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„Rule of law
1
 je komplikovaný a zajímavý nástroj, když ti, jimž jsou pravidla určena, jsou 

také ti, kdo je vytvořili a kdo rozhodují, jak je interpretovat a vynucovat - proto je život 

mezinárodních soudů vystaven z paradoxu, napětí a kompromisu.“ 

- Ian Hurd - 

 

 

 

„Environmentální krize je globální problém, a jenom globální jednání jej může vyřešit.“ 

- Barry Commoner - 

 

 

„Budoucnost bude buď zelená, nebo nebude vůbec.“ 

- Bob Brown - 
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Úvod 
 

Téma, kterým jsem se ve své diplomové práci rozhodla zabývat, je dle mého názoru poměrně 

aktuální a zatím nijak komplexně neprozkoumané, neboť rozvoj práva životního prostředí je 

trendem poslední doby navazujícím na skutečnost, že ekologické problémy přibývají, a státy 

začínají uznávat, že je nutno tyto problémy řešit. Navíc soudní rozhodování o environmentálních 

problémech na mezinárodní úrovni je poměrně roztříštěné, jelikož případy týkající se životního 

prostředí mohou být řešeny mnoha různými institucemi, přičemž řízení u každé z nich má svá 

specifika.  

Odvětví práva životního prostředí v posledních několika desetiletích prošlo dynamickým 

rozvojem, který stále není u konce. Jedním z úhlů pohledu, kterými lze na vývoj (zejména 

mezinárodního) práva životního prostředí nahlížet, je zkoumání činnosti mezinárodních soudů, 

které případy týkající se životního prostředí rozhodují. Domnívám se, že judikatura jednotlivých 

soudů v této oblasti si zasluhuje pozornost, jelikož její množství i význam stále narůstá a 

mezinárodní právo životního prostředí je judikaturou obohacováno. Proto bude v této práci 

kladen důraz právě na judikaturu, jejímž prostřednictvím bude úloha soudů zkoumána.  

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a zhodnotit činnost mezinárodních soudů (v 

širším slova smyslu) a posoudit jejich roli v ochraně životního prostředí, tedy jinak řečeno, 

zkoumat, jaký vliv má mezinárodní soudnictví na problematiku práva životního prostředí, zda 

jsou tyto instituce skutečně způsobilé účinně zaručit ochranu životního prostředí na mezinárodní 

úrovni, a tím i uskutečňování dnes již mezinárodně uznávaného práva na příznivé životní 

prostředí, a dále jestli je životnímu prostředí těmito soudy přikládán zasloužený význam.  

Práce zkoumá význam mezinárodního soudnictví v oblasti ochrany životního prostředí 

z pohledu specifičnosti tohoto právního odvětví, analyzuje historické počátky mezinárodního 

soudnictví zaměřující se na otázky životního prostředí, subjekty v této oblasti působící, přičemž 

zmiňuje i subjekty již zaniklé a subjekty fungující teprve velmi krátce; dále zkoumá povahu 

řešených případů a vyzdvihuje nejdůležitější případy týkající se životního prostředí řešené 

mezinárodními rozhodovacími orgány. Práce představí jednotlivé soudní orgány, a jelikož do 

soudnictví v širším slova smyslu spadají i arbitráže, bude se věnovat také jim, a zmíní také jiné 

rozhodovací orgány, které nespadají přímo pod definici „mezinárodní soud“, ale jejichž činnost je 

mezinárodním soudům velmi blízká - soudy tak budou zkoumány v širších souvislostech. Kromě 
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existujících soudů bude věnován prostor také již zaniklým orgánům a institucím, k jejichž 

ustavení zatím nedošlo, ačkoli se o nich uvažovalo. 

První kapitola poskytne obecný úvod do problematiky ochrany životního prostředí, provede 

definici pojmu životní prostředí, odůvodní nutnost jeho ochrany (zejména zdůrazní důležitost 

mezinárodní spolupráce při jeho ochraně) a dále poukáže na chápání příznivého životního 

prostředí jako součásti základních lidských práv.  

Druhá kapitola představí mezinárodní soudnictví obecně jako prostředek pokojného řešení 

sporů, provede základní rozdělení mezinárodních rozhodovacích orgánů na soudy a arbitrážní 

tribunály a provede základní charakteristiku a srovnání těchto dvou typů institucí, přičemž zmíní 

i instituce mezinárodní povahy, které se do těchto kategorií zařadit nedají, ačkoli se také zabývají 

spory týkajícími se životního prostředí. Poté poukáže na zvláštnosti sporů v oblasti životního 

prostředí, dotkne se historického vývoje v této oblasti, částečně analyzuje vzájemné ovlivňování 

národních a mezinárodních soudů (včetně vlivu judikatury na normotvorbu) a zmíní problematiku 

jurisdikce těchto orgánů a přístupu k nim.  

V následujících kapitolách (tři až šest) budou představeny jednotlivé mezinárodní soudy, do 

jejichž kompetence spadá (ať už výlučně, nebo mimo jiné) rozhodování v záležitostech (tedy ne 

nutně pouze ve sporech) životního prostředí. U jednotlivých soudů budou nastíněny historické 

okolnosti jejich vzniku a další základní informace s důrazem zejména na jurisdikci. Následně 

budou krátce představeny i jejich jednotlivé případy dotýkající se životního prostředí. Pokud je to 

u daných subjektů možné, jsou sledovány i vývojové tendence v jejich rozhodování. Každá 

z těchto kapitol bude obsahovat i obecné zhodnocení činosti těchto orgánů, odlišnosti 

v porovnání se soudy ostatními, případně další informace zasluhující pozornost. 

Poté (v kapitole sedmé) bude věnován prostor nejznámějším arbitrážním tribunálům včetně 

tribunálům ustaveným ad hoc, které rozhodovaly nejslavnější spory, které se staly milníky 

mezinárodního práva životního prostředí.  

V kapitole osmé budou zmíněny i instituce, které se nedají zařadit ani pod jednu z těchto 

kategorií (není možné je označit za mezinárodní soud či mezinárodní arbitrážní tribunál v pravém 

slova smyslu z důvodu, že nesplňují kritérium „mezinárodnosti“, nebo jde pouze o orgány 

kvazijudiciálního typu), ale jejich činnost v mezinárodní ochraně životního prostředí není 

zanedbatelná, a proto dle mého názoru za zmínku u tohoto tématu stojí.  
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V závěru práce budou shrnuty jednotlivé problémy ochrany životního prostředí 

mezinárodními soudy jak v obecné rovině, tak konkrétně v návaznosti na jednotlivé instituce. 

Práce zhodnotí vývojové tendence v řešení mezinárodních případů týkajících se životního 

prostředí a poukáže na problémy vznikající v mezinárodním soudnictví v environmentální 

oblasti. V této souvislosti se práce pokusí poskytnout návrhy možných řešení, vedoucích ke 

zlepšení soudnictví v této oblasti a tak k účinnější ochraně životního prostředí.  
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1. Důvody a cíle ochrany životního prostředí 
 

1.1. Životní prostředí a jeho globální a regionální problémy 

 

Životním prostředím se dle § 2 zákona o životním prostředí
2
 rozumí vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a 

energie. Zákon tedy definuje pojem poměrně široce,
3
 přičemž do něj zahrnuje kromě ekosystémů 

(tedy funkčních soustav živých a neživých složek životního prostředí navzájem spojených 

výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí 

v určitém prostoru a čase) také zemskou kůru (litosféru), zemský povrch (pedosféru), vodstvo 

(hydrosféru) a ovzduší (atmosféru).
4
  

Ekosystémy mají výjimečnou schopnost udržovat v přírodě dynamicky rovnovážný stav, 

vypořádávat se s vnějšími vlivy a vstřebávat své odpady, tato schopnost přírody má ale jisté 

hranice – narušení životního prostředí nad únosnou míru může způsobit nevratné změny vedoucí 

až k samotnému ohrožení a ničení života a zdraví člověka a ostatních živých organismů. Zdravé 

životní prostředí je předpokladem existence člověka na Zemi a jako takové by mělo být 

chráněno.
5
 

Lidská populace a její vliv na přírodu neustále rostou, s ekonomickým rozvojem stoupá 

energetická a materiální náročnost civilizace, rozvíjí se mezinárodní obchod a doprava, prudce se 

vyvíjejí technologie, činnost člověka způsobuje snížení biodiverzity, mění ovzduší a klima – 

„žijeme na planetě, kterou si lidé podmanili.“
6
 Jelikož lidská činnost celou planetu negativně 

ovlivňuje, objevují se různé koncepce, jejichž základními cíli je skloubení hospodářského a 

                                                           
2
 Zák. č. 17/1992 Sb. zák. 

3
 Ačkoli obsah pojmu životní prostředí je celosvětově chápán v podstatě stejně, jeho definice se mohou lišit - pro 

zajímavost lze uvést také definice jiné, např. britský zákon o ochraně životního prostředí (Environmental Protection 
Act) z roku 1990 životní prostředí definuje výčtem jeho prvků, konkrétně jako vzduch, vodu a zemi (půdu), včetně 
vzduchu uvnitř budov a jiných struktur vytvořených člověkem nad nebo pod zemí (dostupné z WWW: 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/part/I>, funkčnost odkazu ověřena k 29. 1. 2015).  
4
 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 3.  

5
 Tamtéž, str. 3-5.  

6
 MOLDAN, B.: Podmaněná planeta. Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str. 7.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/part/I
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civilizačního rozvoje se zachováním dobré úrovně životního prostředí (tedy tzv. udržitelný 

rozvoj), ekologická stabilita, minimalizace znečištění atd. 
7
 

Následující odstavce nastiňují nejzávažnější globální problémy životního prostředí dnešní 

doby. 

Spalování fosilních paliv způsobuje kyselé deště, které mají katastrofické důsledky pro 

lesy, kyselé deště dále přispívají k urychlování eroze a dezertifikace.
8
 Při svém spalování totiž 

fosilní paliva (při rozptýlení do atmosféry) reagují s vodou, a tak vytvářejí sirné a dusíkaté 

kyseliny, které se poté dopadají na zem ve formě deště. Tento déšť kromě zmíněné eroze 

okyseluje půdy a vodní toky, což má opět dalekosáhlé důsledky na živé organismy.
9
 Ačkoli spor 

na toto téma žádným mezinárodním soudem doposud řešen nebyl, tohoto tématu se dotkl jeden 

případ řešený panelem Světové obchodní organizace (WTO) - tedy jakýmsi mezinárodním 

kvazisoudním orgánem, kdy USA vydaly určité technické normy určující, který benzín je v USA 

povoleno prodávat, což mělo za následek, že na ně Venezuela podala u tohoto orgánu žalobu, že 

normy jsou diskriminační. Panel musel rozhodovat o tom, zda jsou takovéto životní prostředí 

chránící normy v pořádku s ohledem na zaručení volného obchodu, jinými slovy, zda je tato 

výjimka ospravedlnitelná z důvodu ochrany životního prostředí.
10

  

Vody jsou také znečišťovány průmyslovými provozy, haváriemi, průsaky ze znečistěné 

půdy (obecně můžeme tento problém nazvat „globální chemická kontaminace“ způsobující mimo 

jiné změnu biologických cyklů živin a změnu klimatu).
11

 Znečistění vod, ať již eutrofizací, 

toxickými látkami, průmyslovými kaly, radioaktivitou nebo pouhým teplem má za následek 

ničení původních vodních ekosystémů, nepříznivé působení na zdraví člověka a šíření nemocí. 

Zamoření vod a půd přes potravní řetězec vede opět k člověku. Znečištění vod se týkaly např. 

spory Pulp Mills on the Uruguay River,
12

 OSPAR Case,
13

 případně San Juan River,
14

 O těchto 

                                                           
7
 MOLDAN, B.: Podmaněná planeta. Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str. 7.  

8
 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. Vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 6.  

9
 MOLDAN, B.: Podmaněná planeta, Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str. 164.  

10
 O tomto sporu bude pojednáno v rámci podkapitoly zabývající se spory řešenými u Světové obchodní organizace. 

11
 MOLDAN, B.: Podmaněná planeta, Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str. 257.  

12
 Továrny na výrobu celulózy na řece Uruguay – spor řešen Mezinárodním soudním dvorem.  

13
 Jinak také znám pod názvem MOX Plant (elektrárna MOX); tento spor byl řešen hned několika různými orgány. 

14
 Řeka San Juan – také řešeno Mezinárodním soudním dvorem.  
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případech bude rovněž pojednáno později. Také spor Aerial Herbicide Spraying
15

 se týkal 

přeshraniční kontaminace.  

Ovzduší je v důsledku lidské činnosti znečištěno zejména oxidy síry, dusíku, uhlíku, 

prachem, těžkými kovy, halony a freony, což představuje podstatné snížení kvality života.
16

 

Ovzduší neznečišťuje pouze spalování paliv, ale také vypařování těkavých organických látek. 

Tyto látky jsou velmi často karcinogenní a mají mimořádně dlouhou životnost (až několik tisíc 

let). Znečištěné ovduší s dopady i na jiné složky životního prostředí bylo jádrem mnohých sporů 

– nejznámějším je Trail Smelter,
17

 dalšími příklady jsou López Ostra, Taşkın či Fadayeva.
18

 

Rozvoj lidské civilizace s sebou nenese pouze znečištění chemické, ale také světelné či znečištění 

hlukem – proto se u Evropského soudu pro lidská práva nezřídka objevují i stížnosti jednotlivců, 

jejich životní prostředí je ničeno hlukem z blízkých letišť.
19

  

Dalším aktuálním problémem je nadměrné čerpání zdrojů, ať již živých nebo neživých - 

nadměrná těžba nerostných surovin neúměrně zatěžuje přírodu, stejně tak nadměrné využívání 

živých zdrojů nedovolující jejich obnovu - příkladem může být nadměrný rybolov nebo těžba 

dřeva. Nadměrné čerpání sdílených zdrojů je snad nejčastějším environmentálním problémem 

řešeným mezinárodními soudy. Pokud jde o živé zdroje, jen Mezinárodní soudní dvůr se 

několikrát zabýval rybolovnými případy (nejaktuálnějším je Whaling in Antarctic
20

), spor Bluefin 

Tuna,
21

 či Bering Sea Fur Seals.
22

 Za zmínku stojí také případy Dolphin - Tuna a Shrimp - 

Turtle.
23

 Dále jsou na mezinárodní úrovni často řešeny spory o využívání společných řek – např. 

Diversion of Water from the Meuse,
24

 nebo Lake Lanoux.
25

  

Kromě připravení se o možnost využívání těchto zdrojů v budoucnu a neumožnění jejich 

obnovy ztrácí Země svou biologickou rozmanitost, což se může projevit ve schopnosti přírody 

udržovat rovnováhu a správně fungovat. Biodiverzita přispívá k udržování stabilního klimatu, 

                                                           
15

 Tedy „Letecký postřik herbicidy“ - spor byl řešen u Mezinárodního soudního dvora, ačkoli rozhodnuto nebylo. 
16

 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. Vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 256.  
17

 Huť ve Smelteru (Kanada). Tento slavný spor byl řešen ad hoc ustaveným arbitrážním tribunálem.  
18

 Všechny tyto 3 případy byly projednávány u Evropského soudu pro lidská práva. Občané si zde podali žalobu na 
vlastní stát z důvodu neúnosných emisí.  
19

 Např. Powell and Rayner v. United Kingdom.  
20

 Lov velryb v Antarktidě. 
21

 Tuňák australský – spor byl řešen Mezinárodním tribunálem pro mořské právo.  
22

 Spor týkající se tuleňů žijících v Beringově moři rozhodovaný ad hoc rozhodčím tribunálem.  
23

 Spory „tuňák – delfín“ a „krevety – želvy“ rozhodované orány Světové obchodní organizace.  
24

 Odklonění vod z řeky Mázy – šlo o případ rozhodovaný Stálým dvorem mezinárodní spravedlnosti.  
25

 Jezero Lanoux – případ byl rozhodován arbitráží.  
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vodního režimu, úrodnosti půdy, je i hodnotou sama o sobě.
26

 Odhaduje se, že ročně vymírá 

140 000 druhů rostlin, podle některých studií v následujících 20 letech vymře 12% druhů savců.
27

 

Klesající biodiverzita tak představuje velké potenciální nebezpečí z hlediska stability systému 

přírody. A jelikož ztráta biologického bohatství není na první pohled viditelná, je o to 

nebezpečnější - pokud polulace určitého druhu klesne pod jistou mez, budou se častěji opakovat 

genetické vady a populace může rychle vyhynout, aniž by na ni dále působily škodlivé činitele.
28

 

Judikatura ohledně ochrany druhů zatím moc bohatá není, ale i tak se několik případů dá nalézt.
29

 

Hrozbu představuje i globální oteplování, které je důsledkem nadměrného množství oxidu 

uhličitého v atmosféře (který se do ní dostává opět převážně v důsledku průmyslové výroby a  ze 

zplodin vytvářených v dopravě), který zadržuje sluneční záření a ohřívá zemský povrch, což má 

fatální důsledky v podobě tání ledovců a následném zvýšení hladiny oceánů, nedostatku pitné 

vody, extrémních výkyvů klimatu, změnu rozložení srážek, častější výskyt tropických cyklonů 

atd.
30

 Lidská produkce halonů a freonů způsobuje rozklad ochranného ozonu v atmosféře, jehož 

úbytek umožňuje nebezpečné pronikání ultrafialového záření na zemský povrch, které má 

neblahé důsledky pro živé organizmy: riziko rakoviny kůže, poškození oční sítnice nebo 

negativní důsledky pro průběh fotosyntézy, jelikož rostliny mají omezenou schopnost reagovat na 

zvýšenou hladinu ultrafialového záření a jejich růst tak může být ohrožen.
31

  

Mezi novinky poslední doby a potenciální nebezpečí pro životní prostředí patří také 

geneticky modifikované organismy. Ačkoli geneticky modifikované organismy nalézají uplatnění 

v mnoha oborech lidské činnosti a skýtají mnohé výhody, jejich dopad na životní prostředí není 

                                                           
26

 MOLDAN, B.: Podmaněná planeta, Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str. 243.  
27

 Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity#Biodiversity_and_ecological_services>, funkčnost 
odkazu ověřena k 17. 11. 2014).  
28

 MOLDAN, B.: Podmaněná planeta, Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str. 244.  
29

 Např. u Mezinárodního soudu pro arbitráž a smír v oblasti životního prostředí (ICEAC) se dá zmínit případ Itoiz či 
Hyla Meridionalis. V případě Itoiz se obyvatelé vesnic, které měly být zatopeny plánovanou přehradou, domáhali 
řádného posouzení vlivů tohoto projektu na životní prostředí a argumentovali mimo jiné tím, že stavba naruší i 
habitaty chráněných ptáků – v tomto případě však rozhodnuto nebylo, jelikož druhá strana sporu arbitrážní řešení 
odmítla. V případě Hyla Meridionalis tento soud vydal konzultativní stanovisko k ochraně jistéto chráněného druhu 
žab. Dále se ochranou druhů zabývá také Soudní dvůr Evropské unie (byť tato instituce také nerozhoduje čistě 
mezinárodní spory, je zde pro úplnost uvedena); tento soud provádí mimo jiné kontrolu nad dodržováním Úmluvy o 
mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) – příkladem je 
rozhodnutí C-182/99.  
30

 MOLDAN, B.: Podmaněná planeta, Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str 175-177, 185.  
31

 Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion>, funkčnost odkazu ověřena k 17. 11. 2014.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity#Biodiversity_and_ecological_services
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zcela předvídatelný a mohou tedy představovat jisté riziko.
32

 V mezinárodním právu judikaturu 

na toto téma zatím nenalezneme, Soudní dvůr EU už se však i tímto tématem zabýval.
33

  

Za zmínku stojí také rostoucí objem odpadů a nakládání s nimi - skládky zabírají rozsáhlé 

plochy území, uvolňují se z nich do prostředí nebezpečné látky, při jejich transportu vznikají 

další zplodiny, zápach, vzniká možnost infekcí a další rizika. Kapitolou sama pro sebe zůstávají 

nebezpečné odpady (tedy radioaktivní, výbušné, toxické a další).
34

 Odpadů se týkal slavný případ 

López Ostra řešený u Evropského soudu pro lidská práva, dále také např. případy Sierra Blanca a 

Sonora, kde byl Mezinárodní soud pro arbitráž a smír požádán o poradní posudky týkající se 

skladování a transportu jaderného odpadu. Jednotlivci se také již snažili na Evropský soud pro 

lidská práva apelovat s tvrzením, že jaderné testy a ukládání jaderného odpadu do moře zasahuje 

do jejich práva na život, avšak neúspěšně.
35

  

Dalším, ne zcela typickým problémem, může být poškození (či zničení) životního 

prostředí během válečných konfliktů. Příkladem takového jednání mohou být činy Saddáma 

Husajna během války v Perském zálivu, kdy se dopustil mimo jiné vypuštění ropy do Perského 

zálivu, zapálení ropných zdrojů, či nasazení jedu proti Kurdům.
36

 Přestože toto nebezpečí není 

obvykle u problematiky ochrany životního prostředí zmiňováno (pravděpodobně proto, že 

případný problém bude při jeho aktuálnosti řešen spíše právem válečným), je třeba mu také 

dopřát pozornost, jelikož použití chemických, biologických či dokonce jaderných zbraní by mělo 

zajisté pro lidstvo (a planetu) devastující následky.
37

 Za účelem vyplácení kompenzací za (také 

environmentální) újmy způsobené iráckou invazí vznikl speciální kvazijudiciální orgán, 

Kompenzační komise OSN.
38

 Použitím jaderných zbraní se několikrát zabýval Mezinárodní 

soudní dvůr.
39

  

Česká republika se potýká s obdobnými environmentálními problémy jako zbytek světa. 

V ČR je poměrně negativně hodnocena kvalita zemědělské půdy a kvalita ovzduší v určitých 

regionech. Naše ekonomika má v porovnání s ostatními členskými státy EU stále příliš velký vliv 

                                                           
32

 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. Vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 477-478.  
33

 C-236/01. 
34

 MOLDAN, B.: Podmaněná planeta, Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str. 75-78.  
35

 Dr. S. v. Germany 715/60. V této době působila jako „filtr“ žalob podaných k ESLP Evropská komise pro lidská 
práva, která tuto žalobu ohodnotila jako nepřípustnou, a tím pádem o ní ani samotný ESLP nerozhodoval.  
36

 KLOEPFER, M.: Umweltstrafrecht. München: C. H. Beck 2004, str. 143.  
37

 Tamtéž.  
38

 Rezoluce 687/1991.  
39

 Jeho poradní posudky k této problematice budou zmíněny dále.  
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na životní prostředí, těžba i spotřeba fosilních paliv je nadále velmi vysoká, i když podíl elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů pomalu roste. Územní rozvoj s sebou přináší tlak na krajinu, 

dochází k záborům zemědělského půdního fondu, dochází ke fragmentaci krajiny, což s sebou 

přináší negativní dopady na rostliny a živočichy a v konečném důsledku způsobuje pokles 

biodiverzity. Nezanedbatelným původcem znečištění je stále silniční doprava. Krajina ztrácí svou 

schopnost zadržovat vodu, což může mít katastrofické následky v podobě povodní. Prostředky 

věnované na obnovu životního prostředí jsou sice větší než dříve, stále jsou ale nedostatečné.
40

  

Naopak kladně se u nás v poslední době vyvíjí nakládání s odpadními vodami (klesá 

znečišťování povrchových i podzemních vod), množství emisí (klesají emise okyselujících látek 

a skleníkových plynů), čímž se zlepšuje kvalita ovzduší, rozmáhá se také ekologické zemědělství. 

Daří se snižovat výdaje domácností na konečnou spotřebu (domácnosti fungují energeticky 

efektivněji, spotřebovávají méně vody a produkují méně odpadů), dochází k růstu materiálové a 

energetické efektivnosti hospodářství, klesá tak zátěž vztažená na jednotku HDP.
41

  

Zpráva o životním prostředí za rok 2013 je sice celkově optimistická, ale poukazuje na to, 

že kvalita ovzduší se stále nepřibližuje žádoucím hodnotám a zhruba třetina populace je ohrožena 

překročenými emisními limity. I když se plošné znečištění snižuje, stále je nutné, aby používání 

minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin bylo omezeno. I když se poškozování lesů 

zpomaluje, stále patří k největším v Evropě. Navíc jsou lesy stále negativně ovlivněny 

znečištěním trvajícím celá desetiletí a na zlepšení reagují jen pomalu. Kvůli fragmentaci krajiny 

jsou podstatně omezeny životní podmínky volně žijících živočichů, z čehož plyne i omezení 

jejich možnosti rozmnožovat se, a biologická rozmanitost tak klesá. Dále zemědělská půda není 

dostatečně chráněna před vodní a větrnou erozí, a hrozí tak její degradace. Výroba elektřiny 

v parních elektrárnách, které nejsou z environmentálního hlediska příliš šetrné, je stále příliš 

vysoká. V roce 2013 došlo k nárůstu silniční dopravy, což opět znamená i růst hlukové zátěže.
42

 

Všechny tyto environmentální problémy jsou velmi podobné těm, kterým čelí zbytek světa. 

                                                           
40

 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012, Ministerstvo životního prostředí, 2013, str. 11 (dostupné 
z 
WWW:<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_131023_zprava_o_zp/$FILE/Zpr%C3%A1va%20o%20%C
5%BDP%202012%20-%20final.pdf>, funkčnost odkazu ověřena k 25. 2. 2015). 
41

 Tamtéž. 

42
 Dostupné z WWW: <http://www1.cenia.cz/www/node/590>, funkčnost odkazu ověřena k 25. 2. 2015.  
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Státní politika životního prostředí pro období 2012-2020 poukazuje na změny v krajině 

související s rozvojem sídel, na nárůst intenzity dopravy, zrychlování záboru zemědělské půdy, 

zátěže z energetiky, změny klimatu.
43

 Klade si za cíl především udržitelné využívání zdrojů, 

snižování emisí, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí, které umožní předcházet 

povodním, suchu a erozi, čehož chce dosáhnout pomocí uplatňování principů prevence, 

předběžné opatrnosti, stanovení energetické strategie a surovinové politiky, vyšší efektivnosti 

hospodářství a důsledného uplatňování principu znečišťovatel platí a mezinárodní 

odpovědnosti.
44

 Vzhledem k vytyčeným cílům snad tedy nehrozí, že by se životní prostředí České 

republiky stalo terčem kritiky např. u Evropského soudu pro lidská práva.  

Celosvětově znečištění životního prostředí roste. Odolnost ekosystémů klesá. Služby, 

které ekosystémy poskytují lidstvu (zásobovací, kulturní, regulační), jsou užívány nad míru a je 

třeba hledat způsob, jak vyvážit čerpání těchto služeb s jejich zachováním pro budoucí generace. 

Klimatické podmínky se zhoršují, globální oteplování pokračuje a hrozí tak nevratnými změnami 

klimatu. Globalizace usnadňuje pohyb zboží a služeb, což s sebou (společně se sníženou 

odolností ekosystémů) přináší rizika šíření pandemií a nepůvodních nemocí a škůdců. Všechny 

tyto problémy jsou „environmentálními megatrendy.“
45

 a je nutno je řešit globálně.  

 

 

1.2. Životní prostředí a státní hranice 

 

Životní prostředí nerespektuje státní hranice a jeho problémy si žádají komplexní řešení, 

kterého lze účinně dosáhnout jen za spolupráce států celého světa.
46

 

Je známým faktem, že životní prostředí nezná státních hranic: znečištěná řeka či vzduch 

se nezastaví před cedulí „státní hranice“, kyselý déšť nebude ničit výlučně území státu, který je 

za něj odpovědný, odpadní voda bude prosakovat, kam jí fyzikální zákony zavelí, zcela bez 

respektu k hranicím státu. Necitlivé využívání zdrojů může postupně narušit rovnováhu v celém 

světě, oteplování klimatu nepostihne jen státy, které produkují nejvíce zplodin. Geneticky 

modifikované organismy se při rozšíření do volné přírody mohou množit dál, ačkoli jim cizí stát 

                                                           
43

 St. Politika životního prostředí České republiky 2012-2020, Ministerstvo životního prostředí, str. 11. 
44

 Tamtéž, str. 3, 15.  
45

 Tamtéž, str. 179-180.  
46

 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. vydání. Praha: C. H. Beck 2010, str. 98.  
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vstup oficiálně nepovolí, stejně tak invazní nepůvodní druhy při jejich neopatrném zanášení do 

nových oblastí. Mnoho druhů živočichů pravidelně překračuje jednu nebo více státních hranic 

(někdy dochází i k migraci mezi kontinenty) a k zaručení jejich skutečné ochrany je třeba tuto 

ochranu prosazovat ve všech státech, kde se nacházejí.  

Činy jednoho státu, které se dotýkají životního prostředí, mají často dopad i na životní 

prostředí jiného státu – státy proto svá území nemohou využívat bez ohledu na důsledky pro jiný 

státy (tedy mohou svá území využívat jakkoli, pokud tím nepoškozují jiný stát). Tato teorie je 

známa jako teorie limitované teritoriální suverenity,
47

 která je dnes již v mezinárodním právu 

rozšířená a je taktéž často aplikována mezinárodními soudy či arbitrážemi (např. ve sporech Trail 

Smelter nebo Lake Lanoux).
48

  

Každý zásah do životního prostředí může mít globální následky. Jak je tedy vidět, životní 

prostředí není záležitostí, která by se dala řešit izolovaně, naopak: vyžaduje mezinárodní, ideálně 

globální spolupráci.  

Jelikož všechny výše zmíněné problémy představují nedozírné negativní důsledky pro 

člověka, je na ně nutno reagovat, a to především pomocí právních nástrojů a nikoli pouze na 

vnitrostátní úrovni. Tuto skutečnost výstižně komentuje Müllerová: „mezinárodní spolupráce na 

supraregionální i celosvětové úrovni už není jen doporučenou volbou, nýbrž se jeví jako nezbytný 

předpoklad účinného řešení.“
49

 Či jak prohlásil již americký biolog, profesor, ekolog a politik 

Barry Commoner, „environmentální krize je globálním problémem, a pouze globální jednání ho 

může vyřešit.“
50

  

                                                           
47

 Jejím protikladem je teorie absolutní teritoriální integrity, tedy názor, že stát může své území využívat jakkoli 
uzná za vhodné. Tato teorie je přirozeně atraktivnější pro státy „proti proudu“; často se spory totiž týkají využívání 
vodních toků a předmětem je ovlivnění dalšího toku řeky, než dosáhne území dalšího státu (viz SCHWABACH, A.: 
International Law and Institutions, Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd. 2009, str. 201-202). 
48

 SCHWABACH, A.: International Law and Institutions, Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd. 2009, str. 201-202.  
49 MÜLEROVÁ, H.: Aktuální otázky práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu in: Lidská práva, právní 

odpovědnost a ochrana životního prostředí, AUCI 3/2011, Praha: Karolinum, 2011, str. 19.  

50
 Dostupné z WWW: < http://www.scientificamerican.com/article/interview-with-barry-comm/>, funkčnost 

odkazu ověřena k 25. 2. 2015). Commoner je také autorem 4 zákonů ekologie, které znějí: 1) „všechno je spojeno se 
vším“, co postihne jeden organizmus, dotkne se i ostatních, 2) „všechno někam musí jít“, tedy jinak řečeno, 
v přírodě není žádný „odpad“ a žádné „pryč“, kam by se věci daly odstraňovat, 3) „příroda ví nejlépe“ – člověk 
prostřednictvím nejrůznějších technologií do tohoto systému zasahuje, což systém poškozuje, 4) „neexistuje nic 
jako oběd zdarma“, což vyjadřuje skutečnost, že necitlivá exploatace přírody nakonec dospěje k vyčerpání jejích 
zdrojů (dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Commoner>, funkčnost odkazu ověřena k 25. 2. 
2015). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Commoner
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Státy už začaly reagovat na skutečnost, že pouze mezinárodní, ideálně globální spolupráce 

může situaci životního prostředí uspokojivě řešit (i když většinou mají výsledky jejich jednání 

pouze formu soft law).
51

 

Dokladem o tom jsou mnohé mezinárodní konference, především tzv. summity Země 

(tedy konference OSN věnované životnímu prostředí a rozvoji) uskutečněné ve Stockholmu roku 

1972 (výsledkem bylo přijetí několika nezávazných dokumetů, zejména Stockholmské deklarace 

a Akčního plánu),
52

 v Riu de Janeiru roku 1992 (výsledkem bylo vedle přijetí několika 

nezávazných dokumentů tentokrát i několik závazných, a sice Úmluva o změně klimatu a 

Úmluva o biodiverzitě, z nezávazných lze jmenovat především Agendu 21),
53

 Světový summit o 

trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu roku 2002,
54

 či „Rio + 20“ v roce 2012.
55

  

Mezi nejvýznamnější environmentální úmluvy se dále řadí Úmluva o mezinárodním 

obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,
56

 Bonnská úmluva 

o ochraně stěhovavých druhů živočichů,
57

 Ramsarská úmluva o mokřadech,
58

Úmluva o 

dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států,
59

 Úmluva o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví,
60

 Úmluva OSN o mořském právu,
61

 Vídeňská úmluva na 

ochranu ozonové vrstvy,
62

 Basilejská úmluva o pohybu nebezpečného odpadu přes hranice a jeho 

zneškodnění,
63

 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu,
64

 Úmluva o biologické rozmanitosti,
65

 

Úmluva OSN o boji proti dezertifikaci,
66

 Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu 

v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu 

                                                           
51

 MÜLEROVÁ, H.: Aktuální otázky práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu in: Lidská práva, právní 
odpovědnost a ochrana životního prostředí, AUCI 3/2011, Praha: Karolinum, 2011, str. 19.  
52

 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. vydání. Praha: C. H. Beck 2010, str. 102-103.  
53

 tamtéž, str. 104-105.  
54

 tamtéž, str. 111.  
55

 Dostupné z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Sustainable_Development >, 
funkčnost odkazu ověřena k 25. 2. 2015.  
56

 572/1992  Sb. m. s. (CITES) 
57

 127/1994 Sb. m. s. 
58

 396/1990 Sb. m. s. 
59

 5/1985 Sb. m. s. 
60

 159/1991 Sb. m. s. (UNESCO) 
61

 240/1996 Sb. m. s. 
62

 108/2003 Sb. m. s. 
63

 100/1994 Sb. m. s.  
64

 81/2005 Sb. m. s.  
65

 134/1999 Sb. m. s. 
66

 53/2002 Sb. m. s. 

http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khm:SSMCA5/SMCA5037.HTM;ca081_2005_00
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rostlin,
67

 Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu 

k právní ochraně v záležitostech životního prostředí,
68

 Stockholmská úmluva o persistentních 

organických polutantech,
69

 Evropská úmluva o krajině,
70

 Úmluva o ochraně hraničních toků a 

jezer,
71

 Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické 

látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,
72

 Úmluva o účincích průmyslových havárií 

přesahujících hranice států,
73

 smlouvy o Antarktidě
74

 a další.  

Případná jednání v rozporu s těmito úmluvami je nutno řešit opět na mezinárodní úrovni, 

k čemuž často dochází právě prostřednictvím mezinárodních soudů. Z důvodu nedostatku 

konsenzu případných smluvních stran ovšem není kodifikováno vše, a tak často mezinárodní 

soudy při řešení sporů aplikují obyčejové právo.
75

  

 

 

1.3. Ochrana životního prostředí jako součást základních lidských práv 

 

Důležitost životního prostředí dokládá, že ho státy uznávají již několik desítek let jako 

statek, který je nutno chránit, a právo na příznivé životní prostředí tím pádem chápou jako právo, 

kterého se lze určitým způsobem domáhat. Mezinárodní spory týkající se životního prostředí již 

nemají výlučně povahu řízení vedených za účelem náhrad škod za přeshraniční znečištění nebo 

bezohledné užívání sdílených zdrojů, kdy jeden stát vystupuje proti státu jinému, ale právo na 

příznivé životní prostředí lze považovat za jedno z přirozených práv, které platí nezávisle na vůli 

zákonodárců, kteří jeho existenci pouze uznávají, a v případě zásahu do tohoto práva o určité 

intenzitě se ho může domáhat i jednotlivec sám. Toto právo patří do tzv. třetí generace lidských 

práv; jeho existence byla uznána v poměrně nedávné době, a to v 70. letech 20. století.
76

 

                                                           
67

 94/2005 Sb. m. s. 
68

 124/2004 Sb. m. s. 
69

 40/2006 Sb. m. s.  
70

 13/2005 Sb. m. s. 
71

 59/2002 Sb. m. s.  
72

 94/2005 Sb. m. s.  
73

 58/02 Sb. m. s. 
74

 76/1962 Sb. m. s. 
75

 SCHWABACH, A.: International Law and Institutions, Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd. 2009, str. 201.  
76

 ŽÁKOVSKÁ, K.: Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní tribunál pro mořské právo a ochrana životního prostředí In 
ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M. et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha: 
Nakladatelství Karolinum 2009, str. 85.  

http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khm:SSMCA2/SMCA2026.HTM;ca059_2002_00
http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khm:SSMCA5/SMCA5044.HTM;ca094_2005_00
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Vzhledem k tomu, že právo na příznivé životní prostředí má úzkou souvislost s právem na život, 

dalo by se říci, že jde o „superzákladní právo“, které ale vzniká teprve tehdy, 1) dochází-li 

k natolik závažné devastaci životního prostředí, která bezprostředně začíná ohrožovat existenci 

lidstva a celého vzájemně spjatého řetězce všech forem života, s nímž je život člověka jako 

jednotlivce, jako druhu a lidského společenství nedílně spjat… a zároveň 2) jsou-li dány sociální, 

společenské… podmínky toto právo realizovat.“
77

 Podle některých autorů je životní prostředí 

předpokladem pro uskutečňování jiných lidských práv
78

, dle některých tvrzení se právo na 

příznivé životní prostředí stalo obyčejem.
79

  

 Právo na příznivé životní prostředí tak bývá zakotveno v dokumentech nejvyšší právní 

síly: v České republice je již v samotné Preambuli Ústavy vytyčeno odhodlání společně střežit a 

rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství pro současné a budoucí 

generace, na subjektivní právo každého na příznivé životní prostředí přímo odkazuje čl. 35 odst. 

1 Listiny základních práv a svobod.
80

 Jde o právo nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné. Lze se jej ovšem domáhat jen v mezích zákona.
81

 

Jelikož se vnitrostání ochrana životního prostředí sama o sobě nejeví jako dostačující, je 

nutno ji zajišťovat minimálně regionálně, případně globálně. Princip č. 1 Stockholmské deklarace 

říká, že „člověk má základní právo na svobodu, rovnost a přiměřené podmínky k životu 

v kvalitním životním prostředí, které mu umožňuje důstojný a zdravý život; zároveň  nese 

odpovědnost za ochranu a zkvalitnění životního prostředí v současnosti a jeho zachování pro 

budoucí generace (...“)
82

Článek č. 1 Deklarace z Ria de Janeira uvádí, že lidské bytosti „mají 

právo na zdravý a produktivní život, který je v souladu s přírodou.
83

“ Obvykle je tedy právo na 

                                                           
77

 BLAHOŽ, J.: Základní lidské a občanské právo na zdravé životní prostředí: srovnávací pohled, Právník 12/2002, str. 
1253 -1265.  
78

 MÜLEROVÁ, H.: Aktuální otázky práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu In: Lidská práva, právní 
odpovědnost a ochrana životního prostředí, AUCI 3/2011, Praha: Karolinum, 2011, str. 20.  
79

 Tamtéž, str. 31.  
80

 (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. (2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu 
životního prostředí a přírodních zdrojů. (3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 
81

 čl. 41 LZPS: (1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se 
domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. 
82

 Dostupné z WWW: 
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503>, funkčnost odkazu 
ověřena k 30. 1. 2015.  
83

 Dostupné z WWW: <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>, funkčnost odkazu 
ověřena k 30. 1. 2015. 
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příznivé životní prostředí zakotveno pouze v nezávazných deklaracích typu soft law,
84

 které 

nejsou právně vymahatelné.
85

 Světlou výjimkou je Africká charta o lidských právech a právech 

národů z roku 1981, která má sice povahu hard law,
86

 ale kvůli jiným problémům afrických 

národů se prozatím nedá očekávat její účinné prosazování.
87

  

Ochranou životního prostředí prostřednictvím (jiných) lidských práv se zabývá také 

Shelton v díle „Human Rights, Environmental Rights, and the Right to the Environment
88

“, kde 

autorka klasifikuje vztahy mezi životním prostředím a jejich pojetím do lidských práv – tento 

vztah lze rozdělit na různě „pokročilé“ úrovně,
89

 přičemž první úrovní je uznání 

environmentálního obsahu jiných, již uznaných, tradičních lidských práv (tzv. „greening“
90

 

stávajících lidských práv, případně uznání skutečnosti, že stávající lidské právo může být 

porušeno v důsledku závažného poškození životního prostředí
91

), později uznání a ustálení tzv. 

procesních environmentálních práv v národním i mezinárodním právu a nakonec uznání 

samostatného (hmotného) lidského práva na příznivé životní prostředí.
92

  

Jednotlivec sice není obvykle v mezinárodním právu veřejném nadán vlastní 

subjektivitou, nicméně pokud jde o lidská práva, tato subjektivita se mu přiznává. Toto postavení 

jednotlivce se projevuje tím, že má možnost obracet se v případě porušení těchto práv na různé 

mezinárodní orgány.
93

 Příkladem situace, kdy takto jedinec může učinit, je řízení u Evropského 

soudu pro lidská práva.  

Velmi významným je vývoj rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, který 

prostřednictvím tzv. evolutivní metody výkladu začal chránit i v Evropské úmluvě o lidských 

právech nezmiňované právo na příznivé životní prostředí, ačkoli ochrana životního prostředí 

prostřednictvím zde vypočtených práv (konkrétně práva na život, soukromí a vlastnictví, na 

                                                           
84

 Tedy „měkké“, nevymahatelné právo.  
85

 Dalším příkladem je Bizkajská deklarace o právu na životní prostředí z roku 1999. 
86

 Tedy „tvrdé,“ vymahatelné právo.  
87

 MÜLEROVÁ, H.: Aktuální otázky práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu In: Lidská práva, právní 
odpovědnost a ochrana životního prostředí, AUCI 3/2011, Praha: Karolinum, 2011, str. 24.  
88

 SHELTON, D.: Human Rights, Environmental Rights, and the Right to the Environment. Stanford Journal of 
International Law 28/1991, str. 103-138.  
89

 Tamtéž. 
90

 „Ozelenění.“ 
91

 MÜLEROVÁ, H.: Aktuální otázky práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu In: Lidská práva, právní 
odpovědnost a ochrana životního prostředí, AUCI 3/2011, Praha: Karolinum, 2011, str. 22.  
92

 Tamtéž, str. 20.  
93

 ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 2004, str. 130-131.  
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spravedlivý proces,
94

 na účinný opravný prostředek a práva na informace,
95

 k čemuž dochází 

zajímavým způsobem, a to jakousi inkorporací prvků Aarhuské úmluvy do Evropské úmluvy o 

lidských právech prostřednictvím judikatury ESLP
96

) se omezuje na určité environmentální 

minimum, tedy na případy, kdy vzniká opravdu závažná újma; navíc je ochrana ESLP omezena 

požadavkem na předchozí vyčerpání všech národních možností nápravy.
97

 O tomto jevu bude 

podrobněji pojednáno dále.  

 Pokud při zkoumání judikatury ESLP aplikujeme výše zmíněnou teorii o pojetí životního 

prostředí do lidských práv, můžeme konstatovat, že zde bylo dosaženo oné první úrovně 

(„greening“ stávajících práv). Druhá úroveň, která životní prostředí (poněkud zprostředkovaně) 

chrání pomocí procesních práv, např. prostřednictvím práva na přístup k informacím o životním 

prostředí, práva na účast při rozhodování v environmentálních věcech a konečně práva na přístup 

k soudům, pokud těmto právům není učiněno zadost, je dosažena v rámci Aarhuské úmluvy. 

Samo hmotné právo na příznivé životní prostředí, je zatím jen opatrně přijímáno v dokumentech 

typu deklarací, které mají povahu pouhého soft law (viz výše); na mezinárodní úrovni toto právo 

zatím jednotně v právně vynutitelné podobě zakotveno není a i národní právní řády toto právo 

uznávají jen zřídka (zatím tak učinilo jen několik desítek států).
98

  

K uznání samostatného hmotného práva na příznivé životní prostředí nás pravděpodobně 

čeká ještě dlouhá cesta (pokud k tomuto vůbec někdy dojde). Zbývá ještě doplnit, že např. 

v  Radě Evropy už se několikrát (naposledy v roce 2003) uvažovalo o přijetí dodatkového 

protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, který by stanovil procesní 

environmentální práva, avšak Výbor ministrů toto odmítl s konstatováním, že EÚLP 

environmentální práva již jistým způsobem chrání.
99

 Tato neochota zařadit právo na příznivé 

                                                           
94

, MÜLEROVÁ, H.: Role Evropského soudu pro lidská práva v ochraně životního prostředí in: ŠTURMA P., TOMÁŠEK 
M.: Nové jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, 
str. 94.  
95

 Tamtéž, str. 102.  
96

 Tamtéž, str. 103.  
97

 REHBINDER, E., LOPERENA, D.: Legal Protection of Environmental Rights: The Role and Experience of the 
International Court of Environmental Arbitration and Conciliation, Environmental Policy and Law, Volume 31, 
6/2001, str. 284 (také dostupné z WWW: < http://iospress.metapress.com/content/arfgrbvr3x3w98bl/fulltext.pdf>, 
funkčnost odkazu ověřena k 30. 11. 2014).  
98

 MÜLEROVÁ, H.: Aktuální otázky práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu In: Lidská práva, právní 
odpovědnost a ochrana životního prostředí, AUCI 3/2011, Praha: Karolinum, 2011, str. 20-21.  
99 MÜLEROVÁ, H.: Role Evropského soudu pro lidská práva v ochraně životního prostředí in: ŠTURMA P., TOMÁŠEK 

M.: Nové jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, 
str. 93.  
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životní prostředí do katalogů lidských práv, která by měla povahu hard law, pramení z obav států 

z toho plynoucích povinností. Zároveň ale někteří do budoucna předpovídají, že změna klimatu 

by proces začleňování práva na příznivé životní prostředí mezi základní lidská práva mohla 

urychlit.
100

  

Pro zajímavost lze uvést, že i návrh statutu Mezinárodního soudu pro životní prostředí 

(International Court for the Environment
101

) prohlásil právo na příznivé životní prostředí za 

základní lidské právo. 

 

 

1.4. Shrnutí 

 

Životní prostředí (tedy vše, co vytváří podmínky existence člověka a jiných organismů, 

skládající se zejména z ovzduší, vod, hornin, půdy, organismů, ekosystémů a energií) v dnešní 

době čelí celé řadě problémů, před kterými je ho nutno chránit, jelikož jeho poškození nad 

únosnou míru může vést (kromě zničení samotné přírody) k ohrožení zdraví a života člověka a 

jiných organismů.  

Lidská populace roste, světová ekonomika se rozvíjí, a to přináší tlak na životní prostředí. 

Nejzávažnějšími problémy životního prostředí jsou aktuálně znečistění ovzduší, vod, půd, 

nešetrné čerpání živých i neživých přírodních zdrojů, úbytek biologické rozmanitosti (vedoucí ke 

snížení odolnosti ekosystémů), globální oteplování, produkce odpadů. Potenciální hrozbu 

představují také válečné konflikty a nekontrolované šíření geneticky modifikovaných organizmů.  

Všechny státy (včetně České republiky) se potýkají s obdobnými problémy, jelikož 

problémy životního prostředí jsou environmentálními megatrendy, které nelze řešit izolovaně. 

Životní prostředí celé Země je propojeno a nezná státních hranic. Proto se státy nemohou 

domnívat, že své území mohou využívat jakýmkoli způsobem, aniž by při tom brali ohled na 

ostatní státy. Jelikož mezinárodní společenství již tento princip „propojenosti“ pochopilo, 

zareagovalo na něj uzavíráním množství nejrůznějších environmentálních úmluv a přijetím 

                                                           
100

 MÜLEROVÁ, H.: Aktuální otázky práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu In: Lidská práva, právní 
odpovědnost a ochrana životního prostředí, AUCI 3/2011, Praha: Karolinum, 2011, str. 41-42.  
101

 O tomto rozhodovacím orgánu, o jehož ustavení se uvažovalo, ale zatím k němu nedošlo, bude pojednáno dále; 
také dostupné z WWW: <http://jel.oxfordjournals.org/content/24/3/547.full#xref-fn-8-1>, funkčnost odkazu 
ověřena k 30. 1. 2015.  
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několika deklarací. Deklarace mají sice povahu pouhého soft law, ale mezinárodní úmluvy často 

obsahují konkrétní závazky, které jsou právně vymahatelné, a jejichž nesplnění lze řešit soudní či 

arbitrážní cestou.  

Mezinárodní právo životního prostředí se rozvíjí a mezinárodní spory tak mají stále 

různorodější povahu. Navíc se právo na příznivé životní prostředí začíná chápat jako právo 

přirozenoprávního charakteru blízké právu na život, kterého se v případě zásahu o určité intenzitě 

mohou na mezinárodní úrovni domáhat i jednotlivci. Není tomu ovšem tak, že by toto právo bylo 

výslovně obsaženo v právně závazných dokumentech, ale environmentální obsah se začíná 

přiznávat právům jiným, čímž dochází ke „greeningu“ stávajících lidských práv.  
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2. Mezinárodní soudnictví obecně 
 

2.1. Povaha mezinárodních orgánů rozhodujících spory týkající se životního 

prostředí 

 

Spory (případně potenciální spory) v oblasti životního prostředí (pokud jsou 

mezinárodního charakteru), jsou velmi často řešeny právně mezinárodními soudy či arbitrážemi, 

někdy i orgány kvazijudiciálního typu; další možností je řešení sporu diplomatickou cestou. Děje 

se tak na základě zásady, že všechny spory musí být urovnávány mírovou cestou, kterou obsahuje 

Charta OSN v článku 33.
102

  

Institut mezinárodního soudnictví tak posouvá mezinárodní společenství od pouhé 

normotvorby na další úroveň, a sice ke kontrole dodržování a prosazování takto vytvořených 

norem.
103

 Funkcí mezinárodního soudnictví není jen pouhé řešení konkrétních sporů, ale také 

autoritativní vyložení právních norem a tak přispívání k právní jistotě.
104

 V mezinárodních 

úmluvách bývá často stanoveno, jakým konkrétním způsobem má být případný spor řešen.
105

 

Tento způsob řešení mezinárodních sporů se vyznačuje následujícími znaky: zakládá se na 

normách mezinárodního práva, rozhoduje zde na stranách nezávislý orgán, řízení je 

kontradiktorní a respektuje princip rovnosti stran, řešení je pro strany sporu závazné.
106

  

Pod pojem mezinárodní soudnictví v širším smyslu můžeme zahrnout jak činnost 

permanentních soudních subjektů, tak rozhodčích tribunálů, které mohou, avšak nemusejí mít 

trvalou povahu. V obou případech jde o „způsob mírového urovnávání mezinárodních sporů, kdy 

na základě dohody mezi stranami je spor vyřešen rozsudkem nestranného orgánu, který je k tomu 

zmocněn stranami.“
107

 

                                                           
102

 (1) Strany ve sporu, jehož trvání by mohlo ohroziti zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, budou 
především usilovati o jeho řešení vyjednáváním, šetřením, zprostředkováním, řízením smírčím, rozhodčím neb 
soudním, použitím orgánů neb ujednání oblastních nebo jinými pokojnými prostředky podle vlastního výběru.(2) 
Rada bezpečnosti, uzná-li to za potřebné, požádá strany, aby urovnaly svůj spor takovými prostředky. 
103

 MALENOVSKÝ, J.: Mezinárodní právo veřejné, 5. vydání, Brno: Doplněk 2007, str. 269.  
104

 Tamtéž.  
105

 Např. čl 14 Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, čl. 16 Aarhuské úmluvy, čl. 22 Úmluvy o ochraně a využívání 
hraničních vodních toků a mezinárodních jezer. 
106

 MALENOVSKÝ, J.: Mezinárodní právo veřejné, 5. vydání, Brno: Doplněk 2007, str. 267.  
107 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné:Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 350.  
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Mezinárodní arbitráže i soudy zpravidla rozhodují podle práva, existují ale i výjimky, a to 

v případě, kdy strany sporu rozhodovací orgán výslovně zmocní k rozhodování podle zásad 

equity, tedy spravedlnosti.
108

  

Oba způsoby rozhodování přitom mají své výhody i nevýhody, mezi výhody rozhodování 

striktně podle práva patří, že rozhodnutí budou méně překvapivá, klesá zde riziko „výstředních“ 

rozhodnutí a strany mají větší právní jistotu. Při rozhodování dle equity naopak mají rozhodovací 

orgány větší volnost, rozhodnutí by měla být teoreticky spravedlivější, ale sporné strany se zde 

vystavují většímu riziku překvapivých rozhodnutí.  

Rozhodnutí těchto orgánů jsou pro sporné strany vždy právně závazná a konečná
109

 (není 

možné odvolání, pokud si ovšem strany neujednaly jinak) s možnou výhradou změny tohoto 

rozhodnutí při změně okolností, které nebyly dříve známy a které by mohly rozsudek podstatně 

ovlivnit.
110

 

Společnou nevýhodou soudnictví (v širším smyslu) na mezinárodní úrovni je skutečnost, 

že státy nejsou povinny řešit všechny své spory jeho prostřednictvím. Mezinárodní soudy a 

arbitráže mají jurisdikci omezenou tak, že mohou řízení vést pouze na základě souhlasu stran 

sporu (přičemž tento souhlas může být dán předem pro spory vznikající v budoucnu, pro 

konkrétní spor nebo dokonce konkludentně, pokud do soudního řízení státy vstoupí, aniž by je 

k tomu právo zavazovalo a během řízení nenamítnou nepříslušnost rozhodujícího soudu), jejich 

jurisdikce je tedy pouze fakultativní.
111

  

Pro mezinárodní rozhodovací orgány dále platí další společná nevýhoda, a sice že nemají 

žádnou donucovací pravomoc splnění jejich rozhodnutí.112 Ačkoli jejich rozhodnutí jsou závazná, 

obvykle není žádná garance, že neúspěšná strana bude muset svůj závazek vykonat. Neznamená 

to ovšem, že by k tomuto nežádoucímu stavu docházelo často, spíše naopak - státy se obávají 

případných politických následků, a tak plní poměrně ochotně - ale přesto teoreticky tato 

skutečnost představuje problém. Obvykle v praxi ovšem státy své závazky plní - když už se na 

začátku podaří splnit „krok 1“ - a sice přijetí jurisdikce určitého rozhodujícího orgánu, nebývají 

s výkonem rozsudku problémy.
113 Jak by se případná vynutitelnost plnění dala zajistit? Merrils 
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 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.:  Mezinárodní právo veřejné:Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 351.  
109

 ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 2004, str. 202.  
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 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné:Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, str 350.  
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 Tamtéž, str. 351.  
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 Tamtéž, str 350.  
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 MERRILS, J. G.: International Dispute Settlement. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, str. 118.  
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nabízí možnost činit rozhodnutí taková, která strany spíše nutí ke kompromisu, a jsou tak 

přijatelná pro obě strany, ačkoli takováto rozhodnutí nejsou moc populární, jelikož strany často 

chtějí pouze slyšet, kdo měl pravdu.114 

Nejzásadnější rozdíly soudů a arbitráží se týkají jejich stálosti, složení, kompetence a 

řízení u nich.
115

  

Soudní řešení mezinárodních sporů je poměrně vyjímečným postupem, jelikož strany 

obvykle upřednostňují diplomatické vyjednávání. Důvodem může být zdlouhavost řízení a s tím 

spojené náklady, případně i rigidita pravidel (ačkoli o arbitrážích toto neplatí). Soudní řešení se 

tak uplatní zejména v případech, kde ostatní prostředky řešení nevedly k úspěchu.
116

  

 

 

2.1.1. Arbitráž 

 

Arbitráž se historicky vyvinula dříve, a poskytla tak inspiraci pro vznik stálých soudních 

institucí.
117

 

Lze ji definovat jako „urovnávání sporu mezi státy prostřednictvím rozhodců, které si 

strany zvolí a podle práva“. Takto alespoň arbitráž definuje Haagská úmluva o pokojném 

vyřizování sporů.
118

 

V arbitráži, stejně jako někdy u stálých mezinárodních soudů, se nemusí nutně rozhodovat 

podle práva – je zde připuštěna možnost rozhodnout podle equity- záleží, na čem se sporné strany 

dohodnou. V případu Trail Smelter např. měl tribunál při rozhodování použít právo a praxi USA, 

mezinárodní právo a mezinárodní praxi.
119

  

U arbitráže dávají strany samotné vzniknout instituci, která bude spor řešit. Poměrně 

obvyklým způsobem vzniku takovéto instituce je, že každý stát stanoví svého zástupce, přičemž 

tito zástupci posléze zvolí svého předsedu (tato praxe má přibližně dvousetletou tradici).
120

 Ze 

zřejmých důvodů je nejčastěji rozhodující názor právě neutrálních členů arbitráže, proto je jejich 
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119

 MERRILS, J. G.: International Dispute Settlement, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, str. 100. 
120

 Tamtéž, str 92. 



 

22 
 

volba extrémně důležitá, a proto smlouvy často obsahují klauzuli, že v případě neshody budou 

neutrální členové jmenováni mezinárodním soudem nebo nestrannou stranou. V arbitráži Lake 

Lanoux např. francouzská a španělská vláda nechaly výběr předsedy tribunálu na švédském 

králi.
121

 

Jiná forma arbitráže se odvozuje od dlouho užívané praxe postoupení sporu k řešení 

respektovanému světskému vládci cizí země nebo vysoko postavenému církevnímu hodnostáři, 

který svou mocenskou autoritou zaručoval závaznost rozhodnutí.
122

 Výhodou tohoto způsobu je 

oprostění od eventuálního tlaku vyvíjeného na rozhodce, když byla jedna ze stran silnější, 

nevýhodou ovšem na druhou stranu bývalo, že arbitr někdy v těchto případech nemusel uvádět 

důvody vedoucí ho ke konkrétnímu rozhodnutí ve věci, což mělo negativní důsledky z mnoha 

hledisek.
123

 Později zvláště v anglosaských zemích začaly vznikat smíšené arbitrážní komise, 

které byly složeny ze tří nebo pěti odborníků, přičemž předseda byl nestrannou osobou a zbytek 

komise byl tvořen příslušníky sporných stran.
124

 V arbitráži může být rozhodovací pravomocí 

nadána osoba bez právnického vzdělání, příkladem může být případ,
125

 kde bylo rozhodování 

svěřeno tajemníkovi OSN.
126

 

Proč si k řešení sporu zvolit arbitráž? Důvodů je několik: proces u těchto institucí je často 

rychlejší, možnost stran určit si rozhodce, kteří bývají nejlepšími odborníky na danou konkrétní 

oblast a pravidla procesu vůbec a také neveřejnost (důvěrnost) řízení.  

Arbitráž se vyznačuje rozsáhlou autonomií stran. Při řešení sporu arbitráží mají sporné 

strany větší možnost ovlivnit, dle jakých pravidel se má rozhodovat – pořád sice půjde o právní 

pravidla, ale pro účely arbitráže mohou strany aplikaci některých pravidel vyloučit či jinak 

modifikovat.
127

  

V arbitráži mají strany obecně řečeno velkou moc nad tím, jak bude s jejich sporem 

nakládáno - tato volnost se může týkat placení výloh, časových limitů, pravidel pro dokazování, 

stanovení ústnosti či písemnosti řízení, používaných jazyků, zveřejnění rozsudku a veřejnosti 

celého řízení. Arbitráž je tedy dozajista institutem flexibilnějším a zpravidla i rychlejším.
128
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S volností stran ale souvisí jisté negativum: čím mocnější jsou strany sporu, tím menší 

pravomoc má arbitrážní tribunál. Tribunál tak někdy nemá dostatečnou volnost, aby mohl 

rozhodnout - může pravdu přiřknout jen jedné nebo druhé straně, aniž by mu bylo umožněno 

hledat řešení jiné, kdyby právo (případně equita) velely rozhodnout částečně ve prospěch obou 

stran.
129

 

Rozhodnutí arbitráže je závazné, ale ne nutně vždy konečné. Strany mohou vést další 

proces týkající se interpretace rozhodnutí, dovolání, nebo nulifikace rozsudku. Jestli takové kroky 

budou možné, závisí nejen na mezinárodním právu, ale v hlavní míře na samotné rozhodčí 

dohodě.
130

 Právě konečnost rozhodnutí Ondřej uvádí jako hlavní odlišnost mezi mezinárodními 

soudy a tribunály.
131

  

Na jedno velké negativum arbitráží ovšem poukazuje dílo Legal Protection of 

Environmental Rights: The Role and Experience of the International Court of Environmental 

Arbitration and Conciliation.
132

 Zde autoři uvádějí, že konflikty není vhodné řešit ad hoc panely 

expertů, protože tak nemůže být zajištěn žádoucí homogenní vývoj práva životního prostředí, 

který by skutečně efektivně přispíval k jeho ochraně. Pokud v arbitrážích pokaždé rozhodují nové 

osoby, vzniká zde riziko pomalejšího utváření jisté ustálené judikatury, dokonce hrozí vzájemná 

rozpornost rozsudků. Autoři také předkládají jedno možné řešení této otázky, a sice vytvoření do 

jisté míry institucionalizované arbitráže se stálým a ne příliš širokým seznamem rozhodců. Dále 

autoři konstatují, že tímto směrem se již ubírá právo mezinárodního obchodu a tato cesta přináší 

velmi pozitivní výsledky.  

Stálými arbitrážními institucemi, které se zabývají životním prostředním, jsou Stálý 

arbitrážní soud a Mezinárodní soud pro arbitráž a smír v oblasti životního prostředí.  

Stálý arbitrážní soud vznikl již roku 1899 na základě Haagské úmluvy o pokojném 

vyřizování mezinárodních sporů
133

 a měl být první stálou arbitrážní institucí, která nemá negativa 

arbitráží ustavovaných ad hoc - tedy odbourává obtíže související s vypracováváním jednacího 
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řádu, vybíráním arbitrů a dalšími formalitami.
134

 Přes dlouhou dobu své existence se tento soud 

mnoha případy týkajícími se životního prostředí nezabýval. To by se ovšem v budoucnu mohlo 

změnit díky v roce 2001 přijatým Fakultativním pravidlům pro arbitráž související s přírodními 

zdroji a/nebo životním prostředím.
135

  

Mezinárodní soud pro arbitráž a smír v oblasti životního prostředí existuje poměrně krátce 

(vznikl roku 1994). Přestože je vysoce spevializovanou institucí, neměl mnoho příležitostí 

rozhodovat, jelikož nevznikl z iniciativy států, a otevírá svou účast i jednotlivcům a nevládním 

organizacím, které by si (obdobně jako u Evropského soudu pro lidská práva) chtěly stěžovat na 

porušování environmentálních práv ze strany státu. Narozdíl od ESLP je ovšem arbitráž 

uskutečnitelná pouze na základě výslovného svolení státu, k čemuž státy moc svolné nejsou.
136

  

Se vznikem ad hoc arbitrážních komor je počítáno také v rámci Mezinárodního tribunálu 

pro mořské právo a na určení jejich složení se pak podílí společně se stranami sporu.
137

  

Ad hoc arbitráže byly v počátcích mezinárodního práva životního prostředí nejčastější: 

mnoho slavných případů bylo rozhodováno právě ad hoc ustavenými arbitrážemi; příkladem 

mohou být spory Bering Sea Fur Seals
138

 (1893), Trail Smelter
139

 (1928, 1938), či Lake 

Lanoux
140

 (1957). Přestože rozhodnutí byla formulována „pouze“ pro konkrétní případ utvořenou 

skupinou rozhodců, těmto rozhodcům se podařilo formulovat principy, které jsou dodnes 

mezinárodně uznávány.  
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2.1.2. Soudnictví 

 

Soudní řešení obsahuje předání sporu k řešení soudu nebo jistému stálému tribunálu. Jak 

již bylo výše zmíněno, historicky se vyvinulo z arbitráže.
141

 

Mezinárodní soudy jsou na rozdíl od arbitráží stálé a trvale fungující (zatímco arbitrážní 

orgány mohou být ustaveny pouze pro konkrétní spor, ačkoli výjimkou nejsou ani arbitráže stálé). 

U mezinárodních soudů fungují stálé sbory soudců z povolání, rozhodcem se naopak může stát i 

odborník neprávnického povolání.
142

  

Ze stálého složení soudů vyplývá další skutečnost, a to, že jejich judikatura je také 

poměrně konstantní, zatímco u arbitráží se toto z důvodu měnícího se personálního prvku 

prohlásit nedá.
143

  

Pravidla pro rozhodování soudů jsou stálá, poměrně detailně propracovaná a obvykle jsou 

dána statutem soudu, naopak v arbitrážích jsou rozhodci jmenováni dle vůle stran (nebo je 

stranami alespoň určeno, jakým způsobem budou rozhodci vybíráni).
144

  

Nejčastější metodou využití stálých mezinárodních soudů je zvláštní dohoda států po 

vzniku sporu, že o něm rozhodne konkrétní soud.
145

 Někdy je příslušnost soudu určena i do 

budoucna, tedy pro spory eventuální, vznikající v souvislosti s určitou úmluvou. V tomto případě 

jejich praktická efektivita závisí na tom, kolik států se této dohody o příslušnosti účastní, státy 

také často podmiňují svou vázanost jurisdikcí soudu určitým množstvím států také zavázaných.
146

  

Pokud jde o případné spory týkající se příslušnosti, jejich rozhodování náleží soudu – 

takovouto kompetenční kompetenci můžeme nalézt např. v čl. 36 odst. 6 Statutu Mezinárodního 

soudního dvora.
147

 

Stálými soudy zabývajícími se spory z oblasti životního prostředí jsou v současnosti 

Mezinárodní soudní dvůr, Mezinárodní tribunál pro mořské právo a Evropský soud pro lidská 

práva, přičemž judikatury Mezinárodního tribunálu pro mořské právo je přes jeho specializaci 
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 MERRILS, J. G.: International Dispute Settlement. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, str. 121. 
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 MERRILS, J. G.: International Dispute Settlement. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, str. 91. 
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 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.:Mezinárodní právo veřejné: Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, str 351. 
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 Tamtéž.  
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 MERRILS, J. G.: International Dispute Settlement. Cambridge University Press, 2011, str. 117. 
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podmínkou vzájemnosti se strany několika nebo některých států nebo na určitou dobu.  
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 Čl. 36 odst. 6 Dvora zní: Vznikne-li spor o příslušnost Dvora, rozřeší Dvůr otázku svým rozhodnutím. 
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zatím nejméně. V minulosti se environmentální problematiky dotkl i Stálý dvůr mezinárodní 

spravedlnosti.  

V budoucnu lze možná očekávat založení specializovaného Mezinárodního soudu pro 

životní prostředí, který má mnoho zastánců, ale zatím jeho podpora není dostatečná natolik, aby 

mohlo dojít k jeho ustavení.
148

  

Také je v této souvislosti třeba zmínit Soudní dvůr Evropské unie, který sice není typicky 

mezinárodním soudem (jelikož dohlíží na dodržování evropského práva, které představuje jakýsi 

přechod mezi právem mezinárodním a federálním, protože členské státy Evropské unie převedly 

část svých kompetencí na tuto organizaci, která tak disponuje většími pravomocemi, než by bylo 

obvyklé u klasické mezinárodní organizace), avšak nebylo by dobře ho u tohoto tématu opomíjet 

– také totiž zajišťuje dodržování závazků týkajících se životního prostředí jednotlivými státy, jen 

disponuje větší donucovací pravomocí, státy si v případě porušení této povinnosti nemohou 

vybrat, zda spor bude soudem řešen, jelikož podléhají jeho jurisdikci již samotným členstvím 

v EU. Další odlišností může být, že zde nejsou kontrolovány závazky z mezinárodních smluv, ale 

z pramenů práva evropského – tedy nařízení a směrnic.  

 

 

2.1.3. Další orgány 

 

Neexistuje sice mnoho mezinárodních soudů v pravém slova smyslu, o přeshraničních 

otázkách životního prostředí však někdy mohou rozhodovat i jiné orgány kvazisoudního typu. 

Příkladem může být Interamerická komise pro lidská práva, panely Světové obchodní organizace, 

Kompenzační komise OSN, Latinskoamerický vodní tribunál nebo již zaniklá Evropská komise 

pro lidská práva.  

Dalšími mezinárodními orgány rozhodujícími v environmentálních záležitostech jsou také 

panely Světové banky, Interamerické banky pro rozvoj a Asijské banky pro rozvoj, které jsou 

otevřeny jednotlivcům, pokud by chtěli přezkoumat projekty financované těmito mezinárodními 

organizacemi z hlediska porušení jejich vlastních pravidel, jako neprovedení posuzování vlivů na 

                                                           
148 Dostupné z WWW: < jel.oxfordjournals.org/content/24/3/547.full#xref-fn-8-1>, funkčnost odkazu ověřena k  12. 

12. 2014.  
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životní prostředí. Také na základě Severoamerické úmluvy o spolupráci v oblasti životního 

prostředí mohou jednotlivci podávat stížnosti, když některá ze stran úmluvy nezvládá účinně 

prosazovat environmentální normy.
149

  

Zvláštním orgánem je rovněž Kompenzační komise OSN, která vznikla k rozhodování o 

nárocích na odškodnění za (mimo jiné) environmentální škody způsobené iráckou invazí do 

Kuvajtu.
150

  

 

 

2.2. Problémy řešení sporů v oblasti životního prostředí  

 

2.2.1. Konkurující jurisdikce 

 

Případy týkající se životního prostředí mohou být rozhodovány celou řadou orgánů, ať již 

povahy soudní, arbitrární či kvazisoudní. Někdy je volba rozhodujícího subjektu omezená, ale 

obvykle si strany sporu mohou vybrat z poměrně velkého množství institucí, které o jejich sporu 

mohou rozhodnout. Mezinárodní právo se vyznačuje neexistencí jednotné soudní moci, 

v nejbližší době se vytvoření jednotné soustavy soudů ani nezdá být reálnou představou.
151

  

Někdy si například konkuruje v určitých záležitostech Mezinárodní soudní dvůr a 

Mezinárodní tribunál pro mořské právo. Bývá tak kritizováno, že bylo mořské právo založením 

tohoto specializovaného soudu jaksi vyčleněno z obecného mezinárodního práva veřejného, což 

kromě nejistoty, který ze soudů má ve věci rozhodovat
152

 může přinést i jiná negativa. Podle 

Úmluvy OSN o mořském právu je spor řešen způsobem tam upraveným jen subsidiárně, tedy 

pokud strany neuzavřely dohodu odchylnou; Mezinárodní tribunál pro mořské právo a 
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 ONDŘEJ, J.: Mezinárodní tribunál pro mořské právo - první případy, Právník 3/2002, str. 343, také ŠTURMA, P.: 
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 ŠTURMA, P.: Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta 2009, str. 66-67, také ONDŘEJ, J.: Mezinárodní tribunál pro mořské právo - první případy, Právník 
3/2002. 
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Mezinárodní soudní dvůr uváděny jako zcela rovnocenné v příslušnosti rozhodování ve sporu.
153

 

Řešení dle Úmluvy se tedy aplikuje jen tehdy, pokud není spor stranami urovnán jiným 

způsobem a strany to předem nevyloučily.
154

 I využití Mezinárodního tribunálu pro mořské 

právo, který je pro tyto případy vlastně specializovanou instancí, je tedy pouze subsidiární.  

Spory z oblasti mořského práva jsou dokonce paradoxně častěji předkládány 

Mezinárodnímu soudnímu dvoru.
155

 Mezinárodní tribunál pro mořské právo doposud pouze 

jednou rozhodl ve věci samé, a to v případu Saiga 2.
156

 Jak tedy tento soud více využít? Šturma 

nabízí řešení v podobě častějšího vytváření speciálních komor
157

 při tomto soudu, které pak 

fungují v podstatě jako arbitráž, ale jsou výhodnější, co se týče finančních nákladů a také 

z hlediska organizačního, poněvadž umožňují využití již existující organizačního rámce.
158

  

Konkurence soudů může přinášet jak výhody,
159

 tak nevýhody. Mezi výhody můžeme 

řadit vzájemné obohacování judikatorní činnosti těchto orgánů, více možností stěžovatelů domoci 

se svých práv, a tím pádem také lepší šanci na komplexní vyřešení sporu.  

Hlavní nevýhodou je hrozba účelového forum shoppingu.
160

 Forum shopping umožňuje 

účelový výběr soudu. Každá ze stran má tak tendenci vybírat si soud, který by měl být sporu 

z jejich pohledu nejvíce nakloněn a každá z rovin sporu může být jiná, až protichůdná. Historie 

ukazuje, že i takovéto dvojité na první pohled protikladné řešení může však paradoxně dosáhnout 

dobrého výsledku – v jedné takové situaci zakončily strany spor vyjednáním dohody. Šlo o tzv 

Swordfish case,
161

 který vznikl mezi Chile a Evropským společenstvím. Chile bránilo španělským 

lodím používat chilské přístavy, pokud na palubě převážely mečouny, kteří byli chilským právem 

chráněni. Evropské společenství argumentovalo tím, že mečouni byli získáni mimo výlučnou 
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ekonomickou zónu Chile, tudíž Chile na takovéto jednání nemá právo a porušuje jím GATT,
162

 

přičemž věc předložilo panelu Světové obchodní organizace. Chile naopak argumentovalo tím, že 

má právní povinnost chránit zachování mořských živých zdrojů, a tak že spor předloží 

Mezinárodnímu tribunálu pro mořské právo. Vše nakonec skončilo dohodou, kdy Chile sice 

umožnilo španělským lodím využívat své přístavy, ale za podmínky, že se Evropské společenství 

zapojí do vědecké a technické spolupráce směřující k ochraně těchto mořských zdrojů.
163

  

Někteří se obávají, že mnohostí subjektů může být oslabena role Mezinárodního soudního 

dvora a že např. ustavením Mezinárodního soudního tribunálu pro mořské právo dojde 

k vyčlenění mořského práva z práva veřejného.
164

 Může tak hrozit, že se tento soud odchýlí od 

pravidel panujících v obecném mezinárodním právu veřejném a bude sledovat jiný směr 

rozhodování, pravděpodobně neúměrně favorizující zájmy životního prostředí v nepoměru 

s případnými jinými konfliktními zájmy a dosažené výsledky tak nemusejí být zcela v souladu 

s obecným mezinárodním právem.
165

 Zatím se tyto obavy nepotvrzují, naopak: z činnosti 

Mezinárodního tribunálu pro mořské právo je zřejmý respekt k rozsudkům Mezinárodního 

soudního dvora a obecnému mezinárodnímu právu veřejnému. 
166

 

Celkově je toto vydělení hodnoceno pozitivně, jelikož Mezinárodní tribunál pro mořské 

právo je vysoce specializovaným orgánem a někdy ani příslušnost Mezinárodního soudního 

dvora založena být nemůže,
167

 např. kdyby žalobu chtěla podat fyzická osoba nebo šlo o spor 

týkající se mořského dna za hranicemi národních jurisdikcí, i když případy, které byly dosud 

řešeny v souvislosti s Úmluvou OSN o mořském právu,
168

 poukazují spíše na to, že není příliš 

pravděpodobné, že by v budoucnu při řešení sporů z mořského práva Mezinárodní soudní dvůr 

přestal hrát hlavní úlohu, jeho prestiž dokazuje, že i v posledních letech jsou mu předkládány 

spory z oblasti mořského práva.
 169
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Střet jurisdikcí není pouze problémem teoretickým, nejednou již k onomu překrývání 

jurisdikcí skutečně došlo, příkladem je spor týkající se elektrárny MOX Plant.  

Navíc dochází občas i k tomu, že mezinárodní soudy začínají řešit problémy, které byly 

dříve vyhrazeny pouze soudům vnitrostátním.
170

 Někdy jsou vztahy mezi národními a 

mezinárodními soudy upraveny přímo - tak je třeba někdy pro připuštění sporu k mezinárodnímu 

soudu nutné nejdříve vyčerpat vnitrostátní možnosti nápravy (zejména protože se řízení na 

národní úrovni považuje za efektivnější) – tak je tomu např. u Evropského soudu pro lidská 

práva.
171

  

Dalším případem, kdy je vztah národních a mezinárodních soudů upraven, je řízení o 

předběžných otázkách u Soudního dvora Evropské unie dle článku 267 Smlouvy o fungování 

Evropské unie.
172

 Pokud je Soudnímu dvoru EU takováto předběžná otázka předložena, řízení na 

národní úrovni se pozastaví a čeká se na rozhodnutí Soudního dvora; poté je národní soud 

rozhodnutím Soudního dvora o předběžné otázce vázán, čímž je zajišťována řádná aplikace práva 

Evropské unie.
173

  

Další způsoby regulace eventuální konkurující jurisdikce mohou být (jak zmiňuje 

Shany)
174

 použití teorie dualismu, tedy nezávislosti rozhodování v různých rovinách a v různých 

režimech, dále monismus a hierarchie (což se do jisté míry blíží právě precedenční povaze 

rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie), případně 

komplementarita (tedy i když se kompetence soudů překrývají, dohodnou se soudy vzájemně, 

který z nich bude spor řešit),
175

 a samozřejmě se případně uplatní principy litispendence a res 

iudicata.
176

  

Ve všech případech otázky překrývání jurisdikcí ovšem takto jasně řešeny nejsou. Nabízí 

se proto doporučení, a sice upravit podobné kompetenční spory do budoucna jasnými 

ustanoveními o výlučné jurisdikci pro dané skutkové otázky.  
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Problém často představují proti sobě stojící ustanovení o řešení sporů z různých úmluv, 

z nichž každá může předvídat jiný prostředek řešení. Paralelní právní režimy se někdy dostávají 

do konfliktu v oblasti obchodu - subjekty se tak snaží dodržet zároveň normy chránící životní 

prostředí a normy, jejichž cílem je odstranění překážek obchodu (smlouvy v rámci práva Světové 

obchodní organizace, právo EU). Jediný spor tak může být fragmentován do několika případů a 

každý z rozhodovacích orgánů se tak teoreticky může dopracovat k diametrálně odlišnému 

rozhodnutí, jak by tomu mohlo být u případu s mečounem.  

Ideální by bylo, kdyby smlouvy obsahovaly ustanovení, která procedura (nebo která 

rozhodovací instituce) má k řešení sporu přednost. Pokud takovéto ustanovení chybí, otázku lze 

řešit pomocí obecných právních principů jako lex specialis, lex posteriori a pravidel obsažených 

ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu z roku 1969. Přesto může být aplikace této úmluvy na 

konkrétní úmluvy komplikovaná a sporné strany se nemusejí shodnout. Tato neshoda vytváří 

situaci, kdy je třeba rozhodnutí o tom, která procedura bude k řešení sporu vůbec použita.
177

 

Příkladem může být případ Bluefin Tuna, kdy arbitrážní tribunál ustavený podle přílohy VII 

UNCLOS
178

 konstatoval svoji nepříslušnost.
179

  

Dalším příkladem může být případ MOX Plant
180

, který podléhal dokonce třem právním 

režimům, a sice Úmluvě OSN o mořském právu, právu Evropské unie (konkrétně směrnici č. 

90/313/EHS
181

) a Úmluvě na ochranu mořského životního prostředí v severovýchodním 

Atlantiku (OSPAR
182

). Když se spor dostal před arbitrážní tribunál ustavený dle Přílohy VII 

UNCLOS, ten se s ohledem na požadavek vzájemného respektu a zdvořilosti
183

 rozhodl řízení 

dodatečně suspendovat, dokud o věci nerozhodne Evropský soudní dvůr, aby tak zabránil vydání 

dvou možná konkurujících rozhodnutí.
184

  

Za zmínku také jistě stojí, že ačkoli je poměrně velký výběr vhodných fór k řešení 

environmentálnívh sporů, zatím neexistují mezinárodní soudy, které by se na spory výlučně 
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 Úmluva OSN o mořském právu.  
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 ŠTURMA, P.: Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta 2009, str. 71.  
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 Tamtéž.  
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 Směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. 
182

 The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic. 
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 Tzv. comity.  
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 ŠTURMA, P.: Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
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z oblasti životního prostředí specializovaly.
185

 Ani toto tvrzení však neplatí stoprocentně, k jisté 

specializaci pomalu dochází: příkladem může být vytvoření Komory pro záležitosti životního 

prostředí u Mezinárodního soudního dvora v roce 1993 nebo přijetí Fakultativních pravidel pro 

arbitráž sporů souvisejících s přírodními zdroji a/nebo životním prostředím Stálým arbitrážním 

soudem roku 2001.
186

 Dle některých však existující instituce selhávají v úloze poskytnout svým 

rozhodováním dostatečnou ochranu životnímu prostředí.
187

 Ovšem možnost vzniku nového 

specializovaného soudu není přijímána v dohledné budoucnosti jako reálná.
188

 

I když se ozývají hlasy po nutnosti jediného specializovaného „zeleného soudu,“ oponují 

jim oprávněně další, když tvrdí, že spory nejsou nikdy výlučně environmentální, jinými slovy, že 

každý spor týkající se životního prostředí je současně spojen i s jinými otázkami mezinárodního 

práva, a proto by neměl být řešen jiným orgánem, než tím, který se zabývá problémy obecného 

mezinárodního práva.
 189

 

 

 

2.2.2. Omezená jurisdikce a přístup k soudům 

 

Další problém představuje omezená jurisdikce soudů – před mezinárodními soudy mohou 

obvykle vystupovat jen státy, a to navíc za podmínky, že k takovému řešení sporu udělí souhlas. 

Ani účast na statutu soudu automaticky neznamená závaznou účast státu v potenciálním 

předloženém sporu, vždy je nutné vyjádření souhlasu stran.
190

 Toto vyplývá již z povahy 

mezinárodního práva jako takového (nejde tedy o zvláštnost výlučně environmentálních sporů). 
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 Obligatorní jurisdikci je ale možno založit tzv. opčním prohlášením neboli fakultativní doložkou o obligatorní 
jurisdikci – stát se tak může předem zavázat, že se podrobí jurisdikci daného soudu či arbitráže (MALENOVSKÝ, J.: 
Mezinárodní právo veřejné, 5. vydání, Brno: Doplněk 2007, str. 293-296, také ONDŘEJ, J.:Řešení sporů 
v mezinárodním právu životního prostředí in ŠTURMA, P., DAMOHORSKÝ M. et al.: Mezinárodní právo životního 
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S tímto také souvisí problém nezávaznosti vynesených rozhodnutí. Ačkoli rozhodnutí 

mezinárodních instancí bývají obvykle dobře dodržována,
191

 fakticky vynutitelná nejsou.
 
Jiná je 

situace u Soudního dvora EU, který může ukládat peněžité sankce.
 192

  

 I když poškození životního prostředí se může dotknout kohokoli, před mezinárodními 

soudy mohou zpravidla vystupovat jen státy (výjimkou je Evropský soud pro lidská práva), a to 

navíc pouze v případě, že k tomu dají pro konkrétní spor souhlas. Většina mezinárodních smluv 

nepřiznává nestátním subjektům právo se na mezinárodní instituci obrátit. Když tak dojde 

k situaci, že jistý stát nedodrží své závazky z mezinárodní smlouvy, čímž je zasaženo do práv 

nějakého subjektu nestátní povahy, jedinou možností tohoto jednotlivce či nevládní organizace 

často bývá požádat vlastní stát o převzetí tohoto sporu
193

 k následnému vznesení nároku za 

původního stěžovatele.
194

 Např. na Mezinárodní soudní dvůr se však mohou obracet i některé 

mezinárodní organizace.
195

  

 

 

2.2.3. Nedostatečnost ustanovení o řešení sporů v mezinárodních smlouvách 

 

Romano
196

 výstižně komentuje, že řešení sporů je pro právo tím, „co patologie pro 

medicínu,“ tedy jde o „nejhorší možný scénář, kdy konsenzus umožňující vznik pravidel již 

neexistuje, a strany se přou, co vlastně tato pravidla znamenají, vůči komu, v jakém rozsahu a 

s jakým následkem byla pravidla porušena.“ Stadium řešení sporů je fáze, o které strany doufají, 

že do ní nikdy nedospějí.  

Dále Romano přirovnává procedurální pravidla k řešení sporů k jakési „Popelce“ 

mezinárodního práva, jelikož diplomaté vyčerpaní dlouhými jednáními o samotném hmotném 
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právu v mezinárodních úmluvách často jen zkopírují procedurální postupy pro případ sporů ze 

starších úmluv, aniž by uvažovali, co se stane, když na tyto postupy skutečně dojde.
197

  

Charta OSN nás zavazuje k řešení sporů mírovými prostředky. Pokud státy dostojí své 

povinnosti řešit své spory pomocí mírových prostředků, je v podstatě jedno, jak přesně to udělají, 

důležité je jen, že ohledně této cesty naleznou konsenzus.
198

  

Do každé nové mezinárodní úmluvy bývají začleňována ustanovení, která mají řešit 

situaci pro případ vzniku sporu z dané úmluvy. Přinášejí však tato ustanovení něco nového? 

Bohužel ne. Praxe se v podstatě stále opakuje a postupy mají stejný základ, pouze variace jsou 

odlišné. Bývá tak obvykle přejímán článek 33 Charty OSN,
199

 který státům ukládá povinnost řešit 

spory mírovými prostředky, případně pravidla z Deklarace zásad mezinárodního práva týkajících 

se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy z roku 1970, která zmíněné ustanovení Chraty dále 

rozvíjí.
200

 Pokud se spor vyřešit nepodaří, jsou dvě další možnosti: úmluva buď může, nebo 

nemusí upravovat další metodu řešení (může jít např. o konciliaci,
201

 rozhodnutí konkrétního 

tribunálu, odkaz na blíže neurčený tribunál, odkázání sporu s řešením na konkrétní orgány 

vytvořené úmluvou), přičemž tato druhá úroveň může být iniciována buď unilaterálně, nebo je 

k jejímu zahájení nutná dohoda obou stran sporu.
202

 Pro srovnání lze uvést klauzule o urovnánání 

sporů z několika environmentálních úmluv, které dokazují, že obsah ustanovení o řešení sporů 

v různých úmluvách je velmi podobný a obvykle poměrně vágní: 

 

 čl. 18 Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin: 

(1) Jakýkoli spor, který vznikne ve věci výkladu nebo plnění ustanovení této úmluvy mezi dvěma nebo 

více stranami, bude předmětem projednání mezi těmito stranami.  
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(2) Jestliže spor nemůže být vyřešen v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, mohou strany, dohodnou-

li se na tom, předložit spor k rozhodčímu řízení, zejména Stálému rozhodčímu soudu v Haagu, a 

rozhodnutí bude pak pro strany, které spor rozhodčímu soudu předložily, závazné. 

 

 čl. 13 Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států:  

Jestliže vznikne spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami této úmluvy, pokud jde o její výklad 

nebo provádění, budou tyto hledat řešení jednáním nebo jakýmkoli jiným způsobem řešení sporů, který 

je přijatelný pro strany ve sporu. 

 

 čl. 11 Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy:  

(1) V případě sporu mezi stranami o výklad nebo používání této úmluvy hledají zúčastněné strany 

řešení vyjednáváním. 

(2) Pokud zúčastněné strany nemohou jednáním dospět k dohodě, mohou společně požádat o 

zprostředkování nebo urovnání třetí stranou. 

(3) Při ratifikaci, přijímání, schválení nebo přistupování k této úmluvě nebo kdykoli potom může stát 

nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci předat depozitáři písemné prohlášení, že v 

případě sporu nevyřešeného podle odstavce 1 nebo 2 uvedených výše přijímá jako povinné jeden nebo 

oba tyto prostředky řešení sporů: 

a) rozhodčí řízení v souladu s postupy přijatými konferencí stran na jejím prvním řádném zasedání; 

b) předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru. 

(4) Pokud strany nepřijaly stejný nebo žádný postup podle výše uvedeného odstavce 3, je spor 

předložen ke smíření podle níže uvedeného odstavce 5, pokud se strany nedohodnou jinak. 

(5) Na žádost jedné ze stran sporu je vytvořena smírčí komise. Tato komise se skládá ze stejného počtu 

členů jmenovaných jednotlivými zúčastněnými stranami a předsedy, kterého společně zvolí členové 

jmenovaní stranami. Komise vydá konečné a doporučující rozhodnutí, které strany v dobré víře 

posoudí. 

(6) Ustanovení tohoto článku se použijí, pokud se týče kteréhokoli protokolu, pokud daný protokol 

nestanoví jinak. 

 

 čl. 27 Úmluvy o biodiverzitě:  

(1) V případě sporu mezi smluvními stranami týkajícího se interpretace nebo uplatňování této Úmluvy 

dotčené strany budou hledat řešení jednáním. 

(2) Pokud dotčené strany nemohou dojít ke shodě jednáním, mohou společně vyhledat smírčí pomoc 

nebo požádat o zprostředkování třetí stranu. 
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(3) Při ratifikaci, přijímání, schvalování nebo přistoupení k této Úmluvě nebo kdykoli potom může stát 

nebo organizace regionální ekonomické integrace oznámit písemně uchovateli, že kvůli sporu, který 

nebyl urovnán v souladu s odstavcem 1 nebo 2, přijímá jeden nebo oba z následujících smírčích 

prostředků jako povinný:  

(a) arbitráž v souladu s postupem stanoveným v části 1 přílohy II, 

(b) předložení sporu mezinárodnímu soudnímu dvoru. 

(4) Pokud strany, které jsou ve sporu, nepřijaly v souladu s odstavcem 3 takový nebo jiný postup, spor 

bude předložen ke smírčímu řízení v souladu s částí 2 přílohy II, jestliže se nedohodnou jinak. 

(5) Ustanovení tohoto článku bude platné i ve vztahu ke každému protokolu, pokud nebude v 

příslušném protokolu stanoveno jinak. 

Spory mohou vznikat nejen z interpretace a dodržování úmluv, ale také obyčejového 

mezinárodního práva a obecných principů právních v oblasti životního prostředí
203

 (např. zákaz 

využívat vlastní území způsobem poškozujícím ostatní nebo tzv. princip předběžné opatrnosti).
204

  

 Environmentální normy jen velmi pomalu získávají formu hard law, která by byla 

skutečně právně závazná a tudíž vynutitelná. Společně s faktem, že environmentální normy jsou 

velmi často formulovány vágně, to přispívá k situaci, že tyto normy (a zájmy jimi chráněné) 

nejsou snadno prosaditelné.
205

 Také Agenda 21
206

 ukládá státům, aby se dále snažily o 

zefektivnění mechanismů k prosazování mezinárodních úmluv.  
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právních nástrojů; 
(b) uvážit vhodné způsoby, jejichž prostřednictvím by relevantní mezinárodní orgány jako např. UNEP, mohly 
přispět k dalšímu rozvoji těchto mechanismů. 



 

37 
 

2.2.4. Jiné problémy 

 

Tradiční řešení mezinárodních sporů funguje většinou tam, kde spor není celosvětový 

nebo široce rozšířený. Problémy životního prostředí se dotýkají mnoha států, jde o problémy 

komplexní globální povahy a nehodí se pro ně tradiční způsob řešení sporů, jelikož se mnohdy 

nedaří určit dvě konkrétní skupiny, což se stává často.
207

  

Dle některých autorů
208

 mezinárodní soudy dosud spíše jen potvrzují (více či méně) zažité 

principy, než že by aktivně právo dotvářely, navíc se často snaží hledat kompromisní řešení, které 

by bylo pro strany politicky přijatelné
209

 – ani tato funkce ale jistě není nevýznamná.  

 

 

2.3. Historický vývoj 

 

Jak se právo mezinárodního prostředí rozvíjí, počet i význam environmentálních sporů 

řešených mezinárodními soudy a arbitrážemi rok od roku roste
210

 a do budoucna lze očekávat, že 

s tímto nárůstem agendy soudů a arbitráží poroste i jejich význam.
211

 Oblast řešení (nejen 

environmentálních) sporů postupně dospěla k větší institucionalizaci; ve 20. století začaly vznikat 

mezinárodní soudy jako stálé instituce s formálně detailnějšími prostředky. Až v 70. letech 20. 

století vstupují do hry mezinárodní soudní tribunály, z nichž nejvýznamnější jsou Mezinárodní 

soudní dvůr a Mezinárodní tribunál pro mořské právo, ale případy týkající se životního prostředí 

ještě stále nejsou příliš častou součástí jejich agendy.
 212

  

                                                           
207

 ROMANO, C.: International dispute settlement in BODANSKY, D.: The Oxford handbook of International 
Environmental Law, Oxford: Oxford University Press, 2007, str. 1042. 
208

 ŽÁKOVSKÁ, K.: Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní tribunál pro mořské právo a ochrana životního prostředí 
In ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M. et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha: 
Nakladatelství Karolinum 2009, str. 92. 
209

 Tamtéž, str. 85. Příkladem rozhodnutí, které bylo nutno podrobit velké opatrnosti z politických důvodů, je případ 
Nuclear Tests.  
210

 DAMOHORSKÝ, M.: Rozhodování ve věcech životního prostředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M. et al.: Nové jevy v 
právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, str. 83. 
211

 DAMOHORSKÝ, M.: Role soudů v ochraně životního prostředí – Závěry in ŠTURMA, Pavel, TOMÁŠEK, Michal et 
al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha: Nakladatelství Karolinum 2009, 
str. 137. 
212

 ŽÁKOVSKÁ, K.: Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní tribunál pro mořské právo a ochrana životního prostředí 
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Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti se otázek životního prostředí dotkl jen lehce při 

rozhodování o jurisdikci nad sdílenými vodními toky, Mezinárodní soudní dvůr již rozhoduje o 

sporech či otázkách, kde je souvislost s životním prostředím zřetelnější a případy tohoto typu se u 

něj objevují stále častěji. Do budoucna slibuje rozvoj environmentální judikatury také 

Mezinárodní tribunál pro mořské právo, který zatím moc příležitostí k obohacení mezinárodního 

práva životního prostředí neměl. Slibně působí také vznik stálých arbitrážních soudů 

specializovaných na životní prostředí, jejichž výčet je stále otevřený.  

Narůstající počet mezinárodních soudů (i dalších mezinárodních rozhodovacích orgánů) a 

jejich větší vytíženost
213

 dokazuje rostoucí důvěru států v tyto instituce. Nejvyššími suverény 

však jsou stále státy, a pokud tyto nejsou ochotny postoupit spor k řešení soudu či arbitráži 

(pokud se k tomu předem nezávázaly prostřednictvím mezinárodní smlouvy), závazné rozhodnutí 

nemůže být vydáno.  

Samostatnou kapitolou je uznání environmentálního obsahu některých základních 

lidských práv, což má za následek, že i jednotlivec se může na mezinárodní úrovni domáhat 

nápravy při porušení jeho (zatím nepsaného) práva na život v příznivém prostředí. Tento 

myšlenkový směr se u Evropského soudu pro lidská práva začíná projevovat od 90. let 20. století.  

Historicky jsou starší arbitráže nežli soudy. A až do začátku 19. století pro tyto instituce 

bylo běžnější rozhodování dle zásad spravedlnosti, nikoli podle práva.
214

  

Často se spor dostane k mezinárodním institucím proto, že určité typy sporů jsou 

předvídány v mezinárodních úmluvách, které strany na mezinárodní soudy či arbitráže pro případ 

vzniku sporu odkazují. Mnohé z prvních environmentálních dohod vůbec klauzule k řešení sporů 

neobsahovaly. V roce 1972 byla provedena studie,
215

 která zjistila, že pouhá čtvrtina 

mezinárodních úmluv (týkajících se nejen životního prostředí) obsahuje výslovná pravidla pro 

řešení sporů z nich vznikajících. Tato studie také objevila, že začleňování klauzulí o řešení sporů 

je v průběhu času stále častější. Podobná studie byla provedena na začátku 80. let (zaměřovala se 

jen na multilaterální dohody) a přišla k výsledku, že tyto klauzule obsahuje třetina takovýchto 
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dohod. Kolem roku 2000 už takováto ustanovení obsahovala více než polovina mnohostranných 

úmluv. Před existencí těchto klauzulí tedy bylo běžnější řešení sporů ad hoc arbitrážemi.
216

  

I tyto arbitráže prokázaly schopnost formovat velmi respektovaná rozhodnutí s téměř 

precedenční hodnotou: dokladem mohou být rozhodnutí Bering Sea Fur Seals, Trail Smelter, či 

Lake Lanoux.  

Dalším posunem, který někteří autoři do budoucna předpovídají, je stále vzrůstající role 

mezinárodních soudů vzhledem k tomu, že přijímání nových norem (konkrétněji mezinárodních 

úmluv) je doprovázeno také zvýšenou pozorností věnovanou dodržování těchto úmluv.
217

  

Autoři publikace International Law, the International Court of Justice and Nuclear 

Weapons se také domnívají, že jdeme vstříc mezinárodní rule of law, a že tedy soudy budou mít 

v budoucnu velkou úlohu v dotváření práva, vzhledem k tomu, že s narůstajícím množstvím 

norem, které vznikají často slabým a decentralizovaným procesem, se v těchto normách objevuje 

také mnoho mezer v právu, případně možností různého výkladu – zde se očekává vyplňování 

těchto mezer v soudním či rozhodčím řízení a soudy tak při výkladu práva budou dále přispívat 

k jeho vývoji.
218

  

Jiní autoři
219

 zastávají zcela opačný názor: v raných stádiích environmentálního práva 

měly podle nich mezinárodní soudy a arbitrážní tribunály často rozhodující vliv na toto právní 

odvětví a podstatně tak přispívaly k jeho vývoji; v dnešním světě ovšem je už právo životního 

prostředí natolik kodifikováno, že mezinárodní rozhodovací orgány mají podstatně 

minimalizovaný prostor k dotváření mezinárodních norem a principů v oblasti (mezinárodního) 

práva životního prostředí. Na první pohled by bylo možno tuto skutečnost hodnotit negativně, 

tedy že soudům byla podstatně snížena možnost dotváření práva, řešení sporných situací a 

vytváření do budoucna (i když jen pouhou silou přesvědčivosti) závazných precedentů Při 

hlubším pohledu je však třeba tento jev podle nich hodnotit spíše pozitivně, a sice z důvodu větší 

právní jistoty a předvídatelnosti. Šlo by o logický krok v evoluci tohoto právního odvětví, když 

vzniká stále více konkrétních norem, na jejichž základě je možno jasnější rozhodování a 
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rozhodovací orgány, ať již soudy nebo arbitráže pouze aplikují konkrétní jasně vyložitelné a na 

daný případ nejlépe přiléhající normy, aniž by při tvorbě tohoto rozhodnutí musely tápat ve 

vzduchoprázdnu.  

Tyto dvě vzájemně si odporující publikace vznikly s časovým odstupem osmi let, během 

kterých se situace pravděpodobně nezměnila od jednoho extrému k druhému – z této skutečnosti 

tedy lze vyvodit závěr, že problematiku lze nahlížet z různých úhlů a oběma pohledy se obohatit. 

Jako jejich možné propojení může sloužit teze, že mezinárodní právo životního prostředí se stává 

stále kodifikovanějším, avšak na druhou stranu jsou řešeny nové oblasti, a tak teoreticky 

mezinárodním soudům stále zůstává určitý prostor k vyplňování mezer v právu, ovšem spíše 

v otázkách detailnějšího výkladu již upravených problémů, nebo v oblastech zcela nových, které 

doposud kodifikovány vůbec nebyly. 

Zajímavý je také vývoj pohledu na environmentální problémy. Například v dobách 

rozhodování případu Trail Smelter
220

 se vše hodnotilo ohledem přísně ekonomickým – tedy jaké 

škody způsobilo zněčištění na úrodě místních farmářů, zda byly fasády domů ušpiněny 

zamořeným vzduchem. Jako předpoklad prokázání vzniklé újmy se vždy vyžadovalo ekonomické 

vyčíslení škody. Samotný vliv na lidské zdraví nebo na kvalitu prostředí obecně na zřeteli 

tehdejších rozhodců vůbec nebyl.
221

 Mezinárodní společná komise rozhodující ve věci Trail 

Smelter před vznikem tribunálu opětovně přiznávala pouze náhradu (ekonomické) škody a 

odmítala upravit zákaz dalšího znečišťování. Tehdy se požadovalo vyčíslitelné poškození 

majetku, samotné životní prostředí nic neznamenalo, průmysl byl důležitou hodnotou, pro jejíž 

rozvoj se několik málo farem, kde došlo ke zničení úrody, mohlo obětovat. Byly také např. zcela 

ignorovány účinky zplodin na lidské zdraví.
222

  

Později tribunál v tomto případu vyloučil možnost „neviditelné újmy“ a prohlásil, že „stát 

byl odpovědný za přeshraniční znečištění vzduchu pouze tehdy, pokud bylo absolutně 

prokazatelné, že toto znečištění mělo závažné ekonomické následky.“
223

  

V případu Trail Smelter tribunál dospěl k názoru, že pokud újma není měřitelná 

v penězích, žádná újma neexistuje.
224

 Dnes můžeme v této oblasti zajisté sledovat posun: nemusí 
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již nutně dojít k újmě, aby se řešila odpovědnost státu. Dnes je již uplatňován princip předběžné 

opatrnosti,
225

 kterým je snaha o rozvoj ekonomik korigována.  

Podobně v arbitráži Bering Sea Fur Seals byli lachtani chráněni spíše jako předmět 

kožešinářského průmyslu, než jako živočišný druh hodný ochrany sám o sobě v rámci zachování 

biologické rozmanitosti. Lze tak pozorovat i posun v rozhodování od čistého antropocentrismu 

k ochraně přírody jako hodnoty samy o sobě.  

V budoucnu také možná můžeme očekávat vznik nového soudu specializovaného na 

životní prostředí, o kterém se již poměrně dlouho uvažuje. Dokonce i Mezinárodní advokátní 

komora by uvítala vznik této instituce, protože protože existující právní mechanismy podle této 

organizace nejsou schopny vypořádat se s globálními problémy životního prostředí a poskytnout 

dostatečnou nápravu jednotlivcům při porušení jejich lidských práv v souvislosti s životním 

prostředím. Soustředění by se tak mělo přesunout od ochrany ekonomických zájmů k lidským 

právům a následkům klimatických změn. Soud by měl nést název „International Court on the 

Environment“ (ICE) a měl by „pomoci chudým komunitám domáhat se spravedlnosti vzhledem ke 

globálním změnám oproti společnostem a státům, které je poškozují přispíváním ke globálnímu 

oteplování.“
226

  

Podle jiných by měl tento nový soud nést název „Universal Court of Environment“ a měl 

by být vytvořen v rámci OSN, přičemž by měl tři komory, z nichž jedna by projednávala případy 

týkající se ovzduší, druhá vody a třetí půdy. Tento soud by měl být přístupný také nestátním 

aktérům. V nejbližší době se ale ustavení tohoto soudu nejeví jako příliš reálné.
227

   

 

                                                                                                                                                                                            
224

 BRATSPIES, R., MILLER, R.: Transboundary Harm: Lessons from the Trail Smelter Arbitration. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006, str. 55. 
225

 Jde o pravidlo, dle kterého „lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného 
nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně 
dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit. (DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního 
prostředí, Praha: C. H. Beck 2010, 3. vydání, str. 53); toto pravidlo je zakotveno např. jako zásada č. 15 v Deklaraci 
z Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji: Státy musejí za účelem ochrany životního prostředí přijímat podle 
svých schopností preventivní přístupy. Tam, kde hrozí vážná nebo nenapravitelná škoda, nesmí být nedostatek 
vědecké jistoty zneužit pro odklad účinných opatření, která by mohla zabránit poškození životního prostředí.  
226

 Dostupné z WWW: <http://www.independent.co.uk/environment/world-needs-an-international-court-on-the-
environment-international-bar-association-says-9749083.html>, funkčnost odkazu ověřena k 20.2.2015. Celá 
zpráva IBA dostupné také z WWW: 
<http://www.ibanet.org/PresidentialTaskForceClimateChangeJustice2014Report.aspx>, funkčnost odkazu ověřena 
k 20. 2. 2015. 
227

 Dostupné z WWW: <http://www.hofstra.edu/PDF/law_lawrev_hinde_vol32no2.pdf>, funkčnost odkazu ověřena 
k 20. 2. 2015. 



 

42 
 

 

2.4. Vzájemné ovlivňování  

 

Je zajímavé sledovat vzájemné obohacování judikaturní činnosti mezinárodních a 

vnitrostátních soudů a také vzájemné obohacování judikatury a normativní činnosti – tak např. při 

sporu Trail Smelter se arbitrážní tribunál inspiroval příbuznou judikaturou amerického 

Nejvyššího soudu (Supreme Court) a Švýcarského federálního soudu (Swiss Federal Court), 

který řešil spor týkající se imisí.
228

  

O vlivu nových norem na rozhodování soudu bylo pojednáno výše – je logické, že soudy 

(arbitrážní tribunály, či jiné rozhodovací orgány) musejí rozhodovat podle určitých norem, a když 

jsou tyto normy zpřesňovány, případně jsou jimi regulovány nové oblasti, znamená to pro soud 

snažší práci a větší přesvědčivost jeho rozhodnutí, jelikož se soud může odvolávat na jasná právní 

ustanovení – pokud si ovšem strany sporu nezvolí variantu rozhodování dle equity (ex aequo et 

bono), tedy dle zásad spravedlnosti. Pakliže by se strany pro takovouto variantu rozhodly, soud se 

může od existujících norem zcela oprostit (i když „zcela“ je zde relativní – zajisté by 

nepřicházelo v úvahu rozhodnout v rozporu se zásadami kogentními, tedy ius cogens) a v tomto 

případě by soudy měly opět volnější ruku a větší volnost při vynesení rozhodnutí. Je tak třeba 

ocenit odvahu arbitrů z případu Trail Smelter, když neexistovaly žádné úmluvy upravující tuto 

problematiku, a arbitři tak rozhodovali prakticky bezprecedentně a vypomohli si tak hledáním 

analogie v judikatuře národních soudů (v obou případech ale šlo o soudy federální – tedy jistý 

předstupeň soudů mezinárodních, jelikož soud se zde musel také vyrovnávat s několika subjekty 

disponujícími suverenitou určitého rozsahu), i když tyto případy také souvisely jen vzdáleně – 

americký případ se týkal znečištění vod a ve švýcarském případu šlo o zvukové imise, a i když 

ani rozhodnutí v tomto případě nebylo tolik přátelské k životnímu prostředí, jak by 

pravděpodobně bylo při dnešním rozhodování. K rozhodnutí tehdy tedy nebyla žádná 

mezinárodněprávní analogie týkající se ochrany ovzduší, existovaly jen dva zmíněné vnitrostátní 
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(i když federální) případy. Tribunál se pro tuto analogickou aplikaci rozhodl na základě použití 

obecných pravidel mezinárodního práva.
229

  

K jinému obohacujícímu procesu dochází při ovlivňování národních soudů rozhodovací 

činností soudů mezinárodních – nejvíce bude tento vliv patrný např. u Evropského soudu pro 

lidská práva. V těchto případech zmíněné mezinárodní soudy působí jako jakási vyšší instance, 

prostřednictvím které se stěžovatel může domoci svého práva.
230

 Fakticky by tak vnitrostátní 

soudy měly judikaturu mezinárodních soudů přijímat a respektovat jako judikaturu jim soudů 

nadřízených, i když jejich rozhodnutí nejsou závazná de iure,
231

 ipso facto
232

 může být jednání 

(ať již v podobě soudního rozhodnutí či jednání jiného) státu označeno za protiprávní, pokud je 

v rozporu s mezinárodně uznávanými standarty, které jsou právě judikaturou mezinárodních 

soudů ovlivňovány.  

Dále i vnitrostátní soudy mohou být ovlivněny činností soudů mezinárodních, jak je vidět 

na německém případu Donauversinkung
233

 (pokles hladiny Dunaje), kdy se dvě spolkové země, 

Bádensko a Württembersko přely, zda je Bádensko oprávněno stavět na horním toku řeky vodní 

díla, která způsobují menší průtok v po proudu ležícím Württembersku. Zde spolkový soud 

aplikoval pravidlo velmi se podobající pravidlu vyřčenému již v  případu Trail Smelter, a sice že 

„při využívání vodních zdrojů na svém území je každý stát vázán principem vyvěrajícím 

z myšlenky commity of nations založené na mezinárodním právu: tedy, že nesmí poškozovat 

jiného člena mezinárodnho společenství.“
 234

 Dochází tak k tomu, že mezinárodní soud se při 

nedostatku přímé právní úpravy inspiruje vnitrostátním právem či specifikuje jistý obyčej, a svou 

rozhodovací činností působí i na soudy vnitrostátní, které tak jím vyřčená pravidla použijí na 

případy vnitrostátní. I mezinárodní soudy mezi sebou mohou svou judikaturu navzájem 

respektovat a odvolávat se na ni, což se děje např. u Mezinárodního tribunálu pro mořské právo, 

který často odkazuje na judikaturu Mezinárodního soudního dvora.
235
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Nezanedbatelný vliv mají rozhodnutí mezinárodních soudů i na další činnost těchto soudů 

samých; např. soudci Mezinárodního soudního dvora často odkazují na svá předchozí rozhodnutí. 

I když formálně rozhodně nejde o precedenty (zásada stare decisis
236

 se neaplikuje), Mezinárodní 

soudní dvůr je stálým orgánem, který má bezesporu vliv na vývoj mezinárodního práva. „V rámci 

tohoto vývoje souboru judikatury může dát vzniknout důvěře v obdobná rozhodnutí.“
237

 

Mezinárodní soudní dvůr používá předchozí případy jako vodítko pro rozhodování a tato praxe je 

prakticky podobná uznávání precedentů, ačkoli soudci MSD se mohou odchýlit od předchozích 

rozhodnutí, i když se to za dobu existence tohoto soudu prozatím nikdy nestalo. Také 

mezinárodní právníci použijí předchozí rozhodnutí pro svou argumentaci.
238

 Přestože tedy zásada 

stare decisis nemůže být na mezinárodní úrovni použita, rozhodnutí často působí silou své 

přesvědčivosti jako precedenty.
239

  

Dalším způsobem vzájemného působení je případ, kdy rozhodnutí soudu inspiruje státy 

nebo mezinárodní organizace k tvorbě norem - tak tomu bylo např. při vzniku Návrhu článků o 

odpovědnosti státu za aktivity nezakázané mezinárodním právem. V odůvodnění jejich návrhu se 

odkazovalo právě na případ Trail Smelter, tedy na zvykové mezinárodní právo (že jde vlastně o 

zvykové právo, je patrné z rozhodnutí arbitrážního tribunálu rozhodujícího ve věci Trail 

Smelter)
240

.  Vliv případu Trail Smelter se dá vysledovat také v Basilejské úmluvě o kontrole 

pohybu nebezpečného odpadu přes hranice států.
241

 Basilejská úmluva totiž obecně nezakazuje 

obchod s nebezpečnými odpady, nestanovuje konkrétní standarty nakládání s odpady, neurčuje 

cíle a nedává množstevní omezení týkající se nakládání s nebezpečným odpadem. Místo toho se 

tato úmluva snaží v co nejširší míře zachovat práva státu na sebeurčení a stanoví, že státy v 

podstatě mohou jednat se svými zdroji, jak uznají za vhodné, pokud tím neporušují zájmy jiných 

států.
242

 Princip č. 21 Stockholmské deklarace,
243

 princip č. 2 Deklarace z Ria de Janeira o 
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 Setrvat u rozhodnutého. 
237

 WATSON, J.: The WTO and the Environment – Development of competence beyond the trade, Oxon: Routledge 
2013, str. 69. 
238

 Tamtéž, str. 70. 
239

 Tamtéž, str. 71. 
240

 BRATSPIES, R., MILLER, R.: Transboundary Harm: Lessons from the Trail Smelter Arbitration. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006, str. 191-193. 
241

 Tamtéž, str. 190-191. 
242

 Tamtéž, také SCHWABACH, A.: International Law and Institutions, Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd. 2009, str. 
205. 
243

 V souladu s Chartou OSN a se zásadami mezinárodního práva mají státy plné právo užívat své vlastní zdroje ve 
shoděs vlastní politikoupéče o životní prostředí a rozvoj a zároveň jsou zodpovědné za to, aby činnosti, které 
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životním prostředí a rozvoji,
244

 nebo čl. 4 Helsinských pravidel o užívání mezinárodních řek
245

 

jsou v podstatě vyjádřením zásady vyřčené již v  případu Trail Smelter.
246

  

Z toho je patrno, že zejména v počátcích mezinárodního práva životního prostředí soudy 

(a arbitráže) sehrávaly velkou roli při potvrzování nebo upevnění existence pravidel,
247

 jejichž 

formulace později napomohla při vytváření mezinárodních norem.  

 

 

 

2.5. Shrnutí 

 

O sporech a dalších záležitostech sporné povahy v oblasti mezinárodní ochrany životního 

prostředí mohou rozhodovat orgány různé povahy: soudní, kvazisoudní, či arbitrážní. Těmito 

soudy jsou v současnosti Mezinárodní soudní dvůr, Mezinárodní tribunál pro mořské právo, 

Evropský soud pro lidská práva a Soudní dvůr Evropské Unie (ačkoli ten není typickým soudem 

mezinárodněprávní povahy). Dalšími soudy, které mají ovšem spíše arbitrážní povahu, jsou Stálý 

arbitrážní soud a Mezinárodní soud pro arbitráž a smír v oblasti životního prostředí. K soudnímu 

řešení sporů příliš často nedochází, upřednostňováno obvykle bývá diplomatické řešení a 

postoupení sporu k řešení jakékoli z mezinárodních institucí je tak prostředkem ultima ratio.  

Trvalé orgány kvazisoudní povahy jsou např. Interamerická komise pro lidská práva, 

panely Světové obchodní organizace, Kompenzační komise OSN, Latinskoamerický vodní 

tribunál, panely Světové banky, Interamerické banky pro rozvoj a Asijské banky pro rozvoj.  

Všechny tyto orgány zajišťují řešení sporů mírovou cestou, čímž je naplňován článek 33 

Charty OSN. Tyto instituce tak kontrolují dodržování mezinárodního práva, poskytují 

autoritativní výklad právních norem a přispívají tak k právní jistotě.  

Většinou rozhodují podle práva, není ale vyloučeno ani rozhodování podle equity, tedy 

zásad spravedlnosti, což může mít své klady (spravedlivější rozhodnutí) i zápory (menší právní 

jistota). O sporu tak vždy rozhodne na stranách nezávislý orgán v řízení s kontradiktorní povahou 

                                                                                                                                                                                            
spadají pod jejich jurisdikci nebo kontrolu, nepoškozovaly životní prostředí jiných států nebo území, která pod jejich 
státní jurisdikci nespadají.  
244

 Obsah tohoto principu je totožný.  
245 Tento článek říká, že každý stát je na svém území oprávněn k přiměřenému a rozumnému podílení se na 

využívání přínosů mezinárodních vod.  
246

 SCHWABACH, A.: International Law and Institutions, Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd. 2009, str. 202-205. 
247

 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 118. 



 

46 
 

za dodržení zásady rovnosti stran, přičemž toto řízení je zakonečeno vydáním rozhodnutí, které je 

pro strany sporu závazné a (obvykle) konečné. Soudní ani podobné orgány ovšem nedisponují 

žádnou donucovací pravomocí v případě nepodvolení se rozsudku (výjimkou je např. řízení u 

Soudního dvora Evrospké unie, které se ovšem liší kvůli povaze Evropské unie samotné, na 

kterou státy dobrovolně převedly část svých kompetencí). Přesto jsou rozhodnutí těchto 

mezinárodních orgánů bezproblémově dodržována a široce respektována.  

Soudnictvím v širším smyslu se rozumí způsob mírového urovnávání mezinárodních 

sporů, kdy na základě dohody mezi stranami je spor vyřešen rozsudkem nestranného orgánu, 

který je k tomu zmocněn stranami. Arbitráž lze definovat jako urovnávání sporu mezi státy 

prostřednictvím rozhodců, které si strany zvolí a podle práva.  

Arbitráž existovala historicky dříve a soudnictví se vyvinulo z ní. Nejstarší známé případy 

z oblasti životního prostředí, které jsou dodnes citovány (jako např. spory Bering Sea Fur Seals, 

Trail Smelter, Lake Lanoux), tak byly rozhodovány právě arbitrážemi zřízenými ad hoc (tedy pro 

konkrétní případ).  

Arbitráž se vyznačuje velkou autonomií stran - u arbitráže mají strany poměrně velkou 

moc nad tím, jakým způsobem bude řízení vedeno. Výhodami arbitráže jsou rychlost a 

odbornost. Rozhodcem v arbitráži se totiž může stát nejen právník, často jsou povolávání i 

odborníci neprávnického povolání s odborností, která je pro uchopení případu důležitá. Výběr 

rozhodců obvykle probíhá tak, že se ustaví tří- až pětičlenná komise rozhodců, do nichž každá 

strana navrhne stejný počet odborníků, a tito vybraní rozhodci pak společně vyberou předsedu 

tribunálu.  

Naopak trvalé soudy se vyznačují trvalostí složení soudců (ačkoli jsou tito pavidelně 

obměňování), z čehož plyne i konstantnost jejich judikatury. Soudcem u těchto soudů se mohou 

stát výlučně právníci z povolání a tyto orgány rozhodují podle stálých, neměnných pravidel.  

Řešení sporů, které se týkají životního prostředí, má mnohá specifika. K dispozici je 

mnoho různých fór, kde mohou být problémy řešeny, a často dochází k tomu, že si tato fóra 

konkurují, přičemž vztah mezi nimi není vždy uspokojivě upraven. Někdy se spor týká více 

mezinárodních úmluv a dochází tak k jeho fragmentaci, někdy se také na daný případ mohou 

aplikovat paralelní režimy řešení. Mezi klady této situace lez zmínit, že tato fóra se vzájemně 

obohacují, inspirují, a stěžovatelé se tak teoreticky spíš mohou domoci svých práv, nespornou 

nevýhodou ovšem je, že může dojít k účelovému forum shoppingu a vydávání protichůdných 
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rozhodnutí, což může mít neblahé důsledky nejen pro konkrétní spor, ale také pro právní jistotu 

obecně.  

Někteří se také obávají toho, že se vznikem specializovaných soudů (ať již pro záležitosti 

mořského prostředí, či věci životního prostředí obecně), dojde k vyčlenění mezinárodního práva 

životního prostředí z obecného mezinárodního práva, a tyto specializované instituce budou 

sledovat vlastní směr v rozhodování a možná i neúměrně upřednostňovat zájmy životního 

prostředí před jinými kolidujícími zájmy. Obecně se ale spíše nepředpokládá, že by Mezinárodní 

soudní dvůr přestal hrát rozhodující úlohu, jelikož i přes existenci specializovaných institucí jsou 

mu nadále předkládány případy týkající se životního prostředí.  

Obecným problémem mezinárodního práva, který se projevuje i v environmentálních 

záležitostech je, že státy se podvolí jurisdikci soudu jen na základě svého souhlasu, ať již 

uděleného ad hoc nebo předem pro spory určitého typu, vznikající např. z aplikace určité 

mezinárodní úmluvy. Ani účast na statutu soudu neznamená, že se státy podvolují jeho jurisdikci.  

Navíc se stranou v soudním (či obdobném) sporu mohou stát pouze suverénní státy, jen 

velmi výjimečně je umožněna účast jiných subjektů – např. u Evropského soudu pro lidská práva.  

Problémy v řešení sporů jsou dále umocněny také tím, že klauzule v mezinárodních 

environmentálních smlouvách, která mají určit způsob řešení případného sporu, bývají poměrně 

neurčité a nedostatečné, což se ani v půběhu času příĺiš nemění, protože strany vyčerpané 

jednáním o samotném jádru konkrétné smlouvy nevěnují těmto klauzulím dostatečnou pozornost 

a obvykle jen přejímají podobné klauzule ze starších smluv. Dále mezinárodní dokumety chránící 

životní prostředí jsou pouze povahy soft law, a nejsou tudíž soudně vymahatelné.  

Jelikož environmentální problémy jsou často globální a týkají se mnoha států, není vždy 

snadné určit dvě strany sporu. Také je hledání řešení často ovlivněno snahou o kompromisní, 

politicky přijatelné řešení, což nemusí být vždy ku prospěchu věci.  

Celkově se právo životního prostředí stále vyvíjí, jde prozatím o mladé odvětví práva, 

které nemá příliš bohatou judikaturu, ale případů řešených mezinárodními soudy stále přibývá a 

objevují se častěji. Mezinárodní právo životního prostředí také dosáhlo vyšší institucionalizace. 

Nárůst počtu těchto institucí svědčí o vzrůstající důvěře států v ně.  

Někteří se domnívají, že role soudů v dotváření práva klesá, jelikož množství nově 

vznikajících norem ponechává malý prostor k vyplňování mezer v právu, jiní naopak zastávají 

názor, že rozvoj norem má zcela opačné důsledky. 
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Postupem času lze v rozhodování těchto mezinárodních institucí vypozorovat také větší 

favorizaci zájmů životního prostředí.  

Ačkoli mezinárodní soudy se někdy inspirují vnitrostátním právem, samy mezinárodní 

soudy mohou mít nesporně vliv i na rozhodování soudů vnitrostátních (toto je zejména patrné u 

Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU). Formálně v mezinárodním právu 

neexistují precedenty, přesto se soudy ve své činnosti v podstatě neodchylují od své praxe a jejich 

judikatura je tak velmi konstantní a silou své přesvědčivosti dosahuje téměř precedenční váhy. 

Rozhodnutí mezinárodních soudů či arbitráží také ovlivňuje vznik nových norem, jelikož 

principy vyslovené těmito institucemi mohou být zapracovávány do mezinárodních deklarací či 

úmluv.  
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3. Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti 
 

3.1. Základní charakteristika 

 

Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti (Permanent Court of International Justice, dále 

PCIJ) dnes již neexistuje. V jistém smyslu byl předchůdcem Mezinárodního soudního dvora, ale 

nebyl orgánem Společnosti národů, ačkoli s ní byl úzce spojen.
248

 Byl založen článkem 14 Paktu 

Společnosti národů, předchůdkyní OSN.
249

 Jeho činnost byla zahájena v roce 1922 a ukončena 

v roce 1946.
250

 Stálý dvůr nezinárodní spravedlnosti byl prvním stálým mezinárodním tribunálem 

s univerzální jurisdikcí a přispěl tak k ujasnění mnohých aspeků mezinárodního práva, čímž 

podstatnou měrou přispěl k jeho vývoji.
251

 Sídlil v Haagu v Paláci národů,
252

 během německé 

okupace se přesídlil dočasně Ženevy, ve své činnosti však už dále nepokračoval.
253

 Za doby své 

existence vydal 29 rozsudků a 27 poradních posudků.
254

  

 

3.2. Jurisdikce 

 

Dle článku 14 Paktu Společnosti národů měl PCIJ být příslušný vyslyšet a rozhodnout 

jakýkoli spor mezinárodního charakteru, který mu strany předloží. Soud také mohl dávat poradní 

posudky k jakémukoli sporu či otázce předložené mu Radou nebo Shromážděním.
255

  

Existovaly dva způsoby, jak juriskdikci PCIJ přijmout: opční klauzule a tzv. „obecný 

akt“. Stát, který přistoupil k opční klauzuli, přijal ipso facto
256

 jurisdikci soudu bez nutnosti další 

zvláštní úmluvy vůči každému dalšímu státu, který učinil stejný závazek, pro jakékoli budoucí 

                                                           
248 ŠTURMA, P.: Casebook- výběr případů z mezinárodního práva veřejného, 2. vydání, Praha: Scripta Iuridica.2010, 
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 Dostupné z WWW: <http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9>, funkčnost odkazu ověřena k 1. 2. 2015. 
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 Tamtéž.  
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 Dostupné z WWW: <http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9>, funkčnost odkazu ověřena k 1. 2. 2015.  
255

 Dostupné z WWW: <http://www.icj-cij.org/pcij/serie_other/cpji-pcij.pdf>, funkčnost odkazu ověřena k 
1. 2. 2015.  
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právní spory (což v roce 1938 platilo pro 38 států). Dále se tzv. obecným aktem mohl stát zavázat 

k tomu, že všechny své budoucí spory bude řešit konciliací,
257

 arbitráží,
258

 nebo soudně (tak 

učinilo do roku 1938 23 států). V obou případech se tak případ mohl dostat k soudu 

jednostranným podáním.
259

  

 

 

3.3. Životní prostředí 

 

V oblasti životního prostředí PCIJ rozhodoval pouze tři environmentální velmi obdobné případy, 

které se týkaly mezinárodních řek, konkrétně Dunaje, Mázy a Odry. 

 

 

3.4. Vybrané případy 

 

  

Jurisdiction of the European Commission of the Danube, 
260

 B14 (1927) 

 

Tento případ se týká určení jurisdikce pro mezinárodní řeku Dunaj, konkrétně toho, zda se 

jurisdikce Evropské komise k zajištění plavby po Dunaji vztahuje i na nesplavnou část této 

mezinárodní řeky, tedy i na úsek mezi rumunskými městy Galatz a Graila. Zde PCIJ určil, že 

ačkoli pravomoc upravovat poměry v přístavních městech Galatz a Braila náleží místním úřadům, 

právo dohledu týkající se splavnosti a rovného zacházení „všech vlajek“ náleží Komisi.
261

 Jelikož 

každý zásah do řeky může ovlivnit všechny státy nacházející se dále po proudu, a jelikož jsou 

často tyto státy na využívání řeky určitým způsobem závislé, lze hodnotit velmi kladně, že soud 
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 Rozhodčím řízením. 
259

 Dostupné z WWW: <http://www.icj-cij.org/pcij/serie_other/cpji-pcij.pdf>, funkčnost odkazu ověřena k 1. 2. 
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rozhodl, že Komise má pravomoci již v oblastech bližší pramenům a zajistil tak větší jistotu ve 

využívání řeky pro další státy. 

 

Territorial Jurisdiction of the International Commission of the River Oder,
262 

A23 (1929)
263

 

 

 Ve druhém z případů se soud zabýval otázkou velmi obdobnou, a sice zda se Úmluva 

z Barcelony a subsidiárně Versailleská smlouva (kterou byla Odra prohlášena za mezinárodní 

řeku) týká také přítoků řeky Odry, a pokud ano, jak se určí limity teritoriální jurisdikce 

mezinárodní komise této řeky. Spor vznikl z důvodu, že Polsko nesouhlasilo s tvrzením Evropské 

komise pro Odru, že Komise disponuje pravomocí i nad dvěma přítoky Odry nacházející se na 

polském území z důvodu, že tyto přítoky byly „shledány splavnými a přirozeně poskytujícími 

přístup k moři více než jednomu státu.“
264 Soud sice uznal argument Polska, že na něj aplikovat 

Úmluvu z Barcelony nelze, jelikož není její smluvní stranou, dle Versaillské smlouvy, kterou 

Polsko již vázáno je, bude pravomoc komise zasahovat i na zmíněné polské území.
265 Zde šel 

PCIJ dokonce nad rámec teorie limitivané teritoriální suverenity, když prohlásil, že „společný 

zájem na splavnosti řek se stává základem pro společné právo, jehož podstatné znaky jsou 

naprostá rovnost všech poříčních států k používání celého toku řeky a vyloučení jakékoli 

preferenční výsady jakéhokoli poříčního státu vůči jinému,“
266

 a přiklonil se tak dokonce 

ke community theory, tedy teorii, která říká, že s vodami jednoho toku je nutno nakládat jednotně, 

bez ohledu na územní hranice a státy, které tento vodní tok sdílejí, by ho měly spravovat 

společně.
267
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 Teritoriální jurisdikce mezinárodní komise pro řeku Odru.  
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Diversion of Water from the Meuse,
268

 A/B70 (1937)
269

 

 

Tento případ se opět týkal společného využívání řeky – tentokrát šlo o to, do jaké míry 

může jeden stát upravovat tok řeky, aby se nedotkl práv ostatních států řeku taktéž využívajících. 

Řeka Máza pramení ve Francii a dále protéká Belgií a Nizozemskem. Užívání řeky si Belgie a 

Nizozemsko vzájemně upravily roku 1863 smlouvou o režimu využívání vod z řeky Mázy. Bylo 

stanoveno, že běžným způsobem může řeku využívat každý stát a každý stát také může za 

určitých podmínek upravovat říční kanály na svém území bez souhlasu státu druhého. Belgie tedy 

prováděla bez souhlasu Nizozemska výstavbu kanálů, které měly odvést část vody do kanálů na 

severu území. Řešenou otázkou bylo, zda je provádění stavebních prací Belgií a způsob, jakým 

Belgie v současnosti zásobuje vodou kanály na severu území bez souhlasu Nizozemska v souladu 

se zmíněnou smlouvou. Dle PCIJ se má na případ aplikovat výlučně tato smlouva, a dle ní státům 

nic nebrání v takovémto nakládání s řekou, ve smlouvě je totiž výslovně připuštěna úprava 

kanálů v rámci území státu a v takovémto případě nemusí žádat o svolení státu druhého, pokud 

jsou dodrženy podmínky dané smlouvou.
270

  

 

3.5. Shrnutí 

 

Jak plyne ze zmíněných případů, environmentálními záležitostmi se PCIJ ve velkém 

rozsahu nezabýval, životního prostředí se dotýkaly jen tři u něj řešené spory, a i tak pouze 

okrajově. Vzhledem k tomu, že tento soud působil v 1. polovině 20. století, kdy bylo právo 

životního prostředí ještě  velmi mladým právním odvětvím, je toto pochopitelné. I tak ale 

judikatura PCIJ představuje určitý přínos, protože již v této době bylo bráno na zřetel, že 

využívání přírodních zdrojů nesmí státy uskutečňovat sobecky, nýbrž musí brát ohledy i na státy 

sousední, jejich činy dotčenými.  
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 Odklonění vod z řeky Mázy. 
269

 ROBB, C.: International environmental law reports – Early decisions, Cambridge: Cambridge University Press 
1999, str. 157 a následující. 
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 Dostupné z WWW: <http://legal.un.org/PCIJsummaries/documents/english/PCIJ_FinalText.pdf>, funkčnost 
odkazu ověřena k 20. 11. 2014. 
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4. Mezinárodní soudní dvůr 

 

4.1. Základní charakteristika  

 

Mezinárodní soudní dvůr (International Court of Justice, dále ICJ) je nástupcem Stálého 

dvora mezinárodní spravedlnosti, jejich statut i jednací řád jsou z velké části totožné. Vznikl na 

základě Charty OSN (čl. 92
271

) jako hlavní soudní orgán Organizace spojených národů.
272

  

ICJ byl založen roku 1945 a fungovat začal v roce 1946. Ačkoli všechny ostaní hlavní 

orgány OSN sídlí v New Yorku, ICJ sídlí v nizozemském Haagu v Paláci míru. Úkolem tohoto 

soudu je řešit podle mezinárodního práva právní spory předložené mu státy a poskytovat poradní 

posudky týkající se právních otázek, které mu postoupí oprávněné orgány OSN a další zvláštní 

orgány.
273

 Oprávněnými orgány jsou Valné shromáždění, Rada bezpečnosti a mezinárodní 

odborné organizace přidružené k OSN, které k tomu byly zmocněny Valným shromážděním.
274

 

Rada bezpečnosti a Valné shromáždění mohou předložit jakoukoli otázku, ostatní pouze takovou, 

která se týká jejich aktivit,
275

 ICJ funguje na základě Charty OSN, Statutu a jednacího řádu.
276

  

Při rozhodování tento soud jako měřítko aplikuje prameny mezinárodního práva 

veřejného, uvedené v čl. 38 odst. 1 Statutu ICJ.
277

 Navíc pokud strany souhlasí, může soud 

rozhodovat dokonce et aequo et bonno (dle equity), tedy aniž by se limitoval existujícími 

pravidly mezinárodního práva.
278

 Tato možnost zatím v praxi nikdy využita nebyla.
279
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 Tento článek zní: Mezinárodní soudní dvůr je hlavním soudním orgánem Organizace spojených národů.  
Působí podle připojeného statutu, který je založen na statutu Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti a je 
nedílnou částí této Charty. 
272

 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné:Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 360. 
273

 Článek 96 Charty zní: (1) Valné shromáždění nebo Rada bezpečnosti mohou požádat Mezinárodní soudní dvůr, 
aby dal posudek o kterékoli právní otázce. (2) Jiné orgány Organizace spojených národůa odborné organizace, které 
k tomu mohou být Valným shromážděním kdykoli zmocněny, mohou rovněž žádat Dvůr o posudek v právních 
otázkách, které vznikají v oboru jejich činnosti. 
274

 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné:Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 365 
275

 Dostupné z WWW: <http://www.icj-cij.org/>, funkčnost odkazu ověřena k 21. 11. 2014 
276

 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné:Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 360  
277

 Tedy mezinárodní úmluvy, mezinárodní obyčej jako průkaz obecné praxe přijímané za právo, obecné zásady 
práva, uznané civilizovanými národy a jako pomůcku také soudní rozhodnutí a nauku nejvíce kvalifikovaných 
spisovatelů různých národů.  
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 Viz čl. 38 odst. 2.  
279 ČEPELKA Č., ŠTURMA P.: Mezinárodní právo veřejné, Praha: C. H Beck 2008, str. 562.  
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Na rozdíl od rozsudků jeho poradní názory nejsou závazné. Poradní názory soudu mají 

nicméně velkou sílu přesvědčivosti a prestiže a tento názor se neformálně stává v podstatě 

pramenem práva.
280

 Poradní názory poskytují další a potenciálně efektivní prostředek pro řešení 

politických sporů, představují další nástroj dostupný státům a dalším subjektům, které nejsou 

obdařeny politickým či ekonomickým vlivem takového rozsahu, který by jim umožňoval 

svobodné prosazování jejich vůle.
281

 Státy totiž přikládají těmto posudkům nejvyšší důležitost, a i 

organizace OSN tak jeho prostřednictvím nabývají na svém vlivu.  

 

 

4.2. Jurisdikce 

 

Účastníky statutu Soudu jsou všechny státy OSN, tedy dnes 193 států.
282

 Být účastníkem 

statutu neznamená přijmout obligatorní jurisdikci ICJ, k založení jurisdikce je nutný speciální 

souhlas státu. Účastenství na Statutu znamená pouze umožnění přístupu k ICJ.
283

 Dle článku 93 

Charty OSN navíc před ICJ mohou stanout i státy, které se Statutu trvale neúčastní, pokud 

předem prohlásí, že souhlasí se Statutem ICJ a berou ho za závazný (toto je případ Švýcarska, 

Lichtenštejnska, San Marina a Japonska), k připuštění řízení pro tyto státy je ovšem nutný 

předchozí souhlas orgánů OSN, přičemž po tomto schválení přístupu mají pro účely samotného 

řízení nečlenové stejné postavení jako členové.
284

  

Stranou sporu může být pouze stát (článek 34 Statutu). Nárok jednotlivce vůči cizímu 

státu se může stát předmětem projednávání pouze, když stát převezme jeho nárok a uplatňuje jej 

vůči jinému státu svým jménem.
285

  

Jurisdikce tohoto soudu
286

 může být založena formou kompromisu, doložkou ve smlouvě, 

nebo jednostranným opčním prohlášením. V případě dohody obě sporné strany souhlasí 
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 HURD, I.: International Organizations: Politics, law, practice, Cambridge: Cambridge University Press 2011, str. 
187 a následující, také WATSON, J.: The WTO and the Environment – Development of competence beyond the trade, 
Oxon: Routledge 2013, str. 69. 
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 BOISSON, L.: International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons. Cambridge University 
Press, 1999, str. 19 
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 Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations>, funkčnost odkazu ověřena k 20. 1. 2015. 
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 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné:Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 361. 
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 Tamtéž. 
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 Tamtéž, str. 363. 
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 ČEPELKA Č., ŠTURMA P.: Mezinárodní právo veřejné, Praha: C. H Beck 2008, str. 559.  
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s předložením již existujícího sporu ICJ s tím, že jeho rozhodnutí budou brát za závazné (přičemž 

tento souhlas může být dán i konkludentně). V případě (kompromisní) doložky ve smlouvě se 

strany zavazují do budoucna, že všechny v budoucnu vzniklé (s touto úmluvou související) spory 

budou řešit jejich předložením ICJ.
287

 Pokud jde o jednostranné prohlášení, že stát přijímá 

obligatorní jurisdikci soudu, je toto závazné za podmínky reciprocity, tedy vůči státům, které toto 

prohlášení také učinily.
288

  

ICJ má značnou autoritu, naplňuje roli instituce, která vydává konečné rozsudky v 

právních sporech mezi státy. Dle článku 59 Statutu je „rozhodnutí Dvora závazné jen pro strany 

a tu jen, pokud jde o určitý případ“. Navzdory tomu, že rozhodnutí nemají (formálně) 

precedenční charakter, vcházejí v nich obsažená pravidla do politického povědomí států a mohou 

mít podstatný vliv přesahující jejich formální závaznost.
289

 Tyto nálezy jsou konečné a 

nepřipouštějí odvolání (čl. 60 Statutu). Jako mimořádný opravný prostředek připouští statut 

obnovu řízení v případě, že vyšly najevo skutečnosti rozhodujícího významu, které nebyly známy 

v době vydání rozsudku soudu ani sporným stranám. Jeho pozice se nedá popsat pouhým slovním 

výkladem jeho Statutu, jeho autorita je širší.
290

 Je obtížně představitelné, že by se nějaký stát 

odvážil ICJ odporovat, a jeho rozhodnutí jsou tak obvykle bezvýjimečně dodržována.
291

  

O významu Mezinárodního soudního dvora svědčí skutečnost, že disponuje také jistou 

donucovací pravomocí. Při nesplnění rozsudku se ve zvláštních případech může druhá strana 

obrátit na Radu bezpečnosti, která může přijmout opatření k vykonání rozsudku.
292

 Tento postup 
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 Přesto, že se státy někdy obecně zaváží k přijetí jurisdikce předem, i tak pro ně není zcela nemožné tuto 
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Oxon: Routledge 2013, str. 69. 
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 Tamtéž.  
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 Tamtéž, str. 196-199. 
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lze použít jen v případech, pokud by takové opatření bylo nutné k zajištění mezinárodního míru a 

bezpečnosti (tedy tehdy, kdyby v případě neplnění byl ohrožen mezinárodní mír a bezpečnost).
293

  

 

 

4.3. Životní prostředí 

 

Jelikož ICJ je obecným soudem, nezabývá se pouze problematikou práva životního 

prostředí. Environmentální případy tak zatím tvoří jen malý zlomek jeho rozhodovací činnosti. 

Prvním (a také jedním z nejslavnějších) případem týkajícím se životního prostředí byl spor Corfu 

Channel, mezi významné se dále řadí případy Pulp Mills a Gabčíkovo-Nagymáros.  

Hned několikrát se ICJ při své rozhodovací činnosti věnoval legalitě hrozby a použití 

jaderných zbraní, zejména v rámci svých advisory opinions.
294

 Již v roce 1973 byly řešeny dva 

spory, kdy Austrálie a Nový Zéland podaly u ICJ na Francii žalobu týkající se jaderných testů 

v jižním Pacifiku. V roce 1995 byla podána žádost o přezkum situace ze zmíněného rozsudku. 

Dále v letech 1993 a 1995 byl ICJ požádán o poradní posudek v této věci a v roce 2014 proběhlo 

pokračování v podobě sporu o povinnosti týkající se vyjednávání souvisejících se zastavením 

závodů v jaderném zbrojení a odzbrojení.
295

  

Vícekrát se ICJ také zabýval spory týkajícími se rybolovu (spor Austrálie a Kanady v roce 

2014, Španělska a Kanady v roce 1995, Německa a Islandu v roce 1972, Velké Británie a Islandu 

v roce 1972, Velké Británie a Norska roku 1949
296

).  

Obecně lze tedy říci, že nejčastěji řešenou oblastí u ICJ je problematika jaderných zbraní a 

opakovaně se objevují také rybolovné případy. Poměrně obvyklé jsou také žaloby jednoho státu 

na druhý z důvodu způsobení environmentálních škod, kde se pak tyto státy domáhají náhrady, 

přičemž tyto spory jsou stále častější (častěji se začínají objevovat zhruba v posledních 10 

letech).  
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4.4. Vybrané případy 

 

Corfu Channel
297 

(1949) 

 

Šlo o první sporný případ předložený ICJ. Tento spor navazoval na incidenty v Korfské 

úžině, kde dva britské torpédoborce najely na miny a byly rozsáhle poškozeny, přičemž přišlo o 

život 44 lidí a dalších 52 bylo vážně zraněno.
298

 Velká Británie žádala ICJ o rozhodnutí, zda je 

Albánie (jelikož miny se nacházely ve vodách podléhajících její jurisdikci) za incident 

zodpovědná, a jestli je tím pádem povinna zaplatit Velké Británii kompenzaci.
299

 Albánie o 

existenci minového pole musela mít znalost, dle obecně uznávaných zásad lidskosti, svobodné 

námořní plavby tedy byla povinna blížící se lodě o tomto nebezpečí notifikovat, to ale 

neučinila.
300

 V tomto případu totiž ICJ vyslovil princip, že „každý stát je povinen nedovolit 

vědomě užívat své území k páchání jednání, které by zasahovalo do práv jiného státu.“
301

 Tyto 

principy byly později převzaty Stockholmskou deklarací (zejména čl. 21)
302

 a Deklarací z Ria 

(princip č. 2).
303

  

 

 

Fisheries Jurisdiction Case304 (1972) 

 

Tento spor je jedním z mnoha týkajících se rybářských práv. Zde došlo k tomu, že 

islandský parlament prohlásil oblast o vzdálenosti přesahující 12 námořních za svou výlučnou 

ekonomickou zónu, což odůvodňoval ohroženými stavy mořských zdrojů. Obyčej sice uznává 
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 ŠTURMA, P.: Casebook- výběr případů z mezinárodního práva veřejného, 2. vydání, Praha: Scripta Iuridica.2010, 
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 SCHWABACH, A.: International Law and Institutions, Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd. 2009, str. 203 
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 States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the 
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or of areas beyond the limits of national jurisdiction. 
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 Znění je totožné.  
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 Rybolovný případ.  
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preferenční práva státu na mořské zdroje, když je na nich tento stát závislý, nemůže ovšem 

ostatní státy (zejména ty, jež v dané oblasti historicky právo rybolovu dlouhodobě vykonávají) 

zcela vyloučit. Jelikož tedy Island nechtěl pouze preferenční, ale výlučná práva, zhodnotil ICJ 

jeho jednání jako protiprávní. Dále sporným stranám (oponentem zde byla Velká Británie a 

Německo) uložil povinnost vyjednávat a dohodnout se. Rozhodnutí bylo určitým kompromisem, 

protože Islandu bylo zakázáno podnikat kroky proti cizím lodím rybařícím ve sporném území a 

cizí lodě získaly povinnost dodržovat jisté limity. Došlo zde k proklamaci povinnosti brát ohled 

na práva ostatních států při zachování a využívání mořských zdrojů.
305

  

 

 

Gulf of Maine
306

 (1984) 

 

Tento případ se týkal určení mořských hranic mezi USA a Kanadou v zálivu Maine. USA 

argumentovaly, že by se měly v úvahu brát mořské ekosystémy a populace rybích zdrojů, protože 

ani jeden stát by neměl mít výlučnou odpovědnost za udržitelnost těchto zdrojů. ICJ rozhodl ve 

prospěch Kanady a určil hranici tak, že ekosystém rozdělil mezi oba státy v duchu zásady 

přátelské a produktivní spolupráce v mořských záležitostech.
307

  

 

 

Nuclear Tests, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons (in Armed Conflict), 

Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to 

Nuclear Disarmament
308

 (1973, 1993, 1995, 2014) 

 

Jaderné zbraně byly u ICJ řešeny hned několikrát, poprvé již roku 1973, kdy Nový Zéland 

a Austrálie zažalovaly Francii, která prováděla atmosférické jaderné testy v jižním Pacifiku, a 

dožadovaly se ukončení těchto aktivit s ohledem na možnost vzniku rozsáhlých a nenávratných 

škod (zejména se dovolávaly principu prevence, který v té době patřil mezi poměrně nové 
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 Jaderné testy, legalita hrozby a použití jaderných zbraní (v ozbrojeném konfliktu), povinnosti týkající se 
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principy mezinárodního práva životního prostředí). V tomto sporu bohužel ICJ rozhodnutí 

nevydal, jelikož Francie od jaderných testů v atmosféře upustila (nadále konala jen testy v 

podzemí a v omezeném rozsahu), předmět sporu tak během řízení zanikl. ICJ ovšem při této 

příležitosti konstatoval, že „i kdyby následkem jaderných pokusů nevznikly žádné škody, je 

protiprávní jednání státu, které následkem jaderného výbuchu způsobuje změnu v podmínkách 

území a životního prostředí jiného stát, jakož i znečišťuje atmosféru.“
309

 Nicméně soud se při této 

příležitosti zabýval i závazností jednostranného prohlášení (zde konkrétně prohlášení 

francouzského prezidenta o zanechání testů) a dospěl k závěru, že jeho povaha je závazná, což je 

formulace jistě přínosná pro obecné mezinárodní právo veřejné.
310

  

Roku 1995 požadoval Nový Zéland, aby se ICJ k této otázce znovu vyjádřil (v návaznosti 

na zveřejněné plány Francie provádět další testy). Tentokrát Nový Zéland argumentoval navíc 

principem předběžné opatrnosti, což znamenalo přenesení důkazního břemene na Francii jakožto 

toho, kdo chce riskantní činnost provádět. Jelikož ale nebyly splněny procesní podmínky, ICJ 

musel žádost Nového Zélandu odmítnout.
311

  

V roce 1993 se Světová zdravotnická organizace (WHO) domáhala odpovědi na otázku, 

zda je užití jaderných zbraní (včetně hrozby jejich užití) s ohledem na dopad na životní prostředí 

v rozporu s normami mezinárodního práva.
312

 Později se k jejich žádosti o poradní stanovisko 

připojilo i Valné shromáždění OSN. Soud sice odmítl poskytnout odpověď Světové zdravotnické 

organizaci s odůvodněním, že WHO by se mohla zabývat pouze a výlučně následky užití 

jaderných zbraní, nikoli příčinami. Druhým argumentem pro odmínutí byl důvod „speciality“, 

kterým poukazuje na dělbu funkcí v systému OSN: otázka legality užití jaderných zbraní by měla 

být řešena (celou) OSN, jelikože jde o obecnou otázku, a nikoli WHO.
313

  

Tazatelé se mimo jiné odvolávali i na Dodatkový protokol (z roku 1977) k Ženevským 

úmluvám (z roku 1949), který ve svém čl. 35 a 3 zakazuje takové prostředky vedení války, které 
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působí rozsáhlé, dlouhodobé a závažné škody na životním prostředí. Dále odkazovali na zásadu 

21 Stockholmské deklarace, na princip č.2 Deklarace z Ria de Janeira,
314

 či na Úmluvu zakazující 

vojenské nebo jakékoli jiné nepřátelské použití technik  modifikujících životní prostředí z roku 

1977.
315

 ICJ judikoval, že hrozba či užití jaderných zbraní by byla obecně v rozporu 

s mezinárodním právem použitelným pro ozbrojené konflikty. Vydaný posudek byl ovšem tak 

nejednoznačný, že jednotlivá zpravodajská a odborná média jej tehdy hodnotila zcela 

protichůdně.
316

 Ačkoli ICJ konstatoval, že neexistují mezinárodněprávní normy specificky 

zakazující užití jaderných zbraní, jejich užití by mělo katastrofické následky, implicitně lze z 

jiných mezinárodních norem (nejpříměji relevantním pravidlem je zákaz použití síly zakotvený 

v Chartě OSN) dovodit, že jejich užití by bylo protiprávní.
317

 

Lze pochopit, že tento soud se nacházel v obtížné situaci, když se snažil najít řešení 

přijatelné pro všechny. ICJ se také musel zabývat tím, zda posudek na tuto otázku vůbec 

poskytnout, jelikož se jedná spíše o politické téma. Kdyby ovšem odmítl, byl by obviněn z toho, 

že odepřel spravedlnost, zároveň musel hledat opatrné řešení, kterým nerozhněvá většinu států 

ani jaderné mocnosti.
318

 Jistě stojí také za zmínku, že tohoto řízení se účastnil největší počet států 

vůbec.
319

  

V tomto posudku ICJ také vyjádřil následující: „životní prostředí není abstraktní, ale 

představuje životní prostor, kvalitu života a skutečné zdraví lidí, včetně nenarozených generací. 

Existence obecné povinnosti států zabezpečit, aby činnosti v jejich působnosti a pod jejich 

řízením respektovaly životní prostředí ostatních států či oblastí mimo národní jurisdikce, je dnes 

součástí souboru norem mezinárodního práva týkajícího se životního prostředí.“
320

 

Při této příležitosti Mezinárodní soudní dvůr poprvé uznal princip č. 21 Stockholmské 

deklarace za pravidlo obyčejového mezinárodního práva, i když tak neučinil výslovně z důvodu 
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ochrany budoucích generací, nýbrž svou argumentaci založil na výkladu závazných 

mezinárodních smluv týkajících se ozbrojených konfliktů.
321

  

V současné době u ICJ probíhá řízení týkající se jednání k zastavení jaderného zbrojení. 

Marshallovy ostrovy zde obviňují Velkou Británii, Indii a Pákistán z porušení Smlouvy o nešíření 

jaderných zbraní, zejména tím, že tyto státy odepřely vyjednávání k omezení jaderného 

zbrojení.
322

  

 

 

Phosphate Lands in Nauru
323

 (1989) 

 

Než stát Nauru získal samostatnost, byl společně spravován Austrálií, Novým Zélandem a 

Velkou Británií. Během této doby bylo na jeho území Austrálií vytěženo mnoho fosfátu, a z velké 

části byl tak ostrov učiněn neobyvatelným. Nauru se tedy po nabytí suverenity domáhal, aby ICJ 

prohlásil, že Austrálie porušila kromě Dohody o společné správě ostrova z roku 1947 také  

čl. 76 Charty OSN
324

 tím, že přispěla k fyzickému zničení ostrova a nijak to následně 

nenapravila, čímž také porušila práva naurského lidu na nakládání s jejich přírodním bohatstvím. 

Soud zde neměl příležitost vynést rozsudek, jelikož Austrálie Nauru nabídla finanční 

kompenzaci, kterou se Nauru rozhodlo přijmout a řízení bylo tak zastaveno.
325
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Gabčíkovo-Nagymáros (1993) 

 

 Jádrem tohoto případu byla otázka, zda lze porušení mezinárodní smlouvy ospravedlnit 

ochranou životního prostředí.
326

 Ke skutkovým okolnostem případu: roku 1977 Maďarsko a 

Československo uzavřeli smlouvu týkající se společného vybudování soustavy vodních děl na 

Dunaji, která měla umožňovat splavnost řeky a také sloužit k výrobě elektřiny.
327

 Maďarsko 

ovšem v 90. letech odmítlo v pracích na projektu pokračovat s odůvodněním, že stavba bude mít 

negativní dopad na životní prostředí a své jednání ospravedlňovalo vznikem nových 

environmentálních norem.
328

  

Následná jednání byla neúspěšná, Maďarsko smlouvu vypovědělo a (tehdy již 

samostatné) Slovensko se obrátilo na ICJ.
329

 Ten judikoval (kromě toho, že strany mají nadále 

jednat v dobré víře, aby uskutečnily původní záměr smlouvy), že od doby uzavření smlouvy sice 

vznikly nové normy životního prostředí, ty ale v žádném případě stát neopravňují k odstoupení 

od smlouvy (jelikože nejde o normy kogentní). Pouze kdyby existoval stav nouze, může to stát 

ospravedlnit od plnění povinností ze smlouvy.
330

 Stav nouze musí být odůvodněný ochranou 

podstatného zájmu státu, který se dopustil jednání, které odporuje některému z jeho 

mezinárodních závazků. Tento zájem musí být ohrožen vážným a bezprostředně hrozícím 

nebezpečím. Jednání, které je předmětem sporu, musí být jediným prostředkem ochrany tohoto 

zájmu, toto jednání nesmí vážně poškodit podstatný zájem státu, vůči kterému daný závazek 

existuje, a stát, který se dopustil takového jednání, nesmí přispět ke stavu nouze.
331

 O stav nouze 

se však v případu Gabčíkovo-Nagymaros rozhodně nejednalo.
332

  

 I když tak ICJ nedal Maďarsku za pravdu, uznal, že v oblasti životního prostředí „ je 

vyžadována opatrnost a předcházení kvůli často nezvratnému charakteru škod na životním 
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prostředí a omezeným možnostem nápravy tohoho druhu škody.“ Nové normy „práva 

regulujícího životní prostředí se mají brát v úvahu a na nové požadavky brán adekvátně zřetel, a 

to nejen když státy začínají s novými činnostmi, ale též pokud pokračují v činnostech, které začaly 

v minulosti. Tato nutnost propojení ekonomického vývoje a ochrany životního prostředí je 

výstižně vyjádřitelná pojmem trvale udržitelného rozvoje.“
333

   

Ačkoli hlavní myšlenkou rozhodnutí je potvrzení zásady pacta sunt servanda,
334

 opět se 

zde ICJ snažil o politický kompromis, jelikož jednoznačně nedává za pravdu ani jedné ze stran.
335

  

 

 

Pulp Mills on the River Uruguay
336

 (2006) 

 

Argentina u ICJ zažalovala Uruguay a zároveň se domáhala vydání předběžného opatření, 

které mělo spočívat v zákazu provozu dvou továren na výrobu celulózy vystavěných na řece 

Uruguay, která tvoří společnou hranici těchto dvou států, jelikož byla přesvědčena, že tato 

zařízení mají negativní dopad na životní prostředí, zejména na ekosystém společné řeky. Ačkoli 

zde soud opětovně deklaroval již zažité principy týkající se ochrany sdílených přírodních zdrojů, 

a sice že žádný stát nemůže využívat své území tak, aby jinému způsoboval újmu, v tomto 

případě nebylo shledáno, že by Uruguayí provozovaná zařízení skutečně představovala 

„bezprostřední hrozbu nenapravitelné škody pro vodní prostředí řeky Uruguay.“
337

  

 

 

Aerial Herbicide Spraying
338

 (2008) 

 

 Kolumbie prováděla letecky postřik toxickým herbicidem na území v blízkosti hranice s 

Ekvádorem a dokonce částečně i za touto hranicí, což způsobilo závažnou újmu lidem, úrodě, 
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zvířatům i životnímu prostředí na území Ekvádoru. Proto Ekvádor podal u Mezinárodního 

soudního dvora na Kolumbii žalobu, ve které žádal odškodnění. ICJ se ovšem k rozhodnutí 

nedostal, jelikož během řízení byla mezi spornými stranami uzavřena dohoda, která „plně a zcela 

řeší všechny požadavky Ekvádoru.“ Kolumbie následně požádala o vyškrtnutí případu z agendy 

ICJ. Tento případ je dokladem toho, jak samotná „hrozba“  řízení před ICJ a veřejné projednávání 

„provinění “ stát motivuje snažit se spor rychle vyřešit ke spokojenosti státu poškozeného.
339

 

 

 

Whaling in Antarctic
340

 (2010) 

 

V roce 2010 podala k Mezinárodnímu soudnímu dvoru Austrálie žalobu na Japonsko, 

protože to se svým programem lovu velryb mělo dopustit porušení Mezinárodní úmluvy o 

regulaci velrybářství
341

 a dalších povinností plynoucích z jiných norem mezinárodního práva k 

zachování mořských savců a mořského prostředí obecně. Japonsko provádělo rozsáhlý lov 

velryb, který se snažilo prezentovat jako vědecký výzkum (který by byl na základě zmíněné 

úmluvy za určitých podmínek přípustný), ačkoli šlo v podstatě o komerční lov. ICJ zde plně 

vyhověl požadavkům Austrálie na ukončení programu ze strany Japonska a poskytnutí garance, 

že v lovu nebude pokračovat, dokud jeho podmínky neuvede do souladu se svými 

mezinárodněprávními závazky. ICJ prohlásil, že hlavní kritéria, která určují, že japonský 

rybolovný program „JARPA II“ nemůže být klasifikován jako vědecko-výzkumný, jsou 

následující: tento program není časově ohraničený, vědecké výstupy jsou omezené a „JARPA II“ 

nijak nespolupracuje s jinými výzkumnými programy Antarktického oceánu. Navíc, i kdyby 

program samotný jako vědecký ohodnocen byl, zabíjení velryb a jiné nakládání s nimi pod 

výjimku z Úmluvy nespadá.
342

 

Japonsko tedy poprvé za 25 let zrušilo každoroční program lovu, ale prohlásilo, že 

v ostatních oblastech v něm hodlá pokračovat. Stávající program se chystá přizpůsobit 
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podmínkám stanoveným v rozsudku ICJ a předložit Mezinárodní komisi pro regulaci lovu 

velryb
343

 ke schválení.
344

  

 

 

Costa Rica, San Juan River
345

 (2011) 

 

V současné době u ICJ probíhá řízení týkající se stavby silnice u řeky San Juan státem 

Kostarika – touto činností měla Kostarika způsobit environmentální újmu státu Nikaragua, 

zejména zanášení řeky San Juan a přispění k erozi. Nikaragua žádá obnovení statu quo a náhradu 

škody. K rozhodnutí zatím nedošlo, avšak ICJ odmítl žádost Nikaraguy o vydání předběžného 

opatření.
346

 

 

 

4.5. Shrnutí  

 

Ačkoli počet případů řešených u ICJ není nijak závratný a environmentální věci z něho 

tvoří jen malou část, o všech jeho rozhodnutích se dá beze sporu prohlásit, že jsou pro 

mezinárodní právo obecně velmi významné a těší se neobvyklému respektu. Někdy pouhé 

zahájení sporu u tohoto soudu vede k tomu, že sporné strany jsou ochotnější řešit spor vzájemnou 

dohodou. Pokud ne, i tak je obvykle ICJ nabádá, aby vyjednávaly a vyhnuly se tak nutnosti 

rozsudku.  

Díky institutu poradních posudků je možné zabránit sporu před jeho vznikem, i když 

vznesení otázky k posouzení je značně omezeno (mohou tak učinit pouze státy a některé 

mezinárodní organizace). Tyto poradní posudky mají podobně jako rozsudky tohoto soudu 
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velkou váhu a těší se respektu mezinárodního společenství, proto se mohou stát i politickým 

nástrojem ochrany států s menším politickým vlivem.  

V rámci těchto posudků už byla hodnocena i otázka tak závažná, jako jaderné zbraně, 

které by pro životní prostředí mohly mít katastrofické důsledky. I přes existenci 

specializovanějších institucí jsou Mezinárodnímu soudnímu dvoru nadále předkládány také 

otázky mořského práva. Významným případem byl také spor Gabčíkovo – Nagymáros, ve kterém 

soud sice konstatoval důležitost ochrany životního prostředí, zároveň ale prohlásil, že kogentní 

normy týkající se životního prostředí nemají povahu norem kogentních a tak možným negativním 

dopadem na životní prostředí nelze odůvodnit porušení principu pacta sunt servanda.
347

 Soud 

často pomáhá formulovat již v určité míře ustálené, ale zatím nikde nevyřčené principy, což z něj 

činí velmi významnou instituci.  

Rozsudky Mezinárodního soudního dvora jsou za určitých podmínek vynutitelné, ale to v 

podstatě pouze tehdy, pokud by jejich nesplnění mělo následky pro mezinárodní mír a 

bezpečnost. Zatím u žádného rozsudku týkajícího se životního prostředí nebyla tato donucovací 

pravomoc uplatněna.  
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5. Mezinárodní tribunál pro mořské právo 

 

5.1. Základní charakteristika 

 

Mezinárodní tribunál pro mořské právo (The International Tribunal for the Law of the 

Sea, dále ITLOS, případně Tribunál) je nezávislým soudním orgánem, který vznikl na základě 

Úmluvy OSN o mořském právu (United Nations Convention for the Law of the Sea, dále 

UNCLOS) roku 1994, svou činnost zahájil roku 1996. Sídlí v německém Hamburku
.348

 A řídí se 

Statutem Tribunálu pro mořské právo, který je přílohou UNCLOS.
349

  

Tribunál není součástí Organizace spojených národů, ačkoli na tuto organizaci má úzkou 

vazbu (tyto instituce spolupracují). OSN tomuto soudu propůjčilo mimo jiné tzv. „observer 

status“
350

 ve Valném shromáždění OSN.
351

 

Mohou se na něj obracet státy, mezinárodní organizace a v některých případech i 

jednotlivci.
352

 

Soud má několik specializovaných komor (Seabed Disputes Chamber
353

, Chamber of 

Summary procedure,
354

 Chamber for the Fisheries Disputes,
355

 Chamber for Marine 

Environment Disputes
356

) a navíc u něj mohou vznikat komory ad hoc. Tyto ad hoc komory 

zřizuje Tribunál k řešení konkrétních sporů na požádání stran, přičemž jejich složení spoluurčuje 

společně se stranami.
357

  

 

                                                           
348

 Úmluva vznikla již roku 1982 - dostupné z WWW: <https://www.itlos.org/en/general-information/>, funkčnost 
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5.2. Jurisdikce 

 

Jurisdikce Tribunálu zahrnuje jakýkoli spor smluvních stran UNCLOS, které jeho 

jurisdikci přijaly dle čl. 287 (pokud jde o interpretaci a aplikaci UNCLOS).
358

 Stranou Úmluvy je 

aktuálně 166 států.
359

 ITLOS není jediným možným prostředkem pro řešení možných sporů 

vznikajících z interpretace a aplikace Úmluvy. Úmluva nabízí různé možnosti řešení sporů včetně 

smírčího řízení, pokud tyto alternativní metody nepovedou k výsledku, nabízí se čtyři soudní 

možnosti řešení sporů: Mezinárodním tribunálem pro mořské právo založeného dle Přílohy VI 

UNCLOS, Mezinárodním soudním dvorem, arbitrážním tribunálem ustaveným podle Přílohy VII 

a zvláštním arbitrážním tribunálem ustaveným podle Přílohy VIII. Každý stát si tak může vybrat 

jednu nebo více možností.
360

  

Tribunál má především působnost dle článku 288 Úmluvy, který je mu předložen 

v souladu s ní - do jurisdikce Tribunálu spadají všechny spory týkající se Úmluvy OSN o 

mořském právu a všech dalších úmluv, které souvisejí s účelem UNCLOS pro případ řešení sporů 

odkazují k Tribunálu.
361

 Při výkladu a provádění UNCLOS existuje ovšem více možných 

prostředků řešení sporů. Pokud ovšem řešení pomocí těchto prostředků nepovede k urovnání 

sporu, může být spor předložen Tribunálu, ICJ nebo zvláštnímu arbitrážnímu tribunálu. Pokud by 

strany pro urovnání sporu nepřijaly stejné řízení, může být věc předložena pouze arbitráži 

ustavené dle přílohy VII UNCLOS.
362

  

V   otázkách týkajících se oblasti mořského dna (dále jen „Oblasti“) za hranicemi národní 

jurisdikce platí výlučná příslušnost Mezinárodního tribunálu pro mořské právo.
363

 Oblasti se týká 

Část 11. UNCLOS. Je v ní upravena povaha Oblasti a jejích zdrojů jako společného dědictví 

lidstva a nutnost jejího využívání k mírovým účelům, nutnost respektovat zájmy pobřežních států 

a ochranu mořského prostředí a zásady výzkumu. Od čl. 186 dále je upraveno urovnávání sporů 

týkajících se Oblasti – v těchto sporech mohou být stranami účastnické státy, Mezinárodní úřad 

pro mořské dno, Podnik (orgán Úřadu, který bezprostředně provádí průzkum a těžbu v Oblasti), 

státní podniky, fyzické či právnické osoby provádějící určitou činnost v oblasti, které mají státní 
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příslušnost účastnických států anebo jsou těmito státy nebo jejich státními příslušníky účinně 

kontrolovány, které provádějí určitou činnost v Oblasti.  

ITLOS má jurisdikci nejen k řešení sporů, ale také může vydávat poradní stanoviska 

k otázkám souvisejícím s UNCLOS, zatím tak ale učinil pouze dvakrát.
364

  

Rozhodnutí Tribunálu jsou konečná a závazná a od stran sporu se očekává, že budou 

jednat v souladu s nimi. Nicméně, ITLOS žádnými prostředky pro vynucení svých rozsudků 

nedisponuje.
365

 Navzdory konečnosti rozhodnutí je i možnost podat návrh na interpretaci či revizi 

rozsudku.
366

  

Podobně jako ICJ je i ITLOS nadán pravomocí udílet poradní posudky,
367

 zatím tak učinil 

pouze dvakrát.
368

  

ITLOS také může rozhodovat o předběžných opatřeních, která za daných okolností 

považuje za vhodná, aby zachoval příslušná práva stran sporu anebo aby zabránil vážnému 

poškození mořského prostředí, než bude vyneseno konečné rozhodnutí, když usoudí, že mu spor 

prima facie
369

 přísluší.
370

  

 

 

5.3. Životní prostředí 

 

ITLOS zatím řešil pouhých 23 případů.
371

 Ačkoli potenciál Tribunálu v ochraně 

(mořského) životního prostředí je velký, zatím neměl moc příležitostí k jeho uplatnění, 

pravděpodobně proto, že vznikl teprve před nedávnou dobou.  
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 Čl. 290 UNCLOS.  
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Tribunál má velký potenciál, který se zatím vzhledem ke krátké době existence soudu 

ještě zcela nerozvinul. Zatím rozhodoval v převážné většině případů o propuštění zadržených 

plavidel, významnější z hlediska životního prostředí jsou zatím jen dva níže zmínění případy.  

 

 

 5.4. Vybrané případy 

 

Bluefin Tuna Cases
372

 (1999) 

 

V těchto případech proti sobě stály Nový Zéland a Austrálie na jedné straně a Japonsko na 

straně druhé. Nový Zéland i Austrálie se domnívaly, že Japonsko svým experimentálním 

programem na lov tuňáka porušilo své povinnosti z Úmluvy na ochranu tuňáka australského a 

UNCLOS a požadovaly, aby byl ustaven arbitrážní tribunál (podle Přílohy VII Úmluvy OSN o 

mořském právu), který by toto porušení povinností deklaroval. Do doby ustanovení tohoto 

arbitrážního tribunálu požadovaly, aby ITLOS uložil předběžné opatření, kterým by bylo 

stanoveno, jaké množství tuňáků může být kterým státem vyloveno a dále aby Japonsko ukončilo 

experimentální rybolov a jednalo v souladu s principem předběžné opatrnosti. Dle Japonska 

kromě jiného zde neměl ITLOS žádnou pravomoc, jelikož všechny spory mezi stranami mají 

spíše povahu vědeckou než právní. Když už by dle Japonska šlo o právní spor, tak by se mělo 

postupovat dle Úmluvy o zachování jižního tuňáka obecného (Convention for the Conservation 

of Southern Bluefin Tuna) z roku 1993 (ta ale nepředepisuje povinný způsob řešení sporů), a ne 

podle Úmluvy OSN o mořském právu. ITLOS zde prohlásil, že existence úmluvy z roku 1993 

nebrání, aby se postupovalo dle Úmluvy OSN o mořském právu. Mezi Austrálií, Novým 

Zélandem a Japonskem probíhaly konzultace a vyjednávání – kdyby měla některá strana za to, že 

byly vyčerpány možnosti nápravy, nemusela by se jich účastnit. Ačkoli ITLOS nemůže zcela 

hodnotit vědecké důkazy, je jisté, že stav tuňáků je ohrožen a určitá opatření jsou zajisté nutná, 

aby byla práva stran zachována. Dle některých separátních vót soud přestoupil pravomoci a 

zasáhl do meritu věci, ačkoli měl rozhodovat pouze o předběžném opatření.
373
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Za jádro rozhodnutí je považován výrok, který obsahuje odkaz na princip předběžné 

opatrnosti, a sice že strany by „za daných okolností měly jednat s opatrností a obezřetností, a to 

tak, aby bylo zajištěno, že budou přijata účinná ochranná opatření, která umožní předejít 

závažným škodám na populaci tuňáka australského.
374

 Soudce Treves navíc vyjádřil myšlenku, 

že „princip předběžné opatrnosti nemusí být chápán pouze ve smyslu, jak je chápán 

mezinárodním právem, nýbrž lze ho pojmout i jako „logický důsledek potřeby zajistit, že v době, 

kdy bude arbitrážní tribunál rozhodovat vě věci samé, nebude skutkový stav změněn. “
375

  

 

 

The MOX Plant Case
376

 (2001) 

 

Dle Irska se Velká Británie dopustila porušení úmluvy UNCLOS tím, že povolila 

výstavbu a činnost elektrárny MOX (zkratka z Mixed Dioxide Plant) na pobřeží Irského moře. 

Tato elektrárna měla zpracovávat vyhořelé jaderné palivo.
377

 Velká Británie své počínání 

odůvodňuje požadavky čl. 6 odst. 1 směrnice 96/29/Euratom. Dle Irska Velká Británie porušila 3 

druhy pravidel: jednak dle Úmluvy a dle obecného mezinárodního práva: povinnost 

spolupracovat s Irskem v opatřeních k ochraně a zachování Irského moře (čl. 123, 197 Úmluvy), 

povinnost provést předchozí posuzování vlivů elektrárny na životní prostředí a mezinárodního 

pohybu radioaktivního materiálu spojeného s čiností elektrárny, povinnosti k ochraně mořského 

prostředí Irského moře, včetně učinění všech možných opatření k prevenci a snížení dalšího 

radiaktivního znečištění Irského moře (čl. 192 a následující, 207, 211, 212, 213).
378

  

Irsko se dožadovalo ustavení arbitrážního tribunálu a do té doby uložení předběžných 

opatření, která by Velké Británii zakázala provoz továrny a jakýkoli pohyb radioaktivního 
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materiálu v mořských oblastech pod britskou jurisdikcí.
379

 Velká Británie oponovala, že (kromě 

jiného) Irsko selhalo v prokázání toho, že Velká Británie skutečně ustanovení Úmluvy porušila 

(či v budoucnu provozem elektrárny poruší) nebo způsobí závažnou újmu mořskému prostředí. 

Dle Velké Británie také chybí naléhavá nutnost, tedy nezbytný předpoklad, aby Tribunál mohl 

předběžné opatření uložit, jelikož v mezidobí Velká Británie nechystá žádné kroky, kterými by 

práva Irska mohla být dotčena. Navíc dle Velké Británie ITLOS postrádá pravomoc dle čl. 282 

UNCLOS, protože spor se řídí povinnými pravidly pro řešení sporů předepsanými Úmluvou pro 

ochranu mořského životního prostředí v severovýchodním Atlantiku (The Convention for the 

Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, OSPAR) případně smlouvou 

EURATOM. Soud nicméně konstatoval, že mu pravomoc v tomto případu přísluší.
380

  

Důkazy neukázaly na nenapravitelné škody, ke kterým by došlo před ustavením 

arbitrážního tribunálu uvedením elektrárny do provozu. Irsko tedy bylo se svým požadavkem na 

předběžné opatření neúspěšné, ačkoli mnozí soudí, že tribunál měl aplikovat princip předběžné 

opatrnosti a Irsku s udělením požadovaných předběžných opatření vyhovět.
381

  

Tento případ byl typický velkou nekooperací stran, soud je proto během řízení opakovaně 

nabádal k vyjednávání a výměně informací. Dle separátního stanoviska soudce Székely se 

Tribunál v tomto případě choval spíše jako jakýsi diplomatický zprostředkovatel.
382

  

 

 

Volga 11 (2002) 

 

Volga byla plavidlem pod vlajkou Ruské federace. Austrálie jej přistihla, jak rybaří 

v blízkosti australské výlučné ekonomické zóny a varovala jej, aby do této zóny nevstupovalo. 

Nicméně plavidlo do zóny vstoupilo a důstojníci Volgy byli zatčeni australským námořnictvem. 

Zatčení se uskutečnilo pár metrů od výlučné ekonomické zóny. Zjistilo se, že Volga vylovila 

nedovoleně 131 tun ryb. Členové posádky byli obviněni z ilegálního rybaření. V tomto případu 
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šlo převážně o propuštění plavidla, ale ITLOS si zde nenechal ujít příležitost k vyjádření nutnosti 

respektovat prosazování práv suverénních států vzhledem k zachování mořských živých zdrojů a 

znepokojení z ilegálního rybaření. Zvláště soudce Vukas vyzdvihl, jak je důležité právo 

pobřežních států na mořské zdroje.
383

 

 

 

Case Concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor
384

 (2003) 

 

Malajsie žádala ustavení arbitrážního tribunálu dle Přílohy VII UNCLOS, neboť práce k 

zúrodnění půdy prováděné Singapurem měly působit závažné a nezvratné poškození mořského 

prostředí v oblasti Tuas. Malajsie to považovala za ohrožení jejích práv na zachování mořského a 

pobřežního prostředí a jejího práva na přístup k pobřeží, a tak požadovala pozastavení všech prací 

v blízkosti hranice malajsko-singapurské hranice v okolí úžiny Johor na základě principu 

předběžné opatrnosti.
385

 Tribunál v této věci vydal předběžné opatření, kterým stranám ukládá, 

aby spolupracovaly, společně ustavily panel expertů, kteří zjistí možné dopady prací prováděných 

Singapurem a vypracují o tom zprávu, kterou předloží Tribunálu. Singapuru bylo uloženo, aby 

prozatím neprováděl rekultivační práce způsobem, který by mohl způsobit nenapravitelné škody 

Malajsii.
386

  

 

 

5.5. Shrnutí 

 

Přes svůj název slibující velké environmentální zaměření zatím ITLOS neměl příliš 

možností do mezinárodního práva životního prostředí nějak významněji zasáhnout. Nejčastějšími 

spory, které řeší, jsou případy propuštění zadržených plavidel pohybujících se v oblastech pro ně 
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nedovolených. Do budoucna od něj ale lze jistě očekávat mnohem více, jelikož je výjimečně 

specializovanou institucí a jistě není pochyb o tom, že jeho rozsudky budou světově 

respektovány. Kromě rozhodování sporů plynoucích z nedodržování Úmluvy OSN o mořském 

právu může řešit i spory z úmluv jiných, s UNCLOS souvisejících. Kromě možnosti řešit spor u 

Mezinárodního tribunálu pro mořské právo samotného poskytuje tento soud i instituciální 

zajištění pro ad hoc arbitrážní tribunály pro případy mořského práva, což je pro mezinárodní 

právo životního prostředí zajisté přínosem, jelikož to přispěje k rozhodování sporů největšími 

experty na mořské právo za poskytnutí organizačního rámce tohoto soudu. Tento soud je výlučně 

příslušný k rozhodování ve věcech mořského dna. Může také vydávat předběžná opatření a 

poradní posudky.  

 

  



 

75 
 

6. Evropský soud pro lidská práva 
 

6.1. Základní charakteristika 

 

Evropský soud pro lidská práva (dále ESLP, anglicky European Court of Human Rights) 

byl založen v roce 1959 jako orgán Rady Evropy s posláním dohlížet na dodržování Evropské 

úmluvy na ochranu lidských práv (dále Úmluvy nebo EÚLP).
387

  

Jako jeho sídlo byl vybrán Štrasburk (důvodem je historie tohoto místa, jelikož v dějinách 

Štrasburk spadal střídavě pod různé jurisdikce), kde působí v Paláci lidských práv.
388

 Funguje na 

základě protokolu č. 14 zmíněné Úmluvy.
389

  

 

6.2. Jurisdikce 

 

Do jurisdikce ESLP spadá celkem 47 států, tedy všichni členové Rady Evropy.
 390

 ESLP 

je v mezinárodním právu poměrně vyjímečnou institucí, jelikož se na něj mohou obracet 

jednotlivci. ESLP projednává porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

(EÚLP), zajišťuje tak jistý kontrolní mechanismus k této jedné konkrétní úmluvě.
391

 Řízení 

začíná vždy na základě stížnosti, kterou může podat některý ze smluvních států,
392

 možné jsou 

ale i individuální stížnosti jednotlivců či nevládních organizací.
393

 Tříčlenný výbor dále 

rozhoduje, jestli je takováto stížnost přípustná.
394

 Aby byla stížnost přijatelná, musí již být 

vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky, stížnost musí být podána ve lhůtě 6 měsíců 

od posledního vnitrostátního (konečného) rozhodnutí, stížnost není anonymní, již projednaná či 

předložená jinému mezinárodnímu orgánu, případně nejde o věc zjevně nepodloženou či 
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zneužívající právo na stížnost.
395

 Výbor ministrů může soud také požádat o posudek ohledně 

výkladu Úmluvy.  

Evropský soud pro lidská práva ovšem nechce nahrazovat činnost soudů národních a stát 

se tak jakousi běžnou odvolací instancí, protože si uvědomuje, že je třeba brát ohled na 

individuální podmínky v každém státě. Státy mají tak při dosahování environmentálních cílů 

k dispozici široké uvážení, do jaké míry budou environmentální práva chránit, musejí ovšem 

dosáhnout „spravedlivé rovnováhy mezi obecným zájmem společnosti a ochranou základních 

práv jednotlivce.“
396

 Tento přístup někdy bývá ostře kritizován, protože s tímto odůvodněním 

může ESLP snadno odmítnout rozhodování obtížných případů, do kterých se mu nechce.
397

  

ESLP dohlíží pouze na dodržování EÚLP chráněných práv a v řízení zkoumá práva 

jednotlivců na dodržování zákonů (otázka vnitrostátní zákonnosti) a kontroluje „spravedlivé 

vyvážení práv jednotlivce s veřejným zájmem“ – snaží se najít tzv. stav fair balance.
398

 Nebo jak 

shrnuje Palouš, „systém ochrany lidských práv vytvořený Evropskou úmluvou o lidských právech 

je ve vztahu k systémům vnitrostátní ochrany lidských práv subsidiární. Evropský soud pro lidská 

práva nepřezkoumává zákonodárství členských států, neposuzuje ústavnost pravomocných 

rozhodnutí jejich vnitrostátních orgánů. Nemá pravomoc vnitrostátní akty rušit, vracet je k 

dalšímu projednání či případně iniciovat obnovu řízení před vnitrostátními soudními orgány 

(obecnými soudy či soudem ústavním) dotčeného státu. Zabývá se jedinou otázkou, konformitou 

stížností napadeného jednání státních orgánů dotčeného státu s EÚLP.“
399

  

 

 

6.3. Životní prostředí 

 

Evropská úmluva o lidských právech, na jejíž dodržování ESLP dohlíží, výslovně právo 

na příznivé životní prostředí nechrání. Soudci ESLP Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv 
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a svobod vykládají evolutivně, a tak fakticky právo na příznivé životní prostředí chrání, 

konkrétně prostřednictvím práva na život, práva na soukromý život, vlastnictví a na spravedlivý 

proces. Porušení práv je však konstatováno pouze v případech, kdy na těchto jiných základních 

právech vzniká závažná újma, je tedy chráněno pouze určité environmentální minimum. Těžko 

říci, zda lze očekávat i přímé zakotvení práva na příznivé životní prostředí v Listině, už se o něm 

totiž několikrát uvažovalo, avšak vždy byla tato myšlenka odmítnuta s argumentem, že životní 

prostředí je již chráněno dostatečně implicitně, pomocí oné evolutivní metody výkladu. Někteří 

autoři argumentují také tím, že postupné bobtnání výčtu jednotlivých práv by v konečném 

důsledku znamenalo určité rozmělnění Úmluvy a také jejich následnou neprosaditelnost.
400

  

Výslovně Úmluva (ani její dodatkové protokoly) právo na příznivé životní prostředí 

nezaručuje, ani se o životním prostředí nijak jinak nezmiňuje. Neznamená to však, že by právo na 

příznivé životní prostředí nechránila. Životní prostředí je ovšem „před určitými zásahy chráněno 

nepřímo, prostřednictvím ochrany těch práv, které Úmluva a její Protokoly garantují.“
401

 Ačkoli 

právo na příznivé životní prostředí tedy do výčtu Úmluvou chráněných práv výslovně nespadá, 

Soud v poslední době používá rozšiřující výklad textu Úmluvy, a pomáhá tak svým 

rozhodováním tomu, aby bylo právo na příznivé životní prostředí na evropské úrovni zformováno 

jako základní lidské právo.
402

 Ačkoli EÚLP toto právo výslovně neobsahuje, tak „pokud se v 

konkrétním případu toto právo vyskytuje v konjunkci s jinými, právo na příznivé životní prostředí 

garantuje, i když z právního hlediska má toto právo jen procesní charakter - směřuje k ochraně 

práva výslovně chráněného.“
403

  

Prostřednictvím tohoto rozšiřujícího výkladu praktikovaného Soudem je často měněn a 

rozvíjen obsah pojmu základní lidská práva. „Úmluva je interpretována jako živoucí nástroj a 

musí být vždy vykládána ve světle současných podmínek.“
404

 Jinak řečeno, je používán tzv. 

extenzivní či evolutivní výklad, který předepisuje, aby byla Úmluva vykládána „ve světle 
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současných podmínek, nikoliv ve světle myšlenek platných v době vzniku Úmluvy.“
405

 Prvně 

v historii jsme se s judikováním této metody mohli setkat ve věci Tyrer v. Velká Británie roku 

1978 a k jejímu potvrzení došlo ve věci Marcx v. Belgie o rok později. Blahož tak výstižně 

hodnotí, že „ESLP si tak implicitně udělil pravomoc měnit obsah práv a svobod zaručených 

Úmluvou“. 
406

  

Právo na příznivé životní prostředí je tak v podstatě chráněno prostřednictvím práva na 

život (čl. 2 Úmluvy), na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8
407

 Úmluvy), „právo 

na respektování obydlí však nezahrnuje pouze právo na fyzický prostor, (tedy na ochranu před 

nepovoleným vstupem do obydlí), ale také právo na klidné užívání obydlí, tzn. ochranu před 

hlukem, emisemi, pachy aj.
408

“ a dále prostřednictvím práva na ochranu majetku (čl. 1 

Dodatkového protokolu č. 1).  

Někdy, když jsou tak porušena jistá práva (explicitně) nechráněná Úmluvou, může to 

způsobit, že dojde k porušení i ustanovení úmluvy. - tzv. „ochrana oklikou, nepřímá ochrana 

práva, per ricochet.“
409

 

„Úmluva je živoucí nástroj, který musí být vykládán ve světle současných podmínek a ve 

světle myšlenek převládajících v demokratické společnosti za našich dní.“
410

 Při aplikaci Úmluvy 

je tak nutno brát ohled na neustálý vývoj lidské společnosti.  

Navíc je Evropský soud pro lidská práva zastáncem myšlenky, že je také nutno čelit i 

pasivitě státu – tedy zkoumat, zda státy přijaly nutná opatření k zajištění Úmluvou chráněných 

práv. Tato pozitivní povinnost plyne z čl. 1 a 8 bez ohledu na to, zda ji ukládá také vnitrostátní 

právo.  
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6.4. Vybrané případy  

 

Powell a Rayner, 9310/81 (1990) 

 

Stěžovatelé Powell a Rayner žijící v blízkosti londýnského letiště Heathrow se cítili být 

neúnosně obtěžování hlukem, opatření podniknutá v této věci místními úřady považovali za 

nedostatečná, a tak se obrátili na ESLP a tvrdili, že byla porušena práva chráněná čl. 6,8, a 13 

EÚLP. V tomto případě se ovšem ESLP přiklonil na stranu státu: zdůraznil význam letiště pro 

ekonomiku a konstatoval, že tímto může být určitý zásah do práv stěžovatelů ospravedlnitelný.
411

 

Navíc jistá opatření pro snížení hluku ze strany Velké Británie podniknuta byla, ale dokonale 

hluk eliminovat nešlo. Vzhledem ke zmíněné důležitosti vzdušné dopravy zde dle ESLP byla 

dosažena spravedlivá rovnováha mezi zájmy státu a jednotlivce ESLP konstatoval, že práva 

stěžovatelů porušena nebyla.
412

  

 

 

Zimmerman a Steiner v. Switzerland 8737/79 (1983) 

 

Pánové Zimmermann a Steiner podobně jako v předchozích případech také byli 

obtěžováni hlukem a znečištěním z blízkého letiště Zürich-Kloten a z toho důvodu se domáhali 

odškodnění po kantonu Zürich. Jejich nárok byl odmítnut, jelikož švýcarský občanský zákoník 

vyžadoval, aby stěžovatelé doložili peněžní škodu či újmu na majetku, což se jim nepodařilo, 

nebyli u švýcarských soudů úspěšní.
413

 Jelikož vnitrostátní proces, kterým se domáhali nápravy 

(případně alespoň odškodnění) trval více než 3,5 roku, byl v jejich případě porušen čl. 6 Úmluvy, 

                                                           
411

 MÜLEROVÁ, H.: Role Evropského soudu pro lidská práva v ochraně životního postředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, 
M.: Nové jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, 
str. 98. 
412

 Dostupné z WWW: <http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf>, funkčnost odkazu 
ověřena k 12 2. 2015.  
413

 ROBB, C.: International environmental law reports: Human rights and environment, Cambridge: Cambridge 
University Press 2001, str. 523.  
 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf


 

80 
 

a sice právo na spravedlivý proces, konkrétně zde byla překročena „rozumná lhůta“ důležitá pro 

spravedlivé soudní řízení.
414

  

 

 

López Ostra 16798/90 (1994) 

 

Tento případ je pravděpodobně nejznámějším a nejcitovanějším případem ESLP týkajícím 

se životního prostředí. López Ostra byla španělská občanka stěžující si na vybudování továrny na 

zpracování odpadů pouhých 12 metrů od jejího bydliště, což mělo za následek zdravotní potíže 

její a příslušníků její rodiny. Ostra se obrátila na ESLP a tvrdila, že došlo k porušení práva 

zaručeného čl. 8 a čl. 3 Úmluvy. Soud sice neuznal porušení čl. 3 (tedy podle něj nešlo o tak 

nelidské zacházení a tak degradující podmínky, které by zakládaly porušení čl. 3
415

) ale na druhé 

straně shledal, že tím, že stát umožnil vybudování tohoto podniku v blízkosti lidských obydlí 

(nebo lépe řečeno nepodnikl odpovídající kroky, když továrna začala fungovat bez potřebných 

povolení vyžadovaných španělským právem
416

), zde došlo k porušení čl. 8 Úmluvy, kterým je 

chráněno právo na respektování soukromého a rodinného života. Stát zde nedokázal spravedlivě 

vyvážit zájmy ekonomické a zájmy jednotlivců.
417

 Šlo o první případ, kde bylo konstatováno 

porušení práv zaručených Úmluvou, tím že bylo poškozeno životní prostředí.
418
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Guerra 14967/89 (1998) 

 

Stěžovatelé v tomto případě trpěli tím, že v jejich okolí fungující továrna na umělá 

hnojiva do ovzduší vypouštěla jedovatý arsen.
419

 Tato továrna byla dle směrnice Seveso
420

 

hodnocena jako velmi riziková, opakovaně zde docházelo k explozím a ohrožením životů.
421

  

V roce 1976 bylo dokonce 150 zde sídlících lidí převezeno do nemocnice s akutní otravou 

arsenem. Dle stěžovatelů absence opatření, která by zajistila dodržování emisních limitů a 

předcházení rizikům nehod plynoucích z provozu továrny s neinformování veřejnosti způsobila 

narušení jejich práva na život a tělesnou nedotknutelnost. Stěžovatelé argumentovali i porušením 

čl. 10 EÚLP – tedy to, že stát nezaručil, aby byli informování – ale nelze aplikovat, jelikož státu 

neukládá pozitivní (aktivní) povinnost shromažďovat a rozřiřovat informace tohoto typu.
422

 

V tomto sporu ESLP nicméně deklaroval, že opomenutím přijetí nutných opatření Itálie porušila 

práva stěžovatelů na respektování soukromého a rodinného života chráněná čl. 8 EÚLP.
423

 Zde se 

ESLP odvolával i na čl. 2 a 8 Úmluvy, ze kterých v tomto případě plynula pozitivní (či aktivní) 

povinnost státu zaručit přístupnost informací o environmentálních rizicích (zvláště když může 

docházet k ohrožení života).
424

 Někteří soudci (Walsh, Jambrek) ve svých separátních vótech 

vyjádřili, že by zde měl být aplikovatelný i čl. 2. Nepochybně totiž došlo k porušení lidské 

integrity, když 150 lidí bylo převezeno do nemocnice s otravou arsenem.  

Dále se vyjádřili i k čl. 10, kdy jeho porušení činí závislým na skutečnosti, zda potenciální 

oběti průmyslového rizika o tyto informace žádali u příslušných úřadů. Pokud žádali a úřady 

jejich poskytnutí bez dobrých důvodů odmítli, zakládá to porušení čl. 10.
425
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Taşkin a další v. Turecko 46117/99 (2004) 

 

Taşkin a další se zde domáhali zrušení povolení udělenému zlatému dolu v oblasti 

Bergama, ve kterém bylo těženo zlato způsobem, při kterém docházelo k unikání kyanidu. Tento 

způsob těžby představoval značná zdravotní rizika a zásah do jejich práva na soukromý a rodinný 

život. Přestože toto povolení bylo zrušeno tureckým nejvyšším správním soudem, ke skutečnému 

zastavení provozu došlo až 10 měsíců po vynesení rozsudku. Toto prodlení pro stěžovatele také 

znamenalo poškození čl. 8 Úmluvy. Navíc došlo i k porušení čl. 6 chráněného práva na 

spravedlivý proces, protože nebyl dodržen přiměřený čas.
426

 Z tohoto případu je zřejmé, že 

výklad Evropské úmluvy zde v podstatě začlenuje požadavky Aarhuské úmluvy o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí.
427

  

 

 

Oneryildiz 48939/99 (2004) 

 

V tomto případě došlo k ohrožení života stěžovatele v důsledku explozí metanu na 

istanbulské skládce, která zničila několik slumů a způsobila smrt několika desítek lidí. Opět zde 

dle ESLP došlo k porušení čl. 2 chráněného práva na život, jelikož Turecko nepřijalo potřebná 

opatření, která by nehodě zabránila, ačkoli riziko explozí bylo místním úřadům známo a přesto 

úřady nechaly obyvatele v této nebezpečné oblasti bydlet.
428
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Fadeyeva 55723/00 (2005) 

 

Ruská občanka Fadayeva si stěžovala, že provoz ocelárny nedaleko jejího bydliště 

ohrožuje její zdraví a zasahuje do jejího soukromého života. Ačkoli toxické emise z ocelárny 

přesáhly povolené limity a dle národní legislativy se tak oblast stala neobyvatelnou, stát proti 

ocelárně nepodnikl žádné konkrétní kroky a i když bylo bezprostřední okolí ocelárny 

klasifikováno jako neobyvatelné, a i národní soud uznal stěžovatelčino právo na zajištění 

přesídlení, úřady stěžovatelce nenabídly žádné efektivní řešení tohoto problému (i když zde Soud 

nechce konkrétně předjímat, jak by se úřady zachovat měly: nabídka bydlení zdarma v jiné 

oblasti by byla jistě přehnaná).
429

 Opět bylo stěžovatelce dáno za pravdu a bylo konstatováno 

porušení čl. 8 Úmluvy.
430

 

 

 

Budayeva 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02, 15343/02 (2008) 

 

Stěžovatelé byli ruskými občany žijícími v obci Tyrnauz. Místní úřady selhaly ve 

varování obyvatelstva o blížících se sesuvech půdy na město, čímž byly ohroženy lidské životy a 

tím pádem porušen čl. 2 EÚLP.
431

 Stát má pozitivní povinnost předcházet podobným 

katastrofám. Tento poměrně čerstvý případ obsahuje zatím nejširší formulaci pozitivních 

povinností státu, kterými má zaručovat práva plynoucí z ESLP.
432

  

 

 

 

                                                           
429

 Dostupné z WWW: <http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf>, funkčnost odkazu 
ověřena k 12. 2. 2015.  
430

 MÜLEROVÁ, H.: Role Evropského soudu pro lidská práva v ochraně životního postředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, 

M.: Nové jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, 

str. 99.  

431
 Dostupné z WWW: < http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-2294127-

2474035#{"itemid":["003-2294127-2474035"]}>, funkčnost odkazu ověřena k 12. 2. 2015.  
432

 MÜLEROVÁ, H.: Role Evropského soudu pro lidská práva v ochraně životního postředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, 
M.: Nové jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, 
str. 100.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["15339/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["21166/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["20058/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["11673/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["15343/02"]}


 

84 
 

6.5. Shrnutí  

 

ESLP je z environmentálního hlediska velmi cennou institucí, jelikož jednotlivcům 

umožnuje domáhání se jejich práv, která v jejich vlastních státech dostatečně chráněna nejsou, i 

když je k přístupu k Soudu nutné splnit celou řadu podmínek a nejdříve vyčerpat všechny 

opravné prostředky včetně mimořádných ve státě vlastním. Přestože v Úmluvě, jejíž účinné 

dodržování má ESLP za úkol zajištovat, žádné právo na příznivé prostředí obsaženo není, 

judikatura ukazuje, že soudci ESLP vytvořili určitý výkladový směr Úmluvy, která 

prostřednictvím jiných práv (oklikou) toto právo za použití tzv. teleologického a evolutivního 

výkladu fakticky chrání, alespoň v případech jeho závažného porušení. Konkrétně k tomu 

dochází prostřednictvím práva na život, respektování soukromého a rodinného života, majetku, 

obydlí, a práva na spravedlivý proces. V judikatuře ESLP také můžeme sledovat určitý postupný 

vývoj začínající požadavkem na spravedlivé vyvážení zájmů jednotlivce a státu, přes 

konstatování porušení lidského práva na příznivé životní prostředí porušením práv na soukromý 

život, až k formulacím pozitivních povinností státu zajistit dodržování těchto konkrétních práv 

důsledným plněním svých povinností, spravedlivým procesem, informováním občanů a dalšími 

povinnostmi, které jsou výkladem stále rozšiřovány.  
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7. Arbitráže 
 

7.1. Stálé instituce 

 

7.1.1. Mezinárodní soud pro arbitráž a smír v oblasti životního prostředí  

 

Mezinárodní soud pro arbitráž a smír v oblasti životního prostředí (International Court of 

Environmental arbitration and conciliation, dále ICEAC) vznikl roku 1994 v Mexiko City na 

základě debat vedených na Kongresu o právu životního prostředí konaném v mexickém městě 

Cuernavaca. Byl založen dle mexického práva jako právnická osoba soukromého práva, jeho 

sekretariát sídlí ve Španělsku (ve městě San Sebastian).
433

 

Soud může provádět buď arbitráž, nebo konciliaci, přičemž bude řešit konflikty vzniklé 

z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, zejména z jejích kogentních ustanovení, 

obecné principy mezinárodního práva životního prostředí, relevantního národního práva 

v souladu s obecně uznávanými pravidly mezinárodního práva soukromého.
434

  

Pokud bude věc řešena konciliací, bude ustavena komise, která specifikuje sporná tvrzení 

mezi stranami a bude se je snažit vést k dohodě. Stojí za povšimnutí, že v případě konciliace, 

když druhá strana odmítne řešení sporu, stejně soud může vydat jakési nezávazné posouzení věci, 

aby strana navrhovatele nezůstala zcela bez nápravy.
435

  

V případě arbitrážního řešení bude sledován vzor převzatý z obchodních mezinárodních 

arbitráží, rozhodovat budou obvykle pětičlenné skupiny arbitrů, a to na základě práva, pokud 

strany nedají přednost rozhodování ex aequo et bonno.
436

  

Úlohou ICEAC je řešit konciliací a arbitráží environmentální spory. Přístup k tomuto 

soudu není nijak omezen, stranami mohou být státy, fyzické osoby, právnické osoby, osoby 

soukromého či veřejného práva, národní i mezinárodní. Zejména se očekává, že na soud se budou 

obracet nevládní organizace či jednotlivci, kteří se budou cítit dotčeni na svých 
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environmentálních právech v důsledku správních postupů či rozhodnutí státních orgánů. Řeší 

spory, které mu budou postoupeny na základě dohody stran. Dokonce jurisdikce soudu není 

limitována na spory s mezinárodním prvkem, může mu tak být předložen případ čistě vnitrostátní 

povahy (viz čl. 1 a 12 statutu ICEAC). Právní otázky se nicméně musejí týkat životního prostředí 

(čl. 49 statutu). Soud také poskytuje na požádání konzultativní názory.
437

  

Soud zajišťuje urovnání sporů v oblasti životního prostředí, které mu státy, případně 

právnické či fyzické osoby předloží, a to prostřednictvím konciliace a arbitráže.
438

  

Zatím ale žádný stát nepřijal jeho obligatorní jurisdikci.
439

  

 

 

Itoiz (1993) 

 

V Pyrenejích měla být vystavěna přehrada, jejíž projekt zahrnoval mimo jiné zatopení 

několika vesnic. Obyvatelé těchto vesnic se u španělských soudů domáhali určení, že provedení 

projektu je protiprávní, jelikož nebylo provedeno posuzování vlivů na životní prostředí, a navíc, 

že by byly zatopeny i oblasti, kde žijí chráněné druhy ptáků a tyto oblasti jsou chráněnými 

habitaty. Španělské správní soudy daly občanům za pravdu a uznaly, že z důvodu neprovedení 

potřebných environmentálních posudků je projekt od začátku protiprávní. Později ovšem 

posuzování vlivů proběhlo a zjistilo se, že stavba přehrady je z environmentálního hlediska zcela 

v pořádku. Následně španělský parlament rozhodl o úpravě hranic ptačích habitatů tak, že 

postižená území byla zbavena ochrany. Spor se dostal dokonce k ústavnímu soudu, který tento 

akt parlamentu neshledal za ústavně nekonformní. Občané se dále obrátli na ESLP. Zde se tento 

spor táhne už 10 let. Proto se také tato skupina občanů opakovaně snažila zahájit řízení u ICEAC, 
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i po zvolení nové vlády však Španělsko s konciliací souhlas nedalo. Občané zatím nepodali 

žádost o konzultativní stanovisko.
440

  

 

 

Madrid-Barajaz Airport
441 

(1997) 

 

Roku 1993 španělská vláda kvůli přetížení madridského letiště rozhodla, že dojde k jeho 

rozšíření o třetí runnway. Tím mělo ale být porušeno nejen vnitrostátní právo, ale i jistá pravidla 

mezinárodního práva, v návaznosti na což bylo podáno několik stížností ke správním soudům. 

Roku 1997 podal právní zástupce čtrnácti dotčených měst u ICEAC žádost o smírčí řízení 

s Ministerstvem pro rozvoj (protože právě tento orgán byl za rozšíření letiště zodpovědný). Tato 

žádost byla soudem zodnocena jako přípustná, nicméně žalovaná strana účast na smírčím řízení 

odmítla, a tak spor zůstává nevyřešen.  

 

 

Sierra Blanca (1998) 

 

USA plánovalo v Texasu, v oblasti Sierra Blanca, nacházející se ve vzdálenosti pouhých 

32 km od hranic s Mexikem vybudovat úložiště jaderného odpadu. Mexická komise pro lidská 

práva národní politické rady proto požádala ICEAC o konzultativní posudek, protože se 

domnívala, že USA tímto jednostranným rozhodnutím jedná v rozporu s úmluvou o spolupráci 

v ochraně a zlepšení životního prostředí v hraniční oblasti mezi USA a Mexikem, která smluvní 

strany zavazuje k prevenci, snížení a eliminaci zdrojů znečištění na jejich územích, která by 

mohla ovlivnit hraniční oblast, za kterou se považuje území o šířce 100 km na každé straně 

hranice. Toto řízení bohužel bylo přerušeno z důvodu nedostaku zdrojů mexické strany pro 

placení soudních výdajů. Po této zkušenosti byla zavedena kratší procedura „justice zdarma“ pro 

žadatele nesledující finančně lukrativní cíle.
442
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Sonora (1999) 

 

 Soud byl požádán o poskytnutí konzultativního názoru k otázce transportu jaderného 

odpadu. Jistá (již neexistující) společnost před několika lety ilegálně dovážela do Mexika vysoce 

toxický odpad z USA. Navrhovatelé se domnívají, že na tento případ je aplikovatelná Basilejská 

úmluva o kontrole pohybu nebezpečného odpadu přes hranice států, a podle nich by také měly 

být USA povinny odpad si odvézt zpět. Konzultativní názor pravil, že Basilejská úmluva je na 

daný případ neaplikovatelná, jelikož pro strany nebyla účinná v době, kdy k transportu odpadu 

došlo. Nicméně dle doktríny a obecně uznávaných právních principů se soud domnívá, že USA 

by měla způsobenou újmu napravit a odpad převézt zpět přes hranice.
443

  

 

 

Hyla Meridionalis (2000) 

 

 Hyla Meridionalis je mezinárodně chráněným druhem žáby, v jejímž habitatu měly 

probíhat rozsáhlé vysušovací a stavební práce. Přes snahy ochránců přírody zůstaly všechny 

pokusy o přijatelné řešení nevyslyšeny. Ochránci přírody tedy podali žádost o vydání 

konzultativního stanoviska u ICEAC ohledně legality plánovaných projektů. ICEAC konstatoval, 

že projekt je v rozporu s Úmluvou o biodiverzitě z roku 1992 a také s Bernskou úmluvou z roku 

1979 o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních 

stanovišť. Mimo jiné soud nabídl ochráncům přírody pomoc při přípravě statutu této chráněné 

oblasti.
444

 Tento posudek byl prezentován trestnímu soudu, který na základě úvah v posudku 

obsažených přikázal pozastavení prací. Stranám se nakonec podařilo najít smírné řešení bez 

pomoci jakýchkoli mediátorů.
445
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7.1.2. Stálý arbitrážní soud 

 

Stálý arbitrážní soud (Permanent Court of Arbitration, dále PCA) je mezivládní 

organizace se stošestnácti členskými státy, vznikl již roku 1899 na základě Haagské úmluvy o 

pokojném vyřizování mezinárodních sporů schválené během první haagské mírové konference za 

účelem zajišťování arbitrážních a jiných služeb vedoucích k řešení sporů mezi státy. Nyní se před 

PCA mohou ocitnout už i soukromé osoby.
446

 Jeho vznik byl reakcí na nedostatky dosavadních 

arbitráží, a sice že arbitrážní tribunály bývaly obvykle ustavovány pouze pro konkrétní spor (ad 

hoc), tento orgán si vždy musel vypracovat jednací řád, strany se musely účastnit 

komplikovaného ustavení tribunálu, což spor často ještě prohlubovalo.
447

 Stejně jako ICJ sídlí 

v haagském Paláci národů.
448

 Přes své nevýlučně environmentální zaměření někteří předvídají 

jeho častější využívání v budoucnu než ICEAC, jelikož byl založen státy a má tedy větší 

legitimitu pro své rozhodování než zmiňovaný ICEAC.
449

 

V nedávné době (2001) proběhlo vyjímečné setkání členských států, na kterém byla 

přijata Fakultativní pravidla pro arbitráž sporů souvisejících s přírodními zdroji a /nebo životním 

prostředím. V budoucnu by se tak tato pravidla mohla stát velmi oblíbenými zejména při vzniku 

sporů mezi státy a společnostmi provádějícími těžbu.
450

 Tato pravidla se ovšem stala terčem 

kritiky.
451

 Pokud bude preference států k méně konfrontačnímu řešení sporů překonána, podřídí 

se řízení u něj strany snad častěji (stejně jako stanovují ustanovení Bonnské úmluvy o ochraně 

stěhovavých druhů volně žijících živočichů). Nicméně atraktivita PCA pro nevládní organizace je 

nejistá.
452

 Zatím se PCA zabýval pouhými dvěma environmentálními případy.
453
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OSPAR Case (2003) 

 

Vleklý spor mezi Irskem a Velkou Británií kvůli elektrárně MOX na zpracování 

vyhořelého jaderného paliva byl zahájen roku 2001, kdy Irsko iniciovalo zahájení řízení u 

Stálého arbitrážního soudu žalobou Velké Británie na základě údajného porušení úmluvy 

OSPAR.
454

  

Spor se týkal údajného zamoření Irského moře zmíněnou elektrárnou v Sellafieldu, 

ochrany mořského životního prostředí a mezinárodního pohybu radioaktivního materiálu, kdy se 

Velká Británie měla dopustit porušení této úmluvy mimo jiné tím, že odmítla zpřístupnit 

informace ze zpráv vypracovaných jako podklady pro schválení provozu elektrárny MOX (Irsko 

tvrdilo, že z úmluvy OSPAR plyne povinnost smluvních stran vzájemně si zpřístupňovat 

informace a Velká Británie oponovala, že toto ustanovení pouze stanovuje pouze rámec pro 

vnitrostátní zákonodárství ke zpřístupňování informací příslušnými úřady).
455

  

Jednání byla zahájena v roce 2003 na základě čl. 32 úmluvy OSPAR,
456

 nicméně velmi 

brzy byla přerušena, jelikož celá záležitost byla řešena rovněž Soudním dvorem Evropské unie. 

Po dobu přerušení jednání ovšem strany Stálý arbitrážní soud pravidelně informovaly o vývoji 

případu. Soudní dvůr Evropské unie vydal rozsudek ve věci v roce 2006 a v roce 2007 stáhlo 

Irsko svůj požadavek na řešení sporu Stálým arbitrážním soudem zpět.
457

  

 

 

Indus a Kishenganga (2010) 

 

Pákistán zahájil roku 2010 arbitrážní řízení proti Indii dle Úmluvy o vodách Indu z roku 

1960,
458

 přičemž Pákistán chtěl vyslovit protiprávnost odklonění vod Kishengangy z důvodu, že 

zmíněné odklonění řeky bude mít za následek neblahý dopad na hydroelektrárenský projekt 

nacházející se po proudu řeky Kishenganga. Konečný rozsudek rozhodl problém „minimálního 

průtoku,“ který Indie musí nechat téci na území Pakistánu. Ačkoli rozsudek je pro strany závazný 
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a odvolání není přípustné, Stálý arbitrážní soud poukázal na možnost, aby se strany domáhaly 

přezkumu u Stálé komise Indu
459

 po sedmi letech od doby, kdy tento odklon toku řeky 

proběhne.
460

  

 

 

7.2. Významná rozhodnutí ad hoc tribunálů 

 

Bering Sea Fur Seals (1893) 

 

Kořeny sporu o jurisdikci nad kožešinovými lachtany žijícími v Beringově moři sahají 

hluboko do minulosti. Velká Británie a USA se přely, jak daleko od pobřeží USA dosahuje 

jurisdikce tohoto státu týkající se ochrany tuleňů na volném moři.
461 

 

Když USA nabyly od Ruska Aljašku roku 1867,
462 

nabyly tak také bohatý (kožešinářský) 

průmysl na ostrově Pribilof v Beringově moři, a dle tvrzení USA i odpovědnost tento průmysl 

chránit, jelikož stavy tuleňů nebezpečně klesly. Roku 1868 tak USA vydalo zákon, kterým měli 

být chráněni lachtani, vydry, norci, kuny, soboli a další kožešinová zvířata na Ajlašce a v jejích 

teritoriálních vodách, přičemž ovšem tento zákon nestanovil žádné bližší určení vzdálenosti, do 

které se zákon mohl aplikovat.
463

 Aby tato ochrana byla efektivnější, prohlásily USA, že svou 

jurisdikci rozšiřují i za své teritoriální vody.
464

  

Nicméně brzy na to bylo v této oblasti zadrženo několik britských plavidel, a při jednání o 

jejich propuštění vznikl diplomatický spor. Roku 1892 strany konečně uzavřely smlouvu, kterou 
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spor předaly arbitráži. Velkou část sporu tvořilo objasnění otázky, v jakém rozsahu byla 

jurisdikce nad zmíněným územím vykonávána Ruskem, než toto území postoupilo USA.
465 

 

USA namítaly, že na ně tato rozšířená územní jurisdikce (kterou tehdy VB i USA přijaly) 

přešla z Ruska prostřednictvím cese Aljašky, což bylo navíc potvrzeno díky Ukase
466

 z roku 

1821, kterým Rusko nabylo práva ke 100 italským mílím vod od pobřeží. Dle Velké Británie 

Rusko díky protestům ostatních zemí vzalo své Ukase zpět, což bylo stvrzeno i smlouvami z let 

1824 a 1825,
467,

 kterými se USA a Velké Británii přiznává právo v těchto vodách svobodně plout 

a rybařit.
468

 Do budoucna Rusko prohlásilo, že nebude uplatňovat svoji teritoriální jurisdikci dále 

než na dostřel děla od svého pobřeží. 
469

 

Strany se dále přely také o to, jestli pod americkou jurisdikci spadají také lachtani 

pohybující se na volném moři, tedy nejen ti na jeho území či v jeho výlučné ekonomické zóně. 

Podle tvrzení americké strany lachtani byli (kvůli rozvinutému průmyslu s nimi) dle teorie 

animus revertendi
470 

dokonce „polodomestikovaní“ a tedy byli dokonce předmětem vlastnictví 

USA, ať se nacházejí kdekoli, a tím pádem mají USA právo chránit je kdekoli, nejen na svém 

území. Velká Británie naopak tvrdila, že doktrína animus revertendi se nedá použít u migrujících 

zvířat a že vlastnictví k nim jde fakticky nabýt až jejich zajetím,
471

 jelikož jde o res nullius.
472

  

Velká Británie namítala, že jednání na volném moři nelze omezit jednostranným 

prohlášením státu, jelikož mezinárodní právo spočívá na principu souhlasu.
473

 

Arbitrážní tribunál rozhodl o zákazu lovu tuleňů do vzdálenosti 60 km od ostrova Pribilov 

(kde lachtani nejčastěji přebývají), každé plavidlo provádějící lov musí mít licenci, vlajku, a také 

musí vést o lovu záznamy, tento lov může probíhat jen dovoleným způsobem (tedy bez použití 
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výbušnin, sítí a palných zbraní), přičemž lov nebude vůbec probíhat v dobách hájení. Zohledněna 

ovšem budou práva indiánských kmenů žijících na pobřeží, které jsou na lovu tuleňů závislé.
474

 

 

 

Trail Smelter
475

 (1928, 1938) 

 

Trail Smelter je pravděpodobně nejznámějším a nejcitovanějším případem týkajícím se 

mezinárodního práva životního prostředí. Poprvé bylo totiž rozhodováno o limitech základního 

právního konceptu suverénní rovnosti států, jelikož suverenita Kanady svobodně využívat své 

území se střetla s právem USA na neporušitelnost území USA. 

Trail je kanadské město, kde se nacházela velká slévárna zinku a olova.
476

 Ve 20. letech 

20. století slévárna výrobu ještě zvýšila a zvýšila dva tovární komíny na 409 stop,
477

 což 

způsobilo vyšší emise kouře s oxidem siřičitým a jejich větší rozšíření.
478

  

V důsledku těchto emisí vznikly na americkém území (ve státě Washington) škody. 

Nejdříve si farmáři z amerického území stěžovali soukromoprávní cestou, společnost v Trailu 

však stížnosti ignorovala. Až postupně incident nabyl mezinárodních rozměrů (dojít do této fáze 

trvalo zhruba 15 let), když USA přebraly nároky svých farmářů a rozhodly se je prosazovat na 

mezivládní úrovni. Diplomatům se však nepodařilo vyjednat žádné řešení.
479

  

Roku 1927 tedy byla záležitost předána Společné mezinárodní komisi. Ta po 4 letech 

pouze doporučila, aby Kanada zaplatila Spojeným státům americkým odškodnění, odmítla ale 

zakázat slévárně v Trailu (potažmo Kanadě) další znečištující jednání.
 480

 Na rozhodnutí této 

komise tedy opětovně navázaly diplomatické diskuze, opět bez valných výsledků.
481

 Za několik 

                                                           
474

 ROBB, C.: International environmental law reports – Early decisions, Cambridge: Cambridge University Press 
1999, str 47 a následující.  
475

 Huť (slévárna, tavírna) ve Smelteru.  
476

 Pro zajímavost lze uvést, že situace týkající se ovzuší byla v samotném Trailu tak špatná, že místnímu 
hokejovému týmu bylo přezdíváno „Smoke eaters“, neboli „pojídači kouře“ viz BRATSPIES, R., MILLER, R.: 
Transboundary Harm: Lessons from the Trail Smelter Arbitration. Cambridge University Press, 2006 str. 13-14.  
477

 Zhruba 123 m.  
478

 ŠTURMA, P.: Casebook - výběr případů z mezinárodního práva veřejného, 2. vydání, Praha: Scripta Iuridica.2010, 
str. 210-211. 
479

 BRATSPIES, R., MILLER, R.: Transboundary Harm: Lessons from the Trail Smelter Arbitration. Cambridge 
University Press, 2006, str. 15. 
480

 Tamtéž.  
481

 Tamtéž, str. 16.  



 

94 
 

let se ovšem USA obrátily na Kanadu s tím, že škoda nadále vzniká – spor byl tedy předán 

k novému rozhodnutí, a sice rozhodčímu tribunálu. Tribunálu byly přitom předloženy otázky, zda 

došlo k novým škodám po původním rozhodnutí, a zda lze po trailské slévárně požadovat, aby se 

zdržela působení škod, případně v jakém rozsahu.
482

 

Tribunál při hledání odpovědi nenašel žádnou mezinárodní analogii, proto se inspiroval 

jistými rozhodnutími Nejvyššího soudu USA (ve kterých šlo o znečišťování vody a ovzduší), 

jelikož zde šlo o federální spor, lze jej tedy analogicky aplikovat na právo mezinárodní.
483

  

Jádrem rozhodnutí je výrok, že „žádný stát nemá právo užívat své území takovým 

způsobem, aby působil škodu kouřem na území jiného státu nebo majetku a osobám tam se 

nacházejícím, když případ má závažné následky a škoda je prokázána na základě jasných a 

přesvědčivých důkazů. “
484

 Tribunál deklaroval, že stát může být činěn odpovědným za 

přeshraniční znečištění ovzduší pouze tehdy, když lze absolutně prokázat, že toto znečištění mělo 

závažné ekonomické následky. Pokud by takovýto důkaz chyběl, nebude stát vůbec odpovědný. 

Toto jistě moc neodpovídá principu předběžné opatrnosti, který se v (mezinárodním) právu 

životního prostředí objevuje o několik desetiletí později. Životnímu prostředí totiž neprospívá 

čekat, až budou škody velké a hmatatelné.
485

  

Na nutnost absolutního (v majetkové sféře se projevujícího) důkazu byla závislá samotná 

existence protiprávního aktu. Z rozhodnutí tribunálu je patrno, že rozhodci uznávali důležitost 

průmyslu v severní Americe a dle některých autorů se proto odkaz Trail Smelteru ukázal být 

„spíše toxickým než právním.“
486

 

I tak je ale „dědictví“ Trail Smelteru pozitivní: bylo zde vyřčeno několik základních 

pravidel, sice princip „znečištovatel platí,“ dále že stát má zabraňovat přeshraniční újmě, navíc 

tím, že byla vyřešena kolize dvou suverenit, je případ „triumfem mezinárodního práva a 
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diplomacie“.
487

 Navíc principy vyřčené rozhodci v Trail Smelteru se dále objevují např. 

v principu č. 2 Stockholmské deklarace či principu č. 2 Deklarace z Ria de Janeira. Také když se 

pracovalo na Návrhu článků o odpovědnosti státu za aktivity nezakázané mezinárodním právem, 

argumentovalo se i principy vyřčenými v případu Trail Smelter.
488

  

Kanada byla tedy učiněna odpovědná za jednání slévárny v Trailu, do budoucna je tedy 

povinna dohlédnout na to, aby další jednání nebylo v rozporu s mezinárodním právem. Od 

slévárny se požadovalo, aby se zdržela působení jakékoli další škody.
489

  

 

 

Lake Lanoux
490

 (1957) 

 

Tento spor se týkal pro změnu vod. Jezero Lanoux se nachází na jihu Francie nedaleko 

španělských hranic a je napájeno několika vodními toky pramenícími ve  Francii. Voda vytéká 

v jediném proudu, který se vlévá do řeky Carol a dále pokračuje do Španělska
491

. Přítok řeky 

Carol z jezera Lanoux tvoří jednu čtvrtinu vody této řeky. Francie chtěla  odklonit tu část vod, 

která se vlévá do řeky Carol z jezera Lanoux tak, aby ji využila k výrobě elektřiny (v rámci 

projektu „Electricité de France“), přičemž odtok z jezera Lanoux tak bude směřovat do do 

Atlantiku, namísto jako původně do Středozemního moře. Španělsko se v této souvislosti 

obávalo, že tato modifikace způsobí změnu fyzikálních rysů celého povodí řeky Carol, a tyto 

změny budou vážné a nevratné. Španělsko tvrdilo, že provedení pojektu je možné jen za jeho 

předchozího souhlasu, který za daných okolností odmítá udělit.
492

  

Navíc Španělsko argumentovalo tím, že vznikne politická nerovnováha mezi státy, jelikož 

už voda nepoteče přirozeně původním kurzem, ale množství vody tekoucí do Španělska bude 

záviset na vůli Francie. Španělsko navrhlo alternativy projektu, při kterých by tok řeky Carol 

nebyl ovlivněn, ale bylo by tak možno vyprodukovat méně elektřiny, s čímž samozřejmě Francie 
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odmítla souhlasit. Podle Španělska ovšem o něco nižší ekonomická výhodnost je přijatelnou 

cenou za dobré sousedské vztahy. Francie namítala, že práva Španělska respektuje (projekt byl 

naplánován tak, aby Španělsko nepocítilo žádnou změnu týkající se množství ani kvality vod 

řeky Carol), ale kdyby se rozhodla od projektu ustoupit a přijala španělskou verzi, naopak její 

práva a suverenita by byla dotčena.
493

  

Než řeka Carol překročí francouzskošpanělské hranice, měl být dle navrhovaného 

schématu onen rozdíl v množství vody vyrovnán (opět vrácen do Caroly) tak, aby španělská 

strana nebyla nijak ovlivněna.
494

  

Podle názoru Španělska elektrárenský projekt způsobí v řece Carol změny, které budou 

mít negativní dopad na celé její povodí a ovlivní tak i španělskou stranu. Navíc se Španělsko 

domnívalo, že Francie nedostojí závazku zcela doplnit množství vod v řece Carol, o které řeka 

odkloněním vod z jezera Lanoux výše proti proudu přijde, a pokud by se tak skutečně stalo, 

obnovené množství vody do původního rozsahu už pouze zmírní napáchané negativní 

následky.
495

  

Dle slibu Francie by voda o stejné kvalitě i množství měla být do Caroly opět vrácena 

před tím, než španělské hranice řeka překročí. Španělsko tomuto tvrzení nevěřilo a navíc tvrdilo, 

že tímto jednáním Francie poruší práva Španělska zakotvená v roce 1866 v Bayonnské 

úmluvě.
496

 Španělsko zastávalo názor, že dle zmíněných úmluv je k provedení projektu 

bezpodmínečně nutný předchozí souhlas druhého státu. Francie pro změnu namítala, že účelem 

úmluv nebylo „navždy zmrazit“ přírodní podmínky existující v době uzavření úmluv, naopak 

úmluvy stanovily pravidla pro jejich případnou změnu.
497

 Zejména šlo o články 8
498

 a 11
499

 

zmíněné úmluvy.
500

 

                                                           
493

 Dostupné z WWW: <http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf>, 
funkčnost odkazu ověřena k 11 .2. 2015.  
494

 Tamtéž.  
495

 Tamtéž.  
496

 Dostupné z WWW: <http://www.internationalwaterlaw.org/cases/othertribunals.html>, funkčnost odkazu 
ověřena k 11. 2. 2015.  
497

 Dostupné z WWW: <http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf>, 
funkčnost odkazu ověřena k 11. 2. 2015.  
498

 Všechny stojaté a tekoucí vody, ať v soukromém nebo veřejném vlastnictví podléhají suverenitě státu, ve kterém 
leží, a tím pádem také zákonům tohoto státu, až na úpravy, které byly dohodnuty oběma vládami. Tekoucí vody 
mění jurisdikci ve chvíli, když přechází z území jednoho státu na území druhého státu (...). 
499

 Když v jednom ze dvou států má dojít ke konstrukčním pracím nebo udělením nových koncesí, které by mohly 
změnit kurz nebo množství vody, jejíž spodní část je užívána pobřežními vlastníky druhé řeky, je nutno toto předem 
oznámit nejvyším správním úřadům této druhé země, kterým dotčení vlastníci podléhají, tak, aby kdyby měla být 

http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf
http://www.internationalwaterlaw.org/cases/othertribunals.html
http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf


 

97 
 

Tribunál mimo jiné zmínil, že s rozvojem moderní technologie je stále častější, že vody 

užívané k výrobě elektrické energie se nevracejí do svého původního, přirozeného toku. 

Nejednou tak řeky bývají odkloněny do zcela jiného povodí, i do jiných států. Ve federativních 

státech již k tomu existuje judikatura, která takovéto jednání schvaluje.
501

  

Španělsko nepovažovalo garance poskytnuté Francií za dostatečné, zastávalo názor, že 

francouzský projekt zasahuje do španělské nezávislosti, jelikože zasahuje důležité zájmy země, 

tedy možnost zavlažování, a je v rozporu s těmito státy uzavřenými úmluvami. Francie trvala na 

tom, že její jednání je po právu a projekt žádná pravidla úmluv neporušuje.  

Za účelem urovnání sporu byla vytvořena zvláštní smíšená (francouzsko-španělská) 

komise, jejíž jednání však nepřinesla žádné výsledky. Proto byl spor později postoupen k řešení 

arbitráži.
502

 

Arbitrážní tribunál při svém rozhodování mimo jiné bral v úvahu judikaturu Stálého dvora 

mezinárodní spravedlnosti a Mezinárodního soudního dvora
503

 a rozhodl, že „dle pravidel dobré 

víry, stát nacházející se proti proudu má povinnost brát v úvahu různé zájmy, snažit se je skloubit 

se zájmy vlastními (...) a ukázat, že v tomto ohledu projevuje opravdovou starost o smíření 

vlastních zájmů se zájmy ostatních poříčních států “
504

 

Tribunál zde odmítl nárok Španělska, jelikož tribunál neshledal, že by Francie nějak 

ovlivnila množství ani kvalitu vody v řece.
505

 Nebylo ani prokázáno tvrzené porušení zmíněných 

úmluv,
506

 ani mezinárodního práva obecně – neexistuje totiž žádný obyčej, natož obecný princip 

práva, který by vázal oprávněnost takového nakládání s vodami na svém území na předchozí 

souhlas druhého státu. Španělská teorie by ve svém důsledku znamenala, že stát by nemohl 

vykonávat svou jurisdikci vždy, když by vznikl spor s druhým státem.
507

 Projekt uskutečňovaný 

Francií je výlučně na francouzském území, pokud ne všechny, tak minimálně podstatná část 

                                                                                                                                                                                            
jejich práva ohrožena, mohl být v přiměřené době u příslušných úřadů vznesen požadavek, aby byly jejich zájmy 
ochráněny (...).  
500

 Tamtéž.  
501

 Tamtéž.  
502

 Tamtéž.  
503

 Konkrétně případ odklonění vod z řeky Mázy, kde bylo nutno aplikovat také výlučně jen mezinárodní úmluvy 
uzavřené mezi dotčenými stranami a dále rybolovné případy.  
504

 SCHWABACH, A.: International Law and Institutions, Oxford: Eolss Publishers Co. Ltd. 2009, str. 203. 
505

 Tamtéž.  
506

 Dostupné z WWW: <http://www.internationalwaterlaw.org/cases/othertribunals.html>, funkčnost odkazu 
ověřena k 11. 2. 2015. 
507

 Dostupné z WWW: <http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf>, 
funkčnost odkazu ověřena k 11. 2. 2015. 

http://www.internationalwaterlaw.org/cases/othertribunals.html
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účinků tohoto projektu se uskuteční ve Francii, a Francie tímto pouze vykonává svá práva. 

Suverenita státu sice musí ustoupit mezinárodním závazkům, ať jsou jakéhokoli původu, ale 

pouze pokud takovéto závazky skutečně existují.“
508

 

 

 

Gut Dam
509

 (1968) 

 

Kanada chtěla vystavět přehradu na řece St. Lawrence, která je hlavním odtokem Velkých 

jezer (konkrétně vytéká z jezera Ontaria) a tvoří v délce 114 mil společnou hranici USA a 

Kanady.
 510

 Přehrada měla být součástí rozsáhlejšího projektu, jehož cílem bylo zlepšit splavnost 

a zastavit proud vody tekoucí mezi dvěma ostrovy: Adamovým ostrovem a Les Galops.
511

  

Kanada požádala USA o udělení souhlasu k provedení tohoto vodního díla. USA roku 

1903 souhlasily, ovšem za dvou podmínek, a sice že „pokud řečená přehrada bude vystavěna a 

zjistí se, že významně ovlivňuje hladinu jezera Ontaria nebo řeky St. Lawrence, nebo jakkoli 

poškozuje zájmy USA, kanadská vláda provede takové změny, a poskytne takové dodatečné 

regulační práce ve spojení s tím, jaké nařídí USA.“ A za druhé, „pokud výstavba a činnost řečené 

přehrady způsobí újmu na majetku vlastníků ostrova Les Galops nebo majetku jakýchkoli jiných 

občanů USA, kanadská vláda zaplatí kompenzaci ve výši, na které se dohodnou kanadská vláda a 

poškozené strany, nebo jaké by byly přiznány řádným soudem v USA, před kterými by jejich 

nároky o náhradu škody mohly být projednávány.“ 
512

 

Mezi lety 1904 a 1951 nastaly jisté změny, které ovlivnily výši hladiny řeky St. Lawrence 

– hladina řeky se zvedla natolik, že způsobila záplavy a způsobila škody na jižních a severních 

pobřežích Velkých jezer, která patřila americkým občanům. Roku 1962 USA převzaly tyto 

                                                           
508

 Dostupné z WWW: <http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e07.htm>, funkčnost odkazu ověřena k 11. 
2. 2015. 
509

 Přehrada Gut.  
510

 Dostupné z WWW: <http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e07.htm>, funkčnost odkazu ověřena k 11. 
2. 2015. 
511

 ROBB, C.: International environmental law reports – Early decisions, Cambridge: Cambridge University Press 
1999, str. 387 a následující.  
512 Dostupné z WWW: <http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e07.htm>, funkčnost odkazu ověřena k 11. 

2. 2015..  
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nároky na vymáhání náhrady škody způsobené jejich občanům a roku 1965 USA a Kanada pak 

uzavřely dohodu o arbitráži, kterou založily Tribunál jezera Ontario.
513

 

Tribunál musel rozhodnout o tom, zda má Kanada odškodňovat pouze vlastníky pozemků 

na ostrově Galops, nebo i jakékoli další občany USA, dále, zda jejich nároky jsou nějak časově 

omezené
514

, jelikož Kanada tvrdila, že nároky mohly být uplatněny nejpozději v roce 1908, 

protože podmínky v povolení byly určeny k otestování rozhodnutí USA, že přehrada nezpůsobí 

škodu, a že byly platné pouze tak dlouho, jak bylo třeba k otestování tohoto rozhodnutí, přičemž 

tato lhůta měla uplynout roku 1908. Nakonec bylo také třeba určit, zda byly škody způsobeny 

existencí přehrady. 

Arbitrážní tribunál nakonec o meritu věci nerozhodl, jelikož strany se dohodly na 

urovnání sporu peněžním vyrovnáním, které Kanada zaplatí USA tak vzaly požadavek na 

arbitrážní řešení zpět.
515

 

 

 

Bluefin Tuna
516

 (2000) 

 

Tuňák australský je jako jeden z vysoce migrujících druhů
517

 chráněn dodatkem č. 1 

UNCLOS.
518

 Jelikož množství jedinců tohoto druhu podstatně kleslo (v 90. letech se stavy 

pohybovaly okolo pouhých 7-15% oproti roku 1960),
519

 Austrálie, Nový Zéland a Japonsko 

začaly (neformálně) stanovovat rybolovné kvóty pro každý ze států, aby se předešlo ohrožení 

                                                           
513 Tamtéž, také ROBB, C.: International environmental law reports – Early decisions, Cambridge: Cambridge 

University Press 1999, str. 409.  

514 Dostupné z WWW: <http://www.fao.org/docrep/005/w9549e/w9549e07.htm>, funkčnost odkazu ověřena k 11. 

2. 2015. 

515
 ROBB, C.: International environmental law reports – Early decisions, Cambridge: Cambridge University Press 

1999, str. 387 a následující. 
516

 Tuňák australský.  
517

 Během svých tahů se tunák pohybuje přes oceány jižní polokoule (tedy obvykle volným mořem), ovšem 
proplouvá i výlučnými ekonomickými zónami několika států. V největším množství tunáky loví Japonsko, kde je 
považován za delikatesu.  
518

 Dostupné z WWW: <http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm>, 
funkčnost odkazu ověřena k  11. 2. 2015.  
519

 Dostupné z WWW: <http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIII/1-57.pdf>, funkčnost odkazu ověřena k  11. 2. 2015.  
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tohoto druhu. V 90. letech se díky těmto opatřením stavy tuňáků australských opět zvýšily.
520

 

Roku 1993 Japonsko, Austrálie a Nový Zéland uzavřely úmluvu na ochranu tohoto druhu.
521

 

Podle této úmluvy vznikla mimo jiné komise, která stanovovala závazné kvóty pro maximální 

vylovené množství tuňáků každé ze smluvních stran na rok.  

Japonsko v roce 1998 jednostranně prohlásilo, že hodlá vedle existujícího komerčního 

rybolovu provádět i novou, experimentální metodu rybolovu tuňáka, při které by měla být mimo 

jiné shromažďována data v oblastech, ve kterých už se s lovem přestalo, přičemž úlovky získané 

touto metodou by se nezapočítávaly do stanovených kvót. I když komise program v zásadě 

schválila, nepodařilo se najít dohodu ohledně rybolovných kvót. Na to navázala výměna 

diplomatických nót ze strany Austrálie a Nového Zélandu, které se proti tomuto ostře ohradili.
522

  

Austrálie a Nový Zéland nesouhlasily a smíšená komise těchto států nebyla schopna 

dosáhnout dohody. Japonsko svůj experimentální program nicméně zahájilo
523

. Státy se nebyly 

schopny dohodnout ani na arbitrážním či mediačním řešení sporu dle čl. 16 oné úmluvy na 

ochranu tuňáka. I když roku 1998 Japonsko prohlásilo, že dané limity dodrží, část z nich získá 

experimentální metodou lovu, i tak ale Austrálie a Nový Zéland protestovaly.  

Roku 1999 Austrálie a Nový Zéland prohlásily, že svým experimentálním rybolovným 

programem Japonsko porušuje i UNCLOS
524

 a odvolaly se na ustanovení čl. 64 a 116 UNCLOS, 

předložily věc arbitrážnímu tribunálu dle Přílohy VII. UNCLOS
525

 a než bude arbitrážní tribunál 

ustaven, požadovaly, aby Mezinárodní tribunál pro mořské právo rozhodl o předběžných 

opatřeních, kterými experimentální rybolov Japonsku zakáže (tato pravomoc Mezinárodního 

tribunálu pro mořské právo je dána vždy, pokud tento Tribunál rozhodne, že k řešení sporu je 

prima facie příslušný arbitrážní tribunál, který má vzniknout).
526

 Na to Japonsko zareagovalo 

žádostí o předběžné opatření, kterým Austrálii a Novému Zélandu ITLOS přikáže, aby obnovily 

jednání dle úmluvy z roku 1993.  

                                                           
520

 LEE, K.: International Environmental Law Reports: International Environmental Law in International Tribunals, 
Cambridge: Cambridge University Press2007, str. 495-520.  
521

 Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna.  
522

 Dostupné z WWW: <http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIII/1-57.pdf>, funkčnost odkazu ověřena k  11. 2. 2015.  
523

 LEE, Karen: International Environmental Law Reports, volume 5: International Environmental Law in 
International Tribunals, Cmabridge Umiversity Press 2007, str. 495-520.  
524

 Jelikož všichni účastníci sporu jsou také smluvními stranami této úmluvy.  
525

 Dostupné z WWW: <http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm>, 
funkčnost odkazu ověřena k  11. 2. 2015. 
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Japonsko namítalo, že tento spor spadá pod úmluvu z roku 1993 a nemá být tedy řešen 

způsobem předvídaným v UNCLOS, nejen že jde totiž o lex specialis, ale také o lex posteriori, a 

tím pádem tedy ITLOl nemá pravomoc k vydání předběžných opatření.
527

 Podle Japonska byl 

odkaz na UNCLOS pouze „rafinovaností“, kterou chtěly státy dosáhnout nařízení předběžných 

opatření. A vyhnout se řešení sporu dle čl. 16 úmluvy z roku 1993.
528

 Japonsko prohlásilo, že je 

ochotno spor řešit mediací, případně arbitráží
529

 předvídanou v úmluvě z roku 1993
530

, na to by 

ale další dva státy byly ochotny přistoupit jen v případě, že Japonsko (alespoň prozatím) 

s experimentálním rybolovem přestane, což Japonsko odmítlo.
531

  

Mezinárodní tribunál pro mořské právo jednohlasně (!) rozhodl o tom, že arbitrážní 

tribunál vzniknuvší dle Přílohy VII UNCLOS příslušný bude, a proto rozhodl o předběžných 

opatřeních dle návrhu Austrálie a Nového Zélandu,
532

 kterými stranám přikázal, aby nečinily nic, 

čímž by mohl být spor rozšířen, a dále zakázal překračování dohodnutých kvót a experimentální 

metodu rybolovu.  

K řešení tohoto sporu konstituovaný tribunál byl prvním v historii, který vznikl dle 

přílohy VII UNCLOS a scházel se ve Washingtonu v prostorách Světové banky.
533

 Je obvyklé, že 

když stát protiprávně jedná, poruší tím povinnosti dle více úmluv.
534

 Nicméně to neznamená, že 

potom nutně jde o odlišné, oddělené spory. Zde šlo o spor jediný, který se týkal obou úmluv (tedy 

UNCLOS i Úmluvy na ochranu tuňáka australského),
535

 nedávalo by smysl tvrdit, že smluvní 

strana UNCLOS nepodléhá ustanovením o ochraně vysoce migrujících druhů.  

Podstatnou otázkou, kterou bylo tedy nutno vyřešit, zda je možné řešení sporu prostředky 

předvídanými v obou úmluvách, nebo zda dle pravidel lex specialis a lex posterior speciální a 

později vzniklá úmluva vyčerpává možnosti řešení sporu dle rámcové úmluvy, kterou je 

                                                           
527

 Tamtéž.  
528

 Dostupné z WWW: <http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/downloadf2ea1.pdf>, funkčnost odkazu 
ověřena k  11. 2. 2015. 
529

 Přičemž tato arbitráž má být ustavena dle dodatku k této úmluvě. 
530

 Konkrétně v článku 16, který stanoví:If any dispute arises between two or more of the Parties concerning the 
interpretation or implementation of this Convention, those Parties shall konsult among themselves with a 
view to having the dispute resolved by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement 
or other peaceful means of thein own choice. 
531

 Dostupné z WWW: <http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIII/1-57.pdf>, funkčnost odkazu ověřena k  11. 2. 2015. 
532

 Tamtéž.  
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 Dostupné z WWW: <http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIII/1-57.pdf>, funkčnost odkazu ověřena k  11. 2. 2015. 
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ověřena k  11. 2. 2015. 
535

 LEE, K.: International Environmental Law Reports, volume 5: International Environmental Law in International 
Tribunals, Cambridge:Cambridge University Press 2007, str. 495-520. 
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UNCLOS, konkrétně, zda čl. 16 úmluvy z roku 1993 vylučuje jiné možnosti řešení sporů. I když 

Nový Zéland a Austrálie namítaly, že princip lex specialis se uplatní pouze tehdy, pokud by dané 

úmluvy byly v konfliktu, což se zde neděje s odkazem na čl. 311 UNCLOS (ten stanoví 

nadřazenost UNCLOS nad ostatními úmluvami) a navíc pokud by byl přijat názor Japonska, 

„ustanovení úmluvy UNCLOS upravující povinné jsou pouhým papírovým deštníkem, který se 

v dešti rozpustí.“
536

. Takto ustavený tribunál došel k závěru, že jurisdikci ve sporu postrádá, 

jelikož procedury dle úmluvy z roku 1993 nebyly vyčerpány a tedy není možné spor řešit 

prostředky podle pouze podpůrně se aplikující úmluvy UNCLOS. Smyslem čl. 16 totiž bylo 

odstranit povinné procedury dle části 15 UNCLOS. Podle ustanovení o řešení sporů z úmluvy 

z roku 1993 navíc neměly být ani splněny podmínky pro rozhodování Mezinárodním tribunálem 

pro mořské právo, protože Austrálie a Nový Zéland se nesnažily dosáhnout urovnání v dobré víře 

a nehrozila zde žádná nenapravitelná újma.  

Jelikož tedy tribunál konstituovaný dle Přílohy VII UNCLOS nemá pravomoc 

k rozhodnutí o meritu věci, neměl pravomoc ani ITLOS k rozhodnutí o předběžných opatřeních, 

která tedy arbitrážní tribunál zrušil a ponechal rozhodnutí na zvláštní arbitráži.
537

  

Dle Bialeka „spor ukazuje na péči, kterou je nutno vynaložit při navrhování ustanovení o 

řešení sporů v regionálních úmluvách týkajících se rybolovu, protože v úmluvě z roku 1993 došlo 

k opomenutí odkázat na řešení sporů dle UNCLOS“, a dále je tento případ „důležitým příkladem 

toho, jak se někdy úmluvy nevhodně překrývají a měl by být pobídkou k brzké ratifikaci a vejití 

v účinnost Úmluvy k implementaci ustanovení úmluvy UNCLOS, aby se závazné řešení sporů dle 

UNCLOS nerozplynulo jako papírový deštník v dešti.“
538

 

 

 

MOX Plant
539

 (2003) 

 

O tomto sporu již bylo pojednáno v rámci této práce několikrát, nebude proto probírán 

merit věci a nynější výklad se omezí na řízení před arbitrážním tribunálem založeným dle Přílohy 

VII UNCLOS.
540

  

                                                           
536

 Dostupné z WWW: <http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/downloadf2ea1.pdf>, funkčnost odkazu 
ověřena k  11. 2. 2015. 
537

 Tamtéž. 
538

 Tamtéž. 
539

 Elektrárna MOX.  

http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/downloadf2ea1.pdf
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Takto ustavený arbitrážní tribunál ve sporu rozhodoval poté, co ITLOS vydal určitá 

předběžná opatření v této věci. Arbitrážní tribunál potvrdil předběžné opatření Mezinárodního 

tribunálu pro mořské právo týkající se povinnosti Velké Británie a Irska spolupracovat ve 

výměně informací a zdržet se jakéhokoli jednání, které by znamenalo rozšíření sporu, odmítl 

ovšem požadavek Irska na nařízení předběžných opatření stanovících, že Velká Británie je 

povinna se zdržet uvedení elektrárny do provozu, jakož i přeshraničního transportu 

radioaktivních materiálů, jelikož se Irsku nepodařilo prokázat, že by hrozila závažná újma 

mořskému prostředí.
541

  

Ačkoli Velká Británie namítala nepříslušnost arbitrážního tribunálu kvůli tomu, že spor by 

měl být přednostně řešen dle úmluvy OSPAR, nakonec bylo řízení přerušeno z důvodu, že 

institucí, která má ve věci přednostní pravomoc, je Soudní dvůr Evropské Unie, a jelikož by 

nebylo vhodné vystavovat se riziku protichůdných rozsudků, spor bude přerušen do doby, než 

SDEU ve věci rozhodne o žalobě vznesené Komisí proti Irsku z důvodu neplnění povinností 

(konkrétně se Irsko mělo dopustit toho, že zahájením řízení u ITLOS nerespektovalo výlučnou 

jurisdikci SDEU (dle čl. 292 EC)
542

 rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se interpretace a 

aplikace komunitárního práva), dále tím, že předložilo věc arbitrážnímu tribunálu (čl. 193 EA
543

) 

a dále Irsko porušilo povinnost kooperace dle čl. 10 EC, že nejdříve záležitost nekonzultovalo 

s kompetentními komunitárními orgány.
544

  

Arbitrážní tribunál tedy ve věci samé nerozhodl. 

 

 

7.3. Shrnutí  

 

 Vytvoření soudu specializovaného čistě na právo životního prostředí (ICEAC) lze jistě již 

na první pohled hodnotit jako velký přínos pro danou právní oblast. Bohužel se přes jeho 

mezánárodní povahu zdá být využíván celkem sporadicky, a to zejména Španělskem a Mexikem. 

                                                                                                                                                                                            
540

 Čl. 287 UNCLOS, čl 1 Přílohy VII UNCLOS.  
541

 LEE, K.: International Environmental Law Reports: International Environmental Law in International Tribunals, 
Cambridge: Cambridge University Press 2007, str. 537 a následující.  
542

 European Communities (Smlouvy o Evropském společenství).  
543

 EURATOM.  
544

 LEE, K.: International Environmental Law Reports, volume 5: International Environmental Law in International 
Tribunals, Cambridge: Cambridge Umiversity Press 2007, str. 537 a následující. 
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Vedle arbitrážního řešení sporů nabízí navíc pro strany možnost konciliace, tedy poskytnutí 

pomoci k vyjednávání, aby sporné strany mohly dosáhnout kompromisu. Lze u něj pozitivně 

hodnotit jistou pružnost, kterou předvedl například nabídkou právní pomoci při vypracování 

statutu pro chráněné území, když se na něj obrátili ochránci přírody, či možnost velmi levného 

řízení pro navrhovatele nesledující finanční prospěch po poučení se ze ztroskotání řízení 

v případu Sierra Blanca. Velkou užitečnou novinkou je také možnost vydávat stanoviska 

k posouzení případu na žádost pouze jedné ze stran, aby tak stěžovateli, který narazí na neochotu 

odpůrce, nebylo zcela odepřeno poskytnutí spravedlnosti. Ačkoli tyto posudky nemají právně 

závaznou nebo dokonce vynutitelnou povahu, těší se celkem velkému respektu a mohou být 

pádným argumentem pro další řešení věci, jak se ukázalo v případu Hyla Meridionalis.  

Stálý arbitrážní soud sice vznikl již před poměrně dlouhou dobou, jeho přínos pro právo 

životního prostředí zatím příliš zřetelný není. To se ale nyní po přijetí speciálních pravidel pro 

spory s environmentální tématikou může změnit – od přijetí těchto pravidel se již soud zabýval 

dvěma spory souvisejícími s životním prostředím. Jak je zmíněno výše, mnozí tuto instituci 

vzhledem ke způsobu jejího vzniku mohou považovat za legitimější než např. ICEAC, a tak 

přisuzují PCA do budoucna větší význam. U Stálého arbitrážního soudu můžeme sledovat určitý 

vývoj, kdy v době svého založení byly jeho služby otevřené pouze státům, ale postupem doby 

před ním mohou jako strany vystupovat i soukromé osoby.  

Historie ukazuje, že i rozhodnutí ad hoc tribunálů mohou vejít do dějin. Pokud jsou jejich 

rozhodnutí dostatečně přesvědčivá a rozumně odůvodněná, mohou se nadlouho stát vodítkem pro 

řešení obdobných případů v budoucnu, aniž by se jim formálně přiznávala váha precedentů. 

Patrně jsou tyto případy tak uznávané právě proto, že pouze potvrzují pravidla, která zatím 

nebyla závazně určena, ale povědomí o jejich existenci (snad z důvodu jejich až 

přirozenoprávního charakteru) mezi státy panovalo již před konkrétním rozhodnutím, které tak 

jen potvrdilo všeobecné povědomí.  
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8. Další významné instituce zabývající se spory týkajícími se životního 

prostředí 
 

8.1. Soudní dvůr Evropské unie  

 

K ochraně životního prostředí a zvyšování jeho kvality se hlásí i Smlouva o Evropské unii 

v Preambuli a v článku 3, životnímu prostředí je věnován čl. 11 a celá hlava XX Smlouvy o 

fungování EU a čl. 11. Také článek 37 Listiny základních práv EU deklaruje, že „vysoká úroveň 

ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do politik Unie a 

zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje“ – ačkoli jde spíše o politický cíl než o 

právně vymahatelnou právní normu. K tomuto Müllerová
545

 uvádí, že „Soudní dvůr EU by 

k tomuto právu mohl začít přistupovat stejně jako Evropský soud pro lidská práva, tedy chránit 

ho prostřednictvím jiných, dostatečně specifikovaných lidských práv.“ Zatím tak ale nečiní.  

Soudní dvůr EU (dříve známý pod názvem Evropský soudní dvůr)
546

 je soudní institucí 

Evropské unie, není tedy čistě soudem mezinárodního práva, ale práva evropského,
547

 z čehož 

vyplývají některé odchylky, mimo jiné např. to, že jeho rozhodnutí jsou na rozdíl od soudů 

mezinárodních vynutitelná.
548

 Od klasických mezinárodních soudů se SDEU odlišuje tím, že má 

propracovanější mechanismy pro případ neplnění povinností.
549

 Pravomoc SDEU je příkladem 

přenosu suverenity národních států na nadnárodní instituci.
550

 Řešení sporů v jiných organizacích 

je obvykle mnohem limitovanější.
551

  

Pojem SDEU v podstatě zahrnuje 3 orgány: Soudní dvůr (Court of Justice), Tribunál 

(General Court, dříve soud prvního stupně) a Soud pro veřejnou službu, přičemž pro naše 

                                                           
545

MÜLEROVÁ, H.: Aktuální otázky práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu In: Lidská práva, právní 
odpovědnost a ochrana životního prostředí, AUCI 3/2011, Praha: Karolinum, 2011, str. 24. 
546

 Court of Justice of the European Union. 
547

 Je jakýmsi přechodem mezi mezinárodním a federálním soudem.  
548

 Na základě čl. 228 SES může SDEU aktivně ukládáním pokut nebo penále vynucovat splnění svých rozhodnutí 
oproti státům, které nesplní dobrovolně.  
549

 STEJSKAL, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M.: Nové 

jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, str. 108. 

550
 Dostupné z WWW: <http://www.seep.ceu.hu/alpsa/articles/garrett.pdf?origin=publication_details>, funkčnost 

odkazu ověřena k  22. 11. 2014. 
551

 Dostupné z WWW: <jno.hu/en/?&menu=downloads&doc=ECJ_case_law>, funkčnost odkazu ověřena k  22. 11. 
2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/General_Court_of_the_Court_of_Justice_of_the_European_Union
http://www.seep.ceu.hu/alpsa/articles/garrett.pdf?origin=publication_detail


 

106 
 

zkoumání je relevantní především Soudní dvůr samotný.
552

 Soudní dvůr vydal nejvíce 

rozhodnutí, ale i u Tribunálu můžeme najít některé úřady, jejichž řešení mělo významný vliv na 

formování obecných přístupů k unijnímu právu životního prostředí.
553

  

Tento soud byl založen v roce 1952 Pařížskou smlouvou, a to předchůdcem EU, tedy 

Evropským společenstvím. Když byly roku 1958 podepsány Římské smlouvy, stal se soudní 

institucí, jejíž činnost se vztahovala také na EURATOM a Evropské hospodářské společenství.  

Jeho sídlem je Lucemburk, přestože všechny ostatní unijní instituce sídlí v Bruselu. Jeho 

jurisdikce se vztahuje na všechny státy Evropské unie, kterých je k dnešnímu dni již 28.  

SDEU má za úkol zajistit dodržování práva při výkladu a provádění smluv, jak je 

stanoveno v čl. 19 Smlouvy o Evropské unii.
554

 Kontroluje rozhodování rady a evropské komise 

z hlediska jejich legitimity, zejména má významnou roli při výkladu a provádění zakládajících 

smluv.
555

 Řeší spory mezi členskými státy, institucemi EU a fyzickými či právnickými osobami; 

mohou se na něj obrátit členské státy, Komise, Evropský parlament, Rada EU a výjimečně i 

jednotlivci.
556

 

Existují 2 základní druhy řízení: řízení o neplnění povinností ze smluv či směrnic (tzv. 

infringement procedure) dle čl. 226
557

 a 228 SES a dále řízení o předběžné otázce.
558

 V řízení o 

porušení povinností je žalobcem Komise EU. Řízení dle čl. 228 se užije v případě, kdy stát 

nezjednal nápravu v souladu s již vydaným rozhodnutím, kterým bylo konstatováno, že porušil 

právní povinnost. V takovémto případě komise podává novou žalobu, přičemž může (a zpravidla 

to dělá) uložit členskému státu finanční pokutu a opakované penále, přičemž tyto částky mohou 

jít až do stovek tisíc eur. I když Komise často tuto pokutu navrhuje, SDEU ji zatím uložil pouze 

čtyřikrát, a tři z těchto případů se týkaly životního prostředí.
559

 Ačkoli členské státy by mohly 

také využívat možnost vzájemné kontroly mezi sebou (dle čl. 227 SES), zatím se tak v oblasti 

                                                           
552

 STEJSKAL, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M.: Nové 
jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, str. 105.  
553

 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 170.  
554

 Tamtéž.  
555

 Dostupné z WWW: <https://www.euroskop.cz/101/sekce/evropsky-soudni-dvur/>, funkčnost odkazu ověřena 
k  22. 11. 2014.  
556

 Tamtéž.  
557

 Např C-70/89, 1990.  
558

 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 170. 
559

 Nakládání s odpady C-387/97 (Řecko), ochranu jakosti vod ke koupání C-278/01 (Španělsko) a kontrolu rybolovu 
C-304/02.  

https://www.euroskop.cz/101/sekce/evropsky-soudni-dvur/
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životního prostředí vůbec neděje.
560

 Důvodem může být, že státy v tomto ohledu spoléhají na 

Komisi, za druhé státy tuto nutnost „nepociťují bezprostředně“ a za třetí, pokud si členský stát 

není dokonale jistý plněním svých povinností, raději nepoukazuje ani na nedodržování stejných 

závazků jinými.
561

  

SDEU je vítaným příkladem vývoje, kdy organizace řeší spory v zájmu vyššího dobra pro 

všechny, ovšem i tak si státy nadále pečlivě střeží své kompetence a tak je zahájení řízení u 

SDEU podmíněno vyčerpáním místních možností nápravy
562

. Baranyai
563

 výstižně hodnotí 

důležitost SDEU jako tmelící prvek EU, kdy není „pouhým konečným dozorcem legality, ale také 

garantem jednotnosti komunitního práva a motorem integračního procesu.“  

Z formálního hlediska není judikatura SDEU zdrojem práva, ale Soud během svého 

dlouhého fungování již vyvinul jisté principy (jako nadřazenost unijního práva), které jsou 

členskými státy fakticky dodržovány, i když tyto státy nemusely nutně být stranou v konkrétním 

řešeném sporu.
564

 SDEU nepřímo ovlivňuje i tvorbu nových norem. Tak SDEU v případu C-240 

Procureur de la République v. Association de Défende de Bruleurs prohlásil ochranu životního 

prostředí za jeden ze základních z cílů společenství a obecný zájem. K zakotvení společné 

environmentální politiky do SES došlo o dva roky později.
565

  

V případech týkajících se biodiverzity judikatura SDEU významně přispěla k objasnění 

povinností členských států stanovených směrnicemi o ptácích a habitatech.
566

 Jako příklady lze 

uvést rozsudky ve věcech C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern nebo C-117/03 Societa Italiana 

Dragaggi. Případy se zabývají územími soustavy NATURA
567

 pře jejich prohlášením za 

chráněné oblasti.
568
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 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 171.  
561

 STEJSKAL, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M.: Nové 
jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, str. 111.  
562

 Dostupné z WWW: <jno.hu/en/?&menu=downloads&doc=ECJ_case_law>, funkčnost odkazu ověřena k  22. 11. 
2014.  
563

 Tamtéž.  
564

 Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm>, funkčnost 
odkazu ověřena k  22. 11. 2014.  
565

 STEJSKAL, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M.: Nové 
jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, str. 105.  
566

 Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm>, funkčnost 
odkazu ověřena k 22. 11. 2014.  
567

 Jde o soustavu vybraných území států EU, jež jsou chráněny za účelem zachování biologické rozmanitosti.  
568

 STEJSKAL, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M.: Nové 
jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, str. 118.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm
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Pokud jde o množství případů řešených SDEU, musí se v porovnání např. s ICJ zabývat 

mnohonásobnějším množstvím věcí, databáze judikatury SDEU
569

 obsahuje stovky rozhodnutí 

týkajících se životního prostředí.  

Z tohoto důvodu budou v této práci rozebírány jen některé příklady případů, které 

reprezentují především první léta éry rozhodování ESD. Nejčastěji se objevují případy týkající se 

odpadů, obalů, posuzování vlivů na životní prostředí a ochrany přírody a krajiny.
570

 Menší počet 

rozhodnutí byl doposud vydán v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy a ochranou 

před hlukem.
571

 Mimo jiné SDEU řešil i případy z oblasti regulace obchodování s exempláři 

ohrožených druhů (dle úmluvy CITES).
572

  

Z hlediska životního prostředí pravděpodobně nejzajímavější případy se u SDEU 

objevovaly v 80. letech a na začátku let 90. Tehdy SDEU často rozhodoval o slučitelnosti 

národních opatření k ochraně přírody a volným pohybem zboží. Obvykle v těchto případech 

judikoval, že opatření států, která si státy odůvodňují ochranou životního prostředí, nesplňují 

požadavek proporcionality (tedy požadavku na ochranu životního prostředí by se dalo učinit 

zadost i jiným, vůči cizím státům nediskriminačním způsobem), a proto jsou neslučitelná 

s vnitřním trhem, a tím pádem nepřípustná. Několik z těchto případů bude níže podrobněji 

popsáno. 

Pravidelně se před SDEU objevují také žádosti o zodpovězení předběžných otázek, 

týkajících se často definování pojmů, na kterém později závisí aplikace unijního práva (pro 

příklad lze uvést případ C-113/12 kde šlo o definování pojmu „odpad“).  

Příkladem, kdy ČR žádala o rozhodnutí o předběžné otázce, je věc C-299/09. Zde se 

Nejvyšší správní soud dotazoval na výklad pojmu energetické využití odpadu.  

 Dále byla ČR u SDEU několikrát žalována Komisí pro nesplnění povinností v podobě 

implementace směrnice, šlo např. o směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před 

znečištěním a zhoršováním stavu (C-276/10),
573

 směrnice 2006/7/ES o jakosti vod ke koupání (C-
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 Dostupné z WWW: <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/>, funkčnost odkazu ověřena k 22. 11. 2014.  
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 STEJSKAL, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M.: Nové 
jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, str. 113.  
571

 DAMOHORSKÝ, M. a kol: Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2010, str. 171.  
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 STEJSKAL, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí in ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M.: Nové 
jevy v právu na počátku 21. století III.: Proměny veřejného práva, Praha:Nakladatelství Karolinum 2009, str. 123. 
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481/09 a směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

životní prostředí (C-378/09).  

Nejčastěji jsou v environmentálních otázkách před SDEU žalovány Belgie, Itálie, 

Německo a Francie. Nelze z toho ale vyvozovat, že se v těchto státech nejčastěji porušují normy 

týkající se životního prostředí. Tyto státy jsou totiž členy EU nejdéle, a tím pádem měly i více 

možností být žalovány.
574

 Dále „komise v případech porušování unijního práva životního 

prostředí postupuje poměrně nesystematicky a její postup proti členským státům také záleží na 

jejích momentálních možnostech a prostředcích.“ 
575

 Od vstupu 10 nových zemí do EU v roce 

2004 bylo politicky neoficiálně rozhodnuto o redukci zahajování těchto řízení, jelikož počet 

„infringementů“ roste a tak zejména v oblasti životního prostředí bude jejich řešení omezeno, 

navíc větší počet členských států má za následek zpomalení postupu komise v některých 

náročnějších řízeních.
576

 Někdy už ale stačí pouhé zahájení řízení komise proti jistému členskému 

státu a jiné státy se varováním poučí, a protiprávní stav samy napraví. 
577

 

Judikatura SDEU týkající se životního prostředí je opravdu natolik rozsáhlá, že by bohatě 

vystačila na samostatné téma diplomové práce, proto po dohodě s vedoucím práce je zde tomuto 

tématu věnován pouze omezený prostor.  

 

 

Procureur de la République v. Association de Défende de Bruleurs
578

 240/83 (1985) 

 

Směrnice 75/439 ukládá členským státům povinnost zbavovat se odpadních olejů 

především recyklací. Sběratelé odpadních olejů musejí mít za tímto účelem zvláštní povolení. 

Francie měla své území rozdělené na několik oblastí, přičemž pro každou oblast byl vládou 

jmenovám určitý „sběratel“ olejů. Ochrana životního prostředí zde kolidovala se svobodou 

obchodu. Aby byly určeny limity svobody obchodu obsažené ve zmíněné směrnici, soud se 

zaměřil na zkoumání cílů oné směrnice. Ve stejném duchu tak soud prohlásil, že „směrnice musí 
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být viděna z perspektivy ochrany přírody, což je jeden z nejzákladnějších cílů Společenství.“Toto 

odůvodnění bylo zcela nové – poprvé soud prohlásil ochranu životního prostředí za cíl 

společenství.
579

  

 

 

Waloninan Waste
580

 C-2/90 (1992) 

 

Roku 1983 regionální valonská vláda přijala předpis, dle kterého bylo zakázáno dovážet 

odpad z jiných států do Valonska. Dle Evropské komise bylo toto opatření v rozporu s požadavky 

směrnice 75/442 o odpadech a také několika dalšími směrnicemi, dále čl. 30 a 36 Smlouvy o 

Evropském Společenství (omezení vývozu či dovozu). Opět se zde tedy dostala do konfliktu 

ochrana životního prostředí a volný pohyb. Vedla se dlouhá debata o tom, zda odpad pojmout 

jako zboží, aby se na něj dala aplikovat svoboda pohybu zboží, když je vlastně čímsi se zápornou 

hodnotou – státy platí za to, aby se odpadu zbavily.  

Soud dospěl nakonec k tomu, že i na odpad jsou tato pravidla použitelná. Zároveň 

prohlásil, že žádný stát nemůže jednostranně vyloučit dovoz odpadu z jiných členských států. 

Ačkoli byly uznány negativní dopady ukládání odpadu na životní prostředí, problémem zde bylo, 

že Belgie diskriminovala odpad vzniklý v zahraničí oproti svému vlastnímu, i když odpad 

jakéhokoli původu je nebezpečný stejně.
581

 

 

 

Danish Bottles
582,

 302/86 (1988) 

 

Roku 1981 Dánsko zavedlo legislativu týkající se lahví na pivo a jiné nápoje. Bylo 

dovoleno obchodovat pouze s nápoji v recyklovatelných obalech, dále bylo zcela zakázáno 

užívání plechovek. Nápoje v nerecyklovatelných obalech směly být prodávány pouze ve velmi 

limitovaném množství (byl stanoven limit 3000 hektoliktrů ročně pro jednoho prodejce). Byl 

zaveden zálohový systém. Komise tak proti Dánsku zahájila řízení na základě (tehdejšího) čl. 
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169, tedy z důvodu nesplnění povinností ze Smlouvy (zaručení volného oběhu zboží). Toto 

rozhodnutí vymezuje vztah kompetencí členských států a Společenství v environmentálních 

záležitostech. Soud zejména zkoumal, zda bylo opatření diskriminační a přiměřené, přičemž 

odpověď byla kladná – ačkoli opatření mělo pravděpodobně za cíl ochranu životního prostředí, 

pravidla nesmějí mít diskriminační charakter – v tomto případě byli zahraniční dovozci 

diskriminováni, a dánská legislativa tak odporovala evropskému právu.
583

  

 

 

Comission v. Germany C-339/03 (2004) 

 

Tento případ je jedním z mnoha, kdy na členský stát byla podána žaloba z důvodu 

neplnění povinností, zde konkrétně neprovedení směrnice 1999/22/ES o držení volně žijících 

živočichů v zoologických zahradách. V některých ze spolkových zemí totiž Německo nepřijalo 

v určené lhůtě potřebnou legislativu, ani o tom neinformovalo Komisi.
584

  

 

 

Comission v. France C-64/88, C-304/02 (2005) 

 

Tento rozsudek určil, že Francie nezajistila kontrolu dodržování technických opatření 

k zachování rybolovných zdrojů (stanovených nařízeními 171/83 a 3094/86). Těmito technickými 

opatřeními byly kontroly týkající se velikosti ok sítí a množství vedlejších úlovků. Francie také 

nedostála své povinnosti stíhat porušení právních předpisů. Žalobě Komise bylo vyhověno; 

jelikož však Francie ani poté nepřijala opatření ke splnění zanedbávaných povinností, podala 

Komise na Francii další žalobu, jejímž účelem bylo uložení peněžitých sankcí. Žalobě bylo 

vyhověno, a Francie tak musela platit penále.
585
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Leth C-420/11 (2013) 

 

Leth je příkladem řízení, kdy před SDEU byl žalován stát svým vlastním státním příslušníkem. 

Paní Leth žila v blízkozti vídeňského letiště, které se postupem času stále rozšiřovalo a více ji 

obtěžovalo zejména hlukem. Leth tvrdila, že Rakousko porušilo směrnici 85/337, která upravuje 

posuzování vlivů na životní prostředí při realizaci podobných projektů, a domáhala se 

kompenzace za snížení hodnoty jejího domu. SDEU nicméně pravil, že „skutečnost, že nebylo 

posuzování vlivů provedeno, není samo o sobě v rozporu s požadavky směrnice, a nedává 

jednotlivci právo na kompenzaci výlučně peněžní újmy způsobené snížením hodnoty jeho majetku 

jako následků účinků na životní prostředí.“ Rozhodnutí, zda bude náhrada škody přiznána, je 

v těchto případech ponecháno zcela na národních soudech.
586

  

 

 

8.2. Panely Světové obchodní organizace 
 

Z hlediska životního prostředí je velmi zajímavá, v poslední době častěji uskutečňovaná 

rozhodovací činnost tzv. „panelů“ Světové obchodní organizace (World Trade Organization, dále 

také WTO), které mají v podstatě povahu arbitrážních tribunálů a které jsou tvořeny vždy 

skupinami nejerudovanějších odborníků na dané téma. 
587

  

Na WTO
588

 lze nahlížet jako na organizaci mající za cíl otevření obchodu, fórum pro 

vlády, kde mohou vyjednávat dohody týkající se obchodu a kde řešit spory z nich vzniklé. 

Podstatou WTO je, že jde o fórum, kde „členské vlády mohou řešit jejich obchodní problémy 

tváří v tvář.“
589

 

V poslední době se totiž na půdě OSN a jiných specializovaných organizací hojně 

diskutoval vztah mezi ochranou životního prostředí, rozvojem a obchodem. Státy již uznávají, že 
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tyto cíle není možné stavět proti sobě, ale naopak je nutné jejich společné řešení, což přichází 

ruku v ruce s uvědoměním, že tyto cíle jsou komplementární. 
590

 Při porovnání systému WTO
591

 

s většinou environmentálních smluv dojdeme k závěru, že systém WTO obsahuje přesnější 

pravidla, navíc je WTO systém řešení sporů obligatorní,
592

 a díky tomu jsou tato pravidla lépe 

vynutitelná. 
593  

Jak konkrétně se ale obchodní dohody dotýkají životního prostředí? Dohody 

WTO mají za cíl nediskriminaci a liberalizaci obchodu. Přitom ovšem povolují výjimky nutné za 

účelem ochrany života, zdraví a životního prostředí (zejména přírodních zdrojů). 
594

 Ochranu 

životního prostředí najdeme mezi hlavními cíli WTO: dohody dovolují členským státům 

podstoupit opatření k ochraně životního prostředí, veřejného zdraví, a aby nedošlo k jejich 

zneužívání, tato opatření musejí být vždy aplikovatelná rovnocenně na podniky vlastní i 

zahraniční. 
595

 Marakéšská dohoda zakládající WTO obsahuje udržitelný rozvoj a ochranu a 

zachování životního prostředí jako jeden ze základních cílů.
596

 

„WTO se tak stala orgánem, na který se mezinárodní společenství obrací se záležitostmi 

týkajícími se současně obchodu a životního prostředí, a to jednak za účelem řešení sporů, a za 

druhé kvůli rozvojové politice.
597

“ Dle tradičních pohledů je liberalizace obchodu přímo pohrmou 

pro životní prostředí. Na druhé straně se nabízí, že tržní ekonomika způsobí ochranu životního 

prostředí prostřednictvím tlaků na efektivitu a odstranění excesivních odpadů, které jsou škodlivé 

pro životní prostředí.
598

 Navíc někteří tvrdí, že mezinárodní obchod přináší růst a bohatství, které 

je možno využít na environmentální programy, otevřený trh podporuje soutěž a vytváří efektivní 

využívání zdrojů.
599

 

Systém je vytvořen na základě ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, kterým bylo 

zřízeno jednak DSB (tedy orgán pro řešení sporů) a také odvolací orgán. Tento mechanismus je 

jakýmsi orgánem s prvky smírčího a rozhodčího orgánu. Rozhodčí prvek tvoří pravidlo 
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negativního konsenzu, podle kterého by se na odmítnutí zprávy musely shodnout všechny členské 

státy, což znamená, že zpráva se stane závaznou prakticky vždy.
600

 Panely mají kvazijudiciální 

povahu – jsou tvořeny obvykle třemi, někdy pěti členy. Tyto panely jsou vytvářeny ad hoc ze 

seznamu potenciálních panelistů, kterým disponuje sekretariát na základě návrhů členských států, 

přičemž ale není vyloučeno, aby se „panelistou“ stala osoba v tomto seznamu nezapsaná. Panel 

zhodnotí daný sporný případ a podá zprávu DSB,
601

 kde vyjádří své závěry. 
602

 Dále je možné 

odvolání k sedmičlennému Odvolacímu orgánu.
603

 

Dříve se nálezy nemohly stát závaznými bez souhlasu sporných stran, a neúspěšná strana 

tak mohla blokovat přijetí zprávy, dnes by se na odmítnutí musely shodnout všechny členské 

státy. Tohoto řízení se mohou účastnit pouze státy. 
604

  

Činnost je dokonce významnější než výstupy Komise pro obchod, která byla zřízena 

taktéž WTO.
605

 Řízení jsou vždy zahajována na podnět státu, který je smluvní stranou GATT
606

 

(když si jeden členský stát o jiném myslí, že tento stát porušil své povinnosti 
607

), přičemž řízení 

vždy končí přijetím zprávy, která se až určitých podmínek stane závaznou.
608

 Při porovnání 

systému WTO (a řešení sporů v tomto systému) s regionálními dohodami obsahujícími pravidla 

týkající se obchodu a životního prostředí zjistíme, že systém WTO má oproti těmto dohodám 

věcně omezenou jurisdikci, „pravomoc panelů je toliko přezkoumat ve světle příslušných 

ustanovení dohod citovaných stranami sporu otázku předloženou DSB,“ a „všechna řešení musí 

být v souladu s těmito dohodami a nebudou rušit nebo zmenšovat výhody, vyplývající z těchto 

dohod pro jakéhokoli člena WTO, ani nenaruší uskutečnování jakéhokoli cíle těchto dohod.“
609

 

Jurisdikce orgánů WTO je vždy omezena na práva a povinnosti dle práva WTO a neumožňuje 

výklad environmentálních smluv, i když se věc životního prostředí týká. Spory řešené DSB se 

často týkají životního prostředí v tom smyslu, že je řešena otázka, zda je opatření omezující 

obchod nezbytné a nediskriminační a zda není zastřeným protekcionistickým opatřením. Právo 
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WTO ale rozhoduje dle jiných kritérií; mezi odlišnosti např. patří, že v judikatuře panelů WTO 

není uznáván princip předběžné opatrnosti.
610

 

Mezinárodní právo životního prostředí a právo WTO jsou sice dvěma odlišnými 

subsystémy mezinárodního práva, chrání a prosazují prvořadě jiné cíle, ale konvergence obou 

systémů se pomalu rozvíjí.
611

 

Judikatura WTO přitom působí do jisté míry precedenčně, takže na základě řešených 

případů lze odhadnout, jak by byly podobné spory řešeny v budoucnu, a mají tak vliv na chování 

států, ačkoli doktrína stare decisis
612

 zde formálně neplatí.
613

  

 

 

Shrimps – Turtles
614

 Case (1994) 

 

Tento případ je v mnohých rysech obdobný případu předchozímu: USA zakázaly lov 

krevet, protože při něm hynou mořské želvy. Tento zákaz ale nerespektoval závazky vyplývající 

z členství ve WTO.
615

 USA vydaly zákon na ochranu mořských želv, který stanovoval přísné 

požadavky pro lov v oblastech, kde mořské želvy žijí – aby i jiné státy dostály těmto přísným 

požadavkům, USA některým z nich poskytly technickou a finanční pomoc. Země, které tyto 

výhody neobdržely (Indie, Malajsie, Pákistán a Thajsko),
616

 se ovšem cítily diskriminovány, a tak 

podaly žalobu k orgánu pro řešení sporů WTO.
617

  

Panel zde rozhodl, že USA porušily povinnost (USA narušily princip zacházení podle 

doložky nejvyšších výhod zakotvený v čl. 1 GATT),
618

 toto rozhodnutí potvrdil i odvolací 

orgán, jehož rozhodnutí posunulo výklad pojmu vyčerpatelné přírodní zdroje: dříve se mělo za to, 

že opatření se musí vztahovat primárně k zachování těchto zdrojů, odvolací orgán zde vyslovil, 
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že dovolenou vyjímku je možno interpretovat šířeji. To je významný posun, který dává státům 

širší možnosti v přijímání opatření na ochranu ohrožených přírodních druhů.
619

 Bylo zde také 

vysloveno, že v zájmu zachování globálních zdrojů je možno využít obchodní restriktivní 

opatření i s určitou extrajurisdikcionální aplikací.
620

 

 

 

Standards for Reformulated and Conventional Gasoline
621

 (1996) 

 

USA zavedla přísnější pravidla pro chemické složení prodávaného benzínu, což 

odůvodňovala snahou o ochranu životního prostředí. Jelikož ale tyto normy byly přísnější pro 

benzín do USA dovážený, Venezuela si u DSB WTO stěžovala, že opatření USA je 

diskriminační. Panel WTO rozhodl ve prospěch Venezuely, jelikož opatření USA nesplňovala 

požadavky pro povolené výjimky (dle článku XX GATT). USA se proti rozhodnutí DSB WTO 

odvolaly. 
622

 Odvolací orgán rozhodnutí změnil. Ve své zprávě mimo jiné uznal vzduch za 

vyčerpatelný přírodní zdroj a připustil takováto omezení, pokud jsou v souvislosti s domácími 

limity výroby a spotřeby a jejichž cílem je zachování přírodních zdrojů. Na druhé straně potrdil, 

že tato omezení jsou přípustná jen v případě absence alternativních řešení.
623

  

 

 

Dolphin-Tuna case
624

 II (2008) 

 

Panel Světové obchodní organizace musel v nedávné době rozhodovat o žalobě Mexika 

podané na USA týkající se amerických opatření k ochraně delfínů. USA na základě zákona, který 

byl vydán k ochraně delfínů (Dolphin Protection Consumer Information Act) vyžadovaly 

označování tuňákových produktů zvláštním symbolem „bezpečný delfínům,“
625

 který značil, že 
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tuňáci ve výrobcích z východního Pacifiku byli získáni způsobem neohrožujícím delfíny (tuňáci 

se totiž zdržují v hejnech s delfíny a chytají se tak, že se obklíčí skupina delfínů a zachytí do sítí, 

aby se chytli tuňáci s nimi se sdružující).
626

 

Mexiko tvrdilo, že podmínky pro užívání těchto nálepek na tuňákových produktech se 

příčí GATT. Opatření mělo být diskriminační a nikoli nezbytné. Panel dal Mexiku za pravdu, 

jelikož opatření USA jen částečně sledovala cíl, že tuňáci jsou získáváni tak, že jejich lov 

neohrožuje delfíny, a že zajistí, že americký trh nebude povzbuzovat lov tuňáků způsobem, který 

delfíny ohrožuje. To bylo doloženo i tím, že Mexiko navrhlo způsob, jak také dosáhnout 

požadovaných cílů, aniž by tato opatření byla diskriminanční. Navíc se tento zákaz lovu 

vztahoval pouze na určitou oblast a jen na jeden ze způsobů lovu. Odvolací orgán rozhodnutí 

panelu potvrdil. Podle něj tím, že většině tuňákových produtů z Mexika není 

umožněno  používání těchto označení, zatímco většina amerických produktů a produktů z jiných 

zemí tyto požadavky splňuje, je tak opatřením de facto omezován obchod mexických 

produktů.
627 

 

 

8.3. Interamerická komise pro lidská práva 

 

Obdobou Evropské úmluvy o lidských právech je na americkém kontinentě Americká 

úmluva o lidských právech, která vznikla roku 1969. Podobně jako v Evropě působí Evropský 

soud pro lidská práva (a v minulosti Evropská komise pro lidská práva), v Americe působí 

Interamerický soud pro lidská práva
628

 a Interamerická komise pro lidská práva, které mají 

společně za úkol kontrolovat dodržování úmluvy. Následující případ ukazuje, že do činnosti 

komise může spadat i ochrana životního prostředí.  
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Brazil (1958)  

 

Domorodý indiánský kmen Yanomami žijící v Amazonii (Brazílie) v blízkosti hranic 

s Venezuelou se na Komisi obrátil se stížností, že brazilská vláda porušila Úmluvu, konkrétně její 

články 1
629

 a 12.
630

 Ačkoli práva domorodců měla být chráněna i brazilskou ústavou (práva 

indiánů na jejich teritorium a jejich právo na výlučné užívání přírodních zdrojů tam se 

nacházejících), roku 1973 bylo toto teritorium rozděleno stavbou dálnice a těžbou v nově 

objeveném ložisku nerostů (které začaly být ve velkém těženy) a do jejich území se 

přestěhovávali další neindiánští obyvatelé. Ačkoli roku 1982 byla zastáváním práv tohoto národa 

pověřena organizace FUNDAI, nehájila práva indiánských kmenů dostatečně. Proto se 

Yanomami obrátili na Komisi s tím, že brazilská vláda porušila Úmluvu tím, že proti zásahům do 

jejich území nezakročila a nepodnikla opatření k nápravě. Brazilské vládě tedy bylo uloženo 

podniknout opatření k nápravě - zejména stanovit hranice národního parku, kde Yanomami žijí, 

jak vymezí FUNDAI.
631

 

 

 

8.4. Kompenzační komise OSN  

 

Kompenzační komise OSN
632

 vznikla na základě rezoluce Rady bezpečnosti 687 v roce 

1991. Jejím úkolem je rozhodování o nárocích a platba náhrad za škody způsobené (nejen) na 

životním prostředí v důsledku irácké invaze do Kuvajtu v roce 1990. Zatím Komise přiznala 

náhrady ve výši přes 50 miliard $ zhruba 1,5 milionu žalobců.
633

 Protože zmíněnou rezolucí již 

bylo rozhodnuto, že Irák je za vzniklé škody v Kuvajtu přímo zodpovědný v důsledku své 

protiprávní invaze, Komise má pouze za úkol rozhodnout, komu konkrétně přísluší náhrada a 
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v jaké výši. Proto se nedá říci, že by byla soudním orgánem, přestože její úloha je také hledání 

faktů (ale už nikoli nalézání práva).
634

  

 

 

Well Blowout Control Claim
635

 (1996) 

 

Mezi těmi, kteří byli iráckou invazí poškozeni, byla také KOC (Kuvajt Oil Company). 

Uplatňovala svůj nárok na kompenzaci z důvodu, že z 914 ropných vrtů, které vlastní, bylo 

v důsledku invaze 798 zničeno výbušninami umístěnými tam iráckými vojenskými jednotkami a 

také hašení požárů si vyžádalo nemalé finanční postředky. Irák odmítl odpovědnost s tím, že Irák 

žádné exploze nezpůsobil, naopak, škody na ropných vrtech měly vzniknout v důsledku 

bombardování Koalicí.
636 

 

Panel komisařů nicméně rozhodl, že i kdyby škody byly přímým důsledkem 

bombardování kuvajtského území vojsky koalice, prvotní příčinu ke konfliktu dal Irák a jako 

takový je zodpovědný za následky vojenských operací v Kuvajtu, a proto je povinen zaplatit 

společnosti náhradu.
637

 

 

 

8.5. Evropská komise pro lidská práva 

 

Dříve při Evropském Soudu pro lidská práva působila Komise, jejímž úkolem bylo 

zjišťovat přípustnost stížností zaslaných jednotlivci a Soud pak projednával pouze ty případy, 

které mu byly předloženy Komisí (smluvní státy se mohly obracet na ESLP přímo). Činnost 

tohoto orgánu byla v roce 1998 ukončena na základě přijetí Protokolu č. 11.
638
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Dr. S. v. Germany 715/60 (1960) 

 

Dr. S. podal ke Komisi roku 1960 stížnost, protože byl přesvědčen o tom, že ukládání 

jaderného odpadu do Severního moře, hromadění jaderného materiálu a také instalace 

odpalovacích ramp pro taktické jaderné zbraně v blízkosti jeho bydliště zasahují do jeho práva na 

život (čl. 2 EÚLP) a do práva na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5), což podporoval také 

tvrzením, že jenom zplodiny z dosud provedených jaderných testů již odsoudily k smrti dva a půl 

milionu lidí. Komise žádné porušení stěžovatelových práv neshledala a stížnost tak k ESLP 

připuštěna nebyla.
639

  

 

 

8.6. Latinskoamerický vodní tribunál 

 

Latinskoamerický vodní tribunál (Tribunal Latinoamericano del Agua, dále TLA) vznikl 

roku 1998 a již rozhodoval případy týkající se Mexika, Ekvádoru, Bolívie, Chile a Peru.
640

 Dříve 

nesl název Středoamerický vodní tribunál (Central American Water Tribunal).
641

  

Tento soud má být instancí „alternativní spravedlnosti“ pro analýzu a hledání řešení 

konfliktů souvisejících s vodními zdroji a jejich udržitelností.
642

   

Ačkoli jeho rozhodnutí jsou nezávazná, jejich odůvodnění založená na vědecké 

argumentaci slouží jako nástroje k řešení konfliktů a přitahují pozornost mezinárodního 

společenství, která je nutná k vytvoření tlaku na prosazení změn.
643

  

Jde o organizaci, která je nezávislá a aplikuje při své činnosti mezinárodní právo. Klade 

důraz na etiku (snaží se odbourat nespravedlnost způsobenou tím, že čistě právní tribunály údajně 

často upřednostňují mocné) ve spojení s principy soužití s přírodou, respektu k lidské důstojnosti 

a solidaritou mezi lidmi, přičemž za cíl si klade zachování vodních zdrojů pro budoucí generace a 
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zaručení přístupu k vodám jako lidského práva. I když bývá tento Tribunál považován především 

za instituci etickou (spíše než právní), jeho činnost je na první pohled velmi podobná – Tribunál 

rovněž shromažďuje důkazy, aplikuje při poskytování posudků právní normy a usnáší se na 

verdiktu.
644

  

 

 

La Parota (2006) 

 

Projekt La Parota se týká přehrady, kterou se mexická vláda chystá postavit přes protesty 

místních obyvatel (dotkne se zhruba 25 000 drobných farmářů).  

Proces posuzování vlivů na životní prostředí trpěl vadami a místním obyvatelům nebyly 

poskytnuty potřebné informace a nebyla jim umožněna účast v procesu schvalování. Projekt 

hydroelektrárenské přehrady způsobí vymýcení rozsáhlého území tropického lesa, zasáhne 

několik ohrožených druhů rostlin a živočichů. Navíc má ke stavbě dojít v oblasti vysoké 

seismické aktivity, což samo o sobě představuje jisté riziko.
645

  

TLA při zjištění těchto skutečností zhodnotil, že projekt by měl být zrušen, jelikož přináší 

negativní důsledky pro životní prostředí. I když toto rozhodnutí je nezávazné, poskytlo alespoň 

veřejnosti podklady pro lepší pochopení problému včetně vědeckotechnických argumentů, 

pomocí kterých lze vyvíjet jistý tlak na mexickou vládu, nicméně ve stavbě přehrady se stále 

pokračuje.
646

 

 

 

Conga Mining Project
647

 (2012) 

 

Peruánská vláda udělila společnosti Yanacocha povolení k rozšíření zlatého dolu v oblasti 

Cajamarca v Andách. Projekt by měl zasáhnout několik lagun, které jsou důležitou součástí 

ekosystému a zásobárnou vody pro místní populaci. Při bližším zkoumání TLA objevil také 
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nesrovnalosti v důlních povolenkách. Většina populace se proto rozhodla proti projektu 

protestovat, proti čemuž peruánská vláda již dvakrát vojensky zasáhla. Soudci TLA tuto 

kriminalizaci protestních hnutí odsoudili a obrátili se na vládu Peru s tím, aby projekt Conga 

ukončila, jelikož odporuje mezinárodnímu právu životního prostředí a porušuje lidská práva. 

Rozsudek je mezinárodně uznávaný, taktéž je podpořen nálezy nezávislých odborníků, ale jelikož 

je nezávazný, v projektu se dále pokračuje.
648

  

 

 

8.7. Shrnutí 

 

Jak je vidět, i mezinárodní kvazijudiciální orgány se někdy zabývají zajímavými 

záležitostmi z oblasti životního prostředí. Jejich činnost se od činnosti soudní odlišuje v různých 

aspektech – může jít o nezávaznost rozhodnutí, nebo naopak vynutitelnost rozhodnutí, větší 

specializovanost, omezenější pole působnosti nebo jiná specifika.  

Často se do konfliktu dostávají snahy o odstranění překážek v obchodu a zajištěním dobré 

úrovně životního prostředí. O vyváženosti opatření podniknutých za tímto účelem tak pravidelně 

rozhodují panely Světové obchodní organizace, které přezkoumávají, zda se státy, odvolávající se 

na omezování obchodu z důvodu ochrany životního prostředí, neodvolávají na tyto výjimky 

účelně s cílem ospravedlnit protekcionistická a jiná nežádoucí opatření. V minulosti byly spory 

podobného typu častěji předkládány také Evropskému soudnímu dvoru.  

Judikatura SDEU v oblasti životního prostředí je tvořena již více než tisícovkou 

rozhodnutí. Typově však bývají u Soudu řešeny jen případy velmi obdobné. V některých SDEU 

nalézá rovnováhu mezi zdánlivě si někdy odporujícími cíli EU, jako jsou ochrana životního 

prostředí a volný pohyb zboží, někdy jsou státy stíhány pro nedostatečné plnění povinností ze 

Smlouvy (nejčastěji netransponování směrnice) a často je také SDEU požádán o zodpovězení 

předběžné otázky národními soudy, když je její zodpovězení nutné k vyřešení před těmito 

národními soudy probíhajího sporu. Kromě národních soudů v případě předběžných otázek se na 

SDEU mohou obracet členské státy, unijní instituce a za určitých podmínek také jednotlivci. Na 

rozdíl od typických mezinárodních soudů se SDEU vyznačuje rozsáhlou pravomocí 
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k prosazování svých rozsudků, jelikož mechanismy k vynucení plnění povinností jsou na unijní 

úrovni dobře propracované.  

Činnost Interamerické komise pro lidská práva je důkazem toho, že i mimo Evropu 

existuje podobný systém ochrany lidských práv, jako u nás zajišťuje Evropský soud pro lidská 

práva, a že i tamější orgány fakticky chrání právo na příznivé životní prostředí jako lidské právo, 

kterého je možné se institucionálně domáhat.  

Evropská komise pro lidská práva naproti tomu byla jakýmsi soudním předstupňem 

Evropského soudu pro lidská práva a oprošťovala tak samotný soud od rozhodování zjevně 

neodůvodněných stížností.  

Kompenzační komise OSN byla pro změnu orgánem, která nemusela rozhodovat o 

odpovědnosti státu, jelikož o tom bylo již předem rozhodnuto rezolucí OSN, avšak Komisi 

příslušela pravomoc rozhodnout o konkrétní výši náhrady na životním prostředí vůči konkrétním 

poškozeným.  

Latinskoamerický vodní tribunál je zvláštní institucí, která se hlásí především ke své 

etické povaze. Je kvazisoudním orgánem, jeho rozhodnutí nejsou právně závazná, přesto ale 

mohou působit jako nástroje k informování společenství a zprostředkování dialogu nutného 

k provedení změn. Ačkoli jeho činnost se opírá i o vědecké důkazy, zatím se jeho schopnost 

účinně prosadit spravedlnost příliš neukázala.  
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Závěr 
 

Postavení mezinárodních soudů v oblasti životního prostředí v posledních desetiletích 

nabírá na důležitosti, na rozdíl od minulosti, kdy byly nejčastěji spory v tomto oboru 

rozhodovány ad hoc ustavenými arbitrážemi. Jelikož je mezinárodní právo životního prostřední 

novým, rychle se rozvíjejícím oborem, environmentální případy řešené mezinárodními soudními 

institucemi jsou stále častější, i když přesto je soudní řešení sporu prostředkem ultima ratio 

užívaným až ve chvíli, kdy státy nejsou schopny urovnat spor diplomatickým vyjednáváním. 

Soudní řešení sporů není příliš oblíbené, jelikož státy nejsou moc ochotné omezit část své 

suverenity a nechat o sobě rozhodovat třetí stranu.  

Právo životního prostředí je zvláštní v tom smyslu, že životnímu prostředí začala být 

teprve před nedávnem přiznávána důležitost, protože degradace životního prostředí je s rozvojem 

vědy stále průkaznější a hrozivější. Navíc si ochrana životního prostředí žádá spolupráci všech 

států světa, jelikož problémy životního prostředí mívají nejen přeshraniční, ale často i globální 

charakter.  

K ochraně životního prostředí tak v několika posledních desetiletích bylo uzavřeno velké 

množství mezinárodních úmluv, které často obsahují ustanovení o postupu v případě 

nedodržování povinností v nich stanovených (i když často v oblasti životního prostředí vznikají 

pouhé deklarace typu soft law, které nejsou právně závazné) – někdy smlouvy přímo s řešením 

odkazují na konkrétní subjekt, který má o vzniklém sporu rozhodovat. Rostoucí počet 

mezinárodních smluv může jednak vyvolat myšlenku, že všechny environmentální záležitosti 

jsou již upraveny a sporných práv a povinností bude tím pádem minimum, na druhou stranu 

s narůstajícím počtem závazků roste pravděpodobnost, že subjekty určitou povinnost nedodrží a 

tuto záležitost bude nutno řešit před soudem, případně arbitrážním tribunálem.  

Pro účely této práce byla zkoumána judikatura Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti, 

Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního tribunálu pro mořské právo, Evropského soudu 

pro lidská práva, Stálého arbitrážního soudu, Mezinárodního soudu pro arbitráž a smír v oblasti 

životního prostředí a dalších institucí či orgánů, které vykonávají činnost velmi obdobnou 

činnosti mezinárodních soudů, přičemž primát v rozhodování mezinárodních sporů samozřejmě 

zůstává soudům. V této práci byla proto věnována pozornost také Soudnímu doru EU, panelům 

Světové obchodní organizace, Interamerické komisi pro lidská práva, Kompenzační komisi OSN, 
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Evropské komisi pro lidská práva a také byly zmíněny nejvýznamnější rozhodnutí ad hoc 

arbitrážních tribunálů, jelikož v počátcích práva životního prostředí při absenci trvalých soudů 

bývaly spory rozhodovány právě arbitrážemi.  

Již dlouho existující soudy rozšiřují svou agendu o záležitosti životního prostředí, vznikají 

nové soudy či arbitrážní instituce úzce se specializující na řešení mezinárodních sporů 

s environmentálním prvkem, což by se jistě nedělo, kdyby o využívání těchto institucí nebyl 

zájem. Subjekty rozhodující environmentální spory jsou velmi různorodé – od klasických 

mezinárodních soudů vytvořených mezivládními organizacemi přes arbitráže, soudy poskytující 

rámec pro vznik arbitráží, soudy, které jsou součástí širšího systému a disponující jistou 

vynutitelností svých rozhodnutí, přes mezinárodní arbitráže založené jako soukromoprávní 

osoby, ale otevírající se mezinárodnímu společenství a nabízející další možnosti pro řešení sporů 

k institucím zcela specifickým. S mnohostí subjektů ale může souviset i problém forum 

shoppingu či předkládání sporu více institucím najednou, což může vést k protichůdným 

rozhodnutím a paradoxně vzájemnému oslabování autorit jednotlivých rozhodujících subjektů. 

Ozývají se proto hlasy, že je třeba založit nový, čistě environmentální specializovaný soud, ale 

zatím tato myšlenka nenachází dostatečnou podporu ze strany států.  

Soudy řešící spory zasahující do problematiky životního prostředí rozšiřují své pole 

působnosti a oprošťují se od povahy institucí čistě mezivládního charakteru. V klasickém 

mezinárodním právu by byly jako subjekty chápány (a tedy připuštěny k účasti v řízení) pouze 

suverénní státy. Právo na život v příznivém životním prostředí však začíná být chápáno jako 

základní lidské právo, které je v případě jeho porušení (zatím ale pouze závažnějšího charakteru) 

vymahatelné – tak se děje především u Evropského soudu pro lidská práva. Zvláště u Evropského 

soudu pro lidská práva můžeme pozorovat vývoj, který je pro životní prostředí velmi příznivý a 

to z důvodu teleologického, či jinak řečeno evolutivního výkladu Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv používaného jeho soudci, kteří tak sice nepsané právo na příznivé životní prostředí 

zahrnují do katalogu chráněných práv, a to z toho důvodu, že jej považují za složku práv jiných, 

zejména samotného práva na život a práva na respektování soukromého a rodinného života. 

Přístup k mezinárodním soudním institucím se tak začíná otvírat jak nevládním organizacím, tak 

jednotlivcům (i to ovšem platí jen v určitých případech, u určitých soudů a za určitých 

podmínek). Životní prostředí je chráněno úmluvami zabývajícími se ochranou lidských práv, i 

když nepřímo, ale soudům tento problém nebrání v tom, aby lidské právo na příznivé životní 
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prostředí hájily, přičemž toto explicitně nepsané právo získává přesnější obrysy (tzv. greening 

stávajících práv). Role soudů se v tomto ohledu změnila, jelikož si soudci postupně začali 

přisvojovat pravomoc evolutivního výkladu a aktivně tak dotvářet katalog práv na základě 

aktuálních poměrů ve světě.  

Úloha soudů, jak se z vybraných případů ukazuje, tak nespočívá pouze v autoritativním 

řešení sporů prostřednictvím rozsudků. Někdy mohou soudci za použití evolutivního výkladu 

právo aktivně dotvářet. Soudy mohou také v určitých situacích ukládat předběžná opatření a 

zakázat tak do doby rozhodnutí jistou činnost potenciálně nebezpečnou pro životní prostředí, 

mohou (a velmi často tak činí) ukládat sporným stpovinnost spolupráce a potřebné výměny 

informací. Velmi významnou funkcí soudů je bezesporu poskytování poradních stanovisek, která 

se mohu stát vodítkem pro správné chování států, předem varovat před možnou protiprávností 

zamýšleného jednání, a tak zabránit sporu ještě před jeho vznikem. Tato pravomoc může být 

využívána i jako politický nástroj ochrany pro státy s menším politickým vlivem. Tyto poradní 

stanoviska jsou často poskytována i různými arbitrážními či kvazisoudními institucemi, když se 

obviněné státy nehodlají podřídit jurisdikci soudu, ale žadatelům přitom nemusí být zcela 

odepřena spravedlnost – pomocí poradního posudku této instituce tak jejich argumenty mohou 

získat na síle a přitáhnout pozornost mezinárodního společenství.  

Někdy již samotné zahájení řízení u mezinárodního soudního či podobného orgánu může 

způsobit, že druhá strana je ochotnější vyjednávat, možná z obav vyvolaných mezinárodním 

propíráním sporu.  

Praxe také ukázala, že arbitrážní tribunál může nabídnout stěžovatelům své odborné 

znalosti pro další řešení věci (jak se stalo v případu Hyla Meridionalis, kde tribunál ochráncům 

přírody nabídl odbornou pomoc při vypracování statutu chráněného území).  

Často soudy či arbitráže pomáhají formulovat nepsané právní principy, které jsou sice již 

v menší či větší míře v povědomí států, ale nikdy nebyly vyřčeny. K tomu alespoň docházelo 

poměrně často při řešení prvních environmentálních sporů. Po tom, co jsou tyto principy 

v konkrétním rozhodnutí zformulovány, mohou být zahrnovány do nově vznikajících norem. 

Dochází tak ke vzájemnému obohacování judikatury a novotvorby.  

Tím, že soudy poskytují autonomní výklad právních norem, přispívají k právní jistotě. 

Přestože jejich rozhodnutí jsou závazná pouze pro sporné strany, napovídají i o pravděpodobném 

řešení podobných situací v budoucnu, a proto působí téměř precedenčně do budoucna. Přestože 
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v mezinárodním právu není existence precedentu jako pramene práva formálně uznávána, 

rozhodnutí mezinárodních soudů a arbitráží působí silou své přesvědčivosti téměř tak, jako by o 

precedenty šlo.  

Rozhodnutí nejsou obvykle nijak vynutitelná (jen v určitých případech u čistě 

mezinárodních soudů, donucovací pravomoc je naproti tomu dobře fungující u institucí typu EU 

či WTO), rozsudky však bývají bezvýjimečně dodržovány a těší se velkému respektu 

mezinárodního společenství.  

Nejčastěji u mezinárodních soudů, arbitráží a jim blízkých institucí bývají řešeny otázky 

využívání společných zdrojů, zejména řek – bývají tak řešeny spory vzniklé na základě odklonění 

vodních toků, nejčastěji za účelem stavby hydroelektráren. Jak judikatura ukazuje, i průmyslová 

činnost a provoz letišť může často negativně působit na životní prostředí a představovat 

nedovolené porušení práv jednotlivců. I stavby přehrad a následné zásahy do životního prostředí 

s negativními dopady nejen pro lidskou populaci, ale i pro faunu a flóru byly u těchto institucí 

opakovaně řešeny. Často musejí mezinárodní rozhodovací orgány hledat rovnováhu mezi 

různými zájmy – ochranou životního prostředí a rozvojem ekonomiky či jinými zájmy, zájmy 

společnosti se zájmy jednotlivce atd. Opakovaně mezinárodní soudy rozhodují taktéž ve věcech 

mořských živých zdrojů a jejich udržitelného využívání. ICJ se také dotkl poškození životního 

prostředí při válečných konfliktech, zejména s ohledem na jaderné zbraně Nejtypičtějšími 

environmentálními případy jsou pravděpodobně spory týkající se přeshraničního znečištění, ať již 

vodního nebo vzdušného.  

Jak je vidět, činnost mezinárodních soudů v ochraně mezinárodního prostředí není tak 

jednotvárná, jak by se na první pohled mohlo zdát, jelikož se nedá definovat jako pouhé 

rozhodování sporů (i když závazné rozhodování sporů podle práva je samozřejmě jádrem jejich 

činnosti). Jejich činnost je velmi rozmanitá, nenahraditelná a přispívá (mimo jiné) k vývoji práva.  

Rostoucí počet mezinárodních environmentálních smluv a na ně navazující počet případů 

řešených mezinárodními soudy (v širším smyslu) svědčí o důležitosti přikládané v poslední době 

životnímu prostředí, což je nesporně kladnou skutečností.  

Jako možná vylepšení stávajícího systému ochrany lze zmínit ustavení onoho 

specializovaného environmentálního soudu (čímž by byl odstraněn problém překrývání 

jurisdikcí), lepší vynutitelnost soudních rozsudků, či zpřístupnění těchto mezinárodních fór 

většímu okruhu subjektů. Uskutečnění těchto návrhů by mohlo přinést efektivnější ochranu 
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životního prostředí, na druhé straně i stávající situace již zaručuje poměrně dostatečný systém 

ochrany životního prostředí a nedá se tak říci, že tyto úpravy jsou pro budoucnost nezbytné.  
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Abstrakt  
 

Postavení mezinárodních soudů v oblasti ochrany životního prostředí nabírá na 

důležitosti, jelikož i celé odvětví práva mezinárodního prostředí se rozvíjí, což dokládá vznik 

mnoha mezinárodních smluv i rostoucí počet subjektů, které se mezinárodními spory z oblasti 

životního prostředí mohou zabývat. Právo na příznivé životní prostředí navíc začíná být chápáno 

jako jedno z lidských práv, kterého se lze domáhat na mezinárodní úrovni. Soudy řeší spory 

prostřednictvím rozsudků, také ale poskytují poradní posudky, ukládají předběžná opatření, 

ukládají sporným stranám povinnost spolupracovat, často pomáhají formulovat právní principy. 

Přispívají k právní jistotě a díky přesvědčivosti argumentů působí jejich judikatura podobně jako 

precedent. Ačkoli rozhodnutí nebývají vynutitelná, soudy disponují takovou autoritou, že jsou 

jejich rozhodnutí bezvýjimečně dodržována. Činnost mezinárodních soudů je nenahraditelná a 

přispívá k vývoji práva životního prostředí.  

 

 

Abstract  
 

The status of international courts in the area of environmental protection is gaining 

importance as well as the entire branch of international enviromental law, which is also 

demonstrated by the creation of many treaties and increasing number of entities solving the 

international environmental disputes. The right to a favorable environment in addition begins to 

be understood as a human right, which can be claimed at the international level. The courts 

handle disputes through judgements, but they also provide advisory opinions, impose provisional 

measures or obligations to cooperate with the other party, they often help to define legal 

principles. They contribute to the legal certainity and because of the persuasiveness of thein 

arguments, their jurisprudence acts similar to precedent. Although their decisions are usually not 

enforceable, the courts have such authority, that their decisions are respected without exception. 

The activities of international courts are irreplaceable and contributes to the development of 

environmental law. 
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Summary  
 

The status of international courts in the area of environmental protection is gaining 

importance as well as the entire branch of international enviromental law, which is also 

demonstrated by the creation of many treaties and increasing number of entities solving the 

international environmental disputes. In the environmental area is especially important the role of 

Permanent Court of International Justice, The International Tribunal for the Law of the Sea, 

European Court of Human Rights, International Court of Environmental Arbitration and 

Conciliation, Permanent Court of Arbitration, Court of Justice of the European Union and the 

WTO panels.  

The right to a favorable environment in addition begins to be understood as a human right, 

which can be claimed at the international level. Very interesting is the practice of the European 

Court of Human Rights, because it´s judges apply the evolutive method of interpretation of the 

European Convention on Human Rights and recognize the environmental content of other, 

traditional human rights – this practice is also known as “greening” of the traditional rights.  

The courts handle disputes through judgements, but they also provide advisory opinions, 

which represent a great tool to avoid disputes already before their creation. These advisory 

opinions can also become a valuable intrument for less powerfull states. The international courts 

can also impose provisional measures or obligations to cooperate with the other party, they often 

help to define legal principles, which are sometimes applied in later emerging treaties. The work 

of international courts contributes to the legal certainity and because of the persuasiveness of 

their arguments, their jurisprudence acts similar to precedent (only similar, because formally 

precedent is not recognized as a source of law at the international level). Although their decisions 

are usually not enforceable, the courts have such authority, that their decisions are respected 

without exception.  

The most frequent types of cases resolved at the international level concern the use of 

common resources, particularly rivers or construction of dams. Courts often decide also on 

matters of marine living resources and their sustainable use. The most typical cases are likely 

disputes relating to transboundary water or air pollution. The international decision-making 

bodies also often have to seek a balance between the different interests.  
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The activities of international courts are irreplaceable and contribute to the development 

of environmental law. 
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