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Úvod 

 

Jak ukazuje rozhodovací praxe rozličných lidsko-právních orgánů, využívání lidsko-

právních nástrojů k účelům ochrany životního prostředí zaznamenává jednoznačný nárůst, a 

to v celosvětovém měřítku. Není proto překvapením, že se tento trend projevuje i v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva (dále také jen „Soud“), který je součástí nejen nejstaršího 

účinného, ale dle mnohých názorů i nejvyspělejšího regionálního mechanismu ochrany 

lidských práv.1 

Přestože Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Úmluva“) právo na příznivé životní prostředí nezakotvuje, resp. o životním prostředí se 

vůbec nezmiňuje, Soud se zabýval celou řadou stížností týkajících se životního prostředí a 

rozvinul na toto téma rozsáhlou judikaturu.  

Cílem této práce je tuto judikaturu (resp. její níže vymezenou část) prozkoumat a na 

základě toho posoudit, jaký je přístup Soudu k problematice životního prostředí a jaké jsou 

limity tohoto přístupu. 

Zde je třeba zmínit, že environmentální judikatura Soudu se štěpí do dvou větví. Ve 

větvi, o které v této práci mluvím jako o první, je životnímu prostředí poskytována ochrana 

tak, že je tato ochrana vnímána jako legitimní cíl, který ospravedlňuje zásahy do výkonu 

některých práv chráněných Úmluvou.2 V další větvi, mnou označované jako druhé, je 

znečištění životního prostředí považováno za zásah do výkonu práv chráněných Úmluvou 

nebo jinými slovy, dovozuje se, že efektivní ochrana práv chráněných Úmluvou vyžaduje 

zajištění určité kvality životního prostředí.3  

V této práci se podrobně zabývám pouze druhou větví environmentální judikatury 

Soudu. První větev je zmíněna jen okrajově ve druhé kapitole věnované vývoji 

environmentální judikatury. K tomuto omezení mě vedlo několik důvodů. Jak uvidíme níže, 

v první větvi environmentální judikatury se zájmů ochrany životního prostředí dosahuje, na 

rozdíl od větve druhé, tehdy, není-li stěžovateli vyhověno. Jinými slovy, v první větvi se 

zájmů ochrany životního prostředí dosahuje navzdory stěžovateli, ve druhé větvi naopak 

navzdory státu, a to díky aktivitě jednotlivce hájícího svá práva. Z těchto důvodů a 

s přihlédnutím k vyžadovanému rozsahu diplomové práce, který neumožňuje při určité úrovni 

                                                 
1 MARKOVÁ, Irena. Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky. 1. 
vyd. Ostrava : Key Publishing, 2008, str. 8. 
2 GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel I. Environmental protection and the European Convention on Human Rights. 1. 
vyd. Štrasburk : Council of Europe Pub., 2005, str. 8-9. 
3 Tamtéž, str. 8-9 a str. 11. 
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detailnosti pojednat o environmentální judikatuře Soudu komplexně, natož pak 

vyčerpávajícím způsobem, jsem se rozhodl soustředit především na druhou větev. Lze ještě 

uvést, že tento přístup k environmentální judikatuře Soudu uplatňují i mnozí autoři publikující 

na toto téma. Většina těch, s jejichž díly jsem se seznámil, existenci první větve 

environmentální judikatury zcela opomíjí. Výjimku v tomto ohledu představuje García.4  

 

Z několika možných způsobů, jak daný úsek judikatury Soudu uchopit, jsem 

vyhodnotil jako nejvhodnější setřídit jednotlivé případy do skupin podle původu ohrožení 

životního prostředí. Takto je možné popsat a rozebrat každý případ souvisle na jednom místě 

a dosáhnout při tom maximální věcné strukturovanosti výkladu.      

Další možností bylo seskupit případy podle vztahu k jednotlivým článkům Úmluvy a 

zabývat se jimi postupně, vždy v souvislosti s právy zakotvenými v článku, jenž je na daném 

místě předmětem výkladu. Tak činí například DeMerieux5. Při použití tohoto přístupu ovšem 

není možné popsat a rozebrat jednotlivé případy souvisle a na jednom místě, nýbrž je třeba 

uvádět je opakovaně, pokaždé s ohledem na ty z jejich aspektů, které se vztahují k článku 

Úmluvy, o němž je právě pojednáváno. Popis i rozbor jednotlivých případů se tak tříští a 

v důsledku toho je obtížné spojit si skutkové okolnosti daného případu se závěrem, ke 

kterému Soud ve věci dospěl. Pro porozumění přístupu Soudu k problematice životního 

prostředí však považuji za podstatné právě spojení skutkových okolností případu a rozhodnutí 

Soudu v dané věci. 

Jako nevhodný jsem vyhodnotil taktéž chronologický výklad postupující od 

nejstarších případů do současnosti. Tento přístup by nejlépe ukazoval, jak se přístup Soudu 

k životnímu prostředí vyvíjel v čase, nicméně nerespektuje věcnou souvislost mezi 

jednotlivými případy, čímž trpí strukturovanost výkladu.  

 

První kapitola této práce je věnována Úmluvě a Soudu a jejím cílem je zasadit 

problematiku ochrany životního prostředí v judikatuře Soudu do určitého širšího rámce. Další 

kapitola se zabývá vývojem environmentální judikatury Soudu a obsahuje obecné pojednání o 

obou výše zmíněných větvích environmentální judikatury. Následující tři kapitoly pak 

představují těžiště této práce. Detailně se v nich zabývám vybranými případy z druhé větve 

environmentální judikatury, přičemž každá kapitola je věnována jedné skupině případů podle 

                                                 
4 Viz poznámka č. 2. 
5 DeMERIEUX, Margaret. Deriving Environmental Rights from the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. Oxford Journal of Legal Studies. 2001, roč. 21, č. 3, str. 521–561.  
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zdroje ohrožení životního prostředí. V závěru se pak na základě rozboru případů v těchto 

třech kapitolách pokouším vyvodit obecné závěry o limitech ochrany, kterou Soud životnímu 

prostředí poskytuje.  

 

Co se týká zdrojů, z nichž jsem při psaní této práce vycházel, hlavní roli hrály 

pochopitelně vlastní rozhodnutí Soudu. V České republice pravidelně vychází dvě sbírky 

obsahující překlady některých rozsudků Soudu. Nakladatelství Wolters Kluwer ČR čtyřikrát 

ročně tiskne Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyšší soud, rovněž 

čtyřikrát ročně, vydává Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve 

Strasbourgu. V první zmíněné sbírce se však uveřejňují rozsudky Soudu pouze ve zkrácené 

podobě a v těch, s nimiž jsem se setkal, navíc chybělo autentické číslování odstavců. Překlady 

rozsudků, které jsem si dohledal ve druhé uvedené sbírce, byly zase poměrně nevalné kvality. 

Z těchto důvodů jsem vycházel výhradně z anglických originálů získaných v databázi 

HUDOC6. Komentáře k vybraným rozsudkům jsem pak nacházel také výhradně v zahraniční 

odborné literatuře.  

Zbývá dodat, že při uvádění jmen stěžovatelů v názvech případů jsem se držel 

doporučení Davida Kosaře7 a jména jsem nepočešťoval (tzn. nepřidával jsem koncovku –ová 

k příjmením stěžovatelek).   

Pokud jde o Úmluvu, dal jsem přednost jejímu oficiálnímu českému překladu8 před 

českou verzí z webových stránek Soudu9. Česká republika sice neratifikovala Protokol č. 12 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod10, zakotvující všeobecný zákaz 

diskriminace, a proto tento protokol v oficiálním překladu chybí, to však nemá z hlediska této 

práce význam. Z toho důvodu jsem se přidržel oficiálního překladu Úmluvy. 

Dále bych rád zmínil, že k environmentální judikatuře Soudu jsem i při omezení se na 

její druhou větev přistoupil značně eklekticky, se snahou postihnout ty nejvýznamnější 

případy. Pojednání, jehož cílem by bylo obsáhnout environmentální judikaturu Soudu v její 

úplnosti, by si vyžádalo rozsah několikanásobně větší. Které rozsudky jsou těmi 

                                                 
6 <http://hudoc.echr.coe.int/> 
7 KOSAŘ, David. Jak správně citovat judikaturu ESLP I.: Základní principy. Jiné právo [online]. 4. 5. 2010 [cit. 
27. 5. 2015]. 
8 Česko. Federální ministerstvo zahraničních věcí. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 
209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5, 8, v 
aktuálním znění. In Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 41, str. 1073-1087. 
9 <http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf> 
10 Council of Europe. Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms. 
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nejdůležitějšími, jsem se snažil určit s pomocí odborné literatury a také tzv. fact-sheetů11, 

které Soud vydává k různým tématům, nejen k ochraně životního prostředí. Tyto dokumenty 

obsahují seznam judikatury k danému tématu a velmi stručné shrnutí jednotlivých rozsudků a 

rozhodnutí. 

Nakonec zbývá podotknout, že pokud dále v této práci není uvedeno jinak, pak tehdy, 

mluvím-li o environmentální judikatuře Soudu, míní se tím kvůli uvedenému omezení na 

druhou větev pouze tato větev. 

 

  

 

   

                                                 
11 European Court of Human Rights. Factsheet - Environment-related cases in the Court's case law. Prosinec 
2012. 7 s. V průběhu psaní této práce, dubnu letošního roku, pak vyšel nový factsheet: European Court of 
Human Rights. Factsheet – Environment and the European Convention on Human Rights. Duben 2015. 25 s. 
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1. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a 

Evropský soud pro lidská práva 

1. 1. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

  

 Úmluva byla vypracována na půdě Rady Evropy (dále jen „RE“), mezinárodní 

organizace založené v roce 1949 a platí za její nejvýznamnější normativní produkt.12 Úmluva 

byla otevřena k podpisu 4. listopadu 1950 v Římě a účinnosti nabyla 3. září 1953. Smluvními 

stranami Úmluvy jsou dnes všechny členské státy RE. Tehdejší Česká a Slovenská 

Federativní republika Úmluvu ratifikovala 18. března 1992. Když pak byla již samostatná 

Česká republika přijata za člena RE, Výbor ministrů13 rozhodl, že je zároveň smluvní stranou 

Úmluvy, a to s účinností od 1. ledna 1993.  

 Práva a svobody zakotvené v Úmluvě jsou smluvní strany povinny přiznat každému, 

kdo podléhá jejich jurisdikci, tedy nejen občanům daného státu (viz čl. 1 Úmluvy). Různé 

smluvní státy uskutečnily kvůli této povinnosti reformy svých právních řádů. Úmluva tak 

funguje jako určitý nástroj harmonizace vnitrostátního práva.14  

Autoři Úmluvy vycházeli z Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948. Úmluva 

se však nadále vyvíjí a od roku 1953 doznal text Úmluvy řady změn. K těm dochází jednak na 

základě revizních protokolů, jednak na základě protokolů dodatkových, rozšiřujících katalog 

lidských práv zakotvených v Úmluvě. 

Jak bylo uvedeno v úvodu této práce, Úmluva nezakotvuje právo na příznivé životní 

prostředí. Na půdě RE se však objevily různé snahy toto právo do Úmluvy doplnit. Například 

v roce 1999 doporučilo Parlamentní shromáždění15 Výboru ministrů, aby dal příslušným 

orgánům v rámci RE za úkol prozkoumat možnost vypracování nového revizního nebo 

dodatkového protokolu k Úmluvě, který by zakotvil právo jednotlivce na zdravé životní 

prostředí.16 Dále, v roce 2003 vydal dnes již neexistující Výbor pro životní prostředí, 

zemědělství a místní a regionální záležitosti (Committee on the Environment, Agriculture and 

Local and Regional Affairs) zprávu, ve které doporučoval vypracování dodatkového 

protokolu k Úmluvě, který by posílil ochranu životního prostředí prostřednictvím uznání 

                                                 
12 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 512. 
13 Výbor ministrů je rozhodovacím orgánem Rady Evropy. Tvoří jej ministři zahraničních věcí členských států. 
14 MARKOVÁ, Irena. Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky. 1. 
vyd. Ostrava : Key Publishing, 2008, str. 9. 
15 Parlamentní shromáždění tvoří zástupci parlamentů členských států. 
16 Council of Europe. Parliamentary Assembly. Recommendation 1431 (1999) - Future action to be taken by the 
Council of Europe in the field of environment protection ze dne 4. 11. 1999.  
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určitých individuálních práv, mj. práva na životní prostředí.17 Navzdory uvedeným snahám 

však k doplnění tohoto práva do Úmluvy dosud nedošlo. 

Co se týká vývoje v nejbližší budoucnosti, k podpisu jsou nyní otevřeny dva dosud 

neúčinné protokoly. Jedná se o Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod18 a Protokol č. 16 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod19. Ani jeden z nich však žádné nové právo nezakotvuje. 

 

1. 1. 1. Práva dovolávaná stěžovateli v environmentálních případech 

 

 Pokud jde o hmotněprávní rovinu případů rozebíraných v této práci, stěžovatelé se 

dovolávali především čl. 8 Úmluvy a dále čl. 2, čl. 3 a čl. 10 Úmluvy a čl. 1 Dodatkového 

protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Protokol č. 1“). 

Pokud jde o procesní rovinu, stěžovatelé se dovolávali čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy. Tyto 

články obecně představují základ pro environmentální stížnosti.20 Považuji proto za vhodné se 

o každém z nich stručně zmínit, než zaměřím svou pozornost na samotné případy.   

 Nejprve se zaměřím na články, jichž se týkají stížnosti ve své hmotněprávní rovině. 

Prvním z nich je čl. 2 Úmluvy, který zakotvuje právo na život. V prvním odstavci tohoto 

článku se stanoví: 

 

„Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu 

soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon 

ukládá tento trest.“ 

 

 V druhém odstavci čl. 2 se uvádí, v jakých případech se zbavení života nepovažuje za 

rozporné s tímto článkem. Takovým případem je při splnění dalších podmínek např. obrana 

každé osoby proti nezákonnému násilí. 

Dle Soudu je čl. 2 spolu s čl. 3 Úmluvy nejdůležitějším ustanovením Úmluvy. Z toho 

důvodu je přezkum prováděný Soudem u tohoto článku obzvlášť přísný. Dle Soudu se čl. 2 

také nevztahuje pouze na úmyslné zabití, jak by snad mohla druhá věta prvního odstavce 

                                                 
17 Council of Europe. Parliamentary Assembly, Committee on the Environment, Agriculture and Local and 
Regional Affairs. Doc. 9791 - Environment and human rights ze dne 16. 4. 2003. 
18 Council of Europe. Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. 
19 Council of Europe. Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms. 
20 DeMERIEUX, Margaret. Deriving Environmental Rights from the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. Oxford Journal of Legal Studies. 2001, roč. 21, č. 3, str. 527. 
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naznačovat. Čl. 2 je aplikovatelný na všechny případy použití síly, v jejichž důsledku došlo 

k usmrcení nebo dokonce k „pouhému“ vážnému ohrožení života.21 

Na čl. 2 navazuje nejen pořadím čl. 3, který zakazuje mučení. Jeho znění je 

následující: 

 

„Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu.“ 

  

Z čl. 3 se nepřipouštějí žádné výjimky, za žádných okolností. Jedná se o jedno z mála 

absolutních práv v Úmluvě.22 

Dalším, z hlediska ochrany životního prostředí velmi důležitým článkem je čl. 8. 

Tento článek chrání právo na respektování rodinného a soukromého života. Jeho první 

odstavec stanoví: 

„Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“ 

 

Druhý odstavec čl. 8 pak obsahuje tzv. limitační klauzuli, tedy výčet podmínek, při 

jejichž splnění lze zasáhnout do práva zakotveného v prvním odstavci. Úmluva obsahuje 

různé druhy limitačních klauzulí, přičemž limitační klauzule obsažená v čl. 8 se řadí mezi tzv. 

standardní. Při posuzování, zda došlo k zásahu do práva, s nímž se pojí limitační klauzule 

tohoto druhu, se postupuje podle pětistupňového testu. Při něm se mimojiné zkoumá, zda byl 

zásah do daného práva v souladu se zákonem, zda sledoval jeden z uvedených legitimních 

cílů a zda byl zásah nezbytný v demokratické společnosti.23 Každý z článků Úmluvy se 

standardní limitační klauzulí obsahuje odlišný počet legitimních cílů. Druhý odstavec čl. 8 

jich zakotvuje celkem osm, z nichž je pro naše účely důležitý zejména hospodářský blahobyt 

země a ochrana práv a svobod jiných.24 

 Čl. 10 zakotvuje svobodu projevu. K šíři této svobody uvádí první odstavec tohoto 

článku následující: 

 

„Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez 

zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice.“ 

 

                                                 
21 KMEC, Jiří aj. Evropská úmluva o lidských právech : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, str. 348. 
22 Tamtéž, str. 402. 
23 Tamtéž, str. 99-100. 
24 Tamtéž, str. 110. 
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Druhý odstavec čl. 10 pak obsahuje limitační klauzuli. Stejně jako v případě čl. 8 se 

jedná o standardní limitační klauzuli, zakotvuje však vyšší počet legitimních cílů. Jako jediná 

z celé Úmluvy zdůrazňuje, že výkon těchto svobod zahrnuje povinnosti i odpovědnost. 

Čl. 10 obsahuje celkem tři prvky práva na svobodu projevu: svobodu zastávat názory, 

svobodu přijímat informace nebo myšlenky a svobodu rozšiřovat informace či myšlenky. 

Soud však ve své judikatuře rozšířil aplikaci tohoto článku i na další aspekty svobody projevu, 

např. právo mlčet, právo nezveřejnit identitu novinářských zdrojů atd.25  

Co se týká hmotněprávní roviny níže uvedených případů, zbývá zmínit čl. 1 Protokolu 

č. 1, který zakotvuje ochranu vlastnictví. Tři věty tohoto článku upravují tři aspekty tohoto 

práva. První věta zakotvuje právo pokojně užívat svůj majetek, druhá věta stanovuje zákaz 

zabavení majetku, třetí věta pak umožňuje smluvním stranám přijímat zákony, které upravují 

užívaní majetku. 

 

Jak už bylo uvedeno výše, pokud jde o procesní rovinu případů rozebíraných v této 

práci, stěžovatelé se dovolávali čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy. Čl. 6 zakotvuje právo na 

spravedlivý proces a pro účely této práce je důležitá toliko následující část první věty jeho 

prvního odstavce: 

„Každý má 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…“ 

 Kdykoliv se stěžovatelé v případech rozebíraných v této práci dovolávali čl. 6 odst. 1, 

Soud posuzoval buď to, zda byla dodržena přiměřená lhůta, nebo zda v daném případě 

existovalo občanské právo. Námitka porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě je 

vůbec nejčastější námitkou, se kterou se musely orgány Úmluvy prozatím vypořádat.26 Při 

zkoumání přiměřenosti lhůty Soud přihlíží ke složitosti věci, chování stěžovatele, postupu 

státních orgánů a významu řízení pro stěžovatele.27 

 Čl. 13 potom zakotvuje právo na účinné opravné prostředky, a to následujícím 

způsobem: 

 

                                                 
25 Tamtéž, str. 996. 
26 Tamtéž, str. 697. 
27 Tamtéž, str. 701. 



12 
  

„Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní 

prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních 

povinností.“ 

 

Jak plyne z textu tohoto ustanovení, postavení čl. 13 není samostatné. Namítat 

porušení čl. 13 je možné pouze ve spojení s jiným materiálním ustanovením. Pokud jde o 

vlastní účinný právní prostředek nápravy, Soud nepožaduje určitou konkrétní podobu tohoto 

prostředku. Je na státech, aby rozhodly, jakým způsobem splní povinnosti plynoucí z tohoto 

článku.28 

 

1. 1. 2. Některé principy výkladu a aplikace Úmluvy 

 

Úmluvou a související judikaturou se prolínají určité výkladové a aplikační principy. 

Některé z nich mají převážně hmotněprávní charakter, např. princip proporcionality, jiné jsou 

spíše zásadami výkladovými, např. princip vnímaní Úmluvy jako živoucího instrumentu. 

Některé z těchto principů se objevují v případech rozebíraných v této práci, a proto je vhodné 

se o nich v zájmu úplnosti výkladu zmínit. Jedná se o tyto principy: efektivita ochrany 

lidských práv, proporcionalita, Úmluva jako živoucí instrument, pozitivní závazky, prostor 

pro uvážení a vláda práva. 

Z prvního jmenovaného principu, principu efektivity ochrany lidských práv, plyne, že 

Úmluva má být vykládána tak, aby zajišťovala práva efektivní, nikoliv iluzorní. Pro ilustraci 

lze uvést, jak se ve světle tohoto principu vykládá právo na právní pomoc ve smyslu čl. 6 

odst. 3 písm. c) Úmluvy. Podle tohoto ustanovení má osoba obviněná z trestného činu za 

určitých okolností mj. právo na bezplatné poskytnutí pomoci obhájce. K dodržení tohoto 

práva je pak třeba nejen to, aby byl takové osobě obhájce bezplatně přidělen, ale také to, aby 

tento obhájce dané osobě skutečně poskytl právní pomoc.29   

Další princip, princip proporcionality, se nejjasněji projevuje u těch práv, jejichž 

omezení Úmluva výslovně umožňuje. Například u článků se standardními limitačními 

klauzulemi, o nichž jsem hovořil výše, je dovoleno, aby do daného práva stát zasáhl mimojiné 

tehdy, pokud je to nezbytné v demokratické společnosti, přičemž Soud tuto nezbytnost 

vykládá jako přiměřenost sledovanému legitimnímu cíli.30  

                                                 
28 Tamtéž, str. 1202. 
29 Tamtéž, str. 77-78. 
30 Tamtéž, str. 79-80. 
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Princip vnímání Úmluvy jako živoucího instrumentu je, jak bylo uvedeno výše, 

principem interpretačním. Na základě tohoto principu Soud vykládá Úmluvu s ohledem na 

aktuální podmínky, nikoliv podle smyslu, jaký jednotlivým ustanovením přikládali zástupci 

smluvních stran při sepisování Úmluvy. Tento způsob výkladu Úmluvy se označuje jako 

evolutivní.31 

Dalším principem, o němž chci na tomto místě pohovořit, je princip pozitivních 

závazků. Tento princip se uplatňuje v situacích, kdy je k ochraně práv zakotvených v Úmluvě 

třeba, aby smluvní strana něco učinila. Standardní pojetí základních práv je naproti tomu 

negativní, vyžaduje tedy pouze zdržení se určitého jednání. Dříve se pozitivní závazky 

vyskytovaly spíše zřídkavě, dnes se však už prakticky každé právo zakotvené v Úmluvě pojí 

s určitým pozitivním závazkem.32  

S ohledem na případy rozebírané v této práci je velmi důležitý také princip prostoru 

pro uvážení. Na základě tohoto principu Soud státům do určité míry přiznává možnost 

rozhodnout o otázkách týkajících se Úmluvy. Koncept prostoru pro uvážení Soud dnes 

používá vždy, když provádí test proporcionality, např. při aplikaci výše uvedených 

limitačních klauzulí.33    

Na závěr zbývá pohovořit o principu vlády práva. Z tohoto principu plyne vícero 

požadavků, například aby se smluvní strany řídily soudními rozhodnutími, která byla proti 

nim vydána, dále aby vnitrostátní právo zajišťovalo ochranu před svévolnými zásahy do práv 

zakotvených v Úmluvě ze strany veřejných orgánů atd.34  

 

1. 2. Evropský soud pro lidská práva 

  

 Úmluva kromě zakotvení určitých práv vytvořila také mechanismus pro kontrolu 

dodržování závazků přijatých smluvními stranami, jehož součástí byl od počátku Evropský 

soud pro lidská práva. Soud byl zřízen na základě čl. 19 Úmluvy, a to k „zajištění plnění 

závazků přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní.“ K jeho 

ustanovení došlo 21. ledna 1959, kdy byli Konzultačním shromážděním (dnešní Parlamentní 

shromáždění) zvoleni jeho první členové. Sídlo Soudu se nachází ve Štrasburku. 

                                                 
31 Tamtéž, str. 81-82. 
32 Tamtéž, str. 82-83. 
33 Tamtéž, str. 89. 
34 Tamtéž, str. 93. 
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 V průběhu let došlo k několika úpravám zmíněného kontrolního mechanismu. K jeho 

nejvýraznější proměně došlo v roce 1998 na základě Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní stanovený 

(dále jen „Protokol č. 11“). Vzhledem k tomu, že případy rozebírané v této práci spadají jak 

do období před rokem 1998, tak do období po tomto roce, bude vhodné stručně pohovořit o 

původní i nové podobě kontrolního mechanismu.   

 

1. 2. 1. Kontrolní mechanismus podle původního znění Úmluvy 

 

 Kontrolní mechanismus Úmluvy původně tvořily celkem tři orgány: Evropská komise 

pro lidská práva (dále také jen „Komise“), Evropský soud pro lidská práva a Výbor ministrů. 

 Základním orgánem kontrolního mechanismu byla Komise. Členy Komise, jejichž 

počet odpovídal počtu smluvních stran Úmluvy, volil Výbor ministrů. Komise přijímala 

stížnosti na porušení Úmluvy, které mohly podávat smluvní strany Úmluvy a individuální 

stěžovatelé (jednotlivec, skupina jednotlivců nebo nevládní organizace). Tito však jen tehdy, 

uznal-li stát, proti kterému stížnost směřovala, pravomoc Komise takové stížnosti přijímat 

(viz čl. 25 původního znění Úmluvy35).  

Komise posuzovala stížnosti z hlediska splnění podmínek přijatelnosti. Pokud stížnost 

podmínky nesplňovala, prohlásila ji Komise za nepřijatelnou. V opačném případě byla 

Komise stranám k dispozici pro smírné urovnání věci. Pokud ke smírnému urovnání nedošlo, 

vypracovala Komise nezávaznou zprávu (report) obsahující stanovisko, zda zjištěné 

skutečnosti nasvědčují porušování závazků vyplývajících pro příslušný stát z Úmluvy. 

Komise poté zprávu postoupila Výboru ministrů a žalovanému státu. Komise tedy fungovala 

jako určitý filtrační orgán. Pouze přibližně 10% z celkového počtu stížností prohlásila Komise 

za přijatelné.36 

 Případ mohl být ve lhůtě tří měsíců od doručení zprávy Výboru ministrů předložen 

Soudu. Předložit stížnost Soudu byla oprávněna pouze Komise nebo některá z dotčených 

smluvních stran, tj. žalovaná smluvní strana, smluvní strana, jejímž příslušníkem byl 

individuální stěžovatel, či smluvní strana, která podala mezistátní stížnost. Uvedené subjekty 

však mohly stížnost Soudu předložit jen tehdy, pokud dotčená smluvní strana (či strany) 

                                                 
35 Původní znění Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je dostupné z WWW: 
<http://www.echr.coe.int/Documents/Collection_Convention_1950_ENG.pdf> 
36 MARKOVÁ, cit. 14, str. 11. 
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uznala pravomoc Soudu ve věcech týkajících se výkladu a provádění Úmluvy (viz čl. 46 a čl. 

48 původního znění Úmluvy). 

Soud tvořili soudci volení Parlamentním shromážděním a jejich počet odpovídal počtu 

členů Rady Evropy. Na každý stát připadal právě jeden soudce. Soud nebyl permanentním 

orgánem, soudci zasedali pouze k projednání předložených stížností, a to zpravidla v 

devítičlenných senátech. Vyvstala-li otázka důležitá pro interpretaci Úmluvy, mohl ji senát 

postoupit plénu Soudu. Soud se stížnostmi zabýval na podkladě zprávy Komise, nicméně 

jejím názorem nebyl vázán. Rozsudek Soudu byl konečný a závazný a dohled nad jeho 

výkonem prováděl Výbor ministrů. 

 Pokud nebyl případ v uvedené tříměsíční lhůtě předložen Soudu, rozhodoval o tom, 

zda došlo k porušení Úmluvy, Výbor ministrů. Rozhodnutí Výboru ministrů byla rovněž 

konečná a závazná.  

 

1. 2. 2. Kontrolní mechanismus po roce 1998 

 

 Počet stížností překládaných Komisi postupně narůstal a výše popsaný kontrolní 

mechanismus začal trpět zahlcením.  V průběhu 90. let minulého století došlo navíc 

k přistoupení řady nových členských států.37 Tato situace si vyžádala přijetí výše uvedeného 

Protokolu č. 11, který vstoupil v platnost 1. listopadu 1998. Na jeho základě došlo ke zrušení 

Komise a dosavadního Soudu a jejich nahrazení jediným stálým Soudem, jehož pravomoc 

rozhodovat o individuálních stížnostech není dále vázána na podmínku uznání jeho jurisdikce 

smluvní stranou Úmluvy. Dohled nad výkonem rozsudků Soudu nadále vykonává Výbor 

ministrů, nicméně již nerozhoduje o porušení Úmluvy. Protokol č. 11 tedy vedl k plné 

judicializaci kontrolního mechanismu Úmluvy.38 

  Kontrolní mechanismus byl dále upraven Protokolem č. 14 k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní systém Úmluvy (dále jen 

„Protokol č. 14“). Jím provedené změny však nebyly tak zásadní. Níže uvedené pojednání o 

kontrolním mechanismu odráží současný stav, tedy stav po přijetí Protokolu č. 14.  

  

Soud se skládá ze soudců, jejichž počet odpovídá počtu smluvních stran. Soudce volí 

Parlamentní shromáždění ze seznamu kandidátů předložených každou smluvní stranou. Jejich 

                                                 
37 KMEC, Jiří aj., cit. 21, str. 8. 
38 Tamtéž, str. 15. 
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funkční období je devítileté. Předsedu Soudu volí v tajném hlasování Plénum Soudu, a to na 

tříleté funkční období.39 Plénum Soudu dále přijímá Jednací řád Soudu.40   

 Soud se dělí na pět sekcí. V rámci každé sekce se vytvářejí senáty tvořené sedmi 

soudci a výbory tvořené třemi soudci. K projednání předložených případů Soud zasedá jako 

samosoudce, ve výborech, v senátech nebo ve Velkém senátu, který se skládá ze sedmnácti 

soudců. Pravomoci samosoudce a výboru jsou poměrně omezené. Členem senátu a Velkého 

senátu je vždy soudce zvolený za dotčenou smluvní stranu.41  

 Stížnosti překládané Soudu mohou být mezistátní nebo individuální. Mezistátní 

stížnost může podat každá smluvní strana, a to kvůli údajnému porušení Úmluvy a Protokolů 

k ní jinou smluvní stranou. Individuální stížnost může podat každá fyzická osoba, nevládní 

organizace nebo skupina jednotlivců, kteří se považují za oběti porušení práv plynoucích 

z Úmluvy nebo jejích Protokolů některou ze smluvních stran.42  

 Soud při projednávání stížnosti nejprve zkoumá, zda stížnost splňuje tzv. podmínky 

přijatelnosti, poté se posuzuje opodstatněnost stížnosti. V případech rozebíraných v této práci 

se jednalo pouze o individuální stížnosti, a proto bude níže pojednáno o podmínkách 

přijatelnosti pouze z hlediska stížností individuálních.    

   Některé z podmínek přijatelnosti jsou tyto: vyčerpání všech vnitrostátních opravných 

prostředků, podání stížnosti do uplynutí lhůty 6 měsíců od přijetí konečného rozhodnutí na 

vnitrostátní úrovni, slučitelnost s ustanoveními Úmluvy, která se posuzuje z hlediska osobní, 

časové, územní a věcné aplikace Úmluvy. Pro účely této práce je důležité hledisko věcné 

aplikace, tzv. slučitelnost ratione materiae.  Podmínka slučitelnosti ratione materiae není 

splněna tehdy, pokud se stížnost týká práv a svobod, které Úmluva nezakotvuje. V případě, že 

stížnost nesplňuje podmínky přijatelnosti, Soud stížnost zamítne.43 

 Řízení před Soudem je veřejné, kontradiktorní, zpravidla písemné a nepodléhá 

poplatkům.44 Zda došlo či nedošlo k porušení Úmluvy, konstatuje Soud v rozsudku, který lze 

přijmout jednomyslně nebo většinou hlasů. Soudci mají možnost připojit k rozsudku 

souhlasné či nesouhlasné stanovisko, případně pouze vyjádřit nesouhlas. Soud vydává 

rozsudky buď angličtině, nebo ve francouzštině.  Pokud Soud konstatuje porušení Úmluvy, 

                                                 
39 Současným předsedou Soudu je Lucemburčan Dean Spielmann. 
40 Viz čl. 20, 22, 23 a 25 Úmluvy. 
41 Viz čl. 26-28 Úmluvy. 
42 Viz čl. 33-34 Úmluvy. 
43 Viz čl. 35 Úmluvy. 
44 MARKOVÁ, cit. 14, str. 36. 
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přizná při splnění stanovených podmínek poškozené straně spravedlivé zadostiučinění. Jak 

bylo uvedeno výše, dohled nad výkonem rozsudků nadále vykonává Výbor ministrů.45 

                                                 
45 Viz čl. 41 a 45 Úmluvy. 
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2. Vývoj environmentální judikatury Soudu 

2. 1. Odmítání raných stížností z důvodu neslučitelnosti ratione materiae 

 

 První environmentální stížnosti byly tehdejší Evropské komisi pro lidská práva 

předkládány již v 50. letech minulého století. Jak bylo v této práci již vícekrát uvedeno, 

Úmluva nezakotvuje právo na příznivé životní prostředí ani se o životním prostředí jinak 

nezmiňuje. První stížnosti tohoto druhu byly proto na základě čl. 27 odst. 2 původního znění 

Úmluvy (dnes čl. 35 odst. 3) prohlašovány za nepřijatelné z důvodu neslučitelnosti 

s ustanoveními Úmluvy, konkrétně neslučitelnosti ratione materie (viz kapitola 1. 2. 2.). 

Následně byly tyto stížnosti odmítány (čl. 27 odst. 3 původního znění Úmluvy, dnes čl. 35 

odst. 4).  

 Jako příklad k výše uvedenému lze uvést případ X a Y proti Spolkové republice 

Německo46. Stěžovatelé byli v tomto případě členy organizace založené za účelem ochrany 

životního prostředí. Tato organizace vlastnila pozemek o rozloze 10 000 m2, který využívala 

k výzkumným účelům. Uvedený pozemek se nacházel nedaleko vesnic, kde stěžovatelé žili. 

Jejich stížnost směřovala proti využívání přilehlých mokřin k vojenským účelům, které podle 

jejich názoru zakládalo porušení práv přiznaných čl. 2, 3 a 5 Úmluvy47. Komise však 

konstatovala, že právo na zachování přírody (right to nature preservation) samo o sobě 

z článků, kterých se žadatelé dovolávali, neplyne, resp. není vůbec zahrnuto mezi právy a 

svobodami chráněnými Úmluvou.   

 Výše popsaný postoj však Komise brzy překonala a přijala naopak názor, že špatný 

stav životního prostředí (bad environmental conditions) může za určitých okolností bránit 

užívání práv a svobod zakotvených v Úmluvě.48 Individuální stížnosti týkající se znečištění 

životního prostředí tak nebyly dále odmítány z důvodu neslučitelnosti s ustanoveními 

Úmluvy.  

Komise zároveň začala přijímat i individuální stížnosti týkající se zásahů do práv 

zaručených čl. 8 – 11 Úmluvy a čl. 1 Protokolu č. 1, které sledovaly legitimní cíl podle tzv. 

                                                 
46 X a Y proti Spolkové republice Německo, rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 13. 5. 1976, 
stížnost č. 7407/76. 
47 Čl. 5 Úmluvy zakotvuje právo na svobodu a osobní bezpečnost. 
48 GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel I. Environmental protection and the European Convention on Human Rights. 1. 
vyd. Štrasburk : Council of Europe Pub., 2005, str. 8. 
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limitačních klauzulí obsažených v druhých odstavcích uvedených článků, konkrétně cíl 

zajištění uspokojivého stavu životního prostředí jakožto obecného zájmu.49 

 Shora uvedeným způsobem tedy došlo k vytvoření nepřímého způsobu ochrany práva 

na životní prostředí (right to environment), tzv. ochrana par ricochet. Zároveň se zde začaly 

rýsovat dva odlišné způsoby vnímání ochrany práva na životní prostředí ve spojení 

s Úmluvou. Zaprvé, legitimní cíl v podobě obecného zájmu může ospravedlnit zásah do 

výkonu některých práv a svobod. Zadruhé, efektivní ochrana práv chráněných Úmluvou může 

v určitých případech vyžadovat zajištění určité kvality životního prostředí.50 

Na základě těchto dvou způsobů ochrany se vyvinuly dvě relativně samostatné větve 

environmentální judikatury Soudu, o nichž se hovoří již v Úvodu. V následujících dvou 

podkapitolách se věnuji ranému vývoji a obecné charakteristice každé z nich. 

 

2. 2. První větev environmentální judikatury – ochrana životního prostředí jako 

součást obecného zájmu 

  

Tato větev environmentální judikatury Soudu se vyznačuje určitými zvláštnostmi. Tou 

nejpodstatnější z nich je, že zájmy ochrany životního prostředí nejsou potvrzovány v případě 

vynesení rozsudku konstatujícího porušení Úmluvy, jako je tomu ve druhé větvi, ale 

naopak tehdy, když stěžovateli vyhověno není. Tento rys plyne z typického schématu případů, 

které je následující: stěžovatel napadá určité jednání státu učiněné v zájmu ochrany životního 

prostředí, ve kterém spatřuje zásah do svých práv zaručených Úmluvou, a Soud posuzuje, zda 

bylo tvrzeným jednáním skutečně zasaženo do práv stěžovatele a pokud ano, zda se na tento 

zásah neaplikuje limitační klauzule vztahující se k danému právu. 

 

Jedním z prvních v této oblasti byl případ Muriel Herrick proti Spojenému 

království51, který zároveň dobře ilustruje výše uvedené. Stěžovatelkou zde byla paní Muriel 

Herrick žijící na britském ostrově Jersey, největším z Normanských ostrovů. V roce 1963 

nabyla stěžovatelka nemovitost zvanou Hillside, jejíž součástí byl bunkr postavený během 

okupace ostrova ke skladování výbušnin. Stěžovatelka sice trvale žila v Saint Helier, hlavním 

                                                 
49 Tamtéž, str. 8. 
50 Tamtéž, str. 8 - 9. 
51 Muriel Herrick proti Spojenému království, rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 11. 3. 1985, 
stížnost č. 11185/84.  

 



20 
  

městě ostrova, během léta však v bunkru příležitostně přespávala. Četnost jejího přebývání 

v bunkru postupně narůstala, až se v roce 1972 stal jejím trvalým letním sídlem. V roce 1977 

si stěžovatelka do bunkru zavedla elektřinu, vodovod a vybudovala v něm zázemí pro vaření a 

hygienická zařízení (sanitation facility).   

Stěžovatelčino nakládání s bunkrem přitáhlo pozornost místního orgánu územního 

plánování (Island Development Committee of the States of Jersey, dále jen „IDC“). IDC 

provedl místní šetření a usoudil, že obývání bunkru je v rozporu s územně plánovacími 

předpisy. Na základě příslušného zákona (Island Planning Law 1964) bylo totiž k rozvoji 

jakéhokoli pozemku nutné povolení IDC. V březnu roku 1979 proto IDC stěžovatelce doručil 

výzvu požadující, aby ukončila obývání bunkru. Stěžovatelka však výzvu nerespektovala a 

bunkr dále obývala. Z toho důvodu byla v červnu roku 1980 předvolána na policii. 

Stěžovatelka se následně proti výzvě IDC z března roku 1979 odvolala (appealed), a to 

nejprve ke Královskému soudu (Royal Court) a později k Odvolacímu soudu (Jersey Court of 

Appeal). Ve svém odvolání požadovala, aby soud jednak prohlásil uvedenou výzvu za 

neplatnou a jednak stanovil rozsah jejího oprávnění bydlet v bunkru. Odvolací soud stanovil, 

že stěžovatelka je v období od dubna do listopadu oprávněna užívat bunkr k noclehu, avšak 

pouze příležitostně a nikdy ne víc než dvě noci za sebou. Stěžovatelka s tímto rozhodnutím 

nesouhlasila a obrátila se na Evropský soud pro lidská práva. 

Ve své stížnosti k Soudu stěžovatelka uvedla, že od roku 1977 jí bunkr od dubna do 

listopadu každého roku sloužil jako domov, a omezení jeho užívání, které stanovil Odvolací 

soud, je proto v rozporu s čl. 8 Úmluvy a s čl. 1 Protokolu č. 1. 

Při posuzování stížnosti dospěla Evropská komise pro lidská práva k závěru, že 

omezení stanovená Odvolacím soudem představovala zásah do stěžovatelčina práva na 

pokojné užívání majetku plynoucího z čl. 1 Protokolu č. 1. Toto omezení, uložené v souladu 

s předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí prostřednictvím územního plánování, 

ovšem bylo možné pokládat za úpravu užívání majetku podle třetí věty čl. 1 Protokolu č. 1. 

Komise proto musela posoudit proporcionálnost použitých opatření a jejich nezbytnost 

k úpravě užívání stěžovatelčina majetku v souladu s obecným zájmem.  

Stěžovatelčin bunkr se nacházel v oblasti mimořádných přírodních krás, známé jako 

zelená zóna. Komise uznala, že územně plánovací omezení (planning controls) jsou 

k uchování takových oblastí nezbytná, a to jak pro potěchu obyvatel ostrova, tak i turistů. 
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Podmínky stanovené Odvolacím soudem byly proto dle Komise jasně v souladu s obecným 

zájmem.52  

Ohledně proporcionality použitých opatření Komise usoudila, že ačkoliv hrozba 

trestního stíhání stěžovatelky tuto proporcionalitu problematizuje, předvolání, které 

stěžovatelka obdržela, nemělo za následek neproporcionálnost omezení užívání bunkru, které 

stanovil Odvolací soud. Komise proto dospěla k závěru, že spravedlivé rovnováhy mezi 

zájmy stěžovatelky a zájmy společnosti bylo dosaženo. Úprava užívání stěžovatelčina 

majetku byla proto v souladu s požadavky čl. 1 Protokolu č. 1.53 

Pokud jde o čl. 8, Komise nepovažovala za nutné rozhodnout, zda bunkr stěžovatelce 

skutečně sloužil jako domov, a spokojila se s pouhou domněnkou, že tomu tak bylo. I tehdy, 

odpovídala-li tato domněnka skutečnosti a rozhodnutí Odvolacího soudu proto zasáhlo do 

stěžovatelčina práva na respektování obydlí, byl totiž dle Komise takový zásah oprávněný 

podle čl. 8 odst. 2 Úmluvy, a to proto, že tento zásah byl v souladu se zákonem a sledoval 

legitimní cíl v podobě ochrany práv a svobod jiných.54   

 

2. 3. Druhá větev environmentální judikatury – ochrana životního prostředí před 

různými zdroji ohrožení 

 

 Jak bylo uvedeno v Úvodu, rozbor této větve environmentální judikatury představuje 

těžiště předkládané práce. Typické schéma případů z této větve je následující: stěžovatel je 

vystaven určitým důsledkům ohrožení životního prostředí, ve kterém spatřuje zásah do svých 

práv zaručených Úmluvou, a Soud posuzuje, zda v důsledku daného ohrožení skutečně došlo 

k porušení stěžovatelových práv. 

Zřejmě prvním případem z této větve, který Komise neodmítla z důvodu 

neslučitelnosti ratione materie, byl případ Arrondelle proti Spojenému království.55 Zde si 

stěžovatelka žijící ve městě Horley (hrabství Surrey) stěžovala na nadměrný hluk z leteckého 

provozu a hluk doléhající k jejímu domu z nedaleké dálnice. Stěžovatelčin dům se nacházel 

zhruba 1,5 km od východního konce vzletové a přistávací dráhy letiště Gatwick a zhruba 150 

metrů od dálnice M23. Hluk, kterému byla stěžovatelka vystavena, měl podle jejího tvrzení 
                                                 
52 Tamtéž, str. 279. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž, str. 280-281. 
55 Arrondelle proti Spojenému království, rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 15. 7. 1980, 
stížnost č. 7889/77. 
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neblahý dopad na její zdraví. Komise tuto stížnost prohlásila za přijatelnou a stejně pak 

postupovala i v dalších obdobných případech.56 Žádný z těchto případů se však k Soudu 

nakonec nedostal. Dotčené strany vždy dospěly na základě čl. 28 písm. b) tehdejšího znění 

Úmluvy (dnes čl. 39) ke smírnému urovnání případu.57 Jak uvádí Pedersen58, až případ Powell 

a Rayner proti Spojenému království59, o němž je pojednáno na začátku následující kapitoly, 

se stal prvním případem týkajícím se životního prostředí, který Soud projednal.60 

Následující kapitoly se zabývají výhradně touto větví environmentální judikatury. Pro 

účely této práce jsem vybrané případy z této větve roztřídil do skupin podle zdroje znečištění 

na případy týkající se hluku, případy týkající se průmyslového znečištění a případy týkající se 

jiných zdrojů ohrožení životního prostředí. 

  

                                                 
56 Viz např. Baggs proti Spojenému království, rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 16. 10. 
1985, stížnost č. 9310/81. 
57 Viz Arrondelle proti Spojenému království, zpráva Evropské komise pro lidská práva ze dne 13. 5. 1982, 
stížnost č. 7889/77 a Baggs proti Spojenému království, zpráva Evropské komise pro lidská práva ze dne 8. 7. 
1987, stížnost č. 9310/81. 
58 PEDERSEN, Ole W. The Ties that Bind: The Environment, the European Convention on Human Rights and 
the Rule of Law. European Public Law. 2010, roč. 16, č. 4, str. 573. 
59 Powell a Rayner proti Spojenému království, rozsudek senátu ESLP ze dne 21. 2. 1990, stížnost č. 9310/81 
60 Resp. prvním ze dvou případů, téhož dne byl totiž rovněž vynesen rozsudek ve věci Hakansson a Sturesson 
proti Švédsku, viz Hakansson a Sturesson proti Švédsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 21. 2. 1990, stížnost č. 
11855/85.  
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3. Ochrana před hlukem 

  

 Hluk je jedním z významných zdrojů ohrožení životního prostředí.61 Případy týkající 

se hluku patřily mezi první, jimiž se Soud zabýval.62 Jak uvidíme, Soud několikrát dospěl 

k závěru, že v důsledku nadměrného hluku došlo k porušení čl. 8. Jeden z níže uvedených 

případů se přitom týkal hluku, jehož zdrojem byla silniční nákladní doprava. Tento úsek 

judikatury Soudu má tedy značnou relevanci i v kontextu aktuální situace v České republice. 

Ve zprávě o životním prostředí za rok 2013 se totiž uvádí, že: „hladinám hluku přesahujícím 

stanovené mezní hodnoty je v ČR vystaveno 2,8 % obyvatel celodenně a 3,3 % obyvatel ČR v 

noci. Zdrojem nadměrného hluku je téměř výhradně silniční doprava.“63  

 

3. 1. Powell a Rayner proti Spojenému království64 (1990) 

3. 1. 1. Shrnutí případu  

 

Prvním případem z oblasti ochrany životního prostředí před hlukem, kterým se zde 

budu zabývat, je případ Powell a Rayner proti Spojenému království. Prvním stěžovatelem 

v tomto případě byl pan Richard J. Powell, který žil se svou rodinou ve městě Esher (hrabství 

Surrey) v domě, který koupil v roce 1957. Tento dům se nacházel ve vzdálenosti několika mil 

od londýnského letiště Heathrow a do prostoru nad ním zasahovala od roku 1972 letištní 

odletová dráha, která byla v provozu přibližně po jednu třetinu roku. Přinejmenším do roku 

1984 byla hlučnost území, ve kterém se nemovitost nacházela, 35 NNI (Noise and Number 

Index)65. Má se za to, že taková míra hlučnosti odpovídá nízké úrovni obtěžování hlukem. 

Roku 1984 se hlučnost daného území snížila pod 35 NNI. 

Druhým stěžovatelem byl pan Michael A. Rayner. Pan Rayner společně s dalšími 

členy své rodiny hospodařil na zemědělských pozemcích ve vesnici Colnbrook (hrabství 

Berkshire), kde zároveň žil v bungalovu patřícímu jeho rodině od roku 1952. Tento bungalov 

se nacházel přibližně 2 km východně od severní ranveje letiště Heathrow. V důsledku této 

                                                 
61 DAMOHORSKÝ, Milan aj. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 467. 
62 GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel I. Environmental protection and the European Convention on Human Rights. 1. 
vyd. Štrasburk: Council of Europe Pub., 2005, str. 8. 
63 Česko. Ministerstvo životního prostředí. Zpráva o životním prostředí České republiky 2013, str. 167. 
64 Powell a Rayner proti Spojenému království, rozsudek senátu ESLP ze dne 21. 2. 1990, stížnost č. 9310/81. 
65  NNI je ukazatel, který vyjadřuje průměrnou míru vystavení hluku/hlučnosti v dlouhodobém měřítku. Používá 
se ve Velké Británii ke stanovení úrovně obtěžování obyvatelstva žijícího v blízkosti letišť hlukem z leteckého 
provozu. Viz tamtéž, bod č. 10.  
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polohy byl bungalov pravidelně přelétáván během dne a v menší míře i v noci. Hlučnost 

území, ve kterém se bungalov nacházel, byla 60 NNI, což odpovídá vysoké míře obtěžování 

hlukem. Takové nebo vyšší míře hluku bylo vystaveno přibližně 6 500 lidí žijících v okolí 

letiště Heathrow.  

 NNI je jedno z kritérií, ke kterým přihlíží územně plánovací dokumentace při 

vytyčování oblastí vhodných k obytné zástavbě. Dle této legislativy lze území, jehož hlučnost 

se pohybuje od 35 do 39 NNI, využít k zástavbě. Na území s hlučností od 40 do 50 NNI se 

však už zástavba s výjimkou doplnění stávajících zastavěných ploch a navíc pod podmínkou 

vhodné zvukové izolace staveb nepovoluje. Na území s hlučností 60 NNI a více je pak 

výstavba bezvýjimečně zakázána.  

 V daném místě a čase existovaly různé prostředky k odškodnění (compensation 

measures) osob vystavených hluku z leteckého provozu. Zákon o náhradě za znehodnocení 

pozemku (Land Compensation Act) z roku 1973 například zakotvoval právo na náhradu za 

pokles ceny nemovitosti v důsledku hluku z leteckého provozu. Tato náhrada se však 

vyplácela pouze v souvislosti s novými či upravenými veřejnými stavbami uvedenými do 

provozu po 16. říjnu 1969. V případě stěžovatelů ovšem došlo pouze k zintenzivnění užívání 

stávajících staveb, což právo na uvedenou náhradu nezakládalo.  

V roce 1986 provozovatel letiště dále vyhlásil program na odkup hlukem postižených 

nemovitostí v blízkosti letiště. Odkup se však týkal, při splnění dalších podmínek, pouze 

nemovitostí nacházejících se v oblastech s hlučností 65 NNI a vyšší. Vzhledem k tomuto 

omezení nemohli stěžovatelé uvedené možnosti využít. 

V britském právu také existuje žaloba, kterou se lze bránit proti jednáním zasahujícím 

do užívání pozemku. Tuto žalobu lze využít i k ochraně před aktivitami způsobujícími 

obtěžování hlukem. Dle zákona o omezování hluku (Noise Abatement Act) z roku 1960 se 

však tato ochrana nevztahovala na hluk z leteckého provozu. Odpovědnost leteckých 

společností byla dále omezena § 76 odst. 1 zákona o civilním letectví (Civil Aviation Act) 

z roku 1982.66 Podle tohoto ustanovení byla vyloučena odpovědnost leteckých společností za 

zásah do práv jiného (trespass) či rušení (nuisance) způsobené provozem letadel, pokud se 

letadla pohybovala v přiměřené výšce nad zemí a v souladu se všemi příslušnými právními 

předpisy, na které uvedené ustanovení odkazovalo. 

V souvislosti s provozem letiště Heathrow byla rovněž přijata řada opatření k omezení 

hluku. Mezi tato opatření patřilo omezení pohybu letadel v nočních hodinách, zavedení 

                                                 
66 Tamtéž, bod č. 15. 
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systému monitorování hluku, zřízení zvláštních drah, které se co možná nejvíce vyhýbaly 

hlavním zastavěným oblastem (noise preferential routes), zavedení systému pravidelného 

střídání přistávacích ranvejí, poskytování grantů na zvukovou izolaci obydlí (pan Rayner měl 

v rámci daného programu nárok na uhrazení nákladů v plné výši) atd.67 

 

Soud stížnost projednal z hlediska porušení čl. 13 Úmluvy, zakotvujícího právo na 

účinné opravné prostředky, a to v souvislosti s tvrzeným porušením čl. 6 odst. 1 a čl. 8. 

Stěžovatelé neměli dle jejich tvrzení v souvislosti s údajným porušením svých práv 

chráněných čl. 6 odst. 1 a čl. 8 právní prostředky nápravy před národním orgánem, jak čl. 13 

požaduje.  

Porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, zakotvujícího právo na spravedlivý proces, mělo podle 

stěžovatelů spočívat v tom, že jejich přístup k soudům za účelem rozhodnutí o jejich 

občanských právech byl neoprávněně omezen ustanovením § 76 odst. 1 zákona o civilním 

letectví. Jak bylo výše uvedeno, toto ustanovení omezovalo možnost podat žalobu proti rušení 

(action in nuisance) v souvislosti s hlukem z leteckého provozu. Soud ovšem poukázal na to, 

že ustanovení § 76 odst. 1 uvedeného zákona vylučovalo odpovědnost za rušení (liability in 

nuisance), pouze pokud šlo o letadla dodržující stanovené podmínky. Proto v případě, kdy 

k porušení stanovených podmínek nedošlo, nemohli stěžovatelé dle Soudu tvrdit, že mají 

hmotné právo (substantive right) obdržet náhradu za vystavení hluku z leteckého provozu. 

V takovém případě tedy stěžovatelé neměli občanské právo, kvůli kterému by se aplikoval čl. 

6 odst. 1, a proto k porušení tohoto článku nemohlo dojít. V souvislosti s tímto článkem tudíž 

dle Soudu nedošlo ani k porušení čl. 13.68 

V důsledku nadměrného hluku způsobovaného leteckým provozem mělo dle 

stěžovatelů dojít také k porušení čl. 8, chránícího právo na respektování soukromého a 

rodinného života. Soud uznal, že v každém z případů, byť ve značně odlišné míře, byla kvalita 

soukromého života stěžovatele a úroveň pohodlí jeho domova nepříznivě ovlivněna hlukem 

generovaným letadly využívajícími letiště Heathrow.69 Soud nicméně poukázal na to, že 

existence velkých mezinárodních letišť, a to i v hustě obydlených oblastech, a hojné užívání 

tryskových letadel jsou v zájmu ekonomické prosperity země nezbytné.70 Soud vzal v úvahu i 

to, že odpovědnými orgány byla přijata řada opatření k omezení hluku. Ohledně omezení 

odpovědnosti za rušení zakotveného v § 76 odst. 1 zákona o civilním letectví Soud podotkl, že 

                                                 
67 Viz tamtéž, bod č. 17-24. 
68 Tamtéž, bod č. 36. 
69 Tamtéž, bod č. 40. 
70 Tamtéž, bod č. 42. 
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toto omezení není absolutní a uplatní se pouze ve vztahu k letadlům pohybujícím se 

v přiměřené výšce a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.  

Co se týká šíře prostoru pro uvážení, Soud konstatoval, že v této oblasti je třeba státům 

přiznávat široký prostor pro uvážení a že Evropská komise pro lidská práva ani Soud nejsou 

povolány k tomu, aby svým posudkem nahrazovaly posudek národních orgánů stran toho, 

jaký přístup by měl být nejvhodnější v této složité sociální a technické sféře.71 

S ohledem na tyto skutečnosti dospěl Soud k závěru, že vláda Velké Británie 

nepřekročila přiznaný prostor pro uvážení, a nelze ani konstatovat, že by nedodržela 

přiměřenou rovnováhu, které musí být na základě čl. 8 dosaženo. Proto dle Soudu v případě 

stěžovatelů k porušení čl. 8 nedošlo, a proto v souvislosti s tímto článkem nedošlo ani 

k porušení čl. 13.72   

Z výše uvedených důvodů Soud ve věci Powell a Rayner proti Spojenému království 

jednomyslně rozhodl, že k porušení čl. 13 v případě ani jednoho ze stěžovatelů nedošlo.  

 

3. 1. 2. Komentář 

 

Jak bylo uvedeno výše, případ Powell a Rayner proti Spojenému království byl prvním 

ze dvou případů týkajících se životního prostředí, který Soud projednal. Význam věci Powell 

a Rayner ovšem nespočívá pouze ve výše uvedeném prvenství. V tomto řízení  byl zásadním 

způsobem vyložen čl. 8 Úmluvy, který je v environmentálních řízeních nejčastěji 

dovolávaným článkem, pokud jde o hmotněprávní nároky (substantive claims).73  Komise ve 

své zprávě podala následující výklad čl. 8: 

 

„…čl. 8 Úmluvy … nemůže být vykládán tak, aby se vztahoval pouze na přímá opatření přijatá orgány 

proti soukromí a/nebo domovu jednotlivce. Měl by pokrývat také nepřímá rušení, která jsou 

nevyhnutelným důsledkem opatření zcela nenamířených proti jednotlivci. V této souvislosti je třeba 

podotknout, že stát musí nejen respektovat, ale také chránit práva přiznaná čl. 8 odst. 1… Významné 

obtěžování hlukem (noise nuisance) může nepochybně ovlivnit tělesnou pohodu (physical well-being) 

jednotlivce a tím zasahovat do jeho soukromého života. Může také zbavit jednotlivce možnosti užívat 

pohodlí svého domova.“74  (překlad autora práce) 

                                                 
71 Tamtéž, bod č. 44. 
72 Tamtéž, bod č. 46. 
73 DeMERIEUX, Margaret. Deriving Environmental Rights from the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. Oxford Journal of Legal Studies. 2001, roč. 21, č. 3, str. 527. 
74 Powell a Rayner proti Spojenému království, zpráva Evropské komise pro lidská práva ze dne 19. 1. 1989, 
stížnost č. 9310/81, str. 42-43. 
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Ve zprávě Komise je dále popsán význam skutečnosti, že se osoba obtěžovaná hlukem 

může bez značných problémů z daného místa odstěhovat: 

 

„Protože Úmluva v principu nechrání právo na klidné životní prostředí (right to a peaceful 

environment), nelze mít ohledně obtěžování hlukem, za které může být vláda jako v tomto případě 

shledána odpovědnou, za to, že toto obtěžování uvaluje na jednotlivce nepřiměřené břemeno, pokud 

mají tito jednotlivci možnost přestěhovat se jinam, aniž by to pro ně bylo spojeno s významnými 

obtížemi nebo ztrátami.“75 (překlad autora práce) 

 

 Konečně je třeba uvést ještě jeden výňatek, tentokrát z vlastního rozsudku, který spolu 

se dvěma výše uvedenými obsahuje dle DeMerieux celé právo týkající se čl. 8, pokud jde o 

environmentální případy.76 Pro srozumitelnost uvedené citace je nutno zmínit, že Soud se 

zabýval případem jak z hlediska pozitivního závazku státu přijmout přiměřená opatření 

k ochraně práv stěžovatelů plynoucích z čl. 8 odst. 1, tak z hlediska zásahu státního orgánu, 

který musí být ospravedlněn v souladu s druhým odstavcem. 

 

„V obou souvislostech je třeba věnovat pozornost spravedlivé rovnováze, které se musí dosáhnout mezi 

protichůdnými zájmy jednotlivce a společnosti jako celku; a v obou souvislostech má stát určitý prostor 

pro uvážení k určení kroků, které mají být podniknuty, aby se dosáhlo souladu s Úmluvou… Navíc, 

dokonce i při dosahování spravedlivé rovnováhy v souvislosti s pozitivními závazky plynoucími 

z prvního odstavce čl. 8 mohou mít cíle uvedené v druhém odstavci určitý význam.“77 (překlad autora 

práce) 

  

 Toto možná poněkud obtížně srozumitelné tvrzení jinými slovy znamená, že i tehdy, 

když se Soud zabývá určitým případem z hlediska splnění pozitivního závazku plynoucího 

z prvního odstavce čl. 8 (tj. závazku zajistit právo jednotlivce na respektování jeho 

soukromého a rodinného života), může při posuzování, zda bylo dosaženo spravedlivé 

rovnováhy mezi zájmy jednotlivce a zájmy společnosti, brát v potaz to, zda stát sledoval jeden 

z legitimních cílů uvedených v druhém odstavci čl. 8 (např. zájem hospodářského blahobytu). 

Jednoduše řečeno, legitimní cíle uvedené v druhém odstavci čl. 8 mají význam i tehdy, 

projednává-li se určitý případ z hlediska prvního odstavce tohoto článku. 

 

                                                 
75 Tamtéž, str. 44. 
76 DeMERIEUX, cit. 73, str. 529. 
77 Powell a Rayner proti Spojenému království, cit. 64, bod č. 41. 



28 
  

3. 2. Hatton a další proti Spojenému království78 (2003) 

3. 2. 1. Shrnutí případu 

 

Dalším případem z oblasti ochrany životního před hlukem je případ Hatton a další 

proti Spojenému království. Stěžovatelka paní Ruth Hatton žila v East Sheen, londýnském 

předměstí, které se nachází nedaleko letiště Heathrow. Kromě ní v případu vystupovalo 

dalších 7 stěžovatelů žijících rovněž v blízkosti tohoto letiště. Hluk způsobovaný nočním 

leteckým provozem na letišti byl původně regulován pomocí omezení celkového počtu 

vzlétnutí a přistání, avšak v říjnu roku 1993 byl tento způsob regulace nahrazen systémem 

hlukových kvót (noise quotas). Pro účely tohoto systému byla pomocí ukazatele QC (Quota 

Count) stanovena hlučnost každého letadla, přičemž vyšší hodnota QC znamenala vyšší 

hlučnost. Letecké společnosti si pod podmínkou dodržení hlukových kvót mohly zvolit vyšší 

počet tišších letadel nebo nižší počet hlučnějších letadel. Omezení plynoucí z tohoto systému 

se uplatňovala od 23:30 večer do 6:00 ráno. Mírnější omezení byla stanovena pro hraniční 

části dne (shoulder period) od 23:00 do 23:30 a od 06:00 do 7:00. 

Několik místních orgánů podalo žádost o soudní přezkum nového systému regulace 

nočního hluku. Následně bylo shledáno, že uvedený systém je v rozporu s ustanovením 

zákona, které požaduje stanovení přesného počtu letadel. Vláda proto doplnila systém o 

stanovení maximálního počtu pohybů letadel (aircraft movements) v nočních hodinách. Další 

soudní přezkum odhalil pochybení vlády v konzultačním řízení (consultation exercise), které 

předcházelo zavedení systému. V březnu a červnu roku 1995 vláda toto pochybení napravila 

vydáním dalších dokumentů (consultation papers)79. Státní tajemník pro dopravu (Secretary 

of State for Transport) poté oznámil, že detaily nového systému regulace nočního hluku 

zůstanou zachovány. Toto rozhodnutí bylo neúspěšně napadeno místními orgány. 

 

Stěžovatelé ve stížnosti tvrdili, že přístupem vlády k regulaci nočních letů na letišti 

Heathrow došlo k porušení jejich práv chráněných čl. 8 Úmluvy a že v souvislosti s tímto 

porušením neměli účinný právní prostředek nápravy, jak požaduje čl. 13 Úmluvy.  

                                                 
78 Hatton a další proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 8. 7. 2003, stížnost č. 
36022/97.  
79 Consultation paper je pravděpodobně totéž co tzv. green paper, tzn. vládní dokument obsahující určitý návrh 
a vyzývající veřejnost k diskuzi nad tímto návrhem. V češtině zřejmě k tomuto pojmu neexistuje přesný 
ekvivalent. 
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Senát Soudu v rozsudku ze dne 2. října 2001 shledal poměrem hlasů 5 ku 2, že došlo 

k porušení čl. 8 Úmluvy, a poměrem hlasů 6 ku 1, že došlo k porušení čl. 13 Úmluvy.80 Vláda 

Velké Británie následně požádala o postoupení věci Velkému senátu, přičemž kolegium 

Velkého senátu této žádosti vyhovělo. 

V souvislosti s čl. 8 Úmluvy, chránícím právo na respektování soukromého a 

rodinného života, musel Soud posoudit, zda bylo při zavádění systému regulace nočního 

hluku z roku 1993 dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi protichůdnými zájmy jednotlivců 

postižených nočním hlukem a zájmy společnosti jako celku. Dle odst. 2 čl. 8 může státní 

orgán do práv plynoucích z odst. 1 zasáhnout, při splnění dalších podmínek, mj. v případech, 

kdy je to v zájmu hospodářského blahobytu země nebo v zájmu ochrany práv a svobod jiných. 

Britská vláda proto byla dle Soudu oprávněna přihlédnout k ekonomickým zájmům leteckých 

i jiných společností, jakož i k ekonomickým zájmům země jako celku. 

Soud poukázal na to, že zavedení systému regulace nočního hluku z roku 1993 bylo 

obecným opatřením (general measure), nikoliv opatřením dílčím, specificky namířeným vůči 

stěžovatelům. Dle Soudu musí být z toho důvodu státu poskytnut širší prostor pro volbu, 

pokud jde o různé způsoby, jimiž lze dostát závazku řádně zvážit jednotlivé dotčené zájmy, 

který plyne z čl. 8. Soud uvedl, že nebylo možné dospět k uspokojivému závěru stran toho, 

zda systém regulace nočního hluku z roku 1993 skutečně vedl k nárůstu nočního hluku či 

nikoliv. Nic však dle Soudu nenasvědčovalo tomu, že rozhodnutí zavést systém založený na 

hlukových kvótách by samo o sobě bylo v rozporu s čl. 8. 

Co se týká ekonomických zájmů, Soud vyhodnotil jako přiměřené domnívat se, že 

noční lety alespoň do určité míry prospívají národnímu hospodářství. Dle Soudu bylo sice 

mimořádně obtížné načrtnout jasnou dělící linii mezi zájmy leteckého průmyslu a 

hospodářskými zájmy země, nicméně letecké společnosti byly vystaveny významným 

omezením svobody provozovat svou činnost, jejichž součástí byla i regulace nočního letového 

provozu na letišti Heathrow. Systém z roku 1993 byl navíc později dále upraven v neprospěch 

leteckých společností.  

Při posuzování, zda bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi uvedenými zájmy, 

vzal Soud v úvahu také dostupnost opatření ke zmírnění dopadů celkového hluku z leteckého 

provozu. Ani stěžovatelé nepopírali, že v důsledku zavedení systému regulace hluku z roku 

1993 nedošlo v daných oblastech k poklesu cen nemovitostí. Stěžovatelé se tedy mohli 

                                                 
80 Hatton a další proti Spojenému království, cit. 78, bod č. 6. 
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z daných oblastí odstěhovat, aniž by utrpěli finanční ztrátu, což sehrálo důležitou roli při 

posuzování celkové přiměřenosti systému z roku 1993.  

Soud věnoval pozornost také tomu, že zavedení systému z roku 1993 přecházela řada 

šetření a studií, prováděných již od roku 1962. Veřejnost byla s novým systémem seznámena 

prostřednictvím dokumentu81 vydaného v lednu roku 1995. Stěžovatelé mohli vznést 

jakékoliv námitky a napadat následná rozhodnutí, pokud by se domnívali, že jejich námitky 

nebyly náležitě zváženy. 

S ohledem na výše uvedené dospěl Soud k závěru, že britské orgány nepřekročily svůj 

prostor pro uvážení tím, že by nezajistily dosažení spravedlivé rovnováhy mezi uvedenými 

protichůdnými zájmy. K porušení čl. 8 Úmluvy proto dle Soudu nedošlo.82 Toto rozhodnutí 

bylo přijato poměrem hlasů 12 ku 5. 

Ohledně tvrzeného porušení čl. 13 Soud uvedl, že rozsah soudního přezkumu před 

národními soudy odpovídal v předmětné době tradičnímu konceptu anglického veřejného 

práva, tj. byl omezen na posouzení, zda státní orgány nejednaly iracionálně, protiprávně nebo 

zjevně nepřiměřeně (irrationally, unlawfully or manifestly unreasonably)83. Před nabytím 

účinnosti zákona o lidských právech (Human Rights Act) z roku 1998 nebyly soudy 

oprávněny posoudit, zda tvrzený nárůst počtu nočních letů představoval ospravedlnitelné 

omezení práva na respektování soukromého a rodinného života a obydlí lidí žijících 

v blízkosti letiště Heathrow. Soud proto dospěl k závěru, že k porušení čl. 13 došlo.84 Toto 

rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 16 ku 1. 

 

3. 2. 2. Komentář a společné nesouhlasné stanovisko 

 

V případu Hatton a další Soud při zvažování, zda bylo dosaženo spravedlivé 

rovnováhy mezi protichůdnými zájmy jednotlivců postižených nočním hlukem a zájmy 

společnosti jako celku, stanovil, jaký význam má v tomto ohledu ochrana životního prostředí: 

 

„Ochranu životního prostředí mají vzít v úvahu jak státy jednající v rámci svého prostoru pro uvážení, 

tak Soud při přezkumu tohoto prostoru (review of that margin), nicméně by bylo nevhodné, aby Soud 

                                                 
81 Viz poznámka č. 79.. 
82 Hatton a další proti Spojenému království, cit. 78, bod č. 130. 
83 Tamtéž, bod č. 141. 
84 Tamtéž, bod č. 142. 
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odkazem na zvláštní status environmentálních lidských práv zaujímal v tomto ohledu speciální 

postoj.“85 (překlad autora práce) 

  

 Za zmínku stojí také to, že ve výše uvedeném citátu se vyskytuje pojem 

„environmentální lidská práva.“ Bylo to vůbec poprvé, kdy se tento pojem v rozsudku Soudu 

objevil.86 

 Zajímavější než vlastní rozsudek je v případu Hatton a další společné nesouhlasné 

odchylné stanovisko pěti soudců, mezi kterými byl i Jean-Paul Costa, pozdější předseda 

Soudu. Pedersen se domnívá, že toto stanovisko obsahuje nejpropracovanější odůvodnění 

toho, proč by měl Soud aplikovat čl. 8 i na určité environmentální záležitosti.87  

Stanovisko začíná poměrně emotivně otázkou: „..jaký význam vůbec mají lidská práva 

týkající se soukromí domova (privacy of the home), pokud se tímto domovem dnem i nocí, 

nepřetržitě či s přestávkami, rozléhá burácení letadlových motorů?“ 88 (překlad autora práce)  

Ve stanovisku je pak vypočítána řada přesvědčivých důvodů, proč se pětice 

nesouhlasících soudců nemohla ztotožnit s názorem většiny ohledně porušení (resp. 

neporušení) čl. 8 Úmluvy.  

Nesouhlasící soudci v prvé řadě poukazovali na to, že Úmluva je živoucím 

instrumentem a má se vykládat ve světle aktuálních okolností. Díky tomuto evolutivnímu 

výkladu se úroveň ochrany spojená s právy a svobodami zakotvenými v Úmluvě postupně 

zvyšuje a rozšiřuje. Ačkoliv tedy v roce 1950, kdy došlo k podpisu Úmluvy, byla 

environmentální lidská práva v podstatě neznámým pojmem, Evropská komise pro lidská 

práva a Soud postupně dospěly k názoru, že čl. 8 zahrnuje právo na zdravé životní prostředí 

(right to a healthy environment), a tedy na ochranu proti znečištění a rušení (nuisance), 

způsobovaným mj. hlukem.89  

Závěr, že čl. 8 zakotvuje právo na zdravé životní prostředí, Soud dle nesouhlasného 

stanoviska jasně potvrdil rozsudky ve věcech López Ostra proti Španělsku a Guerra a další 

proti Itálii  (těmto rozsudkům je věnována pozornost v kapitole 4. této práce). Nesouhlasící 

soudci se proto domnívali, že rozporovaný rozsudek se v dílčím závěru o neporušení čl. 8 

odchýlil od dosavadního vývoje judikatury Soudu, resp. představoval krok nazpět.90 

                                                 
85 Tamtéž, bod č. 122. 
86 Tamtéž, joint dissenting opinion, bod č. 1. 
87 PEDERSEN, Ole W. The Ties that Bind: The Environment, the European Convention on Human Rights and 
the Rule of Law. European Public Law. 2010, roč. 16, č. 4, str. 583. 
88 Hatton a další proti Spojenému království, cit. 78, joint dissenting opinion, úvod. 
89 Tamtéž, joint dissenting opinion, bod č. 2. 
90 Tamtéž, joint dissenting opinion, bod č. 4-5. 
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Nesouhlasící soudci ve stanovisku dle mého názoru zajímavě popsali vztah mezi 

zdravím a soukromým životem, a to když tvrdili, že zdraví je nezbytným předpokladem pro 

jakékoliv smysluplné soukromí (meaningful privacy).91 Soudci vycházeli z definice zdraví 

obsažené v Ústavě Světové zdravotnické organizace, dle které je zdraví „stav úplného blaha 

tělesného, duševního, a sociálního“92, a snad kvůli šíři této definice nepovažovali za nutné 

zmiňovat se o významu spánku pro zdraví člověka.  

Ohledně spánkové deprivace, které byli v důsledku hluku stěžovatelé vystaveni, se ve 

stanovisku podotýká, že s přihlédnutím k dosavadní judikatuře Soudu by takové zacházení 

bylo možné s největší pravděpodobností považovat za mučení dle čl. 3 Úmluvy. V návaznosti 

na to nesouhlasící soudci vyslovili názor, že hluk, který závažným způsobem narušuje spánek, 

zasahuje do práva na respektování soukromého a za určitých okolností i rodinného života, a 

může tak zejména v závislosti na délce a intenzitě znamenat i porušení čl. 8.93 

 V rozporu s názorem většiny se nesouhlasící soudci domnívali, že prostor státu pro 

uvážení nebyl široký, ale naopak úzký, a to z důvodu zásadního významu práva na spánek 

(right to sleep). Aby určité potřeby státu převážily nad tímto právem, musely by být skutečné 

a naléhavé.94 Odvolání se na ekonomické zájmy země jako celku proto není dostatečné. Stát 

navíc dle nesouhlasících soudců ani neukázal, jak a do jaké míry by se ekonomická situace 

země zhoršila, pokud by byl noční letecký provoz omezen významněji.95  

 

Jak jsme mohli vidět, společné nesouhlasné odchylné stanovisko v případu Hatton a 

další skutečně podává přesvědčivou argumentaci ohledně environmentálního rozměru čl. 8 a 

nejen jeho. Zdůrazněním ustáleného chápání Úmluvy jako živoucího instrumentu stanovisko 

argumentuje pro obohacení celé Úmluvy o určitou environmentální dimenzi. Pozornost, která 

je dnes věnována otázkám životního prostředí jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, je 

totiž nesrovnatelná se stavem v roce 1950. Pokud tedy má být Úmluva skutečně živoucím 

instrumentem, musí se tyto změněné okolnosti v judikatuře Soudu promítnout.         

Osobně se domnívám, že stanovisko je však v jednom ohledu poněkud zvláštní. Jde o 

to, jakým způsobem využívá zdraví, resp. jeho ohrožení či poškození, k prokázání, že hluk 

může za určitých okolností znamenat zásah do soukromí. Mám za to, že řetězec vystavení 

hluku → ohrožení/poškození zdraví → zásah do soukromí se bez svého mezičlánku (ohrožení 

                                                 
91 Tamtéž, joint dissenting opinion, bod č. 11. 
92 POTOČNÝ, Miroslav; ONDŘEJ, Jan. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2. dopl. a rozš. 
vyd. Praha : Karolinum, 1998, str. 108. 
93 Hatton a další proti Spojenému království, cit. 78, joint dissenting opinion, bod č. 13. 
94 Tamtéž, joint dissenting opinion, bod č. 17. 
95 Tamtéž, joint dissenting opinion, bod č. 18. 
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či poškození zdraví) obejde a bylo by lépe se zaměřit přímo na argumenty, kdy a proč může 

hluk sám o sobě znamenat zásah do soukromí. Jinými slovy, není vhodné vázat konstatování, 

že hluk může v určitém případě zasahovat do soukromí osob, jež jsou mu vystaveny, na 

splnění podmínky poškození či ohrožení zdraví těchto osob. Podrobíme-li totiž pojmy zdraví 

a soukromí sémantickému výkladu, jenž je součástí jazykové metody interpretace práva96, 

dospějeme dle mého názoru k závěru, že intenzita působení určitého jevu (libovolného, 

nikoliv pouze hluku) musí být značně vysoká, aby došlo k ohrožení nebo poškození zdraví, 

zatímco do soukromí může tentýž jev zasahovat už při intenzitě výrazně nižší. Závěr, že do 

soukromí zasahuje pouze takový hluk, který má za následek ohrožení nebo poškození zdraví, 

by tedy dle mého názoru vedl ke snížení úrovně ochrany.  

Vtažení elementu zdraví do navrhovaného testu, zda hluk v daném případě znamená 

zásah do soukromí či nikoliv, je, domnívám se, nevhodné ještě z jednoho důvodu. Posouzení 

toho, při jaké intenzitě začíná hluk ohrožovat či dokonce poškozovat zdraví člověka, je 

odbornou medicínskou otázkou, u níž se bude požadovat přesná, číselně vyjádřená odpověď.  

To by mohlo posuzování jednotlivých případů nevhodně zredukovat na pouhé hodnocení 

měřitelných faktů, aniž by se důkladně zvážily jedinečné okolnosti každého případu. 

Navíc už v případu López Ostra vyslovil Soud závěr, že vážné znečištění životního 

prostředí může ovlivnit soukromý a rodinný život jednotlivců, aniž by došlo k vážnému 

ohrožení jejich zdraví.97 

 

3. 3. Moreno Gómez proti Španělsku98 (2004) 

3. 3. 1. Shrnutí případu 

 

 Posledním případem, o němž bude v rámci ochrany před hlukem detailněji pojednáno, 

je případ Moreno Gómez proti Španělsku. Stěžovatelka paní Pilar Moreno Gómez žila od roku 

1970 v bytě nacházejícím se v rezidenční čtvrti Valencie. Magistrát města Valencie (Valencia 

City Council) od roku 1974 povoloval zřizování barů, restaurací a diskoték v blízkosti 

bydliště stěžovatelky. Hluk vznikající při provozu těchto podniků znemožňoval místním 

                                                 
96 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, str. 
134. 
97 López Ostra proti Španělsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 9. 12. 1994, stížnost č. 16798/90, bod č. 51. 
98 Moreno Gómez proti Španělsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 16. 11. 2004, stížnost č. 4143/02. Český 
překlad rozsudku je dostupný v MOTEJL, Otakar aj. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. 
Praha : ASPI Publishing. 2004, roč. VII., č. 1/2004, str. 327–332. ISSN 1212-2211. 
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obyvatelům spát. S ohledem na tyto problémy nechal Magistrát vypracovat znalecký posudek, 

ze kterého vyplynulo, že úroveň hluku, v sobotu nad ránem pravidelně dosahující 115 dB, 

byla nepřijatelná a přesahovala povolené limity.  Nezávislá policejní zpráva adresovaná 

Magistrátu pak konstatovala, že stížnosti místních obyvatel byly opodstatněné a že noční 

podniky v dané oblasti systematicky nerespektovaly zavírací hodiny.  

 V roce 1996 Magistrát označil danou oblast za akusticky saturovanou zónu 

(acoustically saturated zone). V důsledku toho nebylo možné v dané oblasti začít nově 

provozovat aktivity, které vedly k akustické saturaci, např. otevřít nový noční podnik. 

Navzdory tomu vydal Magistrát o měsíc později povolení k otevření diskotéky umístněné 

přímo v domě, kde stěžovatelka žila. V roce 2001 bylo toto povolení prohlášeno Nejvyšším 

soudem za neplatné. 

 V srpnu roku 1997 podala stěžovatelka na Magistrátu předběžnou stížnost. Neobdržela 

však žádnou odpověď, a tak podala správní žalobu k Vrchnímu soudu ve Valencii (Valencia 

High Court of Justice). Tato žaloba byla však zamítnuta. Stěžovatelka následně podala 

ústavní stížnost, která byla rovněž zamítnuta. Ústavní soud konstatoval, že stěžovatelka 

neprokázala přímou souvislost mezi hlukem a tvrzenou újmou ani existenci rušení o takové 

intenzitě, aby v jeho důsledku došlo k porušení španělské Ústavy. 

 

 Stěžovatelčina stížnost směřovala proti hluku a rušení způsobovaným provozem 

nočních podniků v blízkosti jejího bytu. Stěžovatelka tvrdila, že odpovědnost za tento stav 

nesou místní orgány a že výsledné znečištění hlukem porušuje její právo na respektování 

obydlí plynoucí z čl. 8 Úmluvy. 

 Soud poukázal na to, že stěžovatelka žila v oblasti, kde nesporně docházelo k rušení 

nočního klidu, což mělo jednoznačně neblahý dopad na její každodenní život, zejména o 

víkendech. Existence uvedeného rušení byla několikrát bezpečně prokázána. Za těchto 

okolností nepovažoval Soud za nutné, aby osoba žijící v oblasti označené za akusticky 

saturovanou zónu prokazovala skutečnosti, jež jsou orgánům města prokazatelně známy.  

 S ohledem na to, že úroveň nočního hluku v dané oblasti překračovala povolené limity 

a že tento stav panoval po několik let, Soud shledal, že došlo k porušení práv chráněných čl. 

8. Magistrát města Valencie sice přijal různá opatření, která měla zajistit dodržování práv 

zakotvených v Úmluvě, nicméně toleroval opakované porušování pravidel, která sám stanovil, 

a tím k tomuto porušování sám přispíval. Státní orgány proto dle Soudu nedostály svému 
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pozitivnímu závazku zajistit stěžovatelce právo na respektování jejího obydlí a soukromého 

života.99 Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně. 

 

3. 3. 2. Komentář  

 

V tomto případě tedy Soud na rozdíl od dvou předchozích případů rozhodl, že 

v důsledku nadměrného hluku došlo k porušení čl. 8 Úmluvy. Jinými slovy, čl. 8 byl využit 

k účelům ochrany před hlukem, který je jedním z významných zdrojů ohrožení životního 

prostředí. 

 Případ Moreno Gómez se od těch rozebíraných výše liší především tím, že zde došlo 

k porušení národního práva, resp. k pasivitě ohledně jeho vynucování na straně národních 

orgánů. Pedersen si všímá, že v případech, kdy jsou státní orgány nečinné nebo nevěnují 

pozornost národnímu právu, Soud pravidelně zasahuje.100 Ochota Soudu tak činit dle něj 

souvisí jednak s principem efektivity ochrany lidských práv, jednak s principem vlády 

práva.101 Ohledně prvního jmenovaného se v rozsudku uvádí: „Předpisy, jejichž cílem je 

chránit zaručená práva, nemají valný smysl, pokud nejsou řádně uplatňovány, a Soud musí 

zopakovat, že smyslem Úmluvy je chránit práva skutečná, nikoliv iluzorní.“102 (překlad autora 

práce) 

 Pedersen dále vyslovuje domněnku, že snad právě zde leží skutečný potenciál 

Úmluvy, resp. lidských práv ve svém celku zlepšit stav životního prostředí v Evropě. 

Jednotlivci, kteří mají za to, že jsou vystaveni důsledkům nedostatečného vynucování norem 

práva životního prostředí, mohou pomocí uplatnění lidských práv dosáhnout nápravy. Navíc 

samotná hrozba takového domáhání se práva ze strany jednotlivců může vyústit ve větší 

transparentnost při činnosti národních orgánů, které jsou jinak v soudních řízeních díky svým 

finančním zdrojům v lepším postavení.103 

 San José se na důvody, proč Soud v případě Moreno Gómez rozhodl, že došlo 

k porušení čl. 8, dívá odlišně než Pedersen a vytváří vlastní teorii vysvětlující, za jakých 

okolností Soud v environmentálních případech rozhoduje ve prospěch stěžovatele. San José 

nezdůrazňuje přístup orgánů státu k národnímu právu, ale zaměřuje se především na rozsah 

prostoru pro uvážení, který se dle jeho názoru odvíjí od povahy práva dotčeného zásahy do 

                                                 
99 Tamtéž, bod č. 62. 
100 PEDERSEN, cit. 87, str. 590. 
101 Tamtéž, str. 578. 
102 Moreno Gómez proti Španělsku, cit. 98, bod č. 61. 
103 PEDERSEN, cit. 87, str. 590. 
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životního prostředí (environmental interferences) a od důležitosti tohoto práva pro 

stěžovatele.104 Dle jeho teorie závisí postup Soudu na tom, zda právo, jehož porušení 

stěžovatel tvrdí, je jedním ze stěžejních práv chráněných Úmluvou, nebo zda se jedná pouze o 

obecně použitelný aspekt některého z těchto práv. Pokud půjde o první případ, tj. bude se 

jednat o zásah do jednoho ze stěžejních práv chráněných Úmluvou, Soud shledá, že prostor 

státu pro uvážení byl v daném případě úzký, a následně provede přísný přezkum (strict 

review) způsobu, jakým se státní orgány vypořádaly se svými pozitivními závazky, aby 

posoudil, zda bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy. Ve druhém případě, tj. pokud právo 

namítané stěžovatelem bylo zasaženo pouze ve svém obecném aspektu, přizná Soud státu 

široký prostor pro uvážení. Pro stát pak bude jednodušší přesvědčit Soud, že důvody pro 

zásah do práva jednotlivce byly dostatečně významné a důležité.105  

 K právům dotčeným v případech rozebíraných v této podkapitole uvádí San José 

následující. V případu Powell a Rayner to bylo právo na respektování obydlí a jeho ochranu 

před znečištěním hlukem.106 V případu Hatton nejprve (tj. v rozsudku senátu) elementární 

právo na spánek a odpočinek v nočních hodinách, chápané jako integrální součást soukromí 

dle čl. 8,107 nicméně Velký senát usoudil, že rušení spánku, jemuž byli stěžovatelé vystaveni, 

nezasahuje do soukromí tak zásadním způsobem, aby prostor státu pro uvážení byl zvláště 

úzký.108 Velký senát tedy nepovažoval dotčené právo za součást jádra práva na soukromí ani 

práva na respektování obydlí.109 Jen výrazná menšina lidí je totiž tak citlivá na hluk, aby je 

mohl noční hluk v daném případě budit.110 V případu Moreno Gómez pak bylo dotčeno právo 

na spánek chápané jako součást podstaty práva na respektování soukromého života.111 Jak 

vidíme, jen v případu Moreno Gómez bylo dle San Josého dotčeno jedno ze stěžejních práv 

chráněných Úmluvou. Uplatníme-li tedy jeho výše nastíněnou teorii, vyplyne nám, že 

důvodem, proč v případu Moreno Gómez Soud rozhodl, že došlo k porušení čl. 8 Úmluvy, 

zatímco ve zbylých jmenovaných případech nikoliv, je tento rozdíl v povaze dotčeného práva 

a jeho významu pro stěžovatele. 

 Ačkoliv je teorie předkládaná San Josém velice fundovaná a nepochybně do značné 

míry platná, domnívám se, že hlavním důvodem pro rozhodnutí Soudu ohledně porušení čl. 8 

v případu Moreno Gómez byla skutečně spíše pasivita orgánů státu ve vztahu k vynucování 
                                                 
104 GARCÍA SAN JOSÉ, cit. 62, str. 57. 
105 Tamtéž, str. 58. 
106 Tamtéž, str. 60. 
107 Tamtéž. 
108 Hatton a další proti Spojenému království, cit. 78, bod č. 123. 
109 GARCÍA SAN JOSÉ, cit. 62, str. 60. 
110 Hatton a další proti Spojenému království, cit. 78, bod č. 109 a 118. 
111 GARCÍA SAN JOSÉ, cit. 62, str. 61. 
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práva, jak uvádí Pedersen. Soud se při vlastním posuzování, zda došlo k porušení čl. 8 

Úmluvy, vůbec nezabýval povahou práva na spánek a jeho významem pro stěžovatele ani 

neuvažoval nad šíří prostoru pro uvážení státu. Nakonec se v tomto případě ani nejedná o 

zásah státního orgánu do práva chráněného Úmluvou, které by stát musel obhájit uvedením 

důvodů pro tento zásah, ale o selhání státních orgánů ukončit zásahy třetích osob do práva, 

jehož se stěžovatelka dovolávala, jak se v rozsudku výslovně uvádí.112  

Soud namísto sledování postupu předloženého San Josém dospěl k závěru ohledně 

porušení čl. 8 poměrně jednoduše a rychle. Pouze si položil otázku, zda rušení stěžovatelky 

způsobované hlukem dosáhlo minimálního stupně závažnosti vyžadovaného k porušení čl. 

8.113 Na základě toho, že k rušení hlukem docházelo v noci, hluk přesahoval stanovené limity 

a tento stav panoval po několik let, Soud dovodil, že minimálního stupně závažnosti dosaženo 

bylo.114 Zdá se tedy, že rozhodujícím faktem v případě Moreno Gómez byla skutečně 

nečinnost národních orgánů.  

 Na závěr je nutno zmínit ještě to, jakým způsobem Soud v rozsudku ve věci Moreno 

Gómez vyložil rozsah práva na respektování obydlí: 

 

„Jedinec má právo na respektování svého obydlí, které nezahrnuje jen právo k samotnému fyzickému 

prostoru, ale také právo na pokojné užívání tohoto prostoru. Porušení práva na respektování obydlí není 

omezeno na hmatatelné či fyzické zásahy (concrete and physical breaches), například neoprávněný 

vstup do obydlí, ale zahrnuje i ty, které nejsou hmatatelné či fyzické, jako hluk, emise, pachy a další 

formy rušení.“115 (překlad autora práce) 

 

3. 4. Další vývoj judikatury Soudu na úseku ochrany před hlukem 

 

 Pedersen vyslovil v článku The Ties That Bind závěr, že stížnosti týkající se hluku 

nebyly před Soudem zatím příliš úspěšné.116 Tento článek byl napsán v roce 2010 a dnes, o 

pět let později, lze konstatovat, že uvedený závěr již neplatí. Od vydání článku Soud projednal 

minimálně dva případy, v nichž rozhodl, že v důsledku hluku, jemuž byli stěžovatelé 

vystaveni, došlo k porušení Úmluvy. Důvody toho však zřejmě netkví v nějak zásadním 

posunu v nazírání Soudu na danou problematiku jako spíše v tom, jaké byly skutkové 

                                                 
112 Moreno Gómez proti Španělsku, cit. 98, bod č. 57. 
113 Tamtéž, bod č. 58. 
114 Tamtéž, bod č. 60. 
115 Tamtéž, bod č. 53. 
116 PEDERSEN, cit. 87, str. 574. 
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okolnosti případů, kterými se Soud zabýval. Jak uvidíme, oba níže zmíněné případy byly po 

skutkové stránce dosti podobné případu Moreno Gómez.   

 V případu Dées proti Maďarsku117 si stěžovatel pan György Deés žijící v maďarské 

obci Alsónémedi stěžoval na hluk, vibrace a znečištění ovzduší související s těžkou nákladní 

dopravou projíždějící uvedenou obcí. Objem této dopravy se v roce 1997, kdy došlo 

k zavedení mýtného na sousední soukromě vlastněné dálnici, výrazně zvýšil. V důsledku 

tohoto nárůstu se dům stěžovatele stal dle jeho tvrzení prakticky neobyvatelným. Na 

stěžovatelově domě se dokonce začaly objevovat poškození a praskliny, jejichž příčinou byly 

dle znaleckého posudku, který si nechal stěžovatel vypracovat, právě vibrace a otřesy 

způsobované těžkou dopravou. V rámci hlukových měření bylo rovněž zjištěno překročení 

zákonem stanovených hlukových limitů. Stát sice přijal k řešení popsané situace různá 

opatření, Soud však konstatoval, že tato opatření nebyla dostatečná. S odkazem mj. na 

rozsudek ve věci Moreno Gómez Soud dospěl k závěru, že stát nesplnil svůj pozitivní závazek 

zajistit stěžovateli právo na respektování jeho obydlí a soukromého života a následně rozhodl, 

že došlo k porušení čl. 8.118 Vzhledem k délce soudního řízení na národní úrovni Soud shledal 

také porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy.119 

 V případu Mileva a další proti Bulharsku120 si celkem pět stěžovatelů žijících v bytech 

v prvním podlaží rezidenční budovy v centru Sofie stěžovalo na hluk a rušení vznikající při 

provozu počítačového klubu (computer club) v přízemí téhož domu. Klub s celkem 46 

počítači byl otevřen v květnu roku 2000, aniž by jeho provozovatelé získali nezbytné 

povolení, a byl v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Hosté klubu se často scházeli před 

budovou, kde popíjeli alkohol a chovali se hlučně a vandalsky. Stěžovatelé si na hluk a 

výtržnosti způsobované hosty klubu mnohokrát stěžovali na policii a u orgánů města. 

V červnu roku 2002 vydal příslušný úřad (Sofia Regional Bulding Control Directorate) zákaz 

užívání bytu, v němž se uvedený klub nacházel, nicméně tento zákaz nebyl vynucen a klub 

byl v provozu až do listopadu roku 2004, kdy ukončil svou činnost.  S ohledem na tyto 

skutečnosti Soud konstatoval, že stát nedostál svému pozitivnímu závazku zajistit 

                                                 
117 Deés proti Maďarsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 9. 11. 2010, stížnost č. 2345/06. Český překlad rozsudku 
je dostupný v SCHORM, Vít A. aj. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha : Wolters 
Kluwer ČR. 2010, roč. XIII., č. 6/2010, str. 376–384. ISSN 1212-2211. 
118 Tamtéž, bod č. 23–24. 
119 Tamtéž, bod č. 27. 
120 Mileva a další proti Bulharsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 25. 11. 2010, stížnost č. 43449/02 a stížnost č. 
21475/04. 
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stěžovatelům právo na respektování obydlí a jejich soukromého a rodinného života, čímž 

došlo k porušení čl. 8 Úmluvy.121 

  

                                                 
121 Tamtéž, bod č. 101. 
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4. Ochrana před znečištěním z průmyslové činnosti 

 

Další významný úsek environmentální judikatury Soudu tvoří případy týkající se 

znečištění z průmyslové činnosti. Z tohoto úseku pochází také první úspěšný environmentální 

případ. Okolnosti níže rozebíraných případů jsou však ve srovnání s případy z úseku ochrany 

před hlukem poněkud dramatičtější, mnohdy zahrnující i oběti na životech. 

 

4. 1. López Ostra proti Španělsku122 (1994) 

4. 1. 1. Shrnutí případu 

 

Prvním případem z úseku ochrany před průmyslovým znečištěním, kterému bude 

věnována pozornost, je případ López Ostra proti Španělsku. Stěžovatelka paní Gregoria 

López Ostra žila se svým manželem a dvěma dcerami ve městě Lorca (Murcijský region) na 

místě ležícím pár set metrů od centra města. V Lorce se ve velké míře vyskytuje kožedělný 

průmysl. Několik místních koželužen vlastněných společností s ručením omezeným 

SACURSA postavilo se státní dotací na městském pozemku závod na zpracování tekutého a 

pevného odpadu. Závod, umístněný 12 metrů od stěžovatelčina domu, byl uveden do provozu 

v červenci roku 1988, a to bez povolení vydávaného orgány města, jak požaduje nařízení č. 6 

z nařízení o činnostech označených za obtěžující, škodlivé, nezdravé a nebezpečné z roku 

1961 (Regulation 6 of the 1961 regulations on activities classified as causing nuisance and 

being unhealthy, noxious and dangerous). 

 Při uvedení závodu do provozu došlo v důsledku selhání techniky k uvolnění plynných 

zplodin, nepříjemných pachů a znečištění, které ihned vyvolalo u mnoha obyvatel Lorcy, 

zejména těch žijících ve stejné oblasti jako stěžovatelka, zdravotní potíže. Rada města 

evakuovala místní obyvatele a na období od července do září roku 1988 jim poskytla 

bezplatné ubytování v centru města. V říjnu se stěžovatelka se svou rodinou vrátila do jejich 

bytu, kde žili do února roku 1992.      

 V návaznosti na řadu stížností, zprávy zdravotnických orgánů a Agentury životního 

prostředí a přírody (Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza) pro oblast Murcie 

nařídila rada města dne 9. září 1988 ukončení jedné z činností závodu, konkrétně ukládání 

                                                 
122 López Ostra proti Španělsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 9. 12. 1994, stížnost č. 16798/90. Český překlad 
rozsudku je dostupný v Česko. Nejvyšší soud. Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve 
Strasbourgu. Praha: Orac. 1995, roč. I., č. III/95, str. 2-13. 
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chemických a organických zbytků do vodních nádrží. Rada města však zároveň povolila 

zpracování odpadní vody kontaminované chromem. Ohledně účinků částečného zastavení 

provozu závodu panují neshody, z materiálů, které měl Soud k dispozici, nicméně plynulo, že 

k určitému obtěžování osob žijících v blízkosti závodu nadále docházelo a mohlo být 

ohroženo i jejich zdraví. 

 Stěžovatelka se snažila přimět orgány města k nalezení řešení popsané situace, avšak 

bezvýsledně. Dne 13. října 1988 proto podala žádost správnímu oddělení Krajského soudu 

(Audiencia Territorial) v Murcii. V žádosti se stěžovatelka domáhala ochrany svých 

základních práv a požadovala, aby soud nařídil dočasné nebo trvalé ukončení činnosti závodu 

na zpracování odpadu. Soud si od regionální Agentury životního prostředí a přírody vyžádal 

zprávu ohledně provozních podmínek závodu a jeho umístnění. Ze zprávy Agentury plynulo, 

že v době inspekce bylo jedinou činností provozovanou v závodě zpracování odpadní vody 

kontaminované chromem, nicméně v používaných nádržích se vyskytoval i jiný odpad a při 

jeho vypouštění do řeky vznikal silný zápach.  S ohledem na to Agentura konstatovala, že 

závod nebyl vybudován na vhodném místě. Soud však rozhodl v neprospěch stěžovatelky 

s odůvodněním, že provoz závodu nepředstavoval riziko pro zdraví osob žijících v jeho 

blízkosti, spíše jen způsobil zhoršení kvality jejich života, což není dostatečné k porušení 

základních práv. 

 Stěžovatelka se následně odvolala k Nejvyššímu soudu (Tribunal Supremo), který 

však její odvolání zamítl. Stěžovatelka se poté odvolala k Ústavnímu soudu, tam ovšem 

rovněž neuspěla. 

 Ve věci se snažili jednat i další členové rodiny, konkrétně dvě sestry stěžovatelčina 

manžela, které žily v tomtéž domě. V roce 1990 podaly ke správnímu oddělení Vrchního 

soudu v Murcii (Tribunal Superior de Justicia) žalobu proti městu Lorca a společnosti 

SACURSA, kde tvrdily, že je závod provozován protiprávně. V září roku 1991 nařídil Vrchní 

soud uzavření závodu do doby, než obdrží příslušná povolení. Rada města a společnost 

SACURSA se však odvolaly a v době, kdy Soud projednával stížnost paní López Ostra, 

případ u Nejvyššího soudu stále čekal na projednání. 

 V listopadu roku 1991 podaly stěžovatelčiny švagrové stížnost (complaint), na základě 

které zahájil vyšetřující soudce v Lorce trestní řízení proti společnosti SACURSA ve věci 

trestného činu proti životnímu prostředí (environmental health offence). Dne 15. listopadu 

1991 nařídil soudce uzavření závodu, nicméně 25. listopadu téhož roku došlo na základě 

odvolání zástupce Koruny (Crown Counsel) k pozastavení tohoto opatření.  
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Vyšetřující soudce si vyžádal několik znaleckých posudků týkajících se závažnosti 

obtěžování způsobovaného závodem na zpracování odpadu a jeho vlivu na zdraví osob 

žijících v jeho blízkosti. Zpráva vypracovaná vědcem z univerzity v Murcii konstatovala, že 

koncentrace sirovodíku na daném místě přesahovala povolené limity. Vypouštění odpadních 

vod obsahujících síru pak zpráva vyhodnotila jako nepřijatelné.  

 Spis obsahoval několik lékařských zpráv a znaleckých posudků týkajících se 

zdravotních dopadů života v blízkosti závodu. Z lékařské zprávy z prosince 1991 vypracované 

dětským lékařem de Ayala Sánchez, který ošetřoval stěžovatelčinu dceru Cristinu, plynulo, že 

se u dívky vyskytovala nevolnost, zvracení a alergické reakce a že vykazovala příznaky 

anorexie. Dívčin zdravotní stav bylo dle lékaře možné vysvětlit pouze skutečností, že žila 

v silně znečištěné oblasti. S ohledem na to lékař doporučil, aby se dívka přestěhovala. 

Znalecký posudek Ústavu soudního lékařství Ministerstva spravedlnosti z Cartageny pak 

konstatoval, že koncentrace sirovodíku v domech nacházejících se v blízkosti závodu 

překračovala povolené limity a že stěžovatelčina dcera a její synovec Fernando López Ostra 

vykazovali typické symptomy chronické absorpce sirovodíku.  

 Dne 1. února 1992 byla stěžovatelka se svou rodinou přestěhována do bytu v centru 

Lorcy. Nájemné za byt hradilo město, avšak nejistota spojená s tímto bydlením přiměla 

stěžovatelku a jejího manžela, aby v únoru následujícího roku zakoupili dům v jiné části 

města.  

 K uzavření závodu došlo 27. října 1993, kdy vyšetřující soudce potvrdil nařízení ze 

dne 15. listopadu 1991.   

  

 Stěžovatelka ve stížnosti tvrdila, že v důsledku pachů, hluku a znečišťujícího kouře 

(polluting fumes) vznikajících při provozu závodu na zpracování odpadu umístněného několik 

metrů od jejího domova došlo k porušení čl. 8 a čl. 3 Úmluvy. Odpovědnost za tento stav dle 

jejího tvrzení nesly španělské orgány, a to kvůli pasivnímu přístupu, který k věci zaujaly. 

 V souvislosti s čl. 8 Soud podotkl, že španělské orgány a zejména město Lorca nebyly 

sice teoreticky přímo odpovědné za uvedené emise, avšak město dovolilo, aby byl závod 

postaven na pozemku v jeho vlastnictví a stát stavbu závodu finančně podpořil.  

Soud dále uvedl, že rada města zareagovala pohotově, když obyvatelům dotčeným 

havárií z července roku 1988 bezplatně poskytla ubytování na období od července do září 

roku 1988 a když dne 9. září 1988 nařídila ukončení jedné z činností závodu. Soud však 

konstatoval, že členové rady si museli být vědomi toho, že environmentální problémy 

pokračovaly i po tomto částečném zastavení provozu. Toto bylo navíc potvrzeno už v lednu 
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roku 1989 zprávou regionální Agentury životního prostředí a přírody a poté řadou znaleckých 

posudků. 

Stěžovatelka tvrdila, že kvůli obecné dohlížecí pravomoci svěřené městu nařízeními 

z roku 1961 bylo město povinno jednat. Závod navíc dle jejího tvrzení nesplňoval právní 

požadavky, týkající se zejména jeho umístnění a povinnosti mít příslušné povolení. K tomu 

Soud poznamenal, že vykládat a aplikovat domácí právo je, jak opakovaně uvedl, především 

úkolem národních orgánů.123 Soud uvedl, že jeho úkolem je v každém případě, i za 

předpokladu, že město splnilo úkoly svěřené mu domácím právem, posoudit pouze to, zda 

národní orgány přijaly opatření nezbytná pro zajištění stěžovatelčina práva na respektování 

jejího obydlí a soukromého a rodinného života.   

Následně Soud poznamenal, že město po 9. září 1988, kdy byl závodu uložen zákaz 

ukládat chemické a organické zbytky do vodních nádrží, nejen nepodniklo kroky k dosažení 

uvedeného cíle, tj. k zajištění daného stěžovatelčina práva, ale navíc odporovalo soudním 

rozhodnutím mířícím k tomuto cíli. V řádném správním řízení zahájeném stěžovatelčinými 

švagrovými se město odvolalo proti rozhodnutí Vrchního soudu v Murcii ze září roku 1991 

nařizujícímu dočasné uzavření závodu, což vedlo k odložení výkonu tohoto rozhodnutí. Stejně 

tak i další orgány státu přispěly k prodloužení stěžovatelčiny situace.124  

K námitce vlády, že město neslo náklady na pronájem bytu v centru Lorcy, ve kterém 

stěžovatelka se svou rodinou od února roku 1992 do února následujícího roku žila, Soud 

uvedl, že rodina stěžovatelky musela snášet obtíže způsobované provozem závodu déle než tři 

roky a že se rodina přestěhovala až poté, když se ukázalo, že daná situace může pokračovat 

neurčitě dlouho a když jim přestěhování doporučil lékař stěžovatelčiny dcery. Za těchto 

okolností nemohla nabídka města vést k úplnému odškodnění obtíží a nepříjemností, jimž byli 

členové rodiny vystaveni. 

S ohledem na výše uvedené a navzdory prostoru státu pro uvážení dospěl Soud 

k závěru, že nebylo dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi zájmem prosperity města (tedy 

zájmem na existenci závodu na zpracování odpadu) a stěžovatelčiným právem na 

respektování jejího domova a soukromého a rodinného života a došlo tedy k porušení čl. 8 

Úmluvy.125 Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně.  

Porušení čl. 3 Úmluvy spočívalo dle stěžovatelky v ponižujícím zacházení, jemuž byla 

v důsledku závažnosti situace a míře utrpení s ní spojené vystavena. Soud však konstatoval, 

                                                 
123 Tamtéž, bod č. 55. 
124 Tamtéž, bod č. 56.  
125 Tamtéž, bod č. 58. 
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že podmínky, v nichž stěžovatelka a její rodina po několik let žila, byly nepochybně velmi 

obtížné, nicméně ne natolik, aby bylo možné mluvit o ponižujícím zacházení ve smyslu čl. 

3.126 Toto rozhodnutí bylo přijato rovněž jednomyslně.   

 

4. 1. 2. Komentář 

 

Případ López Ostra zaujímá v judikatuře Soudu významné místo jako první úspěšný 

environmentální případ.127 V literatuře se velmi často cituje následující pasáž rozsudku128: 

 

„Přirozeně, vážné znečištění životního prostředí může ovlivnit blaho (well-being) jednotlivců a 

znemožnit jim užívat jejich obydlí takovým způsobem, že to nepříznivě ovlivní jejich soukromý a 

rodinný život, aniž by však jejich zdraví bylo vážně ohroženo.“129   

 

 Uvedená pasáž je velmi často zmiňována také Soudem.130 Jak si však všímá Pedersen, 

z rozsudku příliš jasně neplyne, proč bylo pro Soud tak „přirozené“ konstatovat, že vážné 

znečištění životního prostředí může znamenat zásah do práva na soukromý a rodinný život.131 

 Se zajímavým poznatkem k této části rozsudku přichází Miller.132 Soud před 

vyslovením výše citovaného závěru zmiňuje rozsudek Krajského soudu (Audiencia 

Teritorrial) v Murcii, ve kterém se uvádělo, že provoz závodu nepředstavoval vážné zdravotní 

riziko pro osoby žijící v jeho okolí, ale způsobil jen zhoršení kvality jejich života.133 Hned 

poté Soud vyslovil citovaný závěr. Z toho v podstatě plyne, že v daném případě došlo dle 

Soudu nanejvýš k menšímu než závažnému ohrožení zdraví daných osob (viz věta „aniž by 

však jejich zdraví bylo vážně ohroženo.“)  Soud přitom měl k dispozici lékařskou zprávu 

vypracovanou lékařem stěžovatelčiny dcery Cristiny, ze které mimojiné plynulo, že dívka 

vykazovala příznaky anorexie, což bylo dle lékaře možné vysvětlit pouze znečištěním oblasti, 

                                                 
126 Tamtéž, bod č. 60. 
127 MILLER, Chris. Environmental Rights in a Welfare State? A Comment on DeMerieux. Oxford Journal of 
Legal Studies. 2003, roč. 23, č. 1, str. 113. 
128 Viz např. PEDERSEN, Ole W. The Ties that Bind: The Environment, the European Convention on Human 
Rights and the Rule of Law. European Public Law. 2010, roč. 16, č. 4, str. 574-575 nebo GARCÍA SAN JOSÉ, 
Daniel I. Environmental protection and the European Convention on Human Rights. 1. vyd. Štrasburk : Council 
of Europe Pub., 2005, str. 14. 
129 López Ostra proti Španělsku, cit. 122, bod č. 51. 
130 Viz např. Hatton a další proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 8. 7. 2003, 
stížnost č. 36022/97, bod č. 96 nebo Moreno Gómez proti Španělsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 16. 11. 2004, 
stížnost č. 4143/02, bod č. 54. 
131 PEDERSEN, cit. 128, str. 583. 
132 MILLER, cit. 127, str. 114. 
133 López Ostra proti Španělsku, cit. 122, bod č. 50. 
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v níž žije.134 Této zprávě však Soud při posuzování stížnosti stěžovatelky vůbec nevěnoval 

pozornost. Přístup Soudu ke zdravotnické dokumentaci byl tedy poměrně zvláštní. 

 K případu López Ostra lze závěrem ještě uvést, že, jak si všímá DeMerieux, již 

samotné projednání případu i z hlediska tvrzeného porušení čl. 3, byť Soud dospěl k závěru, 

že v tomto konkrétním případě k jeho porušení nedošlo, znamená, že za určitých okolností lze 

v situacích souvisejících s životním prostředím uvažovat nad porušením tohoto článku, 

zakazujícího mimojiné nelidské a ponižující zacházení.135  

 

4. 2. Guerra a další proti Itálii136 (1998) 

4. 2. 1. Shrnutí případu 

 

 Dalším případem týkajícím se ochrany před znečištěním z průmyslové činnosti je 

případ Guerra a další proti Itálii. V případu vystupovalo celkem 40 stěžovatelek, které žily ve 

městě Manfredonia (provincie Foggia). Přibližně 1 km od města, v katastru obce Monte Sant' 

Angelo, se nacházela chemička patřící společnosti Enichem agricoltura. 

 Chemička produkovala hnojiva a kaprolaktam, chemickou sloučeninu používanou 

k výrobě syntetických vláken, např. nylonu. V roce 1988 byla chemička klasifikovaná jako 

vysoce nebezpečná ve smyslu nařízení prezidenta č. 175/88, které do italského právního řádu 

transponovalo směrnici Rady 82/501/EHS ze dne 24. června 1982, o rizicích závažných 

havárií při určitých průmyslových činnostech (dále jen „Směrnice Seveso“). 

 Stěžovatelky tvrdily, že v průběhu výrobního cyklu z továrny unikalo velké množství 

hořlavých plynů, což mohlo vést k výbuchu, během kterého by došlo k uvolnění vysoce 

toxických látek, především oxidu arsenitého.  

 K haváriím v důsledku selhání techniky již v minulosti došlo. Nejzávažnější z nich se 

udála v září roku 1976, kdy vybuchl skrubr137 (scrubbing tower) a došlo k úniku několika tun 

roztoku obsahujícího oxid arsenitý. Celkem 150 lidí bylo hospitalizováno s akutní otravou 

arsenem. 

                                                 
134 Tamtéž, bod č. 19. 
135 DeMERIEUX, Margaret. Deriving Environmental Rights from the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. Oxford Journal of Legal Studies. 2001, roč. 21, č. 3, str. 544. 
136 Guerra a další proti Itálii, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 19. 2. 1998, stížnost č. 14967/89. Český 
překlad rozsudku je dostupný v Česko. Nejvyšší soud. Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve 
Strasbourgu. Praha: Orac. 1999, roč. V., č. XVIII, str. 24-35. 
137 Skrubr je mechanická pračka k čištění vysokopecních plynů. 
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 Zpráva z ledna roku 1988 vypracovaná výborem složeným z odborníků, jež jmenovala 

Rada oblasti Manfredonia (Manfredonia District Council), konstatovala, že emise chemičky 

se v důsledku její polohy často nesly k městu.  

 V roce 1989 chemička omezila svou činnost na výrobu hnojiv, i nadále však byla dle 

nařízení prezidenta č. 175/88 považována za nebezpečný provoz. V roce 1994 pak továrna 

trvale zastavila i výrobu hnojiv.  

 V listopadu 1985 podalo 420 obyvatel Manfredonie včetně stěžovatelek žalobu k  

provinciálnímu soudu (Foggia Magistrates' Court), ve které si stěžovali na znečištění 

vzduchu emisemi neznámého chemického složení a celkovou toxicitu, kterou chemička 

zamořovala okolí. Proti 7 vedoucím pracovníkům společnosti Enichem agricoltura bylo 

zahájeno trestní řízení a dva z nich byli následně odsouzeni. Těmto dvěma byl uložen trest 

odnětí svobody, peněžitý trest a povinnost nahradit způsobené škody, Odvolací soud v Bari 

(Bari Court of Appeal) však tresty odnětí svobody zrušil. Odvolací soud dále shledal, že 

pochybení při nakládání s odpadem přičítaná vedoucím pracovníkům byla ve skutečnosti 

zaviněna zpožděním při provádění příslušného právního předpisu, zejména ze strany regionu 

Apulie (Region of Apulia).138 Odvolací soud následně konstatoval, že nedošlo k žádné škodě, 

která by vyžadovala náhradu.  

 Články 11 a 17 nařízení prezidenta č. 175/88 ukládaly příslušnému starostovi a 

prefektovi povinnost informovat místní obyvatelstvo o nebezpečích plynoucích z dané 

průmyslové činnosti, přijatých bezpečnostních opatřeních a postupech, které je třeba 

dodržovat v případě havárie. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví 

přijaly v září roku 1993 závěry k bezpečnostní zprávě chemičky vypracované v souladu 

s nařízením prezidenta č. 175/88 v červenci roku 1989. Tyto závěry, požadované čl. 19 

nařízení prezidenta č. 175/88, mimojiné instruovaly prefekta provincie Foggia ohledně 

havarijního plánu (emergency plan), za nějž byl odpovědný, a o opatřeních nutných 

k informování veřejnosti v souladu s uvedeným nařízením prezidenta. V dopise zaslaném 

Evropské komisi pro lidská práva v prosinci roku 1995 však starosta Monte Sant' Angela 

upozorňoval na to, že šetření pro účely přijetí závěrů podle čl. 19 uvedeného nařízení 

prezidenta ještě stále nebylo ukončeno a že zatím neobdržel žádné související dokumenty. 

 

 Soud stížnost projednával z hlediska tvrzeného porušení čl. 2, 8 a 10 Úmluvy.  

                                                 
138 Itálie se dělí na 20 regionů (vyšších územních samosprávných celků), které se dále dělí na provincie (nižší 
územní samosprávní celky). Provincie Foggia, v níž se město Manfredonia nachází, je součástí regionu Apulie. 
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 Porušení čl. 10 spočívalo dle stěžovatelek v selhání orgánů státu podniknout příslušné 

kroky k informování veřejnosti o rizicích spojených s provozem chemičky a o nutném 

postupu v případě havárie.  

 Stěžovatelky, k jejichž názoru se připojila i Komise, tvrdily, že čl. 10 ukládá státům 

nikoliv jen povinnost zpřístupnit veřejnosti informace týkající se otázek životního prostředí, 

ale i pozitivní závazek sbírat, zpracovávat a rozšiřovat takové informace, které by se 

k veřejnosti jinak nedostaly. Soud se však s tímto názorem neztotožnil. Uvedl, že v případech 

týkajících se omezování svobody tisku sice několikrát konstatoval, že zvláštním úkolem 

novinářů je poskytovat informace ve věcech veřejného zájmu a veřejnost má právo tyto 

informace dostávat. Avšak okolnosti případu Guerra a další byly dle Soudu odlišné. Stížnost 

stěžovatelů se totiž týkala selhání systému vytvořeného na základě nařízení prezidenta č. 

175/88, které transponovalo směrnici Seveso.  

 Soud zopakoval svůj dřívější závěr, že svoboda přijímat informace, chráněná čl. 10, 

nedovoluje vládám bránit jedinci přijímat informace od ostatních. Tato svoboda však dle 

Soudu „nemůže být vykládána tak, že, za okolností jako v tomto případě, ukládá státu 

pozitivní závazek shromažďovat a rozšiřovat informace z vlastní iniciativy (of its own 

motion).“139 (překlad autora práce) Z toho důvodu Soud poměrem hlasů 18 ku 2 rozhodl, že 

čl. 10 není v tomto případě aplikovatelný (applicable). 

 Ohledně čl. 8 Soud uvedl, že vzhledem k tomu, že toxické emise měly, jak plyne 

z okolností případu, přímý dopad na právo stěžovatelek na respektování jejich soukromého a 

rodinného života, čl. 8 v tomto případě použitelný je.  

 Soud podotkl, že si stěžovatelky nestěžovaly na určité jednání státu, ale naopak na 

selhání státu konat, a proto nelze mít za to, že by v tomto případě stát zasáhl do soukromého a 

rodinného života stěžovatelek. Soud však s odkazem na svou dřívější judikaturu konstatoval, 

že „ačkoliv cílem čl. 8 je chránit jednotlivce před svévolnými zásahy veřejných orgánů, 

neznamená to, že čl. 8 ukládá státu pouze povinnost zdržet se takových zásahů: nad rámec 

tohoto primárně negativního závazku může existovat ještě pozitivní závazek neoddělitelný od 

efektivního respektování soukromého a rodinného života.“140 (překlad autora práce)  

 Dále Soud podobně jako v případu López Ostra uvedl, že je třeba pouze určit, zda 

národní orgány podnikly nezbytné kroky k zajištění efektivní ochrany práva stěžovatelů na 

respektování jejich soukromého a rodinného života. Poté Soud zopakoval svůj závěr 

vyslovený v případu López Ostra ohledně způsobilosti vážného znečištění životního prostředí 

                                                 
139 Guerra a další proti Itálii, cit. 136, bod 53. 
140 Tamtéž, bod č. 58. 
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nepříznivě ovlivnit soukromý a rodinný život jednotlivců. V návaznosti na to pak 

poznamenal, že stěžovatelky čekaly až do roku 1994, kdy došlo v předmětné chemičce 

k ukončení výroby hnojiv, na informace nezbytné k posouzení rizik spojených s životem 

v Manfredonii, jež by byla v případě havárie v chemičce vystavena mimořádnému riziku. 

Z toho důvodu Soud dospěl k závěru, že stát nesplnil svou povinnost zajistit stěžovatelkám 

právo na respektování soukromého a rodinného života, čímž došlo k porušení čl. 8 Úmluvy.141  

Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně.  

 Na závěr Soud případ projednal z hlediska tvrzeného porušení č. 2. V důsledku selhání 

orgánů státu poskytnout stěžovatelkám nezbytné informace došlo dle jejich tvrzení také 

k porušení jejich práva na život chráněného čl. 2 Úmluvy. Stěžovatelky toto tvrzení 

podepíraly faktem, že několik zaměstnanců chemičky zemřelo na rakovinu. Avšak vzhledem 

k tomu, že už bylo shledáno porušení čl. 8, neměl Soud za nutné projednávat případ ještě 

z hlediska čl. 2.142 Toto rozhodnutí bylo přijato taktéž jednomyslně.  

 

4. 2. 2. Komentář 

 

 Rozsudek ve věci Guerra a další patří k těm hojně komentovaným. Různí autoři se 

přitom zaměřují na jeho různé aspekty. DeMeriuex tak zdůrazňuje především to, jak se Soud 

v rozsudku vyslovil ohledně své jurisdikce a oprávnění projednat určité otázky z vlastní 

iniciativy.143 Stěžovatelky ve své stížnosti totiž tvrdily pouze porušení čl. 2 a čl. 10 

Úmluvy.144 Komise pak prohlásila stížnost za přípustnou, jen co se týká čl. 10.145 Soud však 

konstatoval, že není vázán posouzením věci stěžovatelem ani Komisí a dále uvedl, že na 

základě principu iura novit curia již projednal stížnosti i z hlediska článků Úmluvy či jejich 

odstavců, v souvislosti s kterými Komise prohlásila stížnost za nepřijatelnou nebo kterých se 

stěžovatelé vůbec nedovolávali.146 Následně Soud konstatoval, že je nadán jurisdikcí 

projednat případ i z hlediska čl. 8 Úmluvy, který nebyl stěžovateli namítán.147  

                                                 
141 Tamtéž, bod č. 60.  
142 Tamtéž, bod č. 62. 
143 DeMERIEUX, cit. 135, str. 538. 
144 Guerra a další proti Itálii, cit. 136, bod č. 35. 
145 Tamtéž, bod č. 36. 
146 Tamtéž, bod č. 44. 
147 Tamtéž, bod č. 46. 
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Tento závěr Soudu je poměrně zajímavý, neboť v případu Powell a Rayner (viz 

kapitola 3. 1.) Soud konstatoval, že „rozsah případu před Soudem je vymezen rozhodnutím 

Komise o přijatelnosti.“148 (překlad autora práce)  

Jedna věc je přitom pozoruhodná. Na odstavec rozsudku ve věci Powell a Rayner, 

v němž je vysloven uvedený závěr o rozsahu případu před Soudem, který jasně odporuje 

názoru Soudu vyslovenému ve věci Guerra a další, Soud při odůvodňování svého oprávnění 

projednat případ Guerra a další i z hlediska jiných než namítaných článků sám odkazuje, a to 

k podepření jiného dílčího závěru.149 

  Bez ohledu na význam výše uvedeného závěru Soudu je z hlediska ochrany životního 

prostředí nejzajímavějším aspektem rozsudku vztah, jaký Soud narýsoval mezi poskytováním 

informací o životním prostředí a právy chráněnými Úmluvou. DeMerieux tvrdí, že v tomto 

případu (ve spojení s případem McGinley a Egan150) došlo k založení povinnosti státu 

poskytovat na základě čl. 8 informace o záležitostech, které prostřednictvím vlivu na životní 

prostředí dopadají i na jednotlivce.151 San José mluví přímo o právu na environmentální 

informace, tedy, slovy české právní úpravy, právu na informace o životním prostředí.152 Toto 

je jistě významné samo o sobě, nicméně je třeba si povšimnout i toho, na základě kterého 

článku Úmluvy Soud poskytl tomuto právu ochranu. 

Jak jsme již viděli, Soud totiž dospěl k závěru, že čl. 10 Úmluvy, chránící svobodu 

přijímat informace, jehož porušení stěžovatelky tvrdily, nebyl v souvislosti se selháním státu 

poskytnout veřejnosti informace nutné k posouzení rizik spojených s životem na daném místě 

aplikovatelný. Namísto toho Soud konstatoval, že dané selhání státu znamenalo porušení čl. 8 

Úmluvy, zakotvujícího právo na respektování soukromého a rodinného života. Toto právo 

ovšem na první pohled s poskytováním či upíráním informací nijak nesouvisí.  

K prokázání nepoužitelnosti čl. 10 Soud uvedl, že svoboda přijímat informace, již 

tento článek zakotvuje, nedovoluje vládám bránit jedinci přijímat informace od ostatních, na 

druhou stranu však neukládá státu pozitivní závazek shromažďovat a rozšiřovat informace 

z vlastní iniciativy. K takovému náhledu na čl. 10 má jisté výhrady DeMeriuex.153 Tvrdí, že 

toto chápání čl. 10 je v obecné rovině v pořádku, ovšem za konkrétních okolností případu 

                                                 
148 Powell a Rayner proti Spojenému království, rozsudek senátu ESLP ze dne 21. 2. 1990, stížnost č. 9310/81, 
bod č. 29. 
149 Viz Guerra a další proti Itálii, cit. 136, bod č. 44. 
150 McGinley a Egan proti Velké Británii, rozsudek senátu ESLP ze dne 9. 6. 1998, stížnost č. 21825/93 a č. 
23414/94. Případu je věnována pozornost níže, viz kapitola 4. 3. 
151 DeMERIEUX, cit. 135, str. 539. 
152 GARCÍA SAN JOSÉ, cit. 128, str. 62. 
153 DeMERIEUX, cit. 135, str. 538.  
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Guerra a další podle ní takový závěr není v souladu se závěrem, který Soud učinil ohledně čl. 

8, totiž že tento článek zakládá povinnost poskytovat určité informace. Konstatováním, že čl. 

10 není v daném případě použitelný, se Soud dle jejího názoru odchýlil od závěrů 

vyslovených v případu The Sunday Times proti Velké Británii154, kde prohlásil, že „článek 10 

zaručuje nejen svobodu tisku informovat veřejnost, ale také právo veřejnosti být náležitě 

informována.“155 (překlad autora práce) 

 Určité výhrady proti názoru Soudu, že čl. 10 nebyl v daném případě použitelný, 

předestřel ve svém nesouhlasném odchylném stanovisku i soudce Jambrek. Dle jeho názoru 

sice nelze ze znění čl. 10 vyvozovat závěr, že stát má pozitivní závazek poskytovat informace, 

výjimku však představuje situace, kdy určitá osoba o své vůli požaduje určité informace, které 

má stát v dané době k dispozici.156 Soudce Jambrek ohledně existence daného pozitivního 

závazku dále uvádí: 

 

„..mělo by se mít za to, že takový pozitivní závazek je závislý na následující okolnosti: že ti, kteří jsou 

potenciálními oběťmi průmyslového rizika, požádali určitou vládní agenturu, aby jim zpřístupnila určité 

informace, důkazy, zkoušky atd. Pokud vláda takové žádosti nevyhoví a neuvede pro to dostatečné 

důvody, potom by takové selhání (failure) mělo být považováno za rovnocenné aktu zásahu (act of 

interference) vlády, zakázanému čl. 10 Úmluvy.“157 (překlad autora práce) 

 

 Osobně se stanoviskem soudce Jambreka spíše souhlasím a domnívám se, že by bylo 

logičtější, kdyby Soud konstatoval, že čl. 10 je použitelný, a to tím spíš, že už dříve tento 

článek vyložil tak, že chrání i právo veřejnosti být náležitě informována.  

Výše popsaný fenomén, tedy konstatování, že právo na informace o životním prostředí 

není chráněné čl. 10 Úmluvy, ale ochrana je mu poskytována nepřímo, prostřednictvím čl. 8, 

San José označuje jako environmentální „kros-dimenzi“ Úmluvy (environmental cross-

dimension of the European Convention on Human Rights).158 Jak uvidíme dále v případu 

Öneryıldız proti Turecku (viz kapitola 4. 3.), názor, že právo na informace o životním 

prostředí není chráněno čl. 10 Úmluvy, ale je možné v souvislosti s neposkytnutím takových 

informací uvažovat o porušení čl. 8, byl v judikatuře Soudu dále rozvinut a potvrzen. 

 Ačkoliv to již z výše řečeného jistě poměrně jasně vyplynulo, je třeba ještě výslovně 

uvést, že, jak poznamenává Pedersen, v případě Guerra a další Soud shledal porušení čl. 8 

                                                 
154 The Sunday Times proti Velké Británii, rozsudek pléna ESLP ze dne 26. 4. 1979, stížnost č. 6538/74. 
155 Tamtéž, bod č. 66. 
156 Guerra a další proti Itálii, cit. 136, str. 24. 
157 Tamtéž, str. 25. 
158 GARCÍA SAN JOSÉ, cit. 128, str. 62. 
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Úmluvy z procesních důvodů.159 V tomto ohledu se případ liší od těch rozebíraných výše 

v této práci.  

 S ohledem na šíři ochrany, jakou Soud v případu Guerra a další spojil s čl. 8 Úmluvy, 

bude ještě vhodné učinit srovnání tohoto případu s případem López Ostra. Soud stejně jako 

v případě López Ostra i tuto věc projednával z hlediska porušení pozitivního závazku zajistit 

stěžovatelům právo na respektování soukromého a rodinného života. Nicméně, jak si všímá 

Miller, stěžovatelky neutrpěly na rozdíl od případu López Ostra žádnou fyzickou újmu.160 

K porušení čl. 8 došlo v důsledku samotného selhání státu poskytnout stěžovatelkám příslušné 

informace a tedy, zaměříme-li se na důsledky tohoto selhání pro stěžovatelky, v důsledku 

jakési tísně plynoucí z nemožnosti posoudit rizika a neznalosti vhodného postupu v případě 

havárie. S ohledem na to můžeme konstatovat, že spektrum skutečností, které mohou mít za 

následek porušení čl. 8 Úmluvy, je skutečně velmi široké.   

 Na závěr bych rád uvedl svůj náhled na jeden aspekt rozsudku. Osobně považuji 

závěrečnou a evidentně nejdůležitější myšlenkovou operaci, která dovedla Soud ke 

konstatování, že došlo k porušení čl. 8 Úmluvy, za poněkud vadnou, a to z následujících 

důvodů. Jak jsme viděli výše, v klíčovém odstavci č. 60 rozsudku Soud nejprve zopakoval 

svůj závěr vyslovený v případu López Ostra ohledně způsobilosti vážného znečištění 

životního prostředí ovlivnit soukromý a rodinný život jednotlivců, a to aniž by došlo 

k vážnému ohrožení jejich zdraví. Hned poté uvedl, že stěžovatelky čekaly až do roku 1994, 

kdy došlo k ukončení výroby hnojiv v předmětné chemičce, na informace nezbytné 

k posouzení rizik spojených s životem v Manfredonii. Z toho pak Soud vyvodil, že stát 

nesplnil svůj pozitivní závazek a došlo tak porušení čl. 8 Úmluvy. 161 Struktura tohoto 

klíčového odstavce je tedy dle mého názoru následující: Soud nejprve vyslovil obecné 

„pravidlo“, toto „pravidlo“ poté uplatnil na konkrétní okolnosti případu a nakonec vyslovil 

závěr, který dle něj z uplatnění „pravidla“ v daném případě vyplynul. V této souvislosti však 

nebylo možné uvedené „pravidlo“, přidržím-li se již použité terminologie, použít, neboť 

dopadá na skutkově odlišné okolnosti. Soud, jak jsem nyní připomínal, konstatoval, že 

k porušení čl. 8 došlo z důvodu selhání státu poskytnout veřejnosti určité informace, nikoliv 

kvůli znečištění životního prostředí.  

 Jak jsem ukázal výše, Soud už v pasáži obsahující odůvodnění, proč se domnívá, že je 

oprávněn projednat stížnost i z hlediska článků, jejichž porušení stěžovatelé nenamítali, 

                                                 
159 PEDERSEN, cit. 128, str. 575.  
160 MILLER, cit. 127, str. 113. 
161 Guerra a další proti Itálii, cit. 136, bod č. 60. 
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poněkud zvláštně odkazoval na část staršího rozsudku, konkrétně rozsudku ve věci Powell a 

Rayner. Při čtení rozsudku ve věci Guerra a další je tedy dle mého názoru poměrně snadné 

podlehnout dojmu, že Soud si v této věci nejprve stanovoval určité závěry a poté k nim jaksi 

ledabyle přiřazoval odkazy na starší judikaturu.        

   

4. 3. Öneryıldız proti Turecku162 (2004) 

4. 3. 1. Shrnutí případu 

 

Posledním případem, jímž se budu v rámci této kapitoly zevrubněji zabývat, je případ 

Öneryıldız proti Turecku. Stěžovatel pan Maşallah Öneryıldız žil v předmětné době s 12 

blízkými příbuznými v chudinské čtvrti Kazım Karabekir v istanbulském městském obvodu 

Ümraniye. Čtvrť byla součástí širší slumové oblasti obklopující skládku domovního odpadu, 

přičemž jednoduché přístřešky tvořící dané slumy byly postaveny bez příslušných povolení. 

Skládka o rozloze 35 hektarů se nacházela na svahu nad údolím a do provozu byla uvedena v 

roce 1972. S vědomím a na zodpovědnost Magistrátu města Istanbul (Istanbul City Council) ji 

využívaly celkem 4 městské obvody.  

V květnu roku 1991 byl na základě žádosti Obvodního soudu pro obvod Üsküdar 

(Üsküdar District Court) vypracován znalecký posudek, který mimojiné konstatoval, že 

skládka nevyhovuje technickým požadavkům plynoucím z příslušných právních předpisů a že 

představuje vážné riziko pro zdraví lidí žijících v údolí, zejména v chudinských čtvrtích. 

Skládka nebyla ohraničena zdí ani plotem a nebyla vybavena zařízením na zachycování nebo 

čištění z ní stékající vody. Posudek dále poukazoval na to, že nebyla přijata žádná opatření 

k zabránění výbuchu metanu vznikajícího na skládce při rozkladu odpadu.163  

Uvedený posudek vyvolal mezi starosty dotčených městských obvodů řadu sporů a 

dříve, než byly podniknuty nezbytné kroky, došlo na skládce k výbuchu. Výbuch se odehrál 

28. dubna 1993 a v důsledku následného sesuvu půdy bylo více než 10 přístřešků včetně toho 

stěžovatelova zasypáno odpadem ze skládky. Při neštěstí zahynulo celkem 39 osob, mezi 

nimiž bylo i 9 stěžovatelových příbuzných.   

 Po skončení trestního a správního vyšetřování nehody byl  obviněn starosta městského 

obvodu Ümraniye a starosta Istanbulu. Starostovi Ümraniye bylo kladeno za vinu, že nesplnil 

povinnost nařídit odstranění nelegálně postavených přístřešků v okolí skládky, starostovi 

                                                 
162 Öneryildiz proti Turecku, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 30. 11. 2004, stížnost č. 48939/99. 
163 Tamtéž, bod č. 13. 
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Istanbulu pak to, že v rozporu se závěry znaleckého posudku z května 1991 neuvedl skládku 

do řádného stavu ani nenařídil její uzavření. V květnu roku 1996 byli oba starostové shledáni 

vinnými a byl jim uložen peněžitý trest a trest odnětí svobody v délce 3 měsíců. Trest odnětí 

svobody byl však následně přeměněn rovněž na peněžitý trest. 

 Stěžovatel se v září roku 1993 obrátil na Radu obvodu Ümraniye (Ümraniye District 

Council), Magistrát města Istanbul, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo vnitra 

s žádostí o náhradu majetkové a nemajetkové újmy. Všechny uvedené úřady stěžovatelovu 

žádost buď zamítly, nebo na ni vůbec nereagovaly. Stěžovatel poté podal proti daným úřadům 

žalobu na náhradu obou druhů újem ke Správnímu soudu v Istanbulu (Istanbul Administrative 

Court), a to jednak za sebe a jednak jako zástupce svých tří přeživších dětí. V rozsudku 

z listopadu roku 1995 soud žalovaným úřadům uložil povinnost zaplatit stěžovateli a jeho 

dětem 10.000.000,- tureckých lir na náhradě škody a 100.000.000,- tureckých lir na náhradě 

nemajetkové újmy.164 Do doby, kdy Soud projednával stížnost pana Öneryıldıze, však nebyly 

uvedené částky zaplaceny.  

  

 Stěžovatel ve své stížnosti tvrdil, že v důsledku okolností případu došlo k porušení čl. 

2, čl. 13, čl. 6 odst. 1 a čl. 8 Úmluvy a taktéž čl. 1 Protokolu č. 1. 

 Senát Soudu v rozsudku ze dne 18. června 2002 shledal poměrem hlasů 5 ku 2, že 

došlo k porušení čl. 2 Úmluvy, a poměrem hlasů 4 ku 3, že došlo k porušení čl. 1 Protokolu č. 

1.165 Turecká vláda následně požádala o postoupení věci Velkému Senátu, přičemž kolegium 

Velkého Senátu této žádosti vyhovělo.  

 Tvrzeným porušením čl. 2 se Soud zabýval jednak z hlediska úmrtí stěžovatelových 

blízkých v důsledku výbuchu z dubna roku 1993, jednak z hlediska vyšetření uvedených 

úmrtí.  

 V souvislosti se smrtí stěžovatelových příbuzných Soud uvedl, že v Turecku 

v předmětné době existovaly účinné bezpečnostní předpisy týkající se jak provozu skládky, 

tak reintegrace chudinských čtvrtí. Soud dále poznamenal, že rizika spojená s metanogenezí, 

k níž na skládce docházelo, musela být tureckým orgánům známa, a to nejpozději od konce 

května roku 1991, kdy byly informovány o výše uvedeném znaleckém posudku. Z toho 

důvodu měly příslušné orgány na základě čl. 2 Úmluvy pozitivní závazek učinit opatření 

                                                 
164 V předmětné době přiznané náhrady odpovídaly částkám 208,- euro a 2.077,- euro, viz tamtéž, bod č. 40. 
165 Tamtéž, bod č. 4. 



54 
  

nezbytná k ochraně obyvatelstva, zvlášť když danou skládku samy zřídily a povolily její 

provoz.166 

 K argumentu vlády, že stěžovatel se poblíž skládky usadil nelegálně, Soud uvedl, že 

turecké předpisy z oblasti územního plánování sice obsahovaly zákonné zákazy takového 

jednání, nicméně turecká politika vůči chudinským čtvrtím vznik takových oblastí 

podporovala, a tím uznala jejich existenci a způsob života s nimi spojený.167 Turecké orgány 

od stěžovatele a dalších obyvatel slumů v Ümraniye rovněž vybíraly místní daně a 

poskytovaly jim placené veřejné služby. S ohledem na tyto skutečnosti Soud konstatoval, že 

vláda nemohla být v důsledku nedbalosti obětí výbuchu skládky zbavena odpovědnosti. 

 Soud dále poznamenal, že vláda neprokázala, že by byly podniknuty jakékoliv kroky 

k informování obyvatel slumů o rizicích spojených s životem v dané oblasti. Nicméně ani 

v případě, kdyby tyto informace dotčeným obyvatelům poskytnuty byly, by při absenci 

praktických opatření k ochraně obyvatelstva odpovědnost státu stejně nezanikla. 

 S ohledem na tyto skutečnosti dospěl Soud k závěru, že došlo k porušení čl. 2 

Úmluvy.168 Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně.   

 Co se týká druhého hlediska, tedy vyšetření smrti stěžovatelových blízkých, Soud 

uvedl, že vyšetřující orgány jednaly pohotově a vynaložily náležité úsilí k osvětlení okolností 

výbuchu a následných úmrtí. Nicméně účelem trestního řízení, jež ve věci proběhlo, bylo určit 

pouze to, zda je možné příslušné orgány shledat vinnými z nedbalosti při plnění povinností 

(negligence in the performance of their duties) podle § 230 tureckého trestního zákona. 

Otázce odpovědnosti příslušných orgánů za smrt stěžovatelových blízkých nebyla věnována 

pozornost.169 Soud proto rozhodl, že k porušení čl. 2 Úmluvy došlo i v této souvislosti, 

z důvodu nedostatečného vyšetření úmrtí stěžovatelových blízkých.170 Toto rozhodnutí bylo 

přijato poměrem hlasů 16 ku 1. 

 Ohledně tvrzeného porušení čl. 1 Protokolu č. 1 Soud uvedl, že ze stejných důvodů 

jako v případě čl. 2 má za to, že národní orgány měly pozitivní závazek podniknout praktické 

kroky k předejití zničení stěžovatelova obydlí. Vláda sice namítala, že stěžovatel pozbyl 

postavení oběti porušení práva na pokojné užívání majetku, neboť mu byla přiznána náhrada 

škody a dále mu bylo za velice výhodných podmínek poskytnuto subvencované bydlení, Soud 

však konstatoval, že ať už by bylo množství výhod poskytnutých stěžovateli jakékoliv, 

                                                 
166 Tamtéž, bod č. 101. 
167 Tamtéž, bod č. 104. 
168 Tamtéž, bod č. 110. 
169 Tamtéž, bod č. 116. 
170 Tamtéž, bod č. 118. 
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nemohlo by následkem toho dojít k zániku stěžovatelova statusu oběti. Soud v této souvislosti 

dále podotkl, že přiznaná náhrada majetkové újmy nebyla stěžovateli dosud vyplacena. 

Z těchto důvodů Soud konstatoval, že k porušení čl. 1 Protokolu č. 1 došlo.171 Toto 

rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 15 ku 2. 

 Tvrzeným porušením čl. 13 se Soud zabýval rovněž ve dvou souvislostech, jednak ve 

vztahu k čl. 2 a jednak ve vztahu k čl. 1 Protokolu č. 1.  

  V souvislosti s čl. 2 Soud zopakoval svůj dřívější závěr, že „včasné zaplacení konečné 

náhrady za prodělané útrapy je třeba považovat za základní element právního prostředku 

nápravy (remedy) dle čl. 13.“172 (překlad autora práce) Soud však upozornil na to, že přiznaná 

náhrada nebyla stěžovateli dosud zaplacena. Dále Soud poznamenal, že rozhodnout v dané 

věci trvalo Správnímu soudu v Istanbulu déle než 4 roky a 11 měsíců.173 Z těchto důvodů 

dospěl Soud k závěru, že dané správní řízení (administrative proceeding) nebylo ohledně 

selhání státu ochránit životy stěžovatelových blízkých účinným právním prostředkem 

nápravy, a došlo tudíž k porušení čl. 13.174 Toto rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 15 ku 

2. 

 Ze stejných důvodů jako v souvislosti čl. 2 Soud shledal porušení čl. 13 i v souvislosti 

s čl. 1 Protokolu č. 1.175 I toto rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 15 ku 2.  

 Vzhledem k tomu, že již bylo shledáno porušení čl. 2 a porušení čl. 1 Protokolu č. 1, 

Soud jednomyslně rozhodl, že není nutné zabývat se tvrzenými porušeními čl. 6 odst. 1 a čl. 

8.176  

 

4. 3. 2. Komentář 

 

Odhlédneme-li od hrůzných okolností případu (zničení lidských obydlí masou odpadu 

a smrt 39 lidí), je případ Öneryıldız proti Turecku významný zejména kvůli tomu, jaký vývoj 

v něm doznal fenomén, o němž San José mluví jako o environmentální „kros-dimenzi“  

Úmluvy (viz kapitola 4. 2. 2.).  

 K jistému posunu, resp. potvrzení, v tomto směru došlo ještě před vydáním rozsudku 

ve věci Öneryıldız, a to v rozsudku McGinley a Egan proti Velké Británii177. V tomto případu 
                                                 
171 Tamtéž, bod č. 138. 
172 Tamtéž, bod č. 152. 
173 Stěžovatel sice podal danou žalobu 3. září 1993 a soud vynesl rozsudek v listopadu 1995, nicméně kvůli 
odvolání nabyl rozsudek právní moci (became final) až v roce 1998.  Viz tamtéž, bod č. 40, 41 a 151. 
174 Tamtéž, bod č. 155. 
175 Tamtéž, bod č. 157. 
176 Tamtéž, bod č. 160. 
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si stěžovatelé stěžovali na to, že vláda Velké Británie z důvodu národní bezpečnosti 

nezveřejnila dokumenty týkající se úrovně radiace na Velikonočním ostrově, kde probíhaly 

jaderné testy. Jeden ze stěžovatelů působil v dané době jako technik na lodi vzdálené přibližně 

25 mil od míst, kde docházelo k detonacím, a druhý jako topič na jiné lodi vzdálené asi 60 mil 

od těchto míst. Stěžovatelé potřebovali příslušné dokumenty, aby v řízení o přiznání důchodu 

prokázali, do jaké míry byli vystaveni radiaci. Soud stížnost projednal z hlediska porušení čl. 

6 odst. 1, čl. 8 a čl. 13 Úmluvy, dospěl však k závěru, že k porušení čl. 6 odst. 1 a čl. 8 

Úmluvy nedošlo.178 S ohledem na to neměl Soud za nutné zabývat se případem ještě 

z hlediska čl. 13.179 V rozsudku však Soud vyslovil v souvislosti s povinností státu poskytovat 

informace následující závěr: 

 

„Pokud vláda vyvíjí nebezpečné aktivity, takové jako v tomto případě, které mohou mít skryté neblahé 

dopady na zdraví těch, kteří jsou do daných aktivit zapojeni, respektování soukromého a rodinného 

života na základě čl. 8 vyžaduje, aby byl vytvořen efektivní a dostupný postup, který umožní daným 

osobám požadovat všechny relevantní a přiměřené informace.“180 (překlad autora práce) 

 

 V případu McGinley a Egan tedy Soud konstatoval, že na základě čl. 8 Úmluvy mají 

státy, které vyvíjí určité nebezpečné aktivity, pozitivní závazek vytvořit systém, který umožní 

dotčeným osobám požadovat (a logicky také obdržet) relevantní a přiměřené informace. 

Takové informace se z povahy věci mohou týkat i životního prostředí. Jak si tedy všímá 

García San José, v případu McGinley a Egan došlo k další konsolidaci environmentální „kros-

dimenze“ Úmluvy.181  

 V případu Öneryıldız pak bylo právo na informace o životním prostředí, resp. právo na 

informace obecně, vztáhnuto i k čl. 2 Úmluvy. Soud v rozsudku uvedl: 

 

„Mezi těmito preventivními opatřeními (opatřeními na ochranu života, pozn. autora) je třeba klást 

zvláštní důraz na právo veřejnosti na informace, jak bylo vybudováno v judikatuře institucí Úmluvy 

(Convention institutions). Velký senát souhlasí se senátem, že toto právo, které již bylo rozpoznáno 

v souvislosti s čl. 8 Úmluvy, je v podstatě možné namítat i k účelům ochrany práva na život, zvlášť 

když takovou interpretaci potvrzuje současný vývoj v evropských standardech.“182 (překlad autora 

práce) 

                                                                                                                                                         
177 McGinley a Egan proti Velké Británii, cit. 150. 
178 Tamtéž, bod č. 90, 103 
179 Tamtéž, bod č. 106. 
180 Tamtéž, bod č. 101. 
181 GARCÍA SAN JOSÉ, cit. 128, str. č. 63. 
182 Öneryildiz proti Turecku, cit. 162, bod č. 90. 
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 García San José v této souvislosti dále podotýká, že v případu Öneryıldız došlo k 

posunu v nazírání na právo na informace o životním prostředí ještě v jednom směru. Dle jeho 

názoru bylo toto právo rozšířeno tak, že pozitivní závazek státu poskytovat informace je nově 

obecné povahy a k existenci tohoto pozitivního závazku dále není na rozdíl od výkladu 

obsaženého v případu McGinley a Egan třeba, aby stát vyvíjel nebezpečné aktivity.183  

Osobně si platností tohoto závěru nejsem příliš jistý. García San José své tvrzení 

v prvé řádě nedokládá odkazem na konkrétní odstavec či odstavce rozsudku. Rozsudek navíc 

na případ McGinley a Egan nikde neodkazuje, a Soud tudíž svůj závěr vyslovený v tomto 

případu ani explicitně revidovat nemohl. García San José tedy, jak se zdá, svoje tvrzení 

vyvozuje z rozsudku ve věci Öneryıldız jako celku. Pravděpodobně tedy má za to, že v tomto 

případě nešlo o nebezpečnou aktivitu, případně se nejednalo o aktivitu vyvíjenou státem. 

Domnívám se však, že je to právě naopak. Skládku s ohledem na okolnosti případu lze dle 

mého názoru považovat za aktivitu provozovanou státem nebo alespoň aktivitu, na jejímž 

provozu se stát nějakým způsobem podílí. Provoz skládky domovního odpadu pak sám o sobě 

sice za nebezpečnou aktivitu zřejmě považovat nelze, nicméně ve chvíli, kdy nejsou 

dodržována nutná bezpečnostní opatření184, jejichž cílem je vyloučit či alespoň minimalizovat 

nebezpečí související s určitou aktivitou, i jinak bezpečná aktivita se mění v nebezpečnou.  

Navíc, jak jsme viděli už v případu Guerra a další (viz kapitola 4. 2.), smyslem 

poskytování informací o životním prostředí v souvislosti s Úmluvou je umožnit dotčeným 

osobám posoudit určité riziko. Bez přítomnosti nebezpečí jako zdroje rizika by takové 

poskytování informací tím pádem postrádalo smysl.  

 

4. 4. Další vývoj judikatury Soudu na úseku ochrany před znečištěním 

z průmyslové činnosti 

 

 V případu Tǎtar proti Rumunsku185 si dva stěžovatelé, otec Vasile Gheorghe Tǎtar a 

syn Paul Tǎtar, kteří v předmětné době žili v rumunském městě Baia Mare, stěžovali na 

těžební postup společnosti S.C. Aurul S.A. v dole na zlato v Baia Mare, který dle jejich 

tvrzení ohrožoval jejich životy, a na selhání orgánů státu podniknout ve věci příslušné kroky. 

                                                 
183 GARCÍA SAN JOSÉ, cit. 128, str. č. 65. 
184 Chybějící plot či zeď oddělující skládku od okolí, absence zařízení na zachycování nebo čištění vody stékající 
ze skládky, nulová opatření k zabránění výbuchu metanu atd. Viz Öneryildiz proti Turecku, cit. 162, bod č. 13. 
185 Tǎtar proti Rumunsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 27. 1. 2009, stížnost č. 67021/01. 
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 Společnost S.C. Aurul S.A. získala povolení k těžbě v roce 1998, a to na základě 

předběžného posudku dopadů vypracovaného rumunským Ministerstvem životního prostředí. 

Těžební postup společnosti zahrnoval použití kyanidu sodného a část těžby se odehrávala 

v blízkosti domu stěžovatelů. V lednu roku 2000 došlo k nehodě, v důsledku které do okolí 

uniklo 100 000 m3 odpadních vod znečištěných kyanidem. Společnost však v těžbě neustala. 

Kvůli používání kyanidu sodného při těžbě podal pan Vasile Tǎtar  různé správní stížnosti a 

trestní oznámení, nicméně bez úspěchu. 

 Soud konstatoval, že v daném případě existovalo vážné riziko pro zdraví a blaho (well-

being) stěžovatelů, stát měl tudíž povinnost toto riziko posoudit, a to jak v době, kdy vydával 

společnosti S.C. Aurul S.A. povolení k těžbě, tak poté, co došlo k uvedené nehodě. V 

návaznosti na posouzení rizika měl pak stát přijmout vhodná opatření. Soud dále poznamenal, 

že společnost pokračovala v těžbě i po uvedené nehodě, a to v rozporu s principem předběžné 

opatrnosti. Soud zdůraznil také to, že rumunská vláda nezveřejnila posudek z roku 1993, na 

jehož základě bylo společnosti uděleno povolení k těžbě. Z těchto důvodů dospěl Soud 

k závěru, že došlo k porušení práv stěžovatelů týkajících se respektování jejich soukromého 

života a obydlí plynoucích z čl. 8 Úmluvy.186 

  

V případu Brincat a další proti Maltě187 si celkem 21 stěžovatelů, kteří byli 

zaměstnanci státem provozované loděnice, stěžovalo na vystavení azbestu a selhání státu 

poskytnout jim nezbytnou ochranu. Stěžovatelé tvrdili, že jako opraváři lodních strojů 

izolovaných azbestem byli neustále vystaveni intenzivnímu působení této látky a v jeho 

důsledku se u nich rozvinuly různé zdravotní potíže. Mezi stěžovateli byli i blízcí příbuzní 

jednoho ze zaměstnanců loděnice, který zemřel na rakovinu. 

Soud konstatoval, že maltská vláda přinejmenším od začátku 70. let věděla nebo 

alespoň musela vědět o nebezpečích spojených s vystavením azbestu. Avšak až do doby po 

roce 2000, kdy stěžovatelé opustili zaměstnání v loděnici, nebyla přijata adekvátní opatření na 

jejich ochranu ani nebyli informováni o rizicích, která podstupovali. Z toho důvodu dospěl 

Soud k závěru, že vláda nedostála svému pozitivnímu závazku plynoucímu jak z čl. 2, tak 

z čl. 8 Úmluvy. Soud následně rozhodl, že v případě stěžovatelů, jejichž příbuzný zemřel, 

došlo k porušení čl. 2 a v případě ostatních stěžovatelů k porušení čl. 8.188    

  

                                                 
186 Tamtéž, bod č. 125. 
187 Brincat a další proti Maltě, rozsudek senátu ESLP ze dne 24. 7. 2014, stížnost č. 60908/11, č. 62110/11, č. 
62129/11, č. 62312/11 a č. 62338/11. 
188 Tamtéž, bod č. 117. 
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5. Ochrana před jinými zdroji ohrožení životního prostředí 

  

Pro případy, jimž jsem v této práci chtěl věnovat pozornost a které nezapadají ani do 

jedné z výše uvedených skupin (hluk, průmyslové znečištění), jsem vytvořil tuto jakousi 

zbytkovou kategorií. Zařazení do ní však nijak neumenšuje význam daných případů. Jak 

uvidíme, spektrum ohrožení životního prostředí, s nimiž se Soud v environmentálních 

případech setkává, je velmi široké. V níže uvedených případech se jednalo např. o 

urbanistický rozvoj či znečištění zdroje pitné vody v důsledku zřízení hřbitova.   

 

5. 1. Kyrtatos proti Řecku189 (2003) 

5. 1. 1. Shrnutí případu 

 

 V rámci této kapitoly se budu podrobně zabývat pouze případem Kyrtatos proti Řecku. 

Stěžovatelé, paní Sofia Kyrtatou a její syn Nikos Kyrtatos, žili v Mnichově, určitou část roku 

však trávili na řeckém ostrově Tinos, v jehož jihovýchodní části vlastnili nemovitost. Součástí 

nemovitosti byla i bažina u pobřeží Ayios Yiannis. Paní Kyrtatou dále spoluvlastnila dům a 

pozemek na poloostrově Ayia Kiriaki-Apokofto, který sousedí s uvedenou bažinou.  

 V prosinci roku 1985 a v květnu roku 1988 došlo na základě rozhodnutí prefekta 

Kykladských ostrovů ke změně hranic několika sídel (boundaries of the settlements)190, 

mimojiné Ayios Yiannis. Na základě těchto rozhodnutí vydal orgán územního plánování 

ostrova Syros v letech 1992 a 1993 dvě stavební povolení, stavební povolení č. 298/1992 a č. 

620/1993. Stěžovatelé a Řecká společnost na ochranu životního prostředí a kulturního 

dědictví (Greek Society for the Protection of the Environment and Cultural Heritage) podali 

v červenci roku 1993 k Nejvyššímu správnímu soudu (Supreme Administrative Court) žádost 

o soudní přezkum uvedených rozhodnutí prefekta Kykladských ostrovů a stavebního povolení 

č. 620/1993 a dále žádost o přezkum stejných rozhodnutí a stavebního povolení č. 298/1992.   

Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal ústavnost rozhodnutí z prosince roku 1985 

a dospěl k závěru, že dané rozhodnutí je v rozporu s čl. 24 řecké Ústavy, který zakotvuje 

ochranu životního prostředí. Protiústavnost daného rozhodnutí spočívala v tom, že jím 

provedená změna hranic sídel vedla k ohrožení močálu v Ayios Yiannis, který je důležitým 

stanovištěm pro mnoho chráněných živočišných druhů. Soud dále prohlásil za nezákonná také 
                                                 
189 Kyrtatos proti Řecku, rozsudek senátu ESLP ze dne 22. 5. 2003, stížnost č. 41666/98. 
190 Pravděpodobně se jedná o obdobu územního plánu. 
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následně vydaná stavební povolení a zrušil i rozhodnutí prefekta Kykladských ostrovů 

z května roku 1988, tentokrát kvůli nedostatkům při jeho publikování.  

Budovy postavené na základě zrušených stavebních povolení měly být zbourány, 

avšak prefekt Kykladských ostrovů vydal v roce 1996 dvě rozhodnutí, jimiž zabránil jejich 

demolici. Zvláštní výbor Nejvyššího správního soudu pak v dubnu roku 1997 konstatoval, že 

příslušné orgány nevyhověly jeho uvedeným rozsudkům, neboť nezajistily zbourání daných 

budov a nadále vydávaly stavební povolení v oblastech, kde to po zrušení výše uvedených 

rozhodnutí nebylo možné. 

  Paní Kyrtatou spolu s dalšími podala v lednu roku 1991 žalobu proti svému 

sousedovi, panu či paní M., a to kvůli nezákonnému zabrání jejich pozemku v Ayios Yiannis. 

Soud rozhodl v jejich prospěch, nicméně žalovaný (žalovaná) M. se odvolal(a). Odvolací soud 

následně zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvoinstančnímu soudu.  V době, kdy se Soud 

zabýval předmětnou stížností, čekala daná věc na další projednání u odvolacího soudu. 

 V červnu roku 1993 obdrželi stěžovatelé oznámení upozorňující je, že jejich dům na 

poloostrově Ayia Kiriaki-Apokofto byl postaven bez příslušného povolení a bude zbourán. 

Nejvyšší správní soud však v říjnu roku 1994 demolici domu dočasně odložil. V roce 1999 

byl přijat zákon, který změnil pravidla jurisdikce, a věc byla následně postoupena 

Odvolacímu soudu pro prefekturu Piraeus (Piraeus Court of Appeal). V době, kdy se Soud 

zabýval předmětnou stížností, nebyla projednána ani tato věc. 

 

Soud stížnost projednával z hlediska tvrzeného porušení čl. 6 odst. 1 a čl. 8.  

 Tvrzeným porušením čl. 6 odst. 1 se Soud zabýval jednak z hlediska nevyhovění 

rozsudkům Nejvyššího správního soudu, jednak z hlediska délky dvou výše uvedených řízení.   

 V souvislosti s nevykonáním rozsudků Nejvyššího správního soudu Soud zopakoval, 

že čl. 6 odst. 1 Úmluvy zakotvuje právo každého na přístup k soudu v občanskoprávních 

věcech. Toto právo by však dle Soudu bylo pouze iluzorní, pokud by právní řád určitého státu 

připouštěl, aby pravomocné soudní rozhodnutí nebylo ke škodě jedné strany vykonáno.191 

Jelikož po dobu více než 7 let nebyla přijata opatření k naplnění dvou pravomocných a 

vykonatelných soudních rozhodnutí, Soud jednomyslně rozhodl, že došlo k porušení čl. 6 

odst. 1.192 

 Co se týká druhého hlediska, délky dvou výše uvedených řízení, stěžovatelé tvrdili, že 

jak řízení zahájené paní Kyrtatou proti M., tak řízení týkající se demolice jejich domu 

                                                 
191 Kyrtatos proti Řecku, cit. 189, bod č. 30. 
192 Tamtéž, bod č. 32. 
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překročily svou délkou přiměřenou lhůtu ve smyslu čl. 6 odst. 1. Soud poznamenal, že první 

řízení probíhalo na dvou úrovních soudní soustavy a trvalo více než 12 let, druhé řízení pak 

probíhalo jen na jedné úrovni soudní soustavy a trvalo více než 8 let.   

Soud zopakoval, že přiměřenost délky řízení je třeba posuzovat s ohledem na 

okolnosti daného případu, mj. jeho složitost a jednání účastníků řízení.193 K tomu Soud uvedl, 

že dotčené případy nebyly zvlášť složité a že ani délku daných řízení nelze dle jeho názoru 

klást za vinu jejich účastníkům. Dle Soudu naopak vše nasvědčovalo tomu, že důvodem 

zdlouhavosti daných řízení bylo počínání příslušných orgánů. Z těchto důvodů Soud 

jednomyslně rozhodl, že k porušení čl. 6 odst. 1 došlo i v této souvislosti.194  

Porušení čl. 8 Úmluvy pak mělo dle stěžovatelů spočívat v tom, že v důsledku 

urbanistického rozvoje jihovýchodní části ostrova Tinos došlo ke zničení jejich „fyzického 

okolí“ (physical environment), což mělo dopad na jejich život. Stěžovatelé uvedli, že „oblast 

ztratila veškerou svou malebnost a došlo k hluboké proměně jejího charakteru z přírodního 

stanoviště divoké zvěře na oblast uzpůsobenou pro turismus.“195 (překlad autora práce) 

Stěžovatelé dále uvedli, že část bažiny byla vysušena, aby se v dané oblasti kromě 

vlastních budov mohlo postavit i parkoviště a silnice. Dle stěžovatelů byly navíc v daném 

místě vždy po celou noc hluk a zář světel.  

Soud konstatoval, že stížnost na porušení čl. 8 má dvě linie. Stěžovatelé si nejprve 

stěžovali, že urbanistický rozvoj vedl ke zničení bažiny sousedící s jejich pozemkem a že 

daná oblast ztratila svou malebnost. V druhé řadě pak stížnost mířila na znečištění životního 

prostředí způsobované hlukem a nočním osvětlením. 

Soud se nejprve zabýval stížností týkající se zničení bažiny. Na úvod konstatoval, že 

k tomu, aby v důsledku znečištění životního prostředí došlo k zásahu do práv chráněných 

prvním odstavcem čl. 8, musí v daném případě existovat „škodlivý dopad na jedincovu 

soukromou a rodinnou sféru a nikoliv pouze obecné zhoršení životního prostředí.“196 (překlad 

autora práce) Soud dále uvedl, že i za předpokladu, že v daném případě došlo k vážnému 

poškození životního prostředí, nelze mít na základě argumentů předložených stěžovateli za to, 

že dané změny měly přímý dopad na jejich práva chráněná prvním odstavcem čl. 8.  

 Co se týká druhé linie stížnosti na porušení čl. 8, Soud konstatoval, že rušení 

(disturbances), které se v místě objevily v důsledku urbanistického rozvoje, nedosáhly 

dostatečného stupně závažnosti, aby bylo možné uvažovat o porušení tohoto článku.  

                                                 
193 Tamtéž, bod č. 40. 
194 Tamtéž, bod č. 43. 
195 Tamtéž, bod č. 46. 
196 Tamtéž, bod č. 52. 
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 Z výše uvedených důvodů dospěl Soud k závěru, že k porušení čl. 8 v daném případě 

nedošlo.197 Toto rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 6 ku 1. 

 

5. 1. 2. Komentář 

 

Stejně jako rozsudek v případu Hatton a další (viz kapitola 3. 2.) obsahuje i rozsudek 

v případu Kyrtatos proti Řecku zajímavé odchylné stanovisko. Jde o částečně nesouhlasné 

odchylné stanovisko soudce Zagrebelského, který hlasoval proti rozhodnutí, že v případu 

nedošlo k porušení čl. 8. Soudce Zagrebelsky se mj. zaměřil na část rozsudku, ve které se 

uvádí, za jakých okolností by byla většina soudců toho názoru, že změny způsobené 

urbanistickým rozvojem ostrova měly přímý dopad na práva stěžovatelů chráněná prvním 

odstavcem čl. 8. V rozsudku stojí: 

 

„Mohlo to být naopak (tj. dle většiny by uvedený přímý dopad existoval, pozn. autora), například kdyby 

zhoršení kvality životního prostředí, které je předmětem stížnosti, spočívalo ve zničení lesa v blízkosti 

domu stěžovatelů; taková situace by mohla příměji ovlivnit blaho (well-being) stěžovatelů.“198 (překlad 

autora práce) 

 

Soudce Zagrebelsky ve svém odchylném stanovisku konstatuje, že nevidí žádný 

zásadní rozdíl mezi zničením lesa a zničením mimořádného bažinatého prostředí, které se 

nacházelo v blízkosti domu stěžovatelů.199 

Spornost uvedeného tvrzení Soudu dle mého názoru vystoupí ještě více, vezmeme-li v 

úvahu, jak často Soud opakuje závěr vyslovený v případě Powell a Rayner (viz kapitola 3. 1.), 

že mu nepřísluší určovat, jaký postup by byl nejvhodnější při řešení konkrétních problémů 

vyznačujících se velkou sociální a technickou složitostí a že v takových oblastech mají státy 

široký prostor pro uvážení.200 Tento závěr se pochopitelně týká poněkud odlišné situace, 

určité srovnání však dle mého názoru učinit lze. Soud se na jednu stranu odmítá vyjadřovat 

např. k tomu, jak nejlépe ochránit obyvatelstvo před hlukem vznikajícím při leteckém 

provozu, jinak řečeno odmítá vyslovovat určitá konkrétní doporučení, na druhou stranu se 

                                                 
197 Tamtéž, bod č. 55. 
198 Tamtéž, bod č. 53. 
199 Tamtéž, str. 14. 
200 Powell a Rayner proti Spojenému království, rozsudek senátu ESLP ze dne 21. 2. 1990, stížnost č. 9310/81, 
bod č. 44. Dále viz např. Hatton a další proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 8. 7. 
2003, stížnost č. 36022/97, bod č. 100 nebo Öneryildiz proti Turecku, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 30. 
11. 2004, stížnost č. 48939/99, bod č. 107. 
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však nezdráhá vyslovit závěr natolik konkrétní jako ten uvedený výše, totiž že zničení lesa má 

přímější dopad na práva osob žijících v jeho blízkosti než zničení bažiny, která byla domovem 

chráněných druhů ptáků, vodních želv a ryb. Domnívám se, že mezi prvním a druhým 

jmenovaným postojem Soudu je nezanedbatelný nesoulad.201 

V druhé řadě bych rád poukázal na zmínku soudce Zagrebelského, že stěžovatelé, paní 

Sofia Kyrtatou a pan Nikos Kyrtatos, se věnovali studiu fauny, jež se v dané bažině 

vyskytovala. V zájmu faktické přesnosti je nutno uvést, že tuto skutečnost lze pokládat pouze 

za hypotetickou, neboť v rozsudku nemá žádnou oporu a nelze ji dohledat ani v rozhodnutí o 

přijatelnosti, které je v databázi HUDOC k věci dále k dispozici.202 Ovšem za předpokladu, že 

toto Zagrebelského tvrzení odpovídalo realitě, je závěr většiny o neexistenci přímého dopadu 

na práva chráněná prvním odstavcem čl. 8 ještě spornější, neboť zničení bažiny mělo celkem 

zřejmý přímý dopad na soukromý život stěžovatelů. Proti případné námitce, že hlubší zájem o 

studium fauny je vysoce subjektivním znakem, kterým se stěžovatelé odlišovali od valné 

většiny společnosti, by pak bylo možné postavit argument uvedený ve 

společném nesouhlasném odchylném stanovisku v rozsudku Hatton a další, totiž že „jednou 

z důležitých funkcí ochrany lidských práv je chránit "drobné menšiny", jejichž "subjektivní 

znaky" je odlišují od majority.“203 

Jako stručné shrnutí rozboru případu Kyrtatos proti Řecku lze uvést Schallův výrok, 

že tento případ ukazuje, jak arbitrární může být rozhodování Soudu o tom, která poškození 

životního prostředí mají dopad na člověka a u kterých poškození takový dopad chybí.204 

 

5. 2. Další případy z úseku ochrany před jinými zdroji ohrožení životního 

prostředí 

 

 V případu Budayeva a další proti Rusku205 vystupovalo celkem 6 stěžovatelů, kteří až 

na jednu výjimku žili ve městě Tyrnauz (Kabardsko-balkarská republika) v oblasti blízko 

                                                 
201 Viz Kyrtatos proti Řecku, cit. 189, bod č. 13. 
202 Kyrtatos proti Řecku, rozhodnutí senátu ESLP ze dne 13. 5. 2001, stížnost č. 41666/98. 
203 Hatton a další proti Spojenému království, cit. 200, joint dissenting opinion, bod č. 14. 
204 SCHALL, Christian. Public Interest Litigation Concerning Environmental Matters before Human Rights 
Courts: A Promising Future Concept? Journal of Environmental Law. 2008, roč. 20, č. 3, str. 448. 
205 Budayeva a další proti Rusku, rozhodnutí senátu ESLP ze dne 20. 3. 2008, stížnost č. 15339/02, č. 11673/02, 
č. 15343/02, č. 20058/02 a č. 21166/02. Český překlad rozsudku je dostupný v MOTEJL, Otakar aj. Přehled 
rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha : ASPI Publishing. 2008, roč. XI., č. 3/2008, str. 178-187. 
ISSN 1212-2211. 
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hory Elbrus. Jejich stížnost se týkala selhání ruských orgánů při sesuvech bahna (mudslides) 

v červnu roku 2000 a následného neprovedení soudního vyšetření události. 

Mezi 18. a 25. červnem roku 2000 bylo město Tyrnauz zasaženo sérií sesuvů 

bahna, při kterých dle oficiálních zpráv zemřelo 8 osob. Jednou z obětí byl pan Vladimir 

Budayev, manžel stěžovatelky paní Khalimat Budayevy. V důsledku uvedených sesuvů došlo 

ke zničení domů a majetku stěžovatelů, u některých z nich se rozvinuly deprese vyžadující 

psychiatrické a/nebo neurologické léčení.  

V srpnu roku 2000 rozhodlo Státní zastupitelství pro oblast Elbrusu (Prosecutor's 

Office of the Elbrus District), že v souvislosti se smrtí pana Budayeva ani v souvislosti 

s uvedeným neštěstím jako takovým nezahájí trestní vyšetřování. 

Soud konstatoval, že v roce 1999 a 2000 obdržely příslušné orgány několik varování 

vládního Horského institutu (Mountain Institute), které upozorňovaly na vzrůstající riziko 

rozsáhlých sesuvů bahna. Horský institut v těchto varováních například doporučoval, aby byly 

provedeny opravy hrází chránících město před bahnem a ustavily se hlídky, které by v případě 

sesuvu pomáhaly při evakuaci obyvatelstva. Nic z toho však nebylo provedeno. Soud dále 

podotkl, že vláda neprokázala přijetí ani jakýchkoliv jiných opatření k zajištění bezpečnosti 

místních obyvatel. Z těchto důvodů dospěl Soud k závěru, že ruské orgány nesplnily svůj 

pozitivní závazek vytvořit právní a administrativní rámec pro odvrácení hrozeb, které pro 

právo na život za daných okolností existovaly. S ohledem na to Soud jednomyslně rozhodl, že 

došlo k porušení čl. 2 Úmluvy.206  

Soud se dále zabýval reakcí soudních orgánů na uvedené neštěstí a dospěl k závěru, že 

otázka odpovědnosti státu za něj nebyla ze strany soudního nebo správního orgánu nikdy 

prošetřena. Z tohoto důvodu Soud jednomyslně rozhodl, že i v této souvislosti došlo 

k porušení čl. 2 Úmluvy.207 

V případu Budayeva a další proti Rusku došlo k vůbec první aplikaci Úmluvy na 

situaci přírodní katastrofy.208 V rozsudku Soud stanovil, že pozitivní závazky států poskytnout 

ochranu právům zakotveným v Úmluvě existují do určité míry i v případě přírodních 

katastrof.209 

 

                                                 
206 Tamtéž, bod č. 159-160. 
207 Tamtéž, bod č. 165. 
208 MOTEJL, Otakar aj., cit. 205, str. 184. 
209 Budayeva a další proti Rusku, cit. 205, bod č. 173-174. 
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V případu Dzemyuk proti Ukrajině210 si stěžovatel pan Sergiy Dzemyuk žijící 

v ukrajinské obci Tatariv (Ivanofrankivská oblast) stěžoval na zřízení hřbitova v blízkosti 

svého domu, v jehož důsledku došlo ke znečištění zdroje pitné i závlahové vody. Hřbitov byl 

uveden do provozu v srpnu roku 2000 a v prosinci roku 2003 rozhodl Soud ve Verkhovině 

(Verkhovyna Court), že zřízení hřbitova na daném místě odporovalo zákonům na ochranu 

zdraví. Soud nařídil Radě obce Tatariv (Tatariv Village Council), aby hřbitov uzavřela a 

vyplatila panu Dzemyukovi odškodné, zastupitelé obce to však odmítli udělat. S ohledem na 

okolnosti případu Soud jednomyslně rozhodl, že došlo k porušení čl. 8.211 

  

                                                 
210 Dzemyuk proti Ukrajině, rozhodnutí senátu ESLP ze dne 4. 9. 2014, stížnost č. 42488/02. 
211 Tamtéž, bod č. 92. 
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Závěr 

 

 Na začátku této práce jsem uváděl, že Soud se zabýval řadou stížností týkajících se 

životního prostředí a rozvinul na toto téma bohatou judikaturu, a to přestože Úmluva žádné 

environmentální právo nezakotvuje. Na předchozích stránkách jsme mohli vidět, že tvrzení o 

rozsáhlosti environmentální judikatury není nijak nadsazené. V této souvislosti bych rád 

zopakoval, že k environmentální judikatuře Soudu jsem v této práci přistoupil značně 

eklekticky, se snahou postihnout ty nejvýznamnější případy.  

 Se stížnostmi týkajícími se životního prostředí se Komise setkala už v 50. letech 

minulého století a nejprve je odmítala z důvodu neslučitelnosti ratione materie. V 80. letech 

však tento názor opustila.  

V environmentální judikatuře Soudu, která se začala následně rozvíjet, lze 

vypozorovat dvě relativně samostatné větve. V té první stěžovatelé napadají určité jednání 

státu učiněné v zájmu ochrany životního prostředí, v té druhé se stěžovatelé brání proti 

určitým dopadům ohrožení životního prostředí. V této práci jsem se soustředil především na 

druhou větev.  

 Prvním, resp. prvním ze dvou případů týkajících se životního prostředí, který Soud 

projednal, byl případ Powell a Rayner proti Velké Británii. Případ se týkal hluku vznikajícího 

při provozu letiště Heathrow a stěžovatelé v něm namítali mj. porušení čl. 8. Komise ve 

zprávě konstatovala, že stát musí nejen respektovat, ale také chránit zakotvená v čl. 8 a že 

významné obtěžování hlukem může zasahovat do soukromého života jednotlivce, Soud však 

nakonec rozhodl, že k porušení čl. 8 nedošlo. Porušení čl. 8 Soud shledal až v případu Moreno 

Gómez proti Španělsku, kde se jednalo o hluk vznikající při provozu nočních podniků. 

 Soud se zabýval také stížnostmi souvisejícími se znečištěním pocházejícím 

z průmyslové činnosti. V případu López Ostra, prvním environmentálním případu, v němž 

stěžovatelé uspěli, Soud vyslovil důležitý závěr o způsobilosti vážného znečištění životního 

prostředí ovlivnit soukromý a rodinný život jednotlivců, aniž by bylo vážně ohroženo jejich 

zdraví. V případě Guerra a další proti Itálii pak Soud konstatoval, že státy mají na základě čl. 

8 pozitivní závazek poskytovat informace o záležitostech, které prostřednictvím vlivu na 

životní prostředí dopadají i na jednotlivce. Toto určité právo na informace o životním 

prostředí pak bylo dále zpřesněno a potvrzeno mj. v případu Öneryıldız proti Turecku, kde ho 

Soud vztáhl i k čl. 2 Úmluvy. 
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 Na rozdíl od výše uvedených případů, dokládajících rozšiřování ochrany poskytované 

Soudem životnímu prostředí, mohl případ Kyrtatos proti Řecku přinést určité zklamání. Soud 

v něm konstatoval, že nelze uvažovat o zásahu do práv chráněných čl. 8 ani v případě 

vážného znečištění životního prostředí, pokud toto znečištění zároveň nemělo škodlivý dopad 

na jedincovu soukromou a rodinnou sféru. 

 

 Limity ochrany poskytované Soudem životnímu prostředí, jež jsem si na základě 

průzkumu environmentální judikatury Soudu vytkl popsat, se na podkladu rozebraných 

případů rýsují poměrně jasně. Soud v prvé řadě neuznal, že by některý článek Úmluvy 

zakotvoval právo na příznivé životní prostředí. Soud tedy nebude považovat určité ohrožení 

životního prostředí za zásah do práv chráněných Úmluvou, pokud toto ohrožení nezasáhne do 

jiného práva či práv chráněných Úmluvou.  

V této souvislosti je poměrně výmluvný Millerův postřeh, že označovat derivovaná 

práva, která Soud v environmentálních případech vyvodil z různých článků Úmluvy, za 

environmentální znamená zdůrazňovat původ či zdroj rušení, zatímco tím, proti čemu se 

stěžovatelé především brání, je výsledek či efekt takového rušení - snížené osobní pohodlí či 

blaho (well-being). Miller proto považuje za vhodnější označovat daná práva jako „welfare 

rights“.212 Toto konstatování připomíná, že životnímu prostředí se v judikatuře Soudu 

poskytuje ochrana pouze nepřímo. V judikatuře Soudu jde především o ochranu práv 

zakotvených v Úmluvě. Životnímu prostředí sice někdy ochrana poskytnuta je, jedná se však 

spíše až o jakýsi vedlejší produkt. 

Jakkoliv by sice mohlo být odvození práva na příznivé životní prostředí ze stávajícího 

znění Úmluvy z hlediska ochrany životního prostředí výhodné, je třeba postoj Soud k této 

otázce spíše schvalovat. Takovou míru judiciálního aktivismu by bylo třeba považovat za 

nepřiměřenou. Rozhodování, jaká práva mají být v Úmluvě zakotvena a jaká ne, přísluší 

smluvním stranám Úmluvy, nikoliv Soudu. Stojí za zmínku, že i stávající úroveň ochrany, 

kterou Soud životnímu prostředí poskytuje, budí, jak uvádí Pedersen, různé kontroverze. 

Kritici namítají, že Soud zavádí nová práva „zadními dveřmi“ a nerespektuje demokratické 

mechanismy kontroly.213 

Ochranu poskytovanou životnímu prostředí Soudem limituje dále to, že životní 

prostředí musí být nejprve poškozeno. Jak jsme viděli, porušení Úmluvy zpravidla nezakládá 

                                                 
212 MILLER, Chris. Environmental Rights in a Welfare State? A Comment on DeMerieux. Oxford Journal of 
Legal Studies. 2003, roč. 23, č. 1, str. 116. 
213 PEDERSEN, Ole W. The Ties that Bind: The Environment, the European Convention on Human Rights and 
the Rule of Law. European Public Law. 2010, roč. 16, č. 4, str. 585. 
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samotné ohrožení životního prostředí, ale (a ještě ne vždy) až jeho případné konkrétní 

poškození. Výjimku představuje případ Guerra a další proti Itálii, kde Soud konstatoval, že 

k porušení čl. 8 Úmluvy došlo v důsledku selhání státu poskytnout stěžovatelům informace 

nutné k posouzení rizik spojených s životem v blízkosti chemičky produkující hnojiva a 

kaprolaktam. Soud sice vzal v úvahu skutečnost, na niž poukazoval městem jmenovaný výbor 

odborníků, totiž že emise chemičky se v důsledku její polohy často nesly k městu, nicméně 

tuto skutečnost využil pouze k odůvodnění použitelnosti čl. 8 Úmluvy v daném případě.214 

K závěru ohledně porušení čl. 8 Úmluvy Soud dospěl čistě z důvodu selhání státu poskytnout 

stěžovatelům výše uvedené informace.215 Jak vidíme, Millerův výše uvedený postřeh je 

skutečně velmi přiléhavý. Případ Guerra a další měl sice významnou environmentální rovinu 

(nebezpečný průmyslový provoz, emise, závažné havárie v minulosti), tím, co stěžovatelé 

napadali a co Soud vyhodnotil jako porušení Úmluvy, resp. jejího čl. 8, však bylo selhání 

státu poskytnout určité informace. 

Dalším limitujícím faktorem je požadavek Soudu, aby napadané rušení mělo přímý 

škodlivý dopad na jedince. K porušení Úmluvy tedy nestačí jen poškození životního prostředí 

určité závažnosti, musí zde existovat i přímý škodlivý dopad daného poškození na jedince. 

Jeho existenci může Soud nadto posuzovat dosti svévolně. Například v případu Kyrtatos proti 

Řecku jsme viděli, že zničení cenné bažiny, kde se vyskytovaly různé druhy chráněných 

živočichů, dle Soudu nemělo přímý škodlivý dopad na soukromý a rodinný život jednotlivce, 

zatímco v případě zničení lesa by tomu bylo naopak. Proto by ani naprosté zničení určité 

oblasti, bez ohledu na její přírodní hodnotu, nezaložilo porušení Úmluvy, pokud by se jednalo 

o oblast odlehlou, kde nikdo nežije a samozřejmě pokud by tím nedošlo k zásahu do práv 

chráněných čl. 1 Protokolu č. 1.    

Vposledku lze za limitující považovat také váhu, kterou Soud přikládá faktu, že 

v daném případě došlo k porušení národního práva. To se do jisté míry týká většiny 

úspěšných případů, jimiž byla v této práci věnována pozornost, ať už porušení spočívalo např. 

v překročení stanovených hlukových limitů (Moreno Gómez proti Španělsku, Deés proti 

Maďarsku, Mileva a další proti Bulharsku) či třeba provozování určité aktivity bez povolení 

nebo v rozporu s platnými pravidly (López Ostra proti Španělsku, Öneryıldız proti Turecku, 

Dzemyuk proti Ukrajině). S touto skutečností však souvisí určitý paradox. Jak si totiž všímá 

Miller, „ čím komplexnější a přísnější je určitý regulační systém, tím vyšší je pravděpodobnost, 

                                                 
214 Guerra a další proti Itálii, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 19. 2. 1998, stížnost č. 14967/89, bod č. 57. 
215 Tamtéž, bod č. 60. 
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že při jeho uplatňování dojde k chybě.“ 216 (překlad autora práce) Za limitující tuto skutečnost 

tedy považuji proto, že při kladení důrazu na dodržení národního práva jsou státy poskytující 

životnímu prostředí menší ochranu ve výhodnějším postavení než ty, pro které je ochrana 

životního prostředí větší prioritou.  

 

Jak jsme viděli výše, pokud jde o hmotněprávní rovinu environmentálních případů, 

Soud shledal porušení čl. 2, čl. 8 a čl. 1 Protokolu č. 1. V případech v této práci neuvedených 

Soud shledal také porušení čl. 3, mj. zakazujícího nelidské či ponižující zacházení, a to 

v souvislosti s pasivním kouřením ve věznicích.217 Tyto případy bývají řazeny do 

environmentální judikatury Soudu, dle mého názoru však s životním prostředím či ochranou 

životního prostředí, jak je běžně chápeme, nesouvisí, popř. jen velmi volně. Z toho důvodu 

jsem jim nevěnoval pozornost. Pokud jde o procesní rovinu environmentálních případů, Soud 

shledal porušení čl. 6 odst. 1 a čl. 13.  

Sledovali jsme, že v případech nejčastěji docházelo k porušení čl. 8, zakotvujícího 

právo na respektování soukromého a rodinného života. Domnívám se, že k ochraně životního 

prostředí v „nejčistší podobě“ (či, jinými slovy, nejpříměji) dochází v judikatuře Soudu právě 

na základě čl. 8. Soukromý a rodinný život je ve srovnání s majetkem či lidským životem 

hodnotou méně konkrétní, postrádající zcela jasné kontury. V případech, kdy Soud 

konstatoval porušení čl. 8, se proto dle mého názoru kladl větší důraz na samotný původ či 

zdroj rušení (tj. neuspokojivou kvalitu životního prostředí) a méně na výsledek či efekt 

takového rušení. Nepřímý charakter ochrany zde tudíž není tak silný. 

Soud rovněž shledal porušení čl. 8 v souvislosti s působením relativně širokého 

spektra faktorů – hluku, zápachu, obavy z výbuchu atd. Čl. 8 tedy, domnívám se, poskytuje 

životnímu prostředí alespoň částečně ochranu, jakou by poskytovalo právo na příznivé životní 

prostředí, pokud by bylo v Úmluvě zakotveno.  

 

Jak jsme mohli v této práci vidět, Úmluva je i ve své stávající podobě nástrojem, který 

může přispět k ochraně životního prostředí, ať už je toto hlavním cílem stěžovatelů či nikoliv. 

Na druhou stranu, Soud poskytuje životnímu prostředí ochranu pouze nepřímo a z této 

skutečnosti vychází velmi podstatné limity. Pokud tedy nedojde k přijetí dalšího protokolu, 

který by Úmluvu rozšířil o právo na příznivé životní prostředí, vliv Soudu na stav životního 

prostředí ve smluvních státech Úmluvy pravděpodobně nikdy nebude příliš významný. 

                                                 
216 MILLER, cit. 212, str. 116. 
217 Viz např. Florea proti Rumunsku, rozhodnutí senátu ESLP ze dne 14. 9. 2010, stížnost č. 37186/03. 
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Resumé 

 

This thesis responds to increasing utilization of human rights instruments for the sake 

of protection of the environment with regard to the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms. Despite the fact that the Convention does not guarantee a 

right to the environment nor contains it any reference to the environment in general, the 

European Court of Human Rights developed an extensive body of case-law concerning 

environmental protection.  

The thesis takes account of both relatively separate limbs of the Court's environmental 

case-law, yet it thoroughly examines only one of them – the cases in which environmental 

pollution is perceived as violation of certain rights protected under the Convention.  

 At first, attention is paid to the Convention, namely in terms of the rights of which 

violation is alleged in the environmental cases and certain principles of the Convention's 

interpretation. The Court is also mentioned, with regard to its functioning both before and 

after major restructuring of the Convention's supervisory machinery in 1998. Then the 

emergence of environmental case-law and its general characteristics are discussed. From this 

point forward, the thesis focuses solely on the above-mentioned limb of the case-law. 

 The case-law in question is divided into three categories: cases concerning protection 

from noise, cases dealing with industrial pollution and cases concerning protection from other 

factors which endanger the environment. Every category is represented by selected cases and 

their significant aspects are analysed.  

 On the ground of the case law analysis, it becomes clear that the Court has stopped 

short of recognizing an explicit right to a clean or healthy environment. Limits of protection 

granted by the Court to the environment are discussed afterwards. Finally, the thesis 

concludes that without an additional protocol to the Convention concerning the environment, 

use of the rights protected by the Convention will probably not have far-reaching 

environmental effects in the states which are parties to the Convention.  
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Abstrakt - česky 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nezakotvuje právo na životní 

prostředí, Soud však přesto rozvinul rozsáhlou environmentální judikaturu. Tato diplomová 

práce uvedenou judikaturu prozkoumává a na základě toho posuzuje, jaké jsou limity ochrany 

poskytované životnímu prostředí Soudem. Práce se soustředí především na tu větev 

judikatury, kde je ohrožení životního prostředí vnímáno jako zásah do práv chráněných 

Úmluvou. Z rozboru vybraných případů se poté vyvozuje závěr, že Úmluva je i ve své 

stávající podobě nástrojem, který může přispět k ochraně životního prostředí, nicméně její 

vliv na stav životního prostředí ve smluvních státech Úmluvy pravděpodobně nebude příliš 

významný. 

 

 

 

Abstrakt – anglicky 

 

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms does 

not guarantee any right to the environment, in spite of that the European Court for Human 

Rights developed an extensive environmental case-law. This thesis examines the 

aforementioned case-law and on the ground of this examination assesses what are the limits of 

protection granted by the Court to the environment. The thesis focuses particularly on the 

limb of the case-law in which endangerment of the environment is perceived as violation of 

certain rights protected under the Convention. Subsequently, from the analysis of the selected 

cases the conclusion is inferred that the Convention is even in its present-day form an 

instrument which may contribute to the protection of the environment, nevertheless, its 

environmental effect in the states which are parties to the Convention will probably not be 

particularly significant. 
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Název práce v anglickém jazyce: Protection of the environment in the case-law of the 

European Court of Human Rights 
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