oceánu, a aby 

Japonsku nařídil ukončení provádění JARPA II; dále aby Japonsko zrušilo všechna 

povolení nebo licence, která umožňují činnosti, jež jsou předmětem této žádosti, a aby 

Japonsko poskytlo záruky, že nebude podnikat žádné další akce v rámci JARPA II 

nebo v jakémkoli podobném programu, a to až do uvedení tohoto programu do 

souladu se závazky podle mezinárodního práva.  

 Usnesením ze dne 13. července 2010 Soudní dvůr stanovil Austrálii lhůtu pro podání 

vyjádření, a to do 9. 5. 2011, a Japonsku lhůtu pro repliku do 9. března 2012. Tyto 

písemnosti byly podány ve stanovených lhůtách. Dne 18. 5. 2012 Soudní dvůr 

rozhodl, že byla uzavřena písemná fáze řízení. 

 

Další dva případy se týkají sporů mezi Nikaraguou a Kostarikou, když první žalobu 

podala Kostarika dne 18. 11. 2010 pro činnosti, které provádí Nikaragua, druhou 

žalobu podala o rok později naopak Nikaragua proti Kostarice, a to dne 22. 12. 2011. 

V prvním případě Kostarika ve své žalobě, která se kromě narušení státní hranice 

ozbrojenými silami Nikaragui, týká i životního prostředí, neboť Kostarika tvrdí 
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dotčení svého území v souvislosti s výstavbou umělého kanálu přes kostarické území 

od řeky San Juan do Laguny los Portillos (také známé jako laguna Head Harbor), a 

některými souvisejícími pracemi spočívajícími v bagrování řeky San Juan. Kostarika 

uvádí, že probíhající a plánované hloubení a výstavba kanálu budou mít vážný dopad 

na tok vody do řeky Colorado a způsobí další škody na kostarickém území, včetně 

poškození mokřadů a národních přírodních chráněných oblastí nacházejících se 

v tomto regionu. Kostarika žádá Soudní dvůr, aby prohlásil, že jednání Nikaragui je v 

rozporu s jejími mezinárodními závazky, mj. i Ramsarskou úmluvou, že tímto svým 

jednáním způsobuje vážné poškození chráněných deštných pralesů a mokřadů, 

poškozuje řeku Colorado, mokřady a chráněné ekosystémy a že stejně tak je v rozporu 

s mezinárodními závazky i těžba a výstavba kanálu na řece San Juan. Kostarika žádá 

Soudní dvůr, aby stanovil Nikaragui povinnost zdržet se těchto jednání. 

Ve druhém případě podala naopak žalobu Nikaragua proti Kostarice, když Nikaragua 

ve své žalobě tvrdí porušování nikaragujské svrchovanosti a způsobování velkých 

škod na životním prostředí na svém území ze strany Kostariky, a to prováděním 

stavebních prací ve většině pohraniční oblasti mezi oběma zeměmi. Nikaragua tvrdí, 

že stavební práce při výstavbě silnice, která běží paralelně a ve velmi těsné blízkosti 

jižního břehu řeky San Juan de Nicaragua, hrozí, že tuto řeku a její křehký ekosystém 

včetně přilehlých biosférických rezervací a mezinárodně chráněných mokřadů, které 

jsou závislé na čistém a nepřerušeném toku řeky, zničí. Nikaragua tvrdí, že dochází 

k zanášení koryta řeky, a dále že pracemi dochází ke kácení stromů a odstranění 

ornice a vegetace v blízkosti břehu řeky, což usnadňuje erozi. Nikaragua žádá mj., aby 

byla Kostarika povinna přestat poškozovat území Nikaragui a zdržet se porušování 

mezinárodního práva, a to konkrétně Ramsarské úmluvy a Úmluvy o biologické 

rozmanitosti. 

Ani jeden z těchto případů nebyl doposud skončen. 
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2.1.2 Mezinárodní tribunál pro mořské právo  

 

Úmluvou OSN o mořském právu (UNCLOS)
38

 přijatou v roce 1982 v rámci Třetí 

konference o mořském právu byl Přílohou VI této smlouvy ustaven Mezinárodní 

tribunál pro mořské právo (International Tribunal for The Law of the Sea) a jeho dvě 

speciální komory: Komora pro spory týkající se mořského dna (Sea-Bed Disputes 

Chamber) a Komora vyřizující věci ve zkráceném řízení (Chamber of summary 

procedure). Tribunál si dále vytvořil ještě tři další komory- pro řešení sporů 

z rybolovu, sporů z určování mořských hranic a sporů z mořského prostředí. Sídlem 

soudu je Hamburk. Jeho úkolem je řešení sporů vznikajících z odlišné interpretace 

Úmluvy o mořském právu.
39

 Tribunál fakticky funguje od roku 1996, v roce 1997 

přijal Pravidla pro vykonávání svých funkcí a první spor mu byl předložen v roce 

2001.  

Tribunál je tvořen 21 nezávislými soudci, volenými na devět let, kteří jsou 

uznávanými znalci v oboru mořského práva a musí být zastoupeny hlavní právní 

systémy světa a spravedlivé geografické rozdělení. Stejně jako u Mezinárodního 

soudního dvora je počítáno s možností účasti soudce ad hoc v případě, že jedna strana 

má soudce své národnosti v plénu Tribunálu. Podle čl. 13 Statutu zasedají všichni 

soudci, kteří jsou po ruce. Kvórum Tribunálu k jeho ustavení je 11 soudců. Komora 

pro spory týkající se mořského dna je tvořena 11 soudci z řad členů Tribunálu na tři 

roky, Komora vyřizující věci ve zkráceném řízení je tvořena pěti členy vybranými na 

jeden rok. Rozsudek vyhlášený těmito komorami se považuje za rozsudek vynesený 

Tribunálem. Řízení se zahajuje buď oznámením o zvláštní dohodě, nebo písemnou 

žalobou zaslanou tajemníkovi. Je nezbytně nutné, aby oba státy ve sporu uznaly 

příslušnost Tribunálu. Řízení před Tribunálem je veřejné. Rozsudek Tribunálu je 

konečný a závazný pro všechny strany ve sporu. V případě, že by vznikl spor o smysl 

                                                 
38

 Angl. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), v platnost vstoupila tato 

smlouva až v roce 1994. Česká republika k ní přistoupila v roce 1996, její znění bylo uveřejněno ve 

Sbírce zákonů pod č. 240/1996. 

 
39

 Nutno podotknout, že UNCLOS zavedla čtyři možnosti pokojného řešení sporů. Kromě možnosti 

předložit spor Tribunálu, jsou to smírčí řízení (Příloha V), arbitráž (Příloha VII) a zvláštní arbitráž 

(Příloha VIII). Státy mají možnost předložit spor i Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Stát si může zvolit 

při přistoupení k Úmluvě nebo kdykoli později jednostranným prohlášením jeden nebo více způsobů 

urovnání sporů. Takovéto prohlášení učinilo zatím velmi málo států, navíc si volí různé kombinace 

způsobů řešení. Pro případ, že strany ve sporu nepřijaly stejné řešení a na nějakém se společně 

nedohodnou, je jejich spor předložen arbitráži podle Přílohy VII. Platí tak přímo z Úmluvy 

obligatornost arbitráže. 
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rozhodnutí, Tribunál jej na žádost kterékoliv strany vyloží. Soudci mají právo 

v případě odlišného názoru jej k odůvodnění rozsudku připojit.  

Tribunál a jeho Komora pro spory týkající se mořského dna mají podle čl. 290 

pravomoc vydat předběžné opatření, které za daných okolností považuje za vhodné, 

aby byla zachována příslušná práva stran sporu anebo aby se zabránilo vážnému 

poškození mořského prostředí, než bude vyneseno konečné rozhodnutí. Této 

pravomoci využil Tribunál např. v případě Austrálie, Nový Zéland v. Japonsko ve 

věci zachování tuňáka australského. 

Do konce srpna 2012 bylo soudu předloženo 19 sporů. Větší část sporů, celkem 12, 

včetně dvou posledních, se týkala propuštění lodí a jejich posádek, které byly údajně 

zadrženy v rozporu s Úmluvou o mořském právu. Dva případy se týkaly zachování 

živých zdrojů, a to tuňáka modroploutvého a mečouna, jeden spor se týkal prevence 

proti znečištění moře vyhořelým jaderným palivem, jeden rekultivace půdy v okolí 

průlivu Johor, 16. případ předložený Tribunálu k rozhodnutí se týkal sporu o určení 

mořské hranice v Bengálském zálivu, další byla žádost o stanovisko Komory pro 

spory týkající se mořského dna ve věci určení povinností a závazků členských států 

v případě činností na mořském dně prováděných subjekty dotovanými členským 

státem. 

Rozbor případů rozhodovaných Mezinárodním tribunálem pro mořské právo 

týkající se ochrany životního prostředí:  

Případ Austrálie a Nového Zélandu proti Japonsku ve věci ochrany populace 

tuňáka australského (Thunnus maccoyii) [angl. Southern Bluefin Tuna Cases (New 

Zealand v. Japan; Australia v. Japan] : Dne 30. 7. 1999 podala Austrálie a Nový 

Zéland žádost o nařízení předběžného opatření proti Japonsku, aby okamžitě ukončilo 

jednostranný rybolov tuňáka, aby omezilo výlov na naposled dohodnuté hodnoty. 

Tyto tři státy v roce 1993 uzavřely Dohodu o zachování populace tuňáka australského 

(angl. Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna) a společnou 

dohodou stanovovaly kvóty odlovu tuňáka pro jednotlivé státy Dohody. Žalobci tvrdí, 

že Japonsko zahájilo tzv. jednostranný experimentální rybolov tuňáka v letech 1998 a 

1999 (tak to označili žalobci, protože kvóty podle Dohody zvýšeny nebyly), přičemž 

hrozí vážné a nevratné škody na jeho populaci, neboť tento druh je již nyní významně 

ohrožen a stav jeho populace je výrazně nižší než je hranice pro přirozené 
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rozmnožování
40

. Vlády Austrálie a Nového Zélandu se rozhodly předložit spor 

arbitráži podle Přílohy VII, ale do doby, než bude arbitrážní soud ustaven, požádaly 

Tribunál o vydání předběžného opatření podle čl. 290 odst. 5 UNCLOS
41

. Soud dne 

27. 8. 1999 konstatoval, že existuje shoda obou stran sporu o tom, že populace tuňáka 

australského je vážně poškozena a ohrožena. Má za to, že není vědecký konsensus o 

opatřeních, která mají být přijata za účelem zachování této populace. Z tohoto důvodu 

se soud domnívá, že strany by měly jednat obezřetně a s velkou opatrností, aby 

zajistily účinná ochranná opatření, aby se předešlo vážnému poškození populace 

tuňáka. Tribunál dále nařídil, že se strany ve sporu mají zdržet experimentálního 

rybolovu, že se mají při odlovu řídit naposledy dohodnutými národními kvótami, které 

si dohodou pro odlov tuňáka stanovily (pokud se nedohodnou jinak) a že mají 

neprodleně obnovit jednání s cílem dosáhnout dohody o opatřeních pro zachování a 

správu tuňáka. Strany byly povinny do 6. 10. 1999 předložit tribunálu zprávu o 

krocích, které přijaly nebo navrhly v zájmu rychlého naplnění předběžného opatření. 

Toto předběžné opatření bylo jednomyslně zrušeno dne 4. 8. 2000 nálezem 

arbitrážního tribunálu, který v tomto nálezu dále rozhodl o nedostatku své pravomoci 

pro rozhodování tohoto sporu. 

Podle arbitrážního tribunálu vznikl spor na základě porušení Dohody o zachování 

tuňáka australského z r. 1993, kterou uzavřely strany ve sporu, a nikoliv z Úmluvy 

OSN o mořském právu z r. 1982. Podle čl. 281 této Úmluvy lze řízené podle Úmluvy 

o mořském právu použít pouze tehdy, pokud dohoda mezi stranami sporu nevylučuje 

jiné další řízení. Na základě analýzy Dohody z roku 1993 však arbitrážní soud 

konstatoval, že tato Dohoda neobsahuje obligatorní prostředky řešení sporu a pokud 

se všechny státy ve sporu nedohodly na předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu 

dvoru nebo vytvoření rozhodčího tribunálu, musí hledat jiné prostředky pro mírové 

                                                 
40

 Podle žalobců 90% výlovu tuňáka australského spotřebuje Japonsko. Tento druh tuňáka může žít až 

40 let, dorůst váhy 200 kg a vyrůst až do délky dvou metrů. Dospělosti dosahují podle Japonska v osmi 

letech, podle Austrálie a Nového Zélandu ve 12 letech. Dospělý jedinec může mít cenu 30.000-50.000 

USD. Tuňák australský je podle Úmluvy o mořském právu považován za vysoce migrující druh. 
41

 Čl. 290 odst. 5 Úmluvy: Do ustavení arbitrážního tribunálu, kterému má být podle tohoto oddílu 

předložen spor, může jakýkoli soud nebo tribunál, na němž se strany dohodly; nebo, nebylo-li takové 

dohody dosaženo do dvou týdnů od data žádosti o předběžné opatření, Mezinárodní tribunál pro mořské 

právo; nebo, pokud jde o činnost v Oblasti, Komora pro spory týkající se mořského dna, v souladu s 

tímto článkem nařídit, pozměnit nebo odvolat předběžné opatření, jestliže usoudí, že tribunál, kterému 

má být spor předložen, bude prima facie příslušný pro tento spor, a že to vyžaduje naléhavost situace. 

Tribunál, kterému spor přísluší, může pozměnit, odvolat nebo potvrdit tato předběžná opatření, jakmile 

bude ustaven; přitom jedná v souladu s odst. 1 až 4. 
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vyřešení svého sporu, neboť podle názoru arbitrážního tribunálu má formulace čl. 16
42

 

Dohody o řešení sporu původ ve smlouvě o Antarktidě z r. 1959, která jasně znamená 

vyloučení obligatorní jurisdikce. Proto arbitrážní tribunál dospěl k závěru, že čl. 16 

Dohody „vylučuje jiné další řízení“ jak stanoví čl. 281 odst. 1 Úmluvy OSN o 

mořském právu z roku 1982 a arbitrážní tribunál podle Přílohy VII této Úmluvy tak 

nemá v tomto sporu pravomoc rozhodovat.  

Z tohoto případu je patrné, že speciální dohody o řešení sporů tak ve svém konečném 

důsledku mohou vést k vyloučení obligatorní arbitráže, která by jinak přicházela 

v úvahu, pokud by si strany nevybraly žádný prostředek pro řešení sporů nebo si ve 

smyslu čl. 287 Úmluvy zvolily prostředky různé. 

 Případ Chile a Evropské unie ve věci zachování a udržitelného využívání 

populace mečouna v jihovýchodním Tichém oceánu [angl. Case concerning the 

Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern 

Pacific Ocean (Chile/European Union)]: dne 20. 12. 2000 byla podána žádost stran o 

ustavení zvláštní komory Tribunálu podle čl. 15 Statutu Tribunálu pro rozhodnutí 

jejich sporu, jehož jádrem byla tři otázky, a to 1) zda Evropské společenství dodržuje 

závazky vyplývající pro ně z Úmluvy OSN o mořském právu k zajištění ochrany 

mečouna při rybolovné činnosti vykonávané plavidly plujícími pod vlajkou 

kteréhokoliv státu Společenství na volném moři v blízkosti výlučné ekonomické zóny 

Chile. 2) Zda chilský výnos přijatý k zachování mečounů na volném moři je v rozporu 

s Úmluvou OSN o mořském právu a jestli tzv. Galapážská dohoda z roku 2000 byla 

sjednána v souladu s ustanoveními této Úmluvy.  

Dne 9. 11. 2001 strany požádaly o přerušení řízení, neboť strany dosáhly prozatímní 

dohody, s výhradou že kdykoli může kterákoli strana řízení oživit. Toto období 

přerušeného řízení bylo postupně na žádost stran prodlužováno až do 1. 1. 2010. Dne 

25. 11. 2009 došlo na základě společné žádosti stran ve sporu k zastavení tohoto 

řízení. Ve společném sdělení stran předloženém dne 15. 12. 2009 informovaly strany 

                                                 
42 

Článek 16 Dohody: 1. V případě sporu mezi dvěma nebo více stranami ohledně výkladu nebo 

provádění této dohody se budou smluvní strany snažit spor vyřešit jednáním, vyšetřováním, 

zprostředkováním, urovnáním, rozhodčím nálezem, soudním smírem nebo jinými mírovými prostředky 

podle jejich vlastního výběru. 2. Každý spor této povahy, který nebude vyřešen, bude, se souhlasem 

všech stran sporu, postoupen k řešení Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo k rozhodčímu řízení; 

pokud se nepodaří dospět k dohodě o předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo 

rozhodčímu řízení, nezbavuje to strany sporu povinnosti pokračovat v hledání řešení sporu některým z 

mírových prostředků uvedených v odstavci 1. 3. V případech, kdy bude spor předložen k rozhodčímu 

řízení, bude rozhodčí soud sestaven podle přílohy této dohody, která je její nedílnou součástí. 
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zvláštní komoru Tribunálu o tom, že jsou připraveny podepsat, ratifikovat a provádět 

novou dohodu týkající se lepší spolupráce při ochraně mečouna v jihovýchodním 

Pacifiku sjednanou dne 16. 10. 2008. Předmětem dohody je zejména intenzivnější 

dlouhodobá spolupráce na ochraně populace mečouna spočívající v mnohostranných 

konzultacích. K zefektivnění spolupráce mezi stranami má být vytvořen Dvoustranný 

vědecký a technický výbor, jehož hlavním úkolem je výměna informací a údajů o 

úlovcích a intenzitě rybolovu, poskytování poradenství atp. Dále se strany dohodly na 

zmrazení intenzity rybolovu na úrovni roku 2008 a organizovat rybolov mečouna tak, 

aby se zajistila udržitelnost jeho zdrojů a také ochrana mořského ekosystému.  

Na tomto případu je patrné, že již samotné předložení sporu Tribunálu může uspíšit 

následné sjednání dohody využitím jiných prostředků mírového řešení sporu, a 

ukončit tak vleklý spor mezi stranami. Dohoda uzavřená mezi stranami, jakožto 

výsledek vyjednávání a přistoupení na řešení přijatelné pro obě strany, má přednost 

před ostatními řešeními sporu, zejména povinností podrobit se závaznému rozsudku 

soudu nebo nálezu rozhodčího orgánu. 

Případ Irska proti Spojenému království ve věci továrny na výrobu směsného 

paliva [angl. The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom)]: Dne 9. 11. 2001 

byla předána Tribunálu žádost Irska o vydání předběžného opatření podle čl. 290 

Úmluvy OSN o mořském právu, pro dobu, než bude ustaven arbitrážní tribunál podle 

přílohy VII Úmluvy. Spor se týká povolení otevření a provozu továrny v Sellafieldu, 

Cumbria, v níž se má přepracovávat vyhořelé jaderné palivo obsahující směs oxidů 

plutonia a uranu na nové palivo tzv. směsné palivo (MOX- mixed oxides). Irská vláda 

je toho názoru, že provoz takového zařízení přispěje ke znečištění Irského moře a 

zdůraznila potenciální riziko spojené s přepravou radioaktivního materiálu do a ze 

závodu. Irsko po Tribunálu žádá, aby předběžným opatřením zejména uložil 

Spojenému království okamžitě pozastavit udělování povolení předmětné továrně, 

případně stanovit jiná opatření, která okamžitě zabrání účinkům provozu továrny a 

aby Spojené království okamžitě zajistilo, že nedojde k žádnému pohybu 

radioaktivních látek, materiálů nebo odpadu do vod, nad nimiž vykonává Spojené 

království svrchovanost.   

Tribunál se nejprve musel zabývat námitkou Spojeného království, že není oprávněn 

předběžné opatření nařídit, neboť hlavní body sporu se řídí regionálními úmluvami, 
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které stanoví závazné prostředky řešení sporů. Tribunál však došel k závěru, že spor 

se týká výkladu a aplikace Úmluvy OSN o mořském právu a žádné jiné úmluvy. Dále 

Spojené království namítalo, že Irsko se dostatečně nepokusilo o výměnu názorů ve 

sporných otázkách podle čl. 283
43

 UNCLOS a že věc okamžitě předložilo Tribunálu a 

požádalo o vydání předběžného opatření. Tribunál však deklaroval, že smluvní stát 

není povinen pokračovat ve vyjednávání, pokud má za to, že možnosti dosažení 

dohody byly vyčerpány. Co se týče vydání předběžného opatření, Tribunál 

konstatoval, že v tomto případě nebyla situace natolik naléhavá, aby z tohoto důvodu 

vydal předběžné opatření (mj. Spojené království v řízení ujistilo Tribunál, že až do 

léta 2002 nebude probíhat žádná námořní přeprava radioaktivního materiálu z ani do 

továrny na MOX). Nicméně došel k závěru, že povinnost spolupracovat je základem 

principu prevence znečišťování mořského prostředí podle části XII UNCLOS a 

obecně podle mezinárodního práva, a z těchto zásad vyplývající práva považuje za 

důvod pro vydání předběžného opatření, neboť opatrnost a uvážlivost vyžadují, aby 

státy ve sporu spolupracovaly, aby se tak snížila případná rizika nebo účinky provozu 

továrny na MOX.  

Tribunál v předběžném opatření ze dne 3. 12. 2001 nařídil, aby obě strany spolu 

spolupracovaly a zahájily konzultace s cílem výměny dalších informací týkající se 

možných důsledků pro Irské moře vyplývajících z uvedení továrny na MOX do 

provozu, dále s cílem sledovat rizika nebo účinky provozu továrny na MOX na Irské 

moře a v neposlední řadě připravit opatření k zabránění znečištění moře, které by 

mohl provoz továrny na MOX způsobit. Také v tomto případě Tribunál nařídil 

stranám, aby mu do 17. 12. 2001 předložily zprávu o dodržování tohoto předběžného 

opatření.  

Dne 6. 6. 2008 došlo k zastavení řízení vedeného před arbitrážním soudem, neboť 

Irsko oficiálně oznámilo arbitrážnímu tribunálu zpětvzetí svého nároku vůči 

Spojenému království. Řízení před arbitrážním soudem bylo od 24. 6. 2003 přerušeno, 

ve věci samé se před tímto soudem nikdy nejednalo.  

                                                 
43

 Čl. 283 UNCLOS stanoví povinnost vyměňovat si názory: 1. Jestliže mezi účastnickými státy 

vznikne spor, který se týká výkladu nebo použití této Úmluvy, vymění si strany sporu neprodleně 

názory, pokud jde o urovnání sporu jednáním nebo jinými pokojnými prostředky. 2. Strany rovněž 

neprodleně přistoupí k výměně názorů vždy, když řízení o urovnání sporu bylo ukončeno, aniž by spor 

byl urovnán, nebo když spor byl urovnán a okolnosti vyžadují další konzultace ohledně způsobu 

provedení tohoto urovnání. 
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Případ Malajsie proti Singapuru ve věci rekultivace půdy okolo úžiny Johor 

[angl. Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of 

Johor (Malaysia v. Singapore)]: Malajsie požádala dne 5. 9. 2003 Tribunál o vydání 

předběžného opatření podle čl. 290 odst. 5 Úmluvy proti Singapuru do doby, než bude 

podle Přílohy VII Úmluvy ustaven arbitrážní tribunál, který ve věci rozhodne. Ve své 

žádosti Malajsie uvedla, že rekultivace půdy, kterou provádí Singapur v oblastech 

Tuas a Pulau Tekong kolem úžiny Johor (ta odděluje ostrov Singapur od Malajsie), 

způsobuje závažné a nevratné škody na mořském prostředí (změnu režimu toku a 

sedimentaci, erozi pobřeží) a závažnou újmu na právech Malajsie na ochranu a 

zachování mořského a pobřežního prostředí a ochranu jeho práva námořního přístupu 

ke svému pobřeží, jak zaručuje UNCLOS. Malajsie se obávala, že dojde k zasypání 

části dna úžiny a bude tak ztížena možnost plavby. 

Malajsie žádala, aby Tribunál ve svém předběžném opatření nařídil, že Singapur je až 

do rozhodnutí arbitrážního tribunálu povinen pozastavit veškeré současné práce 

spočívající v rekultivaci půdy v blízkosti mořské hranice mezi oběma státy a 

v blízkosti výsostných malajských vod, dále je povinen poskytovat Malajsii úplné 

informace o současných i předpokládaných pracích, zejména navrhovaný rozsah prací, 

metody rekultivace, původ a druh použitých materiálů a návrhy pro ochranu pobřeží a 

jeho sanaci (pokud existují) a právo Malajsie se k tomuto vyjádřit. Malajsie opírala 

svůj požadavek o zásadu předběžné opatrnosti, jako zásadu mezinárodního práva, 

kterou se musí při plnění závazků z Úmluvy řídit každý její smluvní stát.  

Také v tomto případě namítla žalovaná strana nedodržení povinnosti výměny názorů, 

ale stejně jako v předchozím případě Tribunál ve svém rozhodnutí ze dne 8. 10. 2003 

konstatoval, že Malajsie nebyla povinna pokračovat ve výměně názorů, pokud došla 

k závěru, že to nepřinese pozitivní výsledek. A také při zkoumání naléhavosti situace, 

jako podmínky pro vydání předběžného opatření, došel Tribunál ke stejnému názoru 

jako v případě „Továrny na MOX“, když konstatoval, že Malajsie neprokázala 

naléhavost situace anebo existenci rizika nevratných škod v jeho výsostných vodách 

do doby vydání meritorního rozhodnutí arbitrážním soudem. Proto Tribunál 

nepovažoval za patřičné vydání předběžného opatření z důvodu rekultivace půdy 

v oblasti Tuas.  
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Singapur v reakci na požadavky Malajsie sdělil, že zpřístupní Malajsii požadované 

informace týkající se rekultivačních prací a jejich možných dopadů a prohlásil, že je 

připraven zahájit jednání. Singapur se při veřejném jednání zavázal, že v oblasti Pulau 

Tekong, o kterou se hlavně zajímá Malajsie, nebude provádět žádné nevratné kroky 

k výstavbě kamenného obložení okolo předmětného prostoru, dokud nebude 

dokončena studie, kterou budou provádět nezávislí odborníci.  

Nicméně i v tomto případě Tribunál předběžné opatření přece jen vydal, a to ze 

stejného důvodu jako v předchozím případě, tj. z důvodu obezřetnosti a opatrnosti, 

neboť se domníval, že s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem tohoto případu, 

rekultivační práce mohou mít negativní vliv na mořské prostředí v okolí úžiny Johor. 

Tribunál nařídil stranám okamžité zahájení konzultací s cílem ustavit skupinu 

nezávislých odborníků s oprávněním provést studii na zadání, které schválí oba státy 

ve sporu, a navrhnout opatření k řešení jakýchkoli nežádoucích vlivů, a to nejdéle do 

1 roku od vydání tohoto opatření. Strany si mají mezi sebou pravidelně vyměňovat 

informace, hodnotit rizika a účinky rekultivace a zdržet se činností, které by zhoršily 

dodržení závazků dané stranám tímto předběžným opatřením. Dále se strany mají 

snažit v případě nutnosti a nezbytnosti dosáhnout rychlé dohody o dočasných 

opatřeních v oblasti Pulau Tekong, včetně pozastavení nebo změny, k zajištění 

zásypových prací v souladu s tímto opatřením, a to do doby, než bude zpracována 

studie. Dále mj. Tribunál Singapuru nařídil provádění rekultivace půdy pouze 

způsoby, které by mohly způsobit nenapravitelné škody na právech Malajsie a na 

mořském prostředí. 

Z tohoto případu je zřejmé, že Tribunál vydal předběžné opatření, které respektuje 

obecnou zásadu prevence a předběžné opatrnosti, a snažil se strany přimět k vyřešení 

sporu dohodou a vzájemnou spoluprácí a účastí při provádění problematické činnosti 

(provádění rekultivace na základě nezávislé studie zpracované za účasti obou stran), 

aby se tak předešlo dalším sporům. 

Strany ve sporu se na základě studie dokončené dne 5. 11. 2004 dohodly dne 26. 4. 

2005 na smírném vyřešení svého sporu a uzavřeli Dohodu stran o urovnání sporu, 

která má základ v doporučeních navrhovaných studií.  

 Arbitrážní tribunál následně na základě společné žádosti stran rozhodl rozhodčím 

nálezem dne 1. 9. 2005 o zastavení řízení, neboť vzal na vědomí jejich Dohodu o 
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urovnání sporu. Tento rozhodčí nález je závazný pro obě strany za podmínek 

stanovených v jejich Dohodě.  

 

2.1.3 Případy rozhodované rozhodčími tribunály 

 

Arbitrážní forma řešení sporů je starší formou řešení sporu než soudní forma, 

povahový rozdíl mezi nimi nicméně není. Odlišnosti se týkají spíše aspektů 

organizačních a formálních. Zásadní rozdíl je v tom, že strany si poté, co již spor 

vznikne, vybírají na základě dvoustranné smlouvy tzv. kompromisu, osoby rozhodců, 

kteří budou jejich spor následně rozhodovat, mají tak na rozdíl od situace, kdy by byl 

jejich spor rozhodován stálým soudem, kde je sbor soudců předem dán, možnost 

ovlivnit složení sboru rozhodců. Nicméně i v tomto případě je nezbytná předchozí 

dohoda stran, ve které se strany zavážou, že v případě vzniku sporu mezi nimi je bude 

rozhodovat nestranný rozhodčí orgán a že jeho rozhodnutí přijmou jako konečné 

řešení jejich sporu (pokud by se samozřejmě nedohodly samy jinak).   

Již v roce 1899 byl v Haagu Haagskou úmluvou o pokojném vyřizování 

mezinárodních sporů zřízen Stálý rozhodčí soud (Cour permanente d´arbitrage
44

). 

Jeho statut byl v roce 1907 revidován stejnojmennou úmluvou na II. Haagské mírové 

konferenci, a to z důvodů zřejmých nedostatků ve fungování dosavadních arbitráží, 

neboť ustavení arbitrážního soudu vyžadovalo přímé jednání sporných stran, což často 

již existující spor spíše prohlubovalo a oddalovalo se tak jeho vyřešení. Stálý rozhodčí 

soud je tvořen pouze seznamem předem vybraných osob, který potenciálně mohou 

vykonávat roli rozhodce. Do současné doby přistoupilo k první nebo k druhé úmluvě 

(případně k oběma) 110 států.  Každý účastnický stát může určit až 4 osoby, které se 

stanou na šest let (s možností znovuzvolení) členy tohoto soudu (resp. jsou zapsáni na 

seznam rozhodců) a vytvoří tzv. národní skupinu (National Group).
45

 Do konce roku 

2011 rozhodl Stálý rozhodčí soud za celou dobu své existence 41 případů, 

                                                 
44 

Oficiální stránky Stálého rozhodčího soudu: http://pca-cpa.org/. 
45

 K tomu podrobněji Čepelka, Č. Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: Eurolex 

Bohemia s. r. o. 2003.  
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neuzavřených případů je 13 + dalších 32 sporů mezi investory (soukromými osobami) 

a státy.
46

  

Ochrany životního prostředí se netýkal žádný spor, který byl u tohoto Soudu veden. 

Činnost Stálého rozhodčího soudu oslabil vznik Stálého dvora mezinárodní 

spravedlnosti v roce 1920 a následně Mezinárodní soudní dvůr, neboť strany, pokud 

se ocitnou ve sporu, dávají přednost rigoróznějšímu řízení před soudem než relativně 

volnějšímu řízení u soudu rozhodčího, s možností výběru rozhodců, podkladů, 

aplikačních předpisů. Hlavním posláním Stálého rozhodčího soudu se tak stalo 

navrhování vhodných kandidátů na funkci soudce u Mezinárodního soudního dvora. 

Nesporným přínosem Haagské úmluvy o pokojném vyřizování mezinárodních sporů 

z roku 1907 je vyjádření a následné zobecnění pravidel pro zřizování a fungování 

vlastních arbitrážních tribunálů, včetně náležitostí jejich nálezů. Tato úprava byla 

převzata a následně rozšiřována četnými úmluvami a v roce 1958 přijalo Valné 

shromáždění OSN ve formě doporučení tzv. Vzorová pravidla o arbitrážním řízení.
47

  

Po vzoru Stálého rozhodčího soudu byl Úmluvou OSN o mořském právu zřízen 

„Arbitrážní tribunál“ (viz dále). 

 Případ „Trail Smalter“
48

 z roku 1941, spor mezi USA a Kanadou, je prvním 

mezinárodním případem, který se týkal přímo oblasti životního prostředí. Tento spor 

vznikl kvůli škodám na úrodě, pastvinách a stromech na území státu Washington, 

v USA, vypouštěním emisí oxidu siřičitého z hutní továrny na území Kanady v Trailu, 

v Britské Kolumbii. Emise a škoda se významně zvýšily po roce 1906 a následně 

v letech 1925 a 1927 a věc byla nejprve předložena Mezinárodní společné komisi 

podle Smlouvy mezi USA a Kanadou o pohraničních vodách z roku 1909. Tato 

Komise jednomyslně přiřkla Spojeným státům odškodnění ve výši 350 000 USD, a to 

za utrpěnou škodu do roku 1932. Již tato Komise definovala škodu způsobenou SO2 a 

řekla, že takovou není nahodilá škoda, způsobená výpary SO2, které se přes hranice 

dostaly ve vzduchové kapse nebo z důvodu neobvyklých povětrnostních podmínek. 

                                                 
46

 Česká republika byla účastníkem řízení u Stálého rozhodčího soudu jednou, a to jako odpůrce, v roce 

2001-2006, když navrhovatelem byla společnost Nomura-Saluka Investments, Nizozemí. Řízení se 

týkalo neochránění investicí této společnosti v České republice při akvizici IPB ze strany ČSOB. Česká 

republika byla uznána vinnou. Spor skončil uzavřením Dohody o narovnání. 
47

 K tomu blíže Čepelka, Č. Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia 

s. r. o. 2003. str. 521 a násl. 
48

 Informace o případu čerpány z http://www.lfip.org/laws666/trailsm.htm. 
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Protože ke škodě docházelo i nadále, došlo v dubnu 1935 k podpisu smlouvy o 

urovnání problémů vyplývajících z provozu huti v Trail.
49

 

Vlády států ve sporu se dohodly na vytvoření rozhodčího soudu pro vyřešení jejich 

sporu, který se skládal z předsedy a dvou národních členů. Předsedu měly vybrat 

vlády společně
50

, jednoho člena si pak vybrala každá vláda sama. Rozhodčí soud 

rozhodoval za asistence dvou vědců. 

Smlouvou byly nastoleny 4 otázky, na které měl rozhodčí soud odpovědět: 1) Zda 

škoda způsobená hutí Trail nastala od 1. 1. 1932, pokud ano, jaké odškodnění by mělo 

být zaplaceno? 2) Pokud bude odpověď na první otázku kladná, zda má huť Trail 

povinnost zdržet se poškozování Státu Washington do budoucna a do jaké míry? 3) 

Jaká opatření a režim by případně měly být přijaty hutí Trail? 4) A jaké odškodnění 

nebo kompenzace by případně na základě rozhodnutí rozhodčího soudu o otázce 2) a 

3) měly být zaplaceny? Rozhodčí soud se při svém rozhodování nejprve zabýval 

otázkou, zda má být spor posuzován podle práva platného ve Spojených státech 

(vzhledem k místu vzniku škody) nebo podle mezinárodního práva. Z důvodu dílčích 

úprav jednotlivých amerických států v oblasti znečištění ovzduší soud rozhodl, že je 

přesnější rozhodnout spor v souladu s obecnými pravidly mezinárodního práva.  

Rozhodčí soud deklaroval, že huť Trail způsobuje škodu na území státu Washington 

od 1. 1. 1932 a že je za ně dominium Kanada podle mezinárodního práva odpovědná. 

Své rozhodnutí podpořil případy řešenými u Nejvyššího soudu Spojených států (např. 

stát New Jersey vs. stát New York ve věci znečištění New York Bay odpadními 

vodami), neboť, jak soud konstatoval, u mezinárodního tribunálu nebyl dosud řešen 

žádný případ znečištění ovzduší, popřípadě znečištění vody jako případ nejblíže 

podobný.  

Rozhodčí soud ve svém nálezu s odkazem na Prof. Eagletona z New York University, 

který již v roce 1928 uvedl
51

, že „...Stát je vždy povinen chránit zájmy ostatních Států 

proti škodlivému jednání jedinců v rámci jeho jurisdikce...“ stanovil, že.....žádný stát 

nemá právo používat nebo dovolit používání svého území takovým způsobem, aby 

                                                 
49

 Convention for settlement of difficulties arising from operation of smelter at Trail, B. C. U.S.  
50

 Není bez zajímavosti, že si strany ve sporu ve smlouvě dohodly, že pokud vlády tohoto předsedu 

nevyberou do devíti měsíců, určí jej prezident Stálého rozhodčího soudu podle čl. 49 Haagské úmluvy 

o pokojném vyřizování mezinárodních sporů z r. 1907. 
51

Eagleton, Clyde. The responsibility of States in international law.  New York. Univ. Press, New 

York. 1928. 
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touto činností způsobil škody na jiném území na majetku nebo osobách tam se 

nacházejících, pokud má tato činnost závažně následky (angl. serious consequences) a 

škoda je jasně a přesvědčivě prokázána.
52

  

Tento nález je podle J. Ondřeje
53

 často citován na podporu obecných zásad 

mezinárodního práva, které ukládají závazky státům zabránit přeshraničnímu 

znečištění ovzduší.   

Jak již bylo výše řečeno, jedná se o stejný závěr, ke kterému dospěl ve svém rozsudku 

Mezinárodní soudní dvůr v roce 1949 v případě Corfu Channel, tj. obecně zásada 

svrchovanosti států a nepoškozování životního prostředí za hranicemi jejich 

jurisdikce. Jde tak o jednoznačný vliv těchto rozhodnutí na vývoj mezinárodního 

práva životního prostředí, neboť se staly důležitými precedenty pro vytvoření 

mezinárodněprávního obyčeje o omezené teritoriální suverenitě států v otázkách 

mezistátní ochrany životního prostředí.
54

  

Podle P. Šturmy
55

 je však třeba připustit progresivní rozvoj tohoto pravidla, neboť na 

rozdíl od formulace tohoto principu v případě Trail Smelter v roce 1941 požaduje 

nová formulace tohoto pravidla ve Stockholmské deklaraci
56

 a pozdějších smlouvách 

též ochranu životního prostředí v mezinárodních prostorech včetně oblastí za hranicí 

národní jurisdikce (volné moře, Antarktida, kosmický prostor). Následně bylo její 

znění v roce 1992 převzato do Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a 

rozvoji
57

 a dále Soudní dvůr v roce 1996 výslovně označil tuto zásadu za pravidlo 

obyčejového práva zásadní povahy v posudku
58

 ve věci legality hrozby a použití 

jaderných zbraní. Podle Soudu „obecná povinnost, kterou mají státy, bdít nad tím, 

aby činnosti vykonávané v rámci jejich jurisdikce nebo pod jejich kontrolou 
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respektovaly životní prostředí v jiných státech nebo v oblastech, které nespadají do 

jurisdikce žádného státu, je nyní součástí souboru pravidel mezinárodního práva 

životního prostředí.
59

 Tento názor Soudního dvora byl potvrzen o rok později 

v rozsudku ve věci Gabčíkovo-Nagymaros. V tomto posudku a rozsudku ve věci 

Gabčíkovo-Nagymaros formuloval Mezinárodní soudní dvůr také zásadu společného 

zájmu lidstva (podle P. Šturmy
60

) nebo také princip nejvyšší hodnoty (podle J. 

Drobníka
61

), které vycházejí ze skutečnosti, že životní prostředí je nenahraditelnou 

hodnotou a má jí být podle toho také poskytnuta náležitá ochrana. Jde spíše o obecný 

cíl, jehož význam je zejm. interpretační pro ostatní pravidla mezinárodního práva 

životního prostředí. 

Nicméně podle P. W. Birnie a A. E. Boyle
62

 sehrávají mezinárodní soudy jen 

omezenou roli v rozvoji mezinárodního práva životního prostředí, a to z toho důvodu, 

že jsou v tomto případě státy mnohem méně ochotny uchylovat se k soudním 

prostředkům tam, kde nejsou ustálená obyčejová práva. Naopak svoji úlohu mají 

v oblasti mořského práva (viz výše).  

V souladu s touto mezinárodněprávní zásadou bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení o 

sporu „Lake Lanoux“
63

 státu Francie proti Španělsku, které se konalo před 

rozhodčím soudem dne 16. 11. 1957.   

Skutkové okolnosti případu: V tomto případě se jednalo o užívání vod jezera Lanoux 

nacházejícího se v Pyrenejích, na francouzském území. Francouzská vláda navrhla 

provedení některých prací pro využití vody z jezera a španělská vláda se obávala, že 

by se tyto práce negativně projevily na španělském území, neboť v důsledku těchto 

prací by se o 25% snížilo množství vody v toku Carol, kterou používá 18000 

španělských zemědělců. Tento tok je zásobován vodou, která má svůj původ na 

francouzském území a která teče převážně francouzským územím. Španělsko tvrdilo, 

že jednání Francie je v rozporu se smlouvou Bayonne uzavřenou dne 26. 5. 1866 mezi 

Francií a Španělskem, upravující mimo jiné režim nakládání s vodou ve vodních 
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zdrojích zasahujících obyvatele obou států a spolupráci příslušných orgánů států. Čl. 9 

této smlouvy stanovil, že je možné využívat předmětné jezero s výhradou, že 

využívání nepřesáhne rozsah nezbytný k uspokojení skutečných potřeb a dále že 

veřejně prospěšné práce lze provádět stranami pouze za podmínky, že bude 

poskytnuto druhé straně náležité odškodnění.
64

 

Španělská vláda požádala soud, aby prohlásil, že francouzská vláda nemůže bez 

souhlasu španělské vlády provést zamýšlené práce k využití vody jezera Lanoux, 

neboť by tím porušila ustanovení smlouvy Bayonne. 

Francouzská vláda požádala soud, aby naopak prohlásil, že je oprávněna tyto práce 

provést za podmínek uvedených v projektu prací bez souhlasu španělské vlády, a že 

tím nedojde k porušení smlouvy Bayonne. 

Rozhodnutí rozhodčího soudu:  

Rozhodčí soud deklaroval, že ani mezinárodní zvykové právo ani tradiční právo 

Pyrenejí neobsahují žádné indicie, kterými by šlo Smlouvu Bayonne vykládat tak, že 

je nutný předchozí souhlas španělské vlády s pracemi na části toku na území Francie. 

Rozhodčí soud také odmítl snahu španělské vlády učinit mezinárodní zvyk a tím méně 

obecný právní princip z povinnosti státu užívat vodní tok jen s předchozím povolením 

zainteresovaných států. Ochrana zájmů státu na dolním toku však musí být zachována.   

Skutečnost, že státy jsou si vědomy možností průmyslového využívání mezinárodních 

řek a různých protichůdných zájmů, je má vést ke konzultacím, 

vyjednávání, ústupkům a následně uzavírání komplexních smluv popřípadě studií 

programu rozvoje, ve kterých si dohodnou nejlepší možné podmínky užívání toku pro 

všechny zainteresované strany a předejdou tak případnému vzniku konfliktu.  

Rozhodčí soud dospěl k závěru, že ...Stát nacházející se na horním toku řeky 

překračující státní hranice může užívat vodu z tohoto toku pouze do té míry, pokud 

tímto užíváním způsobená změna přeshraničního toku neznemožní významným 

způsobem jeho užívání státem nacházejícím se na jeho dolním toku.
65

 Jde o vyjádření 

zásady spravedlivého využívání přírodních zdrojů sdílených dvěma nebo více státy, 
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což, jak již bylo uvedeno výše, formuloval Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti už 

v roce 1929 v případu plavby na řece Odře, i když v tomto případě nešlo primárně o 

ochranu životního prostředí, ale spíše o určité společenství zájmů mezi několika státy, 

což je typické pro využívání mezinárodních řek
66

. Následně byla tato zásada 

aplikována i Mezinárodním soudním dvorem v případě Gabčíkovo-Nagymaros (viz 

výše).  

Na základě Přílohy VII Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982 byl po vzoru 

Stálého rozhodčího soudu zřízen arbitrážní tribunál. Jde o seznam potenciálních 

rozhodců, ze kterého si pak strany vyberou příslušné členy a vytvoří tak pětičlenný 

rozhodčí soud pro rozhodování svého sporu. Každá ze stran si vybírá jednoho člena a 

tři členové se vybírají na základě dohody stran. Seznam rozhodců vede Generální 

tajemník OSN. Příloha VII UNCLOS obsahuje i možnost řešení případu, kdy mezi 

stranami nedojde do šedesáti dnů po obdržení oznámení od druhé strany k dohodě o 

ustanovení jednoho nebo více členů tribunálu. V tomto případě na žádost jedné ze 

stran sporu ustanoví členy předseda Mezinárodního tribunálu pro mořské právo. 

Je otázkou, zda osud tohoto arbitrážního soudu nebude stejný jako osud Stálého 

rozhodčího soudu, který, ačkoli doposud existuje, byl zatlačen do pozadí Stálým 

dvorem mezinárodní spravedlnosti a následně jeho nástupcem Mezinárodním soudním 

dvorem, neboť jak již bylo uvedeno výše, pevnější pravidla řízení zpravidla vyhovují 

stranám ve sporu lépe než relativně variabilnější a volnější řízení před rozhodčím 

soudem.  

Na základě přílohy VIII Úmluvy OSN o mořském právu se zřizují zvláštní arbitrážní 

tribunály, a to pro otázky rybolovu, ochrany a uchování mořského prostředí, 

mořského vědeckého výzkumu a na plavbu, včetně znečišťování z plavidel a 

shazování odpadů. Jsou také pětičlenné, ale postup při jejich vytváření je odlišný, 

neboť každá ze stran jmenuje dva členy ze seznamu expertů pro jednotlivé oblasti, 

z nichž jeden může být jejím státním příslušníkem. Tyto seznamy vedou sekretariáty 

věcně příslušných odborných mezinárodních organizací přidružených k OSN (např. 

Organizace pro výživu a zemědělství FAO nebo Mezinárodní námořní organizace 
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IMO). Posledního, pátého člena arbitrážního tribunálu a zároveň předsedu 

arbitrážního tribunálu, vyberou strany sporu dohodou z příslušného seznamu. 

V případě, že se strany nedohodnou, provede ustanovení na žádost jedné ze stran 

generální tajemník OSN, a to do 30 dnů od přijetí takové žádosti. 

 

2.2 Evropský soud pro lidská práva  

 

2.2.1 Úvod 

 

Evropský soud pro lidská práva (angl. European Court of Human Right, dále jen 

„Evropský soud“) byl zřízen v roce 1959 jako regionální (evropská) instituce, která 

měla za úkol  projednávat případy porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod (dále jen „Úmluva“), jež byla přijata Radou Evropy v roce 1950.
67

 

Původně byla pro ochranu práv z Úmluvy kromě Soudu zřízena i Evropská komise 

pro lidská práva, když jejím úkolem bylo  zjišťovat skutečnosti případu a případně se 

pokusit o smírné řešení sporu. Soud pak projednával ty případy, které mu předložila 

Komise nebo některý ze smluvních států. Z důvodu nepružnosti a pomalosti systému 

došlo ke změně a od 1. 11. 1998 již funguje pouze Soud. V současné době je tento 

Soud složen z více než 40 soudců, kteří rozhodují zpravidla v sedmičlenném Senátu. 

Pokud jde o mimořádně závažnou kauzu, může tento senát postoupit věc Velkému 

senátu složenému ze sedmnácti soudců. Rozsudek Velkého senátu je konečný. Po 

vynesení rozsudku sedmičlenným senátem mohou ve výjimečných případech strany 

sporu do tří měsíců od jeho vynesení ještě podat žádost o projednání věci před 

Velkým senátem. Stížnost na porušení Úmluvy může k Soudu podat buď některý 

smluvní stát (mezistátní stížnost) nebo jednotlivci, skupiny jednotlivců či nevládní 

organizace (individuální stížnost). O přijatelnosti individuálních stížností rozhoduje 

tříčlenný Výbor, který ji může jednomyslně odmítnout nebo přijmout. Výbor pak věc 

postupuje senátu.  

Rozsudky Evropského soudu jsou pro státy, jež Úmluvu ratifikovaly, tedy i pro 

Českou republiku, právně závazné. Evropský soud může v rozsudku konstatovat, že 
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došlo k porušení úmluvy a zároveň může stěžovateli přiznat udělení spravedlivého 

zadostiučinění (finanční kompenzace majetkové či nemajetkové újmy). V takovém 

případě je vláda České republiky povinna ve stanovené lhůtě spravedlivé 

zadostiučinění zaplatit. Na to, zda jsou rozsudky Evropského soudu plněny, dohlíží 

Výbor ministrů rady Evropy.  

Předmětem ochrany Úmluvy jsou pouze vymezená práva náležející jednotlivcům. 

Úmluva nejen že neobsahuje žádné konkrétní právo týkající se ochrany životního 

prostředí, ale neobsahuje ani žádnou zmínku o něm, např. tak, jak je to v Ústavě 

České republiky, v souvislosti se zákonným omezením výkonu jiných práv, typicky 

práva vlastnického. Tato skutečnost je samozřejmě dána dobou vzniku Úmluvy, když 

otázka ochrany životního prostředí nebyla v období po skončení druhé světové války 

vůbec aktuální. Postupem doby se otázka ochrany životního prostředí začala 

objevovat i u tohoto soudu, doposud však nedošlo k přijetí žádného dodatkového 

protokolu, který by přímo zařadil do Úmluvy samostatné právo týkající se ochrany 

životního prostředí. Veškeré pokusy byly vždy Výborem ministrů zamítnuty 

s odůvodněním, že Evropská úmluva již určitý stupeň ochrany před problémy 

životního prostředí poskytuje a je pravděpodobné, že judikatura Soudu v této oblasti 

se bude nadále rozvíjet.
68

 Důvody pro nezačlenění těchto práv jsou však i jiné, když 

podle D. Sheltonové stojí za chybějící vůlí členských států zejména strach z toho, že 

se Úmluva „utopí“ v množství nově zakotvených lidských práv a že právo na životní 

prostředí jako takové je nevymahatelné a fakt, že prakticky každý stát má své závažné 

environmentální problémy, které by se v případě přijetí takového protokolu mohly 

okamžitě stát předmětem stížností.
69

 Nicméně existence mnoha rozhodnutí týkající se 

tohoto práva je podle M. Damohorského důkazem životnosti Úmluvy, její flexibility a 

schopnosti pružně reagovat i na problémy, které nejsou v rámci Úmluvy výslovně 

upraveny.
70

 Úmluva je Evropským soudem vykládána extenzivně a dochází tak 

k rozšiřování okruhu chráněných práv. Jak již bylo uvedeno výše, lze ochranu práva 

na životní prostředí uplatňovat pouze buď prostřednictvím jiných práv Úmluvou 

chráněných, typicky právo na život (čl. 2 Úmluvy), právo na respektování 

soukromého a rodinného života (čl. 8 Úmluvy) nebo jako zákonné omezení výkonu 
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jiného práva, typicky v případě práva na pokojné užívání vlastnictví (čl. 1 

Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě).  V praxi Úmluva chrání účinněji práva dílčí, 

procedurální, jako je právo na informace o životním prostředí, právo účasti na 

rozhodovacím procesu a právo na soudní ochranu, a je zajímavé, že co do množství 

stížností vítězí stížnosti týkající se hmotného práva, tj. konkrétních práv, nad 

stížnostmi na porušení procedurálních práv, ačkoli Úmluva a potažmo následně Soud 

těmto právům poskytuje účinnější ochranu.
71

  

 

2.2.2 Vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva týkající 

se práva na ochranu životního prostředí 

 

Na počátku, kdy se začala nastolovat otázka práva na ochranu životního prostředí, byl 

Evropským soudem zastáván názor, který byl poprvé vysloven Komisí v případu X. a 

Y. proti Spolkové republice Německo, a to že Úmluva nezakotvuje žádné právo na 

ochranu kvality životního prostředí
72

. Tento názor byl poprvé prolomen až v roce 

1990 v rozhodnutí týkajícím se stížnosti na nepřiměřený hluk z letiště Heathrow ve 

věci Powell a Rayner proti Spojenému království. Ačkoli této stížnost nebylo 

vyhověno (Soud shledal opatření přijatá státem jako dostatečná), poprvé Evropský 

soud výslovně uznal existenci vztahu mezi životním prostředím a kvalitou života. 

Následně došlo k potvrzení tohoto názoru a stanoviska Evropského soudu v případu 

López Ostra proti Španělsku v roce 1994, když Evropský soud výslovně konstatoval, 

že „závažné znečištění životního prostředí může ovlivnit pohodu jednotlivců a 

zabránit jim v užívání jejich domovů takovým způsobem, že je nepříznivě zasažen 

jejich soukromý a rodinný život, a to aniž by nutně muselo dojít k ohrožení jejich 

zdraví.“
73

 Stěžovatelka se úspěšně dovolávala porušení článku 8 Úmluvy, neboť 

společně s dcerou trpěla vážnými zdravotními problémy způsobenými nadlimitními 

emisemi z provozovny pro nakládání s odpady a odpadními vodami, která byla 

postavena pouze 12 metrů od jejího domu a tato provozovna byla uvedena do provozu 

bez patřičného povolení. Soud však zdůraznil, že zásah do práv jednotlivce musí být 
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bezprostřední a dostatečně závažný, aby mohl být čl. 8 Úmluvy aplikován. Další 

důležitý názor, který v tomto rozhodnutí Evropský soud vyjádřil, se týkal úlohy státu, 

který je podle něj jednak povinen přijmout dostatečná preventivní opatření k účinné 

ochraně práv jednotlivců a jednak je povinen zabránit zasahování do chráněných práv 

jednotlivců jinými subjekty. Dále Evropský soud přiznal důležitou úlohu při 

posuzování, zda došlo k porušení práva, kritériu spravedlivého vyvážení práv 

jednotlivce na straně jedné a zájmu společnosti, tj. veřejného zájmu, na straně druhé. 

Obtížnost dodržení tohoto kritéria lze spatřit u případu Hatton proti Spojenému 

království z roku 2003, kdy názor soudců Velkého senátu byl opačný než názor senátu 

rozhodujícího v prvním stupni (tento dal za pravdu stěžovatelce). Tento případ se 

rovněž týkal letiště Heathrow, a to konkrétně rozšíření nočních letů v roce 1993, proti 

němuž bojovala paní Hatton, jež způsobilo výrazné zvýšení zatížení obyvatel okolních 

domů hlukem (hlukové imise překračovaly povolené limity), lidé trpěli poruchami 

spánku. Velký senát však následně navázal na stanovisko v případu Powell a Rayner a 

rozhodl tak, že právo čl. 8 Úmluvy nebylo rozšířením letového plánu porušeno, neboť 

Británie dostatečně prokázala ekonomický přínos rozšíření nočních letů a podle 

Evropského soudu nedošlo při rozšiřování k porušení žádné vnitrostátní normy. 

Rozhodnutí Velkého senátu bylo odbornou veřejností velmi kritizováno, bylo 

považováno za ukončení etapy pozitivního přístupu k ochraně životního prostředí, 

když veřejný ekonomický zájem převážil nad právem jednotlivce na ochranu 

životního prostředí.
74

 Tato obava se však naštěstí následně ukázala jako lichá, neboť 

v dalších sporech týkajících se ochrany životního prostředí a čl. 8 Úmluvy soud 

rozhodl tak, že došlo k porušení tohoto článku následkem znečištění životního 

prostředí činností soukromých subjektů-průmyslových podniků (konkrétně v případu 

Taskin proti Turecku, r. 2004, a případu Fadeyeva proti Rusku, r. 2005) a v případu 

Öneryildiz proti Turecku z roku 2004 Evropský soud přiznal environmentální význam 

i článku 2 Úmluvy. Co se týče případu Taskin
75

 Evropský soud v bodu 113 tohoto 

rozsudku judikoval, že „Čl. 8 Úmluvy lze aplikovat i jen v případě reálné hrozby 

znečištění životního prostředí, které je způsobilé znemožnit jednotlivcům užívání si 
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jejich domova a negativně zasáhnout jejich soukromý a rodinný život. Nejen tedy 

v případě skutečného zásahu do životního prostředí.“. V případě Fadeyeva
76

 

Evropský soud poukázal v bodu 89 rozsudku na fakt, že odpovědnost státu 

v případech týkajících se životního prostředí může vyvstat právě z nedostatečné 

regulace soukromého průmyslu. V případu Öneryildiz
77

 Evropský soud konstatoval 

porušení čl. 2 v materiálním i procesním aspektu a odpovědnost tureckého státu za 

jeho porušení. Podle Evropského soudu čl. 2 zahrnuje i povinnost státu přijmout 

patřičná opatření k ochraně života osob podléhajících jeho jurisdikci. Tato povinnost 

platí pro každou činnost způsobilou ohrozit život člověka, zejména pro činnost 

průmyslového charakteru, která je nebezpečná už svou povahou, jakou je i 

provozování skládky odpadů. Nadto je stát byl povinen takto učinit v případě, kdy 

jsou mu známa rizika, která představují ohrožení života. V případu Budayeva proti 

Rusku
78

 z roku 2008 Evropský soud tyto povinnosti státu rozšířil i na rizika plynoucí 

z přírodních katastrof. Rozsudek, týkající se kritéria spravedlivé rovnováhy v případě 

omezení základních práv a svobod z důvodu ochrany životního prostředí, a to ve 

prospěch ochrany životního prostředí, byl vydán ve věci Fredin proti Švédsku v roce 

1991, kdy soud konstatoval, že zásah do výkonu práv stěžovatelů z důvodu ochrany 

životního prostředí byl legitimní, neboť byl proporcionální. Nicméně stále zůstává 

faktem, že není takto primárně chráněno životní prostředí, ale jde primárně o ochranu 

jednotlivců před zvlášť závažnými environmentálními riziky.
79

 Tento názor Evropský 

soud opětovně vyjádřil v rozsudku ve věci Kyrtatos proti Řecku z roku 2003, kdy 
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uvedl, že „ani čl. 8 ani žádné jiné ustanovení Úmluvy nejsou specielně určeny k tomu, 

aby poskytovaly obecnou ochranu životnímu prostředí jako takovému- k tomu jsou 

vytvořeny jiné mezinárodní mechanismy a národní legislativa.“ 

 

Mezi procesní práva, jejichž porušení je Úmluvou chráněno, patří zejména ochrana 

práva na spravedlivý proces, zahrnující i možnost uplatnění všech dostupných 

prostředků, podle čl. 6 Úmluvy, právo na svobodu projevu podle čl. 10 Úmluvy, právo 

na účinné opravné právní prostředky pro případy porušení práv uznaných a 

chráněných Úmluvou podle čl. 13 Úmluvy.
80

 Na garanci procesních práv je 

Evropským soudem kladen stále větší důraz, neboť z pohledu Evropského soudu je 

především podstatné, aby jednotlivci mohli svá práva účinně uplatňovat u národních 

soudů. Pokud se týká práva na přístup k informacím, Úmluvou je chráněno pouze 

právo na svobodné přijímání a rozšiřování informací. Povinnost státu informace 

shromažďovat a poskytovat není stanovena ani obecně, natož v oblasti ochrany 

životního prostředí, což soud konstatoval v případu Guerra proti Itálii
81

 z roku 1998 

(Evropský soud prohlásil čl. 10 Úmluvy na daný případ neaplikovatelný a dále případ 

posuzoval z pohledu článku 8 Úmluvy). Nicméně právo na informace o životním 

prostředí soud vyvodil z pozitivních povinností státu založených články 2 a 8 Úmluvy, 

a to jak v případu Guerra, tak v případu Öneryildiz, tedy že informace o možných 

rizicích musí být k dispozici těm, koho mohou ohrozit, a neposkytnutím takových 

informací je založeno porušení práva na respektování soukromého a rodinného života, 

popřípadě práva na život.
82

 V případu Guerra Evropský soud uvedl (stejně jako 

v rozsudku López Ostra), že vážné zásahy do životního prostředí mohou mít dopad na 

blaho osob a mohou je zbavit možnosti pokojného užívání obydlí, čímž poškozují jejich 

rodinný a soukromý život.“
83

  

K ochraně procesních práv dotčených osob se Evropský soud vyjádřil i v případu 

Taskin, kde zdůraznil důležitost přístupu veřejnosti k rozhodování na základě 

relevantních podkladů a rovněž důležitost přístupu k informacím a dokonce přiznal 
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jednotlivcům právo „odvolat se k soudu proti jakémukoliv rozhodnutí, činnosti nebo 

nečinnosti, pokud se domnívají, že jejich zájmy nebo jejich vyjádření nebyly během 

rozhodovacího procesu dostatečně zváženy.“  Jak uvádí H. Müllerová
84

, je z příkladů 

judikátů Guerra a Taskin patrné, že výklad Úmluvy v oblasti procesních 

environmentálních práv se přibližuje požadavkům Aarhuské úmluvy
85

, která 

zakotvuje právo veřejnosti na informace o životním prostředí, právo účasti veřejnosti 

na rozhodování a právo na přístup k právní ochraně ve věcech životního prostředí, 

když tento proces lze vnímat i jako jeden z projevů sbližování práva v evropském 

prostoru. 

Další procesní právo, a to právo na spravedlivý proces (čl. 6 Úmluvy) ve vztahu 

k ochraně životního prostředí bylo přiznáno v případu Zimmermann a Steiner proti 

Švýcarsku
86

, z roku 1983. Ačkoli Evropský soud nepřiznal stěžovatelům nárok na 

odškodnění za nárokovanou újmu způsobenou hlukem a znečištěním ovzduší, 

jednomyslně potvrdil porušení čl. 6 Úmluvy ve smyslu překročení rozumné lhůty 

spravedlivého soudního řízení.   

  

2.3 Postavení veřejných mezinárodních smluv v českém právním řádu 

s důrazem na smlouvy týkající se ochrany životního prostředí 

 

2.3.1 Druhy mezinárodních smluv z hlediska jejich schvalování: 

 

- tzv. prezidentské smlouvy (čl. 49) - smlouvy, které vyžadují souhlas obou komor 

Parlamentu ČR a následné schválení a ratifikaci prezidentem republiky. 

- vládní a resortní smlouvy - smlouvy, které nepodléhají schvalování Parlamentem ČR 

a prezident přenesl na základě čl. 63 odst. 1 písm. b) Ústavy svoji pravomoc k jejich 

sjednávání a schvalování na vládu, resp. ústřední orgány státní správy (k tomu došlo 

rozhodnutím prezidenta republiky č. 144/1993 Sb.) 
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Takovéto rozdělení smluv je významné z pohledu vnitrostátního práva a nemá vliv na 

jejich mezinárodněprávní závaznost. 

  

2.3.2 Úprava platná od 1. 1. 1993 do 1. 6. 2002, tj. do účinnosti ústavního 

zákona č. 395/2001 Sb., tzv. euronovely Ústavy ČR 

 

Pojetí mezinárodních smluv ve vztahu k vnitrostátnímu právu bylo dualistické, tzn., že 

oba právní systémy byly autonomní s určitými vzájemnými vazbami. 

Ústava České republiky neobsahovala generální recepční normu. Výsadní postavení 

měla podle čl. 10 Ústavy pouze kategorie smluv o lidských právech a základních 

svobodách. Skupina těchto smluv byla vyčleněna a měla jako jediná na ústavní úrovni 

bezprostřední účinky a přednost před zákonem (tzv. přímá inkorporace). Aplikačním 

problémem byla skutečnost, že neexistovala jasná definice této kategorie smluv. 

Všechny ostatní smlouvy, mezi něž patřily prakticky výlučně také mezinárodní 

úmluvy týkající se ochrany životního prostředí
87

, byly aplikovatelné pouze tehdy, 

pokud zákon výslovně obsahoval klauzuli o přednostním použití mezinárodní 

smlouvy ve zvláštním zákoně. Těmito výslovnými odkazy byly příslušné mezinárodní 

smlouvy inkorporovány do českého právního řádu a bez nich nebyla aplikace 

mezinárodních smluv možná i přesto, že se jednalo o smlouvy, které byly platně 

ratifikovány Parlamentem ČR. Byl tak vytvořen stav, kdy výše stanovených odkazů 

představovala v českém právu takové množství, které tuto problematiku obrovským 

způsobem znepřehledňovalo a komplikovalo činnost celé řady subjektů, které měly 

tyto smlouvy aplikovat v praxi (soudy, státní zastupitelství, ústřední orgány státní 

správy, atd.)
88

. Navíc byly tyto odkazy zařazovány nekoncepčně a nejednotně, což 

posilovalo nepřehlednost při jejich případné aplikaci.  

V oblasti ochrany životního prostředí to byla např. Vídeňská úmluva o 

občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společný protokol týkající se 

aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, vyhlášené pod sdělením Ministerstva 

                                                 
87
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zahraničních věcí č. 133/1994 Sb., které byly inkorporovány zákonem č. 18/1997 Sb., 

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 

změně a doplnění některých zákonů, a to ust. § 32 odst. 1, který stanoví, že pro účely 

občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody se použijí ustanovení mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Po přijetí euronovely zákonodárce toto 

inkorporační ustanovení nenovelizoval, to se tak stalo obsoletním.  

Jiná metoda recepce mezinárodní smlouvy do českého právního řádu byla použita 

v případě Smlouvy o Antarktidě, uzavřené v roce 1959 ve Washingtonu. 

Československo k této úmluvě přistoupilo v roce 1962. V tomto případě došlo 

k recepci smlouvy do vnitrostátního práva metodou transformace, tj. bylo zachováno 

doslovné znění smlouvy a to bylo vyhlášeno vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 

76/1962 Sb. Stejnou metodou byla recipována např. i rámcová Úmluva o dálkovém 

znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, uzavřená Evropskou hospodářskou 

komisí OSN v Ženevě v roce 1979, pro ČSSR platná od 22. 3. 1984, vyhlášená 

vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 5/1985 Sb. 

Další možnou metodou recepce mezinárodní smlouvy do vnitrostátního řádu je 

adaptace
89

, která spočívá v obsahovém přizpůsobení forem vnitrostátního práva. Tato 

metoda byla použita v případě Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), podepsané ve 

Washingtonu v roce 1973 a účinné od 1. 6. 1975. ČSFR k této úmluvě přistoupila dne 

28. 2. 1992 (v platnost vstoupila dne 28. 5. 1992) a adaptována byla do vnitrostátního 

právního řádu zákonem č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených 

druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k 

ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Stejná metoda recepce byla aplikována např. v případě Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví podepsané v roce 1972 v Paříži, k níž ČSFR 

přistoupila v roce 1990 (v platnost vstoupila dne 15. 2. 1991) a byla vyhlášena 

sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb. Recepce 
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ustanovení této úmluvy byla zajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, a zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  

Rovněž tak Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako biotopy 

vodního ptactva (tzv. Ramsarská úmluva), Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) 

nebo Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států byly 

recipovány metodou adaptace. 

Metoda adaptace, tj. přizpůsobení obsahu forem vnitrostátního práva obsahu smluv, 

byla nejčastější metodou recepce mezinárodních smluv týkajících se ochrany 

životního prostředí do českého právního řádu.   

Mezinárodní úmluvou, u které by byla možná úvaha o její lidskoprávní stránce a její 

případná bezprostřední závaznost a aplikovatelnost v českém právním řádu, je 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva), která byla přijata 

25. června 1998 na 4. ministerské konferenci Životního prostředí pro Evropu. Jejím 

signatářem byla na této konferenci i Česká republika. Smlouva byla publikována ve 

Sbírce mezinárodních smluv pod č. 124/2004 a vstoupila v platnost dne 4. 10. 2004, tj. 

až v době, kdy již byla účinná euronovela Ústavy. Z tohoto důvodu na posuzování, 

zda by tato úmluva byla zařazena do kategorie smluv o lidských právech a základních 

svobodách, vůbec nedošlo. Jsem toho názoru, že by se jednalo o jedinou smlouvu 

týkající se ochrany životního prostředí, která by do této kategorie byla zařazená, neboť 

její obsah se dotýká obsahu Listiny základních práv a svobod uveřejněné pod č. 

2/1993 Sb. (dále jen „Listina“)
90

. Jedním ze čtyř okruhů problémů, které Aarhuská 

úmluva upravuje, je přístup k informacím, což je právo, které garantuje Listina jako 

jedno ze základních politických práv v čl. 17 Listiny
91

 a dále přímo ve vztahu k 

ochraně životního prostředí jako jedno z hospodářských, sociálních a kulturních práv 

v čl. 35 Listiny
92

.  
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 Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. 1. díl: Ústavní systém. 2. doplněné a 

podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a. s., 1998. 
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přírodních zdrojů. 
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2.3.3 Právní úprava účinná od 1. 6. 2002 

 

Úprava, kdy přímá inkorporace platila pouze pro mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a svobodách, byla z výše uvedených důvodů často kritizována
93

 a naléhavost 

změny Ústavy se prohloubila v souvislosti s možným přistoupením ČR do NATO a 

Evropské unie.  

Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým byla novelizována Ústava ČR, nabyl účinnosti 

dne 1. 6. 2002. Touto tzv. euronovelou Ústavy ČR byla zavedena zásada inkorporace 

všech mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci daly souhlas obě komory Parlamentu 

ČR. Pokud jsou tyto smlouvy vyhlášeny a Česká republika je jimi vázána, jsou 

součástí právního řádu ČR. Čl. 10 Ústavy dále řeší vztah těchto mezinárodních smluv 

k zákonům: stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva. Znamená to, že touto novelou byla zavedena aplikační 

hierarchie, neboť mezinárodní smlouvy, které splňují Ústavou dané podmínky, mají 

aplikační přednost před zákonem, tzn., že zákon, který by byl v rozporu s mezinárodní 

smlouvou, se nepoužije.  

Již na základě tohoto článku je soudce oprávněn v konkrétním případě posuzovat 

soulad zákona a příslušné mezinárodní smlouvy a v případě, že dojde k závěru, že je 

zákon nebo některé jeho ustanovení v rozporu s mezinárodní smlouvou, musí 

postupovat podle mezinárodní smlouvy, aniž by bylo potřeba zákon rušit. Jako lex 

specialis k čl. 10 Ústavy byl novelizován čl. 95, v jehož odst. 1 je stanoveno, že 

soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí 

právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem 

nebo s takovou mezinárodní smlouvou.  

Podmínkou použití ustanovení mezinárodní smlouvy místo ustanovení zákona je 

přímá použitelnost takového ustanovení. Proto v případě, že v konkrétním případě 

přichází v úvahu aplikace ustanovení mezinárodní smlouvy, musí interpret určit, zda 

jde o přímo aplikovatelné (samovykonatelné - self executing) ustanovení, tedy zda je 
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možné takové ustanovení přímo použít. Podle J. Malenovského
94

 je třeba, aby se 

příslušné smluvní pravidlo obracelo na fyzické či právnické osoby a stanovilo 

bezpodmínečně jejich práva a povinnosti („Každý má právo...“) a aby bylo dostatečně 

jasné a určité, neboť jen v takovém případě mu jednotlivec může přizpůsobit své 

chování. Nesamovykonatelné smlouvy zpravidla stanovují cíle pro smluvní státy a bez 

provedení právní úpravy, případně zajištění institucionálního mechanismu, je 

aplikovat nelze. Tyto smlouvy však mohou být uplatněny v případě výkladu významu 

zákona, pokud se objeví nejasnosti v jeho výkladu. Zákon by měl být interpretován 

v souladu s myšlenkami, cíly a zásadami dané mezinárodní smlouvy. 

 Je nepochybné, že smlouvy mohou obsahovat jak samovykonatelná, tak 

nesamovykonatelná ustanovení. Je nutné vždy posuzovat každé jednotlivé ustanovení 

smlouvy zvlášť, a tak ke smlouvě i přistupovat, ne ji na základě převahy jednoho typu 

ustanovení označit jako celek za samovykonatelnou nebo naopak.
95

  

Nejvyšší správní soud se zabýval povahou Aarhuské úmluvy v usnesení ze dne 13. 3. 

2007 č. j. 3 Ao 1/2007-44, a přímou aplikaci úmluvy vyloučil. Podle jeho názoru není 

přímo vykonatelná, ale bere tuto úmluvu v potaz pro souladný (konformní) výklad ve 

smyslu čl. 10 a čl. 1 odst. 2 Ústavy. Toto usnesení však bylo zrušeno nálezem 

Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, Pl. ÚS 14/07. Nicméně Ústavní soud se v tomto 

svém nálezu k aplikaci Aarhuské úmluvy nevyjádřil, a tak v současné době není tato 

otázka v judikatuře vyřešena.  

Z formulace jednotlivých ustanovení Aarhuské úmluvy je zřejmé, že většina 

ustanovení této úmluvy je adresována smluvním stranám a zavazuje státy ke splnění 

povinností z úmluvy pro ně vyplývající: „Strany budou usilovat...“ (shall 

endeavour...), „Strany zajistí...“ (shall ensure...), „Strany budou podporovat...“ (shall 

promote…), „Strany v rámci své legislativy přijmou opatření k...“ (shall take 

measures...), „Strany vypracují mechanismus...“ (shall develope mechanisms...). Lze 

shrnout, že se v Aarhuské úmluvě nenachází žádné samovykonatelné ustanovení, a tak 

tuto úmluvu nelze přímo v konkrétním případě aplikovat. Smluvní státy jsou povinny 
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závazky pro ně z Aarhuské úmluvy vyplývající provést a upravit vnitrostátním 

právem. 

Pod režim nového znění čl. 10 se podřazují všechny mezinárodní smlouvy, k jejichž 

ratifikaci dal souhlas Parlament i jeho právní předchůdci Podle J. Kysely a Z. Kühna 

jde tedy v zásadě o nepravou retroaktivitu, kdy se počínaje účinností nové úpravy 

začne přisuzovat doposud neaplikovatelným smlouvám bezprostřední vnitrostátní 

aplikovatelnost, eventuálně smlouvy aplikovatelné na základě zákonného odkazu se 

stanou aplikovatelnými ex-constitutione
96

.  

Euronovelou Ústavy byl dále novelizován čl. 1 Ústavy, když v novém odstavci se 

stanovuje povinnost České republiky dodržovat závazky, které pro ni vyplývají 

z mezinárodního práva. Důvodem této změny byla vůle po rozšíření pojmu 

demokratického právního státu tak, aby zahrnoval vázanost státu nejen právem 

vnitrostátním, ale i mezinárodním právem. Tímto byla vytvořena interpretační 

pomůcka pro překlenutí případných nedostatků euronovely, a to zejména pro Ústavní 

soud, neboť čl. 1 je častým východiskem nálezů Ústavního soudu. Plnění 

mezinárodních závazků (tj. povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, 

jednostranných úkonů státu nebo mezinárodních orgánů) se tak stalo jedním ze 

státních cílů. 
97

  

Čl. 10a Ústavy hovoří o tzv. delegačních smlouvách
98

 , což jsou smlouvy, kterými 

mohou být přeneseny některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní 

organizaci nebo instituci. K jejich ratifikaci je potřeba souhlasu Parlamentu, 

nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. Podle 

J. Kysely je skupina těchto smluv odlišná od skupiny smluv podle č. 10 Ústavy, neboť 

smlouvy podle čl. 10 mají na základě Ústavy aplikační přednost před zákonem tehdy, 

stanoví-li něco jiného než zákon, zatímco smlouvy podle čl. 10a mají aplikační 

přednost před ústavním pořádkem, který se zásadně neuplatňuje v rozsahu jimi 
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vymezeném, resp. delegovaném. Nemají tedy přednost před zákonem, protože 

v oblastech jimi upravovanými zákony nepůsobí.
99

  

 

2.3.4 Režim vládních a rezortních smluv a jejich aplikace soudy 

 

Jak již bylo uvedeno při rozdělení druhů mezinárodních smluv, tzv. vládní a rezortní 

smlouvy jsou takové mezinárodní smlouvy, které nepodléhají schvalování 

Parlamentem ČR a prezident rozhodnutím prezidenta republiky č. 144/1993 Sb. 

přenesl na základě čl. 63 odst. 1 písm. b) Ústavy svoji pravomoc k jejich sjednávání a 

schvalování na vládu, resp. ústřední orgány státní správy. Zároveň si však prezident 

ponechal možnost výhrady jiného rozhodnutí v jednotlivých případech. Toto 

rozhodnutí je platné, dokud jej prezident nezruší, v čemž není nijak omezen.  

Rezortní smlouvy svým významem narozdíl od vládních smluv nepřesahují rámec 

působnosti ministerstev či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen 

vlády nebo jehož řízením je člen vlády pověřen
100

. 

Z výkladu a contrario čl. 10 Ústavy je zřejmé, že tyto smlouvy nejsou součástí 

právního řádu, neboť k jejich ratifikaci nedává souhlas Parlament ČR. Neobsahují tak 

ani samovykonatelná ustanovení a k jejich aplikaci je nezbytné, aby byly 

inkorporovány do vnitrostátního práva některým aktem recepce. Soudy proto v tomto 

případě aplikují až konkrétní vnitrostátní právní předpis, do nějž byly případné 

povinnosti a práva inkorporovány. Tyto smlouvy zpravidla upravují spolupráci mezi 

státy v konkrétních dílčích otázkách, nicméně se nedá vyloučit interpretační vliv 

těchto smluv na rozhodování soudu.  

Vládními smlouvami z oblasti práva životního prostředí jsou např. Úmluva mezi 

vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním 

hospodářství na hraničních vodách, podepsaná v Praze dne 21. 3. 1958, uveřejněné ve 

Sbírce mezinárodních smluv 12. 10. 2009. Jedná se o dvojstrannou mezinárodní 

dohodu, která upravuje vodohospodářské otázky na hraničních vodách (čl. 1), což jsou 

vody, které jsou přeťaté státními hranicemi, případně tečou z území jednoho státu na 
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území státu druhého. Dále např. Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před 

znečištěním (2/2003 Sb. m. s.), Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Rakouské 

republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ze 17. 7. 1987. 

Resortní smlouvou je Memorandum o porozumění mezi Federálním výborem pro 

životní prostředí České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem bytové 

výstavby, plánování a životního prostředí Nizozemského království o spolupráci v 

oblasti životního prostředí přijaté v Dobříši dne 22. 6. 1991 nebo Memorandum o 

spolupráci mezi Národními parky Šumava a Bayerischerwald z 31. srpna 1999.  

2.4 Shrnutí  

 

Lze konstatovat, že role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí, když 

nejvýznamnějšími soudy jsou Mezinárodní soudní dvůr a Evropský soudní dvůr pro 

lidská práva, nabývá na stále větším významu. Je to patrné z činnosti Mezinárodního 

soudního dvora, u nějž v posledních letech stoupá počet zahájených řízení, jejichž 

jádrem sporu, popřípadě některou z úrovní sporu, je ochrana životního prostředí (z 

poslední doby spory Kostariky a Nikaraguy), případně jeho konkrétní složky (spor 

mezi Austrálií a Japonskem týkající se lovu velryb). Mezinárodní soudní dvůr se ve 

své judikatuře odvolává na některé principy ochrany životního prostředí jako na 

obecně uznávané zásady mezinárodního práva a tím, že na ně sám odkazuje, 

popřípadě jimi odůvodňuje svá rozhodnutí, nabývají tato tak většího významu, neboť 

dochází k jejich postupnému přijímání na všech úrovních práva ochrany životního 

prostředí, tedy nejen národních, ale i mezinárodních, což je v ochraně životného 

prostředí obzvláště důležité. Takovými všeobecně uznávanými zásadami, na něž 

Mezinárodní soud v minulosti již poukázal, jsou zejména zásada zákazu využívat své 

území způsobem poškozujícím území jiného státu, dále zásada prevence, zásada 

předběžné opatrnosti, zásada jednání s péčí řádného hospodáře, zásada Best Available 

Techniques, tedy zásada nejlepší dostupné technologie. Z tohoto hlediska je jistě 

škoda, že Mezinárodní soudní dvůr neměl v případě Nuclear tests, sporu mezi Novým 

Zélandem a Francií, prostor blíže se vyjádřit k pojetí principu předběžné opatrnosti, 

zda tedy by bylo možné jej pojímat tak, jak požadoval Nový Zéland, tedy 

v nejstriktnějším pojetí, jež požaduje přenesení důkazního břemene o nepřítomnosti 

rizika na toho, kdo zamýšlí potenciálně nebezpečnou činnost provést, neboť Francie 
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toto pojetí odmítala. Na druhou stranu se však k tomuto principu vyjadřoval Soudní 

dvůr následně v případu Gabčíkovo-Nagymarosz, kdy široké pojetí tohoto principu 

s přenesením důkazního břemene na potenciálního škůdce odmítl.  

Dalším mezinárodním soudem, který již rozhodoval o specifických otázkách 

životního prostředí, je Mezinárodní tribunál pro mořské právo, což je poměrně nová 

instituce, neboť fakticky funguje od roku 1996. Během své krátké doby působnosti 

v oblasti ochrany životního prostředí rozhodoval pouze pár sporů, a to spory týkající 

se rybolovu a zachování populace tuňáka a mečouna, ochrany moře před znečištěním 

z továrny na směsné palivo a ochrany mořského prostředí před nenávratnými škodami 

způsobenými rekultivací půdy. I tento soud v těchto svých rozhodnutích poukázal na 

obecně platné zásady jako je zásada prevence, velmi důležitá zásada spolupráce a 

zásada předběžné opatrnosti. Tento mezinárodní tribunál ve sporech u něj vedených 

velmi často přistupuje k nařízení předběžného opatření, v němž zpravidla nařizuje 

zdržení se nějaké potenciálně škodlivé činnosti, neboť si je vědom obtížnosti reparace 

případných škod, které v oblasti životního prostředí jsou často napravitelné velmi 

obtížně nebo vůbec. Mezinárodní tribunál je částečně limitován tím, že je oprávněn 

řešit pouze spory vznikající z odlišné interpretace Úmluvy o mořském právu, nadto 

pouze tehdy, pokud se strany nedohodly na jiné formě řešení sporu, což může vést 

k situaci, která nastala v případě sporu mezi Austrálií, Novým Zélandem a Japonskem 

o populaci tuňáka australského, když Mezinárodní tribunál pro mořské právo došel 

k závěru, že není pravomocným k rozhodování ve věci a řízení bylo zastaveno.  

Na mezinárodní úrovni existují ještě další formy možného řešení sporů, a to 

prostřednictvím rozhodců, rozhodčích soudů, což je starší forma řešení sporů 

spočívající v dohodě států o tom, že pokud dojde ke vzniku sporu mezi nimi, bude 

stranami uskutečněn výběr rozhodců, kteří budou spor mezi stranami rozhodovat. 

Takto bylo rozhodováno v proslulých případech Trail Smalter a Lake Lanoux.  

Význam a využívání tohoto způsobu řešení sporů však upadá, neboť strany sporu 

dávají přednost řízení před Mezinárodním soudním dvorem s pevnými avšak zároveň 

předvídatelnými pravidly a postupy. 

Regionálním soudem je Evropský soud pro lidská práva, který, ačkoli Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod neobsahuje konkrétní práva týkající se 

ochrany životního prostředí, poskytuje jednotlivcům prostřednictvím jiných, 
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v Úmluvě obsažených, práv, ochranu práva na příznivé životní prostředí (z pohledu 

práva hmotněprávního). Lze uzavřít, že aby právu na příznivé životní prostředí byla 

poskytnuta ochrana, musí k jeho porušení vždy dojít prostřednictvím porušení práva 

jiného, Úmluvou explicitně chráněného, zejména práva na život či práva na 

respektování soukromého a rodinného života. Na druhou stranu četná judikatura 

Evropského soudu a její vývoj ukazuje, že Evropský soud faktickou existenci tohoto 

práva akceptuje a jako takové je chrání, což svědčí o extenzivním výkladu Úmluvy, o 

její flexibilitě a schopnosti reagovat na aktuální problémy, na něž před více než 

šedesáti lety, kdy Úmluva vznikla, nemohlo ani být pomýšleno. Jak již bylo výše 

řečeno, Úmluva poskytuje z pohledu ochrany životního prostředí větší ochranu 

právům procesním, a to právu na informace o životním prostředí, právu na přístup 

k právní ochraně, právu na účast veřejnosti na rozhodování, když z judikatury 

Evropského soudu je patrné, že výklad Úmluvy se přibližuje požadavkům Aarhuské 

úmluvy, což samozřejmě posiluje postavení těchto práv. 
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3 Role Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany 

životního prostředí 

 

3.1 Úvod 

 

Již před vstupem České republiky do Evropské unie, tedy před 1. květnem 2004, 

docházelo k přizpůsobování právního řádu ČR právnímu řádu Evropské unie, a to na 

základě tzv. Asociační dohody, která založila přidružení mezi Českou republikou a 

Evropským společenstvím a jež vstoupila v platnost již 1. února 1995. Tato dohoda 

přímo zavazovala mj. k postupnému sbližování právního řádu České republiky s tzv. 

acquis communautaire
101

. Od vstupu do Evropské unie jsou pro Českou republiku, 

tedy i pro soudy, bezprostředně závazná nařízení, jakožto sekundární akt s přímým 

účinkem, v případě směrnic musí dojít k jejich implementaci.  

Co se týče primárního práva, jehož postavení v právním systému Evropské unie lze 

z pohledu našeho právního systému přirovnat k postavení ústavního práva, tvoří jej tři 

zakládající smlouvy- Smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli (její platnost 

skončila 23. 7. 2002), Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, a 

Smlouva o Evropské organizaci pro atomovou energii (EURATOM). Dále do 

primárních pramenů práva patří smlouvy, kterými byly tyto zakládací smlouvy 

následně změněny, a to Jednotný evropský akt (1987), Smlouva o Evropské unii 

(1992), Amsterodamská smlouva (1997), Niceská smlouva (2001), Lisabonská 

smlouva (2009) a Listina základních práv Evropské unie a dále přílohy zakládacích 

smluv, kterými jsou různé protokoly a prohlášení, a smlouvy o přistoupení 

jednotlivých členských států. Lisabonskou smlouvou však byla změněna struktura 

primárního evropského práva a v současné době je hmotné právo Smlouvy o založení 

Evropského společenství označeno jako Smlouva o fungování Evropské unie a 

konstitutivní základy jsou obsaženy ve Smlouvě o Evropské unii. 

Mezi primární prameny práva patří rovněž obecné právní zásady, což jsou hodnoty 

společné všem členským státům, řadí se sem i základní lidská práva, která byla 

vtělena do Listiny základních práv Evropské unie v prosinci 2007.  
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 Veškeré primárněprávní a sekundárněprávní akty Společenství. 
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Původně zakládající smlouvy neobsahovaly žádné ustanovení, které by se týkalo 

ochrany životního prostředí, a proto teoreticky nemělo Evropské společenství 

pravomoc tuto oblast upravovat. Avšak i přes absenci konkrétních ustanovení 

v primárním právu, která by se týkala ochrany životního prostředí, byla vydána 

spousta právních aktů týkajících se životního prostředí, a to na základě čl. 94 nebo čl. 

308 Smlouvy o Evropském společenství
102

, neboť již záhy se ukázala nutnost 

upravovat i tuto oblast. Z důvodu potřeby harmonizovat základní kritéria ochrany byl 

v roce 1973 přijat první akční program, který stanovil základní priority politiky 

ochrany životního prostředí. V současné době je platný šestý akční program, který se 

vztahuje na období let 2002 až 2012, a jenž se soustřeďuje na čtyři oblasti, a to změnu 

klimatu, přírodu a biologickou rozmanitost, zdraví a kvalitu života, zdroje a odpady. 

V důsledku Jednotného evropského aktu v roce 1986 se stala ochrana životního 

prostředí součástí primárního práva, když došlo k novelizaci článků 174 až 176. Touto 

novou úpravou byla odstraněna pochybnost o pravomoci Evropského společenství pro 

tuto oblast, byl stanoven cíl zlepšovat kvalitu životního prostředí, přispívat k ochraně 

lidského zdraví a zajišťovat šetrné a racionální hospodaření s přírodními zdroji.  

Základ ochrany životního prostředí v primárním právu je nyní obsažen v několika 

článcích Smlouvy o fungování Evropské unie, a to zejména v článku 11, který 

zakotvuje princip integrace, jenž stanoví, že požadavky na ochranu životního prostředí 

musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména s 

ohledem na podporu udržitelného rozvoje, dále v čl. 13, který obsahuje úpravu 

převzatou z Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, dále v 

článku 36, který se týká zákazů nebo omezování dovozu, vývozu nebo tranzitu 

odůvodněných veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, 

ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního 

pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo 

ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. V hlavě XX této Smlouvy, v čl. 191 
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 Článek 94 (bývalý článek 100) Smlouvy o Evropském společenství: Rada na návrh Komise a po 

konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijímá 

směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření 

nebo fungování společného trhu.  

Článek 308 (bývalý článek 235) Smlouvy o ES: Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů 

Společenství v rámci společného trhu je nezbytná určitá činnost Společenství, a tato smlouva mu k 

tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským 

parlamentem jednomyslně vhodná opatření. 
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až 193 (původní články 174 až 176 Smlouvy o Evropském společenství)
103

, je 

zakotvena politika Unie v oblasti životního prostředí včetně jejích základních principů 

(viz dále).  

V článku 3/5 Smlouvy o fungování Evropské unie je obsažen cíl trvale udržitelného 

rozvoje. Podle článku 3/3 Smlouvy o Evropské unii usiluje Evropská unie o vysoký 

stupeň ochrany životního prostředí a zlepšování kvality životního prostředí.  

Oblast práva životního prostředí je upravována zejména sekundárními prameny práva 

(tj. typicky nařízení, směrnice, méně rozhodnutí, doporučení, stanovisko). Nejedná se 

o komplexní právní úpravu, ale jde o jednotlivé dílčí prameny zaměřené na ty oblasti 
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 Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES) 1. Politika Unie v oblasti životního prostředí 

přispívá k sledování následujících cílů: - zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, - 

ochrana lidského zdraví, - uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, - podpora opatření na 

mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, a 

zejména boj proti změně klimatu. 2. Politika Unie v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou 

úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Unie. Je založena na 

zásadách obezřetnosti a prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na 

zásadě "znečišťovatel platí". V této souvislosti obsahují harmonizační opatření odpovídající 

požadavkům ochrany životního prostředí popřípadě ochrannou doložku, na základě které jsou členské 

státy zmocněny přijmout z mimoekonomických důvodů ochrany životního prostředí dočasná opatření 

podléhající kontrolnímu procesu Unie. 3. Při přípravě politiky v oblasti životního prostředí přihlédne 

Unie k: - dostupným vědeckým a technickým údajům, - podmínkám životního prostředí v různých 

regionech Unie, - možnému prospěchu a nákladům plynoucím z činnosti nebo nečinnosti, - 

hospodářskému a sociálnímu rozvoji Unie jako celku a vyváženému rozvoji jejích regionů. 4. V rámci 

svých pravomocí spolupracují Unie a členské státy se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními 

organizacemi. Podrobnosti spolupráce Unie mohou být předmětem dohod mezi Unií a dotyčnými 

třetími stranami. Předchozím pododstavcem není dotčena pravomoc členských států jednat v 

mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní smlouvy. 

Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES) 1. Evropský parlament a Rada řádným legislativním 

postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnou, jakou 

činnost bude Unie vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 191. 2. Odchylně od 

rozhodovacího postupu stanoveného v odstavci 1 a aniž je dotčen článek 114, přijme Rada zvláštním 

legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem, Hospodářským  a sociálním 

výborem a Výborem regionů jednomyslně: a) předpisy především fiskální povahy; b) opatření týkající 

se: - územního plánování, - hospodaření s vodními zdroji nebo týkající se přímo nebo nepřímo 

dostupnosti vodních zdrojů, - využívání půdy, s výjimkou hospodaření s odpady; c) opatření významně 

ovlivňující volbu členského státu mezi různými energetickými zdroji  a základní skladbu jeho 

zásobování energií. Rada může na návrh Komise jednomyslně po konzultaci s Evropským 

parlamentem, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnout o použití řádného 

legislativního postupu na oblasti uvedené v prvním pododstavci. 3. Evropský parlament a Rada 

přijímají řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a 

Výborem regionů všeobecné programy činnosti, v nichž stanoví přednostní cíle, kterých má být 

dosaženo. Opatření nezbytná pro provádění těchto programů se přijmou za podmínek uvedených v 

odstavci 1 nebo 2, podle povahy věci. 4. Aniž jsou dotčena určitá opatření Unie, členské státy financují 

a provádějí politiku v oblasti životního prostředí. 5. Zahrnuje-li opatření založené na ustanoveních 

odstavce 1 náklady považované orgány členského  státu za neúměrné a aniž je dotčena zásada 

"znečišťovatel platí", stanoví toto opatření přiměřená  ustanovení ve formě: - dočasné výjimky a/nebo - 

finanční podpory z Fondu soudržnosti zřízeného podle článku 177. 

Článek 193 (bývalý článek 176 Smlouvy o ES) Ochranná opatření přijatá podle článku 192 nejsou 

překážkou tomu, aby každý členský stát zachovával nebo zaváděl přísnější ochranná opatření. Tato 

opatření musí být slučitelná se Smlouvami. Oznamují se Komisi. 
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problematiky, které vyžadují širší nadnárodní spolupráci, bez níž by ochrana životního 

prostředí nebyla účinná.  

Mezi prameny práva Evropské unie náleží rovněž rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie, právní obyčeje, smlouvy uzavřené s třetími subjekty, tedy zejména s 

mezinárodními organizacemi. 

Základní principy ochrany životního prostředí v Evropské unii, jsou obsaženy, jak již 

výše uvedeno, v primárním právu, a to zejména v článku 191/2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Jsou jimi zásada předběžné opatrnosti, zásada prevence, zásada 

odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a zásada „znečišťovatel 

platí“ (označovaná také jako princip odpovědnosti původce), řadí se sem i princip 

vysoké úrovně ochrany. Průřezová klauzule, obsažená v čl. 11, je důležitým 

interpretačním pravidlem při plánování a provádění činností a politik Evropské unie. 

Je zřejmé, že veškeré principy směřují k předcházení škod na životním prostředí a 

předcházení jeho ohrožení před následným odstraňováním škod na poškozených 

složkách životního prostředí. 

 

3.2 Soudní dvůr Evropské unie 

 

3.2.1 Vznik a vývoj Soudního dvora 

 

V roce 1951 byl Smlouvou o Evropském společenství uhlí a oceli (tzv. Pařížská 

smlouva, která vstoupila v platnost 23. července 1952), jíž bylo zřízeno první 

společenství evropské integrace, zřízen i Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a 

oceli. Jeho úkolem bylo rozhodovat spory vznikající z rozdílné interpretace této 

smlouvy v členských státech, brzy se však zabýval převážně případy vznikajícími na 

základě žalob týkajících se způsobu aplikace práva při rozhodování komunitárních 

orgánů. Soudní dvůr se tak stal převážně správním soudem
104

. V roce 1957 bylo při 

ustavení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro 

atomovou energii Římskými smlouvami rozhodnuto, že Soudní dvůr bude jako 
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 Pítrová, L.-Pomahač, R.:Evropské správní soudnictví. 1. vydání. Praha. C. H. Beck.1998. 
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Soudní dvůr Evropských společenství společným orgánem pro všechna tři 

společenství. Jeho hlavním úkolem bylo i nadále zajistit dodržování práva při výkladu 

a provádění základních smluv i ve vztahu k vnitrostátním soudům a právním řádům 

členských států.  

Soud prvního stupně začal fungovat k 1. září 1989 na základě nařízení Rady ministrů 

ze dne 24. října 1988. Tento soud vznikl s cílem zmírnění přetížení Soudního dvora a 

zlepšení soudní ochrany práv občanů EU, aby se Soudní dvůr mohl zaměřit na svůj 

základní úkol, kterým bylo zajištění jednotného výkladu práva EU. Soud prvního 

stupně řešil vybrané kategorie věcí právně jednodušších, ale z hlediska skutkového 

dokazování a vyžadované odbornosti náročnějších
105

. Rozhodnutím Rady ze dne 8. 7. 

1993 došlo k dalšímu rozšíření o oblast všech řízení zahajovaných žalobami fyzických 

nebo právnických osob s výjimkou antidumpingových sporů. Následně došlo ke 

včlenění i žalob z antidumpingových sporů. 

 K významné změně a dalšímu přerozdělení působnosti a výraznému posílení 

pravomoci Soudu prvního stupně došlo Niceskou smlouvou
106

, a to tak, že Soud 

prvního stupně se osamostatnil. Na základě této smlouvy byla vytvořena nová soudní 

instance, soudní senáty. Smlouva z Nice rovněž umožnila Radě vytvářet na návrh 

Komise nebo Soudního dvora ES specializované soudy pro zvláštní oblasti práva, 

žádná ze speciálních oblastí evropského práva není předem vyřazena z působnosti 

specializovaných soudů. Tyto soudy mají svojí samostatnou existencí zefektivnit 

soudní řízení Soudu prvního stupně. V roce 2004 byl rozhodnutím č. 2004/752 zřízen 

první a zatím poslední takový soud, Soud pro veřejnou službu, který řeší spory ze 

služebních poměrů zaměstnanců orgánů a institucí Unie a Euratomu, jakož i 

vyřazených a neúspěšných uchazečů o zaměstnání v těchto orgánech a institucích.  

Na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. 12. 2009, 

byl přejmenován Soud prvního stupně na Tribunál.  

                                                 
105

 Nejprve to byla oblast pracovněprávních a obdobných vztahů, žaloby podle Smlouvy o společenství 

uhlí a oceli a žaloby fyzických a právnických osob proti orgánům společenství ve věcech soutěžního 

práva.  
106

 Dne 19. 12. 2000 byla v Nice schválena novela základních smluv, jež byla v konečném znění 

podepsána v únoru 2001, následně byla ratifikována jednotlivými členskými státy, platnou se stala až 

v únoru 2003, neboť v prvním referendu konaném v Irsku byla smlouva odmítnuta a byla přijata až při 

konání druhého referenda v říjnu 2002. K Niceské smlouvě jsou připojeny čtyři protokoly, z nichž 

jeden se týká statutu Evropského soudního dvora. 
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V rámci Evropské unie je tak v současné době zřízen Soudní dvůr Evropské unie 

(běžně označovaný jako Evropský soudní dvůr), jenž tvoří tři soudy, a to Soudní dvůr, 

Tribunál a jeden specializovaný soud, Soud pro veřejnou službu.  Tento 

specializovaný soud je připojen jako komora k Tribunálu. Soudní soustava je tak 

vícestupňová, když jednotlivé součásti mají samostatnou pravomoc a existuje mezi 

nimi instanční vztah, neboť Tribunál rozhoduje o opravných prostředcích proti 

nálezům specializovaných soudů a Soudní dvůr je soudem odvolacím vůči Tribunálu. 

Evropský soudní dvůr sídlí v Lucemburku a jeho jednacím jazykem může být 

kterýkoli úřední jazyk členského státu. 

Soudní dvůr je složen z jednoho soudce z každého členského státu Evropské unie, tzn. 

celkem 27 soudců, a minimálně z osmi generálních advokátů, kteří jsou „pomocníky“ 

soudců, a jejichž rolí je předkládat nestranně odůvodněné návrhy rozhodnutí. 

Generální advokáti nehlasují o přijetí rozhodnutí, ale jinak je jejich postavení rovné 

soudci. Soudci a generální advokáti jsou jmenováni na šest let. Soudní dvůr rozhoduje 

nejvíce v pětičlenných (asi ½ věcí) nebo tříčlenných (asi 
1
/3 věcí) senátech, v 1/10 

případů rozhoduje v třináctičlenném senátu, výjimečně v plénu. Senáty nejsou 

specializovány, za rok končí v průměru 500 věcí, délka řízení dosahuje 18 až 19 

měsíců.
107

  

Tribunál je rovněž složen z počtu soudců odpovídajícího počtu členských států 

Evropské unie. Ačkoli Statut Evropského soudního dvora umožňuje ustanovení 

generálních advokátů i v případě Tribunálu, dosud tito u Tribunálu nepůsobí a jejich 

úlohu plní vždy jeden ze soudců. U Tribunálu mohou rozhodovat i samosoudci, 

v širších senátech jedná Tribunál v případech, kdy rozhoduje znovu po zrušení jeho 

předchozího rozhodnutí Soudním dvorem.  

Podle čl. 19/1 Smlouvy o Evropské unii zajišťuje Evropský soudní dvůr dodržování 

práva při výkladu a provádění Smluv. Pravomoc je Evropskému soudnímu dvoru 

svěřena Smlouvami, a to rámcově v čl. 19/3 Smlouvy o Evropské unii, konkrétněji čl. 

258 až 279 Smlouvy o fungování Evropské unie. Příslušnost Tribunálu je vymezena 

taxativně v čl. 256; Tribunál je příslušný v prvním stupni rozhodovat spory ze všech 

žalob jednotlivců proti aktům unijních orgánů a institucí, které mají právní účinky 
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vůči třetím osobám s výjimkou těch, které jsou v působnosti některého 

specializovaného soudu. Ve zbývajících věcech je příslušný k jejich projednání 

Soudní dvůr.  

 

3.2.2 Druhy řízení 

 

Podle znaků právní úpravy, které charakterizují jednotlivé postupy Soudního dvora 

Evropské unie, lze rozlišovat čtrnáct různých druhů základních řízení.
108

 Podle typu 

přístupu k soudu lze rozlišit řízení o přímých žalobách, což jsou řízení, která jsou 

zahajována podáním žaloby jednou ze sporných stran, a tzv. nesporná řízení, což je 

skupina řízení, která předpokládají již zahájené soudní řízení v členském státě 

Evropské unie. Takovým řízením je řízení o předběžné otázce, incidenční řízení a 

řízení o podání posudku. Řízeními o přímých žalobách jsou: řízení o porušení Smluv, 

řízení o žalobě na neplatnost, řízení o žalobě na nečinnost, řízení o náhradu škody, 

řízení o pracovněprávních a obdobných nárocích, žaloby z bankovního sektoru. Spor 

může být předložen Soudnímu dvoru Evropské unie pouze v rámci řízení, jejichž druh 

Smlouvy připouštějí, a proto stále zůstává největší objem soudní aplikace evropského 

práva na soudech členských států.   

Otázky ochrany životního prostřední podle judikatury Soudního dvora Evropské unie 

byly projednávány v řízeních o porušení Smluv, v řízeních o žalobě na neplatnost a 

v řízeních o předběžných otázkách. Co se týče oblasti práva životního prostředí, 

nejvíce rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie se týká oblasti ochrany vod, 

následuje oblast nakládání s odpady a třetí oblastí je ochrana přírody. 

 

3.2.2.1 Řízení o porušení Smluv (tzv. infringement), od roku 2011 řízení o 

porušení unijního práva 

Předmětem tohoto typu řízení podle čl. 258 a 259 Smlouvy o fungování Evropské 

unie je porušení práva členským státem Evropské unie, přičemž takovým porušením 

může být jak aktivní jednání orgánu členského státu v rozporu s právem tak i 
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nečinnost, tj. opomenutí tam, kde byla státu uložena povinnost jednat určitým 

způsobem, bez ohledu na zavinění. Je nutné podotknout, že se za takové jednání 

považuje jak jednání v rozporu se Smlouvami, tj. primárním právem, tak i právem 

sekundárním, smluv se třetími státy, stejně jako závazky států plynoucí z právních 

zásad upevněných Evropským soudním dvorem.  

Základním hlediskem pro dělení řízení o porušení unijního práva je typ povinnosti, 

jejíž porušení je v daném řízení namítáno. Proto lze rozlišovat tzv. nenotifikační řízení 

o porušení unijního práva a tzv. věcná řízení. V případě tzv. nenotifikačních řízení 

jde o případy včasného neprovedení transpozice určité směrnice EU, kterou zajišťuje 

příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy ČR, popřípadě absence 

včasného oznámení transpozice náležitým způsobem (tzv. notifikace). Jde tak o 

porušení notifikační povinnosti, která je unijními směrnicemi vždy stanovena a o které 

také hovoří čl. 260 odst. 3 SFEU. V případě tzv. věcného řízení (věcného 

infringementu) se jedná o porušení konkrétního ustanovení Smluv nebo jiného aktu 

práva Evropské unie (mezinárodní smlouvy uzavřené Unií, směrnice, nařízení apod.). 

Věcné řízení může být dvojího druhu, a to pro nesprávné provedení unijní normy do 

vnitrostátního práva nebo pro chybnou aplikaci unijní normy, resp. požadavků z ní 

vyplývajících, kdy unijní předpis je sice implementován v rámci vnitrostátního 

právního řádu správně, avšak aplikace této právní úpravy státními orgány je s ním v 

rozporu.
109

 

Nejčastějším případem porušení Smlouvy je neprovedení nebo vadné provedení 

směrnice. 

Cílem tohoto řízení je tak dosáhnout dodržení povinnosti vyplývající pro členský stát 

ze Smluv, tj. zajištění stavu, který bude v souladu se Smlouvami. K podání této žaloby 

je oprávněna buď Komise (podle čl. 258), která má povinnost kontrolovat dodržování 

právních předpisů Evropské unie členskými státy, anebo členský stát (podle čl. 259), 

ten tuto povinnost samozřejmě nemá. Podání žaloby není nijak časově omezeno, což 

souvisí s preventivní funkcí tohoto řízení. Příslušným soudem v tomto typu řízení je 

výlučně Soudní dvůr. Poněvadž řízení u Soudu a samotnému podání žaloby předchází 

povinné tzv. předběžné řízení probíhající u Komise, v němž často dojde 
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k mimosoudnímu urovnání sporu a odstranění protiprávního stavu, k soudu 

k vlastnímu řízení je předloženo pouze 10 až 20% z nich.
110

  

Předběžné řízení má dvě fáze, v první fázi jde o neformální postup, při němž je 

členský stát upozorněn na porušení Smlouvy a možnost smírného řešení (formou tzv. 

upomínacího dopisu). Teprve po té, co je vyčerpána bezvýsledně tato fáze, dochází 

k formálnímu řízení, které tvoří druhý stupeň předběžného řízení (tato fáze je zahájena 

tzv. odůvodněným stanoviskem Komise, v němž Komise stanoví lhůtu k odstranění 

následků porušení Smlouvy, tato lhůta je zpravidla dvouměsíční). Pokud je 

bezvýsledná i tato fáze předběžného řízení, podá Komise žalobu k Soudnímu dvoru 

Evropské unie. Jedná se o žalobu určovací a žaloba je důvodná tehdy, pokud při 

podání žaloby trval protiprávní stav. Pokud byl protiprávní stav odstraněn, může ještě 

existovat právní zájem na vydání rozsudku, a to tehdy, pokud by hrozilo opakování 

protiprávního jednání a tehdy, pokud se jedná o rozhodnutí v otázkách zásadního 

charakteru. 

V případě, že dojde k vydání odsuzujícího rozsudku, tj. je konstatováno, že členský 

stát se dopustil porušení smlouvy, a nedojde k napravení situace, zašle Komise 

odsouzenému členskému státu výzvu k vyjádření, proč nedošlo k nápravě. Soudní 

dvůr ve svém rozhodnutí není oprávněn právní akt členského státu zrušit, ani ukládat 

konkrétní povinnosti členskému státu, což vyplývá z povahy určovací žaloby. Poté, co 

obdrží Evropská komise vyjádření, má právo podat žalobu k Soudnímu dvoru a zahájit 

tak další řízení. Řízení podle čl. 260 SFEU se tak dostane do sankční fáze řízení o 

porušení unijního práva. Výsledkem řízení dle čl. 260 SFEU již může být uložení 

peněžité sankce
111

, a to ve formě paušální částky, která představuje sankci za 

pokračování v porušování práva v období mezi prvním rozsudkem pro porušení práva 

a rozsudkem dle čl. 260 SFEU, či opakovaného penále za každý den prodlení, v němž 

nebylo vyhověno odsuzujícímu rozsudku. 

Co se týče tohoto typu řízení, tedy řízení o porušení unijního práva, bylo v období od 

roku 2004 do roku 2011 vedeno proti České republice celkem 558 řízení. Před 
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podáním žaloby bylo skončeno 531 řízení, v osmi případech byla žaloba Soudnímu 

dvoru předložena, ale následně byla vzata zpět, a to z důvodu přijetí příslušné právní 

úpravy, kterou byly výtky Evropské komise odstraněny. Celkem bylo od vstupu České 

republiky do Evropské unie do konce roku 2011 proti České republice vydáno 13 

odsuzujících rozsudků, z toho v gesci Ministerstva životního prostředí byly vydány 

dva odsuzující rozsudky (viz níže).  

Pod hrozbou řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a případných 

sankcí proti České republice byla v listopadu 2011 přijata novela trestního zákoníku 

týkající se mimo jiné i hlavy VIII, trestných činů proti životnímu prostředí, neboť 

právní řád, v tomto případě znění zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, nebyl 

v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008 

o trestněprávní ochraně životního prostředí (viz dále v kapitole Trestné činy proti 

životnímu prostředí a role obecných soudů při jejich posuzování). V této Směrnici 

bylo členským státům uloženo uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 26. 12. 2010, v České republice tyto 

předpisy nabyly účinnosti od 1. 12. 2011, tedy necelý rok po stanoveném datu. Dne 

17. 6. 2011 bylo České republice doručeno odůvodněné stanovisko v této věci v rámci 

nenotifikačního řízení (řízení číslo 2011/0055).     

 

3.2.2.2 Řízení o žalobě na neplatnost 

 K projednání této žaloby je dle čl. 256 Smlouvy o fungování Evropské unie příslušný 

Tribunál. Jedná se o významný typ řízení, upravený nyní v článku 263 SFEU, jehož 

cílem je zajistit soulad sekundárního práva s primárním právem a zajistit bezvadnou 

implementaci sekundárních pramenů práva do právních řádů členských států. Žaloba 

na neplatnost se podává proti tomu orgánu, který dotčený právní akt vydal. Aktivně 

legitimováni k podání této žaloby jsou orgány Evropské unie, členské státy (tzv. 

privilegovaní žalobci, tito nemusí prokazovat žádný specifický zájem na žalobě) a 

rovněž i soukromé osoby (tzv. neprivilegovaní žalobci, kteří k tomu, aby byli 

oprávněni podat takovou žalobu, musí být bezprostředně a osobně dotčeni 

rozhodnutím, které chtějí touto žalobou napadnout) a této žaloby využívají zejména 

adresáti sekundárních právních norem jako nástroj ochrany svých práv. Pasivně 

legitimovaným je orgán, který daný předpis vydal, tj. Rada, Komise, Parlament nebo 
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Evropská centrální banka. Předmětem žaloby mohou podle judikatury být veškeré 

akty mající určitou samostatnost, formu a trvalost, důležité je, že vyvolávají právní 

následky závazných právních aktů
112

. U tohoto typu řízení je dána lhůta pro podání 

žaloby, a to dva měsíce od oznámení aktu, proti kterému žaloba má směřovat. Je tomu 

tak z důvodu právní jistoty o platnosti a účinnosti takového aktu. Výsledkem tohoto 

řízení je buď zamítnutí žaloby, nebo její vyhovění. Pokud soud žalobě vyhoví, 

konstitutivně zruší napadený akt ex tunc, tzn. od počátku jeho existence, a na akt se 

hledí jakoby nikdy nebyl vydán. Soud akt může zrušit zcela anebo z části a takové 

zrušení je platné vůči všem.  

Zajímavým případem týkajícím se oblasti životního prostředí, kdy Soudní dvůr sehrál 

prostřednictvím tohoto řízení významnou roli, byl spor Komise Evropských 

společenství a Rady Evropské unie, který vyústil v roce 2008 v přijetí směrnice o 

trestněprávní o ochraně životního prostředí. Na počátku tohoto sporu byla dohoda 

členských států na summitu v Göteborgu (kde byl mj. přijat šestý akční program) o 

boji s kriminalitou v oblasti životního prostředí a přijetí úpravy o ekologicko-právní 

odpovědnosti. Komise dne 13. 3. 2001 přijala návrh směrnice, jíž by byl zaveden 

minimální soubor trestných činů proti životnímu prostředí platných v celém 

Společenství, právním základem byl čl. 174 a 175 Smlouvy ES s ponecháním 

možnosti přijetí nebo zachování přísnější národní úpravy (čl. 176 Smlouvy ES). 

Vzhledem k tomu, že se záhy objevily názory, že navržená směrnice je v rozporu se 

Smlouvou ES, neboť zasahuje do výlučné kompetence členských států, přijala Rada 

dne 27. 1. 2003 z podnětu Dánska Rámcové rozhodnutí o ochraně životního prostředí 

prostřednictvím trestního práva č. 2003/80/SVV podle čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy 

o ES
113

, s tím, že se opírala při jeho přijetí o třetí pilíř, tedy o policejní a soudní 

spolupráci v trestních věcech. Členským státům byla dána lhůta pro přijetí patřičných 

opatření do 27. 1. 2005. Komise se domnívala, že rámcové rozhodnutí Rady je 

nezákonné, a to z důvodu neexistence zmocnění k takovému konkrétnímu aktu a 

neexistence pilíře, který by zakládal legitimitu takového přístupu, a podala žalobu 

k Soudnímu dvoru. Soudní dvůr rozsudkem ze dne 13. 9. 2005 pod zn. C-176/03 
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rámcové rozhodnutí zrušil s tím, že bylo přijato mimo legislativní rámec Evropských 

společenství, neboť tímto jsou články 174 až 176 Smlouvy o ES, v jejichž rámci musí 

být politika Společenství v oblasti životního prostředí prováděna. Dále Soudní dvůr 

uvedl, že účel a obsah napadeného rámcového rozhodnutí spadá do kompetence 

Evropských společenství, když k vydání takové právní úpravy měl být použit právní 

základ čl. 175 Smlouvy o ES. Dále Soudní dvůr konstatoval, že je možné přijetí 

takových opatření, která jsou nezbytná k zajištění účinnosti ochrany životního 

prostředí, ačkoli trestněprávní normy v zásadě nejsou v pravomoci Společenství. 

V návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora Komise zpracovala nový návrh směrnice 

o trestněprávní ochraně životního prostředí s tím, že právním základem je čl. 175 odst. 

1 Smlouvy o ES. Návrh obsahoval kromě skutkových podstat a odpovědnosti 

fyzických a právnických osob i návrh případných sankcí (v tomto byl rozdíl a velký 

posun od směrnice z roku 2003). Komise však byla následně pod tíhou dalšího 

rozhodnutí přijatého Soudním dvorem dne 23. 10. 2007 ve věci Komise proti Radě C-

440/05
114

 donucena směrnici upravit a vypustit část týkající se sankcí, neboť v tomto 

rozsudku Soudní dvůr konstatoval, že stanovení druhu a výše použitelných trestních 

sankcí nespadá do pravomoci Společenství. Druh a výše sankcí je tak ponechán 

v kompetenci členských států. Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí 

byla Evropským parlamentem a Radou EU přijata dne 19. 11. 2008. 

Co se týče žalob na neplatnost fyzických nebo právnických osob v oblasti ochrany 

životního prostředí se jedná například o velmi časté případy, kdy vlastníci pozemků 

podávají žalobu proti Komisi v souvislosti s jejími rozhodnutími týkajícími se 

vyhlášení lokalit soustavy Natura 2000 (např. T-134/07 Mayer a další proti Komisi, 

nebo T-100/05 Compagnie d´enterprises C.F.E. proti Komisi, nebo T-80/05 Hinrich 

Bavendam proti Komisi).  

S řízením o žalobě na neplatnost aktu souvisí řízení o žalobě na nečinnost (čl. 265 

SFEU), která je na místě tehdy, pokud orgány měly povinnost podle smlouvy něco 

konat a neučinily tak.  
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3.2.2.3 Řízení o předběžné otázce 

Předmětem řízení o předběžné otázce je výklad základních smluv, platnost a výklad 

aktů orgánů Evropské unie. Soudy  členských států  se na základě  čl. 267 SFEU 

mohou obracet na Soudní dvůr s otázkami výkladu  či platnosti unijního práva, jež 

potřebují pro svá rozhodnutí.
115

 Prakticky řízení probíhá tak, že před soudem 

členského státu je projednáván případ, v jehož průběhu vyvstane otázka výkladu nebo 

platnosti komunitárního práva a soudce dojde k závěru, že je nutné obrátit se 

s předběžnou otázkou na Soudní dvůr. Pokud se jedná o soud, jehož rozhodnutí nelze 

napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je soudce povinen se 

s předběžnou otázkou na Soudní dvůr obrátit (viz dále). Následně je otázka odeslána 

Soudnímu dvoru. Soudní dvůr může ve zjednodušeném řízení rozhodnout usnesením, 

a to tehdy, pokud otázka předložená k posouzení je totožná s některou již rozhodnutou 

věcí, popřípadě pokud odpověď na ni vyplývá jednoznačně z judikatury a 

neponechává prostor k pochybnostem.  

Poté, co ji Soudní dvůr zodpoví, odpověď zašle národnímu soudu členského státu a 

řízení se vrací zpět před soud členského státu, který je povinen aplikovat rozhodnutí 

Soudního dvora na právní situaci v původním sporu.  

 Vlády členských států dostávají oznámení o všech řízeních o předběžné otázce 

v úředním jazyce členského státu. Na základě těchto informací se vláda rozhoduje, 

zda vstoupí do řízení nebo nikoli, nemusí osvědčovat žádný právní zájem. Takto 

zpravidla učiní, pokud vyhodnotí, že určitá předběžná otázka by mohla mít 

v budoucnosti dopad na aplikaci práva Evropské unie v tom kterém členském státě. 

Pokud se rozhodne do řízení vstoupit, zpracuje písemné nebo ústní vyjádření (podle 

fáze řízení), které následně předloží nebo přednese Soudnímu dvoru.  

Česká republika se v roce 2004 nevyjádřila v žádném řízení týkajícím se ochrany 

životního prostředí, v roce 2005 jedenkrát ve věci C-26/05 Plato Plastic, v roce 2006 

                                                 
115

 čl. 267 Smlouvy o fungování EU: Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat o 

předběžných otázkách týkajících se: a) výkladu Smluv, b) platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, 

institucemi nebo jinými subjekty Unie. 

Vyvstane-li taková otázka před soudem členského státu, může tento soud, považuje-li rozhodnutí o této 

otázce za nezbytné k vynesení svého rozsudku, požádat Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o této 

otázce. 

Vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout 

opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr 

Evropské unie. 

Vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, které se týká osoby ve vazbě, 

rozhodne Soudní dvůr Evropské unie v co nejkratší lhůtě. 
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ani jednou, v roce 2007 jedenkrát ve věci C-2/07 Abraham, v roce 2008 ani jednou, 

v roce 2009 jedenkrát v řízení C-105/09 a C-110/09 Terre wallonne a další a dále byla 

Nejvyšším správním soudem ČR položena první a doposud jediná předběžná otázka 

týkající se řízení o ochraně životního prostředí, v roce 2010 se ČR vyjadřovala 

k vlastní položené předběžné otázce a k případu C-402/09 Tatu, a v roce 2011 se 

Česká republika vyjadřovala ve třech věcech týkajících se životního prostředí, a to 

v řízení C-567/10 Inter-Environnement Bruxelles a další, C-585/10 Møller a C-420/11 

Leth (viz dále)
116

.  

Z pohledu konstrukce právního  řádu Evropské unie se jedná o nejdůležitější 

soudní  řízení, neboť Soudní dvůr jeho prostřednictvím zajišťuje jednotu celého 

právního řádu Evropské unie a jednak jej dále rozvíjí, převážná většina zásadních 

rozhodnutí Soudního dvora byla vydána v rámci této formy řízení
117

 

Jak již bylo zmíněno výše, řízení o předběžné otázce je jediným typem řízení, 

v němž dochází k bezprostřední spolupráci mezi soudy Evropské unie a národními 

soudy členských států. Soudy členských států plní při rozhodování roli evropských 

soudů, aniž by byly Soudnímu dvoru Evropské unie podřízeny. Soudní dvůr 

pravidelně zdůrazňuje charakter „vztahu spolupráce“, který má panovat mezi soudcem 

národním a komunitárním v rámci řízení o předběžné otázce
118

. Ústavní soud České 

republiky ve svém nálezu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04, akceptoval roli 

Soudního dvora Evropské unie jako soudu oprávněného tvořit a dotvářet evropské 

právo
119

, avšak zdůraznil její meze spočívající v případném narušení společné 

                                                 
116

  V roce 2009 bylo u Soudního dvora zahájeno 15 řízení v gesci ministerstva životního prostředí, 

v roce 2010 13, v roce 2011 bylo zahájeno celkem 14 řízení o předběžné otázce v oblasti ochrany 

životního prostředí. Co se týče aktivity Ministerstva životního prostředí ČR v zapojování se do řízení u 

Soudního dvora formou vyjádření (ať již ústního nebo písemného) tato je v porovnání s ostatními 

ministerstvy a počtem zahájených řízení dle jednotlivých gescí spíše nižší, nejvyšší aktivitu vykazuje 

dlouhodobě Ministerstvo spravedlnosti, což je logické i z toho důvodu, že obecně je vyšší důležitost pro 

legislativní a aplikační praxi v ČR těch řízení probíhajících u Soudního dvora ve věcech, která jsou 

v jeho gesci, neboť se rozhoduje a vykládají se principy procesu, průřezové otázky napříč různými 

odvětvími, principy aplikace unijního práva.   
117

 Bobek, M. a kol. Předběžná otázka v komunitárním právu. 1. vydání.  Linde Praha, a. s., 2005. s. 1. 
118

 Bobek, M. a kol. Předběžná otázka v komunitárním právu. 1. vydání.  Linde Praha, a. s., 2005. s. 7. 
119

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 50/04: „Ač tedy referenčním rámcem přezkumu Ústavním 

soudem zůstávají i po 1. 5. 2004 normy ústavního pořádku ČR, nemůže Ústavní soud zcela přehlížet 

dopad komunitárního práva na tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátního práva, a to v oblasti právní 

úpravy, jejíž vznik, působení a účel je bezprostředně navázán na komunitární právo. Jinými slovy, 

Ústavní soud v této oblasti interpretuje ústavní právo s přihlédnutím k principům plynoucím z práva 

komunitárního.“ 
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hodnotové identity (tzv. podmíněnost přenosu části pravomocí členského státu na 

Evropskou unii)
120

. 

S ohledem na skladbu řízení nejčastěji dochází k nutnosti řešit otázku předběžné 

povahy ve správním soudnictví.
121

 V oblasti ochrany životního prostředí se jedná 

téměř o 50% všech řízení, přičemž tato se týkají zejména oblasti posuzování vlivů na 

životní prostředí a ochrany přírody.
122

 

Co se týče závaznosti rozhodnutí Soudního dvora o předběžných otázkách ve 

vztahu k samotnému Soudnímu dvoru, tento není vázán svojí předchozí judikaturou, 

nicméně ve svém vlastním zájmu svá rozhodnutí respektuje a zpravidla následuje, a 

takto nepřímo působí na soudy a rovněž i na účastníky, aby je respektovaly. Na 

druhou stranu si však ponechává možnost v nutném případě se od své předchozí 

judikatury odchýlit. Co se týče závaznosti rozhodnutí Soudního dvora vůči soudům 

členských států, jak uvádí M. Bobek
123

, je Soudní dvůr součástí systému 

vnitrostátního soudnictví, neboť přenosem určitých pravomocí na Společenství nemají 

národní soudy pravomoc rozhodovat o určitých otázkách…avšak mezi Soudním 

dvorem a národními soudy není formální hierarchický vztah. Navzdory kontroverzním 

diskuzím M. Bobek
124

 dochází k závěru, že národní soudy jsou vázány rozhodnutími 

Soudního dvora o předběžných otázkách striktně a od dosavadní judikatury se nesmí 

odchýlit. S tímto závěrem se ztotožňuje i autorka disertace. Nicméně obecná 

závaznost (erga omnes) rozhodnutí Soudního dvora o předběžných otázkách není, na 

rozdíl od závaznosti pro účastníky řízení (inter partes), v němž byla předběžná otázka 

položena, nikde formálně stanovena, a přístupy jednotlivých členských států se liší. 

                                                 
120

 „ČR propůjčila tyto pravomoci orgánům ES. Toto propůjčení části pravomocí je ovšem podle 

Ústavního soudu propůjčením podmíněným, neboť originálním nositelem suverenity a z ní 

vyplývajících pravomocí nadále zůstala ČR, jejíž suverenitu konstituuje nadále čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR. 

Podmíněnost delegace těchto pravomocí se podle Ústavního soudu projevuje ve dvou rovinách: v 

rovině formální a v rovině materiální. První z těchto rovin se týká samotných mocenských atributů 

státní svrchovanosti, druhá rovina se týká obsahových komponent výkonu státní moci. Jinak řečeno, 

delegace části pravomocí vnitrostátních orgánů může trvat potud, pokud tyto pravomoci jsou orgány ES 

vykonávány způsobem slučitelným s uchováním základů státní suverenity ČR a způsobem, jenž 

neohrožuje samotnou podstatu materiálního právního státu. Přitom platí, že k ochraně ústavnosti je 

povolán Ústavní soud (čl. 83 Ústavy ČR). Podstatné náležitosti demokratického právního státu, ty 

podle čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR leží dokonce i mimo dispozice samotného ústavodárce.“ 
121

 Passer, J. In:  Soudce 4/2003. str. 2. 
122

 Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody. Ministerstvo životního 

prostředí. Praha 2011.  
123

 Bobek, M. a kol. Předběžná otázka v komunitárním právu. 1. vydání.  Linde Praha, a. s., 2005. s. 

356. 
124

 Tamtéž. 
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Převládá však názor, že národní soudy jsou judikaturou Soudního dvora vázány a liší 

se intenzita tohoto souhlasu. 

 

3.2.3 Judikatura Soudního dvora Evropské unie týkající se České 

republiky a životního prostředí 

 

Proti České republice bylo od doby vstupu do Evropské unie zahájeno několik stovek 

řízení, oblast životního prostředí patří mezi ty nejvíce problematické. 

Odsuzující rozsudky týkající se ochrany životního prostředí vydané v řízení o 

porušení Smlouvy proti České republice byly oba vyneseny v roce 2010: 

 Věc C-276/10 Komise proti ČR: řízení se týkalo neprovedení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně 

podzemních vod před znečištěním a zhoršením stavu ve stanovené lhůtě (do 16. 1. 

2009), když formální upozornění bylo České republice doručeno dne 2. 4. 2009, 

odůvodněné stanovisko s dvouměsíční lhůtou k odstranění nesouladu bylo České 

republice doručeno dne 29. 10. 2009 a poněvadž ve stanovené lhůtě Komise neměla k 

dispozici žádné poznatky, které by jí umožňovaly dospět k závěru, že byla přijata 

veškerá opatření nezbytná k provedení směrnice, podala na Českou republiku dne 2. 6. 

2010 žalobu. Žaloba byla České republice doručena dne 6. 7. 2010, odsuzující 

rozsudek byl vynesen dne 22. 12. 2010. Soudní dvůr tedy rozhodl tak, že Česká 

republika tím, že ve stanovené lhůtě nepřijala veškeré právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s výše uvedenou směrnicí nesplnila povinnosti, které 

pro ni vyplývají z článku 12 této směrnice. Potřebná novela zákona č. 254/2001 Sb., 

vodního zákona, a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nabyla účinnosti dne 1. 8. 

2010 (zákon č. 150/2010 Sb.) a následně bylo přijato nařízení vlády č. 416/2010 Sb. 

ze dne 14. 12. 2010, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod 

a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, a dále 

vyhláška Ministerstva zemědělství provádějící novelizovaná ustanovení zákona o 

vodách č. 393/2010 Sb., ze dne 17. prosince 2010, o oblastech povodí, která nabyla 

účinnosti dne 1. 1. 2011. 
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 Věc C-378/09 Komise proti ČR: Řízení bylo zahájeno z důvodu namítaného 

nesprávného či neúplného provedení směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice 

Rady 97/11/ES a směrnice EP a Rady 2003/35/ES, když formální upozornění bylo 

České republice doručeno dne 4. 7. 2006. České republice bylo Evropskou komisí 

vytýkáno, že není zajištěn rovný přístup k právní ochraně všem subjektům uvedeným 

v čl. 10a EIA směrnice, které se zúčastnily procesu EIA, neboť okruh účastníků 

procesu EIA nebyl shodný s okruhem účastníků řízení povolujícího řízení (např. 

územního řízení). Vzhledem ke konstrukci žalobní legitimace podle soudního řádu 

správního (zákon č. 150/2002 Sb.) byl pak důsledkem stav, kdy ne všechny subjekty 

spadající pod tzv. dotčenou veřejnost ve smyslu EIA směrnice měly přístup k právní 

ochraně, tedy možnost podat žalobu proti rozhodnutí o povolení záměru
125

. 

Odůvodněné stanovisko bylo doručeno dne 2. 7. 2007 (lhůta pro nápravu byla 

stanovena dvouměsíční od obdržení tohoto stanoviska), žaloba byla České republice 

doručena dne 5. 10. 2009. Odsuzující rozsudek byl Soudním dvorem vynesen dne 10. 

6. 2010. Dne 26. 11. 2010 pak byla České republice doručena výzva dle čl. 260 SFEU, 

tedy výzva ke sdělení, proč Česká republika nevyhověla odsuzujícímu rozsudku.  

Nutno podotknout, že v tomto případě byla právní úprava, která by řádně 

transponovala směrnici, schválena oběma komorami Parlamentu v průběhu již 

zahájeného řízení pro porušení Smlouvy u Soudního dvora, a to dne 8. 10. 2009. Dne 

27. 10. 2009 však byla vrácena Prezidentem republiky Poslanecké sněmovně, 

následně došlo opětovně k jejímu schválení a novela nabyla účinnosti dne 11. 12. 

2009. Nicméně je nutné zdůraznit ustálenou judikaturu Soudního dvora, podle níž 

existence nesplnění povinnosti se posuzuje vzhledem ke stavu, v němž se členský stát 

nacházel v době, kdy uplynula lhůta stanovená v odůvodněném stanovisku k dosažení 

souladu (v tomto případě tedy ke 2. 9. 2007), a že změny, ke kterým došlo následně, 

nemohou být Soudním dvorem brány v úvahu
126

.  

 

V řízení o předběžné otázce došlo doposud ze strany soudů České republiky 

k položení jediné předběžné otázky v oblasti ochrany životního prostředí, a to 30. 7. 

                                                 
125

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novelizace zákona č. 100/2001 Sb., který byl Poslanecké 

sněmovně předložen dne 27. 8. 2009, ze dne 26. 8. 2008. 
126

 Viz zejména rozsudky ze dne 27. října 2005, Komise v. Lucembursko, C-23/05, Sbírka rozhodnutí s. 

I-9535, bod 9, a ze dne 4. prosince 2008, Komise v. Spojené království, C-247/07, bod 5). 
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2009, konkrétně ve věci C-299/09 DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung 

Ruhrgebiet proti Ministerstvu životního prostředí. V tomto případě šlo o posouzení, 

zda žalovaný postupoval správně, když při posuzování dovozu odpadu od žalobce 

z Německa do České republiky, konkrétně do Zařízení pro energetické využívání 

odpadů v Malešicích, s deklarovaným účelem „využití“, dospěl k závěru, že 

deklarovaný účel neodpovídá skutečnosti a že se fakticky jedná o dovoz odpadu za 

účelem jeho odstranění, což je zákonem prakticky zakázáno
127

.  Nejvyšší správní soud 

v obdobné věci rozhodoval již dříve, v roce 2008, a to v případě Münchner Recycling 

GmbH proti Ministerstvu životního prostředí za účasti spalovny  TERMIZO v Liberci, 

sp. zn. 2 As 44/2007. Tehdy se přiklonil na stranu žalobce a argumentoval odlišně od 

případu „spalovny Malešice“, zejména tedy považoval za rozhodující, že pokud má 

být odpad dodán do spalovny TERMIZO, která je zařízením disponujícím technologií, 

jež umožňuje odpadu být užitečným, tj. vyrobit (tepelnou a elektrickou) energii a 

nahradit tak primární zdroje energie, které by jinak k výrobě energie musely být 

použity, není možné jednoznačně považovat takovéto využití odpadu za druhotný 

efekt jeho likvidace a že podmínka „užitečnosti“ je splněna i přes skutečnost, že 

dodání odpadu by se mělo dít oproti platbě žalobkyně.
128

 Navzdory tomuto svému již 

formulovanému názoru položil Nejvyšší správní soud ČR Soudnímu dvoru ve věci 

„spalovny Malešice“ tyto předběžné otázky, a to z toho důvodu, že podle čl. 267 

Smlouvy o fungování EU k tomu byl povinen
129

: 1) Je třeba nařízení Rady (EHS) č. 
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 Podle § 54 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je přeshraniční přeprava odpadů do České 

republiky za účelem odstranění je zakázána s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v 

důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze. 
128

 Rozhodnutí bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 2/2009 pod č. 1786/2009: právní věty: I. 

Přepravu odpadu z členského státu Evropské unie do České republiky je nutno klasifikovat jako 

přepravu odpadu určeného k energetickému využití za předpokladu kumulativního naplnění čtyř kritérií 

operace nakládání s odpadem v zařízení, do něhož budou odpady přepraveny: 1) Hlavním účelem 

operace je výroba energie. Toto kritérium bude splněno, pokud se odpad stane užitečným jako zdroj 

energie tím, že nahradí primární zdroje energie, které by jinak pro tento účel musely být použity. 2) 

Energie generovaná i získaná musí být větší než energie spotřebovaná, přičemž část přebytku energie 

musí být efektivně využita buď ve formě tepla vytvořeného spalováním, anebo po zpracování ve formě 

elektřiny. 3) Větší část odpadu musí být spotřebována a větší část energie zpracována a využita. 4) 

Použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se 

použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo se odpad použije jako palivo nebo jako přídavné 

palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o 

ochraně ovzduší (§ 23 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). II. Po přijetí oznámení 

přeshraniční přepravy odpadu je pro účely komplexního posouzení operace nakládání s tímto odpadem 

nezbytné přihlédnout i k účelu zařízení, ve kterém bude operace provedena. Pokud spalovna odpadů 

splňuje alespoň jednu z podmínek pro spalování uvedených v § 23 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, jedná se o zařízení určená k energetickému využívání odpadů. 
129

 Čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU: Vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem 

členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je 

tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie.  
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259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 

společenství, do něj a z něj a o její kontrole, a směrnici Rady 75/442/EHS ze dne 15. 

července 1975 o odpadech vykládat tak, že pro to, aby spalování odpadu bylo možné 

pokládat za energetické využití odpadu ve smyslu výše uvedené směrnice (tj. hlavním 

účelem operace musí být umožnit odpadu plnit užitečnou funkci, tedy vyrobit energii), 

může být splněno i v případě, kdy není dána ani jedna z okolností, které Soudní dvůr v 

rozsudku ze dne 13. 2. 2003, Komise v. Lucembursko, C-458/00, uvádí jako okolnosti 

svědčící pro využití odpadu, tedy v případě, kdy platbu za tuto operaci neprovádí 

provozovatel zařízení, v němž má dojít ke spálení odpadu, vůči dodavateli odpadu, ani 

není toto zařízení technicky uzpůsobeno k tomu, aby v případě nedostatku odpadu 

mohlo být provozováno na základě primárních zdrojů energie?  

2) Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, za jakých podmínek lze v takovém případě 

považovat danou operaci za využití odpadu?  

3) Lze od hlediska platby za operaci s odpadem zcela odhlédnout, nebo je pro možnost 

posouzení dané operace jako využití odpadu přinejmenším třeba, aby výtěžek 

provozovatele zařízení z prodeje tepelné či elektrické energie získané spálením 

daného množství odpadu převyšoval příjem provozovatele zařízení z platby za převzetí 

odpadu? 

 

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, tedy v tomto případě žalovaného a gestora 

v jedné osobě, bylo formulováno tak, že je nepochybné, že hlavním účelem celé akce, 

tedy spálení 80.000 tun odpadu dovezeného z Německa ve spalovně v Malešicích, je 

odstranění odpadu a nikoli jeho využití. Ministerstvo bylo toho názoru, že není dána 

ani jedna z okolností formulovaných Soudním dvorem ve věci C-458/00 Komise v. 

Lucembursko, aby mohl být zvažován účel „využití“, tedy a) příjemce odpadu platí 

původci odpadu, b) zařízení má takový charakter, že by při nedostatku odpadu mohlo 

být provozováno na základě primárních zdrojů energie.  

Dne 25. 5. 2010 nařídil předseda Soudního dvora Usnesením vyškrtnutí věci 

z rejstříku Soudního dvora, a to z důvodu stažení předběžných otázek Nejvyšším 

správním soudem (dne 26. 4. 2010). Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že 

podáním ze dne 30. 3. 2010 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne vzal 

žalobce kasační stížnost v plném rozsahu zpět a zároveň navrhl, aby Nejvyšší správní 

soud řízení o kasační stížnosti zastavil a vzal zpět předložené předběžné otázky. 
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Usnesením ze dne 30. 6. 2010, č. j. 5 As 49/2009-186, bylo řízení zastaveno. Nicméně 

v usnesení, kterým bylo rozhodnuto o předložení předběžných otázek Soudnímu 

dvoru ES, je uvedeno předběžné stanovisko, které zaujal senát, jemuž byl případ dle 

rozvrhu práce přidělen, jenž je odlišný od závěrů, k nimž došel jiný senát NSS 

v případě „spalovny Termizo“. Za této situace v případě, že by se jednalo o rozdílná 

stanoviska na výhradně vnitrostátní otázky, byla by věc předložena rozšířenému 

senátu Nejvyššího správního soudu. Ale protože vyvstala otázka výkladu 

komunitárního práva, náleží pravomoc o ní rozhodnout Soudnímu dvoru. Senát 

rozhodující případ „spalovny Malešice“ přímo v usnesení uvedl, že:„…z 

jmenovaného
130

 rozhodnutí druhého senátu Nejvyšší správního soudu vyplývají 

některé zobecňující závěry, s nimiž se pátý senát rozhodující v nyní posuzované věci 

nemůže ztotožnit……nyní rozhodující senát Nejvyššího správního soudu s uvedenou 

argumentací nesouhlasí, neboť má za to, že vychází z chybné interpretace prvního 

kriteria pro využití odpadů stanoveného Soudním dvorem. Aby bylo toto kritérium 

splněno, musí být energetické využití odpadu nikoli pouze podstatným či důležitým 

motivem pro uskutečnění celé operace, ale musí být účelem hlavním (primárním), tedy 

převládajícím nad všemi ostatními sekundárními efekty dané operace, mezi něž by 

bylo třeba v takovém případě řadit i výslednou likvidaci odpadu. Tomu by ovšem 

musela odpovídat i platba za odpad, která by pak musela směřovat od příjemce 

odpadu k jeho dodavateli, a ne naopak, nebo by alespoň měla být zkoumána výše 

platby za odpad ve vztahu k výtěžku z prodeje vyrobené energie.“ 

 

Co se týče vyjádření ze strany České republiky v řízeních o předběžných otázkách 

jiných členských států Unie, k tomuto v gesci Ministerstva životního prostředí 

dochází, jak již bylo uvedeno výše, střídmě. Od vstupu České republiky do Evropské 

unie do konce roku 2011 se Česká republika vyjádřila celkem v osmi případech včetně 

již výše zmíněného případu projednávaného u Nejvyššího správního soudu ČR. 

V roce 2005 podala Česká republika písemné vyjádření k případu C-26/05 Plato 

Plastic, které navazovalo na řízení ve věci C-341/01, v němž šlo o posouzení, zda 

plastikové tašky by měly být považovány za obaly a zda je tedy navrhovatel výrobcem 

obalů ve smyslu směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a jako takový je 
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 Rozsudek ve věci spalovny Termizo č. j. 2 As 44/2007-202, publikovaný pod č. 1768/2009 Sb. NSS. 
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povinen zabezpečit jejich zpětný odběr. Sporným bodem zůstalo to, zda je výrobcem 

obalů vždy ten, kdo v rámci výkonu své pracovní činnosti nepřímo nebo přímo uvede 

ve spojení nebo nechá spojit zboží s výrobkem určeným k balení a vztahuje se toto i 

na odnosné tašky? A zda je výrobce těchto výrobků, které mají být použity k pojmutí, 

ochraně, manipulaci, dodávce a k prezentaci zboží výrobcem obalových materiálů a 

nikoli výrobcem obalů? Česká republika se ve svém vyjádření odvolávala na rozsudek 

ve věci C-341/01, který podle jejího názoru dává jednoznačnou dopověď, a to že 

Směrnice pojem výrobce obalů nedefinuje a je tedy ponecháno na jednotlivých 

členských státech, koho budou za výrobce obalů považovat, tedy komu uloží 

povinnosti vyplývající ze Směrnice. Konkrétně v případě odnosných plastikových 

tašek je nutné, aby do systému jejich sběru a využití byla zapojena rovněž osoba, která 

je vyrábí, neboť v praxi by byl jen obtížně realizovatelný systém, kdy by sběr a 

využití odnosných tašek prováděli sami prodejci zboží. Soudní dvůr ve svém usnesení 

ze dne 16. 2. 2006 uvedl, že výrobce obalů není nezbytně ten, kdo uvede ve spojení 

nebo nechá spojit zboží s výrobkem určeným k balení. Výrobce plastikových 

odnosných tašek odevzdávaných zákazníkům zdarma nebo za úplatu v obchodech 

musí být považován za výrobce obalů. A dále že Směrnice 94/62/ES musí být 

vykládána v tom smyslu, že nebrání vnitrostátním právním předpisům, směřujících k 

zabránění a využití obalových odpadů a určitých zbytkových materiálů, jakož i k 

zavedení systémů sběru a využití, které stanoví, že výrobce obalů, zvláště odnosných 

tašek, tyto musí buď vzít po použití zpět, nebo se musí účastnit na systému sběru a 

využití obalových odpadů, ledaže tuto povinnost převezme hospodářský subjekt činný 

v dalším stupni distribuce a tento výrobce obdrží o této věci právoplatné prohlášení. 

Další věc, k níž Česká republika považovala za důležité se vyjádřit, byla až v roce 

2007 předběžná otázka vycházející ze sporu projednávaného v Belgii, která se týkala 

výkladu pojmu „záměr“, uvedeného ve směrnici 85/337/EHS o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, vedená jako C-2/07 

Abraham. Spor se týkal projektu rozšiřování infrastruktury letiště zahrnující výstavbu 

kontrolní věže, rozšiřování parkovacích ploch a další zásahy, aniž by však došlo 

k prodloužení přistávací dráhy, když ve směrnici je délka rozjezdové dráhy uvedena 

jako definiční znak pro zařazení do kategorie záměrů
131

, nicméně došlo by k rozšíření 
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 Navrhovatelé, kterými byli obyvatelé v okolí letiště, zastávali názor, že každý záměr týkající se 

letiště s hlavní dráhou o délce 2.100 metrů nebo více a který může mít významný vliv na životní 

prostředí, musí být předmětem studie o posouzení vlivů. Odpůrci, kterými byla společnost projekt 
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letového provozu na 24 hodin denně 365 dní v roce. Spor byl o to, zda tedy je i takový 

projekt záměrem ve smyslu směrnice, a má tak být podroben procesu posouzení vlivu 

na životní prostředí. Česká republika se vyjádřila tak, že ačkoli nedojde k prodloužení 

délky rozjezdové dráhy, může být záměr změny infrastruktury stávajícího letiště za 

účelem jeho přizpůsobení zamýšlenému zvýšení počtu letů bez prodloužení hlavní 

dráhy, záměrem dle směrnice, u něhož je stanovena povinnost provést studii o 

posouzení vlivu na životní prostředí, pokud příslušný vnitrostátní orgán na základě 

daných kritérií, týkajících se povahy, rozsahu nebo umístění záměru, konstatuje, že 

záměr může mát významný vliv. Soudní dvůr potvrdil v této předběžné otázce názor 

navrhovatelů, když rozhodl dne 28. 2. 2008 tak, že „Ustanovení bodu 12 přílohy II, 

vykládaná ve vzájemném spojení s ustanoveními bodu 7 přílohy I směrnice 85/337, v 

původním znění, se týkají rovněž změn infrastruktury stávajícího letiště bez 

prodloužení rozjezdové a přistávací dráhy, jestliže je lze považovat, zejména s 

ohledem na jejich povahu, význam a vlastnosti, za změnu samotného letiště. Tak je 

tomu zejména v případě stavebních prací určených k podstatnému zvýšení činnosti 

letiště a leteckého provozu. Přísluší předkládajícímu soudu, aby se ubezpečil, že 

příslušné orgány správně posoudily, zda mají stavební práce dotčené ve sporu v 

původním řízení podléhat posouzení jejich vlivu na životní prostředí.“ 

V roce 2008 bylo zahájeno u Soudního dvora 15 řízení, z nichž se Česká republika 

vyjádřila v jedné věci, a to ve věci C-105/09 a C-110/09 Terre wallonne a další proti 

Regionu Valonsko s předběžnou otázkou týkající se vztahu směrnice 91/676/EHS  o 

ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, a směrnice 

2001/42/ES o posuzování některých plánů a programů na životní prostředí. Předběžná 

otázka se týkala posouzení, zda je program nakládání s dusíkem týkající se 

vymezených ohrožených oblastí, jehož zavedení je stanoveno v čl. 5 odst. 1 směrnice 

91/676, plánem nebo programem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/42, 

který se připravuje v odvětvích zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, 

průmyslu, dopravy, nakládání s odpady, vodohospodářství, telekomunikací, turistiky, 

                                                                                                                                            
realizující a Belgické království, tvrdili, že z tohoto znění nutně vyplývá, že se vztahuje pouze na 

změny týkající se "výstavby" letiště s hlavní rozjezdovou a přistávací drahou o délce 2 100 m nebo 

více, a nikoliv změn již existujícího letiště. 
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územního plánování nebo využívání půdy, a stanoví rámec pro budoucí schvalování 

záměrů uvedených v přílohách I a II směrnice 85/337.
132

 

Česká republika se klonila k názoru, že není možné a priori, aniž by byl zkoumán 

obsah konkrétního programu hospodaření s dusíkem v rámci určitého právního řádu 

určit, zda vůbec, resp. do jaké kategorie plánů a programů ve smyslu čl. 3 směrnice 

tento program spadá. K takovému posouzení je dle ČR příslušný vnitrostátní soud.  

Soudní dvůr vydal dne 17. 6. 2010 rozsudek, v němž uvedl, že „předmětný Akční 

program přijatý na základě čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 

prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů je v 

zásadě plánem nebo programem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 

vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, jestliže představuje "plán" 

nebo "program" ve smyslu čl. 2 písm. a) posledně uvedené směrnice a obsahuje 

opatření, jejichž dodržení je podmínkou pro vydání povolení, které má být uděleno 

pro realizaci záměrů vyjmenovaných v přílohách I a II směrnice Rady 85/337/EHS ze 

dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

životní prostředí, ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997.“ 

V roce 2010, kdy se Česká republika vyjadřovala k první předběžné otázce 

týkající oblasti ochrany životního prostředí, jenž byla předložena v předchozím roce 

Nejvyšším soudem České republiky k Soudnímu dvoru (viz výše), se Česká republika 

vyjádřila ještě v jedné věci, a to v případě C-402/09 Tatu. Tento případ se týkal 

rumunské úpravy registrace vozidel a povinnosti platit daň za znečišťování životního 

prostředí, když došlo ke stanovení zvýhodnění vozidel registrovaných v Rumunsku, 

neboť od daně byla osvobozena vozidla, která byla před přijetím této úpravy 

registrována v Rumunsku, ale nebyla od ní osvobozena dovážená vozidla, která byla 

dříve registrována v EU, dále byly od této daně osvobozeny nové automobily, které 
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 Spor probíhal u soudu v Belgii. Předchozí průběh byl následující: Soudní dvůr rozsudkem ze dne 22. 

září 2005, Komise v. Belgie (C-221/03, Sb. rozh. s. I-8307), určil, že Belgické království tím, že 

nepřijalo opatření nezbytná k úplnému a správnému provedení směrnice 91/676 ve stanovené lhůtě, 

nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývaly z této směrnice. K provedení uvedeného rozsudku přijala 

valonská vláda podle článku 5 směrnice 91/676 napadenou vyhlášku. Tato vyhláška mění knihu II 

zákoníku životního prostředí, kterou tvoří vodní zákon, co se týče trvale udržitelného nakládání s 

dusíkem v zemědělství. Terre Wallonne ASBL a Inter-Environnement Wallonie ASBL požádaly 

Conseil d'État (státní radu) o zrušení uvedené vyhlášky, přičemž tvrdily zejména to, že program, který 

obsahuje, nebyl předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2001/42. Valonská 

vláda tvrdila, že program nakládání s dusíkem v zemědělství nespadá do působnosti směrnice 2001/42. 
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splňují normu znečištění Euro 4 a jsou poprvé zaregistrovány v Rumunsku, avšak 

automobily objektivně stejných vlastností od daně osvobozeny nebyly, pokud byly 

dovezeny ze zahraničí. Česká republika byla stejného názoru jako navrhovatel, 

vyjádřila se naprosto jasně, a to že daný předpis je jednoznačně v rozporu s čl. 110 

Smlouvy o fungování EU
133

, jedná se o nepřípustné diskriminační opatření. Soudní 

dvůr rozhodl dne 7. 4. 2011 tak, že „článek 110 SFEU musí být vykládán v tom 

smyslu, že brání tomu, aby členský stát zavedl daň ze znečišťování životního prostředí, 

které jsou podrobena motorová vozidla při jejich první registraci v tomto členském 

státě, pokud je toto daňové opatření nastaveno takovým způsobem, že odrazuje od 

uvádění ojetých vozidel zakoupených v jiných členských státech do provozu v 

uvedeném členském státě, aniž odrazuje od koupě ojetých vozidel téhož stáří a téhož 

opotřebení na tuzemském trhu.“  

V roce 2011 se aktivita České republiky mírně zvýšila, neboť ze 14 u Soudního 

dvora zahájených řízení o předběžné otázce týkající se ochrany životního prostředí se 

vyjádřila ve třech případech, a to v případě C-567/10 Inter-Environmenent 

Bruxelles a další, v němž se jedná o zodpovězení otázky týkající se směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 

vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (směrnice SEA), jež předložil 

belgický ústavní soud, a to zda z oblasti působnosti této směrnice je vyloučen postup 

celkového nebo částečného zrušení takového plánu
134

 a dále, zda z definice "plánů a 

programů" jsou vyňaty takové plány, které jsou sice upraveny právními předpisy, ale 

jejichž přijetí není povinné
135

. Česká republika se v tomto případě vyjádřila jak 

písemně, tak ústně, a to tak, že nepovinné programy a plány nespadají do působnosti 

směrnice SEA, neboť nesplňují podmínku čl. 2 písm. a) druhá odrážka směrnice SEA: 

„které jsou vyžadovány právními a správními předpisy“ a rovněž tak vyslovila názor, 

že do působnosti směrnice nespadají případy zrušení takových plánů. V této věci bylo 
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 Čl. 110 SFEU, býv. čl. 90 ES: Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských 

států jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny 

podobné výrobky domácí.  

Členské státy nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, které by 

poskytovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům.  

Cílem článku 110 SFEU je zajištění volného pohybu zboží mezi členskými státy za normálních 

podmínek hospodářské soutěže. 
134

 Konkrétně v tomto případě jde o zvláštní plán na využívání půdy upravený v článcích 58 až 63 

bruselského kodexu územního rozvoje, podle žalobců se Směrnice vztahuje i na případy zrušení plánu. 
135

 Konkrétně v tomto případě jde o zvláštní plány na využívání půdy upravené článkem 40 bruselského 

kodexu územního rozvoje, jež jsou nepovinné, avšak vymezují právní rámec vydávání povolení. Podle 

žalobců se Směrnice vztahuje i na nepovinné plány. 
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Soudním dvorem rozhodnuto dne 22. 3. 2012, a to odlišně od právního názoru České 

republiky. Soudní dvůr konstatoval, že pojem "plány a programy", "které jsou 

vyžadovány právními a správními předpisy", uvedený v čl. 2 písm. a) směrnice SEA, 

musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje i na zvláštní územní plány, jako jsou 

plány stanovené vnitrostátní právní úpravou, o kterou se jedná ve věci v původním 

řízení, tzn. i ty, které nejsou upraveny právními předpisy a nejsou povinně 

vyžadovány, což Soudní dvůr zdůvodnil tím, že by opačný postup měl za následek 

výrazné omezení rozsahu přezkumu vlivů plánů a programů, což by mohlo ohrozit cíl 

této směrnice, kterým je především zajištění vysoké úrovně ochrany životního 

prostředí. Dále soud judikoval, že článek 2 písm. a) Směrnice SEA musí být vykládán 

v tom smyslu, že řízení, jehož předmětem je úplné nebo částečné zrušení územního 

plánu, v zásadě spadá od oblasti působnosti této směrnice, a podléhá tudíž pravidlům 

týkajícím se posuzování vlivů na životní prostředí stanoveným uvedenou směrnicí.  

Případ C-585/10 Møller se týkal směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o 

integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice IPPC) a kapacity podniku na 

chov prasnic v dánské obci Haderslev. Účelem směrnice IPPC je dosáhnout vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí tím, že průmyslová zařízení, která mohou způsobit 

významné znečištění, musí mít povolení a splňovat určité podmínky. Podle směrnice 

IPPC je intenzivním chovem prasat chov s více než 750 místy pro prasnice. Žalobce 

(chovatel Niels Møller), který měl snížit počet prasnic pod hranici 750 kusů, neboť 

k chovu s více kusy neměl povolení, se hájil tím, že se do tohoto počtu počítají pouze 

prasnice (samice prasete po prvním porodu) a nikoli prasničky (pohlavně dospělá 

samice prasete před prvním porodem). Česká republika se vyjádřila tak, že je potřeba 

do počtu 750 kusů počítat prostor jak pro prasnice, tak pro prasničky, neboť produkce 

emisí zapuštěných prasnic a zapojených do rozmnožovacího cyklu je podstatně vyšší 

než produkce emisí nezapuštěných prasnic. Soudní dvůr rozhodl ve stejném smyslu 

dne 15. 12. 2011.  

Zajímavým případem je případ C-420/11 Leth, který se týká směrnice o posuzování 

vlivů na životní prostředí
136

 a náhrady škody. V této věci jde o spor žalobkyně Jutty 

Leth rakouské občanky bydlící v bezpečnostní zóně letiště Vídeň-Schwechat. V roce 

1989, před vstupem Rakouska do EU, bylo povoleno prodloužení dráhy tohoto letiště 
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 Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985, ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. 

března 1997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003. 
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bez provedení posouzení vlivů na životní prostředí. V Rakousku je zastáván názor, že 

sousedé jsou v řízeních o posuzování vlivu na životní prostředí chráněni pouze tehdy, 

pokud jsou záměrem omezeni ve svém vlastnictví nebo jiných věcných právech ve své 

podstatě, tedy nikoli pouze na majetku. Žalobkyně požaduje 120.000,-€ z důvodu 

snížení hodnoty jejího pozemku způsobeného hlukem z provozu směrnice. Předběžná 

otázka se týká čl. 3 této směrnice
137

 a jejího výkladu, a to nejprve zda pojem "hmotný 

majetek" zahrnuje pouze jeho podstatu nebo také jeho hodnotu a dále zda posuzování 

vlivů na životní prostředí slouží také k ochraně jednotlivce před vznikem škody na 

majetku způsobené snížením hodnoty jeho pozemku. Česká republika zastává názor, 

že by rozsah nároku na náhradu škody měl být omezen na zájmy chráněné směrnicí 

EIA, když majetek soukromých osob směrnicí EIA není chráněn, proto by ze 

směrnice neměl vyplývat nárok na náhradu škody spočívající ve snížení tržní hodnoty 

majetku, ke kterému údajně došlo v důsledku porušení směrnice EIA, tedy 

neprovedením procesu posouzení vlivů na životní prostředí). V této věci nebylo 

doposud rozhodnuto.  

 

Co se týká řízení o žalobě na neplatnost, Česká republika poprvé zažalovala Komisi 

v roce 2007
138

. Jednalo se o dvě žaloby na neplatnost právního aktu Společenství 

podané na základě čl. 230 SES, z nichž první (a doposud jediná) se týkala životního 

prostředí, a to vydávání emisních povolenek T-194/07 ČR proti Komisi.  

Okolnosti případu: Dne 26. března 2007 vydala Komise rozhodnutí o tzv. národním 

alokačním plánu, kterým je pro Českou republiku stanoven počet emisních povolenek 

(od množství povolenek se odvíjí objem možného vypuštění některých látek 

škodlivých pro životní prostředí z průmyslových provozů do ovzduší). Schválené 

množství povolenek bylo o cca 15% nižší, než množství navržené (požadované) 

Českou republikou. Dne 4. 6. 2007 byla zaslána žaloba České republiky Soudu 
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 Čl. 3 Směrnice: Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem určí, popíše a posoudí v 

každém jednotlivém případě a v souladu s články 4 až 11 přímé a nepřímé vlivy záměru na tyto faktory: 

- člověka, faunu a flóru, 

- půdu, vodu, ovzduší, podnebí a krajinu, 

- hmotný majetek a kulturní dědictví, 

- vzájemné působení mezi faktory uvedenými v první, druhé a třetí odrážce. 
138

 Do konce roku 2011 byla Českou republikou podána ještě jedna žaloba, a to v roce 2008 ve věci T-

465/08 ČR proti Komisi (zápočet Phare). 
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prvního stupně (nyní Tribunál)
139

. Stěžejním žalobním důvodem České republiky je 

argument, že Komise překročila své pravomoci vyplývající z čl. 9 odst. 1 a 3, a čl. 11 

odst. 2 směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů ve Společenství, a vydala napadené rozhodnutí po lhůtě 

stanovené ve směrnici, a je proto neplatné. Vedlejšími účastníky na straně České 

republiky v tomto řízení jsou Slovensko, Litva a Polsko. Na stranu Komise se naopak 

postavila Velká Británie. 

Dne 23. 9. 2009 rozhodl Soud prvního stupně ve dvou samostatných rozsudcích o 

žalobách Polska (T-183/07 Polsko proti Komisi) a Estonska (T-236/07 Estonsko proti 

Komisi) tak, že oběma žalobám vyhověl a napadená rozhodnutí Komise v plném 

rozsahu zrušil, když konstatoval, že došlo k překročení pravomoci Komise. 

V prosinci 2009 podala Evropská komise proti oběma rozsudkům kasační opravný 

prostředek k Soudnímu dvoru (C-504/09 P a C-505/09 P) a současně vydala nová 

rozhodnutí o národních alokačních plánech Polska a Estonska. 

Řízení o žalobě České republiky bylo přerušeno usnesením Tribunálu ze dne 31. 5. 

2010 do doby rozsudku o kasačním opravném prostředku probíhajícím ve věci žalob 

Polska a Estonska před Soudním dvorem. 

 

3.3 Shrnutí 

 

Nejdůležitějším typem řízení, které může být vedeno u Evropského soudního dvora, 

jenž bezprostředně ovlivňuje rozhodování soudů národních, je řízení o předběžné 

otázce. Co se týče České republiky a oblasti ochrany životního prostředí, byla 

Soudnímu dvoru Evropské unie doposud předložena předběžná otázka pouze 

v jednom případě týkajícím se přeshraničního dovozu odpadů, a nadto řízení skončilo 

vyškrtnutím věci z rejstříku Soudního dvora, aniž by došlo k rozhodnutí, neboť jejich 

předkladatel, Nejvyšší správní soud ČR, předběžné otázky stáhl. Výklad právních 

předpisů Evropské unie prováděný Soudním dvorem Evropské unie prostřednictvím 

odpovědí na předběžné otázky předkládané národními soudy je sjednocujícím prvkem 

v rozhodování národních soudů, které v případě, že by u nich vyvstala otázka 
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 Z obdobných důvodů jako ČR napadly jim určena rozhodnutí Evropské komise také Polsko, 

Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko, přičemž posledně 

jmenovaný stát vzal na základě dohody s Evropskou komisí žalobu zpět. 
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Soudním dvorem Evropské unie již zodpovězená, tuto opětovně nepokládají. 

Sjednocování výkladu hmotněprávních norem přirozeně vede ke sbližování postupů 

jednotlivých členských států při ochraně životního prostředí, což logicky jeho ochranu 

posiluje. 

Co se týče dalšího nejčastějšího typu řízení, řízení o porušení unijního práva (původně 

řízení o porušení Smlouvy o Evropském společenství), jak uvádí V. Stejskal
140

, po 

vstupu nových států do Evropské unie v roce 2004 došlo ke zpomalení postupu 

Komise ve složitějších případech porušení Smlouvy o Evropském společenství, tj. 

v případech věcných infringementů, naopak Komise zrychlila své interní postupy 

v případech tzv. nenotifikačních infringementů. Pozitivním efektem podání žaloby a 

zahájení tohoto typu řízení vůči jednomu státu je skutečnost, že ostatní členské státy, 

kterým by z důvodu stejného porušení unijního práva rovněž hrozilo podání žaloby, se 

snaží protiprávní stav napravit a k žádnému dalšímu řízení již nedochází. V případě 

řízení o porušení unijního práva v oblasti ochrany životního prostředí došlo k vydání 

již dvou odsuzujících rozsudků proti České republice. 

V případě řízení na neplatnost podala Česká republika za celou dobu svého členství 

v Evropské unii pouze dvě žaloby, z nichž jedna se týká oblasti ochrany životního 

prostředí, konkrétně ochrany ovzduší, neboť jejím předmětem je vydání emisních 

povolenek. Řízení nebylo doposud skončeno. 
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 Šturma, P., Tomášek, M et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Díl III. Proměny veřejného 

práva. Univerzita Karlova v Praze. 2009. s.124. 
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4 Ústavní soudnictví a ochrana životního prostředí 

 

4.1 Ústavní soud České republiky 

 

Ústavní soud, definovaný Ústavou České republiky
141

, je součástí soudní moci vedle 

obecných soudů jako specializovaný soudní orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy). 

Jedná se tak o model koncentrovaného a specializovaného ústavního soudnictví, když 

problematika, kterou se tento soud zabývá, je soustředěna u jediného soudu, který je 

zcela oddělen od soustavy obecných soudů. Tento model umožňuje vedení více druhů 

právních řízení, v nichž se namítá protiústavnost (k tomu blíže V. Sládeček
142

). 

Ústavní soud České republiky se zabývá kontrolou ústavnosti následnou, abstraktní a 

konkrétní.  

Následnost kontroly ústavnosti právních předpisů spočívá v tom, že kontrola je 

prováděna až v době, kdy už je právní předpis součástí právního řádu, tj. nabyl 

platnosti, popřípadě účinnosti.  

V roce 2001 byla ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. Ústava ČR novelizována a 

Ústavnímu soudu přibyla nová pravomoc, a to preventivní kontrola ústavnosti 

mezinárodních smluv (viz výše v kap. Role soudů v mezinárodním právu).  

Abstraktní kontrola ústavnosti norem podle V. Sládečka
143

 spočívá v přezkumu 

ústavnosti zákonů, eventuelně jiných právních předpisů (v tomto případě se pak 

zkoumá i jejich zákonnost). Tato kontrola se zpravidla provádí na základě 

kvalifikovaného návrhu, který může podat pouze taxativně vymezený okruh subjektů 

bez souvislosti s konkrétním případem, tj. souvislost s konkrétním projednávaným 

případem není nutná. Předmětem takového přezkumu je pouze ústavnost, popřípadě 

zákonnost předpisu. Při této kontrole Ústavní soud posuzuje nejprve formální (vnější) 

ústavnost, tzn., zda byl předpis přijat v souladu s ústavním pořádkem, a následně 

posuzuje materiální (vnitřní) ústavnost, tzn., zabývá se souladem obsahu právních 
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  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. 12. 1992. 
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 Sládeček, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2003. s. 5. 
143

 Tamtéž. s. 6. 
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předpisů s obsahem ústavního pořádku (Ústavy, ústavních zákonů, mezinárodních 

smluv, které jsou součástí právního řádu). 

Konkrétní kontrola ústavnosti norem se zahajuje v souvislosti s konkrétním případem, 

iniciátorem je zpravidla „poškozený“ právní subjekt. Postup Ústavního soudu se od 

případu abstraktní kontroly neliší. Příkladem je podání ústavní stížnosti spojené 

s návrhem na zrušení právního předpisu nebo podání návrhu na zrušení právního 

předpisu obecným soudem, který má tento předpis aplikovat a který ve věci rozhodne 

až poté, co ústavní soud posoudí ústavnost (zákonnost) napadeného předpisu.
144

  

Zvláštním typem konkrétní kontroly je incidentní kontrola ústavnosti, neboli řízení o 

ústavní stížnosti.  V tomto případě jde o řízení, které se vede na návrh konkrétního 

subjektu, který se cítí poškozený konkrétním rozhodnutím nebo jednáním, týká se tak 

určitého případu. V případě, že je návrh uznán oprávněným, dojde ke zrušení 

rozhodnutí, ne ke zrušení dotčeného předpisu nebo jeho části. 

V modelu koncentrovaného ústavního soudnictví se častěji než samotná konkrétní 

kontrola uplatňuje konkrétní kontrola spolu s kontrolou incidentní. Tuto možnost 

uvádí i zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, když podle jeho ustanovení § 74 lze 

spolu s ústavní stížností (tj. incidentní kontrola ústavnosti) podat návrh na zrušení 

zákona nebo jiného právního předpisu anebo jeho jednotlivých ustanovení, jejichž 

uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže podle 

tvrzení stěžovatele jsou v rozporu s ústavním zákonem, popřípadě se zákonem, jedná-

li se o jiný právní předpis. 

Většina podání u Ústavního soudu ČR směřuje proti rozhodnutím obecných soudů a 

právo životního prostředí není výjimkou, také v této oblasti dochází zejména 

k incidentní kontrole ústavnosti. Ústavní soud ve svých rozhodnutích zdůrazňuje, že 

není běžnou třetí instancí v systému obecných soudů
145

. Nemá se zabývat možným 

porušením práv fyzických nebo právnických osob, která jsou chráněna běžnými 

předpisy (občanským zákoníkem, trestním zákoníkem apod.), pokud takové porušení 

současně neznamená porušení práv a svobod zaručených těmto osobám ústavním 
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 Šimíček, V. Ústavní stížnost. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde. 2005. s. 17. 
145

 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 2. díl Ústavní právo České republiky – část první. 

Praha. Linde Praha. 2001. 
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zákonem nebo mezinárodní smlouvou, které jsou součástí českého právního řádu 

podle čl. 10 Ústavy.  

Ve vztahu k moci výkonné v rámci abstraktní kontroly ústavnosti má Ústavní soud 

pravomoc zrušit akt orgánu moci výkonné, a to jak normativního charakteru, tzn. 

nařízení vlády, vyhlášku ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu a další 

podzákonné předpisy, tak i správní akt individuální povahy. Tím může být správní 

rozhodnutí nebo jiný individuální zásah do ústavně zaručených práv.  

 

4.1.1 Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu a význam judikatury 

Ústavního soudu  

 

V ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy je stanoveno, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního 

soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. Otázkou je, co se míní 

„rozhodnutím“. Podle V. Sládečka
146

 se rozhodnutím Ústavního soudu míní pouze 

jeho nález, tj. meritorní rozhodnutí, a nikoliv usnesení, jakožto rozhodnutí procesní. A 

co se týče nálezu, tak pouze jeho výroková část. Ty výroky nálezů, jimiž se zrušují 

právní předpisy nebo jejich ustanovení, jsou závazné pro každého dnem jejich 

uveřejnění ve Sbírce zákonů, popřípadě pozdějším dnem, který určil Ústavní soud 

v nálezu, od tohoto dne nezavazují již nikoho. Platí pro ně, na rozdíl od výroků 

ostatních nálezů, právní fikce, že jsou od počátku závaznosti známé i jiným osobám 

než účastníkům řízení. Výroky ostatních nálezů jsou vykonatelné a závazné od jejich 

vyhlášení nebo doručení jejich písemného vyhotovení účastníkům (čl. 58 odst. 3 

zákona o Ústavním soudu), ale zavazují jen inter partes, tj. pouze mezi stranami na 

řízení zúčastněnými.  

Právní názory vyjádřené v odůvodněních nálezů jsou závazné pouze pro Ústavní soud, 

který se od nich může odchýlit jen způsobem stanoveným v ustanovení § 23 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen „zákon o Ústavním osudu“). Pro jiné 

subjekty jsou závazné pouze silou přesvědčivosti. Proto je důležité, aby Ústavní soud 

požíval v široké veřejnosti autority, neboť právní názor obsažený v odůvodnění nálezu 

může mít význam pro další interpretaci a aplikaci právních předpisů. Podle V. 
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Mikuleho a V. Sládečka
147

 se však během času poměry vyvinuly tak, že soudy 

formálně nebo fakticky uznávají právní názor Ústavního soudu vyjádřený v jeho 

zrušovacím nálezu, a to z toho důvodu, že tento právní názor považují za správný a 

přesvědčivý, anebo z obavy před kritikou a důsledky postoje opačného.  

 

4.1.2 Ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, tzv. „obecná“ 

ústavní stížnost 

 

Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozhoduje ústavní soud o ústavní stížnosti proti 

pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně 

zaručených základních práv a svobod.  

Aktivně legitimovanou k podání této ústavní stížnosti je fyzická nebo právnická 

osoba, jenž tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, 

opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo 

nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním 

soudu]. Stěžovatel musí vyčerpat všechny procesní prostředky, které mu zákon 

k ochraně jeho práva přímo poskytuje a musí svoji stížnost podat do 60 dnů od 

doručení rozhodnutí o tomto posledním procesním prostředku. Je to z toho důvodu, 

aby se Ústavní soud zabýval jen takovými případy, kdy se již nelze domáhat ochrany 

ústavně zaručených práv a svobod jiným zákonným způsobem.  

Ustanovení § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu však připouští výjimky, kdy se 

vyčerpání všech procesních prostředků nevyžaduje, a to z toho důvodu, aby nebyla 

ohrožena efektivita ochrany ústavně zaručených práv a svobod. 

V případě, že  zákon procesní prostředek k ochraně práva stěžovateli neposkytuje, je 

zákonem o Ústavním soudu stanovena subjektivní lhůta pro podání ústavní stížnosti, a 

to 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavně 

zaručených základních práv nebo svobod dozvěděl. Nejpozději tak však může učinit 

do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo.  

                                                 
147

 Mikule, V. Sládeček, V. Zákon o Ústavním soudu – komentář a judikatura k Ústavě ČR a Listině 

základních práv a svobod. Praha. Eurolex Bohemia. 2001. s. 145. 



98 

 

Pasivně legitimovaným je v řízení o této ústavní stížnosti státní orgán nebo jiný orgán 

veřejné moci, proti jehož zásahu ústavní stížnost směřuje (§ 76 odst. 1 zákona o 

Ústavním soudu).  

Podle ustanovení § 76 zákona o Ústavním soudu jsou vedlejšími účastníky ostatní 

účastníci předchozího řízení, z něhož stížností napadené rozhodnutí vzešlo. Ústavní 

soud může přiznat postavení vedlejšího účastníka i jiným osobám, které prokáží 

právní zájem na výsledku řízení.  

 

K nálezu ÚS I. 145/94: 

V nálezu Ústavního soudu ze dne 19. 5. 1995 č. I. ÚS 145/94 soud vyslovil, že 

„zásahem orgánu veřejné moci - Ministerstva životního prostředí ČR, který spočívá 

ve vyžadování a používání čestného prohlášení k žádostem o povolení dovozu 

ohrožených živočichů při realizaci Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými 

druhy volně žijících živočichů a rostlin ze dne 3. března 1973 a při aplikaci zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo porušeno základní lidské právo 

stěžovatele uvedené v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle něhož 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ 

Dále Ústavní soud zakázal Ministerstvu životního prostředí ČR, aby pokračovalo v 

tomto porušování čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod způsobem, uvedeným 

v odst. 1 výroku tohoto nálezu.  

Obsahem čestného prohlášení, které Ministerstvo životního prostředí po chovateli, 

jenž žádal o povolení dovozu ohroženého druhu živočicha, vyžadovalo, byla mimo 

jiné povinnost vést písemné záznamy o svém chovu s rodokmenem všech chovaných 

jedinců a jejich osudu, který se předkládá na požádání orgánu ochrany přírody a dále, 

např. pokud je to technicky možné, označit držené živočichy vhodným 

nezaměnitelným způsobem. Ústavní soud konstatoval, že občan je v tomto případě 

nucen činit to, co mu zákon neukládá, ačkoliv se to skrývá za jeho dobrovolné čestné 

prohlášení. Dobrovolnost je však v tomto případě nulová, poněvadž toto čestné 

prohlášení bylo nutnou podmínkou povolení dovozu, a tím i podmínkou kladného 

vyřízení žádosti. Ústavní soud doporučil Ministerstvu životního prostředí, aby 

k zajištění povinností plynoucích z Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými 



99 

 

druhy živočichů a rostlin použil právní nástroje, které mu dává Ústava, a to konkrétně 

vydání obecně závazného předpisu, k čemuž je podle názoru Ústavního soudu 

Ministerstvo zmocněno v ustanovení § 74 odst. 1 a v § 50 odst. 5 zákona č. 114/1992 

Sb.
148

.  

Ministerstvo životního prostředí následně iniciovalo přijetí zákona, který upraví 

podmínky dovozu těchto živočichů, k čemuž došlo zákonem č. 16/1997 Sb., o 

podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (nabyl účinnosti dne 1. 

4. 1997). Následně došlo k přijetí zákona nového č. 100/2004 Sb., zákon o 

obchodování s ohroženými druhy, a k novelizaci ustanovení § 54 zákona č. 114/1992 

Sb., v němž jsou stanoveny povinnosti osob, které dovážejí zvláště chráněné 

živočichy, tak, aby povinnosti těchto osob byly rozšířeny (zejm. povinnost 

nezaměnitelně označit takové jedince v odst. 5). Tato novelizace nabyla účinnosti až 

28. 4. 2004. 

 

3.1.3 Abstraktní kontrola ústavnosti ve vztahu k moci výkonné  

 

Tomuto problému se Ústavní soud věnoval ve vztahu k ochraně životního prostředí 

v rámci své činnosti mnohokrát, a to konkrétně zejm. přezkumu ústavnosti obecně 

závazných vyhlášek obcí, které obce vydaly ve své samostatné působnosti.  

Nutno podotknout, že pokud jsou obecně závazné vyhlášky u Ústavního soudu 

napadány z důvodu přezkoumání jejich ústavnosti a zákonnosti, dochází ke zrušení 

jednotlivých ustanovení poměrně často. 

Jak uvedl Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 63/04, Ústavní soud volí při 

zkoumání souladu napadených ustanovení obecně závazné vyhlášky s ústavním 

pořádkem nebo zákonem tzv. test čtyř kroků. Ústavní soud v rámci tohoto testu 
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postupně zkoumá, zda měla obec pravomoc vydat napadené ustanovení obecně 

závazné vyhlášky (1. krok testu), zda se obec při vydávání napadených ustanovení 

obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezenou věcnou působnost, 

tedy zda nejednala ultra vires (2. krok testu), zda obec při jejich vydání nezneužila 

zákonem jí svěřenou působnost (3. krok testu) a konečně, zda obec přijetím 

napadeného ustanovení nejednala zjevně nerozumně (4. krok testu). 

Zákon o Ústavním soudu v ust. § 64 stanoví, kdo je aktivně legitimován k podání 

návrhu na zrušení jiného právního předpisu než zákona a jeho jednotlivých 

ustanovení. Navrhovatelem zrušení obecně závazné vyhlášky nebo její části je 

zpravidla Ministerstvo vnitra.  

Přezkoumávané obecně závazné vyhlášky obcí upravující problematiku ochrany 

přírody lze rozdělit podle předmětu úpravy do několika skupin: 

 

1) o veřejné zeleni: z posledních judikátů:  Pl. ÚS 42/06, Pl. ÚS 46/06, Pl. ÚS 35/06, 

Pl. ÚS 45/06 

V tomto případě jde o výklad a aplikaci ustanovení § 10 písm. c) zákona o obcích, 

podle kterého může obec ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně 

závaznou vyhláškou k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 

k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání 

zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Podle § 35 odst. 1 zákona o obcích musí 

být tyto záležitosti regulovány v rámci samostatné působnosti v zájmu obce a občanů 

obce. 

Až do nálezu sp. zn. Pl. ÚS 35/06 ze dne 22. 4. 2008 zastával Ústavní soud názor, že 

zákazy obce, kterými zakazovala poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň, 

resp. stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly, rozdělávat oheň, stanovat nebo 

nocovat mimo místa k tomu určená, eventuálně bez souhlasu vlastníka či správce 

vysazovat nebo ošetřovat vegetaci, jsou překročením věcné působnosti obce. Tzn., že 

tuto oblast není možné upravovat v rámci samostatné působnosti obce obecně 

závaznou vyhláškou. V tomto nálezu soud dospěl k závěru, že takovéto závěry jsou 

nadále neudržitelné a předmětné ustanovení přezkoumávané vyhlášky nezrušil. 

Rozhodnou otázkou při posuzování konkurence úpravy v rámci místní samosprávy a v 
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rámci zvláštního zákona podle Ústavního soudu je, ke kterému ta která úprava slouží. 

Ústavní soud došel k racionálnějšímu výkladu zákona, když se podle něj ochrana 

veřejné zeleně neomezuje jen na ochranu rostlin jako živých organismů, ale zahrnuje 

(primárně) ochranu veřejné zeleně v závislosti na místních podmínkách a zájmech 

obyvatel dané obce, kteří prostřednictvím svého zastupitelstva, a jím přijímané obecně 

závazné vyhlášky, realizují a prosazují svou představu o podobě a kvalitě životního 

prostoru, který je bezprostředně obklopuje a má přímý dopad na jejich fyzické i 

duševní zdraví a pohodu jejich bydlení, což znamená, že obec je např. oprávněna 

stanovit povinnost pravidelných sečí veřejné zeleně a úklidu po seči, tedy záležitosti 

údržby veřejné zeleně
149

 (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. 12. 2007). Pokud by 

se totiž ochrana veřejné zeleně omezovala pouze na ochranu rostlin rostoucích na 

veřejných prostranstvích, pak by se cíl a regulace podle zákona o obcích zcela kryla 

s úpravou zákonnou na úseku ochrany životního prostředí a ustanovení § 10 písm. c) 

zákona o obcích by bylo prázdnou kategorií. Obci by nezbyl pro regulaci žádný 

prostor. 

Obdobně v těchto dvou nálezech Ústavní soud prohlásil za nadále neudržitelnou tezi, 

že obec může určité činnosti (typicky táboření, stanování, rozdělávání ohně) zakázat 

jen na veřejných prostranstvích ve vlastnictví obce, nikoli na veřejných prostranstvích 

ve vlastnictví třetích osob. A to z důvodu rovnosti ochrany vlastnictví, když Ústavní 

soud nově konstatoval, že pokud by tomu tak nebylo, byla by poskytována vyšší míra 

ochrany vlastnictví obce na rozdíl od jiných vlastníků, neboť tito vlastníci mají 

k dispozici pouze nástroje soukromoprávní ochrany (negatorní žalobu) narozdíl od 

obce, která může neoprávněné zásahy do svého vlastnického práva (např. stanování a 

táboření na jejích pozemcích) zakázat vlastní obecně závaznou vyhláškou s vlastním 

systémem kontroly a sankcionování.  

Tento názor však Ústavní soud následně popřel v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 42/06 ze dne 

22. 9. 2009, když vyslovil názor, který je v přímém rozporu s názorem přijatým 

v předchozích dvou případech: Protože plochy veřejné zeleně mohou být vlastněny 

subjekty odlišnými od obce, je stanovení zákazu pojíždět automobily, motorkami, 

jízdními koly, vydupávat trávník, ničit výsadby v záhonech, rozdělávat ohně na 
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plochách veřejné zeleně, zjevným překročením rámce zákonného zmocnění § 10 písm. 

c) obecního zřízení. 

Lze tak pouze konstatovat, že judikatura Ústavního soudu není v tomto případě 

jednotná, přestože nálezy byly přijímány plénem Ústavního soudu, a je obtížné 

dovodit, který názor Ústavního soudu je v současné době „platný“.  

 

Zřejmá vybočení ze zákonného zmocnění obce, ke kterým v těchto případech došlo:  

- vyhláška nesmí upravovat záležitosti patřící do působnosti správních úřadů jako 

výkon státní správy (obecní úřad v tomto případě může být na základě přenesené 

působnosti orgánem ochrany přírody). Ochrana veřejné zeleně v obecně závazné 

vyhlášce musí plynout z „místních podmínek a zvláštností“. V tomto případě šlo o 

obecnou ochranu veřejné zeleně před poškozením, což je, jak uvedl Ústavní soud, 

záležitost celostátního významu, pro kterou platí jednotná celostátní úprava, tj. zákon 

č. 114/1992 Sb. (Pl. ÚS 42/06).  

- ve vyhlášce nebylo možné rozlišit veřejnou zeleň ve vlastnictví obce a veřejnou 

zeleň s jiným vlastníkem v případě podmínění konání různých akcí na pozemcích 

s veřejnou zelení souhlasem správce veřejné zeleně (toto Ústavní soud považoval za 

zásah do vlastnického práva). Obecně však, jak vyplývá ze současné judikatury 

Ústavního soudu a jak jsem uvedla výše, není a nemůže být protiústavní, pokud 

režimu veřejného prostranství podléhají i některé prostory vlastněné soukromými 

osobami. Stanovování povinností těmto vlastníkům, popřípadě uživatelům takových 

pozemků, nelze považovat bez dalšího za nucené omezení vlastnického práva ve 

smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny. V tomto případě se však jedná o tzv. povolovací režim, 

na který nelze vázat výkon vlastnického práva (Pl. ÚS 42/06). 

- zavádění soustavy zákazů před zásahy nejrůznějšího druhu sloužících k ochraně 

zeleně, které však již upravují zákony, které také stanovují sankce za takové 

jednání
150

. Naopak Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 46/06 nezrušil ustanovení 

vyhlášky o zákazu poškozovat trávníky a květinové záhony nebo omezení užívání 

veřejných sadů a parků jen na parkové cesty, když konstatoval, že takový zákaz lze 
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považovat za povinnost směřující k ochraně veřejné zeleně podle čl. 10 písm. c) 

zákona o obcích. 

 

2) ochrana ovzduší: Pl. ÚS 41/08, Pl. ÚS 6/08 

Podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší může obec 

obecně závaznou vyhláškou a) stanovit podmínky spalování suchých rostlinných 

materiálů nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec přihlíží zejména 

ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu 

období a hustotě zástavby. Ústavní soud je tak toho názoru, že zákon dává širokou 

možnost obci upravit tuto problematiku obecně závaznou vyhláškou (neboť ji může 

dokonce zakázat, pokud zajistí jiný způsob odstraňování tohoto materiálu- § 3 odst. 5 

zákona o ochraně ovzduší), že dává obcím možnost stanovit pro spalování podmínky a 

omezení vztahující se jak k době spalování, jeho rozsahu či vymezení toho, co 

spalovat lze, tak i k osobám, které spalování provádějí (nemá-li volené kritérium 

rozlišení diskriminační povahu). Protiústavní není ani ustanovení vyhlášky, ve kterém 

obec stanoví odpovědného za dodržení podmínek stanovených vyhláškou vlastníka 

nebo nájemce pozemku, na němž spalování probíhá. Nicméně nelze tuto odpovědnost 

konstruovat jako objektivní odpovědnost vlastníka, ale jednání musí být jednáním 

zaviněním alespoň ve formě nedbalosti. Dále Ústavní soud konstatoval, že nelze 

používat neurčité pojmy, v tomto případě např. „příhodné povětrnostní podmínky“ 

(Pl. ÚS 6/08). Za „suchý rostlinný materiál“ je považováno zejména: dřevo, větve, 

tráva, listí. 

 

3) pravidla pro pohyb psů: Pl. ÚS 47/06, Pl. ÚS 33/05, Pl. ÚS 35/06, Pl. ÚS 21/06, Pl. 

ÚS 44/06 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v ustanovení § 24 odst. 2 

stanovuje, že obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů 

na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. Rovněž tak je 

tato pravomoc v souladu s ustanovením § 10 písm. c) zákona o obcích, neboť sleduje 

účel ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku. 
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V těchto případech se ukázalo (obdobně jako v případě ochrany veřejné zeleně) jako 

problematické zejm. vymezení prostoru, pro který se stanovují pravidla pro pohyb 

psů. V této souvislosti Ústavní soud konstatoval, že zákaz volného pobíhání psů bez 

další specifikace neobstojí s ohledem na požadavek určitosti a právní jistoty (Pl. ÚS 

47/06). 

Pojem „veřejné prostranství“, je vymezen v ustanovení § 34 zákona o obcích jako 

všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru, a ani § 24 odst. 3 zákona na ochranu zvířat proti týrání 

nevyžaduje, aby se pravidla týkala jen některého určeného prostranství. Nicméně 

Ústavní soud v posledním svém nálezu k této problematice uvedl, že případná bližší 

úprava takovéhoto ustanovení (§ 24 odst. 3 zákona na ochranu zvířat) musí obstát z 

hlediska požadavku určitosti vymezení území, na které se omezení volného pohybu 

psů vztahuje (Pl. ÚS 47/06 ze dne 2. 6. 2009)
151

. Ústavní soud k tomuto již dříve 

uvedl, že lokalizace veřejných prostranství musí být konkrétní a nesmí vyvolávat 

interpretační pochybnosti, a to z důvodu, aby nebyla narušena právní jistota občanů ( 

Pl. ÚS 5/07, Pl. ÚS 38/05, Pl. ÚS 3/05, Pl. ÚS 1/05). A dále, že v souladu s principem 

proporcionality by obec neměla zákazy formulovat plošně, ale vždy jen v nejméně 

vymezujícím rozsahu (Pl. ÚS 69/04).  

Pokud obce regulovaly pohyb psů např. na městském hřbitově, městském koupališti 

apod., Ústavní soud k tomuto uvedl, že zpravidla nemají povahu veřejného 

prostranství, tj. nejedná se o prostory přístupné každému bez omezení. Přístup na ně 

bývá z vůle vlastníka či provozovatele omezen. Tyto osoby také mohou vstup se 

zvířaty upravit ve svém provozním řádu, obec chování na těchto místech vyhláškou 

upravit nemůže.  

Jinak je tomu v případě dětských hřišť a pískovišť, neboť tato místa, ačkoliv mohou 

být oplocená, jsou zpravidla přístupná každému, a v tomto případě je podle Ústavního 

soudu z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí naopak vhodné zakázat vodění psů 

do těchto prostor (Pl. ÚS 33/05, Pl. ÚS 46/06). 

                                                 
151

 V tomto případě Ústavní soud považoval za dostatečné vymezení veřejného prostoru: jako prostor 

v intravilánu města (zastavěném území), neboť tento pojem je jasně vymezen v zákoně č. 183/2006 Sb., 

stavebním zákoně, a hranice tohoto území je vymezena v Územním plánu města. 
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Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 33/05, konstatoval posun ve 

svém názoru na tuto problematiku, když odlišně od předchozí judikatury konstatoval, 

že obec je oprávněna zakázat volný pohyb psů na veřejných prostranstvích, stejně tak 

je oprávněna regulovat pohyb chovaných psů na veřejných prostranstvích i pokud jde 

o způsob jejich pohybu (např. na vodítku), event. vybavení náhubkem, neboť úprava 

těchto otázek směřuje k zajištění bezpečnosti a udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství (tj. již zmíněná otázka účelu úpravy v rámci místní 

samosprávy).  

K tomuto tématu pro úplnost uvádím, že podle současné judikatury je obec oprávněna 

ukládat povinnosti s odklízením psích exkrementů na veřejném prostranství, a to na 

základě ust. § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
152

 (Pl. ÚS 35/06, Pl. ÚS 

46/06), stejně tak je oprávněna stanovit opatření k trvalému označení všech psů v obci 

a evidovat jejich chovatele [§ 13b odst. 1 písm. c) zákona na ochranu proti týrání 

zvířat] (Pl. ÚS 62/04). 

 

4) o místním poplatku ze psů: Pl. ÚS 30/06, Pl. ÚS 20/06, Pl. ÚS 20/01 

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 30/06 Ústavní soud konstatoval, že nelze zánik poplatkové 

povinnosti v obecně závazné vyhlášce obce vázat na splnění ohlašovací povinnosti, 

neboť žádný zákon neváže zánik poplatkové povinnosti na splnění povinnosti 

ohlašovací. V tomto případě navíc poplatková povinnost měla zanikat až uplynutím 

měsíce, v němž poplatník oznámil skutečnost podmiňující zánik poplatkové 

povinnosti. Podle Ústavního soudu by tak mohlo dojít k uložení poplatkové 

povinnosti nad rámec zmocnění. Naopak Ústavní soud shledal zákonným článek této 

vyhlášky, který stanovoval ohlašovací povinnost i těm držitelům psů, jejichž psi 

nepodléhají poplatkové povinnosti. Vyhláška se nesmí dostat do rozporu se zákonem 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Proto nemůže obec např. stanovit, že 

poplatníkem je vlastník psa popř. majitel bytu, když zákon hovoří o držiteli psa (Pl. 

ÚS 20/06)
153

. Proto nelze ani placení za více psů navázat na domácnost [nelze: 

                                                 
152

 Ustanovení § 10 písm. c): Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 

vyhláškou k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního 

prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce 

sloužících potřebám veřejnosti. 
153

 Podle úpravy účinné do 31. 12. 2003 byl poplatníkem vlastník psa (Pl. ÚS 20/01). 
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ukládat povinnost podat přiznání k poplatku ze všech psů v domácnosti chovaných, 

(Pl. ÚS 20/01)]. Rovněž nelze zavádět měsíční platby, když zákon o místních 

poplatcích hovoří o roční sazbě. 

 

5) chov a držení zvířat Pl. ÚS 46/06, Pl. ÚS 3/05, Pl. ÚS 62/04, Pl. ÚS 17/02, Pl. ÚS 

4/98 

I v případě regulace chovu a držení zvířat obecně závaznými vyhláškami došlo 

k posunu v právním hodnocení této problematiky, a to konkrétně v nálezu sp. zn. Pl. 

ÚS 46/06 ze dne 21. 10. 2008.  

Ústavní soud až do přijetí tohoto nálezu rušil regulaci chovu obecně závaznými 

vyhláškami obcí zejména s odůvodněním, že pravidla chovu upravuje zákon č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči, a že tento zákon neobsahuje žádné výslovné 

zmocnění pro obce regulovat danou problematiku v samostatné působnosti
154

. Tzn., že 

obce podle původního názoru Ústavního soudu v těchto případech upravovaly otázky, 

které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě a že obec nemůže upravovat záležitosti, 

které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého. Ústavní soud 

v těchto případech konstatoval, že obce měly využít jiného, ústavně souladného, 

způsobu, jak řešit specifické problémy, které v obci v souvislosti s touto 

problematikou vznikly [např. uveřejnit na úřední desce, na webových stránkách města 

nebo např. v městském zpravodaji upozornění s odkazem na citaci ustanovení 

konkrétních zákonů, že obec takové jednání bude důsledně kontrolovat, případně i 

uvést možné sankce, které hrozí za porušení těchto ustanovení a prohlubovat tak 

právní vědomí o této problematice (Pl. ÚS 3/05, Pl. ÚS 62/04)] 

Ve světle nové judikatury (Pl. ÚS 45/06 a Pl. ÚS 35/06) však Ústavní soud, jak jsem 

uvedla výše, v novém případě sp. zn. Pl. ÚS 46/06 připustil posun ve svém názoru a 

posuzoval konkurenci úpravy v rámci místní samosprávy a v rámci zvláštního zákona 

(v tomto případě zákona veterinárního) podle účelu, ke kterému ta která úprava slouží. 

Ústavní soud zjišťoval, zda úprava obsažená ve vyhlášce není neproporcionální ve 

vztahu ke sledovanému cíli. Vzhledem ke skutečnosti, že účel veterinárního zákona 

                                                 
154

 S výjimkou schvalování míst, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji zvířat a 

živočišných produktů a povolit jejich konání (§ 46 písm. a) veterinárního zákona) 
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(ochrana chovu a zdraví zvířat, jakož i ochrana zdraví lidí v souvislosti s chovem 

zvířat a požíváním živočišných produktů) se nekryl s účelem obecně závazné 

vyhlášky obce, neboť tou obec reagovala na specifika místních podmínek, Ústavní 

soud tuto vyhlášku uznal za ústavně konformní, konstatoval, že se vyhláška pohybuje 

v rámci ustanovení § 10 písm. b) zákona o obcích, a nezrušil ji.
155

  

Z judikátů vyplývá, že Ústavní soud zpravidla rušil vyhlášky obcí z důvodu 

překročení vydávání své kompetence stanovené jim zákonem k vydávání těchto 

předpisů v samostatné působnosti, když zpravidla upravují otázky, které jsou 

vyhrazeny pouze zákonné úpravě. Obce podle názoru Ústavního soudu nemohou 

upravovat ve vyhláškách ani záležitosti, které jsou již upraveny předpisy práva 

veřejného nebo soukromého. 

Jak je však z výše popsaných oblastí úprav zřejmé, došlo v právním hodnocení 

jednotlivých problematik Ústavním soudem k posunu směrem k větším pravomocem 

obcí při vydávání obecně závazných vyhlášek.  

V případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti 

jednostrannými zákazy a příkazy, tj. jestliže vydává obecně závaznou vyhlášku, jejímž 

obsahem jsou právní povinnosti, byl Ústavní soud dříve toho názoru, že tak může činit 

jen v případě výslovného zákonného zmocnění (podobně jako v případě vydávání spr. 

aktů v přenesené působnosti). Došlo však k posunu názoru a v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

45/06 ze dne 11. 12. 2007 Ústavní soud konstatoval, že: Ustanovením čl. 104 odst. 3 

Ústavy
156

 jsou obce přímo zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných 

vyhlášek. Na rozdíl od vydávání právních předpisů v přenesené působnosti ve smyslu 

čl. 79 odst. 3 Ústavy, k vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své věcné 

působnosti, a to i když jsou jimi ukládány povinnosti, již obce žádné další zákonné 

zmocnění nepotřebují (s výhradou ukládání daní a poplatků vzhledem k čl. 11 odst. 5 

Listiny). 

Jak Ústavní soud uvedl již v nálezu Pl. ÚS 45/06 a následně svůj názor znovu 

zopakoval např. v nálezu Pl. ÚS 6/08, nelze zejména od menších obcí očekávat, že své 

předpisy budou formulovat ve stejné kvalitě, jakou by měly mít formulace zákonných 

                                                 
155

 V tomto případě se jednalo o obecně závaznou vyhlášku města Mariánské Lázně, které v této 

vyhlášce reagovalo na specifika svého města a mj. touto vyhláškou zakázalo chov domácích zvířat ve 

vnitřním lázeňském území. 
156

 Čl. 104 odst. 3: Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. 



108 

 

norem, neboť obce zpravidla nedisponují erudovanými legislativci. Na druhou stranu 

však nelze připustit, aby jejich ustanovení trpěla zásadními vadami jako je neurčitost a 

nesrozumitelnost, což vede k tomu, že adresát těchto norem není schopen předpovídat 

jejich aplikaci a nemá možnost podle toho upravit své chování. Podle Ústavního 

soudu je však ústavně souladným způsob aplikace zákonného zmocnění, když obec ve 

své vyhlášce doslovnou citací zákona uvede konkrétní povinnosti stanovené v dané 

oblasti a s odkazem na příslušné zmocňující zákonné ustanovení uvede, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu obec tohoto zmocňujícího ustanovení využívá, a jaké 

konkrétní povinnosti a pravidla chování jsou předmětným ustanovením vyhlášky nad 

rámec zákona (nikoli však v rozporu s ním) ukládány. 

 

4.2 Ústavně zaručená práva 

 

4.2.1 Práva týkající se oblasti ochrany životního prostředí v Ústavě České 

republiky 

 

V Ústavě ČR jsou práva týkající se ochrany životního prostředí vyjádřena jen 

nepřímo, a to v její Preambuli (úvodní prohlášení), v níž jsou vyjádřeny základní cíle 

politiky státu. Je v ní vyjádřeno odhodlání občanů České republiky mj. střežit a 

rozvíjet zděděné přírodní ... bohatství. Z tohoto prohlášení je však zřejmé, že se stát 

hlásí k ochraně životního prostředí. Není bez zajímavosti, že v původním znění 

vládního návrhu Ústavy, které bylo následně výrazně pozměněno ve smyslu návrhu 

Václava Havla, byl formulován přímý závazek občanů ČR ukládat si zákony, aby jimi 

chránili mj. životní prostředí, jež nám bylo svěřeno, abychom o ně pečovali a 

předávali námi neporušené dalším generacím. Takto vyjádřené odhodlání nejen, že 

přímo vyzývá a zavazuje k ochraně životního prostředí, ale vychází i z obecného 

principu trvale udržitelného rozvoje, který byl poprvé formulován Světovou komisí 

pro životní prostředí a rozvoj
157

 vedenou Gro Harlem Brundtland ve zprávě „Our 

common future“ (Naše společná budoucnost) v roce 1987. 

                                                 
157

 World Commission on Environment and Development – WCED. 
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Preambule nemá normativní charakter, je však důležitou pomůckou při výkladu 

zákona, neboť je součástí platného práva.
158

  

Odhodlání vyjádřené v Preambuli střežit a rozvíjet zděděné přírodní bohatství je 

normativně podpořeno v čl. 7 Ústavy, v němž se uvádí, že stát dbá o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.  

Podle J. Syllové
159

 toto ustanovení jako jediné v Ústavě ČR zohledňuje ekologický 

aspekt, a to jako zájem, který má stát povinnost zohlednit při každé činnosti státu, 

jedná se o „průřezovou, integrovanou či horizontální ochranu“. 

Deklarace „stát dbá“ znamená povinnost státu (státních orgánů) dbát o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, tj. nejen kontrolovat a 

omezovat svoji činnost, aby tomuto závazku dostál, ale i působit na jiné soukromé 

subjekty. K tomu státu slouží různé nástroje zejména právní, dále nástroje 

koncepčního charakteru (vytváření politik státu v různých oblastech) a nástroje 

ekonomické.  

Této povinnosti, ke které se zavázal stát, odpovídá subjektivní právo vyjádřené v čl. 

35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to právo na příznivé životní prostředí. 

Problém, který by u tohoto ustanovení čl. 7 mohl nastat, je problém interpretační, tj. 

co je to šetrné využívání, co jsou to přírodní zdroje a co je to přírodní bohatství.  

Šetrné využívání přírodních zdrojů znamená zejména šetrné využívání 

neobnovitelných zdrojů, ale týká se i zdrojů obnovitelných, resp. zachování jejich 

obnovitelnosti. Podle J. Syllové se tento pojem dá považovat za předchůdce koncepce 

trvale udržitelného rozvoje. Tento pojem již definuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, a to jako takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost 

přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 

Co jsou přírodní zdroje, také definuje zákon o životním prostředí, a to jako ty části 

živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování 

svých potřeb. 

                                                 
158 Mikule, V. Sládeček, V. Syllová, J. Ústava ČR, Komentář I. díl. Praha. C. H. Beck.2007. 
159

 Tamtéž. s. 61. 



110 

 

Podle J. Syllové
160

 je nutné pojem přírodní bohatství vykládat shodně jako pojem 

životní prostředí. Pojem životní prostředí definuje ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, jako vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

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

jsou  zejména  ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Z této 

definice je zřejmé, že životním prostředím je míněna jak organická, tak i anorganická 

složka přírody, nicméně pouze prostředí přírodní a nikoliv umělé, tzn. člověkem 

vytvořené, např. kulturní památky, pracovní prostředí apod.
161

 Podle J. Drobníka
162

 se 

v případě širšího pojetí životního prostředí stává životní prostředí značně bezbřehým 

pojmem, v němž se může ztrácet jeho podstata.  Kloním se k názoru J. Drobníka, že 

životní prostředí je pouze prostředím přírodním, tzn. příroda, její složky a přírodní 

zdroje jako předpoklad pro existenci života tak, jak je životní prostředí definováno 

v zákoně č. 14/1992 Sb., o životním prostředí.  

Je však pravdou, jak uvádí V. Pavlíček
163

, že Listina rozlišuje ve svém  čl. 11 odst. 3 

mezi přírodou a životním prostředím. Za této situace by pak životní prostředí bylo 

širším pojmem než jen přírodní prostředí, bylo by to i jiné prostředí, např. již zmíněné 

prostředí pracovní. Nicméně jasný rozdíl mezi přírodou a životním prostředím V. 

Pavlíček neuvádí, neboť vymezuje přírodu zákony, kterými je chráněna, a to zejména 

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a dalšími zákony, které chrání 

jednotlivé složky životního prostředí. Životní prostředí je podle jeho názoru 

definováno v zákoně č. 14/1992 Sb., o životním prostředí, jako soubor všeho, co 

vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem 

jejich dalšího vývoje. 

Pro úplnost uvádím, že zákon o ochraně životního prostředí obsahuje i definici 

ochrany životního prostředí, a to ve svém ustanovení § 9. Stát má tak podle Ústavy 

povinnost předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí (defenzivní 

složka ochrany spočívající zejména v prevenci), popřípadě toto znečištění či 

                                                 
160

 Tamtéž. s. 60. 
161

 Široké pojetí životního prostředí, tzn. i s prostředím „umělým“, je zachyceno v pracích vydaných na 

začátku 80. let 20. st. (Z. Madar a B. Pospíšil) a přetrvává doposud na brněnské právnické fakultě 

rozdílně životní prostředí.  
162

 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck. 2007. s. 28. 
163

 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. Část 2. Praha. 

Linde. 2004. s. 109. 
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poškození omezovat a odstraňovat (ofenzivní složka ochrany spočívající buď 

v restituci-ta v ochraně životního prostředí velmi obtížná, popř. kompenzaci). 

Ústavní soud ČR se ve svých nálezech a usneseních touto ústavní povinností státu 

zabýval jen minimálně, a to překvapivě ve vztahu k myslivosti. Dále se zabýval 

pojmem životního prostředí jako veřejného statku a otázkou, komu náleží subjektivní 

právo na příznivé životní prostředí podle čl. 35 Listiny jako právo odpovídající 

povinnosti státu vyjádřené v čl. 7 Ústavy ČR.  

 

K nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/03, Pl. ÚS 3/06 a usnesení sp. zn. I. ÚS 756/07: 

V těchto případech se Ústavní soud zabýval střetem ústavou zaručeného vlastnického 

práva (v tomto případě vlastníka honebního pozemku) a práva na výkon myslivosti. 

Dospěl k názoru, že jde v případě realizace práva myslivosti o legitimní omezení 

vlastníka honebního pozemku. Toto omezení při zachování podstaty a smyslu 

ústavněprávních záruk plyne z ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny
164

. Samozřejmě musí 

být omezení, ke kterým zákonodárce přistoupil, v mezích ústavnosti, tj. musí být 

omezením proporcionálním z hlediska cíle a účelu, k němuž právo myslivosti směřuje. 

Ústavní soud zdůraznil podmínku stanovenou zákonem, důležitou pro pochopení 

možného omezení vlastnického práva v tomto případě, a to že právo myslivosti lze 

vykonávat jen v honitbě a mohou je vykonávat pouze subjekty, které splňují zákonem 

stanovené podmínky, tj. nemůže je vykonávat kdokoliv a kdekoliv. A dále, že honební 

společenstva jsou zakládána programově za účelem realizace myslivosti, tedy 

k ochraně zvěře.  

Ústavní soud v těchto svých nálezech konstatoval, že realizace myslivosti a práva 

myslivosti je v obecné rovině legitimním omezením vlastnického práva a jejich 

prostřednictvím naplňuje stát svou ústavní povinnost zakotvenou v čl. 7 Ústavy České 

republiky. Při splnění podmínek je omezení vlastnického práva v tomto případě 

legitimováno veřejným zájmem na ochraně volně žijící zvěře. Mezi omezením 

vlastnického práva a veřejného zájmu musí existovat vztah proporcionality. Podle 

Ústavního soudu se tedy výkonem myslivosti realizuje aktivita aprobovaná státem k 

                                                 
164

 „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí 

nad míru stanovenou zákonem.“ 



112 

 

ochraně zvěře, kterou považuje za jednu ze složek životního prostředí (za přírodní 

bohatství nebo také za část ekosystému). I zákon o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) chápe 

ve svém základu jako úpravu cílevědomé a regulované činnosti k ochraně a rozvoji 

přírody a nikoli jako úpravu zájmové společenské aktivity. Ačkoli, jak uvádí Ústavní 

soud, došlo ve společnosti k posunům ve vnímání myslivosti, a to zejména z důvodu 

negativních jevů při jejím výkonu, které jsou spojeny s komunistickým režimem, 

nelze považovat současnou právní úpravu myslivosti za protiústavní. Podle názoru 

Ústavního soudu je potřeba důsledně naplňovat principy myslivosti v praktickém 

životě a v případě individuálních prohřešků spočívajících ve zneužití tohoto práva, 

popř. výskytu protiprávní činnosti, tyto prohřešky důsledně postihovat a tím přispívat 

ke změně pohledu na myslivost. 

V případě prvního nálezu, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, rozhodoval Ústavní soud o společném 

návrhu poslanců a senátorů na zrušení některých ustanovení zákona o myslivosti, a to 

z důvodu rozporu těchto ustanovení s ustanovením čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny
165

. 

Ústavní soud z výše uvedených důvodu tento návrh zamítl.  

V případě druhého nálezu, sp. zn. Pl. ÚS 3/06, rozhodoval soud o návrhu Krajského 

soudu v Českých Budějovicích- pobočky v Táboře na zrušení ustanovení § 26 odst. 3 

a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
166

 z důvodu rozporu s ústavním pořádkem 

pro tzv. mezeru v zákoně. Tomuto návrhu předcházelo podání odvolání proti 

rozhodnutí okresního soudu u tohoto soudu, v němž požadoval vlastník honebních 

pozemků, který ukončil své členství v honebním společenstvu podle § 26 odst. 3 

zákona o myslivosti, náhradu za omezení za nucené omezení svého vlastnického 

práva, neboť společenství pozemky nadále využívalo k výkonu práva myslivosti. 

Ústavní soud v souladu s předchozím nálezem tomuto návrhu na zrušení ustanovení 

nevyhověl. Výslovný nedostatek právní úpravy právních poměrů vlastníka honebních 

pozemků, který ukončil své členství v honebním společenstvu, a jehož pozemky jsou 

nadále součástí honitby, překlenul dovozeným výkladem pozitivního práva.  Postavil 

naroveň vlastníky honebních pozemků, kteří se nikdy členy honebního společenstva 
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 „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a 

ochranu. Dědění se zaručuje.“ a „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve 

veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ 
166

  Znění ust. § 26 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb.: Člen honebního společenstva může ukončit své 

členství na základě písemného oznámení; členství zaniká posledním dnem kalendářního roku, ve 

kterém bylo oznámení učiněno. Ustanovení § 26 odst. 4: Osoba, jejíž členství v honebním společenstvu 

zaniklo, má nárok na vypořádací podíl. Výši tohoto podílu nebo způsob jeho výpočtu určí stanovy. 
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nestali a ty, kteří z něj vystoupili. Tzn., že i takovému vlastníku přísluší náhrada od 

honebního společenstva. Ústavní soud vyslovil jako případné pozitivní upravení 

otázky náhrady za užívání honebního pozemku toho, kdo z honebního společenstva 

vystoupil, aniž by žádal prohlášení pozemku za nehonební. Doposud k tomu nedošlo. 

Ve třetím uvedeném případě Ústavní soud usnesením odmítl ústavní stížnost podanou 

honebním společenstvem, ve které stěžovatel žádal zrušení rozsudku Nejvyššího 

správního soudu. Stěžovatel se ve správním soudnictví domáhal začlenění pozemků 

členů honebního společenstva (stěžovatele) do své honitby z honitby sousední. 

Správní soudy žalobu vždy zamítly s odůvodněním, že pro začlenění nejsou splněny 

zákonné podmínky. Ústavní soud odmítl stížnost z důvodu podání osobou zjevně 

neoprávněnou, a to z toho důvodu, že vlastnické právo k pozemkům, které jsou 

součástí honitby, nadále svědčí pouze a výlučně individuálním vlastníkům. Právo 

myslivosti, kterého by se mohlo dovolávat honební společenstvo, pak samozřejmě 

nepředstavuje základní právo požívající ústavněprávní ochrany. Jedině individuální 

vlastníci se mohou cítit omezeni na výkonu vlastnického práva, pokud jsou jejich 

pozemky začleněny do určité honitby proti jejich vůli.  

 Ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 15/96 a dále v nálezu senátu sp. zn. III. ÚS 70/97
167

 

vyjádřil Ústavní soud své stanovisko k rozlišení pojmů základních práv a svobod a 

veřejných statků, když konstatoval, že veřejným statkem (hodnotou) je ten aspekt 

lidské existence, který nelze pojmově, věcně, ani právně rozložit na části a tyto 

přiřadit jednotlivcům jako podíly (na rozdíl od základních práv a svobod, která 

rozdělit lze- viz např. volební právo). Za takový veřejný statek ve smyslu Preambule a 

čl. 7 Ústavy Ústavní soud považuje právě životní prostředí. Tato skutečnost však 

podle Ústavního soudu nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní 

prostředí, jakož i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat.  

 

4.2.2 Práva v Listině základních práv a svobod týkající se oblasti ochrany 

životního prostředí 

 

                                                 
167 

Tento nález byl publikován pod č. 8/1997 Sb. nál. a usn. ÚS, sv. 8. 
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Preambule Listiny základních práv a svobod
168

 se již přímo hlásí k zásadě trvale 

udržitelného rozvoje, neboť si v ní ústavodárce mj. výslovně připomíná „svůj díl 

odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi“.  

Listina základních práv a svobod je na základě čl. 3 Ústavy součástí ústavního 

pořádku České republiky.  

Základní lidská práva týkající se životního prostředí jsou zakotvena v čl. 35 Listiny, 

v hlavě čtvrté, věnované hospodářským, sociálním a kulturním právům. V. Pavlíček
169

 

je nazývá právy ekologickými. Jedná se o již zmíněné právo každého na příznivé 

životní prostředí (čl. 35 odst. 1 Listiny), právo každého na včasné a úplné informace o 

stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (čl. 35 odst. 2 Listiny) a v neposlední 

řadě je to povinnost každého při výkonu svých práv neohrožovat ani nepoškozovat 

životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad 

míru stanovenou zákonem (čl. 35 odst. 3 Listiny). 

Práv obsažených v Listině se lze domáhat přímo na základě znění jejich ustanovení. 

Výjimka z této zásady představuje pouze ustanovení čl. 41 odst. 1 Listiny, podle 

kterého se práv uvedených ve zde taxativně vyjmenovaných ustanoveních může každý 

domáhat pouze v mezích prováděcích zákonů. Jde o omezení bezprostřední aplikace 

Listiny v otázkách některých sociálních práv tak, že podmiňuje dovolání se těchto 

práv prováděcí zákonnou úpravou. (Nález pléna č. 91/1997 Sb. nál. a usn. ÚS, sv. 8, s. 

337). Tato výjimka se týká právě i tohoto ustanovení, čl. 35 Listiny. 

Vzhledem k povinnosti státu, ke které se zavázal v Ústavě, tj. dbát o šetrné využívání 

přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, je povinností státu přijmout zákony 

k provedení tohoto ustanovení a zajistit dodržování těchto zákonů prostřednictvím 

kontrolních a sankčních opatření.  

Jak uvedl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“), ve svém usnesení ze dne 23. 7. 

2003, č. j. 5 A 100/2001-34, práva na příznivé životní prostředí se lze domáhat toliko 

jako subjektivního veřejného práva za podmínek daných soudním řádem správním 

(dále jen „s. ř. s.“). Z této premisy plyne, i jedna z podmínek, a to aktivní žalobní 

                                                 
168

 Usnesení č. 2/1993 Sb. Předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky. 
169

 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. Část 2. Praha. 

Linde. 2004. s. 228.  
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legitimace navrhovatele podle ust. § 65 s. ř. s.
170

 spočívající v tvrzeném zásahu do 

práva. NSS žalobu podanou Českou republikou- Agenturou ochrany přírody a krajiny 

odmítl z důvodu, že byla podána osobou zjevně neoprávněnou. Žalobkyně 

požadovala, aby soud vyslovil nicotnost správního aktu, který vydalo Ministerstvo 

zemědělství, ačkoli, podle názoru žalobkyně, k rozhodnutí v dané věci bylo příslušné 

Ministerstvo životného prostředí. Šlo o povolení užívání stavby revitalizovaného 

biokoridoru. Žalobkyně tvrdila, že tímto rozhodnutím bylo dotčeno její právo na 

příznivé životní prostředí. NSS však dospěl k závěru, že v tomto případě nelze dovodit 

existenci subjektivního práva žalobkyně, tj. práva žalobkyně na příznivé životní 

prostředí, a z tohoto důvodu nepřichází v úvahu aktivní legitimace žalobkyně. 

Skutečnost, že byla žalobkyně účastníkem předchozího řízení, na věci nic nemění, 

neboť to, zda je osoba účastníkem, stanoví zákon a nikoliv správní orgán. 

Právu každého (fyzických osob) na příznivé životní prostředí odpovídá povinnost 

každého, fyzické nebo právnické osoby, soukromých nebo státních subjektů, při 

výkonu svých práv se chovat tak, aby neohrožovali ani nepoškozovali životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky, nad míru 

stanovenou zákonem (čl. 35 odst. 3 Listiny). Jedná se o zásadu zákazu zneužití 

práv
171

.  

V čl. 35 odst. 3 Listiny jsou tedy stanoveny meze výkonu všech práv, kterými 

kdokoliv disponuje, pokud by tímto výkonem byly ohroženy hodnoty v tomto článku 

uvedené, tj. životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství a kulturní památky. 
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 Ustanovení § 65 Žalobní legitimace (1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo 

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

mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou 

domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo 

zvláštní zákon jinak. (2) Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník řízení před 

správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního 

orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek 

nezákonné rozhodnutí. 
171

 Kanpp, V. in Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky – Práva a svobody, Linde, 

Praha 1999, str. 124: „Zneužitím práva se rozumí takový jeho výkon, kterým se úmyslně působí újma 

někomu jinému nebo společnosti. Nestačí tedy vědomí takové škodlivosti výkonu práva, ale musí být 

dán i subjektivní vztah k jeho výsledku, tj. vůle jej způsobit (úmysl přímý, dolus directus).“ 



116 

 

Jak uvádí V. Pavlíček
172

 je toto omezení založeno na zájmu zachování práv a svobod 

(obecného blaha nebo veřejného zájmu) pro ostatní, právo dýchat čistý vzduch, pít 

čistou vodu, žít v nezdevastované krajině apod. 

Pro oblast soukromoprávních vztahů je toto ustanovení provedeno v § 415 

občanského zákoníku, kde je stanovena povinnost každého počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na přírodě a životním prostředí. 

Již ze samotné definice tohoto článku je zřejmé, že vyžaduje provedení zákonem a čl. 

41 odst. 1 Listiny to výslovně stanoví. 

Zákon tak musí stanovit míru (meze), v níž je ještě ohrožení nebo poškození životního 

prostředí přípustné, neboť kategorický zákaz je nerealizovatelný. Zákon proto stanoví 

limity, v nichž je jednání ohrožující nebo případně i poškozující životní prostředí 

únosné a dosažitelné. Tyto limity se mění v čase a dochází ke zpřísňování režimu 

ochrany životního prostředí, neboť dochází k technickému pokroku, k vývoji lidského 

poznání, a zároveň ke zhoršování stavu životního prostředí.  

Listina obsahuje i speciální omezení výkonu jednoho ze základních práv ve prospěch 

ochrany životního prostředí, a to práva vlastnického, když v čl. 11 odst. 3 Listiny je 

stanoveno, že Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo 

v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat 

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

Listina neříká, k čemu vlastnictví zavazuje, V. Knapp s V. Pavlíčkem
173

 uvádějí, že 

obsah a praktický význam této zásady je v našem právu nejasný. Přikláním se 

k jednomu z možných názorů, které vyjádřili, a to že první věta tohoto ustanovení 

vyjadřuje obecnou a přímo aplikovatelnou normu, neboť ani čl. 41 odst. 1 Listiny 

nestanoví, že by k provedení tohoto ustanovení bylo potřeba zákona. Z tohoto důvodu 

by soud mohl v krajním případě s odkazem přímo na tuto první větu čl. 11 odst. 3 

Listiny odmítnout poskytnout ochranu výkonu vlastnického práva. A to např. pokud 

by byl tento výkon v rozporu se zákonem chráněnými zájmy, aniž by bylo možné je 
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považovat za zneužití práva.
174

 Podle mého názoru by soud však v takovém případě 

aplikoval ust. § 3 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví jasné a konkrétní 

omezení výkonu nejen vlastnického práva, ale i dalších subjektivních práv 

vyplývajících z občanskoprávních vztahů (viz níže) a na toto ustanovení Listiny by 

odkázal, aby tak zdůraznil ústavní základ možného omezení výkonu vlastnického 

práva.   

Následující dvě věty čl. 11 odst. 3 Listiny uvádějí přípustné případy omezení výkonu 

vlastnického práva.     

Podle druhé věty nesmí být vlastnictví zneužito (jedná se opět o vyjádření zásady 

zákazu zneužití práv jako v případě čl. 35 odst. 3 Listiny), tzn., že vlastnické právo 

nesmí být vykonáváno takovým způsobem, kterým by se úmyslně působila újma 

jinému nebo újma na zákonem chráněných obecných zájmech (společnosti). Tato 

zásada je na zákonné úrovni vyjádřena v základní soukromoprávní normě, a to 

v ustanovení § 3 občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. když v jeho prvním odstavci se 

stanoví, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí 

bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být 

v rozporu s dobrými mravy.  Zákon tak neuvádí, na rozdíl od Listiny, výslovně pojem 

zneužití práva. V případě rozporu s dobrými mravy je navíc možné, že výkon práva 

v konkrétním případě ani zákonu neodporuje, je však v rozporu s dobrými mravy. 

V tomto případě není relevantní ani zavinění jednajícího, je dostačující, že výkon 

práva je objektivně v rozporu s dobrými mravy
175

. 

Třetí věta zakazuje jakýkoliv výkon vlastnického práva, který poškozuje vyjmenované 

hodnoty chráněné Listinou nad míru stanovenou zákonem, tzn., že se nemusí jednat o 

zneužití práva. (K rozlišení pojmů příroda a životní prostředí viz výše.)  To znamená, 

že pokud výkon práva v konkrétním případě překročí zákonný rámec, nejedná se již o 

dovolený výkon práva, ale o protiprávní jednání. K problému pojmu právem 

(objektivním) zakázaného výkonu práva (subjektivního) V. Pavlíček s V. Knappem
176

 

uvádějí, že se jedná jen o zdánlivý protimluv, neboť jde jen o zdánlivý výkon práva - 
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obecně by se o výkon práva jednalo, ale v konkrétním případě jde o jednání zakázané, 

takže ve skutečnosti není výkonem práva, ale chováním protiprávním. 
177

  

Tak např. na pozemcích nacházejících se na celém území národních parků je podle § 

16 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zakázáno 

hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, což je způsob hospodaření 

jinak dovolený, ale v tomto konkrétním případě se dostává do střetu se zájmen na 

ochraně přírody a krajiny (tj. životního prostředí), a proto je hospodaření vlastníka na 

jeho pozemku (tj. výkon jeho subjektivního práva) zákonem omezeno na metody, 

které tento chráněný zájem neohrožují či nepoškozují. Vlastník tak musí volit jiné 

prostředky a činnosti, které zpravidla nejsou tak efektivní, aby se nedostal do rozporu 

se zákonem. Nutno podotknout, že zákon o ochraně přírody a krajiny zavádí pro 

vlastníky zemědělské půdy popřípadě lesního pozemku, kterým vznikne na základě 

omezení vyplývajícího z tohoto zákona újma, možnost náhrady za ztížení 

zemědělského nebo lesního hospodaření (§ 58 zákona o ochraně přírody a krajiny). 

Dalším příkladem je omezení práva státu nakládat s pozemky nacházejícími se na 

území některých kategorií zvláště chráněných území, když např. podle § 35 odst. 3 

zákona č. 114/1992 Sb. lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné 

území národních přírodních památek, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

(k 1. 6. 1992) ve státním vlastnictví, nelze zcizit. V tomto případě je tak omezeno 

vlastnické právo státu ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí.  

Čl. 11 odst. 3 je použitelný přímo a samostatně, neboť, jak už jsem uvedla, čl. 41 odst. 

1 Listiny nestanoví, že práv v něm uvedených je možno se domáhat pouze v mezích 

zákonů, které tato ustanovení provádějí. Nicméně v případě poslední věty tohoto 

článku je nepochybné, že musí být provedena zákony, neboť až poté je zřejmé, jaká je 

stanovená míra, nad kterou se již výkon práva mění v protiprávní jednání, tedy je 

nedovolené.  

 

K usnesení IV. ÚS 652/06: 
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V ústavní stížnosti se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci 

Králové, který mu nepřiznal nárok na vydání bezdůvodného obohacení, spočívající ve 

výši nájmu obvyklého v místě a čase, vůči osobám, které proti jeho vůli zabrali a 

užívali jeho pozemky ke stavbě a posléze provozu malé vodní elektrárny. Své 

rozhodnutí Krajský soud odůvodnil tak, že podle ust. § 60 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách
178

, mohou žalovaní vstupovat na pozemek stěžovatele bez poskytnutí náhrady 

za omezení jeho vlastnického práva. Tento názor Ústavní soud odmítnul s tím, že 

výklad, který učinil Krajský soud, není správný, a že tak byla porušena práva 

stěžovatele zakotvená v čl. 11 odst. 4 (právo na náhradu za nucené omezení 

vlastnického práva, které je možné na základě zákona a ve veřejném zájmu). Ústavní 

soud ve svém nálezu uvedl, že vlastnictví není neomezené, že Listina v čl. 11 odst. 3 

počítá s možností jeho omezení, ale že k takovému nucenému omezení může dojít 

pouze v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4 Listiny. Přitom musí být zachována zásada 

proporcionality, což je podle názoru Ústavního soudu v případě ust. § 60 vodního 

zákona dodrženo. Omezení vlastnického práva je v tomto případě vymezeno nejen 

účelově, ale i rozsahově a personálně.  V ustanovení je uvedeno, že vstup na pozemky 

vlastníka sousedících pozemků je možný pouze po předchozím projednání s tímto 

vlastníkem. Nevyplývá z něj v žádném případě, že by musel vlastník strpět vstup na 

své pozemky bez náhrady
179

. K omezení vlastnického práva vlastníka pozemku došlo 

ve veřejném zájmu, kterým je v tomto případě ochrana životního prostředí, jehož 

nedílnou součástí je podle názoru Ústavního soudu i provoz a údržba vodních děl, je 

veřejným statkem, pro jehož zájem je možno zákonem ústavně chráněné právo na 

vlastnictví omezit. Otázku náhrady nuceného omezení Ústavní soud neřešil s tím, že 

řešení této otázky je plně v jurisdikci obecných soudů. Tuto otázku tak musí vyřešit 

Krajský soud po zvážení kolize vlastnického práva stěžovatele se zájmy vlastníků, 

v jejichž vlastnictví se nachází vodní dílo, které provozují a udržují. Pouze podotkl, že 

je při tom nezbytné zohlednit případy, kdy se jedná pouze o plnění veřejného zájmu 
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údržby a péče o vodní toky bez tvorby zisku od případů souvisejících s podnikáním, 

byť státem podporovaným. 

Ústavní soud se ve svých rozhodnutích několikrát vyjadřoval k případné kolizi 

základních práv a svobod. Judikoval, že je v těchto případech potřeba vycházet ze 

snahy o minimalizaci zásahu do druhého z nich podle vyváženosti těchto práv. Nelze 

tedy absolutizovat jedno základní právo na úkor práva druhého. (Pl. ÚS 24/2000- střet 

práva podnikat a práva na příznivé životní prostředí, posuzování ústavnosti zákona č. 

244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí). Jak jsem již uvedla výše, 

Ústavní soud při svém rozhodování zkoumá proporcionalitu omezení jednoho práva 

na úkor práva druhého.  

Ústavní soud se vyjádřil i k problematice neurčitého právního pojmu „veřejný zájem“, 

a to v souvislosti s přezkumem a následným zrušením ustanovení § 3a zákona č. 

114/1995 Sb., o vnitrostátní plavbě, které stanovovalo, že rozvoj a modernizace 

konkrétně vymezené vodní cesty je ve veřejném zájmu
180

. Ústavní soud ve svém 

nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/04 uvedl, že toto ustanovení je protiústavní, když se 

materiálně jedná de facto o individuální správní akt, neboť upravuje jedinečný případ, 

a schází mu tak podstatný materiální znak právní normy, jímž je obecnost.  Kromě 

tohoto důvodu uvedl Ústavní soud další, a to skutečnost, že napadené ustanovení 

vylučuje, aby správní orgán ve správním řízení zjišťoval veřejný zájem na rozvoji a 

modernizaci předmětné cesty, neboť ten je již určen v konkrétní věci samotným 

zákonem, což Ústavní soud rovněž považuje za protiústavní. Podle názoru Ústavního 

soudu by měl být veřejný zájem v konkrétní věci zjišťován v průběhu správního řízení 

na základě poměřování nejrůznějších individuálních zájmů, po zvážení všech rozporů 

a připomínek. Z odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč 

veřejný zájem převážil nad řadou jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je tak 

třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce a nelze jej v konkrétní věci a priori 

stanovit.  Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě typicky 

pravomocí moci výkonné a nikoliv zákonodárné. Ústavní soud tak přisvědčil mj. i 

zájmu na ochraně životního prostředí, když nelze bez přihlédnutí k tomuto zájmu a 
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bez vypořádání se s případnou převahou zájmu na modernizaci a rozvoji této vodní 

cesty nad zájmem ochrany přírody činnosti související s modernizací a rozvojem 

povolit. Je zřejmé, že zásahy na vodním toku se dotýkají zejm. ochrany jednotlivých 

složek životního prostředí. Pokud by bylo možné veřejný zájem takto zákonem 

stanovit, nebyla by případná správní rozhodnutí sice vyloučena ze soudního přezkumu 

v rámci správního soudnictví, ale z tohoto přezkumu by byla vyloučena otázka 

existence veřejného zájmu, neboť ten by byl již vymezen zákonem, kterým jsou 

obecné soudy vázány. Naopak v případě neexistence takového vymezení veřejného 

zájmu může soud přezkoumávat, zda správní orgán v konkrétní situaci nepřekročil 

zákonem stanovené meze správního uvážení, zda byly zváženy všechny rozpory a 

připomínky a zda opravdu tento zájem převážil nad zájmy jinými.  

Druhým případem speciálního omezení základního práva ve prospěch ochrany 

životního prostředí je omezení svobody pohybu a pobytu, kterou zaručuje Listina 

v čl. 14. V odst. 3 tohoto článku je stanoveno omezení těchto svobod: Tyto svobody 

mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení 

veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na 

vymezených územích též z důvodu ochrany přírody. Svoboda pohybu znamená právo 

každého člověka přemisťovat se kdykoliv na celém území České republiky, a to až na 

výjimky taxativně stanovené právě v odst. 3 tohoto článku.  

Podle J. Hřebejka
181

 se jedná o neostré pojmy, které nejsou vymezeny. Tuto nejasnost 

vidí jako negativum, neboť podle něj by je měly konkrétně vymezit státní orgány a 

Ústavní soud
182

. Na druhou stranu však uvažuje i pozitivní rys, za který označuje 

možnost dynamiky výkladu pojmů a prostor pro uvážení. Rovněž tak podmínka 

tohoto omezení, tj. že k omezení může dojít z těchto důvodů pouze tehdy, pokud je to 

nevyhnutelné, není blíže specifikována. Zůstává tak na zákonodárci, tj. Parlamentu 

ČR, co bude za nevyhnutelnost v konkrétním případě považovat.  

Území, na nichž je omezena svoboda pohybu, neboť je to nevyhnutelné z důvodu 

ochrany přírody, jsou vymezena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
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krajiny. Jedná se o velkoplošná (národní park, chráněná krajinná oblast) i maloplošná 

(přírodní rezervace, přírodní památka, a jejich národní kategorie) zvláště chráněná 

území. Tak např. v případě první zóny národního parku nebo celého území národní 

přírodní rezervace je podle zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno vstupovat a vjíždět 

mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a 

nájemců pozemků. 

Judikatura Ústavního soudu, v níž by se soud zabýval omezením svobody pohybu 

z důvodu ochrany přírody, chybí. 

K  usnesení Ústavního soudu č. I. ÚS 282/97
183

: 

Ústavní soud se v tomto usnesení zabýval otázkou, koho se týká právo na příznivé 

životní prostředí zaručeného v čl. 35 Listiny základních práv a svobod. 

Ústavní soud konstatoval, že právo na příznivé životní prostředí, stejně jako právo na 

včasné a úplné informace o životním prostředí a přírodních zdrojů, nelze vztahovat na 

právnické osoby, a to z toho důvodu, že pouze fyzické osoby, jakožto biologické 

organismy, mohou podléhat případným negativním vlivům životního prostředí. Tomu 

podle Ústavního soudu odpovídá i charakteristika životního prostředí v zákoně o 

životním prostředí (viz výše).  

V tomto případě bylo stěžovatelem občanské sdružení Děti Země, které se dovolávalo 

práva podle čl. 35 Listiny. Ústavní soud však došel k závěru, že občanské sdružení i 

přesto, že je právnickou osobou a v určitých případech se i právnická osoba může 

úspěšně dovolávat poskytnutí ochrany při porušení základních práv a svobod 

garantovaných ústavním pořádkem České republiky, není v tomto případě aktivně 

legitimováno k podání ústavní stížnosti. Právnická osoba se může dovolávat pouze 

těch základních práv, která jsou svou povahou pro ni použitelná, což právo na příznivé 

životní prostředí není.  

V případě práva na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí nelze s tímto 

názorem souhlasit, když i V. Pavlíček
184

 uvádí, že absolutní vyloučení právnických 

osob z ekologických práv, tedy též z práva na informace o stavu životního prostředí, 
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neodpovídá později přijaté úpravě podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí.  

V tomto zákoně, který byl přijat k provedení čl. 35 odst. 2 Listiny, se v ustanovení § 2 

písm. c) v rámci vymezení pojmů uvádí pojem „žadatel“, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která požádá o zpřístupnění informací. Tímto vymezením pojmu 

zákonodárce de facto založil právo na informace i pro jednotlivé právnické osoby. 

Obdobně Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti 

k informacím o životním prostředí stanovuje, že je nezbytné zajistit, aby fyzické a 

právnické osoby měly stejné právo přístupu k informacím o životním prostředí v 

držení orgánů veřejné správy nebo orgánům veřejné správy určených, aniž by tyto 

osoby musely prokazovat svůj oprávněný zájem.  

Stejný názor na tento problém vyslovil i Nejvyšší správní soud ČR v usnesení sp. zn. 

6 A 93/2001, když v odůvodnění svého usnesení uvádí, že nepřikládá relevanci 

vyskytujícím se pochybám (s odkazem na tento nález Ústavního soudu), zda toto 

právo přísluší právnickým osobám. Svůj názor opírá o výše uvedený zákon, 

evropskou směrnici a Aarhuskou úmluvu.   

Ústavní soud v tomto usnesení opět zdůraznil, že není běžnou instancí v systému 

všeobecného soudnictví, že je soudním orgánem ochrany ústavnosti, a proto pouze 

posuzuje, zda nedošlo k porušení ústavou zaručených práv.  Nemůže proto posuzovat 

zákonnost vydaných rozhodnutí, i kdyby se s nimi neztotožňoval, pokud nejsou 

porušena ústavnou zaručená práva. 

Je zřejmé, že s právem na příznivé životní prostředí zaručené Listinou v čl. 35 odst. 1 

souvisí další dvě základní lidská práva zakotvená v Listině, a to právo každého na 

život v čl. 6 odst. 1 Listiny a právo každého na ochranu zdraví v čl. 31 Listiny.  

Práva z ustanovení čl. 31 Listiny nejsou přímo vymahatelná a stejně jako práva 

garantovaná v ustanovení čl. 35 Listiny vyžadují provedení zákonem. 

Předpokladem pro uplatňování práva na příznivé životní prostředí a možnosti 

kontrolovat, zda nedochází k porušování zákonů a zda jsou dodržovány povinnosti a 

omezení k ochraně životního prostředí, je právo každého na včasné a úplné 

informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů zaručené ve druhém 

odstavci čl. 35 Listiny. Toto právo je speciálním právem k politickému právu na 
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informace, upravenému v čl. 17 Listiny a jak jsem již výše uvedla, náleží fyzické i 

právnické osobě. 

Pouze informovaná veřejnost se může účinně podílet na kontrole a ochraně životního 

prostředí a přírodních zdrojů a zároveň je poskytování relevantních informací jednou z 

podmínek k tomu, aby se jednotlivé subjekty chovaly k životnímu prostředí a jeho 

jednotlivým složkám žádoucím způsobem.   

I toto právo je omezeno čl. 41 Listiny, nelze se jej bezprostředně domáhat a musí být 

provedeno zákonem. Poněvadž čl. 17 Listiny, který zaručuje obecné právo na 

informace, není takto omezen, a s ohledem na význam tohoto práva pro život lidí, 

nelze podle Pavlíčka
185

 předpokládat, že ústavodárce chtěl toto právo v této oblasti 

omezit více než v oblastech jiných, chráněných čl. 17 Listiny. Zákon by tak podle něj 

měl vyjádřit specifika tohoto druhu informací. Úpravu tohoto základního práva 

obsahuje zákon č. 123/1998 Sb., když upravuje podmínky výkonu tohoto práva a 

stanoví podmínky zpřístupňování informací. 

Právo na přístup k informacím lze omezit pouze zákonem. K tomuto došlo v případě 

ochrany utajovaných informací, ochraně osobních nebo individuálních údajů, ochraně 

osobnosti, ochraně duševního vlastnictví a ochraně duševního vlastnictví. Tedy jen 

v případech ochrany jiných práv a svobod, která by poskytnutím informací byla 

ohrožena.  

Není bez zajímavosti, že zpřístupnění informace může být odepřeno i v případě, že by 

takové zpřístupnění mohlo mít nepříznivý vliv na ochranu životního prostředí 

v místech, kterých se informace týká [ust. § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 123/1998 

Sb.]. Tato situace může např. nastat v případě, když určitá osoba požaduje informace 

o výskytu (lokalitě) zvláště chráněného živočicha. Ačkoliv má příslušný státní orgán 

takové informace k dispozici, může odepřít zpřístupnění informace z důvodu ochrany 

druhu. Zájem na ochraně druhu před případným škodlivým chováním vůči němu má 

přednost před výkonem práva na informace.  

V rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 22 Ca 442/2003, tento soud 

konstatoval, že informace o stavu spárkaté zvěře v jednotlivých honitbách nelze 

                                                 
185

 Pavlíček, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky. 2. díl: Práva a svobody. Praha: Linde: 

1999. 2. vydání. s. 283. 
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odepřít podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb. (tj. z důvodu 

ochrany osobních nebo individuálních údajů), neboť by tak bylo podle něj porušeno 

právo zaručené čl. 35 odst. 2 Listiny.  

Soud dále uvedl, že v případě spárkaté zvěře se jedná o obnovitelné přírodní bohatství 

(veřejný statek), a informace o jeho užívání nemají vypovídací hodnotu o 

majetkových poměrech jednotlivých vlastníků pozemků tvořících honitbu. Je toho 

názoru, že počty ulovené či volně žijící zvěře v jednotlivých honitbách nemají přímou 

souvislost s majetkovými poměry vlastníků honiteb, protože vlastníci honiteb nejsou 

zároveň vlastníky volně žijící zvěře. Z tohoto důvodů nepovažuje Nejvyšší správní 

soud poskytnutí takových informací za zásah do vlastnických práv ani do práva na 

ochranu osobnosti.  

Nejvyšší správní soud v tomto svém rozhodnutí také uvedl, že právo myslivosti tak, 

jak je definováno v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, neznamená soukromou a 

podnikatelskou činnost ve vztahu k volně žijící zvěři a ani ke zvěři ulovené či 

odchycené. Zákon o myslivosti sice umožňuje přivlastnění si ulovené, odchycené, 

nalezené zvěře, ale toto oprávnění se odvíjí od práva myslivosti a nikoliv 

z vlastnického práva. Právo myslivosti netvoří obsah práva vlastnického a poskytnutí 

informací z oblasti myslivosti tak není omezením práva vlastnického.  

Jsem toho názoru, že v rozebíraném případě by nebylo možné odepřít tyto informace 

ani podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona o právu na informace o životním 

prostředí, neboť takovéto obecné informace o stavu spárkaté zvěře v jednotlivých 

honitbách, tj. o využívání přírodního bohatství, nemohou mít vliv na ochranu 

životního prostředí v místech, kterých se týká. 

Poskytování informací je tímto zákonem upraveno neformálně. Naopak nevyhovění 

žádosti o poskytnutí informace, tj. odepření zpřístupnění informace, se vydává formou 

správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, proti kterému je 

přípustný opravný prostředek (odvolání), popřípadě následnou žalobu ve správním 

soudnictví.   

Problémem je situace, která nastane, když subjekt, povinný k poskytnutí informace, je 

nečinný, neboť v tomto případě nastává podle ust. § 9 odst. 3 zákona fikce vydání 

rozhodnutí o odepření informace: „Jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě 
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neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že rozhodl informace 

odepřít.“ M. Damohorský
186

 uvádí, že se jedná o presumpci zamítavého rozhodnutí. 

Vzhledem k teorii mám za to, že se jedná spíše o negativní fikci, neboť ta podle V. 

Mikuleho
187

 nastává, pokud zákon stanoví, že nevydá-li správní orgán ve stanovené 

lhůtě rozhodnutí, platí, že návrh byl zamítnut. A dále J. Staša
188

 uvádí, že pokud jde o 

nečinnost a nástup jejich účinků, jde vždy o fikci. Naopak u nevyvratitelné domněnky 

neboli presumpce vydání správního aktu nezáleží na tom, zda byl akt vydán, ale 

vychází se z toho, že nebyl oznámen. Nicméně J. Staša
189

 uvádí, že v praxi se tento 

rozdíl mezi fikcí a nevyvratitelnou domněnkou stírá, což je doloženo rozsudkem 

Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 A 180/93, ve kterém soud vyjádřil právní názor, že: 

„Stanoví-li zákon lhůtu, do které musí správní úřad vydat rozhodnutí, musí být v této 

lhůtě rozhodnutí také účastníku řízení řádně oznámeno.“  

Dále však podle právního názoru soudu, vyjádřeného ve druhém výroku tohoto 

rozhodnutí, bylo možné přezkoumávat ve správním soudnictví podle části 5. o. s. ř. 

jen rozhodnutí skutečně vydaná a nikoliv ta, která „vznikla“ ex lege v důsledku 

uplynutí zákonné lhůty, tj. na základě zákonné fikce. Bylo tomu tak podle soudu 

z důvodu, že pojmovým znakem správního rozhodnutí je zásah do práv a povinností 

(§ 244 odst. 3 o. s. ř. v tehdejším znění), k čemuž podle jeho názoru nedochází 

v případě zákonných důsledků uplynutí lhůty. V současné době, kdy je účinný zákon 

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se lze proti vydání rozhodnutí o odepření 

informace, resp. proti rozhodnutí o odvolání proti takovému rozhodnutí, domáhat 

zrušení takového rozhodnutí žalobou proti rozhodnutí správního orgánu podle 

ustanovení § 65 a násl. s. ř. s.  

Soudní řád správní v ust. § 79 odst. 1) větě druhé jasně stanovuje, že v případech, kdy 

zvláštní zákon spojuje s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí 

o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek, nelze použít právní prostředek ochrany 

proti nečinnosti. Tzn., ačkoli je správní orgán nečinný, tak vzhledem k tomu, že zákon 
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 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck. 2010. 
187

 In: Hendrych D. a kol. Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck. 2003. s. 

561-562. 
188

 In: Hendrych D. a kol. Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck. 2003. s. 

152. 
189

 Tamtéž. 
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spojuje s touto nečinností určité právní důsledky, musí se postupovat podle ustanovení 

o přezkumu správních aktů. 

Další judikatura k právu na informace o životním prostředí se zabývala právním 

nástupnictvím tohoto práva. Nejvyšší správní soud ve svém usnesení sp. zn. 6 A 

93/2001 konstatoval, že právo na informace nepřechází na žalobcova právního 

nástupce. Pokud tedy žalobce ztratí v průběhu řízení způsobilost být jeho účastníkem, 

soud takovou žalobu pro neodstranitelnou podmínku řízení odmítne. Tento svůj názor 

soud odůvodnil tak, že právo na informace je subjektivním právem veřejným, které se 

zakládá originárně, pokud zákon nestanoví jinak. To znamená, že veřejná práva 

obecně netvoří součást práv přecházejících na právní nástupce, a tudíž ani právo na 

informace na právního nástupce nepřechází (obdobně právo shromažďovací, právo na 

vzdělání apod.). 

V tomto případě šlo o žalobu organizační jednotky občanského sdružení s právní 

subjektivitou, která po zahájení řízení zanikla, a následně její právní nástupce žádal, 

aby s ním bylo pokračováno v řízení.  

 

4.3 Shrnutí 

 

Role Ústavního soudu České republiky v ochraně životního prostředí není 

nezanedbatelná, ale není nijak zásadní. Co se týče abstraktní kontroly ústavnosti 

norem ze strany Ústavního soudu, dochází k tomuto v oblasti ochrany životního 

prostředí hojně v případě přezkumu ústavnosti obecně závazných vyhlášek obcí, které 

obce vydaly ve své samostatné působnosti, když často je výsledkem takového 

přezkumu zrušení jednotlivých ustanovení případně celých vyhlášek z důvodu jejich 

rozporu s Ústavou. Nejčastěji jsou to vyhlášky týkající se veřejné zeleně, ochrany 

ovzduší, pravidel pro pohyb psů, místních poplatků ze psů a chovu a držení zvířat. 

Nejčastějším důvodem jejich zrušení je překročení kompetencí obcemi, jež jsou jim 

stanovené zákonem pro vydávání vyhlášek v samostatné působnosti, a dále je to z 

důvodu, že obce často upravují otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě.  

Konkrétní ochrana životního prostředí, resp. základních ústavních práv týkajících se 

životního prostředí, je u Ústavního soudu uskutečňována prostřednictvím ústavní 
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stížnosti. Důležitá rozhodnutí Ústavního soudu se týkají zejména střetu s ústavou 

zaručenými jinými právy, zejména s právem na ochranu vlastnictví a s jeho možným 

omezením ve prospěch životního prostředí. Ústavní soud opakovaně konstatoval, že je 

nutné snažit se o minimální zásah do druhého z práv, že nelze absolutizovat jedno 

základní právo na úkor druhého, aby byla zachována proporcionalita omezení jednoho 

práva na úkor práva druhého.  

Dále se Ústavní soud zabýval výkladem některých pojmů, jako např. veřejné 

prostranství, životní prostředí jako veřejný statek, nebo otázkou oprávněného subjektu 

práva na příznivé životní prostředí.  
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5 Trestné činy proti životnímu prostředí a role obecných 

soudů při jejich posuzování 

 

5.1  Úvod 

 

Úlohou trestního práva je ochrana společnosti před ohrožujícím či poškozujícím 

jednáním osob takové intenzity, při němž je nedostatečná ochrana zájmů 

prostřednictvím jiných právních odvětví. V případě ochrany životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek se jedná o správní právo, které chrání životní prostředí a jeho 

složky primárně; trestní právo chrání před společensky nejvíc nebezpečnými útoky na 

chráněné objekty podpůrně. Jde o tzv. subsidiárnost trestního práva, o ultima ratio 

(krajní prostředek), když trestněprávní ochrana má působit tam, kde primární 

mimotrestní ochrana nedostačuje.
190

 Od 1. 1. 2012 je účinný zákon č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tímto zákonem tak byla do 

českého právního řádu zavedena trestněprávní odpovědnost právnických osob, když 

doposud byly trestně odpovědné pouze osoby fyzické. Velmi často se stávalo, že 

fyzická osoba jednala prokazatelně v zájmu nebo jménem právnické osoby, vyhýbala 

se trestní odpovědnosti tím, že se odvolávala na rozhodnutí kolektivního orgánu 

právnické osoby a individuální trestní odpovědnost byla obtížně prokazatelná, dále 

právnická osoba byla využívána k zakrytí nelegální činnosti, popřípadě nebylo možno 

dovodit odpovědnost konkrétní fyzické osoby, ačkoli bylo prokázáno, že se trestný čin 

stal.
191

 Proto je tato úprava celkově přínosem pro právní řád a měla by zabezpečit 

lepší vymahatelnost práva, a to zejména v případech, kdy je prokázáno, že se trestný 

čin stal, avšak nelze dovodit individuální trestní odpovědnost. Úprava obsahuje 

taxativně vyjmenované trestné činy, na něž se tento zákon vztahuje. Co se týče 

trestných činů proti životnímu prostředí, jsou to všechny trestné činy hlavy VIII 

trestního zákoníku s výjimkou trestného činu týrání zvířat, zanedbání péče o zvíře 

z nedbalosti, pytláctví, neoprávněné výroby, držení a jiného nakládání s léčivy a 

jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat, a trestného činu šíření 

nakažlivé nemoci zvířat a šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin. 
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 Kratochvíl. V. a kol. Trestní právo hmotné (obecná část). 3. vyd. Brno. MU Brno 2003. s. 18. 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim. 
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Domnívám se, že by bylo na místě, aby zákonodárce zahrnul mezi trestné činy, na něž 

se zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vztahuje, i dva posledně jmenované 

skutkové podstaty trestných činů, když jejich pachatelem může být jak fyzická osoba, 

tak i osoba právnická. Zejména u trestného činu neoprávněné výroby, držení a jiného 

nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat si 

především v případě jednání spočívajícím v neoprávněné výrobě a nakládání lze velmi 

snadno, dle mého názoru, představit jako pachatele právnickou osobu. Podle 

důvodové zprávy k tomuto zákonu však zákonodárce okruh trestných činů striktně 

omezil na ty z nich, u nichž zavedení deliktní odpovědnosti požadují mezinárodní 

smlouvy a právní předpisy ES/EU, tedy závazné právní dokumenty. Nutno však 

podotknout, že s aplikací tohoto zákona a s tímto naprosto novým průlomovým 

pojetím trestní odpovědnosti nejsou v České republice doposud žádné praktické 

zkušenosti a poznatky o jeho aplikaci a přínosu nejen pro oblast ochrany životního 

prostředí jsou otázkou dlouhodobého časového horizontu.  

 

5.2 Historie úpravy trestných činů proti životnímu prostředí 

 

Do roku 1989 bylo životní prostředí chráněno trestním právem pouze nepřímo, a to 

zejména v rámci trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlastnictví (ust. 

§ 136 a § 137 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v tehdejším znění
192

), popřípadě 

trestného činu obecného ohrožení podle ust. § 179 trestního zákona. První speciální 

skutková podstata trestného činu proti životnímu prostředí, a to trestný čin ohrožení 

                                                 
192

 Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví: § 136 (1) Kdo na majetku, který je v 

socialistickém vlastnictví, způsobí úmyslně škodu zejména tím, že a) věc z takového majetku zničí, 

poškodí nebo učiní neupotřebitelnou, nebo b) nekalým jednáním zmaří uplatnění, vymáhání nebo 

uspokojení pohledávky proti dlužníku, který není socialistickou organizací, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v 

odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo b) spáchá- li čin uvedený v odstavci 

1 písm. a) na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů. 

§ 137 (l) Kdo porušením důležité povinnosti uloženému podle zákona nebo jednáním svědčícím o 

neodpovědném postoji k majetku, který je v socialistickém vlastnictví, způsobí z nedbalosti na takovém 

majetku větší škodu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo 

zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu. 
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životního prostředí
193

, byla do trestního zákona zavedena až zákonem č. 159/1989 Sb., 

přijatým dne 13. 12. 1989, s účinností od 1. 2. 1990. Záhy poté, s účinností od 1. 7. 

1990, byla částečně změněna zákonem č. 175/1990 Sb., když došlo k posunu k ještě 

obecnější formulaci skutkové podstaty tohoto trestného činu
194

. Tato skutková 

podstata byla formulována velmi široce a neurčitě, neboť zákonodárce se snažil 

postihnout ochranu životního prostředí co nejšíř. Důsledkem takovéhoto pojetí byla 

neurčitost a vágnost těchto ustanovení a v nich použitých pojmů
195

, což vedlo k tomu, 

že tato ustanovení byla v praxi velmi málo aplikována. Z tohoto důvodu byly 

využívány jiné, obecnější, nebo naopak, po jejich zavedení do trestního zákona, 

speciálnější skutkové podstaty trestných činů
196

, jako např. poškozování cizí věci (ust. 

§ 257 trestního zákona, účinného do 31. 12. 2009) nebo poškozování lesa těžbou (ust. 

§ 181c trestního zákona, účinného od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2009).  

Zákonem Federálního shromáždění ČSFR č. 557/1991 Sb., kterým byl změněn a 

doplněn trestní zákon, byl mimo jiné do trestního zákona zaveden trestný čin týrání 

zvířat (ustanovení § 203, dříve byl v tomto ustanovení definován trestný čin 

příživnictví). 

                                                 
193

 Ohrožení životního prostředí: § 181a (1) Kdo vážně ohrozí životní prostředí tím, že poruší zvláštní 

předpisy o tvorbě a ochraně životního prostředí týkající se ovzduší, vod, půdy, ochrany živočichů nebo 

rostlin nebo nakládání s jadernými nebo radioaktivními, toxickými nebo nebezpečnými biologickými 

materiály (ohrožení životního prostředí), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 

nápravným opatřením nebo zákazem činnosti. 

 (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, jestliže činem uvedeným v 

odstavci 1 způsobí na životním prostředí značnou újmu. (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let 

bude pachatel potrestán, jestliže činem uvedeným v odstavci 1 způsobí na životním prostředí újmu 

velkého rozsahu. 

 Ustanovení § 181b (1) Kdo z nedbalosti vážně ohrozí životní prostředí (§ 181a odst. 1), bude potrestán 

odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým 

trestem. (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti bude 

pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost 

vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

b) způsobí-li takovým činem na životním prostředí značnou újmu. (3) Odnětím svobody na jeden rok až 

pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. a) na životním prostředí 

újmu velkého rozsahu. 
194

 Ustanovení § 181a (1) Kdo úmyslně vydá životní prostředí v nebezpečí závažného poškození tím, že 

poruší předpisy o ochraně životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji (ohrožení životního 

prostředí), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

Ustanovení § 181b (1) Kdo z nedbalosti způsobí ohrožení životního prostředí (§ 181a odst. 1), bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 
195

 V ustanoveních bylo použito pojmu „životní prostředí“, který v době nabytí účinnosti novely, jež 

implikovala tato ustanovení, nebyl v českém právu vůbec definován. První definice pojmu životní 

prostředí byla obsažena až v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, který nabyl účinnosti dnem 

16. 1. 1992. Vymezení tohoto pojmu je nicméně pro potřeby stanovení trestní odpovědnosti stále 

nedostatečné.  
196

 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 72. 



132 

 

Důležitá novelizace trestního zákona z pohledu ochrany životního prostředí byla 

provedena zákonem č. 134/2002 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2002. Tímto 

zákonem byly do hlavy IV trestního zákona zavedeny nové trestné činy proti 

životnímu prostředí, a to konkrétně trestný čin poškozování lesa těžbou (§ 181c), 

nakládání s nebezpečnými odpady (§ 181e), neoprávněné nakládání s chráněnými a 

volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§181g a § 181h) a byl nově 

formulován trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí (§181a a §181b).  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný od 1. 1. 2010, přinesl nový přístup 

k problematice trestněprávní ochrany životního prostředí. Trestným činům proti 

životnímu prostředí je věnována samostatná hlava, a to hlava VIII, která nyní 

sjednocuje všechny skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí. 

Nicméně tato úprava nevydržela dlouho. Už v březnu 2011 byla Poslanecké sněmovně 

předložena novela trestního zákoníku, která se výrazně dotkla i hlavy VIII. Důvodem 

předložení novely trestního zákoníku v části týkající se trestných činů proti životnímu 

prostředí byla nutnost implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí a dále 

skutečnost, že některá ustanovení hlavy osmé (zejména trestný čin poškození a 

ohrožení životního prostředí) se ukázala v praxi jako problematicky aplikovatelná 

z důvodu obtížného prokazování těchto trestných činů a tato úprava tak dostatečně 

nechránila životní prostředí. Tyto nedostatky byly částečně překonávány využíváním 

skutkových podstat trestných činů obecného ohrožení. Jak uvádí důvodová zpráva 

k novele trestního zákoníku, v letech 2008 až 2009 byl projednáván jeden případ, 

v roce 2010 rovněž jeden případ trestného činu poškození a ohrožení životního 

prostředí a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Podle statistiky 

trestních oznámení podávaných Českou inspekcí životního prostředí v letech 2008-

2010 převažují trestné činy nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami, když převážně je objektem tohoto trestného činu exemplář 

druhu chráněného úmluvou CITES. Dále je trestní řízení zahajováno Policií ČR 

z vlastního podnětu, a to zejména v případech týkajících se nedovoleného nakládání 

s odpady.
197

 Podle důvodové zprávy se jedná ročně o cca 20 případů. Zákon č. 

330/2011 Sb., kterým byl trestní zákoník změněn, nabyl účinnosti dne 1. 12. 2011. 

                                                 
197

 Z důvodové zprávy k zákonu č. 330/2011 Sb. vyplývá, že se jedná se o případy, které byly 

neformálně projednávány a konzultovány s Českou inspekcí životního prostředí. 
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Hlavní změny, ke kterým došlo, bylo zejména zjednodušení skutkové podstaty 

obecného trestného činu proti životnímu prostředí, tedy trestného činu poškození a 

ohrožení životního prostředí a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. 

Dále byly zavedeny tři nové trestné činy, a to Poškození vodního zdroje (§ 294a), 

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 

298a), Poškození chráněných částí přírody (§301, původně trestný čin odnímání nebo 

ničení živočichů a rostlin). Trestný čin odnímání nebo ničení živočichů a rostlin měl 

být dle důvodové zprávy začleněn do ustanovení § 299 a § 300, aby v těchto 

ustanoveních byla zahrnuta komplexní druhová ochrana přírody. Domnívám se, že 

k tomu však došlo nesprávně a současnou trestněprávní úpravou tak druhová složka 

přírody není dostatečně chráněna (viz dále). Další změny se týkaly úpravy znění 

trestného činu pytláctví (§ 304) a trestného činu neoprávněného vypuštění 

znečišťujících látek (§ 297).  

 

5.3 Jednotlivé trestné činy proti životnímu prostředí  

 

Podle M. Damohorského
198

 lze skutkové podstaty použitelné pro trestání 

protiprávních činů proti zájmům na ochraně životního prostředí rozčlenit do tří 

skupin, a to na skutkové podstaty obecné, zvláštní a ostatní.  S tímto členěním se 

ztotožňuje i autorka práce. Obecnou skutkovou podstatou je již dříve zmíněný trestný 

čin poškození a ohrožení životního prostředí § 293 a § 294 trestního zákoníku (dříve 

trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí § 181a a §181b trestního zákona). 

Zvláštními skutkovými podstatami trestných činů, tzn. aplikovatelné jen pro určité 

dílčí problémy ve zvláštních případech a zejména vztahující se na jednotlivé složky 

životního prostředí popř. zdroje ohrožení, jsou ostatní trestné činy, jenž jsou součástí 

hlavy osmé trestního zákoníku, tedy např. trestný čin poškození lesa (§ 295 trestního 

zákoníku), nový trestný čin poškození vodního zdroje (§294a trestního zákoníku), 

trestný čin neoprávněného nakládání s odpady (§ 298 trestního zákoníku), trestný čin 

pytláctví (§ 304 trestního zákoníku), trestný čin týrání zvířat (§ 302 trestního 

zákoníku), nový trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 trestního 

zákoníku).  

                                                 
198

 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 72. 
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Ostatními skutkovými podstatami trestných činů jsou ty skutkové podstaty, které jsou 

použitelné ve prospěch ochrany životního prostředí, ale prvotně jsou určeny k ochraně 

jiných zájmů [např. trestné činy poškození cizí věci a zneužívání vlastnictví (§ 228 

resp. 229 trestního zákoníku, hlava V - trestné činy proti majetku), trestný čin obecné 

ohrožení (§ 272 trestního zákoníku, hlava VII - trestné činy obecně nebezpečné), 

trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 trestního zákoníku, hlava X - 

trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných)]. 

Pro úplnou představu o možných trestech nutno podotknout, že podle současné právní 

úpravy účinné od 1. 1. 2010 je možné uložit fyzické osobě samostatně trest domácího 

vězení, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest, trest vyhoštění a zákaz pobytu, i 

když na některý trestný čin trestní zákon takový trest nestanoví (§ 53 trestního 

zákoníku). V případě trestných činů proti životnímu prostředí připadá v úvahu 

zejména uložení peněžitého trestu, který se podle nové právní úpravy ukládá 

v denních sazbách
199

 a činí nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb, přičemž 

denní sazba činí nejméně 100,- Kč a nejvíce 50.000,- Kč, tzn., že teoreticky může být 

peněžitý trest uložen v rozpětí 2.000,- Kč až 36.500.000,-Kč. Co se týče trestů a 

ochranných opatření, které je možné uložit právnickým osobám, jsou tyto speciálně 

upraveny v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim. Tresty zohledňují specifičnost právnické osoby, tedy skutečnost, že se jedná 

o právem uměle vytvořený subjekt, a proto jsou zavedeny zcela nové tresty, aby bylo 

v případě odsouzení právnické osoby účinně dosaženo jejího potrestání. Mezi tyto 

tresty patří, z pohledu fungování zřejmě nejpřísnější, zrušení právnické osoby, který 

míří na samotnou existenci subjektu, dále zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v 

koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, 

uveřejnění rozsudku. Ostatní tresty (propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí 

věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti) jsou totožné s tresty, jenž je možno 

uložit fyzické osobě. Z výčtu trestů je zřejmé, že tyto míří na majetek právnických 

osob, aby trestem byly zasaženy především po stránce materiální, dále aby došlo 

k omezení jejich činnosti, anebo míří na jejich pověst. 

                                                 
199

 Počet denních sazeb se určuje s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Výše 

jedné denní sazby se stanoví se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele, přitom se 

vychází zpravidla z čistého příjmu, který pachatel má nebo by mohl mít průměrně za jeden den (§ 68 

odst. 3 trestního zákoníku). 
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 Obecnou skutkovou podstatou trestného činu proti životnímu prostředí je, jak již bylo 

uvedeno výše, trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 a § 294 

trestního zákoníku, dříve: ohrožení a poškození životního prostředí § 181a, §181b 

trestního zákona). Trestní zákoník upravuje tuto skutkovou podstatu ve dvou 

ustanoveních, když v prvním případě se jedná o úmyslný trestný čin a v případě 

druhém se jedná o poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Jak již bylo 

uvedeno, novelou účinnou od 1. 12. 2011 došlo opět k přeformulování skutkové 

podstaty tohoto trestného činu, neboť stávající definice
200

 byla shledána jako 

prakticky neaplikovatelnou a tudíž nepoužívanou. Tohoto trestného činu se tedy podle 

aktuální úpravy dopustí ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně (resp. 

z nedbalosti) poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší, nebo jinou složku životního 

prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že 

tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo je-li k odstranění následků 

třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo kdo úmyslně takové poškození nebo 

ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti (v případě 

nedbalostního zavinění až na šest měsíců nebo zákazem činnosti). Definice se 

posunula k obecnému znění tohoto ustanovení, aby taková úprava umožnila 

efektivnější postih poškození a ohrožení životního prostředí. Došlo k použití širšího 

pojmu jednání, když dříve muselo dojít k znečištění nebo jinému způsobu poškození, 

nyní je jednání definováno jako „…poškodí nebo ohrozí…“, dále byly vypuštěny 

předměty jednotlivých zákonů, které bylo pro naplnění skutkové podstaty tohoto 

trestného činu nutno porušit, a nyní je pouze uvedeno „…kdo v rozporu s jiným 

právním předpisem“. U této základní skutkové podstaty druhy zůstaly trestů a jejich 

výše stejné.  

Z uvedeného plyne, že subjektem trestného činu v případě základní skutkové 

podstaty může být kdokoliv, od 1. 1. 2012 tedy i právnická osoba. Jinak je tomu u 

kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného činu v případě ust. § 293 odst. 2 

                                                 
200

 Znění § 293 odst. 1 trestního zákoníku, které bylo v účinnosti od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2011: Kdo 

úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního 

prostředí tím, že poruší zákony o ochraně životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony o ochraně a 

využívání přírodních zdrojů nebo zákony o chemických látkách nebo chemických přípravcích, na 

zvláště chráněném území, v evropsky významné lokalitě, v ptačí oblasti nebo ve vodním zdroji, u 

něhož je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území mimo tyto lokality, a tím ohrozí 

společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, nebo kdo úmyslně 

takové poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 
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písm. b) trestního zákoníku, když podmínkou naplnění jeho skutkové podstaty je 

porušení důležité povinnosti osobou, které taková povinnost vyplývá z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, nebo mu uloženou podle zákona. 

Novelizací došlo k rozšíření okruhu osob, na něž se tato kvalifikovaná skutková 

podstata vztahuje, neboť do 1. 12. 2011 se tato kvalifikovaná skutková podstata týkala 

pouze osob, které měly zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí. Takovou 

osobou je zejména příslušník lesní, rybářské, myslivecké stráže nebo stráže přírody, 

může jím být i zaměstnanec nebo člen orgánu ochrany přírody ve smyslu § 75a 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody nebo orgánu ochrany ovzduší (ust. § 42 

zákona č. 86/2002 Sb.), nyní by jím mohl být např. i zaměstnanec České inspekce 

životního prostředí nebo Národního parku. Objektem tohoto trestného činu je zájem 

na ochraně životního prostředí jako celku. Není důležité, proti jaké konkrétní složce 

životního prostředí pachatel vede svůj útok, důležitý je pro posouzení trestní 

odpovědnosti z hlediska objektu následek jeho jednání, tzn. poškození nebo ohrožení 

životního prostředí. Jednání pachatele zde spočívá buď v poškození složek životního 

prostředí nebo zvýšení poškození popř. ztížení odvrácení nebo zmírnění poškození. 

V souladu s čl. 3 písm. d) Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí bylo 

nově v ustanovení § 296 odst. 3 trestního zákoníku stanoveno, že poškozením nebo 

ohrožením půdy, vody, ovzduší nebo jiné složky životního prostředí se rozumí i 

protiprávní provozování zařízení, ve kterém jsou skladovány nebezpečné látky nebo je 

zde bez povolení podle jiného právního předpisu prováděna nebezpečná činnost. 

 Následky činnosti pachatele (tj. následky poškození životního prostředí) již nyní 

nejsou v ustanovení uvedeny. K naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu 

nyní dostačuje pouze poškození nebo ohrožení složky životního prostředí ve větším 

rozsahu nebo na větším území anebo takovým způsobem, kterým může způsobit 

těžkou újmu na zdraví
201

 nebo smrt anebo pokud by bylo třeba vynaložit na odstranění 

následků takového jednání náklady ve značném rozsahu
202

. Původní podmínka 

následku činnosti pachatele, tedy ohrožení společenstva nebo populace volně žijících 

živočichů nebo planě rostoucích rostlin buď ve vyjmenovaných lokalitách, nebo na 

                                                 
201

 Podle ust. § 122 odst. 2 trestního zákoníku se těžkou újmou na zdraví rozumí jen vážná porucha 

zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví zmrzačení, ztráta 

nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce 

smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 

mučivé útrapy, nebo delší dobu trvající porucha zdraví. 
202

 Podle ust. § 138 odst. 1 a 2 trestního zákoníku jsou náklady značného rozsahu nad 500.000,- Kč. 
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větším území mimo tyto lokality, byla vypuštěna, což by rovněž mělo přispět 

k usnadnění aplikace tohoto ustanovení, neboť teprve v současném znění se jedná o 

čistou obecnou skutkovou podstatu ochrany životního prostředí jako celku a jeho 

jednotlivých složek a nikoli pouze rostlin a živočichů. Větším územím je podle ust. § 

296 odst. 1 trestního zákoníku území o rozloze nejméně 3 ha, v případě povrchových 

vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně 1 ha vodní plochy a u 

vodního toku nejméně 2 km jeho délky, přičemž jednotlivá zasažená území a délky 

vodního toku se sčítají. Jde o formální znak této skutkové podstaty, proto pokud není 

při zasažení území dosaženo těchto stanovených rozloh, resp. délky, nemůže jít o 

trestný čin. V úvahu však připadá odpovědnost za přestupek. Možnost sčítání ploch a 

délek byla do trestního zákoníku zavedena nově a takovéto znění tak odstranilo 

nedostatky původní úpravy, neboť dříve nebylo sčítání ploch a délek možné, tudíž 

nebylo možné takové jednání pachatele posoudit jako trestné, ačkoliv v konečném 

důsledku mohlo být zasažení více malých, spolu souvisejících, ploch, závažnější, než 

jedno velké poškození, které dosahovalo zákonem předepsané plochy nebo délky. Co 

se týče subjektivní stránky trestného činu, je k trestní odpovědnosti pachatele nutné 

v případě ust. § 293 úmyslné zavinění, postačuje úmysl nepřímý, tj. pachatel věděl, že 

svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je 

způsobí, byl s tím srozuměn. V případě ust. § 294 postačuje nevědomá nedbalost, tj. 

pachatel, ačkoliv nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení 

způsobit, vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům o tom měl a mohl 

vědět. 

Jednání v rozporu s jiným právním předpisem než trestním zákoníkem je 

jedním ze stanovených kumulativních znaků tohoto trestného činu. Takovýmito 

předpisy jsou zákony České republiky účinné v době spáchání trestného činu a patří 

sem i nařízení Evropského společenství, jejichž předmětem právní úpravy je ochrana 

životního prostředí. Jak judikoval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. 8 Tdo 

1152/2008 ze dne 30. 10. 2008: „Nestačí zde porušení jen jiných právních předpisů 

(např. zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů), i 

kdyby v jeho důsledku došlo ke znečištění nebo jinému poškození půdy, vody, ovzduší, 

lesa nebo jiné složky životního prostředí (např. k úniku přepravovaných pohonných 

hmot do půdy a vodního toku po havárii nákladního automobilu z důvodu 

nepřiměřené rychlosti)“ Nejvyšší soud dále uvedl, že není vyloučeno, že takové 
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porušení bude posouzeno jako obecné ohrožení podle § 180 odst. 1 trestního zákona o 

trestném činu obecného ohrožení (nyní § 272 trestního zákoníku).  

Poněvadž zákonodárce váže poškození životního prostředí na porušení jiných 

právních předpisů (jejichž předmět ochrany již od 1. 12. 2011 není vymezen), jedná se 

o ustanovení s blanketní dispozicí, a předpisy, na něž je tímto způsobem odkázáno, 

jsou tak součástí této trestněprávní normy.  Z tohoto důvodu by mohl připadat v úvahu 

právní omyl pachatele, tzn. neshoda pachatelova vědění se skutečným právním 

stavem, a s tím spojené případné vyloučení trestní odpovědnosti pachatele za úmyslný 

trestný čin. Trestní zákon účinný do 31. 12. 2009 neměl výslovné ustanovení o 

právním omylu. Podle dřívější judikatury
203

 se i na tyto případy omylu, tzn. na omyly 

v mimotrestních normách, na které odkazoval trestní zákon v blanketních nebo 

odkazovacích skutkových podstatách, stejně jako na samotný trestní zákon, 

vztahovala zásada ignorantia legis non excusat, tj. neznalost zákona neomlouvá. Nyní 

je negativní právní omyl, tj. pachatel neví, co je obsahem těchto norem, upraven 

v ustanovení § 19 trestního zákoníku. To, zda pachatel jednal zaviněně, tj. v právním 

omylu, je nutno v souladu s účinným zněním trestního zákoníku posuzovat podle 

toho, zda se pachatel mohl tohoto omylu vyvarovat (tzv. omyl neomluvitelný) nebo ne 

(omyl omluvitelný)
204

. 

Kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu spočívá v případě ust. § 293 

trestního zákoníku alternativně v opětovném spáchání činu základní skutkové podstaty 

[odst. 2 písm. a)], nebo pokud takový čin spáchá pachatel proto, že porušil důležitou 

povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 

uloženou mu podle zákona [odst. 2 písm. b), viz výše], nebo způsobí-li pachatel 

takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky životního prostředí [odst. 2 

písm. c)], nebo způsobí-li takovým činem poškození životního prostředí, k jehož 

odstranění je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu
205

 [odst. 2 písm. d)] anebo 

                                                 
203

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28/02. 
204

 Podle ustanovení § 19 odst. 2 trestního zákoníku je možno se právního omylu vyvarovat, tzn., 

pachatel jedná zaviněně, pokud pro pachatele vyplývala povinnost seznámit se s příslušnou právní 

normou ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu poznat bez 

zřejmých obtíží. 
205

 Tj. náklady na navrácení do původního stavu nejméně v částce 5.000.000,- Kč (§ 138 odst. 1, 2 

trestního zákoníku). Nutno uvést, že v trestním zákoně účinném do 31. 12. 2009 nebyl stanoven obsah 

ani rozsah pojmů „značná újma na životním prostředí“ a „újma velkého rozsahu na životním prostředí“. 

Podle judikatury Nejvyššího soudu Rt 5 Tz 274/2001 tyto pojmy zahrnují nejen újmu majetkovou, ale i 

újmu ekologickou, proto nemohou být totožné s pojmy „značná škoda“ a „škoda velkého rozsahu“. 
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spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch
206

 

[odst. 2 písm. e)]. Pro tyto případy stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody na 

jeden rok až pět let, byl vypuštěn peněžitý trest, došlo tedy teoreticky ke zpřísnění 

tohoto ustanovení, nicméně peněžitý trest lze uložit podle § 53 trestního zákoníku 

samostatně. Došlo však i ke zvýšení hranice nákladů v odst. 2 písm. d), které musí být 

nejméně vynaloženy k odstranění následků poškození životního prostředí, aby byla 

tato skutková podstata naplněna, neboť v původním znění se jednalo o náklady 

značného rozsahu, což je částka od 500.000,- Kč. Tento rozsah nákladů je nyní 

obsažen již v základní skutkové podstatě tohoto trestného činu. Ještě vyšší trest odnětí 

svobody, a to na dvě léta až osm let, stanoví trestní zákoník pro případ, že pachatel 

spáchá takový trestný čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu
207

. Rovněž u této kvalifikované skutkové podstaty došlo k nové formulaci, 

bylo upuštěno od působnosti pouze ve vyjmenovaných lokalitách většího významu, 

jako např. zvláště chráněné území, evropsky významná lokalita, ptačí oblast, došlo tak 

tedy rovněž k rozšíření aplikovatelnosti tohoto ustanovení. 

V případě kvalifikovaných skutkových podstat se obecně jedná o tzv. okolnost, která 

podmiňuje použití vyšší trestní sazby ve smyslu § 17 písm. b) trestního zákoníku
208

 a 

k trestní odpovědnosti z hlediska zavinění zpravidla postačuje v těchto případech 

nedbalost (platí v případě odst. 2 tohoto ustanovení s výjimkou písm. e), nicméně 

nově formulovaný odstavec tři a písm. e) odstavce 2 je právě tou výjimkou, kdy 

„trestní zákon vyžaduje, aby o tom pachatel věděl“, tedy opět je nutné prokázání 

úmyslu. 

Trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí patří mezi ty trestné činy, za 

které zaniká trestní odpovědnost v případě, že jej pachatel dobrovolně a včas, tj. 

v době, kdy může být ještě škodlivému následku zabráněno, oznámí, nebo jeho 

škodlivému následku zamezí nebo jej napraví. Jedná se o tzv. účinnou lítost 

v taxativně vymezených případech podle § 33 trestního zákoníku, když v tomto 

                                                                                                                                            
Nicméně poněvadž v té době nebyl vydán zvláštní předpis, který by stanovil způsob výpočtu 

ekologické újmy, soud k tomuto uvedl, že pokud bylo možno obsah i rozsah těchto pojmů určitým 

způsobem vymezit, mělo být pro určení výše újmy užito hledisek podle § 89 odst. 1 trestního zákona 

pro stanovení značné škody a škody velkého rozsahu. 
206

  Tj. prospěch nejméně 500.000,- Kč (§138 odst. 1,2 tr. zákoníku). 
207  

Tj. prospěch nejméně v částce 5.000.000,- Kč (§138 odst. 1,2 tr. zákoníku). 
208 

Ustanovení § 17 písm. b) trestního zákoníku stanoví, že k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší 

trestní sazby, se přihlédne, jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní 

vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní 

zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl. 
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případě je zájem společnosti na jejich odhalení nebo odstranění škodlivého následku 

větší než zájem společnosti na potrestání pachatele. Institut účinné lítosti zavádí i 

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

když ustanovení § 11 tohoto zákona stanoví stejné podmínky zániku trestní 

odpovědnosti právnických osob jako trestní zákoník a připouští účinnou lítost u všech 

trestných činů proti životnímu prostředí, na něž se tento zákon vztahuje (viz 

výše úvod této kapitoly). 

Jak již bylo uvedeno výše, trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí byl 

do původního trestního zákona zaveden s účinností ke dni 1. 2. 1990 jako trestný čin 

ohrožení životního prostředí.  Znění tohoto trestného činu účinné po novele č. 

134/2002 Sb. (účinnost od 1. 7. 2002) bylo rámcově převzato do nového trestního 

zákoníku účinného od 1. 1. 2010, nově byl stanoven vysoký stupeň ochrany i pro 

území Natura 2000, tj. u evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, když 

povinnost chránit tato území vyplývá pro každý členský stát Evropské unie ze směrnic 

Rady č. 92/43/EHS a č. 79/406/EHS. Tato úprava však byla opětovně s účinností od 1. 

12. 2011 vypuštěna. V případě základní skutkové podstaty trestného činu poškození a 

ohrožení životního prostředí, § 293 odst. 1, byla převzata z původního trestního 

zákona trestní sazba i druhy trestů. Rovněž v případě odst. 2 byla trestní sazba i druhy 

trestů přejaty, ke zmírnění došlo již při nabytí účinnosti novely č. 134/2002 Sb., když 

došlo ke snížení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody z šesti na pět let. 

Nově se tato kvalifikovaná skutková podstata § 293 odst. 2 vztahuje i na osoby, které 

poruší důležitou povinnost vyplývající z jejich zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce nebo uloženou jim podle zákona (viz výše subjekt trestného činu). V případě § 

293 odst. 3 došlo rovněž ke zmírnění již k 1. 7. 2002, a to ke snížení dolní hranice 

trestní sazby trestu odnětí svobody ze tří na dva roky. A stejná situace nastala i u § 

294, poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, neboť již novelou č. 

134/2002 Sb. došlo ke zmírnění jeho prvního odstavce, když byla snížena horní 

hranice trestní sazby z jednoho roku na šest měsíců, a i u kvalifikované podstaty 

uvedené v odst. dvě a tři došlo ke zmírnění, a to v případě odst. 2 ke snížení horní 

hranice trestní sazby ze tří na dvě léta a v odstavci tři ke snížení dolní hranice trestní 

sazby z roku na šest měsíců. Je tak možno konstatovat, že pokud se týká trestů za 

tento trestný čin, do nového trestního zákoníku byly převzaty totožné tresty a k žádné 

výraznější změně nedošlo.  
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Při současné právní úpravě jsou ustanovení § 293 a § 294 trestního zákoníku obecnou 

skutkovou podstatou a následující trestné činy jsou zvláštními skutkovými podstatami 

ohrožení nebo poškození životního prostředí a tyto mají přednost, tzn., že k aplikaci 

ustanovení § 293 nebo § 294 je přistoupeno až v případě, kdy nelze protiprávní 

jednání pachatele kvalifikovat jako žádný speciální trestný čin, ale jeho protiprávní 

jednání je natolik závažné, že naplní skutkovou podstatu jednoho z těchto „obecných“ 

trestných činů.  

 

Co se týče zvláštních skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí, 

patří trestný čin poškození lesa (§ 295 trestního zákoníku, dříve poškozování lesa 

těžbou § 181c trestního zákona) mezi ty trestné činy, jež byly v minulosti opakovaně 

soudy projednávány, a jejich pachatelé byli odsouzeni. Tohoto trestného činu se 

dopustí ten, kdo byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností 

provedenou v rozporu s jiným právním předpisem způsobí, byť i připojením k již 

existující holině, vznik holé seče nebo způsobí závažné poškození lesa na celkové větší 

ploše lesa nebo proředí lesní porost pod hranici zakmenění stanovené jiným právním 

předpisem na celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 

nebo zákazem činnosti. 

Kdo spáchá takový čin opětovně nebo vznikne- li těžbou nebo jinou činností holá seč 

nebo proředění na celkově značné ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti. Subjektem tohoto trestného činu může 

být kdokoliv, od 1. 1. 2012 tedy i právnická osoba. Objektem tohoto trestného činu 

je zájem na ochraně lesů jako specifické složce životního prostředí. Co se týče 

objektivní stránky trestného činu, kterou tvoří jednání pachatele, následky činnosti 

pachatele a příčinná souvislost, spočívá v tomto případě jednání pachatele v těžbě 

lesních porostů nebo v jiné činnosti, která byla provedena v rozporu s jiným právním 

předpisem. Tímto předpisem je především zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, který 

upravuje těžbu dříví. Jinou činností, než těžbou, může být např. pokácení lesního 

porostu a ponechání pokácených stromů na místě bez odtěžení, provedení 

rozsáhlejších terénních úprav v lese, aj. Co se týče následků činnosti pachatele, tyto 

jsou stanoveny alternativně, tedy buď musí dojít ke vzniku holé seče- odstranění 

veškerého porostu na určité ploše, vytvoření tzv. holiny nebo proředění lesního 
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porostu pod hranicí zakmenění- tato hranice je stanovena v lesním zákoně
209

 anebo 

jinému závažnému poškození lesa- např. více holin blízko u sebe, vytvoření holiny 

těsně pod hranicí celkově větší plochy. Touto činností může být poškozen i vlastník 

sousedního lesa, neboť touto činností hrozí nárůst škod následkem větrných kalamit 

na nově vzniklých porostních stěnách a šíření přirozených škůdců. Celkovou větší 

plochou lesa se podle legální definice uvedené v ustanovení § 296 odst. 2 trestního 

zákoníku rozumí plocha o výměře větší než 1, 5 ha. 

K trestní odpovědnosti pachatele (tedy naplnění subjektivní stránky této skutkové 

podstaty) postačuje nevědomá nedbalost. 

Kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu (tzn. použití přísnější právní 

kvalifikace ve druhém odstavci) spočívá v opakování takového jednání, nejen 

v případě vícečinného souběhu těchto trestných činů, ale i v případě dřívějšího 

odsouzení za tento trestný čin. Druhým případem použití přísnější právní kvalifikace 

je způsobení holé seče nebo proředění na celkově značné ploše lesa. Tou se rozumí 

plocha větší než 3 ha (§ 296 odst. 2 trestního zákoníku). 

V případě spáchání tohoto trestného činu připadá v úvahu jednočinný souběh 

s trestným činem krádeže. 

 Trestný čin poškození lesa patří rovněž mezi trestné činy, u nichž je možný zánik 

trestní odpovědnosti z důvodu účinné lítosti (§ 33 trestního zákoníku v případě 

fyzických osob a § 11 zákona č. 418/2011 Sb. v případě právnických osob).  

Tento trestný čin byl poprvé zaveden do trestního zákona novelou č. 134/2002 Sb., 

tedy od 1. 7. 2002, a to jako trestný čin poškozování lesa těžbou (§ 181c). Do té doby 

mohlo být takové protiprávní jednání posuzováno pouze podle ustanovení § 181a 

nebo § 181b, tzn. trestný čin ohrožení nebo poškození životního prostředí, a tyto 

trestné činy se následně staly ve vztahu k trestnému činu poškozování lesa těžbou 

obecnou skutkovou podstatou. Vzhledem ke skutečnosti, že nově zavedená skutková 

podstata byla pro případné pachatele příznivější, musel soud v případech, které byly 

spáchány před nabytím účinnosti novely č. 134/2002 Sb. a byly projednávány po 

nabytí účinnosti této novely, posuzovat trestnost činu podle § 181c, což v řízení před 

                                                 
209

 Podle ustanovení § 31 odst. 4 z. č. 289/1995 Sb., zákona o lesích, je hraničním limitem prořeďování 

porostů stanoveno kritérium 0,7 plného zakmenění (to neplatí, pokud se prosvětlení provádí ve 

prospěch následného porostu nebo za účelem zpevnění porostu). 
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krajským soudem vedlo často ke snížení trestu, který byl uložen před soudem prvního 

stupně, nebo až k beztrestnosti pachatelů, neboť jejich jednání, které bylo původně 

posouzeno jako trestné podle § 181a, popřípadě § 181b po účinnosti novely nenaplnilo 

všechny znaky nové skutkové podstaty poškozování lesa těžbou. Tato skutečnost byla 

dána zejména tím, že do účinnosti novely nebyla definována plocha lesa, na níž 

muselo dojít k neoprávněné těžbě, takže bylo na orgánech činných v trestním řízení, 

jak sami (resp. s pomocí vypracovaných znaleckých posudků) posoudí, zda došlo 

k poškození životního prostředí a zda takovéto poškození dosahuje intenzity trestného 

činu, nebo se jedná pouze o přestupek. To, že taková situace nebyla výjimečná, 

dokazuje např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 650/2003 ze dne 25. 6. 2003, 

když Krajský soud v Ostravě v odvolacím řízení, musel v některých bodech obžaloby 

zprostit pachatele, které původně uznal Okresní soud ve Vsetíně vinnými z trestného 

činu ohrožení životního prostředí podle § 181a odst. 1, odst. 3 trestního zákona, 

účinného do 30. 6. 2002, kterého se v období od března 1998 do září 1999 dopustili 

obviněný T. P. sedmi skutky a obviněný P. H. šesti skutky spočívající zejména 

v neoprávněné mýtní těžbě, tzn. v těžbě prováděné v rozporu s ustanoveními zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, kterou způsobili holoseče různé rozlohy. Pro ty dílčí skutky, 

kterými obvinění způsobili holoseče o rozloze 0,87 ha, 0,47 ha, 1,3 ha, 0,8 ha, tzn. o 

rozloze nižší, než jaká byla vyžadována po účinnosti novely trestního zákona, tj. více 

než 1,5 ha, musel krajský soud obviněné obžaloby zprostit, neboť nově musel 

posoudit jednání pachatelů podle § 181c trestního zákona, který byl příznivější. 

Krajský soud v souvislosti s touto skutečností také zmírnil tresty, které uložil Okresní 

soud ve Vsetíně, a to obviněnému T. P. uložil trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců, 

jehož výkon podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání tří roků, a trest zákazu 

činnosti spočívající v zákazu jakýchkoliv aktivit souvisejících s organizací těžby 

dřevní hmoty a s nákupem a prodejem neopracované dřevní hmoty na dobu tří let 

(původní trest, uložený Okresním soudem ve Vsetíně, byl trest odnětí svobody tři roky 

nepodmíněně a zákaz činnosti na dobu osmi let), a obviněnému P. H. uložil trest 

odnětí svobody v trvání jednoho roku, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let 

a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu jakýchkoliv aktivit souvisejících 

s organizací těžby dřevní hmoty a s nákupem a prodejem neopracované dřevní hmoty 

na dobu dvou let (původní trest uložený obviněnému P. H. Okresním soudem ve 

Vsetíně byl trest odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců nepodmíněně a trest 

zákazu činnosti na dobu osmi let). Nejvyšší státní zástupkyně podala v neprospěch 
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obviněných dovolání k Nejvyššímu soudu, když její argumentace spočívala zejména 

v tom, že k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu nemusí vzniknout 

souvislá holoseč popřípadě souvislé proředění, ale že zákonodárce měl na mysli 

celkovou větší plochu, což neznamená plochu souvislou, ale „úhrnnou“ či 

„výslednou“. Byla toho názoru, že lze sčítat jednotlivé plochy postižené protiprávní 

těžbou. Nejvyšší soud však dal za pravdu krajskému soudu v tom právním názoru, že 

každým dílčím útokem musel být způsoben vznik holoseče na souvislém území o 

ploše větší než 1,5 ha, popřípadě souvislá plocha proředění lesního porostu větší než 

1,5 ha. Gramatickým výkladem došel Nejvyšší soud k závěru, že nelze sčítat 

jednotlivé holoseče menší než 1,5 ha ani dohromady holé seče a proředění lesního 

porostu na jednotlivých plochách menších než 1,5 ha. Stejný názor vyslovil Nejvyšší 

soud též ve svém usnesení sp. zn. 7 Tdo 639/2003, nebo v usnesení sp. zn. 5 Tdo 

667/2005. 

Jiným rozhodnutím soudu, které narazilo na rozdílnost úpravy nového trestného činu 

poškozování lesa těžbou, jejž se stalo privilegovanou skutkovou podstatou 

k trestnému činu ohrožení životního prostředí, je např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

sp. zn. 4 Tz 81/2006. Dalším příkladem je rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 

Tdo 503/2003, který zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byl potvrzen 

rozsudek Okresního soudu ve Zlíně, jímž byl pachatel P. B. uznán vinným z trestného 

činu ohrožení životního prostředí podle § 181a odst. 1 trestního zákona, kterého se 

měl dopustit tím, že „na různých místech okresu Z. v době od počátku roku 1999 do 9. 

2. 2000, kdy byl vzat do vazby, způsobem zcela se vymykajícím řádné těžbě a 

předpisům o ochraně životního prostředí, neoprávněně vytěžil v lokalitě Chráněné 

krajinné oblasti B. K. dřevní hmotu se způsobením značné škody, přičemž vytěžené 

území nezalesňoval a těžil i stromy, které nebyly ve věku předepsanému k těžbě, čímž 

vážně ohrozil životní prostředí.“ Nejvyšší soud své rozhodnutí týkající se tohoto 

skutku zdůvodnil tak, že je zcela nekonkrétní označení místa, není nijak specifikována 

značná škoda a zcela chybí uvedení příslušného předpisu, který měl obviněný svým 

jednáním porušit. Nadto uvedl, že došlo k nesprávnému právnímu posouzení skutku, 

neboť ačkoli byl skutek spáchán před účinností novely č. 134/2002 Sb., oba soudy 

rozhodovaly o předmětném skutku v době, kdy byl trestný čin poškozování lesa 

těžbou již součástí trestního zákona a vzhledem k § 16 odst. 1 trestního zákona měl 

posoudit, zda obviněný naplnil znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu.  
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Oproti dřívější úpravě, účinné do 31. 12. 2009, je nová úprava přísnější. K poškození 

lesa může nyní dojít i jinou činností, nikoliv jen těžbou (z tohoto důvodu došlo 

k úpravě názvu tohoto trestného činu), a ke vzniku holé seče na celkově větší ploše 

lesa může dojít i připojením nově způsobené holiny k již existující holině (tzn., že 

nově jde k tíži pachatele již existující rozloha holiny, kterou pachatel pouze rozšíří na 

plochu větší než jeden a půl hektaru). Tímto zpřesněním by mělo být zamezeno 

obcházení zákona, ke kterému docházelo při předchozí úpravě (viz i výše zmíněná 

usnesení Nejvyššího soudu), a to tak, že pachatel vytvořil více holin blízko u sebe, 

přičemž jejich jednotlivé rozlohy byly těsně pod stanovenou hranicí 1,5 ha, nebo 

docházelo k přímému navazování další následnou těžbou na již existující holiny. 

Takové způsoby jednání, ačkoli byly pro ekosystém lesa velmi nebezpečné, daleko 

nebezpečnější než vytvoření jedné souvislé holiny, byly kvalifikovány pouze jako 

přestupek. 

Co se týče možné restituce škody jako nápravy ekologické újmy, tak uvedení lesa do 

původního stavu trvá 80-100 let, a v tomto spočívá i specifikum poškozování lesa, a 

po tuto dobu nemůže les plnit důležité ekologické funkce – protierozní, 

vodoochrannou, klimatickou, krajinotvornou, ochranu biologické rozmanitosti. 

Finanční náklady v případě lesa jsou však nižší než např. v případě uvedení znečištěné 

půdy nebo vody do původního stavu. 

 

Ke specifické ochraně slouží i trestný čin poškození vodního zdroje, který byl nově 

začleněn zákonem č. 330/2011 Sb. ustanovením § 294a. Tohoto trestného činu se 

dopustí ten, kdo byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je 

stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro 

zvláštní ochranu vodního zdroje. Pachatel takového trestného činu bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta. Podle důvodové zprávy bylo navrženo vyčlenění 

ochrany vodního zdroje z ustanovení § 293 a § 294 trestního zákoníku ve znění do 1. 

12. 2011, neboť se nejedná o složku životního prostředí, tou je voda jako taková, 

nebylo tudíž vhodné a systematické, aby ochrana vodního zdroje byla obsažena 

v obecné skutkové podstatě chránící životní prostředí a jeho složky. Jedná se o velice 

úzce zaměřenou skutkovou podstatu, jejímž předmětem ochrany je pouze vodní zdroj, 
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u něhož je stanoveno ochranné pásmo (podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., vodního 

zákona). Ochranné pásmo se stanovuje k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo 

využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 

za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité 

vody, stanovuje je vodoprávní úřad, a to opatřením obecné povahy. Vyžadují-li to 

závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje 

s nižší kapacitou, než je uvedeno výše.  

Je zřejmé, že v případě tohoto trestného činu jde spíše než o ochranu složky životního 

prostředí o ochranu zdraví a života lidí, jimž tyto vody mají sloužit, a ochranu jejich 

hospodářského významu, když tyto jsou rezervoárem pitné vody. 

 

Trestný čin neoprávněného nakládání s odpady (§ 298 trestního zákoníku, dříve: 

neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady § 181e trestního zákona) je zvláštním 

druhem poškození nebo ohrožení životního prostředí, když trestá neoprávněné 

nakládání se zdrojem ohrožení životního prostředí, s odpady. Tento trestný čin podle 

účinného znění obsahuje dvě samostatné základní skutkové podstaty, a tyto jsou 

rozděleny do odst. 1 a odst. 2. Podle odst. 1 se tohoto trestného činu se dopustí ten, 

kdo byť i z nedbalosti poruší jiný právní předpis upravující nakládání s odpady tím, že 

přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu 

veřejné moci
210

, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas, popřípadě 

v připojených podkladech, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 

podstatné údaje zamlčí, takovéto jednání je spojeno s možným trestem odnětí svobody 

až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Jde tak výhradně o skutkovou podstatu 

týkající se přepravy odpadu přes hranice státu, a to jak dovozu, tak vývozu odpadu. 

Jiným právním předpisem, jehož porušení je podmínkou pro naplnění základní 

skutkové podstaty tohoto trestného činu a musí být vždy ve výroku rozsudku soudu 

dostatečně označen, neboť se jedná o tzv. blanketní dispozici, a v opačném případě by 

se jednalo o opomenutí jednoho ze základních znaků objektivní stránky skutkové 

podstaty tohoto trestného činu (shodně usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 

                                                 
210

 Tímto orgánem je Ministerstvo životního prostředí (ust. § 53 odst. 2 zákona o odpadech), výjimečně 

celní úřady stanovené vyhláškou Ministerstva financí pro přeshraniční přepravu odpadu do a ze států, 

které nejsou členy Evropské unie (ust. § 60 zákona č. 185/2001 Sb.). 
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725/2007), je zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších 

zákonů, dále jsou to vyhlášky upravující převážně podrobnosti nakládání s různými 

druhy odpadu
211

, a v neposlední řadě předpisy Evropských společenství
212

. Česká 

republika je rovněž vázána mezinárodní Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijatou dne 22. 3. 

1989, ke které Česká republika přistoupila dne 24. 7. 1991, když samotná Úmluva 

vstoupila v platnost dnem 5. 5. 1992, a tímto ustanovením jsou tak plněny i závazky 

pro Českou republiku z této úmluvy vyplývající.  

Druhá základní skutková podstata tohoto trestného činu, obsažená v odstavci 2, 

postihuje různé jiné, byť i nedbalostní, způsoby nakládání s odpadem, a to ukládání 

odpadu, jeho odkládání, přeprava nebo jiné nakládání s ním, a takové jednání pro jeho 

trestnost musí způsobit poškození nebo ohrožení životního prostředí (viz výše ust. § 

293 odst. 1 trestního zákoníku, které obsahuje legální definici tohoto pojmu a jde tak o 

zvláštní způsob poškození nebo ohrožení životního prostředí), k jehož odstranění je 

třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu (tzn. nejméně 500.000,- Kč). Tyto 

způsoby nakládání s odpadem, musí být, pro naplnění všech znaků skutkové podstaty 

předmětného trestného činu, shodně jako u skutkové podstaty uvedené v odstavci 

jedna, v rozporu s jiným právním předpisem. Jedná se o kumulativní podmínky, tzn., 

že aby bylo jednání pachatele trestné, musí být splněny zároveň. Výčet způsobů 

nakládání s odpady v tomto odstavci je pouze demonstrativní, proto jsou pro 

posouzení protiprávnosti jednání velmi důležité další dvě podmínky, tzn., že je 

nakládání s odpadem v rozporu s jiným právním předpisem a poškození nebo 

ohrožení životního prostředí musí odpovídat určitému rozsahu a intenzitě. Proto musí 

                                                 
211 Vyhláška č.  376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhláška 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 (Katalog odpadů), vyhláška č.  382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě, vyhláška č.  383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška 

č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenyl-metanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek 

v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), vyhláška č.  237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, vyhláška č.  374/2008 Sb., o přepravě odpadů 

a o změně vyhlášky 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 (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.  

197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 
212

 Směrnice EP a Rady EU ze dne 19. 11. 2008 č. 98/2008, o odpadech a zrušení některých směrnic, 

směrnice Rady EU ze dne 26. 4. 1999 č. 1999/31/ES, o skládkách odpadů, nařízení EP a Rady EU ze 

dne 14. 6. 2006 č. 1013/2006, o přepravě odpadů.  
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být vždy z právní věty výroku rozsudku soudu patrné, jak a ve kterých směrech bylo 

životní prostředí skutečně poškozeno a jak a v jakých směrech došlo jen k jeho 

ohrožení. Trestní zákoník nevyžaduje, aby bylo ohrožení bezprostřední, jako je tomu 

u trestného činu obecného ohrožení (k tomu více např. usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 24. 6. 2009, sp. zn. 3 Tdo 667/2009), postačuje tak i ohrožení, u něhož může dojít 

k poškození životního prostředí v blízké budoucnosti. Jiným nakládáním s odpady 

může být podle ust. § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jejich 

shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, 

úprava, využívání a odstraňování, a tyto činnosti jsou podrobně definovány 

v následujících ustanoveních tohoto zákona. Je povinností soudu v právní větě 

rozsudku konkretizovat, o jaký jiný způsob nakládání se jedná, a to „zejména odkazem 

na některý ze způsobů nakládání s odpady obecně vymezených v ustanovení § 4 písm. 

d)“ této mimotrestní právní normy (usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 

725/2007-viz dále).  

Pachatelem, tj. subjektem tohoto trestného činu, může být kdokoli, tedy nyní 

fyzická i právnická osoba, neboť, jak je již několikrát uvedeno výše, od 1. 1. 2012 je 

v právním řádu České republiky zavedena trestněprávní odpovědnost právnických 

osob. Důkazem, jak zejména v této oblasti ochrany životního prostředí před zdrojem 

ohrožení, odpady, bylo v minulosti obtížné účinně prokázat odpovědnost pachatele, je 

např. průběh řízení u Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 725/2007, když obžalovaný, 

jednatel firmy, namítal, že odvolací soud vykonstruoval jeho zavinění na základě 

spekulací, neboť podle něj nelze jednoznačně poukázat na obchodní společnost P., s. 

r. o., jako na znečišťovatele životního prostředí a původce havárie čističky odpadních 

vod v M. p. B., přičemž obviněný sám nikdy nenakládal s odpady. V tomto případě je 

zřejmé, že pokud by se soudu individuální odpovědnost nepodařila prokázat, nemohl 

by být nikdo za takové nezákonné jednání odsouzen, ačkoli by bylo prokázáno, že se 

skutek skutečně stal, avšak bylo možné, aby trestní odpovědnost nesla osoba, která 

jednala jménem právnické osoby nebo v jejím zastoupení, ovšem takové jednání jí 

opět muselo být prokázáno. V současné době by bylo možné potrestat právnickou 

osobu. Nejvyšší soud v předmětném usnesení uvedl, že z hlediska trestněprávní 

odpovědnosti v tomto případě není podstatné, že s nebezpečným odpadem obžalovaný 

skutečně nenakládal, pokud k takovému jednání došlo a on působil jako jednatel a 

odpadový hospodář, který o nakládání s odpadem rozhodoval. Nejvyšší soud dále 

uvedl, že v tomto případě není pro trestní odpovědnost obžalovaného podstatné ani to, 
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zda rozhodoval o nakládání z pozice jednatele nebo z pozice odpadového hospodáře, 

pokud by bylo prokázáno, že o nakládání s odpadem rozhodoval
213

. Podle usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2007, sp. zn. 5 Tdo 725/2007
214

, se k trestní 

odpovědnosti nevyžaduje žádná zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení 

pachatele ve smyslu § 90 odst. 1, 2 trestního zákona (nyní § 114 odst. 1, 2 trestního 

zákoníku), neboť jím může být v zásadě kdokoliv, jestliže v rozporu s právními 

předpisy ukládá (nebezpečné) odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi 

nakládá a tím poškodí nebo ohrozí životní prostředí. 

Co se týče subjektivní stránky tohoto trestného činu, stačí v obou případech 

základních skutkových podstat pro jejich naplnění nedbalostní jednání pachatele.  Co 

se týče objektivní stránky trestného činu, může mít jednání jak formu konání 

(ukládání, odkládání odpadu na místa, která k tomuto nejsou určena, a tím způsobení 

ohrožení nebo poškození některé složky životního prostředí v požadovaném rozsahu-

viz např. povinnost stanovená v ust. § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. fyzickým 

osobám týkající se komunálního odpadu), tak i opomenutí (ust. § 112 trestního 

zákoníku), tzn. zejména opomenutí takového konání, ke kterému byl pachatel povinen 

podle jiného právního předpisu, např. původce odpadů obsahujících azbest a 

oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, 

aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna 

                                                 
213

 Srovnej dále pozn. 214. 
214

 Rozsudkem Okresního soudu Praha-západ ze dne 19. 10. 2006 byli uznání vinnými Ing. J. Ch., jako 

jednatel firmy a odpadový hospodář, a J. B., jako technolog, z trestného činu nakládání s odpady podle 

§ 181e odst. 1 trestního zákona, kterého se měli dopustit tím, že nejméně v době od 2. ½ roku 2001 do 

10. 5. 2002 při řízení provozu obchodní společnosti P., s. r. o., v areálu ÚVR M. p. B. vědomě 

provozovali hospodářskou činnost spočívající v úpravě a likvidaci nebezpečných odpadů v rozporu s 

obecně závaznými právními předpisy a se schváleným provozním řádem, když nechali shromažďovat 

nebezpečné odpady v neschválené nádrži, která nebyla zabezpečena proti vnějším vlivům a únikům 

škodlivin do prostředí, a dále v rozporu se závaznými limity byl vypouštěn tekutý odpad obsahující 

toxické kovy, ropné a další organické látky do kanalizace. Tím obvinění způsobili zamoření půdy v 

nejbližším okolí a snížení účinnosti biologické technologie čističky odpadních vod v M. p. B. Okresní 

soud obžalovaným nejprve udělil peněžitý trest ve výši 30.000,- Kč s náhradním trestem odnětí 

svobody v trvání 3 měsíce a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu zaměstnání a samostatné 

výdělečné činnosti spojených s odpovědností při nakládání s nebezpečnými odpady a v zákazu výkonu 

funkce statutárních orgánů v obchodních společnostech zabývajících se nakládáním s nebezpečnými 

odpady, pokud by funkce statutárního orgánu souvisela s odpovědností při nakládání s nebezpečnými 

odpady, a to na dobu 2 roky. Následně byl rozsudek zrušen Krajským soudem v Praze, ten obžalované 

rovněž uznal vinnými trestným činem nakládání s odpady a navíc i trestným činem poškozování a 

ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení dle § 182 odst. 1 písm. b) tr. zák. a uložil za to oběma 

trest odnětí svobody v trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dva roky a trest 

zákazu činnosti. Následně byl rozsudek zrušen Nejvyšším soudem ČR a vrácen krajskému soudu. 

Krajský soud rozhodl znovu a uložil pouze úhrnný trest odnětí svobody v trvání 5 měsíců 

s podmíněným odkladem na zkušební dobu dva roky. Tento rozsudek byl následně potvrzen Usnesením 

Nejvyššího soudu (sp. zn. 5 Tdo 662/2008).  
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nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna 

(ust. § 35 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.). 

 

Kvalifikovaná skutková podstata je obsažená v odst. 3 a v odst. 4 tohoto ustanovení a 

spočívá ve spáchání činů uvedených v odst. 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny 

(z povahy organizované skupiny, která se vytváří za dosažením určitého cíle, je 

z hlediska zavinění nutný alespoň nepřímý úmysl), získá-li pachatel takovým činem 

pro sebe nebo pro jiného značný prospěch (tzn. v souladu s ust. § 138 trestního 

zákoníku nejméně v částce 500.000,-Kč) nebo pokud takový čin spáchá opakovaně. 

Za takováto protiprávní jednání je možno uložit trest odnětí svobody na šest měsíců až 

tři léta nebo zákaz činnosti. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým 

trestem bude pachatel potrestán, pokud takovým protiprávním jednáním získá pro 

sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu (tzn. nejméně 5 mil. Kč) nebo týká-li 

se takový čin nebezpečného odpadu (ust. § 298 odst. 4 trestního zákoníku). Který 

odpad je odpadem nebezpečným, je stanoveno v ust. § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 

Sb. Je jím odpad jednak uvedený v obecně závazné vyhlášce č. 381/2001 Sb., tzv. 

Katalog odpadů, provádějící zákon o odpadech, jenž obsahuje v příloze č. 2 Seznam 

nebezpečných odpadů, a dále jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech jako např. 

výbušnost, toxicita, hořlavost, infekčnost, mutagenita aj.  

Je otázkou, proč v případě kvalifikované skutkové podstaty uvedené v odstavci 4 

předmětného ustanovení zákon neumožňuje uložit za vyjmenovaná protiprávní 

jednání jako možný trest trest zákazu činnosti, neboť jej výslovně nezmiňuje. Trest 

zákazu činnosti nelze uložit tehdy, pokud není výslovně uveden u konkrétního 

ustanovení trestního zákoníku (a contrario ust. § 53 odst. 2 trestního zákoníku). 

V tomto případě by možnost uložení tohoto trestu byla velice žádoucí, neboť trestného 

činu neoprávněného nakládání s odpady se dopouští osoby zejména při své 

podnikatelské činnosti. Účelem tohoto trestu je znemožnit pachateli trestného činu, 

aby takový čin v budoucnu opětovně spáchal (blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR 

sp. zn. 2 Tz 9/62). Jak uvádí P. Šámal
215

, jeho smyslem je dočasně vyřadit pachatele 

z možnosti zastávat a vykonávat určité zaměstnání, povolání a funkce nebo vykonávat 

činnosti, k nimž je zapotřebí zvláštního povolení, tzn. aktivity, k nimž se vyžaduje 

                                                 
215

    Šámal, P. a kolektiv: Trestní zákoník (EVK), C. H. Beck, 2009, 1. vydání, s. 815. 
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určitá morální a odborná způsobilost a které pachatel zneužil nebo využil ke spáchání 

trestného činu nebo trestným činem vyvolal vážné pochybnosti o své způsobilosti 

k výkonu těchto činností. Tento druh trestu tak může mít i preventivní účinek pro 

případné potenciální pachatele, neboť hrozba nemožnosti vykonávat své zaměstnání 

nebo činnost, ke které je potřeba zvláštního povolení, a tím se připravit i na několik let 

o možnost zákonného výdělku v oboru, který znají, v němž si vytvořili podmínky pro 

podnikání a mají určitou důvěru klientů, je pro pachatele větší hrozbou než případný 

peněžitý trest, neboť v odpadovém hospodářství jsou v oběhu velké sumy financí a 

zákonné možnosti uložení peněžitého trestu jsou v porovnání s nimi často 

nedostatečné
216

. Problémem trestu zákazu činnosti je obtížnější kontrolovatelnost jeho 

dodržování, neboť na něj není vázán žádný dohled, nedodržení tohoto zákazu je 

postižitelné pouze jako trest maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 

337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, popřípadě se ke zjištění jeho porušení 

přihlédne při rozhodování o podmíněném upuštění od výkonu tohoto trestu, nicméně 

výkon zakázané činnosti dobu výkonu trestu neprodlužuje. Ve výroku rozsudku musí 

soud zakazovanou činnost vymezit konkrétně, přesně a jednoznačně, aby bylo možné 

tento trest vykonat (tzn. je to důležité i pro právní jistotu pachatele) a zároveň jej 

účinně kontrolovat (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Tz 36/86). 
217

  

 

Oproti předchozí úpravě v trestním zákoně (ust. § 181e) došlo k rozšíření trestnosti, 

neboť původně bylo trestné pouze neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady. 

Neoprávněné nakládání s odpady ostatními, „obyčejnými“, mohlo být kvalifikováno 

pouze jako správní delikt nebo přestupek podle zákona o odpadech
218

. Nově je tak 
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  Podle současné úpravy je sice možné peněžitý trest uložit teoreticky v rozpětí 2.000,- Kč až 

36.500.000,-Kč, závažnost trestu se odráží v počtu denních sazeb, ale výše denní sazby, která může 

činit nejméně 100,- Kč a nejvíce 50.000,- Kč, je závislá na osobních a majetkových poměrech 

pachatele, tzn. zejména na jeho výdělku a vyživovacích povinnostech, a peněžitý trest tak musí být 

stanoven reálně a musí být přiměřený poměrům pachatele. Nelze jej uložit, je-li zřejmé, že by byl 

nedobytný (ust. § 68 trestního zákona). 

217
 Viz výše pozn. 214 vymezení trestu zákazu činnosti Okresním soudem v Praze nebo viz usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 3 Tdo 667/2009, když v tomto případě Krajský soud 

v Hradci Králové uložil původně trest zákazu činnosti „spočívající v zákazu výkonu řídících a 

manažerských funkcí a podnikatelských aktivit ve firmách s předmětem podnikání v oblasti nakládání 

s odpady a s nebezpečnými odpady a zprostředkování obchodní činnosti v oblasti nakládání s odpady a 

s nebezpečnými odpady na dobu deseti let“. 
218 

Část desátá zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nazvaná sankce a obsahující dvě hlavy, a to Pokuty 

fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám, a hlavu II Přestupky, umožňující 

ukládání pokut fyzickým osobám. V zákoně č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, by se mohlo týkat 

neoprávněného nakládání s odpady pouze obecné ustanovení § 45, přestupky na úseky ochrany 

životního prostředí, použitelné subsidiárně k z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, které obecně stanovuje, že 
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možné trestat neoprávněné nakládání s jakýmkoli odpadem při splnění dalších dvou 

podmínek (viz výše), přičemž v dřívější úpravě nebyla podmínka nutnosti vynaložit 

na odstranění poškození nebo ohrožení životního prostředí náklady ve značném 

rozsahu. Podle důvodové zprávy k novému trestnímu zákoníku má být kladen důraz 

na ohrožení životního prostředí a nikoliv na to, o jaký odpad se jedná. Je zřejmé, že 

k ohrožení či poškození životního prostředí může dojít bez ohledu na to, zda se jedná 

o „obyčejný“ či nebezpečný odpad, což se prokázalo zejména v letech 2005-2006, kdy 

Česká republika řešila mnoho případů nelegálního dovozu odpadu zejména z 

území Německa na území České republiky
219

. Podle současné úpravy je tak trestná 

přeprava jakéhokoli odpadu přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu 

příslušného orgánu, nebo pokud dojde v žádosti o souhlas ke zkreslení či uvedení 

nepravdivých údajů. Podmínky přeshraniční přepravy odpadu jsou upraveny v části 

deváté zákona č. 185/2001 Sb., jež přímo navazuje na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady ES č. 1013/2006 ze dne 14. 6. 2006, o přepravě odpadu. 

Odstraňování odpadu
220

 je velkým a nákladným problémem každého státu a jeho 

nelegální dovoz za účelem jeho odstranění znamená pro konkrétní území značnou 

ekologickou zátěž. Z tohoto důvodu je, až na odpad, který vznikne v sousedních 

státech v důsledku živelných pohrom nebo za stavu nouze, dovoz odpadu za účelem 

jeho odstranění zakázán (ust. § 54 odst. 2 zákona o odpadech).  

Větší riziko ohrožení a poškození životního prostředí, které je spojeno s nakládáním 

s nebezpečnými odpady, je v nové úpravě v trestním zákoníku vyjádřeno jako 

okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby (§ 298 odst. 4).  

                                                                                                                                            
přestupku se dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí 

jiným způsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prostředí. 
219

 Česká inspekce životního prostředí udělila např. v roce 2006 firmě AM Servis, s. r. o., pokutu ve 

výši 2,5 mil. Kč za nelegální uložení německého odpadu v bývalém vojenském prostoru Boží Dar, 

Milovice, v roce 2007 uložila pokutu ve výši téměř 7 mil. Kč společnosti MTR Kladno, která ve 

spolupráci s německou firmou Günter Oertel nelegálně dovezla z Německa do ČR, a to do České Lípy 

2.000 tun, na skládky Jirkov 5.500 tun a Tušimice 6.500 tun, do sběrného dvora Postoloprty 1 500 tun 

odpadu. Firma Top Rapax z Mariánských Lázní dostala od ČIŽP pokutu 1,5 mil. Kč za uskladnění 

tohoto odpadu bez povolení. Problém bylo vymáhání těchto pokut, neboť většina firem skončila 

v konkurzu.  

Co se týče trestněprávního postihu osob podílejících se na dovozu odpadu z Německa do bývalého 

kravína v Libčevsi na Lounsku v roce 2005, byli stíháni řidiči aut, kteří naváželi tento odpad, trestní 

stíhání však bylo nakonec zastaveno. V březnu roku 2011 se situace opakovala, firma Alfa Green 

Power dovezla z Německa a uložila v areálu bývalého statku v Libčevsi 800 tun drceného plastu. Firma 

tvrdila, že se jedná o alternativní palivo, zkoušky krajského úřadu však prokázaly, že se ke smíchání 

s biomasou a následnému použití k vytápění nehodí a nařídila firmě jeho odvoz. ČIŽP zahájila s firmou 

správní řízení o uložení pokuty za nelegální dovoz odpadu. 
220

 Způsoby odstraňování odpadu jsou uvedeny v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. A jsou jimi 

zejména různé způsoby ukládání, spalování nebo vypouštění do vodních těles. 
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Trestný čin neoprávněného nakládání s odpady patří rovněž mezi trestné činy, u nichž 

je možný zánik trestní odpovědnosti z důvodu účinné lítosti (§ 33 trestního zákoníku 

v případě fyzických osob a § 11 zákona č. 418/2011 Sb. v případě právnických osob). 

 

 

Speciálním trestným činem k trestnému činu neoprávněného nakládání s odpady (§ 

298 trestního zákoníku) je trestný čin neoprávněného vypuštění znečišťujících látek 

(§ 297 trestního zákoníku), neboť z vymezení tohoto trestného činu je zřejmé, že se 

musí jednat o kapalnou látku, která znečištění způsobí, což je jedna z možné formy 

odpadu, a nikoli tuhý odpad. Znečišťující látky jsou uvedeny v přílohách I (ropné 

látky, tj. ropa v jakékoli její formě i její směsi) a II (jedovaté kapalné látky volně 

ložené) úmluvy Marpol a pro potřeby směrnice 2005/35/ES jsou jedovaté kapalné 

látky rozděleny ještě do čtyř kategorií A-D. Trestný čin neoprávněného vypuštění 

znečišťujících látek je zcela novým trestným činem, který byl do nového trestního 

zákoníku zaveden z důvodu harmonizace českého práva s evropským právem, a to na 

základě směrnice Evropského parlamentu a Rady ze 7. září 2005, č. 2005/35/ES, o 

znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání. Tato směrnice navazuje 

na Mezinárodní úmluvu z roku 1973 o zabránění znečišťování z lodí (tzv. MARPOL) 

a Protokol k této úmluvě z roku 1978, když tato úmluva byla uzavřena s cílem zlepšit 

námořní bezpečnost a zvýšit ochranu mořského prostředí před znečištěním z lodí a 

z jiných plavidel
221

. 

Protiprávního jednání se dopustí ten, kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, tzn. se 

smlouvou Marpol, byť i z nedbalosti, buď vypustí (aktivní činnost), nebo nezabrání 

(pasivní - opomenutí), ač je k tomu povinen
222

, vypuštění ropné, jedovaté kapalné 

nebo jiné obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla. 

K naplnění této skutkové podstaty postačuje nedbalostní zaviněné jednání pachatele 

(...byť i z nedbalosti…), původně byla požadována k naplnění skutkové podstaty 

                                                 
221

 Československá socialistická republika přistoupila k Protokolu této úmluvy ke dni 2. 7. 1984, Česká 

republika je jejím nástupnickým státem a Protokol je tak pro ni závazný bez dalšího. Přistoupení 

k tomuto protokolu bylo oznámeno Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 71/1995 Sb. 
222

 Např. podle § 33 odst. 1 písm. h) zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, je velitel lodě povinen 

zabránit znečištění mořského prostředí, a zajistit, aby z lodě nebyly vypouštěny znečišťující látky 

uvedené v prováděcím právním předpise v množství, které překročí limit stanovený prováděcím 

právním předpisem, nebo v rozporu s podmínkami pro jejich vypouštění, stanovenými prováděcím 

právním předpisem.  
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tohoto trestného činu hrubá nedbalost
223

, ke změně, vypuštění slova „hrubé“, a tím i k 

rozšíření aplikace tohoto ustanovení, došlo novelou č. 330/2011 Sb. Formulace 

„…byť i z hrubé nedbalosti...“ znamenala spáchání tohoto trestného činu buď 

úmyslně, nebo alespoň z hrubé nedbalosti, ať už vědomé nebo nevědomé. Není dále 

bez zajímavosti, že k naplnění základní skutkové podstaty tohoto trestného činu se 

nevyžaduje žádné konkrétní znečištění, tzn. žádný konkrétní škodlivý následek, tento 

je vyžadován až pro případné použití vyšší trestní sazby. 

Kvalifikovaná skutková podstata, resp. tresty za ni, jsou odstupňovány do tří dalších 

odstavců, když nejzávažnější je způsobení smrti jednáním podle základní skutkové 

podstaty, za což připadá v úvahu trest odnětí svobody od tří do deseti let (odst. 4). 

Dalšími případy je naplnění základní skutkové podstaty jako člen organizované 

skupiny nebo opakovaně (tzn. ani zde není požadován určitý škodlivý následek). Pro 

splnění podmínky opětovného spáchání tohoto trestného činu není nutné, aby za 

takový čin byl pachatel již v minulosti odsouzen. Další skupinou kvalifikovaných 

skutkových podstat (odst. 3) jsou závažné škodlivé následky způsobené pachatelem 

při naplnění znaků základní skutkové podstaty. Těmito škodlivými následky jsou 

jednak těžká újma na zdraví, dále závažné a rozsáhlé poškození jakosti vody, 

živočišných nebo rostlinných druhů nebo jejich částí. V tomto případě záleží na 

každém konkrétním případu a vždy bude potřeba posuzovat tento rozsah podle 

zpracovaného znaleckého posudku, protože se škodlivost následku může lišit i jen 

místem vypuštění znečišťující látky. V neposlední řadě může být tímto škodlivým 

následkem poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit 

náklady ve velkém rozsahu (tzn. náklady nejméně v částce 5.000.000,- Kč).  

Tohoto trestného činu je možné se dopustit pouze na lodi nebo jiném plavidle, z něhož 

je vypuštěna určitá znečisťující látka. V případě České republiky, která nemá moře, 

přichází v úvahu použití tohoto ustanovení při aplikaci zásady registrace podle § 5 

trestního zákoníku, podle něhož platí, že trestnost činu spáchaného mimo území České 

republiky se posuzuje podle zákona České republiky, pokud byl trestný čin spáchán na 

palubě lodi nebo jiného plavidla, které je registrováno v České republice
224

, nebo, 

v souladu se zásadou personality, pokud by se tohoto trestného činu dopustil v cizině 

                                                 
223

 Podle ustanovení § 16 odst. 2 trestního zákoníku je trestný čin spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže 

přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům 

chráněným trestním zákonem. 
224

 Tento registr, tzv. námořní rejstřík, vede Ministerstvo dopravy ČR (v tomto případě je v postavení 

Námořního úřadu). 
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občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území 

povolen trvalý pobyt (§ 6 trestního zákoníku). 

 

Novým trestným činem, který byl do trestního zákoníku doplněn z důvodu nutnosti 

transpozice čl. 3 písm. i) směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí, je 

trestný čin neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími 

ozonovou vrstvu (§298a trestního zákoníku). Tohoto trestného činu se dopustí ten, 

kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu vyrobí, doveze, 

vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá. 

Taková osoba bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Tímto trestným činem je 

chráněna jen část ovzduší, ozonová vrstva Země, a to jen před určitými látkami, které 

ji nejvíce ohrožují. Ochranu ozonové vrstvy Země před nepříznivými účinky 

regulovaných látek a ochranu klimatického systému Země před nepříznivými účinky 

fluorovaných skleníkových plynů upravují přímo použitelné předpisy Evropské unie, 

kterými jsou zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze 

dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o 

některých fluorovaných skleníkových plynech. V zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, je stále hlava III, která je nyní již pouze adaptační normou, jenž upravuje 

další, zejména procedurální, sankční a institucionální souvislosti. Látkami 

poškozujícími ozonovou vrstvu jsou zejména freony a halony; jejich veškeré 

využívání bylo postupně, v několika časových etapách, již zakázáno. I tohoto 

trestného činu se může dopustit kdokoli, fyzická i právnická osoba.  

 Kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu je dána v případě, že je tento 

trestný čin spáchán opětovně nebo v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch (tzn., prospěch nejméně 500.000,- Kč), nebo pokud je spáchám ve značném 

rozsahu. V takovém případě bude pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců 

až na tři léta.  

Znak „v nikoli malém rozsahu“ v základní skutkové podstatě a „ve značném rozsahu“ 

v kvalifikované skutkové podstatě tohoto trestného činu vyjadřující rozsah 

spáchaného trestného činu bude vždy záviset na posouzení konkrétních okolností, za 

nichž byl trestný čin spáchán, výkladové pravidlo uvedené v ustanovení § 138 
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trestního zákoníku nelze použít, neboť nejde o finanční vyjádření látky, nicméně může 

být k němu přihlédnuto podle výnosu, který mohl pachatel utržit nebo utržil. Dalším 

kritériem může být i délka doby, po níž pachatel s uvedenými látkami nakládá. Je 

však nutné zohlednit i další kriteria jako např. způsob, jakým pachatel s uvedenými 

látkami nakládal.
225

 

 

Zvláštní skupinu trestných činů, které poskytovaly trestněprávní ochranu živé složce 

přírody před různými škodlivými způsoby nakládání s nimi, a to planě rostoucím 

rostlinám a volně žijícím živočichům, jednalo se tedy o trestněprávní druhovou 

ochranu, tvořily v novém trestním zákoníku dva trestné činy, a to neoprávněné 

nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a 

odnímání nebo ničení živočichů a rostlin (§ 299- § 301 trestního zákoníku, dříve: 

§181f, § 181g, § 181h trestního zákona). Trestný čin odnímání nebo ničení živočichů 

a rostlin byl do českého právního řádu zaveden (původně jako ustanovení §181h 

trestního zákona) na základě požadavku Úmluvy o biologické rozmanitosti
226

 novelou 

trestního zákona č. 134/2002 Sb., účinnou od 1. 7. 2002, a to jako jeden ze způsobů 

neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami. To, že došlo k vydělení do samostatného trestného činu v novém trestním 

zákoníku, reflektovalo zejména ten rozdíl, že v případě trestného činu odnímání nebo 

ničení živočichů a rostlin se ochrana poskytovala místní populaci (tzn. in situ) běžně 

volně žijících živočichů a rostlin, tj. všem druhům, které nebyly chráněny 

ustanoveními § 299-300, když těmito ustanoveními jsou chráněny jedinci zvláště 

chráněných druhů volně žijících živočichů a rostlin. Znění ustanovení v trestním 

zákoníku zůstalo v zásadě ve shodném znění jako ustanovení § 181h trestního zákona. 

                                                 
225

 K tomu obdobně srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne23. 9. 2010, sp. zn. 6 Tdo 609/2010, 

k výkladu znaku „ve značném množství“ v případě trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a s jedu podle § 283 odst. 1, 2 trestního zákoníku. 
226

 Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on the Biological Diversity) byla přijata 

zúčastněnými státy na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v Riu de Janeiru, 

v červnu 1992. V platnost vstoupila v roce 1993, pro Českou republiku nabyla platnosti dne 3. 3.1994, 

vyhlášena byla ve Sbírce zákonů Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1992 Sb. K Úmluvě 

byl v roce 2000 v Montrealu přijatý Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. Hlavní zásadou 

Úmluvy je zásada ochrany přírody in situ, tzn. v místě, kde se druhy vyskytují přirozeně. Až v případě, 

že organismy nelze uchovat na místě samém, nastupuje ochrana ex situ, tzn. mimo prostředí 

přirozeného výskytu (botanická zahrada, genová banka, záchranná stanice, zoologická zahrada). 
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Nad rámec požadavků CBD však bylo v novém trestním zákoníku trestněprávně 

upraveno nejen nezákonné odnímání, ale i ničení
227

. 

Zákonem č. 330/2011 Sb. došlo k vypuštění trestného činu odnímání nebo ničení 

živočich a rostlin a namísto něj byla do zákona zavedena nová skutková podstata 

trestného činu poškození chráněných částí přírody, jenž nemá s druhovou ochranou 

nic společného, neboť spojila ochranu několika rozličných objektů územní ochrany a 

prvků zvláštní ochrany přírody do jednoho ustanovení (viz dále). Druhová ochrana je 

nyní opět nedostatečná. Ustanovení § 301 trestního zákoníku ve znění do 1. 12. 2011 

chránilo biologickou rozmanitost přírody (tzv. biodiverzitu). Z důvodové zprávy 

k tomuto zákonu vyplývá, že toto nebylo záměrem předkladatele novely, neboť jeho 

záměrem bylo komplexně upravit druhovou ochranu a včlenit vše do jednoho 

ustanovení a následně upravit zcela nově ochranu výše zmíněných částí přírody. Při 

přijetí novely zákona však došlo k úplnému vypuštění trestného činu odnímání nebo 

ničení živočichů a rostlin obecně a do ustanovení týkajícího se neoprávněného 

nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami byla 

pouze vložena forma jednání „poškodí, odejme z přírody“ bez jakékoli další úpravy 

tohoto ustanovení. Došlo tak k tomu, že v současné době není poskytována 

trestněprávní ochrana volně žijícím živočichům a planě rostoucím rostlinám, které 

nemají zvýšený stupeň ochrany, tj. chráněným v rámci tzv. obecné ochrany podle § 5 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
228

, před nezákonným odběrem 

z přírody a jejich poškozováním. Odnímáním z přírody je jakýkoli způsob sběru nebo 

odchyt jakéhokoliv druhu živočichů a rostlin. V původním znění trestného činu 

odnímání nebo ničení živočichů a rostlin nebylo stanoveno jako trestné jakékoli 

nezákonné odnětí živočicha nebo rostliny z přírody, ale trestné bylo takové jednání 

pouze tehdy, pokud pachatel tak konal v takovém množství, že tím ohrožoval místní 

populaci těchto živočichů nebo rostlin. K určení, o jaké množství se jedná, bylo vždy 

nutné vyžádat odborné vyjádření nebo přibrat znalce pro vypracování znaleckého 

                                                 
227

 Trestného činu odnímání nebo ničení živočichů a rostlin (§ 301) se dopustí ten, kdo byť i z 

nedbalosti, poruší jiný právní předpis (tímto byl zákona č. 114/1992 Sb.) nebo rozhodnutí orgánu 

veřejné moci (tímto orgánem byl míněn orgán ochrany přírody) tím, že odnímá z přírody nebo ničí 

volně žijící živočichy nebo planě rostoucí rostliny v takovém množství, že tím ohrožuje místní populaci 

těchto živočichů nebo rostlin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
228

 Ust. § 5 odst. 1 z. č. 114/1992 Sb. podle něhož všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před 

zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů 

na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů 

nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany 

přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. 
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posudku, protože jednání pachatele bylo nutné vždy posoudit konkrétně k místním 

poměrům a ke stavu populace v daném ekosystému. Ačkoli je nyní nově 

kvalifikovanou skutkovou podstatou trestného činu neoprávněného nakládání 

s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami v ust. § 299 odst. 

3 (úmyslný trestný čin) mj. i neoprávněné nakládání, které způsobí dlouhodobé nebo 

nevratné poškození populace volně žijícího živočicha nebo planě rostoucí rostliny, 

nejedná se o totéž. Původní trestný čin byl trestným činem ohrožovacím, když 

následkem tohoto trestného činu bylo ohrožení místní populace těchto živočichů nebo 

rostlin, k naplnění skutkové podstaty tedy stačilo reálné nebezpečí vzniku poruchy, 

nemuselo dojít k poškození. Nyní je však k naplnění kvalifikované skutkové podstaty 

nutné způsobení dlouhodobého nebo nevratného poškození populace volně žijícího 

živočicha nebo planě rostoucí rostliny. Další rozdíl se týká trestněprávní odpovědnosti 

pachatele, když k této v případě trestného činu odnímání nebo ničení živočichů a 

rostlin postačovala nedbalostní forma zavinění. Nyní je nutné prokázání úmyslného 

jednání pachatele.  

 

Skutková podstata trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně 

žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je rovněž, stejně jako trestný čin 

poškození a ohrožení životního prostředí, rozdělen do dvou ustanovení podle 

subjektivní stránky trestného činu, tj. podle zavinění, když ust. § 299 vyžaduje 

úmyslné zavinění (ať už úmysl přímý nebo nepřímý) a v případě tohoto trestného činu 

uvedeného v ust. § 300 postačuje zavinění ve formě nedbalosti. Trestný čin 

úmyslného neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami (§ 299) má dvě základní skutkové podstaty a následně dvě 

kvalifikované skutkové podstaty k těmto dvěma základním. Tohoto trestného činu se 

dopustí ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme 

z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, 

sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 

nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech 

živočichů, rostlin nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty (odst. 1). Stejně 

bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, 

odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, 

zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu 
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živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo 

vyhynutím (odst. 2). Objektem tohoto trestného činu je ochrana chráněných druhů 

živé složky přírody před škodlivými způsoby nakládání s nimi, a to volně žijících 

živočichů
229

 a planě rostoucích rostlin
230

. Pachatelem tohoto trestného činu může být 

kdokoli, fyzická i právnická osoba. Objektivní stránka, jednání pachatele je v tomto 

případě velmi rozmanité- usmrcení/zničení
231

, zpracování, dovoz-vývoz-provezení, 

přechovávání, nabízení, zprostředkování, opatření sobě nebo jinému, nově i odejmutí 

z přírody a poškození. 

„Jiné právní předpisy“ tzn., ne trestní zákoník, jsou ty obecně závazné právní 

předpisy, které upravují ochranu zvláště chráněných druhů volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin. Hlavním předpisem, který obsahuje základní i bližší 

podmínky ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a rozlišení druhů 

podle stupně jejich ohrožení, je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Kategorie ohrožení druhů jsou tyto: kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené (ust. 

§ 48 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny). Seznam a stupeň ohrožení zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů stanovuje vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Předmětem útoku může být i 

mrtvý jedinec, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné, a to z průvodního 

dokumentu, obalu, značky, etikety nebo jiných okolností, že je vyroben z částí 

takového živočicha nebo rostliny (§ 48 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.), neboť je 

chráněn stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina, což se 

odráží i ve skutečnosti, že mezi taxativně vyjmenovanými způsoby jednání, je 

„zpracovává“, což je způsob nakládání s usmrceným živočichem nebo zničenou 

rostlinou. Pojem „exemplář chráněného druhu“ je definován v Úmluvě o 

mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, tzv. 

Úmluva CITES
232

, a je jím živý nebo neživý volně žijící živočich nebo planě rostoucí 

                                                 
229

 Volně žijící živočich je podle definice obsažené v § 3 písm. d) z. č. 114/1992 Sb. jedinec 

živočišných druhů, který se vyskytuje v přírodě a není v přímé péči člověka. Za jedince v přímé péči 

člověka se považuje jedinec živočišných nebo ptačích druhů pocházející z odchovu v zajetí, který je 

nezaměnitelně označen nebo identifikován nesnímatelným kroužkem nebo mikročipem anebo jiným 

nezaměnitelným způsobem a evidován orgánem ochrany přírody. 
230

 Planě rostoucí rostlinou je podle § 3 písm. c) z. č. 114/1992 Sb. jedinec nebo kolonie rostlinných 

druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její 

podzemní i nadzemní části. 
231

 Pouze terminologické rozlišení zbavení života živočicha nebo rostliny. 
232

 Convention on International Trade in Endangerend Species of Wild Fauna and Flora, podepsána 

v rámci Programu OSN pro životní prostředí v roce 1973, s účinností od r. 1975. Úmluva vstoupila 

v platnost pro ČSFR dnem 28. 5. 1992. Jedná se o vládní dohodu, jejímž účelem je kontrola 
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rostlina, jakákoliv část těla nebo výrobek z nich nebo věc nebo výrobek, který v názvu 

nebo jinak deklaruje, že obsahuje chráněný druh podle CITES. Tato Úmluva je 

provedena dalším „jiným právním předpisem“, a to zákonem č. 100/2004 Sb., o 

obchodování s ohroženými druhy. Těmito předpisy jsou i nařízení Evropských 

společenství upravující ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a 

která jsou přímo aplikovatelná ve všech členských státech, tedy i v České republice
233

. 

Skutková podstata obsažená v odstavci 2 se od skutkové podstaty v odstavci 1 liší 

kategorií ohrožení druhů. V odstavci 2 se jedná o nejvíce ohrožené druhy živočichů a 

rostlin, slovy zákona silně a kriticky ohrožené druhy a exempláře druhu přímo 

ohroženého vyhubením/vyhynutím. V původním znění tohoto ustanovení byly 

chráněny pouze druhy nejvyšší kategorie ohrožení, tedy kriticky ohrožené druhy, od 

1. 12. 2011 byla trestněprávní ochrana rozšířena i na druhy silně ohrožené. Poněvadž 

se jedná o druhy nejvíce ohrožené, postačuje k naplnění skutkové podstaty tohoto 

trestného činu neoprávněné nakládání pouze s jedním druhem (exemplářem). 

Kvalifikovaná skutková podstata je obsažená v odst. 3 a v odst. 4 tohoto ustanovení a 

spočívá ve spáchání činů uvedených v odst. 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny 

nebo v úmyslu (tzn., že prospěchu nemusí být dosaženo) získat takovým činem pro 

sebe nebo pro jiného značný prospěch (tzn. v souladu s ust. § 138 odst. 1, 2 trestního 

zákoníku nejméně v částce 500.000,-Kč). Za takováto protiprávní jednání je možno 

uložit pachateli trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitý trest. 

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, pokud takový čin 

spáchá ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech anebo v úmyslu 

získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu (tzn. nejméně 5 mil. Kč). Z 

usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 5 Tdo 794/2004, R 34/2005, vyplývá, že se 

více státy rozumí nejméně dva státy, přičemž jedním z nich může být Česká republika. 

 

                                                                                                                                            
mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Předmětem ochrany je v současné době cca 5.000 druhů živočichů a 25.000 druhů rostlin, jenž jsou 

zařazeny na seznamy podle stupně ohrožení (příloha I-III Úmluvy). S ohroženým exemplářem je 

možné obchodovat pouze tehdy, pokud vědecký orgán (v ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 

potvrdí v tzv. CITES permitu, že odběrem živočicha nebo rostliny z přírody nedojde k ohrožení druhu 

vyhubením. 
233

 Nařízení Rady Evropských společenství ze dne 9. 12. 1996 č. 338/97, o ochraně volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, ve znění nařízení Komise ES ze dne 

18. 8. 2003 č. 1497/2003. Nařízení Komise ES ze dne 4. 5. 2006 č. 865/2006, o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady ES č. 338/97. 
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Trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími a planě rostoucími 

rostlinami z nedbalosti je mírnější alternativou k úmyslné skutkové podstatě podle § 

299. Nejvýznamnější změnou oproti původní úpravě tohoto trestného činu v trestním 

zákoně je rovněž snížení počtu exemplářů chráněného druhu, s nimiž pachatel 

neoprávněně nakládá, a to z 50 kusů na 25 kusů. Mám za to, že postižené exempláře 

nemusí být téhož druhu, tzn., že musí být splněna pouze podmínka kategorie ochrany 

živočicha/rostliny a počet nad 25 kusů.  

Některé z uvedených způsobů neoprávněného nakládání s jedincem zvláště 

chráněného druhu živočicha nebo rostliny, jako je dovezení, vývoz, provezení, 

opatření sobě nebo jinému, odejmutí z přírody, mají úmyslnou povahu, ostatní 

uvedené způsoby neoprávněného nakládání, a to konkrétně usmrcení, zničení a 

poškození je možné spáchat i z nedbalosti. Tresty, které je možné za takovéto 

nedbalostní neoprávněné nakládání uložit, jsou trest odnětí svobody až na jeden rok, 

zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Jak v případě úmyslné tak nedbalostní formy tohoto trestného činu je přípustný zánik 

trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§ 33 trestního zákoníku v případě fyzických osob 

a § 11 zákona č. 418/2011 Sb. v případě právnických osob). 

 

Jak je již uvedeno výše, namísto trestného činu odnímání nebo ničení živočichů a 

rostlin byla do trestného zákoníku zařazen nový trestný čin poškození chráněných 

částí přírody (§ 301 trestního zákoníku). Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo, 

byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí 

památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben 

důvod pro ochranu takové části přírody. Pachatel tohoto trestného činu bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. Tohoto trestného činu se může dopustit fyzická i právnická osoba. 

Jiným předpisem podle tohoto ustanovení je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, který obsahuje komplexní úpravu nejen speciální ochrany, ale je úpravou 

obecné ochrany veškeré přírody a krajiny, rostlinstva, živočišstva, částí neživé 

přírody. Důvodová zpráva zavedení tohoto trestného činu odůvodňovala nutností 

transpozice čl. 3 písm. h) směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Podle 

tohoto ustanovení je trestným činem každé jednání, které způsobí významné 

poškození stanoviště v chráněné lokalitě. Toto ustanovení je tak zaměřeno na územní 
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ochranu. Takovouto lokalitou je podle českého práva bezesporu ptačí oblast, evropsky 

významná lokalita, zvláště chráněné území. Nedomnívám se, že lokalitou v tomto 

smyslu jsou další prvky, které byly do ustanovení zahrnuty, jako památný strom, 

významný krajinný prvek, jeskyně. Došlo tak ke smíšení několika různých druhů 

určitým způsobem chráněných částí přírody. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, je významný krajinný prvek prostředkem obecné ochrany, zvláště 

chráněná část přírody je z definice významného krajinného prvku vyňata, vztahuje se 

na ni přísnější ochrana. Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky 

nebo esteticky hodnotná část krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají 

k udržení její stability. Ze zákona je významným krajinným prvkem les, rašeliniště, 

vodní toky, údolní nivy. Další části krajiny se mohou stát významným krajinným 

prvkem na základě registrace. Je tak otázkou, zda je vůbec možné, aby bylo pachateli 

na takovémto objektu protiprávní jednání prokázáno, zda by za ně podle tohoto 

ustanovení mohl být odsouzen a zda tedy jeho začlenění do samostatného ustanovení 

má nějaký význam. Domnívám se, že nikoli, naprosto by byla dostačující ochrana 

prostřednictvím obecného trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí, 

když navíc se neliší ani rozpětí možného trestu odnětí svobody (v obou případech 

zákon připouští trest odnětí svobody až na tři léta). Na druhou stranu, pokud 

zákonodárce začlenil do tohoto ustanovení významný krajinný prvek, není zřejmé, 

proč nezařadil i územní systém ekologické stability, což je vzájemně propojený 

soubor ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, tvořený biocentry a 

biokoridory. Dalším prvkem, jemuž je poskytována trestněprávní ochrana, je jeskyně. 

Jeskyně je prostředkem, kterým je poskytována obecná ochrana neživé části přírody, 

když v ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je ničit, poškozovat nebo 

upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav zakázáno. Naproti tomu 

památný strom je již formou zvláštní ochrany (ochrana obecná je dřevinám rostoucím 

mimo les poskytována v ustanovení § 7 až 9 zákona č. 114/1992 Sb.), a to formou 

individuální ochrany, nikoli tedy územní. Jedná se o ochranu mimořádně významných 

dřevin, jejich skupin a stromořadí, které byly za památný strom prohlášeny 

rozhodnutím orgánu ochrany přírody. Následkem jednání pachatele podle tohoto 

trestného činu je zánik nebo značné oslabení důvodu pro ochranu tímto ustanovením 

chráněné přírody. U těch prvků a území, která se registrují, resp. se stávají kategorií 

zvláštní ochrany na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody, by následovalo 

zrušení registrace, resp. takového rozhodnutí. V případě významných krajinných 
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prvků, které jsou jimi ze zákona, by k tomuto došlo jedině v případě, že by byly 

totálně zničeny, zmizely by. Obdobně by tomu bylo i v případě jeskyně. Tato je 

chráněna ze zákona, pokud splňuje definici uvedenou v ust. 10 odst. 1 zákona č. 

114/1992 Sb.
234

. Z její definice je zřejmé, že trestněprávní ochrana není poskytována 

přírodním jevům na povrchu, což jsou podle zákona například krasové závrty, škrapy, 

ponory a vývěry krasových vod, které s jeskyněmi souvisejí.  

 

Další skupinou skutkových podstat trestných činů jsou trestný čin týrání zvířat, 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a pytláctví. Tyto skutkové podstaty poskytují 

trestněprávní ochranu zvířatům, což je podle ust. § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně 

žijícího jedince a jeho formy schopné samostatného života, nikoli však plod nebo 

embryo. Těmito trestnými činy je tak chráněna užší skupina živočichů než trestnými 

činy uvedenými v ustanovení § 299, 300 trestního zákoníku, které chrání zejména 

zvláště chráněné volně žijící druhy živočichů.  

 Přímá ochrana zvířat proti týrání byla původně v trestním zákoně omezena na jediné 

ustanovení § 203. Tento stav se změnil v trestním zákoníku, který kromě nové 

formulace trestného činu týrání zvířat v ustanovení § 302 zavádí nový trestný čin 

„zanedbání péče o zvíře z nedbalosti“ (§ 303). Co se týče trestného činu týrání zvířat 

(§ 302 trestního zákoníku, dříve § 203 trestního zákona) je většina deliktů, u nichž 

zjištěné indicie nasvědčují tomu, že může jít o týrání zvířat, řešena v rovině správních 

deliktů. Jen malá část případů je orgány činnými v trestním řízení prověřována pro 

podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat.
235

  

Trestný čin týrání zvířat sice vychází z původního znění trestného činu týrání zvířat 

v trestním zákoně, nicméně je koncipován zcela odlišně, když trestem odnětí svobody 

až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty 

bude potrestán ten, kdo týrá zvíře buď zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo 

surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. 

Subjektem tohoto trestného činu může být kdokoli, soukromoprávní vztah pachatele 

ke zvířeti není podstatný, a contrario zákon č. 418/2011 Sb. jím nemůže být 

právnická osoba. Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně zvířat před 

                                                 
234

 Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních 

jevů v nich. 
235

 Chmelík, J. a kol.: Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení, Linde Praha, 2005, str. 76. 
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způsobením bolesti a utrpení, když tedy se vychází z koncepce, že obratlovci jako 

vyšší formy života jsou schopny toto pociťovat. Objektivní stránkou tohoto 

trestného činu, jednáním, je týrání, které, stejně jako v původním trestním zákoně, 

není v trestním zákoníku definováno a je nutné vycházet z definice tohoto pojmu 

obsažené v ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, které obsahuje výčet různých způsobů jednání, jejž způsobují zvířeti utrpení a 

bolest
236

. K tomu, aby takové jednání mohlo být trestné a nebylo pouze přestupkem, je 

                                                 
236

 Za týrání se považuje nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a 

biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly, podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému 

vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo 

jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči 

člověku nebo jiným zvířatům, z jiných než zdravotních důvodů 1. omezovat výživu zvířete včetně jeho 

napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, 2. podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo 

předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují, 3. omezovat bez nutnosti 

svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete, dále 

vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s 

trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení, podávat 

zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,  

cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, s výjimkou výcviku loveckého dravce, používat jiných 

živých zvířat jako lákadel nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov, štvát zvířata proti sobě, aniž by to 

vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo pasteveckého psa, příprava zvířete k jeho 

vypuštění do volné přírody nebo k činnosti uvedené v § 14 odst. 8, provádět chirurgické zákroky za 

účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly 

provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest 

nebo jiných metod, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 a 4, zejména: 1. kupírovat uši, ničit 

hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než 

zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy, 

 2. z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně, 3. 

poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo zabráněno jejich létání, 

dále 

 používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné 

poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy 

nebo jiných orgánových systémů zvířat, podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární 

léčiva a přípravky s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou 

prováděny osobou odborně způsobilou; za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské a podkovářské 

úkony, vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo 

chemické povahy, chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně 

způsobovala utrpení,  zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, 

zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky i mláděte, zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je 

pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k 

jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání, používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete 

prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo 

jiné poškození zdraví, usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení, 

překrmovat nebo krmit zvíře násilným způsobem, nejde-li o zákrok nezbytný k záchraně jeho života 

nebo zachování jeho zdraví, používat živá zvířata ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických 

důvodů není takový způsob výživy nutný, 

opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat, při 

manipulaci s živými rybami zbavovat ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám prsty pod skřele do žáber 

nebo jim vtlačovat prsty do očnic anebo násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí, pokud se nejedná o 

výzkum a umělý chov ryb a, nejde-li o postup stanovený zákonem o rybářství a zákonem o ochraně 

přírody a krajiny, označovat zvíře vymrazováním s výjimkou ryb, a označovat zvíře výžehem, s 

výjimkou koní, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, chovat zvíře způsobem nebo v prostorech, které 

jsou v rozporu se zvláštními právními předpisy, používat elektrický proud k omezení pohybu končetin 

nebo těla zvířete mimo použití elektrických ohradníků nebo přístrojů pro elektrické omračování a 
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však nutné, buď aby bylo určité intenzity („zvlášť surovým nebo trýznivým 

způsobem“), což si lze představit jako jednání způsobující obzvlášť velké utrpení či 

bolest, trvající po dlouhou dobu, více způsobů týrání zároveň, nebo v co se týče 

surovosti způsob, jakým pachatel „provede“ týrání, anebo aby k takovému jednání 

došlo způsobem, kdy jej může vnímat veřejnost („veřejně nebo na místě veřejně 

přístupném“). V tomto případě je vyšší závažnost takového jednání spatřována ne 

v jeho vyšší intenzitě, ale v okolnosti, při jaké je takové jednání spácháno
237

, anebo 

v místě, kde k takovému jednání došlo.  

Zajímavé prolínání judikatury a definice tohoto pojmu lze demonstrovat na případu 

z počátku devadesátých let, když Krajský soud v Ostravě ve svém rozsudku sp. zn. 6 

To 133/94 judikoval, že týráním je i omezování výživy zvířete včetně jeho napájení a 

takové jednání bylo od 1. 7. 1993 výslovně považováno za týrání i podle § 4 písm. c) 

bod 1 zákona č. 246/1992 Sb., jakož i bezdůvodné vyvolávání nepřiměřeného 

působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy.  

Vzhledem k tomu, že skutková podstata tohoto trestného činu neobsahuje výslovně 

formu zavinění, je třeba na tento trestný čin pohlížet s přihlédnutím k § 13 odst. 2 

trestního zákoníku tak, že je koncipován jako trestný čin, k jehož trestnosti zákon 

vyžaduje úmyslného zavinění. Je tedy nutné pachateli prokázat alespoň úmysl 

nepřímý. Podle předchozí úpravy by se v případě utýrání zvířete z nedbalosti jednalo 

pouze o přestupek, nyní je dána možnost kvalifikovat takové jednání jako trestný čin 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle ust. § 303.  

Problematičnost prokázání úmyslného zavinění je zřejmá i z usnesení Nejvyššího 

soudu ČR sp. zn. 5 Tz 258/2001 a sp. zn. 6 Tdo 468/2004. V prvním případě
238 

soud 

prvního stupně rozhodl (a soud druhého stupně jeho rozhodnutí potvrdil) o zproštění 

obviněného obžaloby pro trestný čin týrání zvířat, neboť podle jeho názoru chybělo 

úmyslné zavinění obviněného. Podle soudu by se mohlo jednat nanejvýš o zavinění 

                                                                                                                                            
usmrcování zvířat anebo odchyt ryb podle zvláštního právního předpisu, jiné jednání, v jehož důsledku 

dojde k utrpení zvířete. 
237

 Podle ustanovení § 117 trestního zákoníku je trestný čin spáchán veřejně, jestliže je spáchán 

obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem anebo před nejméně třemi osobami současně 

přítomnými. 
238

 Obviněný se měl dopustit trestného činu týrání zvířat tím, že na hraničním přechodu převážel ve 

svém vozidle bez přihlášení celkem 56 ks cizokrajných ptáků, které zakoupil na burze, chtěl je schovat 

před celní kontrolou, a proto je přepravoval v pytlích v dutinách zavazadlového prostoru, přičemž tento 

způsob přepravy spolu s nevyspělostí ptáků a vysokou teplotou toho dne vedly k úhynu 18 ks těchto 

ptáků. 
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z vědomé nedbalosti, tj. obviněný věděl, že se může ptákům něco stát, ale bez 

přiměřených důvodů spoléhal, že se jim nic nestane. Ministr spravedlnosti podal 

stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného. Ve své stížnosti naopak tvrdil, 

že se v tomto případě jednalo o nepřímý úmysl, jehož podstatou je, že pachatel 

pokládá škodný následek za možný a je srozuměn s tím, že může nastat. Nejvyšší 

soud tuto stížnost zamítl, ztotožnil se se závěry obou soudů, a v odůvodnění svého 

usnesení se věnoval výkladu subjektivní stránky trestného činu a jejímu prokázání. 

Uvedl, že ačkoli nelze mít pochyb o tom, že způsob, jakým došlo v důsledku jednání 

obviněného k usmrcení části ptáků, lze označit jako utýrání zvířat, nelze bez dalšího 

dovozovat rovněž úmyslné zavinění obviněného ve vztahu ke způsobu, kterým došlo 

k bezdůvodnému usmrcení části z nich. V tomto případě se pachatel snažil o utajené 

provezení ptáků přes hranice, a ačkoli z tohoto důvodu několik ptáků způsob převozu 

nepřežilo, nebyl prokázán ani nepřímý úmysl pachatele. Proto byl obžaloby zproštěn.  

Ve druhém případě
239

 byla pachatelka nejprve okresním soudem odsouzena 

k peněžitému trestu 6.000,- Kč, následně ji krajský soud obžaloby zprostil a nejvyšší 

státní zástupkyně podala k Nejvyššímu soudu dovolání. Ten její dovolání odmítl s tím, 

že se jedná o zavinění ve formě nedbalosti. Podle Nejvyššího soudu otázku zavinění 

nelze zakládat pouze na jediné skutkové okolnosti, totiž, že obviněná věděla, že její 

psi mohou usmrtit jiné zvíře. Ačkoli obviněná přistupovala k zabezpečení psů liknavě, 

není zde volní složka zavinění, a to proto, že obviněná nebyla napadení přítomna, 

nikterak ho nesledovala, tudíž nemohla ani usmrcení zvířete zabránit, příp. ovlivnit. 

Absence volní složky zavinění je typická pro nedbalostní zavinění.  

Kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu, tzn. okolnosti, které podmiňují 

použití vyšší trestní sazby, je uvedena v odstavci 2 a 3 tohoto ustanovení. Podle odst. 

2 bude potrestán pachatel trestem odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo 

zákazu činnosti, byl-li pachatel za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech 

odsouzen nebo potrestán (tzv. speciální recidiva), nebo způsobí-li pachatel týranému 

zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt. A dále podle odst. 3 bude 

pachatel potrestán trestem odnětí svobody na jeden rok až pět let spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat. V nové úpravě tohoto trestného činu se 

podmínka recidivy přeměnila z okolnosti nutné k naplnění základní skutkové podstaty 

                                                 
239

 Obviněná se měla dopustit trestného činu týrání zvířat tím, že ponechala vědomě volně pobíhat své 

dva psy, kteří roztrhali tři a půl měsíční kotě v hodnotě 3.800,-Kč, třebaže jí bylo známo, že občas 

roztrhají nějakou kočku nebo napadnou nějakého psa. Ze skutkových zjištění vyplynulo, že se kotě 

dostalo samo na oplocený pozemek obviněné, kde se její psi pohybovali. 
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na okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Došlo tak k posunu k přísnější 

úpravě (viz dále), neboť nyní k potrestání pachatele za týrání zvířete již stačí jeden 

případ takového jeho jednání. V případě opakování (recidivy) týrání zvířete hrozí 

pachateli vyšší trest (konkrétně trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta) a také 

bylo prodlouženo období, za které se recidiva pachatele zkoumá (ze dvou na tři roky).  

Na rozdíl od dřívější úpravy již není použit pojem „utýrání“, který byl rovněž 

definován pouze v zákoně č. 246/1992 Sb.
240

, ale je v kvalifikované skutkové podstatě 

vyjádřen prostým „způsobí-li smrt“. Takové jednoduché vyjádření následku jednání 

pachatele rovněž usnadňuje aplikaci tohoto ustanovení. Poznatky z konkrétních 

trestních věcí potvrzují, že v případech usmrcení zvířat se zpravidla projevuje vysoká 

agresivita a brutalita pachatele, a to jako důsledek afektu, často touha po pomstě 

osobě, která má ke zvířeti bližší citový vztah, popřípadě zvíře jako živý tvor zastupuje 

osobu, vůči níž zlost pachatele primárně směřuje a ten se jí takto odreagovává, dále 

v důsledku neadekvátní reakce na chování zvířete, které se dostalo z vlivu svého 

vůdce (majitele), často rovněž pod vlivem alkoholu
241

. 

 

Ustanovení § 203 bylo do trestního zákona začleněno v roce 1991 zákonem č. 

557/1991 Sb., namísto trestného činu příživnictví, a za celou dobu své existence 

nebylo novelizováno. Bylo zařazeno v hlavě páté - trestné činy hrubě narušující 

občanské soužití. Podmínkou potrestání pachatele za týrání zvířete byla do 31. 12. 

2009 recidiva. Pachatel tak musel být v posledním roce za podobný přestupek 

postižen, případně za takový čin v posledních dvou letech odsouzen. Vzhledem 

k tomu, že neexistovala (a stále neexistuje) centrální evidence přestupků, přestupky 

jsou evidovány u jednotlivých obecních úřadů, v jejichž obvodu byl přestupek 

spáchán, bylo vysoce pravděpodobné, že se orgány činné v trestním řízení 

nedozvěděly, že pachatel byl za podobný přestupek v posledním roce postižen. Místní 

příslušnost orgánu, který přestupek projednával, byla dána místem spáchání 

                                                 
240

 Tento pojem je definován v § 3 písm. s) zákona č. 246/1992 Sb. jako přivození smrti zvířete v 

důsledku bolestivého anebo jinou trýzeň zvířeti působícího jednání člověka, které zvíře přežije, ale 

které má za následek nutnost jeho utracení pro následky z utrpení, anebo usmrcení zvířete zakázanými 

metodami. Podobně definoval utýrání Krajský soud v Brně ve svém rozsudku sp. zn. 4 To 597/98 ve 

kterém dále uvedl, že je jím i usmrcení zvířete způsobem, jemuž předchází vystavení bolestem či 

šokujícím prožitkům, a to i trvajícím po kratší dobu, pokud toto vystavení bylo mimořádně intenzivní 

(např. usmrcení psa jeho shozením z velké výšky na zem.  

241
 Zvláštní zpráva týkající se problematiky týrání zvířat zpracovaná ke dni 19. 6. 2009 Nejvyšším 

státním zastupitelstvím, dostupná z: www.portal.justice.cz/nsz/soubor.aspx?id=81778. 

 



168 

 

přestupku, a mohlo se stát, že obec, v jejímž obvodu má pachatel trvalé bydliště, se o 

takovémto přestupku vůbec nedozvěděla a následně tak tuto skutečnost nemohla sdělit 

orgánům činným v trestním řízení, které by učinily dotaz z důvodu vyšetřování 

podobného jednání. Nejen z tohoto důvodu, ale také vzhledem k četnosti zjištěných 

případů týrání zvířat byla možnost využití tohoto ustanovení nízká. Pokud docházelo 

k potrestání, jednalo se převážně o potrestání jednání, jež vedlo k smrti zvířete, tj. 

aplikace odstavce 2.  

Příkladem zjištěné recidivy v případě týrání zvířat je rozsudek Okresního soudu 

v Jičíně sp. zn. 2 T 120/2003, potvrzený Krajským soudem v Hradci Králové a 

projednaným Nejvyšším soudem ČR pod sp. zn. 6 Tdo 481/2004
242.

 Pachateli byl 

uložen trest odnětí svobody v trvání tří měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen 

na zkušební dobu v trvání jednoho roku. Nutno podotknout, že Nejvyšší soud nebyl 

v tomto případě oprávněn přezkoumat dovoláním napadené výroky a řízení, které jim 

předcházelo. 

 

Na základě dostupné judikatury k § 203 trestního zákona lze shrnout, že doposud 

ukládané tresty za trestný čin týrání zvířat byly v rámci podmíněných trestů odnětí 

svobody, popř. peněžitý trest. Trest zákazu činnosti v dostupných případech uložen 

nebyl, ačkoli v případech týrání zvířat v rámci chovatelské činnosti by byl trestem 

nejvhodnějším. Podle Zvláštní zprávy týkající se problematiky týrání zvířat 

zpracované ke dni 19. 6. 2009 Nejvyšším státním zastupitelstvím bylo v roce 2007 

zahájeno 43 a v roce 2008 62 úkonů podle § 158 odst. 3 trestního řádu pro tento 

trestný čin, které jsou činěny k objasnění a prověření skutečností důvodně 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Z toho obžalováno bylo v roce 2007 

27 osob a v roce 2008 31 osob. Následně zproštěny soudem v roce 2007 byly 4 osoby 

a v roce 2008 3 osoby, zbytek byl tedy pro tento trestný čin odsouzen. V případě 

tohoto trestného činu je zajímavý určitý rozpor v postoji společnosti k této trestné 

činnosti, když tato je, převážně velmi spontánně, odsuzována, na druhou stranu je 

vesměs tolerován obecný jev, jímž je tradiční a podle dnes platných předpisů 

protiprávní způsob usmrcování potomstva domácích zvířat z důvodu regulace 

                                                 
242

 Skutkový stav: Chovatel stáda skotu v počtu zhruba 25 ks, v zimním období řádně nezajistil 

požadavky těchto zvířat na výživu, kdy pro zvířata nebyl schopen dlouhodobě zajistit dostatečné 

krmení, v důsledku čehož zvířata trpěla podvýživou a tohoto jednání se dopustil přesto, že za obdobné 

jednání byl shledán vinným přestupkovou komisí za spáchaný přestupek a byla mu uložena pokuta 

4.000,- Kč. 
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populací, a to zejména u koček, obvykle spočívající v utopení nadpočetných koťat, ke 

kterému stále dochází na venkově. Právě vzhledem k tolerování tohoto jednání je 

rovněž jeho odhalování nepříliš časté, ačkoli je zřejmé, že se obecně vyskytuje.
243

 

 

Dalším trestným činem, jehož objektem je ochrana zvířete, je trestný čin zanedbání 

péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 trestního zákona). Nově je tedy možné trestně stíhat 

i pachatele nedbalostního jednání spočívající v zanedbání péče, kterým způsobí zvířeti 

trvalé následky na zdraví nebo smrt. Zákonodárce tak vyslyšel několikaleté volání po 

možnosti trestněprávní odpovědnosti pachatele i v případě nedbalostního jednání, 

neboť k takovémuto týrání resp. utýrání zvířete dochází často, zejména v chovu 

hospodářských zvířat, kdy tato strádají žízní, hladem působením klimatologických 

vlivů, a při jejich přepravě- přeprava velkého množství zvířat na malém prostoru, při 

níž dochází často k úhynu těchto zvířat, nebo případy opuštění bydliště a ponechání 

zvířete bez potřebné péče
244

. Méně závažná forma takového jednání je i nadále 

postihována jako přestupek podle zákona č. 246/1992 Sb., závažnější forma podle 

nového ustanovení § 303 trestního zákoníku, podle něhož se tohoto trestného činu 

dopustí ten, kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo 

o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví 

nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty (odst. 1).  

Objektem je zájem na ochraně zdraví zvířete. Předmětem útoku je jakékoli zvíře, 

obratlovec, které je v péči pachatele. Pojmosloví vychází ze zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, když pojem „zvíře“ je definován v § 3 písm. a), (viz 

výše), pojem „zvíře v lidské péči“ je definován v § 3 písm. c) a je jím zvíře, které je 

přímo závislé na bezprostřední péči člověka. Subjektem může být kdokoli, kdo je 

z nějakého důvodu povinen starat se o zvíře. Nemusí se jednat jen o vlastníka, může 

se jednat i o pachatele, který měl zvíře v dočasné dispozici, měl se o něj dočasně starat 

(např. nájemce stáda dobytka, provozovatel útulku pro zvířata, dopravce). Objektivní 

stránkou, tj. jednáním pachatele, je v tomto případě opomenutí podle § 112 trestního 

zákoníku, tzn., slovy zákona, zanedbání potřebné péče. Zanedbání potřebné péče 

může mít různou formu, a to např. nedostatečné poskytnutí potravy, vody, špatné 
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zacházení se zvířetem, jeho špatné umístění, na malém, stísněném prostoru, vystavení 

zvířete nepříznivým povětrnostním podmínkám (velký mráz, vysoké teploty, apod.), 

zanedbání hygienických podmínek. Následkem jednání pachatele jsou trvalé následky 

na zdraví zvířete nebo jeho smrt. Subjektivní stránkou je hrubá nedbalost. Podle ust. 

§ 16 odst. 2 trestního zákoníku je trestný čin spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže 

přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti 

pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem, v tomto případě tedy musí být 

pachateli prokázána zřejmá bezohlednost pachatele k zájmu na ochraně zdraví zvířete. 

Přísněji trestné je jednání pachatele, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt 

nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat (odst. 2). Za takový čin bude 

pachatel potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta. Trestní zákoník nestanoví, 

co se míní „větším počtem zvířat“, posouzení, zda jde o takový počet zvířat, který je 

okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, tak bude na soudu při rozhodování 

konkrétního případu. Takovým počtem je však pravděpodobně míněno více kusů, než 

jen prosté množné číslo, tj. dva a více. Podle F. Púryho
245

 by mělo podle jazykového 

výkladu postačovat již způsobení škodlivých následků dvěma zvířatům, nicméně i F. 

Púry uvádí, že zákonodárce zřejmě předpokládal poněkud více zvířat, aby byl 

odůvodněn přísnější trestní postih, než jaký umožňuje základní skutková podstata 

podle § 303 odst. 1. 

 

Dalším trestným činem, který směřuje k ochraně zvířat, je trestný čin pytláctví (§ 

304 trestného zákoníku, dříve § 178a trestního zákona). Tento trestný čin byl 

v předchozím trestním zákoně systematicky zařazen v hlavě III upravující Trestné 

činy proti pořádku ve věcech veřejných, když hlavní důraz byl kladen na ochranu 

práva myslivosti a výkonu rybářského práva a až následně na ochranu živočichů. 

Nově byl tento trestný čin zařazen do hlavy VIII, Trestné činy proti životnímu 

prostředí. Je tak zdůrazněn primární předmět ochrany tohoto trestného činu, kterým je 

ochrana zvěře a ryb. I nadále je předmětem ochrany tohoto trestného činu ochrana 

proti neoprávněnému lovu zvěře a ryb, tj. ochrana výkonu práva myslivosti a 

rybářského práva, a dále ochrana vlastnictví k ulovené zvěři nebo rybám.  

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě 

nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přechovává 
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neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné. Pachatel takového 

trestného činu bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.  

Jaký lov je oprávněný, stanoví v případě zvěře zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a 

v případě ryb zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství. Oprávněně lovit tak mohou pouze 

osoby, které mají k této činnosti zvláštní povolení
246

 nebo jsou k tomu zvlášť 

povolány (takovými osobami jsou členové myslivecké nebo rybářské stráže). Pojem 

zvěř je definován v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb. jako obnovitelné 

přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů 

uvedených v písm. c)-druhy, které nelze lovit, nebyla-li udělena výjimka (dříve zvěř 

hájená), a d) – druhy, které lze obhospodařovat lovem. Je to užší skupina zvířat než 

zvíře podle definice zákona na ochranu zvířat proti týrání, což je prakticky každý 

obratlovec, když zvěří podle tohoto zákona jsou pouze vyjmenovaní savci a ptáci 

(dříve označováni jako zvěř srstnatá a pernatá). Navíc je takovou zvěř možné lovit 

pouze na tzv. honebních pozemcích, jež jsou vymezeny negativní definicí 

v ustanovení § 2 písm. f) zákona o myslivosti. S lovem ryb je to obdobné, neboť 

rybářské právo lze oprávněně vykonávat pouze v rybářském revíru, což je část 

vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, 

umožňující život rybí obsádky a vodních organizmů, který je jako takový revír 

vyhlášen rozhodnutím orgánu státní správy. Rybářský revír vydává povolenku k lovu 

zpravidla za úplatu a taková povolenka platí pro ten konkrétní rybářský revír. Kromě 

těchto základních podmínek, které musí každá dodržet, pokud chce oprávněně lovit, 

jsou navíc v případě zvěře stanoveny vyhláškou č. 245/2002 Sb. bližší podmínky 

provádění lovu jednotlivých druhů a doba, kdy lze jednotlivé druhy zvěře oprávněně 

lovit a v případě lovu ryb je naopak ve vyhlášce č. 197/2004 Sb. stanovena doba 

hájení určitých druhů, tzn., kdy je lovit nelze. 

V nové právní úpravě byla zavedena jako podmínka trestnosti neoprávněného lovu 

výše škody způsobené na zvěři či rybách, a to škoda nikoli nepatrná, což je nejméně 

5.000,- Kč (§ 138 odst. 1, 2 trestního zákoníku). Pokud není dosaženo této škody, 
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jedná se pouze o přestupek podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích.  

 

Co se týče dalšího možného protiprávního jednání, které je za pytláctví považováno, a 

to ukrytí, převedení na sebe nebo na jiného či přechovávání neoprávněně ulovené 

zvěře nebo ryb v hodnotě nikoli nepatrné, tak v tomto případě se jedná o zvláštní 

formu podílnictví, a proto takový pachatel musí být osobou odlišnou od osoby, která 

tuto zvěř či rybu ulovila a jeho trestnost je nezávislá na trestnosti „pytláka“. 

 

Subjektivní stránkou je úmysl, nicméně pro trestnost jednání pachatele není nutné, aby 

pachatel jednal v úmyslu si ulovenou zvěř nebo rybu ponechat, postačuje úmysl ve 

vztahu k lovení. V novém trestním zákoníku účinném od 1. 1. 2010 bylo původně 

nutné pro naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu „ulovení“ zvěře, tedy 

činnost musela být ukončena. Při novelizaci trestního zákoníku zákonem č. 330/2011 

Sb. byl prosazen částečný návrat k původnímu znění této skutkové podstaty, a to 

nahrazením slovesa „uloví“ za „loví“, tj. umožnění trestat nejen dokonanou činnost, 

ale i lov za situace, kdy ještě k ulovení zvěře či ryb nedošlo, neboť se v praxi ukázalo, 

že takto koncipovaný trestní postih nepředstavuje dostatečnou hrozbu pro potenciální 

pachatele takové činnosti a neodráží skutečnou společenskou škodlivost lovu 

neoprávněného zvěře a ryb
247

. Otázkou je, jak se bude posuzovat hodnota ještě 

neulovené zvěře nebo ryb, která musí být nejméně 5.000,- Kč, když tato potenciální 

škoda je nezbytným znakem trestnosti předmětného jednání. Z tohoto důvodu jsem 

toho názoru, že pouze úprava slovesa z dokonavého na průběhový tvar není řešením, 

neboť přinese jen omezenou možnost rozšíření postihu více pachatelů a jakmile budou 

zřejmé problémy s určením hodnoty lovené zvěře a zejména ryb, nebude ani 

představovat hrozbu pro pachatele takové činnosti, což bylo hlavním záměrem, 

kterého mělo být podle důvodové zprávy novelizací tohoto ustanovení dosaženo. 

Nicméně první úspěchy této novelizace je možné vidět již v praxi, a to v případě 

neoprávněného lovu vzácných dravců, u nichž je hodnota zcela jistě vždy vyšší než 

5.000,- Kč a nyní je již možné i takové pachatele stíhat, ačkoli není prokázáno, zda 

byli ve svém jednání úspěšní a dravce ulovili. Posledním zaznamenaným případem je 

případ z Jesenicka z léta roku 2012, kdy bylo sděleno obvinění pachateli, který od 

                                                 
247

 Důvodová zpráva k novele trestního zákoníku, vládní tisk č. 297. 



173 

 

nezjištěné doby do 10. července letošního roku měl u svého domu za pomoci 

takzvaných jestřábích košů lovit jestřáby a krahujce, když k odlovu zákonem 

chráněných dravých ptáků neměl žádné oprávnění a to, zda nějakého dravce odchytil, 

zjištěno doposud nebylo. Nicméně vzhledem k faktu, že hodnota mladého krahujce 

činí cca 45.000,- Kč a dospělé samice i 75.000,- Kč, k naplnění skutkové podstaty 

tohoto trestného činu stačilo, že dle odborného vyjádření byly zajištěné nastražené 

drátěné klece plně funkční a bylo reálné do nich ptáky ulovit.
248

 Obdobně by bylo 

možné postupovat v případě nalíčených ok na vysokou zvěř, u níž je rovněž hodnota 

vyšší než 5.000,- Kč. Tyto jsou však zpravidla rozmisťována v lese, a proto by bylo 

zřejmě pro obvinění nutné pachatele zadržet při jejich pokládání, popřípadě jejich 

kontrole. 

 Kvalifikovanou skutkovou podstatou tohoto trestného činu, tzn. podmínkami pro 

použití vyšší trestní sazby, v tomto případě trestu odnětí svobody šest měsíců až pět 

let, jsou: spáchání tohoto trestného činu jako člen organizované skupiny, získání 

většího prospěchu (tzn. nejméně 50.000,- Kč), spáchá-li takový čin jako osoba, která 

má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí (např. člen myslivecké nebo 

rybářské stráže), spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně 

účinným způsobem nebo v době hájení, nebo spáchá-li takový čin opakovaně, tzn. 

v případě speciální recidivy pachatele; v tomto případě byl-li za takový čin v 

posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

Tak, jako ve všech ostatních případech kvalifikovaných skutkových podstat, postačuje 

z hlediska zavinění nedbalost [§ 17 písm. b) trestního zákoníku]. 

Judikatura v oblasti aplikace ustanovení § 178a je v porovnání s ostatními trestnými 

činy proti životnímu prostředí poměrně bohatá, když judikatura Nejvyššího soudu ČR 

měla vliv především na zdůraznění ochrany životního prostředí, neboť dříve bylo 

těžiště zájmu spíše v ochraně výkonu mysliveckého a rybářského práva. K tomu např. 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 8 Tdo 196/2005, který 

uvedl, že z dikce § 178a odst. 1 tr. zák. je zřejmé, že objektem trestného činu pytláctví 

je ochrana přírody představovaná volně žijící zvěří a rybami. V této souvislosti je 

ochrana poskytována též právu myslivosti a výkonu rybářského práva, byť je omezena 

toliko na neoprávněný lov. Je také patrno, že v uvedené základní skutkové podstatě 

není vyjádřen majetkový charakter tohoto činu (majetkový znak obsahuje až jeho 
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kvalifikovaná skutková podstata uvedená v odst. 2 cit. ustanovení). Chráněnými z 

tohoto důvodu nejsou jednotlivé ulovené kusy zvěře nebo ryb, ale ta část přírody 

představovaná uvedenými živočichy v ní žijícími, jejichž lov je regulován v souvislosti 

s výkonem práva myslivosti a rybářského práva. Proto zjišťování hodnoty 

zastřelených zvířat je pro posouzení formálních znaků skutkové podstaty nadbytečné a 

má význam toliko ve vztahu k hodnocení stupně společenské nebezpečnosti činu. 

Shodné stanovisko je zaujato i v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2004, 

sp. zn. 3 Tdo 1008/2004. I z tohoto postoje Nejvyššího soudu je zřejmé, že stanovení 

hranice hodnoty nejméně 5.000,- Kč, kterou musí lovená zvěř nebo ryby mít 

podle nového znění trestného činu pytláctví, aby byla skutková podstata tohoto 

trestného činu naplněna, nebylo šťastné, neboť je v rozporu s tím, jak byla ochrana 

zvěře a ryb tímto ustanovením chápána.  

 

Dalším novým trestným činem, který byl zaveden až s novým trestním zákoníkem, je 

trestný čin neoprávněné výroby, držení a jiného nakládání s léčivy a jinými 

látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat (§ 305 trestního zákoníku). 

Rovněž tento trestný čin byl začleněn do trestního zákoníku na základě požadavků 

Evropské unie, jež v důsledku přísné kontroly této oblasti přijala řadu předpisů
249

, 

které upravují podávání látek ovlivňujících užitkovost zvířatům a následný dohled nad 

těmito zvířaty a potravinami z nich pocházejících, a vyžaduje po členských státech 

provedení těchto předpisů v národních právních řádech. Je tak zřejmé, že ačkoli je 

objektem tohoto trestného činu prvotně zájem na ochraně hospodářských zvířat před 

zvyšováním jejich užitkovosti, účelem úpravy této oblasti je především ochrana 

lidského zdraví, které by mohlo být silně postiženo v důsledku požití potravin 

z takových zvířat vyrobených, jež by škodlivé látky obsahovaly. V českém právním 

řádě se jedná zejména o zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, a zákon č. 166/1999 Sb., 

veterinární zákon. Jak vyplývá z důvodové zprávy k trestnímu zákoníku potřeba 

trestněprávní úpravy neoprávněného nakládání s těmito léčivy a látkami vznikla na 

základě praktických zkušeností, když bylo zjištěno, že možnost pouze správního 
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postihu není dostatečná, neboť se objevily i v této oblasti případy jednání 

organizovaných skupin pachatelů, a z tohoto důvodu byl zaveden tento nový trestný 

čin.  

Ustanovení obsahuje dvě samostatné skutkové podstaty, když první se týká 

neoprávněné výroby, dovozu, vývozu, provezení, nabízení, zprostředkování, prodání 

nebo jinak opatření nebo přechovávání látky s thyreostatickými, gestagenními, 

androgenními, estrogenními nebo jinými hormonálními účinky, beta-agonisty nebo 

jinou látku určenou ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo přípravek 

obsahující takovou látku. Možným trestem je trest odnětí svobody až na jeden rok, 

zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (odst. 1). 

Nakládání s látkou musí být neoprávněné, tzn. v rozporu s právními předpisy, které 

upravují, jak je potřeba s těmito látkami nakládat. Těmito předpisy jsou zejména 

zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, a 

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární 

zákon). 

Hospodářským zvířetem je podle § 3 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb. zvíře chované 

pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže, kožešin, popřípadě pro další 

hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a 

jejich kříženci, drůbež,- králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém 

chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací 

nebo nových genetických kombinací.  

Skutková podstata uvedená v odstavci dvě tohoto ustanovení se týká jednání 

spočívajícího v použití léčiva za účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat 

v rozporu s jiným právním předpisem nebo za tímto účelem jeho výroby, dovozu, 

vývozu, provezení, nabízení, zprostředkování, prodeje nebo jinak opatření nebo 

přechovávání. Co je léčivem stanoví ustanovení § 2 zákona č. 378/2007 Sb., o 

léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, musí se jednat o léčivo, které 

zvyšuje užitkovost hospodářských zvířat, když tato otázka bude v trestním řízení vždy 

předmětem odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. Dalším předpisem, jenž 

alternativně k zákonu č. 378/2007 Sb. musí být při použití léčiva porušen, aby byly 

naplněny všechny znaky skutkové podstaty, je zákon č. 166/1999 Sb., veterinární 

zákon. Pachatelem, tzn. subjektem tohoto trestného činu, může být opět kdokoli. Je 

však nasnadě, že nejčastěji jím bude osoba mající zájem na zvýšení užitkovosti zvířat 

přímo, tzn. chovatel, a pak výrobce, prodejce, dodavatel apod. předmětných látek či 
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léčiv. Jak již bylo uvedeno výše, není zřejmé, proč zákonodárce tyto trestné činy 

nezahrnul mezi trestné činy, jichž se může dopustit právnická osoba. Subjektivní 

stránka obou samostatných skutkových podstat tohoto trestného činu vyžaduje 

úmyslné zavinění pachatele. 

Kvalifikovaná skutková podstata je obsažena v odstavci 3 a 4 tohoto ustanovení. 

Okolností umožňující použití přísnější trestní sazby, konkrétně trestu odnětí svobody 

na šest měsíců až na tři léta, je spáchání činu podle odst. 1 nebo 2 jako člen 

organizované skupiny, opětovně, v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch (nejméně 500.000,- Kč) nebo spáchání ve značném rozsahu (odst. 3) a podle 

odst. 4 tj. možnost trestu odnětí svobody na jeden rok až pět let v případě, že pachatel 

spáchá takový čin jako člen organizované skupiny působící ve více státech, v úmyslu 

získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu (nejméně 5 mil.) nebo ve 

velkém rozsahu, což je rozsah, který velmi přesahuje obvyklé případy naplňující 

základní skutkové podstaty. 

 

Původní trestný čin šíření nakažlivé choroby byl v novém trestním zákoníku 

koncipován specielně pro zvířata a užitkové rostliny jako trestný čin šíření nakažlivé 

nemoci zvířat a šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 306 – 308 

trestního zákoníku, původně § 191 a § 192 trestního zákona, trestný čin šíření 

nakažlivé choroby). Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo, byť i z nedbalosti, 

způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat 

v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat. Pachatel tohoto 

trestného činu bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty (odst. 1).  

Kvalifikovaná skutková podstata ve druhém odstavci podmiňující použití vyšší trestní 

sazby, konkrétně trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, připadá v úvahu pro 

pachatele, který činem v odst. 1 způsobí rozšíření takové nemoci.  

Trestný čin šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin je koncipován shodně 

jako trestný čin šíření nakažlivé nemoci zvířat.  

Subjektem, čili pachatelem, může být kdokoli. Z povahy věci je zřejmé, že jím bude 

nejčastěji chovatel zvířat, popřípadě pěstitel užitkových rostlin, který neučiní 

přiměřená opatření, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, aby zabránil zavlečení nebo 

rozšíření nakažlivé nemoci nebo škůdců. Rovněž tohoto trestného činu se může 

dopustit pouze fyzická osoba (a contrario ustanovení § 3 zákona č. 418/2011 Sb.). 
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Objektem těchto trestných činů je ochrana zvířat nebo užitkových rostlin před 

rozšířením nakažlivých nemocí nebo škůdců, v konečném důsledku je tak chráněno i 

zdraví lidí (může jít o nemoci přenosné nejen ze zvířete na zvíře, ale i ze zvířete na 

člověka, viz dále). Předmět útoku jsou zvířata, a to zvířata v zájmových chovech, 

hospodářská zvířata nebo volně žijící zvířata a užitkové rostliny
250

. Objektivní 

stránka trestného činu, tj. jednání pachatele, spočívá ve způsobení nebo zvýšení 

nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci nebo škůdce. Zavlečení 

znamená vyvolání nemoci mezi zvířaty nebo nakažení rostlin, která byla doposud 

zdravá; rozšíření je zvětšení rozsahu postižených kusů zvířat nebo rostlin tam, kde už 

jsou zvířata nebo rostliny nakažlivou nemocí nebo škůdcem nakaženy. Povinnosti, 

zákazy nebo opatření, které jsou chovatelé nebo pěstitelé povinni dodržovat, aby 

nedošlo k nebezpečí zavlečení popřípadě rozšíření nemoci nebo škůdců, nebo dokonce 

aby nezpůsobili jejich rozšíření, upravuje pro zvířata zákon č. 166/1999 Sb., 

veterinární zákon
251

, zejména ust. § 12 a následující, a dále vyhláška č. 299/2003 Sb., 

o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 

člověka, pro užitkové rostliny je tímto právním předpisem zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči.  

Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 3 To 270/68, nejsou znaky 

trestného činu šíření nakažlivé choroby podle § 189 nebo § 190 trestního zákona 

naplněny skutkem, kterým není způsobeno bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo 

rozšíření nakažlivé choroby, nýbrž jenom možnost způsobení takového nebezpečí za 

určitých okolností, které však v době spáchání skutku ještě splněny nejsou. Nebezpečí 

zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci nebo škůdce tak musí hrozit bezprostředně. 

Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se pouze o přestupek podle ust. § 35 odst. 1 

písm. c), resp. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
252

 (tak tomu bylo právě v 

uvedeném případě). 
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 Užitkové rostliny jsou rostlinami ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči, když užitkovými jsou rostliny, které se pěstují za účelem hospodářského využití 

k dalšímu zpracování a výrobě.  
251

 Příkladem takové povinnosti je např. povinnost chovatele hospodářských zvířat v případě nebezpečí 

zavlečení nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka zřídit, popřípadě umístit prostředky 

sloužící k ochraně proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na člověka a dbát o jejich řádnou 

funkci [§ 5 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona].  
252

   Jedná se o přestupek na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství podle § 35 odst. 1 písm. d) a 

tohoto přestupku se dopustí ten, kdo  poruší povinnost stanovenou k ochraně rostlin před zvláště 

nebezpečnými škůdci nebo chorobami. 
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Z hlediska následku se v případě základních skutkových podstat těchto trestných činů 

jedná o trestný čin ohrožovací, tzn., že znakem skutkové podstaty je pouhé ohrožení 

objektu, k dokonání trestného činu se nevyžaduje, aby nastala porucha na objektu.
253

 

Porucha na objektu, tj. na ochraně před rozšířením nakažlivých nemocí, je 

vyžadována až pro naplnění kvalifikované skutkové podstaty a je jí již skutečné 

rozšíření nakažlivé nemoci nebo škůdců. Z hlediska subjektivní stránky, tzn. 

potřebné formy zavinění, k naplnění všech znaků skutkové podstaty tohoto trestného 

činu postačuje zavinění z nedbalosti.  

Není bez zajímavosti, že k rozšíření nakažlivé nemoci z nedbalosti u zvířat (tehdy 

přečin podle § 66 zákona 177/1909 ř. z., o zamezení a potlačení nakažlivých nemocí 

zvířecích), bylo již ve 20. letech minulého století rozhodováno Nejvyšším soudem, 

který se zabýval ve svém rozhodnutí sp. zn. Zm I 403/28 skutkovou podstatou tohoto 

přečinu, když došel k závěru, že skutková podstata předpokládá, že se u dobytka 

pachatelova objevily skutečně takové známky, podle nichž poznal, nebo při patřičné, 

povinné pozornosti poznati mohl vznik nakažlivé nemoci neb alespoň podezření jejího 

vzniku, a že přes to z nedbalosti podnikl něco, čímž byla nakažlivá nemoc mezi 

domácími zvířaty rozšířena; ony známky musí býti takové povahy, že jsou poznatelný i 

laiku.  Obdobně k nedbalosti v rozsudku téhož soudu sp. zn. Zm I 17/29, zabývající se 

šířením dobytčího moru, soud konstatoval, že stačí nedbalost nevědomá, záležející v 

tom, že pachatel předsebéře čin, o němž může třebas jen podle zvláštních poměrů 

svých nahlédnouti, že je způsobilý přivoditi, nebo zvětšiti nebezpečí pro právní statek 

zákonem chráněný. 

 

V obou případech trestných činů šíření nakažlivé nemoci je možný zánik trestní 

odpovědnosti účinnou lítostí pachatele (§ 33 trestního zákoníku).  

  

Oproti původní úpravě v trestním zákoně, kdy tyto trestné činy byly formou trestného 

činu šíření nakažlivé choroby (§ 189-192 trestního zákona) došlo k oddělení těchto 

trestných činů, zdůraznění objektu ochrany, kterým je v tomto případě zdraví zvířat, 

resp. užitkových rostlin, a k terminologickým změnám, když pojem „choroba“ byl 

nahrazen vhodnějším pojmem „nemoc“ a v případě trestného činu šíření nakažlivé 

nemoci zvířat byl pojem „domácí zvíře a jiné hospodářsky důležité zvíře“ nahrazen 
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 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo hmotné, obecná část, Linde Praha , a. s. Praha 2004. s. 152. 
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pojmem „zvíře v zájmových chovech, hospodářské zvíře“ a došlo k rozšíření 

působnosti tohoto trestného činu i na volně žijící zvířata. Dále došlo ke zmírnění 

základní skutkové podstaty spočívající v rozšíření alternativních trestů, když nyní je 

možné uložit i trest zákazu činnosti a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Sazba trestu odnětí svobody však zůstala stejná. 

 

Společné, tzv. zmocňující, ustanovení § 308 trestního zákoníku zmocňuje vládu, aby 

ve svém nařízení stanovila, které nemoci zvířat a rostlin se považují za nakažlivé a na 

které škůdce se vztahuje ustanovení § 307.  Tímto nařízením je v současné době 

nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se 

považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat (příloha 2), nakažlivé 

nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin (příloha 3), jejž nabylo účinnosti dnem 1. 

1. 2010, tj. stejným dnem jako trestní zákoník. 

 

5.4 Pravomoc a příslušnost soudů v trestních věcech 

 

V trestních věcech vykonávají soudní pravomoc okresní soudy, krajské soudy, vrchní 

soudy a Nejvyšší soud ČR.  

Věcná příslušnost soudů v trestních věcech je stanovena v ustanoveních § 16 a § 17 

zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „trestní řád“), když obecně je pro řízení 

věcně příslušným soudem v prvním stupni okresní soud. Krajský soud vždy koná 

v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud je za něj možno uložit 

trest výjimečný, a dále o taxativně vyjmenovaných trestných činech v ust. § 17 odst. 1 

písm. a) až d) trestního řádu, i tehdy, je-li dolní hranice trestu odnětí svobody nižší.  

Hlediskem pro určení věcné příslušnosti trestních soudů je tak zejména trestní sazba 

stanovená pro jednotlivé trestné činy ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník (dále jen „trestní zákoník“), resp. základní trestní sazba jednotlivých 

trestných činů, tzn., že na určení věcné příslušnosti nemá vliv případné zvýšení nebo 

snížení trestní sazby jako např. kvalifikovaná skutková podstata trestného činu, 

mimořádné snížení nebo zvýšení trestu odnětí svobody (ust. § 58 a 59 trestního 

zákoníku).  
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Co se týče trestných činů proti životnímu prostředí, které jsou upraveny v hlavě VIII 

trestního zákoníku, pro jejich projednání je ve všech případech věcně příslušným 

soudem v prvním stupni okresní soud. Krajský soud je tak příslušný rozhodovat až o 

opravných prostředcích (tzv. funkční příslušnost soudu). Vrchní soudy rozhodují o 

opravných prostředcích proti rozhodnutí krajských soudů ve věcech, kdy tyto soudy 

rozhodovaly v prvním stupni. Je tak zřejmé, že tyto soudy v žádné formě nerozhodují 

o trestných činech proti životnímu prostředí. Role Nejvyššího soudu z hlediska věcné, 

resp. funkční, příslušnosti spočívá v rozhodování o dovoláních (mimořádný opravný 

prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže 

soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští- ustanovení § 265a trestního řádu, 

tedy jak ze strany státního zástupce, tak i pravomocně odsouzených pachatelů) a 

v rozhodování o stížnostech pro porušení zákona, k jejímž podání je oprávněný 

ministr spravedlnosti, a to jak ve prospěch tak i v neprospěch odsouzeného (v případě 

tohoto opravného prostředku nezáleží na tom, který orgán činný v trestním řízení
254

 

tímto opravným prostředkem napadené rozhodnutí vydal).  

Místní příslušnost trestního soudu (ustanovení § 18 trestního řádu) se určuje na 

základě jednoho ze tří hledisek, a to: podle místa činu, tj. místa, kde byl trestný čin 

spáchán (forum delicti comissi), nelze-li takto příslušnost soudu určit, tzn., nelze-li 

zjistit místo činu nebo byl-li čin spáchán v cizině, je místně příslušným k projednání 

věci soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje (forum loci); 

pokud nelze místní příslušnost určit ani podle tohoto hlediska, koná řízení soud, 

v jehož obvodu čin vyšel najevo (forum scientiae).  

Z povahy trestných činů proti životnímu prostředí vyplývá, že určení místní 

příslušnosti podle prvního hlediska, tj. podle forum delicti comissi, může činit potíže u 

těch trestných činů, při nichž dochází k poškození či ohrožení těch složek životního 

prostředí, které „neznají hranic“, tedy např. vzduch, voda ve vodním toku, a dále např. 

u trestných činů šíření škodlivé nemoci zvířat (§ 306 trestního zákoníku) nebo rostlin 

(§ 307 trestního zákoníku). Oproti tomu toto základní hledisko určení místní 

příslušnosti soudu dopadá na mnohé případy trestných činů proti životnímu prostředí, 

neboť složky životního prostředí jako půda, les či voda ve vodních zdrojích jsou 

relativně nepohyblivé a jejich poškození či ohrožení je snadno lokalizovatelné. 
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 Orgány činnými v trestním řízení jsou podle ust. § 12 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, soud, 

státní zástupce a policejní orgán. 
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Problém, který může nastat při určení místní příslušnosti soudu, vyplývá ze 

specifičnosti životního prostředí, jíž je samotný charakter životního prostředí, a sice 

propojenost jeho jednotlivých složek. Tyto složky, jejichž ochrana je právem 

upravena jednotlivě, se v rámci přírodního cyklu prolínají a navzájem se prostupují, 

z tohoto důvodu často nelze izolovat ohrožení nebo poškození jedné složky od 

ostatních. Např. při znečištění půdy se toto znečištění může dostat do vodního toku, 

kde způsobí nejen znečištění vody, ale i úhyn živočichů a rostlin. Zjištění místa, kde 

k tomuto znečištění došlo, tj. místa činu, zejména ve spojení s faktorem času, nemusí 

být snadné. V takovém případě by nastupovala další hlediska určení místní 

příslušnosti (forum loci nebo popřípadě forum scientiae). 

 

5.5 Shrnutí 

 

Je nepochybné, že vliv obecných trestních soudů v ochraně životního prostředí stoupá. 

Je rovněž nepochybné, že vzrůstá trestná činnost v této oblasti, což klade zvýšené 

nároky na všechny orgány činné v trestním řízení, jejichž role je velice důležitá, neboť 

pro odsouzení pachatelů je nutné, aby byl spolehlivě zjištěn skutkový stav, zajištěny 

potřebné důkazy, a soud tak nemusel přistoupit ke zproštění obžalovaného, ačkoli je 

zřejmé, že trestný čin byl spáchán, což samozřejmě nepřispívá k pozitivnímu působení 

na společnost. V roce 2009 byl přijat nový trestní zákoník, který nabyl účinnosti ke 

dni 1. 1. 2010 a zcela změnil koncepci trestněprávní ochrany životního prostředí. 

Přínosem nového trestního zákoníku je beze sporu vytvoření samostatné hlavy VIII, 

v níž jsou sdruženy trestné činy, jejichž objektem by měla být ochrana životního 

prostředí. V novém trestním zákoníku byly nově koncipovány původní trestné činy, 

byly zavedeny nové trestné činy jako neoprávněné vypuštění znečišťujících látek nebo 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Na základě předchozích zkušeností došlo 

k aplikaci těchto poznatků při konstrukci skutkových podstat trestných činů, které 

byly obsaženy i v trestním zákoně, jako např. odbourání recidivy jako podmínky 

trestnosti jednání pachatele spočívající v týrání zvířete v případě trestného činu týrání 

zvířat nebo rozšíření trestnosti trestného činu neoprávněného nakládání na veškerý 

odpad a nikoli jen nebezpečný. Na druhou stranu se však již záhy v nové trestněprávní 

úpravě ukázaly významné nedostatky, zejména obtížnost prokazování některých 
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trestných činů, když v důsledku tohoto stavu nebyla tato ustanovení prakticky 

využívána (např. trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí). A proto již 

v roce 2011 došlo k novelizaci trestního zákoníku. Opětovně byla přeformulována 

znění některých trestných činů a z důvodu nutnosti transpozice směrnice o 

trestněprávní ochraně životního prostředí byly do stávající hlavy vloženy nové trestné 

činy, k čemuž muselo být samozřejmě použito zvláštní označení (k číselnému 

označení paragrafu je připojeno písmeno a), což obecně nepřispívá k přehlednosti 

právních předpisů, nadto pokud ustanovení se stejným číselným označením spolu 

nesouvisejí. Největším nedostatkem trestněprávní ochrany nyní shledávám 

nedostatečnou trestněprávní obecnou ochranu druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, role soudů v ochraně životního prostředí významně 

stoupá, nicméně vzhledem ke krátké účinnosti nového trestního zákoníku, potažmo 

jeho následné novelizace, je nutné na učinění závěru o roli soudů vyčkat na jejich 

skutečné působení, tzn., počkat na to, jak budou soudy jednotlivá ustanovení trestního 

zákoníku aplikovat a dále vykládat. 
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6 Závěr 

 

Role soudů v ochraně životního prostředí roste. Nelze pominout fakt, že ve státech, 

kde panuje právní systém common law, bude role soudů vždy větší než ve státech 

s kontinentálním právním systémem, neboť systém common law je systémem 

soudcovské tvorby práva a rozhodnutí soudu, precedenty, se stávají pramenem práva. 

Naproti tomu v kontinentálním právním systému je hlavním pramenem práva zákon 

tvořený zákonodárnou mocí, a soud tyto zákony nezávisle vykládá a aplikuje.  

Právo životního prostředí je mladou disciplínou, historicky se vyčlenilo ze správního 

práva, je jeho podoblastí, a z pohledu procesního se jím zabývají zejména správní 

soudy, které přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů na základě správní žaloby. 

V České republice bylo správní soudnictví původně zřízeno již za První republiky, 

nicméně po válce byl Nejvyšší správní soud zrušen a opětovně byl obnoven až 

Ústavou ČR v roce 1993, když fakticky byl zřízen až k 1. 1. 2003. S dynamikou 

rozvoje práva životního prostředí z pohledu hmotněprávního jde ruku v ruce i růst 

četnosti rozhodování soudů v této oblasti, a tak roste i role soudů v ochraně životního 

prostředí. 

 Skutečnost, že role soudů v ochraně životního prostředí roste a bude i nadále růst, je 

zřejmá na všech, v této práci zkoumaných, úrovních, když na mezinárodní úrovni lze 

tento jev pozorovat u Mezinárodního soudního dvora, u nějž se v poslední době 

stupňuje frekvence počtu zahájených řízení, jejichž jádrem sporu, popřípadě některou 

z úrovní sporu, je ochrana životního prostředí (z poslední doby spory Kostariky a 

Nikaraguy), případně jeho konkrétní složky (spor mezi Austrálií a Japonskem týkající 

se lovu velryb). Naopak, jak posiluje vliv Mezinárodního soudního dvora, upouštějí 

státy na mezinárodní úrovni řešení sporů od alternativních možností řešení, zejména 

od možnosti arbitrážního tribunálu. Mezinárodní soudní dvůr se při odůvodňování 

svých rozhodnutí odvolává na některé principy ochrany životního prostředí jako na 

obecně uznávané zásady mezinárodního práva. Tím, že na ně sám odkazuje, 

popřípadě jimi odůvodňuje svá rozhodnutí, nabývají tato tak stále většího významu, 

neboť dochází k jejich postupnému přijímání popřípadě posílení jejich pozice na 

ostatních úrovních práva ochrany životního prostředí, tedy jak na úrovni evropské, tak 
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i na úrovni národní, a tím dochází ke sjednocování základních východisek pro ochranu 

životního prostředí, a to prvotně při tvorbě právních předpisů a následně konkrétně při 

jejich výkladu v procesu rozhodování před soudy. Takovými všeobecně uznávanými 

zásadami, na něž Mezinárodní soudní dvůr v minulosti již poukázal, jsou zejména 

zásada zákazu využívat své území způsobem poškozujícím území jiného státu, což je 

jedna z nejstarších zásad uznaná Mezinárodním soudním dvorem, dále zásada 

prevence, zásada předběžné opatrnosti, zásada jednání s péčí řádného hospodáře, 

zásada Best Available Techniques, tedy zásada nejlepší dostupné technologie. Dvě z 

těchto zásad se objevují v legislativě Evropských společenství přímo v primárním 

právu, v čl. 191/2 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to zásada prevence a zásada 

předběžné opatrnosti. V tomto článku je dále zakotvena zásada odvracení ohrožení 

životního prostředí především u zdroje a zásada „znečišťovatel platí“ (označovaná 

také jako princip odpovědnosti původce), mezi tyto základní zásady se řadí i princip 

vysoké úrovně ochrany. Co se týče českého práva, které je přirozeně v posledních 

letech zásadně ovlivňováno harmonizačními procesy s právem Evropských 

společenství, zásada prevence a rovněž zásada předběžné opatrnosti jsou v českém 

právním řádu vyjádřeny v zákoně č. 17/992 Sb., o životním prostředí.  

Je však nutné podotknout, že Mezinárodní soudní dvůr je ve svých rozhodnutích 

velice opatrný a konzervativní a nečiní žádné převratné závěry, spíše naopak, 

zpravidla kromě obecných principů zdůrazňuje zejména nutnost spolupráce mezi 

jednotlivými státy. Rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva je tak 

zajímavým důkazem, jak se může ochrana životního prostředí postupem doby 

vyvinout a jak kvalitně a dobře může ochrana práva na příznivé životní prostředí 

fungovat, aniž by toto právo mělo jakýkoli podklad v hmotněprávní úpravě, tedy 

v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, k jejíž ochraně byl Evropský 

soud zřízen. K ochraně životního prostředí, resp. z pohledu koncepce Úmluvy 

k ochraně práva jedince na příznivé životní prostředí, dochází prostřednictvím jiných 

základních lidských práv, typicky práva na život (čl. 2 Úmluvy), práva na 

respektování soukromého a rodinného života (čl. 8 Úmluvy). Uznání a poskytování 

ochrany právu na příznivé životní prostředí Evropským soudem je jednak důkazem 

provázanosti jednotlivých základních lidských práv a rovněž důkazem živosti a 

flexibility Úmluvy, když pouhým extenzivním výkladem Úmluvy dochází 

k rozšiřování okruhu chráněných práv. Nutno však znovu zopakovat, že v praxi 
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Úmluva chrání účinněji práva procesní, jako je právo na informace o životním 

prostředí, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně. A tady, ačkoli 

zdánlivě jsou jednotlivé soudy izolované podle své působnosti, lze pozorovat další 

vliv a sbližování, v tomto případě v rámci evropského prostoru, když Evropský soud 

(zřízený Radou Evropy) dospěl k uznání požadavků Aarhuské úmluvy (přijaté na 

konferenci ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise OSN), 

dokonce je hovořeno o postupné inkorporaci stěžejních prvků Aarhuské úmluvy do 

Evropské Úmluvy prostřednictvím case law
255

.  

Co se týče rozhodování Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany životního 

prostředí, dochází k tomuto ve třech typech řízení, a to v řízení o porušení Smluv, 

v řízení o žalobě na neplatnost a v řízení o předběžné otázce. Nejdůležitějším typem 

řízení, které může být vedeno u Soudního dvora Evropské unie, jenž bezprostředně 

ovlivňuje rozhodování soudů národních, je řízení o předběžné otázce. Jeho 

prostřednictvím je zajišťována jednota celého právního řádu Evropské unie a dále 

rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie o předběžných otázkách je právní řád 

dále rozvíjen. Převážná většina zásadních rozhodnutí Soudního dvora byla vydána 

v rámci této formy řízení.  

Česká republika se doposud k Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci předběžné 

otázky obrátila pouze jednou, a to v případě týkajícím se spalovny a odpadového 

hospodářství, nadto tato zůstala bez odpovědi, neboť před vydáním rozhodnutí došlo 

ke stažení otázek ze strany Nejvyššího soudu ČR. Nicméně vliv na rozhodování 

národních soudů mají i rozhodnutí Soudního dvora, která se přímo konkrétního 

členského státu netýkají, ačkoli obecná závaznost rozhodnutí Soudního dvora o 

předběžných otázkách není, na rozdíl od závaznosti pro účastníky řízení, v němž byla 

předběžná otázka položena, nikde formálně stanovena, a přístupy jednotlivých 

členských států se liší. Převládá však názor, že národní soudy jsou judikaturou 

Soudního dvora vázány a liší se intenzita tohoto souhlasu. 

Role Ústavního soudu České republiky, který tvoří samostatnou soustavu soudů a je 

zřízen k ochraně Ústavou zaručených práv a svobod, není v oblasti ochrany životního 

prostředí nezanedbatelná, avšak není nijak zásadní. Co se týče abstraktní kontroly 
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ústavnosti norem ze strany Ústavního soudu, dochází k tomuto v oblasti ochrany 

životního prostředí hojně v případě přezkumu ústavnosti obecně závazných vyhlášek 

obcí, které obce vydaly ve své samostatné působnosti (jedná se zejména o oblast 

ochrany veřejné zeleně, ochrany ovzduší, pravidel pro pohyb psů, místních poplatků 

ze psů a chovu a držení zvířat), když často je výsledkem takového přezkumu zrušení 

jednotlivých ustanovení případně celých vyhlášek z důvodu jejich rozporu s Ústavou. 

Nejčastějším důvodem jejich zrušení je překročení kompetencí obcemi, jež jsou jim 

stanovené zákonem pro vydávání vyhlášek v samostatné působnosti, a dále je to z 

důvodu, že obce často upravují otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě. 

Konkrétní ochrana základních ústavních práv týkajících se životního prostředí se týká 

zejména střetu s Ústavou zaručenými jinými právy, zejména s právem na ochranu 

vlastnictví a s jeho možným omezením ve prospěch životního prostředí. Ústavní soud 

opakovaně konstatoval, že je nutné snažit se o minimální zásah do druhého z práv, že 

nelze absolutizovat jedno základní právo na úkor druhého, musí být zachována 

proporcionalita omezení jednoho práva na úkor práva druhého. Dále se Ústavní soud 

v rámci svého rozhodování zabýval výkladem některých pojmů, jako např. veřejné 

prostranství, životní prostředí jako veřejný statek, nebo otázkou oprávněného subjektu 

práva na příznivé životní prostředí, což vzhledem k postavení Ústavního soudu a 

závaznosti jeho rozhodnutí pro obecné soudy rovněž přispívá ke sjednocování 

roztříštěné úpravy a k odstraňování výkladových problémů plynoucích z neurčitosti 

některých pojmů. 

V případě rozhodování obecných trestních soudů ČR, kdy tyto nastupují až v případě, 

že primární mimotrestní ochrana nedostačuje, hraje významnou roli skutečnost, že 

v roce 2009 byl přijat nový trestní zákoník, který zcela nově upravil trestné činy proti 

životnímu prostředí, když tyto vyčlenil do samostatné hlavy VIII, a zcela tak změnil 

koncepci trestněprávní ochrany životního prostředí. Vytvoření samostatné hlavy, v níž 

jsou sdruženy trestné činy, jejichž objektem by měla být ochrana životního prostředí, 

je nepochybně přínosem pro ochranu životního prostředí. Avšak vzhledem ke krátké 

účinnosti nového trestního zákoníku, potažmo jeho následné novelizace, je nutné na 

učinění závěru o roli trestních soudů vyčkat na jejich skutečné působení, tzn., počkat 

na to, jak budou soudy jednotlivá ustanovení trestního zákoníku aplikovat a dále 

vykládat, jaké tresty budou za jednotlivé trestné činy udělovány, zda tyto budou 

účinné, přiměřené, aby se nemíjely účinkem a splňovaly dva z účelů trestu, které jsou 
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v ochraně životního prostředí obzvlášť důležité, neboť zásahy do něj jsou často 

nevratné a jen obtížně odstranitelné, a to zabránit pachateli v dalším páchání trestné 

činnosti a působit výchovně i na ostatní členy společnosti
256

. Přesto lze na základě 

dřívějších rozhodnutí konstatovat, že vliv obecných trestních soudů v ochraně 

životního prostředí stoupá, je však rovněž nepochybné, že vzrůstá trestná činnost 

v této oblasti, což klade zvýšené nároky na všechny orgány činné v trestním řízení. 

Nicméně už i u nového trestního zákoníku došlo jeho novelizaci, neboť se záhy 

ukázaly významné nedostatky nové úpravy, zejména obtížnost prokazování některých 

trestných činů, když v důsledku tohoto stavu nebyla tato ustanovení prakticky 

využívána (např. trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí). Již v roce 2011 

tak došlo k přeformulování znění některých trestných činů a z důvodu nutnosti 

transpozice směrnice o trestněprávní ochraně došlo k zavedení dělených paragrafů, 

což obecně nepřispívá k přehlednosti právních předpisů, nadto pokud ustanovení se 

stejným číselným označením spolu nesouvisejí, jak je tomu v případě trestního 

zákoníku (např. trestný čin neoprávněného nakládání s odpady v ustanovení § 298 

trestního zákoníku a následuje v ustanovení § 298a trestního zákoníku trestný čin 

neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu). 

Největším nedostatkem trestněprávní ochrany životního prostředí nyní shledávám 

nedostatečnou trestněprávní obecnou ochranu druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin před nezákonným odběrem z přírody a jejich poškozováním, které 

nemají zvýšený stupeň ochrany, a kterým byla poskytována ochrana do 1. 12. 2011. 

Proto, co se týče úvah de lege ferenda, považuji za nezbytné napravení tohoto stavu a 

opětovné zavedení úplné trestněprávní druhové ochrany, jejímž prostřednictvím bude 

chráněna biologická rozmanitost přírody na všech úrovních. 

Na základě zkoumané judikatury soudů lze uzavřít, že obecně soudům nečiní problém 

poskytnout životnímu prostředí a jeho jednotlivým složkám ochranu před negativními 

vlivy, naopak. Jako větší problém se jeví nestálost, roztříštěnost a hypertrofie právní 

úpravy oblasti ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek, a to již na 

unijní úrovni, když vzhledem k závaznosti těchto předpisů pro členské státy se tyto 

negativa přenášejí i na národní úroveň, neboť tyto předpisy jsou pro členské státy 

přímo závazné, popřípadě je musí v určité dané podobě promítnout do své národní 
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úpravy. Na druhou stranu takto dochází ke sbližování úprav členských států, což je 

bezpochyby ku prospěchu ochrany životního prostředí. Předpokladem kvalitní 

ochrany životního prostředí jsou kvalitní zákony, jejich stabilita a relativní neměnnost. 

Soudy nastupují ve fázi, kdy již nastal určitý problém, který je nutné vyřešit, a 

hypertrofie a roztříštěnost právní úpravy jejich roli nijak neusnadňuje. Dalším 

problémem je pak případné návazné řízení, tedy výkon rozhodnutí, resp. vynucení 

povinností stanovených v nalézacím řízení, když toto se jeví jako větší problém, než 

samotné rozhodování soudů, které jak již bylo uvedeno, působí v ochraně životního 

prostředí kladně. Proto je nutné i nastavení odpovídajících kontrolních mechanismů a 

důsledné vyžadování dodržování rozhodnutí soudů, neboť pokud by rozhodnutí 

dodržována nebyla, roli soudů by to naopak oslabilo a došlo by tak v konečném 

důsledku k negativnímu vlivu na ochranu životního prostředí. 
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Summary 

 

The reason why I have chosen the topic The role of courts in protection of the 

environment for this dissertation is that at the time of my choice this problematic, 

although highly relevant, was not comprehensively regulated. This work deals with 

the decision-making in the field of environmental protection at four different types of 

courts, which are international courts, the Court of Justice of the European Union, the 

Constitutional Court of the Czech Republic and the Czech general criminal courts. 

After the introduction dealing with division of powers in the state the first part of the 

dissertation follows, analysing the role of the courts and the development of 

environmental law, the case law of the International Court of Justice and arbitration 

and special tribunal cases. This chapter deals also with the case law of the European 

Court of Human Rights. The growing importance of the International Court of Justice 

in the protection of the environment can be seen in the increasing number of 

procedures in which the core of the dispute, or some level of the dispute, is the 

environment protection. International Court of Justice remains rather vigilant when 

deciding environmental cases and does not make any ground breaking conclusions. 

On the contrary, the European Court of Human Rights is an interesting proof of how 

the protection of the environment can develop over time. The protection of 

environment case law of the European Court of Human Rights shows how it can work 

without this right being regulated by substantive law, meaning by the Convention for 

the Protection of Human rights and fundamental freedoms, which established the 

European Court to protect its basic rights and freedoms. 

The second part is mainly dedicated to the decision-making of the Court of Justice of 

the European Union, to its impact on the protection of environment and to the various 

types of proceedings which may be held before the Court of Justice of the European 

Union. The most important type of proceedings that may be brought before the Court 

of Justice of the European Union and which directly influences the decisions of 

national courts is the preliminary ruling procedure. The Czech Republic made a 

request for a preliminary ruling only once in a case concerning the incinerator and 

waste management. This request remained unanswered since the Supreme Court of 
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the Czech Republic had withdrawn the request before the Court of Justice of the 

European Union gave a judgment.  

The following chapter deals with the role of the Constitutional Court of the Czech 

Republic in the field of environmental protection. The role of the Constitutional Court 

of the Czech Republic in the protection of the law is not negligible, but is not even 

essential. As far as the abstract review of the constitutionality of norms by the 

Constitutional Court is concerned, in the field of environmental protection generally 

binding ordinances issued by municipalities in their jurisdiction are often being 

reviewed. As a consequence, some provisions of such ordinances or entire ordinances, 

which are contradictory to the Constitution, are often repealed by the Constitutional 

Court. On the constitutional level, the specific protection of environment, or 

fundamental constitutional rights relating to the environment, is carried out by the 

constitutional complaint submitted to the Constitutional Court for conflict with other 

rights guaranteed by the Constitution, in particular the right to property and its 

possible limitations in favour of the environment. 

The last area of the courts´ role in the protection of environment I focused on are 

environmental crimes dealt with by general courts. The new Criminal Code, which 

was enacted in 2009 and came into force on the 1st of January 2010, has completely 

changed the concept of criminal law protection of the environment. The benefit of the 

new Criminal Code is undoubtedly is the creation of the new separate Title VIII 

regulating crimes which object should be the protection of the environment. However, 

due to the short time the new Criminal Code is in effect and to its subsequent 

amendments, it is necessary to see how the courts will apply and interpret the 

provisions of the Criminal Code to make a conclusion on the role of courts in this 

area. Despite that it is possible to conclude that the influence of the general criminal 

courts in protecting the environment increases. It is, however, obvious, that 

criminality in this area increases, which puts demands on all bodies involved in 

criminal proceedings. 

A conclusion can be made that the role of courts in protecting the environment 

increases at all levels of courts. Courts have no problem to provide the protection to 

environment and its components. The more serious problem appears to be the 

instability, fragmentation and hypertrophy of the environmental law and its particular 
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components, especially at EU level. Due to the binding nature of these rules for the 

Member States, the negatives are transferred to the national level as well, as the EU 

legislation is either directly binding for Member States, or it must be in some way 

reflected in their national law. On the other hand, it leads to the harmonisation of 

national legislation, which is certainly for the benefit of the environment. 
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Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 2. 2006 ve věci Plato Plastic 

(C-26/05) 

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. 10. 2007 ve věci Komise proti 

Radě (C-440/05) 

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. 2. 2008 ve věci Abraham (C-

2/07) 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. 9. 2009 ve věci Polsko proti 

Komisi sp. zn. T-183/07 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. 9. 2009 ve věci Estonsko proti 

Komisi sp. zn. T-236/07 

Nařízení předsedy Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. 5. 2010 ve věci DAR 

Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet proti Ministerstvu životního 

prostředí (C-299/09) 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. 6. 2010 ve věci Komise proti ČR 

(C-378/09)  

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. 6. 2010 ve věci Terre wallonne 

(C-105/09 a C-110/09) 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 12. 2010 ve věci Komise proti 

ČR (C-276/10) 

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 4. 2011 ve věci Tatu (C-402/09) 
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Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. 12. 2011 ve věci Møller (C-

585/10) 

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 3. 2012 ve věci Inter-

Environnement Bruxelles a další (C-567/10) 

Věc vedená u Soudního dvora Evropské unie pod sp. zn. T-194/07 ČR proti Komisi, 

doposud neskončena 

Věc vedená u Soudního dvora Evropské unie pod sp. zn. C-420/11ve věci Leth, 

doposud neskončena 

 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21. 2. 1990 ve věci Powell a 

Rayner proti Spojenému království 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 7. 1993 ve věci Zimmermann 

a Steiner proti Švýcarsku 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 12. 1994 ve věci López Ostra 

proti Španělsku 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. 2. 1998 ve věci Guerra proti 

Itálii 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. 5. 2003 ve věci Kyrtatos 

proti Řecku 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. 7. 2003 ve věci Hatton proti 

Spojenému království 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 11. 2004 ve věci Taskin proti 

Turecku 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 11. 2004 ve věci Öneryildiz 

proti Turecku 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 6. 2005 ve věci Fadeyeva 

proti Rusku 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 3. 2008 ve věci Budayeva 

proti Rusku 

 

Ostatní rozhodnutí 
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Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 9. 4. 1949 ve věci Spojené 

Království Velké Británie a Severního Irska v. Albánie (tzv.„Corfu Channel“) 

Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ze dne 20. 12. 1974 ve věci Austrálie v. 

Francie a Nový Zéland v. Francie, (tzv. Nucelar test cases) 

Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 25. 7. 1974 ve věci Spolková 

republika Německo v. Island a Spojené království v. Island (tzv. „Fisheries 

Jurisdiction cases“)  

Usnesení Mezinárodního soudního dvora ze dne 9. 9. 1993 ve věci Nauru v. Austrálie 

Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 25. 9. 1997 ve věci Slovensko v. 

Maďarsko (Gabčíkovo- Nagymaros) 

Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 20. 4. 2010 ve věci Argentina v. 

Uruguay (Pulp Mills on the River Uruguay) 

Opatření Mezinárodního soudního dvora ze dne 30. 5. 2008 ve věci Ekvádor v. 

Kolumbie (Aerial Herbicide Spraying) 

Usnesení Mezinárodního soudního dvora ze dne 13. 7. 2010 ve věci Austrálie v. 

Japonsko 

Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ze dne 4. 5. 2011 ve věci Nikaragua v. 

Kostarika 

Nález Mezinárodního tribunálu pro mořské právo ze dne 4. 8. 2000 ve věci Austrálie a 

Nového Zélandu v. Japonsko  

Usnesení Mezinárodního tribunálu pro mořské právo ze dne 25. 11. 2009 ve věci 

Chile v. Evropská unie 

Předběžné opatření Mezinárodního tribunálu pro mořské právo ze dne 3. 12. 2001 ve 

věci Irsko v. Spojené království (tzv. The MOX Plant Case) 

Rozhodčí nález Mezinárodního tribunálu pro mořské právo ze dne 1. 9. 2005 ve věci 

Malajsie v. Singapur 

Nález Rozhodčího soudu ze dne 11. 3. 1941 ve věci USA v. Kanada (Trail Smalter)  
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Nález Rozhodčího soudu ze dne 16. 11. 1957 ve věci Francie v. Španělsko Lac 

Lanoux) 
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ABSTRAKT: 

Tato disertační práce se zabývá rolí soudů v ochraně životního prostředí na úrovni 

mezinárodní, evropské a národní, když na úrovni národní se věnuje oblastí 

ústavního a trestního práva. Cílem práce je, zejména na základě rozboru činnosti a 

judikatury jednotlivých soudů, zjištění, jak se vyvíjela role soudů v ochraně 

životního prostředí, zda se zvyšuje četnost projednávaných případů, zda rozhodování 

soudů ovlivňuje ochranu životního prostředí pozitivně či nikoli. K dosažení tohoto 

cíle je použito zejména metod abstrakce, analýzy, syntézy, dedukce, komparace a 

statistiky. Těmito metodami bylo zjištěno, že ačkoli je judikatura v určitých 

oblastech práva životního prostředí neucelená a nijak bohatá, na což má vliv jednak 

vznik tohoto oboru v nedávné minulosti, dále jeho dynamičnost a zejména pak 

roztříštěnost a nepřehlednost hmotněprávní úpravy, role a význam soudů v ochraně 

životního prostředí roste, bude i nadále růst s rostoucím počtem řešených případů a 

otázkou a problémem bude spíše vynucování soudních rozhodnutí.  
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Role of Courts in Environmental Protection 

AUTHOR: 

Zuzana Šnejdrlová 

SUPERVISOR: 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 

  

ABSTRACT: 

This thesis deals with the role of courts in protection of the environment on the 

international, European and national level, when on the national level it deals with 

the areas of constitutional and criminal law. Based mainly on the analysis of 

activity and the case law of the courts, the aim of the thesis is mainly to determine 

the development of the role of courts in protection of the environment, which means 

whether the number of cases brought before court increases and whether court 

decisions affect protection of environment positively or not. To achieve this 

objective, methods as abstraction, analysis, synthesis, deduction, comparison and 

statistics are used. Using these methods it was found out that although case law in 

certain areas of protection of environment is fragmented and not much rich, which 

is mainly due to the fact that this area of law is young and dynamic and the 

substantive law is fragmented and unclear, the role and importance of the courts in 

protection of environment grows with the increasing number of cases handled. The 

issue and the problem to face in the future will be enforcement of judicial decisions. 
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