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ANALÝZA KONCENTRÁCIE PRACHOVÝCH ČASTÍC V OVZDUŠÍ 
V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Lucia Čerňanová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 
Abstract: The relevant article is dealing with problematic of increased concentration of dust 
particles in the atmosphere within the Slovak Republic, it mainly reacts to the fact that Slovak 
Republic is one of the countries with the highest concentration of the dust particles it the 
atmosphere within the European Union countries. The article contains results of the research 
realized within the Slovak Republic. It points out the most polluted localities, sources and effects of 
dust particles in the atmosphere and their impact on human health. The article also provides 
synthesizing view of air protection legal framework and measures adopted in this area. 
 
Abstrakt: Predkladaný článok sa venuje problematike zvýšenej koncentrácie prachových častíc v 
ovzduší v rámci Slovenskej republiky, predovšetkým reaguje na fakt, že Slovenská republika patrí 
medzi  krajiny s najvyššou koncentráciou prachových častíc v ovzduší v rámci krajín Európskej únie. 
Článok obsahuje výsledky výskumu realizovaného v rámci Slovenskej republiky a poukazuje na 
najznečistenejšie oblasti, zdroje a následky výskytu prachových častí v ovzduší a ich vplyv na 
ľudské zdravie. Článok taktiež poskytuje syntetizujúci pohľad na legislatívny rámec ochrany 
ovzdušia a opatrenia prijímané na tomto úseku. 
 
Key words: dust particles, concentration of dust particles, limit standards, analyze 
 
Kľúčové slová: prachové častice, koncentrácia prachových častíc, limitné hodnoty, analýza  
 
1 Úvod 
 Predkladaný článok sa venuje jednému z vážnych environmentálnych problémov, ktoré sa 
dostávajú do popredia jednak v súvislosti s problematikou zmeny klímy, jednak so zhoršujúcim sa 
zdravotným stavom obyvateľstva a rovnako z dôvodu nepriaznivého stavu ovzdušia. Európske 
krajiny a medzi nimi aj Slovenská republika, bojujú so zvýšenou prašnosťou, ktorá ma vplyv na 
celkovú kvalitu ovzdušia a rovnako tiež na zdravotný stav obyvateľstva. Článok sa preto zameriava 
na koncentráciu prachových častíc v ovzduší a ponúka výsledky stručnej analýzy realizovanej vo 
vybraných rokoch. Poukazuje na výsledky meraní v jednotlivých zónach a aglomeráciách v rámci 
Slovenskej republiky, sumarizuje počet prekročení stanovených limitov pre koncentráciou 
prachových častíc v ovzduší a upozorňuje na miesta, kde je stav prašnosti najkritickejší.  

Následne ponúkame náhľad na postavenie Slovenskej republiky vo svetových rebríčkoch 
hodnotenia kvality ovzdušia a expozície prachových častíc v ovzduší a stručnú komparáciu v rámci 
krajín Európskej únie. Prašnosť totižto v súčasnosti predstavuje problém presahujúci hranice 
viacerých štátov. 
 V rámci článku je tiež stručne zhrnutá súčasná legislatíva týkajúca sa ochrany ovzdušia 
pred zvýšenou koncentráciou prachových častíc, limitné hodnoty stanovené pre túto oblasť 
a pomerne nový nástroj zavedený za účelom ochrany a informovanosti verejnosti vo veciach 
výrazného zhoršenia stavu ovzdušia, ktorý by mohol predstavovať zdravotné a iné riziká pre 
obyvateľov danej oblasti. 

Cieľom článku je tak poskytnúť syntetizujúci pohľad na problematiku prašnosti 
v podmienkach Slovenskej republiky so súvisiacou právnou úpravou, prezentácia získaných 
výsledkov realizovanej analýzy a zhodnotenie aktuálneho stavu na podklade príslušných výsledkov. 
  
2 Teoretické východiská 
 Kvalita ovzdušia je dôležitou súčasťou životného prostredia a jej zabezpečovanie  patrí 
k hlavným úlohám v rámci trvalo udržateľného rozvoja. Mieru kvality ovzdušia ovplyvňujú 
znečisťujúce látky, ktoré sa dostávajú do vonkajšieho ovzdušia. Podľa súčasnej platnej legislatívy, 
v oblasti ochrany ovzdušia, sa znečisťujúcou látkou rozumie „akákoľvek látka prítomná v ovzduší 
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alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na 
životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené 
osobitným predpisom.“1 

Jedným z parametrov ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia sú prachové častice, ktoré sa do 
ovzdušia dostávajú buď vplyvom antropogénnej činnosti alebo vplyvom procesov prebiehajúcich 
v prírode bez zásahu človeka. Zdroje prachových častíc môžu byť rôzne. Najčastejšie sa jedná 
o spaľovacie procesy, ťažbu, automobilovú dopravu, činnosť sopiek, prúdenie vzduchu, erózia pôdy 
a podobne.2 

Slovenská legislatíva definuje dva druhy prachových častíc, a to častice PM10 a PM2,5 
rozlíšené podľa veľkosti aerodynamického priemeru vyjadreného v mikrometroch. Veľkosť 
prachových častíc  môže variovať od niekoľkých nanometrov až po najväčšie častice dosahujúce 
niekoľko mikrometrov.3 Podľa §2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší) sa 
rozumejú „časticami PM10 suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom 
definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM10 STN EN 12341, selektujúcim 
častice s aerodynamickým priemerom 10 mikrometrov s 50 % účinnosťou a časticami PM2,5 
suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej 
metóde na vzorkovanie a meranie PM2,5 STN EN 14907 selektujúcim častice s aerodynamickým 
priemerom 2,5 mikrometrov s 50 % účinnosťou.“ PM častice tak predstavujú látky znečisťujúce 
ovzdušie, pozostávajúce zo zmesi pevných častíc a kvapalných látok, ktoré sú rozptýlené vo 
vzduchu. Častice môžu mať rôzne fyzikálne a chemické vlastnosti. 

Výskyt prachových častíc v ovzduší podlieha monitorovaciemu systému. Bližšie 
podrobnosti o monitorovaní, o limitných hodnotách, úrovniach hodnotenia kvality ovzdušia a 
podobne ustanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.4 

Východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia v rámci Slovenskej republiky sú výsledky 
meraní, ktorých cieľom je vyhodnotiť koncentráciu znečisťujúcich látok v ovzduší, vrátane 
prachových častíc. Dôsledkom zvýšenej koncentrácie prachových častíc je na jednej strane 
nesplnenie požiadaviek stanovených národnou, ale aj európskou legislatívou. Pri nedodržiavaní 
ustanovení smerníc, ktoré Slovenská republika prebrala do svojho právneho poriadku, možno 
očakávať výhrady a pripomienky zo strany Európskej Komisie.  

Na druhej strane treba vziať do úvahy zdravotné riziko vyplývajúce zo zvýšenej 
koncentrácie prachových častíc v ovzduší. Práve prašnosť predstavuje nie len environmentálny 
problém, ktorý ovplyvňuje stav životného prostredia, ale zároveň narážame aj na problematiku 
ochrany verejného zdravia obyvateľov. Prachové častice koncentrované vo vzduchu môžu 
spôsobovať problémy s dýchacími cestami, nádorové ochorenia, pri prieniku prachových častí do 
očí, nosa, úst, či pri styku s pokožkou vyvolávajú alergické reakcie. V oblastiach s vysokou 
koncentráciu prachových častíc boli zaznamenané viaceré prípady výskytu ochorení rôzneho typu 
v dôsledku zvýšenej prašnosti.  

Spomínané delenie prachových častíc na častice PM10 a PM2,5 má význam aj z hľadiska 
zdravotného, keďže častice PM2,5 predstavujú menšie prachové častice, ktoré sa dostávajú do 
dýchacích ciest, usadzujú sa v pľúcach alebo sa dostávajú do krvného obehu,5 môžu spôsobiť 
vážnejšie zdravotné komplikácie. 

V neposlednom rade treba podotknúť, že prašnosť má vplyv aj na zmenu klímy, jeden 
z najzávažnejších a najaktuálnejších environmentálnych problémov celosvetového charakteru. Za 
príčinu vzniku zmeny klímy sa považuje vysoká koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére. 

                                                 
1Ustanovenie §2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  
2 Prašnosť. Dostupné na internete: <http://www.grimm.sk/Prasnost.htm> 
3 ZMENA KLÍMY – MOŽNÝ DOPAD (NIELEN) NA OBYVATEĽSTVO A ROZVOJOVÉ PROJEKTY. 
Dostupné na 
internete:<http://www.prohuman.sk/files/Zbornik_Konferencia_Zmena_klimy_2012.pdf> 
4 Bližšie pozri vyhláška č. 296/2017 Z. z. – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia. 
5Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vystavenie detí znečistenému vonkajšiemu 
prostrediu (PM10 a PM2,5). 
Dostupné na internete: <http://www.uvzsr.sk/docs/info/zp/factsheet_respiracne_ochorenia.pdf> 
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Skleníkové plyny vznikajú v dôsledku ľudskej činnosti a tiež prírodných procesov. Rovnako, ako 
skleníkové plyny, vznikajú aj prachové častice, tak ako sme uvádzali vyššie, buď v dôsledku 
antropogénnej činnosťi alebo prírodnými procesmi. Na rozdiel od emisií skleníkových plynov, 
prachové častice zotrvávajú v atmosfére o niečo kratšie. Napriek tomu majú vplyv na zmenu klímy, 
a to v dôsledku absorbovania slnečného žiarenia alebo naopak odrážania slnečného žiarenia. 

Na druhej strane v dôsledku zmeny klímy môže dochádzať k zvyšovaniu prašnosti, najmä 
na miestach kde dochádza k dezertifikácii. Avšak aj v mestskom prostredí môžu byť obyvatelia 
vystavení jednak vysokým teplotám a súčasne zvýšenej koncentrácii prachových častíc v ovzduší 
práve v dôsledku zmeny klímy.6 
 Na základe uvedeného možno konštatovať, že prašnosť má dopad na viaceré oblasti 
spoločenského života a je neoddeliteľnou parciálnou súčasťou problematiky zmeny klímy. 
 
3 Výsledky analýzy koncentrácie prachových častíc v ovzduší 
 V nasledujúcej časti článku by sme radi uviedli výsledky meraní realizované Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom (ďalej len SHMÚ) za vybrané roky. Poukážeme na prekročenia 
limitných hodnôt a na kritické miesta, kde k takýmto prekročeniam dochádza najčastejšie. Na účely 
analýzy a následného porovnávania výsledkov sme si zvolili roky 2005, ako rok po vstupe do 
Európskej únie, rok 2011, 2014 a rok 2016, ktorý bude reprezentovať aktuálnu situáciu, keďže 
výsledky meraní a ročné správy za rok 2017 ešte nie sú k dispozícii. Pri analýze a následnej 
sumarizácii výsledkov sme vychádzali zo správ o hodnotení kvality ovzdušia a ročných správ, ktoré 
pravidelne vypracúva SHMÚ. 
 V súčasnosti sa koncentrácia prachových častíc meria prostredníctvom meracích staníc 
umiestnených na území Slovenskej republiky. Kvalitu ovzdušia monitoruje dokopy 57 meracích 
staníc. Nie na všetkých staniciach sa však monitoruje aj koncentrácia prachových častíc v ovzduší. 
Na účely hodnotenia kvality ovzdušia je územie Slovenskej republiky rozdelené na dve aglomerácie 
a osem zón. Zóny sú zhodné s územím krajov a aglomerácie predstavujú dva územné celky vyňaté 
z krajov, a to sú Bratislava a Košice. Aktuálne máme na našom území rozmiestnených 30 staníc na 
meranie častíc PM10 a 28 staníc na meranie častíc PM2,5.  
 Aglomerácia Bratislava s rozlohou 368km² a s populáciou 425 923 obyvateľov má na 
svojom území 4 meriacie stanice. Aglomerácia Košice s rozlohou 244 km² a populáciou 239 141 
obyvateľov disponuje 2 meracími stanicami. V rámci jednotlivých zón je počet meracích staníc 
nasledovný: zóna banskobystrického kraja – 6staníc, zóna bratislavského kraja- 1stanica, zóna 
košického kraja – 3stanice, zóna nitrianskeho kraja – 2 stanice, zóna prešovského kraja – 3 stanice, 
zóna trenčianskeho kraja – 4 stanice, zóna trnavského kraja – 2stanice, zóna žilinského kraja – 
3stanice. 
 Ako prvý analyzovaný rok sme vybrali rok 2005, pretože v roku 2004 Slovenská republika 
vstúpila do Európskej únie a harmonizovala národnú legislatívu s legislatívou európskou. Tak to 
bolo aj v oblasti kvality ovzdušia. V roku 2005 sa koncentrácia častíc PM10 merala na 29 staniciach, 
avšak koncentrácia častíc PM2,5 len na troch staniciach v rámci celého územia Slovenskej 
republiky. Výsledky preukázali prekročenie 24hodinovej limitnej hodnoty na koncentráciu častíc 
PM10 na všetkých staniciach okrem staníc Bratislava- Jeseniova a Humenné. K prekročeniu ročnej 
limitnej hodnoty došlo v celku na desiatich staniciach, a to: Bratislava –trnavské Mýto, Hnúšťa, 
Veľká Ida, Nitra- Štefánikova, Prievidza, Bystričany, Trenčín- Hasičská, Trnava – Kolárova, 
Ružomberok, Žilina – Veľká Okružná.  
 Ďalším pozorovaným rokom bol rok 2011, kedy sa meranie znečistenia realizovalo na 29 
staniciach v prípade častíc PM10 a 25 staniciach v prípade častíc PM2,5. Tu si môžeme všimnúť 
rozdiel oproti roku 2005, kedy sa nám zvýšil počet staníc na meranie častíc PM2,5 z 3 na 25. V roku 
2011 bolo preukázané prekročenie 24 hodinovej limitnej hodnoty častíc PM10  v ovzduší na 27 
staniciach, takže opäť takmer na celom území Slovenskej republiky a prekročenie ročnej limitnej 
hodnoty na 6 staniciach a to: Bratislava – Trnavské Mýto, Banská Bystrica- Štefánikovo námestie, 
Jelšava, Malacky, Veľká Ida, Ružomberok. Prekročenie celkovej limitnej hodnoty na koncentráciu 
častíc PM2,5, ktorá bola stanovená na 28μg.m–3, bolo zaznamenané na 8 staniciach. Jednalo sa 

                                                 
6Adaptácia na zmenu klímy v mestskom prostredí. Dostupné na internete: 
<http://www.enviromagazin.sk/enviro2013/enviro4/07_adaptacia.pdf> 
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o Banskú Bystricu- Štefánikovo námestie, Jelšavu, Veľkú Idu, Nitru- Štúrova, Prešov, Trenčín – 
Hasičská, Ružomberok, Žilina.  
 Za rok 2014 prebiehalo meranie koncentrácie častíc PM10 na 29 staniciach a PM2,5 na 23 
staniciach. Opäť rozdiel s predchádzajúcim posudzovaným obdobím, kedy došlo k poklesu 
meracích staníc pre častice PM2,5 z 25 na 23. V príslušnom roku došlo k prekročeniu 24 hodinovej 
limitnej hodnoty stanovenej pre častice PM10 na 9 staniciach a ročnej limitnej hodnoty len 1 krát, 
a to vo Veľkej Ide spadajúcej do košického kraja. Prekročenie limitných hodnôt stanovených pre 
častice PM2,5 v tomto roku zaznamenané nebolo.  
 Posledným sledovaným rokom je rok 2016, ktorý by mal reprezentovať najaktuálnejšie 
výsledky a stav koncentrácie prachových častíc v ovzduší. Koncentrácia častíc PM10 bola meraná 
na 30 staniciach a koncentrácia častíc PM2,5 na 28 staniciach. V porovnaní s predošlými rokmi sú 
výsledky meraní o niečo odlišné, pretože k prekročeniu 24 limitnej hodnoty stanovenej pre častice 
PM10 došlo len vo Veľkej Ide, a to 38 krát, avšak prekročenie ročnej limitnej hodnoty nebolo 
zaznamenané ani na jednej stanici. Rovnako tak v prípade častíc PM2,5, kedy k prekročeniu ročnej 
limitnej hodnoty za rok 2016 nedošlo.  
 Na základe vykonanej analýzy možno vyselektovať miesta, kde dochádza k najčastejšiemu 
prekračovaniu limitných hodnôt ustanovených pre koncentráciu prachových častíc v ovzduší. Jedná 
sa napríklad o Bratislavu v oblasti Trnavského Mýta, Banskú Bystricu v oblasti Štefánikovho 
námestia, o Veľkú Idu, Nitru, Trenčín a Ružomberok. Následne je zrejmé, že dané lokality sú 
vystavené vysokej prašnosti, na základe čoho možno vyvodiť aj závery, že obyvatelia dotknutých 
oblasti sú vystavení pomerne častej a vysokej koncentrácii prachových častíc v ovzduší, čo môže 
mať negatívny vplyv na ich zdravotný stav prípadne ich ďalší rozvoj. 
 Typickým príkladom je obec Veľká Ida, ktorá bola už niekoľkokrát vyhlásená za 
najprašnejšiu obec v rámci Slovenskej republiky. Významným zdrojom znečistenia v tejto oblasti sú 
košické železiarne a prevádzka s nimi spojená. Obyvatelia obce sa sťažujú na zvýšenú prašnosť 
a smog a obec sa každoročne zaraďuje medzi najviac znečistené na Slovensku.7 
 Zaujímavé je tiež skúmať postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými členskými štátmi 
Európskej únie, ale aj krajinami nachádzajúcimi sa mimo únie. Podľa správ Environmental 
Performance Index sa Slovenská republika v hodnotení kvality ovzdušia nachádza na 133. mieste 
zo všetkých krajín. Čo sa týka expozície prachových častíc PM2,5 v ovzduší sa aktuálne 
nachádzame až na 162. mieste a v hodnotení počtu prekročenia limitov na 161. mieste vo svetovom 
rebríčku.8 
 Podľa analýz realizovaných Európskou agentúrou pre životné prostredie sa Slovenská 
republika v roku 2011 umiestnila v rámci krajín EÚ na 25. mieste čo sa týka množstva prachových 
častíc PM2,5 v ovzduší. Za nami v hodnotení skončilo už len Poľsko a Bulharsko.9 
 
 
4 Právna úprava limitných hodnôt 

V Európskej únii bolo bežné merať koncentráciu častíc PM10 v ovzduší, avšak pri menších 
prachových časticiach PM2,5 tieto merania boli viac-menej sporadické. Aj v rámci Slovenskej 
republiky si môžeme všimnúť, že v roku 2005 sa koncentrácia častíc PM2,5 merala len na troch 
staniciach. Zmenu zaviedla Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2008 o kvalite 
okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, ktorou sa zaviedlo povinné meranie častíc PM10 
aj PM2,5 na všetkých meracích staniciach a zároveň boli stanovené limity pre množstvo prachových 
častíc v ovzduší.  
 Smernica sa premietla do národnej legislatívy, kde základným právnym predpisom v oblasti 
ochrany ovzdušia je zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší), ktorý 

                                                 
7 Slovensko bojuje so smogom: Najhoršia situácia je vo Veľkej Ide. Dostupné na internete: 
<https://www.cas.sk/clanok/502835/slovensko-bojuje-so-smogom-najhorsia-situacia-je-vo-velkej-
ide/> 
8 Country Scores/Ranking- Slovakia. Dostupné na internete: <https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-
country-report/SVK> 
9 Attainment situation for PM10, PM2.5 and O3 in 2011. Dostupné na internete: 
<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/attainment-situation-for-pm10-reference-1> 
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predovšetkým definuje základné pojmy pre túto oblasť, stanovuje základné povinnosti pri ochrane 
ovzdušia a určuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia.  

V prípade koncentrácie prachových častíc v ovzduší je dôležité dodržiavať limitné hodnoty. 
Zákon o ovzduší uvádza len legálnu definíciu limitnej hodnoty.10 Konkrétne limitné hodnoty 
a podmienky ich uplatňovania ustanovuje vykonávací predpis vydaný Ministerstvom životného 
prostredia. Limitná hodnota stanovená vo vykonávacom predpise pre častice PM10 je stanovená na 
50 µg/m3 v rámci priemerovaného obdobia určeného na 1 deň. Túto hodnotu nemožno prekročiť 
viac ako 35 krát za jeden kalendárny rok. Pri priemerovanom období stanovenom na jeden 
kalendárny rok je limitná hodnota pre častice PM10 stanovená na 40 µg/m3.  

Pri časticiach PM2,5 je stanovená limitná hodnota len na priemerované obdobie 
kalendárneho roka na 25 µg/m3. Táto limitná hodnota je platná do 1. januára 2020 a od 1. januára 
2020 sa limitná hodnota zníži na 20 µg/m3.11 

Na základe predložených výsledkov analýzy môžeme konštatovať, že v rámci Slovenskej 
republiky dochádza pomerne často k prekročeniu stanovených limitných hodnôt, na niektorých 
miestach dokonca pravidelne. Väčší problém však máme s dodržiavaním limitných hodnôt 
stanovených pre častice PM10.  

V rámci ochrany zdravia obyvateľstva a informovanosti verejnosti bol vytvorený varovný 
systém kvality ovzdušia. Na základe tohto systém sú pravidelne podávané správy o prekročení 
hodnôt stanovených pre varovný systém. Pri prekročení hodnôt môže dôjsť k dvom situáciám, a to 
k oznámeniu o vzniku smogovej situácie alebo k vydaniu výstrahy pred závažnou smogovou 
situáciou. K oznámeniu o vzniku smogovej situácie dochádza vtedy, keď výskyt častíc PM10 
v ovzduší prekročí takzvaný informačný prah, ktorý predstavuje 100 µg/m3 počas 12 hodinového 
kĺzavého priemeru a zároveň podľa vývojových tendencií znečistenia ovzdušia a súčasne 
meteorologických predpovedí nie je možné očakávať zníženie koncentrácie týchto častíc vo 
vzduchu v priebehu najbližších 24 hodín pod úroveň 100 µg/m3. 

K vydaniu výstrahy dochádza pri prekročení takzvaného výstražného prahu stanoveného 
na 150 µg/m3 za rovnakých podmienok ako pri oznámení o vzniku smogovej situácie.12 

Pre Slovenskú republiku bol kritický január roku 2017, kedy došlo k prekročeniu 
informačného prahu až na 26 staniciach a k prekročeniu výstražného prahu na 12 staniciach, a to 
niekoľkokrát. Po prvýkrát v histórii bola v takejto miere zaznamenaná zvýšená koncentrácia častíc 
PM10 v ovzduší, ktorá dosahovala hodnoty informačného a dokonca aj výstražného prahu na 
viacerých miestach.13  

V zmysle informovanosti verejnosti a dodržiavania práva na informácie o životnom 
prostredí majú obyvatelia možnosť sledovať aktuálny stav znečistenia ovzdušia aj s vyjadrením 
konkrétnych hodnôt priamo na internetovej stránke SHMÚ, kde na tento účel bol vytvorený systém 
zobrazovania aktuálnych výstrah a upozornení týkajúcich sa kvality ovzdušia tak, aby bol prístupný 
čo najširšej verejnosti. 

 
5 Záver 

Na základe výsledkov analýzy je zrejmé, že Slovenská republika má problém 
s dodržiavaním limitov stanovených pre prachové častice v ovzduší a aj z tohto dôvodu sa zaraďuje 
medzi krajiny s nízkou kvalitou ovzdušia. V rámci článku sme poukázali na najproblematickejšie 
miesta s vysokou prašnosťou, kde k prekračovaniu stanovených limitov dochádza takmer 
pravidelne. Hoci kvóty stanovené pre emisiu skleníkových plynov Slovenská republika zatiaľ spĺňa, 
je potrebné orientovať sa aj na ďalšie znečisťujúce látky, ktoré sa vo zvýšenej miere dostávajú do 
ovzdušia a dokážu ovplyvniť zmenu klímy.  

Vysoká koncentrácia prachových častíc v ovzduší má taktiež negatívny dopad na 
zdravotný stav obyvateľov. Zavedenie varovného systému kvality ovzdušia možno považovať za 

                                                 
10 Bližšie pozri §5 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  
11 Príloha č. 1 B. vyhlášky č. 296/2017 Z. z. – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia. 
12 Bližšie pozri §12 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
13 Varovný systém kvality ovzdušia-archív. Dostupné na internete: 
http://www.shmu.sk/en/?page=2265 
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nástroj ochrany a informovanosti obyvateľov dotknutých miest. Tiež možno predpokladať, že systém 
prispeje k zlepšeniu stavu v jednotlivých lokalitách, ktoré sú prašnosťou najviac postihnuté.  

Odstránenie problému prašnosti si vyžaduje prijatie systémových opatrení, keďže sa jedná 
o problematiku presahujúcu viaceré oblasti napr. dopravu, zalesňovanie, spaľovacie procesy nielen 
v priemyselnej oblasti, ale aj v domácnostiach, zavádzanie nových technológií pri prevádzkovaní 
priemyselných činností a zariadení a podobne. Pri prijímaní opatrení tiež treba zohľadniť, aby 
opatrenia prijaté v jednej oblasti nepôsobili protichodne v druhej oblasti. 

V boji proti zmene klímy sa Slovenská republika snaží napredovať, avšak musíme dbať aj 
na čiastkové problémy, ktoré zmenu klímy ovplyvňujú.  
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OCHRANA OVZDUŠÍ V ROZHODOVACÍ ČINNOSTI SOUDŮ 

Milan Damohorský 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 
Abstract: Contribution deals with the decision making activities of the Czech higher courts in the 
domain of the air protection in the last few years. It is focused especially on the decision of the 
Constitutional Court of the Czech Republic dealing with the control of the local heating places in the 
houses in the ownership of the natural persons (citizens). 
 
Abstrakt: Příspěvek1 se zabývá rozhodovací činnosti vyšších českých soudů na úseku ochrany 
ovzduší v posledních několika letech. Důraz je kladen zejména na významný nález Ústavního 
soudu ČR, týkajícího se kontroly lokálních topenišť v domech ve vlastnictví fyzických osob. 
 
Key words: Air protection. Decision making of the Czech courts. Constitutional Court of the Czech 
Republic. Supreme Administrative Court of the Czech Republic. 
  
Klíčová slova: Ochrana ovzduší. Rozhodování českých soudů. Ústavní soud ČR. Nejvyšší správní 
soud ČR. 
 
 
1 ÚVOD 

Právní úprava ochrany ovzduší je v České republice v kontextu mezinárodního a evropského 
práva rozdělena do tří skupin zákonů, které se zabývají obecnou ochranou ovzduší (včetně otázek 
kyselých dešťů), ochranou ozónové vrstvy Země a konečně a zejména ochranou klimatického 
systému Země. Vlastní právní úprava je tvořena v návaznosti na právo mezinárodní a unijní třemi 
zákony, a to zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a zákon č. 383/2012 Sb., o 
podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Na ně pak ještě navazuje 
celá řada prováděcích předpisů - nařízení vlády a vyhlášek Ministerstva životního prostředí. 

 
Vzhledem k tématu celé konference, ale i k tématu její sekce práva životního prostředí, jsem 

si vybral problematiku smíšenou, tedy otázky rozhodování českých soudů na úseku ochrany 
životního prostředí. 

 
Ochrana ovzduší z hlediska rozhodovací činnosti soudů bude vždy omezena základním 

faktem, spočívajícím v tom, že v odpovědnostních právních vztazích zde prakticky nejde dovodit 
a dokázat kauzalitu. Budou proto jak v České republice, tak i v zahraničí hrát na tomto úseku jen 
velmi omezenou roli soudy trestní a občanskoprávní, neboť případná odpovědnost bude moci býti i 
na úrovni znalecké jen stěží stoprocentně jednoznačně prokazována. Významnou roli však mohou 
hrát soudy ústavní a správní a ústavní, a to na úrovni posuzování  ústavnosti předpisů o ochraně 
ovzduší a správnosti rozhodování správních orgánů  

 
Můj příspěvek vychází z právního stavu dosaženého ke dni 22. února 2018. Zabývat se budu 

zejména judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. 
 
V závěru se snažím též o určité shrnutí problematiky a několik poznámek z pohledu de lege 

ferenda. 
 

                                                 
1 Tento příspěvek vznikl v rámci programu UK - PROGRES Q 16 „Environmentální výzkum“, jehož 
hlavním koordinátorem je Prof. RNDr. Tomáš CAJTHAML, PhD. z Přírodovědecké fakulty UK, a je 
výstupem činnosti Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  
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2 USTAVNÍ SOUD ČR 
Zřejmě nejvýznamnější kauzou ohledně ochrany ovzduší v posledních letech byla otázka 

vstupu do objektů ve vlastnictví fyzických osob při kontrole kotlů (lokálních topenišť). Spor2 vznikl o 
ústavnost ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. To stanoví, že 
„Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného 
v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro 
podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností dle odstavce 1, avšak toto porušení nelze 
prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo 
používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost 
písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje 
stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení 
v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento 
provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je 
kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností 
podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu 
přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům“.  Na 
toto ustanovení pak ještě navazuje sankční ustanovení § 23 zákona o ovzduší, upravující přestupky 
na tomto úseku a sankce za ně ukládané. 

 
Tato část zákona o ovzduší vycházela z potřeby postihnout i ty malé stacionární zdroje, které 

vlastní a provozují fyzické osoby nepodnikající (občasné) a které mnohdy na lokální úrovni mohou 
znamenat velmi významný zdroj znečištění ovzduší. Některé regiony – zejména Moravskoslezský či 
Ústecký kraj – jsou tímto stavem velmi známé. Dosavadní klasické postupy a možnosti 
administrativní zde selhávají a přestupková (případně dokonce i trestní) odpovědnost není 
doložitelná, protože ztroskotává na nedostatku důkazů zejména těch přímých. Znečištění (spalování 
zakázaného paliva – například komunálních odpadů či populárních „ostravských raket“ složených z 
PET lahve, vyjetého oleje a pilin) se děje převážně v noci za tmy či za snížené viditelnosti, takže 
nelze aplikovat ani odpovědnost za překročení základního ukazatele „přípustné tmavosti kouře“. 
Nová právní úprava je jistě také reakcí na trvalé značné překračování imisních limitů stanovených 
v příloze k zákonu o ochraně ovzduší, pokud jde o jemné prachové částice v ovzduší a o 
benzo(a)pyren, který se na ně váže. 

 
Šlo tedy o střet mezi ochranou ovzduší a nedotknutelností obydlí provozovatelů 

stacionárních zdrojů (kotlů na tuhá paliva), který řešil Ústavní soud ČR v roce 2017. Skupina 41 
poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ĆR právně zastoupená Doc. JUDr. Zdeňkem 
Koudelkou, PhD. (advokátem v Brně) podala návrh na zrušení § 17 odst. 2 a dále s ní související 
částí § 23, týkající se přestupkové odpovědnosti. 

 
Ve sporu tedy šlo o to, co je v daném případě vyšší ústavně chráněnou hodnotou, zda 

nedotknutelnost obydlí, nebo ochrana zdraví a právo na příznivé životní prostředí, respektive spíše 
o to, co může být aplikací daného ustanovení více zasaženo, narušeno či ohroženo?! K celé věci se 
vyjádřila též vláda České republiky, zastoupená zmocněným ministrem životního prostředí. Vláda 
zdůraznila, že jiná opatření nezahrnující vstup do objektu, jako by bylo vnější měření přípustné 
tmavosti kouře, využití nalétávajících dronů apod., obecně neumožňují spolehlivé a 
nezpochybnitelné prokázání porušování povinností provozovatelem takového zdroje.    

 
Ústavní soud nejprve rozsáhlým způsobem vyhodnotil, jak je obdobná situace řešena 

v právních řádech sousedních zemí (Německa, Rakouska a Polska), jehož i shrnul rozsáhlou právní 
odbornou literaturu, která se touto problematikou zabývá. Bylo zjevné, že se jedná o střet 
základního práva na nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 Listiny základních práv a svobod s právem 
na ochranu zdraví a s právem na příznivé životní prostředí. Osobně bych na tuto druhou stranu 
ještě dosadil i právo na život a jeho ochrana, stejně jako právo na ochranu vlastnictví (čl. 11 Listiny).  

 

                                                 
2 Blíže viz Pl.ÚS 2/17 ze dne 18.7.2017, 313/2017 Sb. 
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Následně provedl Ústavní soud tzv. test proporcionality. Na stupnici závažnosti omezení 
základního práva „podstatný – mírný – nízký“, představuje dle Ústavního soudu mírné omezení 
nedotknutelnosti obydlí. Rozhodně nejde o tak intenzivní zásah jaký představuje například institut 
domovní prohlídky v trestním řízení. Na druhé straně o podstatné ohrožení zájmu na ochranu zdraví 
a příznivého životního prostředí. Je tedy jasné, že převážila druhá skupina základních práv nad 
právem na ochranu nedotknutelnosti obydlí. 

 
        Ústavní soud shrnul, že „napadená právní úprava, které představuje omezení základního práva 
na nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 odst. 3 Listiny a čl. 8 Úmluvy, splňuje formální a materiální 
podmínky pro zákonné omezení tohoto práva a sleduje legitimní cíle ochrany zdraví osob a ochrany 
práv a svobod jiných, přičemž je vůči těmto legitimním cílům přiměřena“. 
 
        Odlišné (opačné) stanovisko k nálezu vyjádřil ústavní soudce Jaroslava Fenyk. Bohužel 
některé části z jeho dvoustránkového vyjádření mají povahu spíše „politické a sociální 
argumentace“ či pohrdání něčím, o čemž zřejmě příliš neví (pojem „přípustná tmavost kouře“). Je 
však dobře, že i takovéto stanovisko písemně zaznělo. Je dobře, že jde vysoce minoritní stanovisko, 
které dokresluje názory některých ústavních soudců na environmentální problematiku. Žádný 
opravdu relevantní právní ani environmentální argument jsem v tomto stanovisku nenalezl. 
 
         Z výše uvedených důvodů tedy Ústavní soud ČR návrh v plném rozsahu zamítl. Toto 
rozhodnutí Ústavního soudu lze jen uvítat a podpořit. 
 
 
 
3 SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ V ČR 
          Prvním a do značné míry precedenčním rozsudkem na úseku ochrany ovzduší byl rozsudek 
Nejvyššího správního soudu z prosince 2017, který zrušil a vrátil odpůrci (Ministerstva životního 
prostředí) tři části „Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek 
– CZ08A.3 Navrhovatelé tvrdili, že byli právě tímto Programem zkráceni na svých veřejných 
subjektivních právech – zejména na právu na příznivé životní prostředí, právu na soukromý a 
rodinný život, na ochranu zdraví i na právu vlastnickém. Poukázáno bylo i na význam těchto 
Programů, které znamenají právní rámec pro konkrétní rozhodování nejen na straně Ministerstva 
životního prostředí, ale zejména pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
Navrhovateli byli chytře společně jak osoby právnické, tak i osoba fyzická, čímž odpadly polemiky, 
kdo jaká práva může či nemůže mít. 
 
         Nejvyšší správní soud se problematikou ve velice rozsáhlém rozsudku podrobně zabýval.  
Soud rozebral zejména platné unijní právo na úseku ochrany ovzduší, a to ve vztahu k české právní 
úpravě. Došel k závěru, že náležitostí Programu mělo být též vyčíslení očekávaného přínosu 
jednotlivých opatření ke zlepšení kvality ovzduší za účelem jejich vzájemného porovnání z hlediska 
účinnosti, a dále časový plán provádění jednotlivých opatření tak, aby bylo možné průběžně 
kontrolovat jejich plnění. V závěru došel soud k tomu, že napadené opatření obecné povahy, kterým 
byl program přijat a vyhlášen, nenaplňuje zákonné požadavky, zejména neobsahuje zákonem 
vyžadované náležitosti a nevypořádalo se přezkoumatelným způsobem s podmínkami souhlasného 
stanoviska SEA.  
 
         Obdobně rozhodl Nejvyšší správní soud v únoru 2018 o zrušení tří částí Programu zlepšování 
ovzduší Severozápad CZ04, který se týkal Ústí nad Labe a okolí.4 Tento region patří z hlediska 
ochrany ovzduší vůbec k nejhorším v Čechách. Také zde jsou hlavními důvody formálnost a 
nekonkrétnost dokumentu, který v této podobě zjevně není schopen dosáhnout stanovených cílů.  
 

Konečně na počátku únoru 2018 rozhodl Městský soud v Praze o tom, že Program 
zlepšování kvality ovzduší, který pro hlavní město vydalo Ministerstvo životního prostředí, neplní 

                                                 
3 Rozsudek NSS 6 As 288/2016 – 156 ze dne 20. prosince 2017. 
4 Rozsudek NSS 4 As 250/2016 – 154 ze dne 15. února 2018. 
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svůj zákonem zamýšlený cíl a z větší části ho zrušil. Musí tak opět vypracován v nové konkrétnější a 
funkčnější variantě.  

 
 Jednání ohledně obdobného programu pro Brno a okolí stále ještě trvá, lze však očekávat 

obdobné rozhodnutí. Povinnost vypracovat a vydat „Program pro zlepšování kvality ovzduší“ 
vyplývá Ministerstvu životního prostředí ze zákona o ochraně ovzduší. Musí jimi pokrýt všechny 
větší aglomerace, v nichž jsou pravidelně a ve větší míře překračovány zákonné imisní limity 
znečištění ovzduší.5     

 
Výše uvedená řada rozsudků Nejvyššího správního soudu tak ukazuje příklad toho, jak může 

moc soudní vhodným způsobem korigovat laxní a často velmi formální přístup moci výkonné (zde 
dokonce ústředního orgánu státní správy) na úseku ochrany ovzduší. Jde tak jistě o vývoj správným 
a žádoucím směrem. 
 
 
4 VÝVOJ DE LEGE FERENDA 

V budoucnu by role všech kategorií českých soudů, zejména však zřejmě Ústavního soudu 
ČR a soudů správních měla na úseku ochrany životního prostředí včetně ochrany ovzduší a klimatu 
i nadále růst a získávat na významu, ačkoli to z hlediska jejich celkové agendy jistě bude jen velmi 
minoritní část. 

 
Ochrana ovzduší i na regionální a komunální úrovni by měla být primárně řešena zejména 

mimoprávními prostředky a nástroji z oblasti technologií, výchovy, osvěty a zejména ekonomiky, a to 
hlavně výměnou kotlů a v nich užívaných paliv, ale i intensivními opatřeními na snižování úniků 
tepla a zvyšováním energetické účinnosti budov. To se skutečně již děje. Je však otázkou, zda je do 
dostatečné a dosti rychlé?! Změny zde narážejí i na určité zábrany v české povaze, na odvahu říci 
přímo a na rovinu sousedovi, že mi jeho znečišťování vadí, škodí a obtěžuje mne. Anonymní udání 
(dosud stále poměrně populární v českých poměrech) je spíše možné, avšak je zdlouhavější a 
mnohdy až zcela neúčinné. Míra společenské komunikace, osvěty i uvědomění je tedy u nás dosud 
poměrně velmi nízká. 

 
Pokud jde o vlastní kontroly lokálních topenišť kotlů v rodinných domcích, považoval bych je 

skutečně z opatření ultima ratio. Mám dokonce dojem, že tento nástroj zatím dosud skoro nikdy 
nebyl v praxi využit. Rozhodně nemohlo dojit k žádné masovosti v jeho využití či dokonce ke 
zneužití, neboť by o tom jistě sdělovací prostředky ihned široce informovaly. Kontroly tak mohou 
sloužit (obdobně jako institut vyvlastnění) jako hrozba ke zjednání nápravy a jako takové zřejmě 
mají svoje (možná jen dočasné) místo v českém právním řádu. 

 
O aktualitě ochrany ovzduší v rozhodování nejen českých soudů svědčí například rozsudek 

Spolkového nejvyššího správního soudu v Lipsku, který na samém konci února 2018 rozhodl, aby 
velká německá města Duesseldorf a Stuttgart co nejrychleji začala dodržovat hraniční hodnoty pro 
oxid dusičitý (NO2). Zdůraznil tak jejich oprávnění a možnost zakázat vjezd do center těchto měst 
starších aut s naftovými (dieselovými) motory, které se významným způsobem podílejí na 
znečišťování. Toto rozhodnutí významného spolkového soudu je v Německu všeobecně 
považováno jako precedenční, průlomové a převratné. Jistě bude využíváno při ochraně ovzduší 
před znečišťování z mobilních zdrojů i v dalších německých městech. Rozhodnutí bylo také 
okamžitě masivně medializováno. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Podobněji k této problematice například na webové stránce spolku Frank Bold – 
www.frankbold.org. 
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5 ZÁVĚR 
Závěrem lze tedy konstatovat, že se vrcholné české justiční orgány začínají již poměrně 

často a vážně zabývat rozhodováním i na úseku ochrany ovzduší. Jedná se však spíše 
o rozhodování v oblasti procesní a formální než, že by šlo o zasahování do vlastní hmotněprávní 
úpravy. To zřejmě bude až další fází vývoje rozhodovací činnosti všech soudů na úseku ochrany 
životního prostředí. 

 
Příznivé je i to, že Ústavní soud a ostatní vrcholné soudy spolu se svojí generační obměnou 

začínají nově, moderně a progresivně nahlížet celou problematiku životního prostředí. Dává nám to 
naději, že by konečně dříve nebo později mohlo být zrušeno, respektive překonáno usnesení 
Ústavního soudu z 90. let 20. století, které nepřiznává právo na příznivé životní prostředí (čl. 35 
Listiny) právnickým osobám, ale jen osobám fyzickým. Současný vývoj ještě není pravým otočení 
čelem vzad o 180 stupňů, ale alespoň pootočení vpravo/vlevo v bok, tedy o 90 stupňů. Konečně 
z vojny víme, že čelem vzad se dá dostat i nadvakrát?!  
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ÚLOHA MEDZINÁRODNÝCH MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 
V BOJI PROTI KLIMATICKÝM ZMENÁM 

Tímea Lazorčáková 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: International Non-governmental organizations play a key role in a struggle against climate 
change. They are involved in law-making, pointing to the necessary changes and helping the 
affected communities to adapt to climate change-related living conditions. They engage in several 
projects to reduce the impact of climate change and related issues, such as UN-REDD, Green 
Coast or WWF Climate Crowd, including participation in several non-govermental organizations 
platforms to achieve changes. They are important actors withing suggestion of necessary mitigation 
and adaptation measures. Through their direct access to threatened territories and communication 
with endangered communities, they are more able to understand existing problems and propose 
specific solutions. They become key actors in law-making aimed to struggle against climate change, 
in  putting pressure on states and policy-makers to take and implement mitigation measures, based 
on their activities. 
 
Abstrakt: Medzinárodné mimovládne organizácie zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti klimatickým 
zmenám. Podieľajú sa na tvorbe právnej úpravy, poukazujú na potrebné zmeny a pomáhajú 
dotknutým komunitám adaptovať sa na životné podmienky ovplyvnené zmenou klímy. Angažujú sa 
vo viacerých projektoch zameraných na zníženie dôsledkov zmeny klímy a otázok s tým súvisiacich, 
ako sú UN-REDD, Green Coast alebo WWF Climate Crowd, vrátane združovania sa do platforiem 
viacerých mimovládnych organizácií v záujme dosiahnutia zmeny. Sú dôležitými aktérmi pri 
navrhovaní nevyhnutných mitigačných a adaptačných opatrení. Prostredníctvom ich priameho 
prístupu na ohrozené územia a komunikácie s ohrozenými komunitami, sú schopné lepšie pochopiť 
existujúce problémy a navrhovať konkrétne riešenia. Na základe toho sa stávajú významným 
hráčom pri tvorbe právnych predpisov, zameraných na boj proti klimatickým zmenám, ako aj pri 
vyvíjaní tlaku na štáty a tvorcov politík pri prijímaní a realizácii opatrení na ich zmiernenie.  
 
Key words: International Non-governmental Organizations, Climate Change, Legal Regulation, 
Conference of the Parties, Climate Action Network. 
 
Kľúčové slová: Medzinárodné mimovládne organizácie, klimatické zmeny, právna úprava, 
Konferencia zmluvných strán, Klimatická akčná sieť. 
 
 
1          ÚVOD 

Zmena klímy je jednou z najdôležitejších otázok 21. storočia. Mnohé alarmujúce udalosti ako 
je topenie ľadovcov, nárast ozónovej diery, nárast hladiny morí a atypické tepelné podmienky, 
podnietili prijate Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) o zmene 
klímy, zameraného najmä na emisie uhlíka vyplývajúce z globálneho otepľovania. Zmena klímy 
spôsobuje nepriaznivé vplyvy na životy ľudí; životné prostredie s prihliadnutím na extrémne suchá, 
vysoké teploty, zosuvy pôdy alebo hurikány; ako aj zvyšovania rizika katastrof. Nie len, že má za 
následok zvýšené riziko katastrof, ale znižujú aj samotnú schopnosť spoločenstva vyrovnať sa 
s nimi, čoho dôsledkom sú ďalšie problémy ako vysídľovanie alebo degradácia pôdy. 

 
Z uvedeného vyplýva, že klimatické zmeny sú globálnym problémom z viacerých hľadísk, na 

ktorého riešenie je nevyhnutá spolupráca medzinárodného spoločenstva ako takéto, vlád štátov ale 
aj mimovládnych organizácií, či už miestne, regionálne alebo medzinárodne pôsobiacich. Tie 
realizujú viaceré aktivity v záujme zmiernenia reakcií a rizík zmeny klímy, obmedzenia negatívnych 
dôsledkov, ako aj pomoci vyrovnať sa s nimi.  
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Na nájdenie reálneho riešenia tejto globálnej výzvy sú potrebné lokálne prístupy so značným 
zapojením medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré môžu informovať tvorcov politík na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni o základných skutočnostiach týkajúcich sa zmeny klímy a to 
v rôznych oblastiach.1 Mimovládne organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri prekonávaní rozdielov 
medzi verejnosťou a tvorcami politík a legislatívy, nakoľko dôsledky klimatických zmien sú zjavné 
v každodennom živote ľudí a majú potenciál ho zmeniť. Hoci je úloha mimovládnych organizácií 
v jednotlivých krajinách odlišná pre rozdielne politické a legislatívne podmienky, ich účasť na 
globálnom environmentálnom riadení je dôležitá. Ako súčasť platformy tzv. občianskej spoločnosti 
majú, najmä pre ich špecifickú povahu, významné postavenie pri implementácií, realizácií 
a navrhovaní stratégií na zmiernenie klimatických zmien.  

 
Predmetom preskúmania tohto príspevku preto bude miesto, úloha a význam 

medzinárodných mimovládnych organizácií pri realizácií Konferencií zmluvných strán Rámcového 
dohovoru OSN o zmene klímy, angažovanie sa vo viacerých platformách na riešenie klimatických 
zmien, vrátane preskúmania vlastných zmierňovacích (mitigačných) a adaptačných opatrení 
mimovládnych organizácií v súvislosti so zmenou klímy.  
 
2 ÚČASŤ MEDZINÁRODNÝCH MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ NA KONFERENCIÁCH 
OSN O ZMENE KLÍMY 

 
Medzinárodné mimovládne organizácie zohrali a stále zohrávajú významnú úlohu pri 

rokovaní o viacerých medzinárodných dohodách, za účelom zmiernenia klimatických zmien. 
Ponúkajú alternatívy a rôznorodé názory na problematiku klimatických zmien a zastupujú názory 
verejnosti. Účasť skupín občianskej spoločnosti vychádza z presvedčenia, že riešenie problémov 
môžeme nájsť len zapojením všetkých zainteresovaných strán pri rokovaní o environmentálnych 
opatreniach. Od konca 80-tych rokov minulého storočia sa mimovládne organizácie usilujú 
o zníženie emisií skleníkových plynov. Na tento účel využívajú možnosti účasti na pravidelných 
konferenciách OSN o zmene klímy, tzv. Konferencie zmluvných strán (COP)2, počnúc Summitom 
Zeme v Rio de Janeiro v roku 1992.  
 
2.1 Konferencia v Riu – základ pôsobenia medzinárodných mimovládnych organizácií na 
konferenciách OSN 

Summit Zeme – konferencia OSN v Rio de Janeiro v roku 1992, bola prvou konferenciou, na 
ktorej sa uznala dôležitá úloha medzinárodných mimovládnych organizácií v otázkach klimatických 
zmien a stala sa základom pre ich začlenenie aj v rámci ďalších konferencií týkajúcich sa životného 
prostredia a klimatických zmien. V Riu došlo k prijatiu Deklarácie konferencie OSN o životnom 
prostredí a rozvoji, a cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 21, na naplnenie ktorých boli 
vypracované základy 3 neskôr prijatých dohovorov: Dohovor o biologickej rozmanitosti, Dohovor 
OSN o boji proti diverzifikácii a Rámcový dohovor OSN o zmene klímy.  

Agenda 21 poukazuje na významnú účasť mimovládnych organizácií na medzinárodnej 
úrovni v pozícii partnerov pre trvalo udržateľný rozvoj, v dôsledku ich skúseností, odborných znalostí 
a kapacít. Vyzýva vlády a systém OSN, aby zapájali mimovládne skupiny do tvorby politík a 
rozhodnutí o trvalo udržateľnom rozvoji; aby sa mimovládne organizácie stali súčasťou procesu 
hodnotenia implementácie cieľov Agendy 21; aby poskytovali mimovládnym organizáciám včasný 
prístup k informáciám; podporovali partnerstvá medzi mimovládnymi organizáciami a miestnymi 
orgánmi; preskúmali finančnú a administratívnu podporu mimovládnych organizácií; využívali 

                                                 
1 RATTANI, V.: The Role of NGOs in Effectively Addressing Climate Change, IN: ATLANTIC – 
COMMUNITY.ORG. [cit. 2018-02-07] Dostupné na internete: http://www.atlantic-community.org/-
/the-role-of-ngos-in-effectively-addressing-climate-change  
2 Z anglického výrazu Conference of Parties. Nateraz posledná sa uskutočnila v novembri 2017 
v meste Bonn (Nemecko). 
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odborné znalosti a informácie, ktoré im mimovládne organizácie poskytujú a vytvorili právnu úpravu 
umožňujúcu mimovládnym organizáciám podnikať právne kroky na ochranu verejného záujmu.3  

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy taktiež vo svojom článku 4 odsek 1 bod i uznal, že 
mimovládne organizácie sú dôležité pre stimulovanie a zvyšovanie informovanosti verejnosti 
o klimatických zmenách.4 Hlavný cieľ tohto rámcového dohovoru, ako aj ďalší Konferencií 
zmluvných strán – stabilizácia koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá by 
zabránila nebezpečným antropogénnym zásahom do klimatického systému, môže byť dosiahnutý 
realizáciou týchto druhov činností: 

1.) vymedzenie rámca problému verejného záujmu a nastavenie agendy činností 
2.) poskytovanie poznatkov a technickej pomoci 
3.) lobovanie a vedenie kampaní 
4.) monitorovanie, implementácia a dodržiavanie predpisov.5  

 
2.2 Pôsobenie mimovládnych organizácií v rámci Konferencií zmluvných strán 

Dôležitá úloha a postavenie v rámci klimatických zmien bola potvrdená konferenciou v Riu. 
Odvtedy sa mimovládne organizácie pravidelne zúčastňujú stretnutí OSN za účelom prijímania 
opatrení na zmiernenie klimatických zmien. Mimovládne organizácie sa usilujú o ovplyvňovanie 
procesu rokovaní a jeho výsledkov prostredníctvom 7 druhov aktivít: 

1.) poukazujú a definujú základné problémy spojené s klimatickými zmenami,  
2.) nastavujú agendu pôsobenia a definujú ciele, ktoré majú byť v rámci nej dosiahnuté,  
3.) presadzujú dodržiavanie konkrétnych noriem a zásad, 
4.) poskytujú informácie a odborné znalosti v danej oblasti, 
5.) obhajujú záujmy verejnosti a snažia sa o značnú mobilizáciu verejnosti, aby tak vyvíjali 

tlak na jednotlivé vlády, 
6.) priamo sa zúčastňujú na tvorbe medzinárodných dohôd, 
7.) realizujú monitorovanie dodržiavania prijatých záväzkov a napomáhajú pri ich 

dodržiavaní, vrátane realizácie vzdelávania a diskusií o vážnosti klimatických zmien 
a ich dôsledkov.6  

 
Mimovládne organizácie  dopĺňajú vedecký výskum, poskytujú technické zručnosti a vlastné 

znalosti, právne poradenstvo a hodnotenie politík, poukazujú na aktuálne problémy, a na základe 
ich vedomostí, médií a demonštrácií sa snažia dosiahnuť potenciálne politické riešenia klimatických 
zmien. V rámci konferencií zmluvných strán majú skôr postavenie pozorovateľov. Chýba im 
inštitucionálna schopnosť priamo určovať politiku rozhodovacieho procesu a preto musia pôsobiť 
prostredníctvom jednotlivých štátnych aktérov, aby dosiahli zmeny vo výsledkoch rokovaní. Musia 
sa usilovať o to, aby ich názory a zistenia boli predmetom diskusií a zároveň, aby mali podporu 
v iných subjektoch prítomných na konferenciách. Zapájaním sa do diskusií o klimatických zmenách, 
aktívne participujú na tvorbe politiky, kritizujú existujúce opatrenia alebo navrhujú nové opatrenie na 
riešenie klimatických zmien. Ovplyvňovať výsledky rokovaní môžu prostredníctvom diplomatov 

                                                 
3 THE EARTH SUMMIT AND AGENDA 21: Global Tomorrow Coalition Sustainable Development 
Tool Kit. Article 27 PARTNERSHIPS WITH NONGOVERNMENTAL GROUPS [CIVIC GROUPS]. 
[cit. 2018-02-09] Dostupné na internete: http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF  
4 United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992. Article 4 (1) i. [cit. 2018-02-09]. 
Dostupné na internete: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf  
5 GIESE, L. J.: The Role of NGOs in International Climate Governance: A Case Study of Indian 
NGOs. In: College of Saint Benedict and Saint John's University DigitalCommons@CSB/SJU, 2017, 
s. 28. [cit. 2018-02-09] Dostupné na internete: 
https://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.sk/&httpsredir=1&
article=1037&context=honors_thesis  
6 WESSLER, H. and Col.: Communication, Negotiation, and Influence at International Climate 
Change Meetings and Summits. 2017 [cit. 2018-02-08] Dostupné na internete: 
http://climatescience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-
9780190228620-e-406  

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
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počas rokovaní (lobing), alebo obracaním sa na verejnosť prostredníctvom médií, ktoré ovplyvňujú 
vládnych predstaviteľov v reakcii na postoje a názory verejnosti.7 

 
Prítomnosť mimovládnych organizácií na konferenciách zvyšuje zodpovednosť 

a transparentnosť v procese rokovaní, vymedzujú oblasti, ktoré je potrebné zohľadniť v programe 
rokovania, reprezentujú znevýhodnené skupiny osôb, a umožňuje to ich interakciu s ďalšími 
mimovládnymi organizáciami počas konferencií.8 Ich rastúca účasť na otázkach životného 
prostredia a najmä klimatických zmien pomáha vládam štátov dosiahnuť efektívnejšie 
a legitímnejšie správanie.  

 
V najväčšej miere sa na týchto konferenciách angažujú: 
a.) Medzinárodná mimovládna organizácia Priatelia Zeme – ktorá sa snaží dosiahnuť 

zmenu myslenia verejnosti, tvorcov politík a médií, v záujme vytvorenia environmentálne 
udržateľných a sociálne spravodlivých spoločností. Vyzývajú na financovanie platformy 
Green Climate Fund. 

b.) Medzinárodná mimovládna organizácia Greenpeace International – cieľom ktorej je 
zabezpečiť schopnosť prírody vychovávať život v celej jeho rôznorodosti, pričom 
zmysluplné riešenie musí podľa nej zahŕňať ambiciózne akcie pred a po roku 2020, silný 
právny rámec a jasné pravidlá, ústrednú predbežnú úlohu, dlhodobý prístup, verejné 
financie a zabezpečenie nižšej emisie oxidu uhličitého, opatrenia na zníženie 
odlesňovania a využívanie pôdy, väzby na ciele trvalo udržateľného rozvoja z roku 
2015.9 

c.) Nezávislé výskumné medzinárodné mimovládne organizácie – ktoré sa zaoberajú 
nezávislým výskumom a analýzou, v záujme rozvoja stratégií, zameraných na riešenie 
príčin a dôsledkov globálnej zmeny klímy.  

 
Z uvedeného vyplýva, že medzinárodné mimovládne organizácie sa oficiálne podieľajú na 

rozhodovaní o klimatických zmenách a zavádzajú inovatívne prístupy, s cieľom pokúsiť sa ovplyvniť 
výsledky rokovaní buď priamo, ale aj nepriamo. Na Konferencii zmluvných strán v roku 2014, 
mimovládne organizácie vyzývali na prijatie zásadných opatrení v oblasti zmeny klímy. Poukázali na 
skutočnosť, že je potrebné dosiahnuť transformačnú zmenu v poľnohospodárstve a potravinových 
systémoch, a teda zabezpečiť prechod na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové 
systémy. Vyslovili požiadavku na postupné odstránenie všetkých emisií z fosílnych palív a postupné 
zavádzanie 100% obnoviteľnej energie v budúcnosti, s trvalo udržateľným prístupom k energii do 
roku 2050.10 Takéto požiadavky a striktné stanovisko mimovládnych organizácií podnietilo značnú 
diskusiu, a je možné povedať, že aj vďaka nim došlo v roku 2015 k vypracovaniu Parížskej dohody 

                                                 
7 TJERNSHAUGEN, A. – LEE, H.-CH.: Shaming and Framing: Norwegian Nongovernmental 
Organizations in the Climate Change Negotiations. Oslo: CICERO Working Paper 2004:09. 2004, s. 
8. [cit. 2018-02-13] Dostupné na internete: 
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/192312/CICERO_Working_Paper_2004-
09.pdf?sequence=1  
8 MADZIWA, F. – C. BETZOLD: 20 years of African CSO involvement in Climate Change 
Negotiations: Priorities, Strategies and Actions. South Africa: Heinrich Böll Stiftung, 2014, s. 8. [cit. 
2018-02-11] Dostupné na internete: 
https://ng.boell.org/sites/default/files/cso_handbook_final_english_1.pdf  
9 MOOSMANN, L. and Col.: International Climate Negotiations – On the Road to Paris Issues at 
Stake in View of COP 21 STUDY. Directorate General for Internal Policies Policy Department A: 
Economic and Scientific Policy. Document of European Parliament, 2015, s. 73. [cit. 2018-02-11] 
Dostupné na internete: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569970/IPOL_STU%282015%2956997
0_EN.pdf  
10 NGOs urge ‘strongest possible’ action on climate change. Climate Summit 2014, Catalyzing 
Action, 2014. [cit. 2018-02-10] Dostupné na internete: 
http://www.un.org/climatechange/summit/2014/08/ngos-urge-strongest-possible-action-climate-
change/  
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o zmene klímy (s platnosťou od novembra 2016), ako novej právne záväznej a všeobecnej dohody 
o klíme s cieľom udržať globálne otepľovanie pod 2 ° C.  

 
3 ZMIERŇOVACIE A ADAPTAČNÉ OPATRENIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 

 
V mnohých prípadoch sa predpokladá, že vplyv mimovládnych organizácií sa realizuje len 

prostredníctvom priameho lobovania na medzinárodných konferenciách. V skutočnosti, však, majú 
vplyv aj prostredníctvom iných aktivít. Zmena klímy predstavuje hrozbu, ktorú je potrebné riešiť 
politikou zmierňovania a prispôsobovania. Mimovládne organizácie zohrávajú úlohu poradcov, ale aj 
priekopníkov. Prinášajú vlastné stratégie, pozorovania, výskumy, lobovanie a pod. Pracujú nie len 
na globálnych fórach, ale zastupujú aj rozvojové štáty. Mimovládne organizácie v značnej miere 
vyvíjajú tlak na spravodlivé prevzatie zodpovednosti, teda aby rozvinuté krajiny prijali opatrenia 
v oblasti adaptácie na klímu, technológií a financií, strát a škôd pre rozvojové krajiny.11  
 
3.1 Jednotlivé opatrenia mimovládnych organizácií 

Stratégie mimovládnych organizácií na zníženie rizika klimatických zmien zahŕňajú 
zmierňovacie a adaptačné opatrenia. zmierňovacie opatrenia mimovládnych organizácií sú 
zamerané na snahu o znižovanie emisií skleníkových plynov, prostredníctvom prechodu z fosílnych 
palív na obnoviteľné zdroje energie, zlepšenie energetickej efektívnosti, zalesňovanie alebo obnovu 
ekosystémov. Mimovládne organizácie sú v dobrom postavení v záujme zmierňovania dôsledkov 
zmeny klímy a prispôsobenia sa im. Jadrom stratégií mimovládnych organizácií v záujme trvalo 
udržateľného rozvoja je verejná mobilizácia v rôznych formách, triedenie informácií, rozvíjanie 
kampaní, organizovanie protestných akcií, obhajovanie práv a zvyšovanie povedomia verejnosti. Pri 
vypracovaní zmierňovacích projektov musia spolupracovať s miestnymi aktérmi, zohľadňovať ich 
skúsenosti, vypracovať akčné plány a stratégie, ako aj opatrenia na zmiernenie dôsledkov 
klimatických zmien.  

 
Cieľom adaptačných činností je znížiť riziko vzniku katastrof, prostredníctvom riešenia 

rôznych aspektov zraniteľnosti v rámci spoločenstva, a schopnosť odolávať a prispôsobovať sa 
účinkom klimatických zmien.12 Samotné mimovládne organizácie uprednostňujú adaptačné 
programy, ktoré znižujú zraniteľnosť komunít vo vzťahu k priamemu a bezprostrednému vplyvu 
klimatických zmien. Je to najmä preto, že dôsledky klimatických zmien sa najviac prejavujú na 
miestnych komunitách, ako najviac dotknutých osôb. Adaptačné programy sú zamerané na 
zmiernenie reakcií a rizík zmeny klímy, obmedzenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, realizáciu 
regulačných a plánovacích funkcií, ako aj na pomoc vyrovnať sa s nimi, znižovanie zraniteľnosti 
komunít, zachovávanie vody a pôdy, poskytovanie sociálnej pomoci, školenie poľnohospodárov 
a podobne. Pomáhajú komunitám prispôsobiť sa zmene klímy a prijímať navrhované adaptačné 
opatrenia. Pomáhajú im mobilizovať sa a zabezpečovať zdroje, vrátane školenia za účelom získania 
nových poznatkov o tom, ktoré druhy plodín je možné pestovať aj keď sa prírodné podmienky 
v danej oblasti zmenili, alebo ako sa starať o takéto druhy plodín a pod.  

 
Z uvedeného vyplýva, že mimovládne organizácie zohrávajú dôležité postavenie pri 

presadzovaní zmien v regulačnom rámci, ale aj v rámci spolupráce s komunitami a miestnymi 
orgánmi, najmä pri zabezpečovaní zdrojov, čím je možné výrazne znížiť chudobu a zraniteľnosť 
najviac dotknutých komunít voči klimatickým zmenám.  
 
3.2 Aktivity mimovládnych organizácií 

Pri realizácii aktivít na boj proti klimatickým zmenám a ich zmiernenie pôsobia viaceré druhy 
mimovládnych organizácií. Možno hovoriť o humanitárnych a rozvojových organizáciách, ktoré sa 
zameriavajú na pôsobenie v oblasti katastrof, zásobovania, ochrany zdravia a podpory 

                                                 
11 LAMMERTINK, I.: Role of NGOs in ex-post accountability: The Paris Agreement. Wageningen, 
2016, s. 46 [cit. 2018-02-11] Dostupné na internete: http://library.wur.nl/WebQuery/edepot/404597  
12 SCHEIFELE, M.: Climate change adaptation and mitigation: What is MCC’s role? [cit. 2018-02-15] 
Dostupné na internete: https://mccottawaoffice.wordpress.com/2017/08/02/climate-change-
adaptation-and-mitigation-what-is-mccs-role/  
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poľnohospodárstva. Ďalej sú to mimovládne organizácie na ochranu prírody, ktoré vykonávajú 
aktivity zamerané na ochranu prírody, vody a pobrežných zón. A v neposlednom rade sú to 
environmentálne mimovládne organizácie, ktoré hľadajú riešenia klimatických zmien a podávajú 
informácie verejnosti, za účelom jej informovania a rozvíjania diskusií.13 

 
Pokiaľ sa pozrieme na jednotlivé druhy aktivít, môžeme hovoriť o: 

a.) Monitorovaní a obhajovaní: mimovládne organizácie vystupujú ako zástupcovia verejnosti 
a verejnosť informujú o tom, ako sa opatrenia navrhnuté v medzinárodných dokumentoch 
na ochranu klímy uplatňujú. Zohrávajú dôležitú úlohu v procese preskúmavania plnenia 
záväzkov, ponúkajú nezávislé a komplexné informácie a odborné poznatky o pokroku, 
ktorý dosahujú zmluvné štáty pri plnení opatrení v zmysle Parížskej dohody14. Zameriavajú 
sa najmä na nedostatky spojené so spravodlivosťou v oblasti klímy a prispôsobenia sa 
klimatickým zmenám a pomáhajú zaistiť, že výsledky takéhoto preskúmavania budú štátmi 
akceptované, a podnietia jednotlivé štáty k realizácii viacerých opatrení na zníženie emisií 
skleníkových plynov. V tejto súvislosti Klimatická akčná sieť poukázala na dôležitosť 
dialógov zmluvných strán za účelom zhodnotenia vynakladaného úsilia, za účelom 
dosiahnutia dlhodobého spoločného cieľa v zmysle článku 2 Parížskej dohody, a teda 
trvalo udržateľného rozvoja, vrátane udržania nárastu priemernej globálnej teploty výrazne 
pod 2°C, zvyšovania schopnosti prispôsobovať sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy 
a dosiahnuť súlad finančných tokov s nízkymi emisiami skleníkových plynov. 

b.) Vedenie sporov pre nečinnosť – mimovládne organizácie sa angažujú pri podávaní žalôb 
voči vládam štátov pre nečinnosť v zmysle Parížskej dohody, že nedochádza k prijímaniu 
potrebných opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov v zmysle stanoveného podielu 
na ten, ktorý štát. Prvou mimovládnou organizáciou, ktorá takúto žalobu pre nečinnosť 
v oblasti zmeny klímy podala, bola nadácia Urgenda proti vláde Holandska. 

c.) Aktvizmus a lobing – množstvo mimovládnych organizácií využíva najmä aktivistické 
činnosti na dosiahnutie zmeny. Publikujú správy obsahujúce výsledky ich výskumu, 
realizujú rôzne protestné akcie a lobujú za zníženie emisií skleníkových plynov. Často krát 
využívajú práve médiá na dosiahnutie zmien, ak nie sú v postavení spolupracovníka na 
prebiehajúcich konferenciách zmluvných strán. Na základe získavania a sprostredkovania 
vlastných poznatkov a overovania už poznatkov existujúcich, menia agendy globálnej 
politiky týkajúcej sa zmeny klímy.  

 
4 SPOLOČNÉ PROJEKTY MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 
 

Vytváranie partnerstiev mimovládnych organizácií je dôležité pre posilnenie ich pozície, 
zvyšovanie znalostí, pochopenie zložitých klimatických otázok, lobovanie na národnej úrovni, či 
informovanie verejnosti. Stretnutia s inými mimovládnymi organizáciami je príležitosťou pre výmenu 
skúseností a informácií. Medzi najaktívnejšie environmentálne mimovládne organizácie pôsobiace 
v rámci Konferencií zmluvných strán by sme mohli zaradiť Klimatickú akčnú sieť (Climate Action 
Network), ktorá sa snaží obmedziť globálne otepľovanie pod 1,5°C, požaduje postupné vyradenie 
fosílnych palív do roku 2050 na podklade Parížskej dohody, rozhodnutí Konferencií zmluvných 
strán, ako aj politických vyhlásení a ďalších doplnkových nástrojov.15 

                                                 
13 A new NGO approach to climate change. Informácie dostupné na internete: 
http://www.climatecentre.org/downloads/files/articles/Press%20release%20Climate%20Project%20
NPL.pdf [cit. 2018-02-12] 
14 Paris Agreement. Document of United Nations, FCCC/CP/2015/L.9, of December 2015. Dostupné 
na internete: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf  
15 MOOSMANN, L. and Col.: International Climate Negotiations – On the Road to Paris Issues at 
Stake in View of COP 21 STUDY. Directorate General for Internal Policies Policy Department A: 
Economic and Scientific Policy. Document of European Parliament, 2015, s. 72. [cit. 2018-02-11] 
Dostupné na internete: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569970/IPOL_STU%282015%2956997
0_EN.pdf  
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Klimatická akčná sieť združuje viac ako 1 100 mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na 
presadzovaní vládnych a individuálnych opatrení na obmedzenie zmeny klímy na ekologicky 
udržateľnú rovinu. Svoj cieľ sa snažia dosiahnuť prostredníctvom výmeny informácií 
a koordinovaného rozvoja stratégie mimovládnych organizácií v oblasti medzinárodných 
regionálnych a národných klimatických otázok.16 

Ďalšou rozšírenou platformou pôsobenia mimovládnych organizácií je Climate Justice Now, 
ktorá taktiež zohráva významnú úlohu pri rokovaniach na Konferencii zmluvných strán. Pôsobí 
predovšetkým v pozícii pozorovateľa.  

 
Program UN-REDD. Tento program pôsobí za účelom zníženia emisií z odlesňovania 

a zlepšenia zásob uhlíka v nich a súčasne prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju na 
vnútroštátnych úrovniach. V záujme dosiahnutia tohto cieľa, je nevyhnutné viesť konzultácie so 
všetkými zainteresovanými stranami vrátane mimovládnych organizácií. Od roku 2008 tento 
program funguje v záujme dosiahnutia 4 cieľov: - budovanie partnerstiev vlád a mimovládnych 
organizácií; - pomoc občianskej spoločnosti a dotknutým komunitám podieľať sa na opatreniach na 
zmiernenie klimatických zmien; - vytvoriť platformu pre účinný dialóg všetkých strán; - dávať otázky 
do programu.17 Prostredníctvom tohto programu dochádza k prepojeniu mimovládnych organizácií, 
vlád a medzinárodných inštitúcií s komunitami, ktoré potrebujú pomoc.  

World Wildlife Fund Climate Crowd predstavuje program, ktorý je novou iniciatívou na 
zhromažďovanie informácií o tom, ako dotknuté komunity reagujú na klimatické zmeny a ako ich 
reakcie ovplyvňujú biodiverzitu. Mimovládne organizácie sa prostredníctvom tohto programu 
podieľajú na realizácii projektov v záujme zvyšovania odolnosti divokej zveri a spoločenstiev, 
vrátane zvyšovania povedomia o tejto otázke.18 Funguje teda za účelom zhromažďovania 
informácií, nachádzania a implementácie spôsobov pomoci, a to v záujme zmeny stratégií na 
ochranu dotknutých oblastí, komunít a živočíšnych druhov. Osobitne pôsobí na výcvik pracovníkov 
v teréne a podáva a prezentuje prostredníctvom nich informácie o prírodných podmienkach 
v odľahlých oblastiach a reakcií ľudí na nich. 

Program Green Coast združuje vlády a mimovládne organizácie, za účelom ochrany 
a obnovy pobrežných ekosystémov, ako sú mangrovy, lesné mokrade, koralové útesy alebo 
piesočné duny.  
 
5 ZÁVER 

Predmetom posúdenia tohto príspevku bolo preskúmanie možného zapojenia 
medzinárodných mimovládnych organizácií do boja proti klimatickým zmenám. Klimatické zmeny 
predstavujú globálny problém, ktorý je možné riešiť len za spoluúčasti vlád, organizácií vládnych aj 
mimovládnych a ďalších medzinárodných inštitúcií. Silné postavenie mimovládnych organizácií 
v tomto procese sa ukázalo prostredníctvom ich aktívnej participácie na Konferenciách zmluvných 
strán ako aj rozsiahlej škály aktivít, na zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Vo 
viacerých prípadoch aktivít je postavenie mimovládnych organizácií silnejšie, keď vystupujú 
v spojitosti s ďalšími mimovládnymi organizáciami. Takýmto spôsobom sú schopné lepšie prekonať 
prekážky, ako napríklad obmedzené zdroje; realizovať väčšie množstvo úloh; lepšie presadzovať 
jednotlivé stratégie na boj proti klimatickým zmenám; ako aj vyvíjať tlak na prevzatie väčšej miery 
zodpovednosti za dodržiavanie opatrení dohodnutých v Parížskej dohode. Priame aj nepriame 
zapojenie mimovládnych organizácií do boja proti klimatickým zmenám je účinné, ale v spojitosti 

                                                 
16 Informácie dostupné na internete: http://www.climatenetwork.org/  
17 UN-REDD Programme Strategic Framework 2016-20 (REVISED DRAFT – 7 MAY 2015), 
Washington D. C. UNREDD/PB14/2015/III/3, 2015, s. V. [cit. 2018-02-15] Dostupné na internete: 
http://www.unredd.net/documents/policy-board-86/fourteenth-policy-board-meeting-washington-usa-
20-22-may-2015/session-3-strategic-and-policy-issues/14096-un-redd-pb14-2015-strategic-
framework.html?path=policy-board-86/fourteenth-policy-board-meeting-washington-usa-20-22-may-
2015/session-3-strategic-and-policy-issues  
18 WWF CLIMATE CROWD. United Nations Framework Convention on Climate Change. [cit. 2018-
02-16] Dostupné na internete: 
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/pages/item.aspx?ListItemId=28463&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainD
B  
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s ďalšími mimovládnymi organizáciami nemusia čeliť jednotlivým problémom samostatne a môžu 
ľahšie vyriešiť viaceré prekážky pri realizácii potrebných aktivít a opatrení na zmiernenie 
klimatických zmien a ich dôsledkov.  
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  BIODIVERZITA A LESNÉ HOSPODÁRSTVO V KONTEXTE 
KLIMATICKÝCH ZMIEN1 

Michal Maslen 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta  
 
 

Abstract: The paper deals with the legal protection of biodiversity in forest ecosystems in the 
context of climate changes. Although all of them are not formally so designated, forests represent 
the "national wealth and cultural heritage" of the Slovak Republic. Biodiversity is a variety of animal 
or plant species. It is influenced by several factors. However, in any case, it is a complex multi-level 
phenomenon that is happening everywhere in the world. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnou ochranou biodiverzity v lesných ekosystémoch v kontexte 
klimatických zmien. Aj keď tak formálne nie sú všetky označené, tak lesy predstavujú "národné 
bohatstvo a kultúrne dedičstvo" Slovenskej republiky. Biodiverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo 
rastlinných druhov. Ovplyvňuje ju viacero faktorov. V každom prípade sa ale jedná o zložitý 
niekoľkoúrovňový jav prebiehajúci všade na svete. 
 
Key words: biodiversity, ecosystem, forest, climate, change, legal protection, care. 
 
Kľúčové slová: biodiverzita, ekosystém, les, klíma, zmeny, právna ochrana, starostlivosť. 
 
 
1          ÚVOD 

Definícia pojmu biodiverzita je vo svojej podstate veľmi jednoduchá  a nemá nič spoločné so 
siahodlhými, pre bežného laika nezrozumiteľnými  a mnohokrát nepochopiteľnými vedeckými 
termínmi, ktorých používanie sa stáva bežnou praxou aj v materiáloch určených pre širokú 
verejnosť. V zjednodušenej podobe je to vlastne mozaika života v celej rozmanitosti jeho druhov a 
foriem. Obsahom tohto pojmu je tak rozmanitosť života na Zemi. Uvedený pojem sa skladá z dvoch 
častí. Biodiverzita v skrátenej forme nahrádza termín biologická diverzita, ktorý v sebe zahŕňa 
diverzitu génov v rámci druhov, diverzitu druhov v rámci ekosystémov a diverzitu ekosystémov v 
rámci biosféry. Výskum v oblasti prírodných vied je stále v počiatku snáh podrobne zmapovať 
rozmanitosť živých foriem na Zemi. Doteraz sa podarilo identifikovať približne 1,7 milióna rôznych 
druhov žijúcich organizmov, z ktorých každý je nenahraditeľným "výstupom" evolúcie. Aj napriek 
tomu existuje ešte mnoho na druhy bohatých ekosystémov, ako sú napr. lesy tropického pásma, 
ktoré sme sotva začali objavovať. Optimistické odhady hovoria, že ľudská civilizácia sa delí o 
planétu Zem s nie menej ako 3 až 30 miliónmi iných druhov. Každý rok vedci objavia a popíšu 
mnoho nových foriem organizmov vrátane niekoľkých nových druhov vtákov a cicavcov.  Napriek 
tomu je existencia mnohých ekosystémov je vážne ohrozená.  Rastlinné a živočíšne druhy a 
ekosystémy našej planéty poskytujú celú škálu rôznych a pre ľudskú spoločnosť nevyhnutných 
"tovarov a služieb." Mnohé druhy hmyzu, vtákov a netopierov sú napr. užitočné tým, že opeľujú 
kvitnúce druhy rastlín a poľnohospodárske plodiny. Zelené rastliny "likvidujú" z atmosféry CO2 a 
naopak do prostredia uvoľňujú kyslík. Lesy sú osobitne dôležitými "úložiskami" oxidu uhličitého. V 
tomto smere preto zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri znižovaní dopadu globálnych klimatických 
zmien na spoločnosť. Niektoré druhy baktérií sú schopné konvertovať atmosférický dusík na 
zlúčeniny dusíka, ktoré sú rastliny schopné využiť ako hnojivo. Pôdne baktérie a živočíchy 
zabezpčujú recykláciu živín. Huby zase pôsobia a pôdny “internet“ a vytvárajú a udržiavajú vhodné 
podmienky pre rast a rozvoj rastlinných spoločenstiev. Mokradné spoločenstvá majú napr. vlastnosť 
absorbovať v sebe nadbytočnú vlahu (princíp špongie) a tým znižovať nebezpečenstvo vzniku 

                                                 
1 Tento príspevok bol vyhotovený v rámci grantu VEGA č. 1/0193/18 – „Environmentalizácia 
medzinárodného verejného práva“ 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 
27 

záplav ako aj schopnosť účinne čistiť toky filtráciou sedimentov a znečisťujúcich látok, ktoré so 
sebou voda prináša. Mnohé tovary prichádzajú na spotrebiteľský trh vo forme potravín, 
medikamentov, vlákien a rôznych palív. Príkladom významu biodiverzity je využitie rastlín a húb vo 
farmaceutickom priemysle. Zatiaľ čo liečivé rastliny pôsobia komplexne ako celok, resp. súbor 
liečivých látok, priemyselné alebo človekom vyrobené medikamenty vždy posilňujú liečivý efekt 
jednej látky vyabstrahovanej zo živého organizmu a zreplikovanej vo forme liečiva. Divo rastúce 
príbuzné druhy poľnohospodárskych plodín sú napr. významnou zásobárňou pôvodných génov, 
ktoré sú dôležité z hľadiska zabezpečenia adaptability a odolnosti poľnohospodárskych plodín vo 
vzťahu k meniacim sa podmienkam prostredia (klimatické zmeny) a výskytu škodcov a chorôb. 
Bonusom biodiverzity je pestrosť a farebnosť života okolo nás. 

 

2  PRÁVNE ZÁVÄZKY V OBLASTI OCHRANY BIODIVERZITY VYPLÝVAJÚCE Z      
MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Prvým dohovorom, ktorý sa zaoberá ochranou biodiverzity je dohovor o medzinárodnom 
obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej ako „CITES dohovor“). 
Uvedený dokument bol podpísaný vo Washingtone, D. C., 3. marca 1973. Cieľom dohovoru je 
postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby 
sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné 
účely. Zmluvné štáty tohto dohovoru uznávajú, že voľne žijúce živočíchy a plané rastliny sú v svojich 
mnohotvárnych formách nenahraditeľnou súčasťou prírodných systémov krajiny, ktoré musia byť 
chránené pre súčasnú generáciu aj pre budúce generácie. Zároveň si uvedomujú stále rastúce 
hodnoty voľne žijúcich živočíchov a planých rastlín z estetického, vedeckého, kultúrneho, 
rekreačného a ekonomického hľadiska. Okrem toho rešpektujú, že národy a štáty sú a majú byť 
najlepšími ochrancami svojej vlastnej fauny a flóry. Štáty tak vyjadrili záväzok uznať skutočnosť, že 
pre záchranu určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a planých rastlín pred ich nadmernou 
exploatáciou medzinárodným obchodom je nevyhnutná medzinárodná spolupráca. V súčasnosti 
k tomuto dohovoru pristúpilo viac ako 180 krajín sveta. Približne 5600 druhov živočíchov a 30000 
druhov rastlín je pod ochranou CITES. Ohrozené druhy živočíchov a rastlín sú v rámci dohovoru 
CITES zaradené do 3 príloh (I, II, III) a v rámci platnej právnej úpravy EÚ sú zaradené do 4 príloh 
(A, B, C, D). Režim obchodovania pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách je odlišný. 
Najprísnejšie je regulovaný obchod s druhmi zaradenými do prílohy A.2 

O vytvorení právneho základu na ochranu biodiverzity možno ďalej hovoriť v súvislosti s 
Konferenciou OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v dňoch 3. až 14. júna 1992 
v Rio de Janeiro a zamerala sa na všestranné otázky hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho rozvoja. Táto konferencia prijala v rezolúcii č. 1 Deklaráciu z Rio de Janeiro o 
životnom prostredí a rozvoji (tzv. „Riodeklaráciu“) a Agendu 21. storočia (AGENDA 21) ako 
základné východiskové a koncepčné dokumenty. Okrem toho zhromaždenie prijalo Právne 
nezáväzné autoritatívne vyhlásenie k princípom globálnej dohody o využívaní, ochrane a trvalo 
udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov. Tieto dokumenty následne parafovalo valné 
zhromaždenie OSN na svojom 47. zasadnutí, po ktorom sa začala uplatňovať AGENDA 21 v 
podmienkach väčšiny orgánov a organizácií v systéme OSN, ale aj ďalších medzinárodných 
organizácií a integračných zoskupení. Zásady a trendy trvalo udržateľného rozvoja sa uplatnili v 
rámci energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, lesníctva, priemyslu, obchodu, zdravotníctva, 
využívania prírodných zdrojov. Rezonovali na viacerých medzinárodných konferenciách a iných 
podujatiach organizovaných OSN alebo inými medzinárodnými inštitúciami.3 Ďalšie dokumenty z 
tohto podujatia zahŕňajú Právne nezáväzné autoritatívne prehlásenie k princípom globálnej dohody 
o využívaní, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov a dve Konvencie 

                                                 
2  K tomu bližšie pozri: CITES. Všeobecné informácie o CITES (dostupné na webe: 
http://www.sopsr.sk/cites/?page_id=8; 4. 3. 2018, 7:56 hod.).  
3 K tomu bližšie pozri: AGENDA 21. UPLATŇOVANIE AGENDY 21 A VYHODNOCOVANIA 
UKAZOVATEĽOV TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (dostupné 
na webe: http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/agenda-21.html; 4. 3. 2018, 7:13 
hod.). 

http://www.sopsr.sk/cites/?page_id=8
http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/agenda-21.html


_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 
28 

medzinárodnoprávneho charakteru - Rámcový dohovor o zmene klímy a Dohovor o biologickej 
rôznorodosti.4 Rio deklarácia zaviedla 27 princípov trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia. 
Podľa princípu č. 1 ľudské bytosti sú centrom záujmu trvalo udržateľného rozvoja. Majú nárok na 
zdravý a produktívny život v súlade s prírodou. Štáty majú v súlade s princípom č. 2 suverenitu pri 
prieskume vlastných prírodných zdrojov viazanú na princípy vyjadrené v Charte Organizácie 
spojených národov a viazanú na princípy medzinárodného práva verejného. Právo na rozvoj upravil 
princíp č. 3 Rio deklarácie. Toto právo musí byť napĺňané v súlade s environmentálnymi 
požiadavkami rozvoja súčasných a budúcich generácii. Princíp spoločnej zodpovednosti vyjadruje 
princíp č. 7 Rio deklarácie. Štáty majú podľa tohto princípu spolupracovať v duchu globálneho 
partnerstva a šetriť, chrániť a obnovovať zdravie a integritu zemského ekosystému. Požiadavku 
zníženia a odstránenia neudržateľných modelov výroby a spotreby a presadzovania príslušnej 
demografickej politiky ustanovuje princíp č. 8 tejto deklarácie. Tieto nástroje majú napomáhať 
dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja a zvýšenia kvality života.  Princíp č. 14 zakotvuje 
požiadavku spolupráce, ktorá má zahŕňať aj kooperáciu v oblasti ochrany a prevencie pred 
premiestňovaním látok alebo substancii, ktoré znečisťujú alebo poškodzujú životné prostredie alebo 
ľudské zdravie do oblastí mimo ich jurisdikciu. Princíp č. 15 zakotvil požiadavku predbežnej 
opatrnosti. Prístup predbežnej opatrnosti má byť široko aplikovaný za účelom ochrany a tvorby 
životného prostredia. Pokiaľ hrozí závažná alebo nezvratná škoda, nedostatok vedeckej istoty má 
slúžiť ako dostatočne závažný dôvod na odloženie zamýšľaného zámeru. Takýto prístup má 
zabezpečiť ochranu pred environmentálnou degradáciou. Princíp č. 22 vymedzuje postavenie 
domorodých obyvateľov a miestnych komunít, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v rámci 
environmentálneho manažmentu a rozvoja. Znalosti týchto skupín a ich tradičné postupy sú 
súčasťou trvalo udržateľného rozvoja. Okrem toho uvedený dokument zakotvuje iné požadavky. Za 
slabinu tejto konferencie považuje veda nedostatok konkrétnych návrhov. Mimovládne organizácie, 
prítomne na zasadaní Komisie Organizácie spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj, označili 
nedostatok konkrétnych záväzkov za záväzný regres. Clif Curtis z Greenpeace International, ktorý 
tieto organizácie zastupoval na tlačovej konferencii sponzorovanej Organizáciou spojených 
národov, uviedol: „máme pocit, že ideme dozadu, a nie dopredu pri hľadaní ciest trvalo 
udržateľného rozvoja".5 

Jedným z univerzálnych právnych nástrojov v oblasti ochrany biodiverzity je Dohovor 
o biologickej diverzite. Na prijatie tohto dohovoru dala podnet Medzinárodná únia na ochranu 
prírody a prírodných zdrojov. Pripravila štúdiu zameranú na ochranu biologickej diverzity in-situ, 
pojednávajúcu zároveň o právach krajín, ktoré poskytujú biologické zdroje. Tieto by mali mať 
zabezpečený rovnocenný podiel na prínosoch, ktoré sú získavané z ich využívania. Štúdia bola 
predložená na posúdenie Riadiacej rade Programu OSN pre životné prostredie – tzv. UNEP alebo 
United Nations Environment Program - ktorá na jej základe na zasadaní v roku 1987 oficiálne 
uznala potrebu medzinárodne záväzného dohovoru a prevzala zodpovednosť za jeho prípravu. Text 
dohovoru bol prijatý dňa 22. mája 1992 bol v Nairobi. Dohovor bol otvorený na podpis na 
Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji UNCED 1992 v Rio de Janeiro a nadobudol platnosť 
29. decembra 1993. Prijatím Dohovoru na konferencii OSN ako dokumentu medzinárodného práva 
sa dovŕšil proces vytvorenia zmluvy, ktorá vytvára právne zastrešenie obdobným dohovorom 
orientovaným na ochranu prírody vcelku, ochranu voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov a 
ochranu prírodných zdrojov. Dohovor však žiadnym ustanovením neruší tieto dohovory, ani sa s 
nimi neprekrýva, ani nevyjadruje nadradenosť. Svojím významom a postavením však zastrešuje 
mnohé problémové okruhy a vyjadruje k nim nový prístup najmä z hľadiska ich celosvetového 
významu. Súčasne dopĺňa tie problémové okruhy, ktoré sú mimoriadne citlivé a doteraz neriešené z 
hľadiska medzinárodného práva. Častokrát uvedené problémy nie sú riešené ani na vnútroštátnej 

                                                 
4 K tomu bližšie pozri: Huba, M.: KONCEPCIA TRVALEJ UDRŽATELNOSTI A 5 ROKOV OD 
KONFERENCIE UNCED. In. Časopis Životné prostredie. Roční č. 1997. Číslo 6. Bratislava: Ústav 
krajinnej ekológie SAV Bratislava. 1997. (dostupné na: 
http://www.seps.sk/zp/casopisy/zp/1997/zp697/huba.htm; 8. 7. 2015, 17:15 hod.).   
5 K tomu bližšie pozri: Huba, M.: KONCEPCIA TRVALEJ UDRŽATELNOSTI A 5 ROKOV OD 
KONFERENCIE UNCED. In. Časopis Životné prostredie. Roční č. 1997. Číslo 6. Bratislava: Ústav 
krajinnej ekológie SAV Bratislava. 1997. (dostupné na: 
http://www.seps.sk/zp/casopisy/zp/1997/zp697/huba.htm; 8. 7. 2015, 17:54 hod.).   

http://www.seps.sk/zp/casopisy/zp/1997/zp697/huba.htm
http://www.seps.sk/zp/casopisy/zp/1997/zp697/huba.htm
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úrovni. Z týchto dôvodov sa tento Dohovor chápe ako vrcholový dokument a jeho jednotlivé vecné a 
právne ciele vypĺňajú „voľný“ priestor v starších medzinárodných zmluvách. Dohovor pokrýva široký 
rozsah problémov. V zásade sa však zameriava na tri hlavné oblasti. V prvom rade sa jeho 
pôsobnosť vzťahuje k ochrane biologickej diverzity. Ďalej sa predmet úpravy tohto dohovoru 
zameriava na trvalo udržateľné využívanie zložiek biologickej diverzity a v neposlednom rade sa 
vzťahuje na spravodlivé a rovnocenné rozdeľovanie prínosov z využívania genetických zdrojov 
vrátane primeraného prístupu ku genetickým zdrojom, vhodný prevod dôležitých technológií a 
zohľadňovanie všetkých práv na tieto zdroje a technológie s primeraným financovaním. Uvedený 
dohovor sa zakladá na princípe, že každý štát má právo využívať svoje vlastné biologické zdroje. 
Zároveň však pritom nesmie spôsobovať škody na životnom prostredí iných štátov. Uvedená zmluva 
ustanovuje tiež rámcové finančné pravidlá pre poskytovanie finančných zdrojov rozvojovým krajinám 
na pokrytie aspoň časti nákladov potrebných na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru. 
Práve v rozvojových krajinách sa totiž vyskytuje najväčšia rozmanitosť živej prírody a súčasne 
najväčší nedostatok financií na jej ochranu.6 

Na poli medzinárodného práva životného prostredia upravuje oblasť ochrany biodiverzity 
prírody a krajiny aj Ramsarský dohovor o mokradiach (ďalej ako „Ramsarský dohovor“). Uvedený 
dohovor je jedným z najvýznamnejších medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany prírody. Jeho 
výnimočnosť spočíva v predmete ochrany. V súčasnej dobe ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá ako 
jediná chráni konkrétny druh biotopu. Z pôvodného zamerania na ochranu mokradí významných 
predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva sa po určitej dobe dospelo k súčasnému stavu, keď sa 
prostredníctvom tohto dohovoru zaisťuje celosvetová ochrana a rozumné využívanie všetkých 
druhov mokradí. Podnetom na vznik a prijatie uvedenej zmluvy bol predovšetkým alarmujúci pokles 
početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov, ktorý veda a odborná verejnosť zaznamenali 
v súvislosti so zmenami a úbytkom mokradí. Tento dohovor podpísalo 168 zmluvných strán sveta 
dňa 2. februára 1971 v Ramsare, v Iráne a platnosť nadobudol v roku 1975. Každá zmluvná strana 
tohto dohovoru sa zaviazala k povinnosti povinná zaradiť aspoň jednu zo svojich mokradí 
do „Zoznamu mokradí medzinárodného významu“ (tzv. List of Wetlands of International 
Importance), ktorý vedie Sekretariát dohovoru a zaistiť mu adekvátnu právnu ochranu a rozumné 
využívanie mokradí na svojom území. Dohovor ustanovil kritéria pre zaradenie mokradí do 
uvedeného zoznamu. Slovenská republika nechala do uvedeného zoznamu zapísať celkom 14 
mokradí, medziiným aj Dunajské luhy. Uvedené mokrade zapísali do zoznamu mokradí dňa 26. 
mája 1993 a majú rozlohu 14 488,0 ha. V Slovenskej republike za implementáciu Ramsarského 
dohovoru zodpovedá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Funkciu poradného 
orgánu vykonáva Slovenský ramsarský výbor, ktorý je zložený zo zástupcov dotknutých rezortov, 
odborných, vedeckých a výskumných inštitúcií a mimovládnych organizácií, zameraných na výskum, 
ochranu, správu a múdre využívanie mokradí.7 

Iným dohovor v tejto oblasti právnych vzťahov je Dohovor o ochrane sťahovavých 
druhov voľne žijúcich živočíchov (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals). Tento dohovor bol prijatý 23. júna 1979 v Bonne a platnosť nadobudol 1. novembra 1983. 
Tento dohovor sa podľa miesta svojho prijatia zvykne nazývať aj ako Bonský dohovor (ďalej ako 
“Bonnský dohovor“) a je známy aj pod anglickou skratkou „CMS“. Dohovor pracuje pod patronátom 
Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Dohovor má v súčasnosti 50 zmluvných strán. 
Slovenská republika pristúpila k Dohovoru dňa 14. decembra 1994 a platnosť pre ňu nadobudol po 
uplynutí trojmesačnej doby od uloženia listiny, t. j. k 1. marca 1995). Uvedený dohovor sa zameriava 
na ochranu a zachovanie terestriálnych, morských a lietajúcich migrujúcich druhov v celom ich 
areáli, pričom osobitnú pozornosť venuje tým druhom, ktorých stav prežívania je nepriaznivý. 
Bonnský dohovor vytvára rámec pre podporu, spoluprácu a propagáciu pri výskume sťahovavých 
druhov, pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany sťahovavých druhov uvedených v Prílohe I a 
uzatváranie dohôd o ochrane a obhospodarovaní druhov uvedených v Prílohe II. Účinná ochrana 

                                                 
6 K tomu bližšie pozri: Dohovor o biologickej diverzite. (Dostupné na webe: 
https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/94; 11. 11. 2016, 12:42 
hod.).  
7 K tomu bližšie pozri: Ramsarský dohovor. (Dostupné na webe: http://www.minzp.sk/postupy-
ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/; 11. 11. 2016, 11:15 
hod.).  

https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/94
http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/
http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/
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sťahovavých druhov živočíchov totiž nie je možná bez úzkej spolupráce všetkých štátov, na ktorých 
území sa v určitom období svojho životného cyklu daný sťahovavý druh vyskytuje (tzv. areálové 
štáty). Dohovor rozdeľuje ohrozené sťahovavé druhy voľne žijúcich živočíchov sú rozdelené do 
dvoch kategórií, resp. príloh. Príloha č. I tohto Dohovoru ustanovuje ohrozené sťahovavé druhy. 
Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi niektorého sťahovavého druhu, ktorý je ohrozený 
vyhynutím v celom jeho areáli alebo v jeho významnej časti sa podpisom a ratifikáciou Dohovoru 
zaviazali k tomu, že vynasnažia: 

a) zachovať, a tam kde je to možné a vhodné, obnoviť tie stanovištia daného druhu, ktorého 
sú dôležité pre odstránenie nebezpečenstva vyhynutia daného druhu, 

b) predchádzať, odstraňovať, kompenzovať alebo minimalizovať nepriaznivé účinky činností 
alebo prekážky, ktoré vážne ohrozujú sťahovanie druhov, alebo mu bránia, a: 

c) v možnom a vhodnom rozsahu predchádzať, zmenšovať či regulovať vplyvy, ktoré 
ohrozujú alebo pravdepodobne budú ďalej ohrozovať daný druh, vrátane prísnej kontroly 
introdukcie nepôvodných druhov, alebo regulácie a odstraňovania už introdukovaných 
nepôvodných druhov. 

Zmluvné strany dohovoru, ktoré sú areálovými štátmi sťahovavého druhu z tejto prílohy, podľa 
čl.3 tohto Dohovoru zakážu lov jedincov patriacich k tomuto druhu, s presne vymedzenými 
výnimkami lovu pre vedecké účely, na podporu rozmnožovania alebo prežitia druhu, pre 
uspokojovanie potrieb tých, ktorý tradične používajú takýto lov na zabezpečenie svojho živobytia, 
alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti. Príloha č. I obsahuje zoznam 73 sťahovavých druhov 
voľne žijúcich živočíchov, ktoré sú vážne ohrozené v celom svojom areáli výskytu, alebo v jeho 
podstatnej časti.  

Príloha č. II ustanovuje zoznam sťahovavých druhov, ktoré majú byť predmetom dohôd. 
Upravuje zoznam druhov s nepriaznivým stavom prežívania a ktorých zachovanie a 
obhospodarovanie vyžaduje medzinárodné dohody a tiež tých, ktorým by významne prospela 
medzinárodná spolupráca prostredníctvom medzinárodnej dohody medzi jednotlivými štátmi, a to 
podľa čl. 4 tohto dohovoru.  

Príloha č. II obsahuje rozsiahly zoznam sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov s 
nepriaznivým stavom prežitia, pre ktorých ochranu je vhodné a potrebné uzatvárať medzinárodné 
dohody.8  

Povinnosti zmluvných strán, ku ktorým sa zaviazali prostredníctvom tohto dohovoru, a ktoré 
sa vzťahujú na druhovú ochranu živočíchov vymedzených v tejto prílohe zahŕňajú:  

 strany uznávajú dôležitosť ochrany sťahovavých druhov a pre ochranu tých ohrozených 
sťahovavých druhov, pre ktoré sú areálovým štátom, uskutočnia všetky potrebné opatrenia 
k zachovaniu a ochrane týchto druhov a ich stanovíšť. Tieto opatrenia uskutočnia buď 
samé alebo v spolupráci s ostatnými areálovými štátmi. 

 strany pri plánovaní a uskutočňovaní svojich záujmov uznávajú, že je potrebné podnikať 
také opatrenia, aby sa zabránilo ohrozeniu ďalších sťahovavých druhov. 

 Strany budú spolupracovať pri výskume a tiež podporovať a propagovať výskum vo vzťahu 
k sťahovavým druhom živočíchov. 

 strany sa budú snažiť o zabezpečenie bezprostrednej ochrany vážne ohrozených 
sťahovavých druhov živočíchov uvedených v Prílohe I. 

 v rámci medzinárodnej spolupráce sa budú snažiť o uzatvorenie dohôd o ochrane a 
starostlivosti vo vzťahu k sťahovavým druhom živočíchov uvedených v Prílohe II. 
 
Transpozíciu a implementáciu záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru zabezpečila 

Slovenská republika podľa názoru Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
prostredníctvom úpravy zákona č. 543/2002 Z. z.9  

Ďalším dohovorom v oblasti ochrany uvedených živočíšnych druhov je Dohovor o 
ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Convention on the 

                                                 
8 K tomu bližšie pozri: CMS. Species List. (Dostupné na webe: 
http://www.cms.int/en/species?field_species_class_tid=421; 11. 11. 2016, 11:37 hod.).  
9 K tomu bližšie pozri: Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov. (Dostupné 
na webe: https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/115; 11. 11, 
2016, 11:34 hod.).  

http://www.cms.int/en/species?field_species_class_tid=421
https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/115
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Conservation of European Wildlife and Natural Habitats). Uvedená zmluva je výsledkom dlhoročnej 
snahy európskych štátov o koordinovaný postup pri ochrane rastlín a živočíchov a ich prírodných 
stanovíšť. Uvedený dohovor vznikol z podnetu Rady Európy a podpísaný bol počas 3. európskej 
konferencie ministrov životného prostredia v Berne 19. septembra 1979. Na základe uvedeného 
dôvodu sa odbornou verejnosťou zvykne označovať aj ako Bernský dohovor. Platnosť táto 
medzinárodná zmluva nadobudla 1. júna 1982. Cieľom úpravy uvedeného dohovoru je ochrana 
voľne žijúcich rastlín a živočíchov a ich prírodných stanovíšť v Európe, osobitne tých, ktorých 
zachovanie vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov, pričom osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a 
zraniteľné druhy, vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov. 

Samotný text Dohovoru zahŕňa 4 prílohy, ktoré obsahujú: 
1. Zoznam 229 prísne chránených druhov rastlín, ktoré nesmú byť zámerne ničené alebo 

poškodzované; ochrana sa vzťahuje aj na stanovištia týchto rastlín. 
2. Zoznam okolo 580 prísne chránených druhov živočíchov, ktoré nesmú byť zámerne 

poškodzované; ochrana sa vzťahuje aj na stanovištia týchto živočíchov. 
3. Zoznam druhov živočíchov, ktoré môžu byť využívané za predpokladu, že využívanie je 

regulované a neohrozí populácie týchto živočíchov. 
4. Zoznam zakázaných prostriedkov a metód odchytu a usmrcovania živočíchov. 

 
Príloha č. II uvedeného dohovoru preto ustanovuje zoznam prísne chránených druhov 

živočíchov. Podľa čl. 4 a 6 tohto dohovoru Každá zo zmluvných strán príjme vhodné a potrebné 
legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany druhom fauny, uvedených v 
tejto prílohe a na to, aby bolo zabezpečené zachovanie ich stanovíšť. Vo vzťahu k týmto druhom 
bude menovite zakázané: 

a. všetky spôsoby ich zámerného odchytu, držby a zámerného zabíjania, 
b. zámerne poškodzovať alebo ničiť miesta slúžiace na ich rozmnožovanie alebo odpočinok, 
c. zámerne vyrušovať faunu, predovšetkým v období rozmnožovania, odchovu mláďat a 

prezimovania, pokiaľ by išlo o vyrušovanie podstatné vo vzťahu k cieľom tohto Dohovoru, 
d. zámerne ničiť alebo zbierať vajíčka týchto živočíchov alebo si ich ponechať, hoci prázdne, 
e. vnútroštátne obchodovať s týmito živočíchmi, živými alebo mŕtvymi, vrátane preparovaných 

živočíchov a ich akýmikoľvek ľahko rozoznateľnými časťami, alebo derivátmi, keď to 
prispeje k účinnosti ustanovení tohto článku (článok 4 a 6). 
 

Zmluvné strany sa pristúpením k Dohovoru zaviazali k nasledovným činnostiam: 

• pri plánovaní a uskutočňovaní svojich záujmov zohľadniť ochranu voľne žijúcich 
organizmov a v tomto ohľade podporovať tiež výchovu a informovanosť verejnosti, 

• prijať potrebné legislatívne a správne opatrenia na ochranu prírodných stanovíšť, 
predovšetkým tých, ktoré sú významné pre sťahovavé druhy, 

• venovať osobitnú pozornosť ohrozeným a vzácnym druhom, ktoré sú uvedené v prílohách 
Dohovoru. 
 
Slovenská republika podpísala uvedený Dohovor 28. apríla 1994. Ratifikačnú listinu 

podpísal prezident Slovenskej republiky dňa 15. Augusta 1996. Slovensko sa tak stalo členskou 
krajinou Dohovoru s účinnosťou od 1. Januára 1997.10 

Čiastkovo sa ochrane biodiverzity venuje aj Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva. V snahe napraviť a zabezpečiť náležitú identifikáciu, ochranu, zachovanie a 
prezentáciu svetového dedičstva sa konala v Paríži 17. októbra až 21. novembra 1972 Generálna 
konferencia UNESCO, ktorá na svojom 17. zasadaní Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva, známy tiež pod skratkou World Heritage. Dohovor nadobudol platnosť tri 
mesiace po uložení dvadsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo pristúpení u Generálneho 
riaditeľa UNESCO, a to 17. decembra 1975. Motívom k prijatiu tohto dohovoru bola skutočnosť, že 
kultúrnemu dedičstvu a prírodnému dedičstvu v stále väčšej miere hrozí zničenie, a to nielen v 
dôsledku tradičných príčin rozkladu, ale aj na základe meniacich sa sociálnych a ekonomických 

                                                 
10 K tomu bližšie pozri: Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných 
stanovíšť. (Dostupné na webe: https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-
dohovory/dohovor/174; 11. 11. 2016, 12:54 hod.).  

https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/174
https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/174
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podmienok, ktoré situáciu vyhrocujú ešte hrozivejšími javmi poškodenia alebo zničenia. Účelom a 
predmetom Dohovoru je ochrana najvýznamnejších objektov kultúrneho a prírodného dedičstva, 
ktorých svetový význam po posúdení a odporúčaní Medzinárodnou radou pre pamiatky a sídla 
(ICOMOS) a Medzinárodnou úniou ochrany prírody (IUCN) schvaľuje uvedený medzivládny výbor 
po predchádzajúcom prerokovaní v jeho Predsedníctve.11 

Biodiverzitu určitým spôsobom chráni aj Európsky dohovor o krajine. Cieľom Európskeho 
dohovoru o krajine je dosiahnuť väčšiu jednotu ideálov a zásad celej Európy. Európsku krajinu 
Dohovor považuje za spoločné dedičstvo. Európa ako kontinent obsahuje množstvo rozmanitých 
krajín. Od prímorských oblastí, cez roviny, až po vysokohorské masívy. To všetko predstavuje 
spoločné európske bohatstvo. Dohovor spája ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva ako 
ochranu neoddeliteľných hodnôt. Prírodných aj ľudských. Európsky dohovor o krajine je jedným z 
dohovorov Rady Európy a znamená celkové posilnenie významu krajiny, jej ochrany, manažmentu, 
plánovania a starostlivosti v celom rozhodovacom procese a v medzinárodnej spolupráci. Cieľom 
dohovoru je v záujme trvalo udržateľného rozvoja, na základe princípov medzinárodného práva a 
zvyklostí, najmä s prihliadnutím na zásady priateľských susedských vzťahov, podporiť vyvážený a 
harmonický vzťah medzi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím. Dohovor o 
krajine  bol prijatý vo Florencii 20. októbra 2000 a nadobudol účinnosť 1. marca 2004. Jedná sa o 
vôbec prvý dohovor Rady Európy komplexne zameraný na ochranu, manažment a plánovanie 
krajiny. Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 201 zo 16. marca 2005 vláda vyslovila súhlas  
s podpisom Európskeho  dohovoru o krajine. Dňa 28. apríla 2005 prezident SR podpísal plnú moc 
pre ministra životného prostredia a alternatívne pre veľvyslankyňu SR a vedúcu Stálej misie pri 
Rade Európy v Štrasburgu na podpis dohovoru. Dohovor bol podpísaný 30. mája 2005, dňa 
23.6.2005 Národná rada Slovenskej republiky na 44. schôdzi vyslovila s dohovorom súhlas, 
ratifikácia prebehla 9. augusta 2005 a pre Slovensko (ktoré nebolo signatárom dohovoru) nadobudol 
platnosť 1. decembra 2005.12 

V stredoeurópskom právnom priestore zohral význam v oblasti právnej ochrany biodiverzity 
aj Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát alebo  Karpatský 
dohovor. Tento dohovor bol prijatý na 5. ministerskej konferencii EHK OSN „Životné prostredie 
pre Európu“ v Kyjeve v máji 2003. Karpatský dohovor podpísalo všetkých sedem štátov karpatského 
regiónu, ktoré sú aj jeho zmluvnými stranami, a to Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, 
Slovenská republika, Srbsko a Ukrajina. Dohovor je založený na spolupráci jednotlivých zmluvných 
strán pri ochrane a udržateľnom rozvoji Karpát s cieľom zlepšiť kvalitu života, posilniť miestne 
ekonomiky a komunity a chrániť prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo. Problematiku lesov 
a lesného hospodárstva upravuje čl. 7 Karpatského dohovoru, podľa ktorého: „1. Zmluvné strany sa 
zaväzujú pokračovať v trvalo udržateľnej úrovni hospodárenia na tradične obrábanej pôde a prijať 
príslušné opatrenia pri navrhovaní a implementácii poľnohospodárskej stratégie s ohľadom na 
potrebu ochrany horských ekosystémov a krajiny, dôležitosť biodiverzity a špecifické menej 
priaznivé podmienky horských oblastí. ... 3. Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu 
presadzovania a podpory využívania nástrojov a programov kompatibilných s medzinárodne 
schválenými princípmi trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. ... 4. Zmluvné strany sa zaväzujú 
uplatňovať stratégiu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch horských oblastí Karpát s 
prihliadnutím na viaceré funkcie lesov, mimoriadnu ekologickú dôležitosť karpatských horských 
ekosystémov, ako aj na menej priaznivé podmienky v lesoch uvedených horských oblastí. ... 5. 
Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zameranú na vyhlasovanie chránených území v 
prirodzených, najmä nedotknutých lesoch v dostatočnom rozsahu a množstve a obmedziť alebo 
upraviť ich využívanie v súlade s vytýčenými cieľmi na ich zachovanie. ... 6. Zmluvné strany sa 
zaväzujú presadzovať metódy environmentálne spoľahlivých opatrení v poľnohospodárstve a 

                                                 
11 K tomu bližšie pozri: Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Dostupné 
na webe: http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/154; 4. 3. 2018, 9:37 
hod.).  
12 K tomu bližšie pozri: Európsky dohovor o krajine (Dostupné na webe: http://www.sazp.sk/zivotne-
prostredie/starostlivost-o-krajinu/europsky-dohovor-o-krajine/europsky-dohovor-o-krajine.html; 4. 3. 
2018, 9:36 hod.). 

http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/154
http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/europsky-dohovor-o-krajine/europsky-dohovor-o-krajine.html
http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/europsky-dohovor-o-krajine/europsky-dohovor-o-krajine.html
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lesnom hospodárstve zabezpečujúcich zadržiavanie zrážok v horských oblastiach s cieľom 
dosiahnuť lepšiu protipovodňovú ochranu a zvýšenie bezpečnosti životov a majetku obyvateľstva.“13 

Ochranu biodiverzity zdôrazňuje aj Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní 
Dunaja (ďalej ako „Dunajský dohovor“). Globálne problémy vôd sú identifikované v 
medzinárodnom kontexte a rámec na ich riešenie zakotvujú regionálne dohovory. Významným 
dokumentom tohto druhu je aj Dunajský dohovor. Dohovor bol otvorený na podpísanie v Sofii 29. 
júna 1994. Slovenská republika vyslovila súhlas s Dohovorom 29. júna 1994 a ratifikovaný 
dostatočným počtom podunajských štátov a Európskou komisiou bol 19. januára 1998. Listiny o 
ratifikácii, prijatí a schválení sú uložené u Rumunskej vlády, ktorá má úlohu depozitára tohto 
dohovoru. Dunajský dohovor je zameraný na zlepšenie a ochranu Dunaja a vôd v jeho povodí so 
zámerom zintenzívniť vodohospodársku spoluprácu všetkých podunajských štátov v oblasti 
využívania a ochrany vôd a súčasne prispievať k ochrane morského prostredia Čierneho mora. 
Cieľom Dohovoru je dosiahnuť environmentálnu ochranu podzemných a povrchových vôd v celom 
povodí Dunaja, ochrana pred nebezpečenstvom vznikajúcim z havárií v dôsledku úniku látok 
škodiacim vodám, povodňami a ľadovými javmi na rieke Dunaj. Súčasťou Dohovoru sú prílohy, kde 
v Prílohe II tohto Dohovoru je uvedený zoznam priemyselných odvetví a odborov, ako aj priložený 
zoznam nebezpečných látok a skupín látok, ktorých vypúšťaniu z bodových a plošných zdrojov je 
nutné predchádzať, alebo ich vypúšťanie obmedziť. Doplňovanie tejto prílohy je úlohou 
Medzinárodnej komisie. V prílohe III sú vypracované všeobecné ciele a kritériá akosti vody pre 
špecifické úseky rieky Dunaj a pre povrchové vody v jeho povodí. S ohľadom na napĺňanie cieľov a 
ustanovení tohto dohovoru bola zriadená Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja, ktorá zbiera 
skúsenosti implementáciou tohto dohovoru a predkladá jednotlivým zmluvným stranám návrhy na 
zmeny a doplnenie tohto Dohovoru, alebo pripravuje základ pre vypracovanie ďalších predpisov na 
ochranu a hospodárenie s vodou Dunaja a vôd v jeho povodí. Štruktúra, postupy a kompetencie 
Medzinárodnej komisie sú podrobne špecifikované v prílohe IV. tohto Dohovoru. Pre implementáciu 
Dunajského dohovoru boli vytvorené štyri expertné skupiny.14 

3 ZÁVÄZKY VYPLÝVAJÚCE Z EURÓPSKEHO PRÁVA 

Záväzky v oblasti ochrany biodiverzity zakotvuje viacero prameňov práva Európskej únie. 
Na primárnej úrovni predstavuje právny základ čl. 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa 
ktorého „1. Politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich 
cieľov: ... udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ... ochrana ľudského 
zdravia, ... rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov, ... podpora opatrení na 
medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného 
prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy. ... 2. Politika životného prostredia Únie sa 
zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých 
regiónoch Únie. Vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd 
na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ. ... V 
tomto kontexte opatrenia zosúlaďovania zodpovedajúce požiadavkám ochrany životného prostredia 
zahŕňajú, ak je to vhodné, ochrannú doložku umožňujúcu členským štátom prijať predbežné 
opatrenia z ekologických a mimohospodárskych dôvodov, ktoré podliehajú inšpekčnému postupu 
Únie. ... 3. Pri príprave politiky v oblasti životného prostredia Únia prihliadne na: dostupné vedecké 
a technické údaje, podmienky životného prostredia v rôznych regiónoch Únie, potenciálne výhody a 
náklady v súvislostí s činnosťou alebo nečinnosťou, hospodársky a sociálny rozvoj Únie ako celku a 
vyrovnaný rozvoj jeho regiónov. ... 4. Únia a členské štáty spolupracujú v oblasti svojich právomocí 
s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami. Podmienky spolupráce Únie sa 
môžu stať predmetom dohody medzi Úniou a dotknutými tretími stranami. ... Predchádzajúci 
pododsek nemá dopad na právomoc členských štátov viesť rokovania s medzinárodnými orgánmi a 

                                                 
13 K tomu bližšie pozri: Karpatský dohovor (Dostupné na webe: https://www.minzp.sk/postupy-
ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/karpatsky-dohovor/; 4. 3. 2018, 10:19 

hod.).  
14 K tomu bližšie pozri: Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja (Dostupné na 
webe: https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/181; 4. 3. 2018, 
10:32 hod.). 

https://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/karpatsky-dohovor/
https://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/karpatsky-dohovor/
https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/181
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uzatvárať medzinárodné zmluvy.“ 
Zachovanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia vrátane ochrany biotopov, 

voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ako základné ciele všeobecného záujmu, ktorý 
sleduje Únia, sú vyjadrené aj v smernici rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, 
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Táto smernica je založená na stratégii 
Európskeho spoločenstva a akčnom pláne pre životné prostredie. Uvedené nástroje ustanovili 
opatrenia na ochranu prírody a prírodných zdrojov. Hlavným cieľom tejto smernice je podporiť 
ochranu biodiverzity so zohľadnením hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a regionálnych 
požiadaviek. Smernica preto predstavuje príspevok k všeobecnému cieľu trvalo udržateľného 
rozvoja. Zachovanie biodiverzity môže v určitých prípadoch vyžadovať udržanie alebo dokonca aj 
podporovanie ľudských aktivít. Na európskom území členských štátov sa stav biotopov neustále 
zhoršuje a stále väčší počet druhov je vo voľnej prírode vážne ohrozený. Smernica vyjadruje názor, 
že ohrozené biotopy a druhy predstavujú časť prírodného dedičstva Únie a ich ohrozenie má často 
cezhraničný charakter. Európske spoločenstvá (ako autor uvedeného prameňa) si preto vzali za cieľ 
z hľadiska ohrozenia určitých typov biotopov a určitých druhov definovať ich ako prioritné. Viedla ich 
k tomu snaha zabezpečiť obnovenie alebo zachovanie biotopov a druhov, o ktoré malo 
Spoločenstvo záujem. Smernica preto zvolila nástroje územnej ochrany biotopov. V každom 
vyhlásenom území je preto vhodné realizovať nevyhnutné opatrenia s ohľadom na sledované ciele 
ochrany. Lokality vhodné na vyhlásenie ako osobitné územia ochrany navrhovali aj predtým členské 
štáty. Napriek tomu však bolo potrebné ustanoviť postup, aby vo výnimočných prípadoch bolo 
možné vyhlásiť za osobitné územie ochrany i lokalitu, ktorá nebola navrhnutá členským štátom, ale 
ktorú Spoločenstvo považuje za dôležitú buď pre zachovanie, alebo prežitie prioritných typov 
biotopov alebo prioritných druhov. Smernica si postavila za cieľ ustanoviť systém dohľadu nad 
stavom ochrany biotopov a druhov v pôsobnosti tejto smernice. Na jej základe sa vyhlasujú územia 
európskeho významu známe ako Natura 2000. Účelom smernice je ochrana asi 220 typov biotopov 
a asi 1000 druhov rastlín a živočíchov. Na Slovensku sa vyskytuje 66 európsky významných 
biotopov, vrátane 23 tzv. prioritných. Medzi biotopy vymenované v prílohe č. I k tejto smernici patria 
napr. rašeliniská, vápencové bučiny, alpínske vresoviská alebo ústia riek do mora. Zdôraznené sú 
tu prioritné biotopy, ktoré sú ohrozené vymiznutím ako napr.  rašelinové lesy. 
  Uvedená smernica nadviazala na smernicu európskeho parlamentu a rady 2009/147/ES 
z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (ďalej ako „smernica o ochrane 
vtáctva“). Smernica o ochrane vtáctva vymedzuje chránené druhy v prílohe č. 1 tohto predpisu. 
Podľa jej čl. 4 ods. 1 druhy uvedené v prílohe 1 sú predmetom zvláštnych opatrení týkajúcich sa 
ochrany ich biotopov, aby sa zabezpečilo ich prežitie a rozmnožovanie v areáli ich rozšírení. Účel 
týchto zvláštnych opatrení konkretizuje smernica o ochrane vtáctva v čl. 4 ods. 4, podľa ktorého 
podniknú členské štáty náležité kroky na zabránenie znečistenia alebo poškodzovania biotopov 
alebo akýchkoľvek rušivých vplyvov pôsobiacich na vtáctvo, pokiaľ by boli vážne vzhľadom na ciele 
tohto článku. V súlade s čl. 9 smernice o ochrane vtáctva nemôže členský štát udeliť výnimku zo 
zakázaných činností, ak európske právo priznáva vtáčiemu druhu zvláštnu ochranu podľa čl. 4 
smernice o ochrane vtáctva. Uplatňovanie opatrení zo smernice o ochrane vtáctva nesmie podľa čl. 
13 viesť k zhoršeniu súčasnej situácie ochrany vtáctva. Členský štát má zároveň v zmysle čl. 18 
uvedenej smernice povinnosť prijať adekvátne správne opatrenia. Spôsob prispievania členských 
štátov k rozvoju sústavy NATURA 2000 špecifikuje čl. 3 smernice na ochranu biotopov. Typickým 
príkladom je nájomná zmluva uzatvorená medzi štátom a vlastníkom pozemku, na ktorom sa 
nachádza biotop. Takáto zmluva je zmluvným opatrením v zmysle čl. 6 smernice o ochrane 
biotopov. Smernica o ochrane biotopov nadväzuje v čl. 7 na zvláštnu ochranu vtáctva podľa čl. 4 
ods. 1 a ods. 4 smernice o ochrane vtáctva. Uvedené záväzky z oboch smerníc vyjadrujú závažnosť 
verejného záujmu na ochrane vtáčích druhov a ich prirodzených biotopov. Na problémy 
eurokonfromného výkladu v oblasti európskeho environmentálneho práva poukazuje aj L. Lavrysen. 
Štátne orgány by preto mali skúmať, či ich rozhodnutiami nedôjde k vzniku rozporu medzi 
vnútroštátnou právnou úpravou a záväzkami vyplývajúcimi z európskeho práva.15 Podľa môjho 
názoru, ak má členský štát pozitívny záväzok rozvíjať sústavu NATURA 2000, tak štátny orgán 

                                                 
15 K tomu bližšie pozri: Lavrysen, L. Application of European environmental law by national courts. 
In : The impact of ECJ jurisprudence on environmental law. Budapest: Akaprint Kft. 2009, s. 137, 
ISBN 978-963-277-133-5 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 
35 

nemôže neprimerane znížiť sankciu za skutok spáchaný v rámci tejto sústavy, a to najmä za 
podmienky, že sankcia má oporu v transponovanom práve a vychádza zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci. Takéto rozhodnutie potom ide proti samej podstate procesu implementácie. 

4 PRÁVNA ÚPRAVA UŽÍVANIA LESOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Zákon č. 326/2005 Z. z. prijala Národná rada Slovenskej republiky v roku 2005. Táto 
právna úprava nahradila úpravu zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov 
a úpravu zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného 
hospodárstva v znení neskorších predpisov. Zákonodarca v dôvodovej správe k tomuto zákonu 
prezentoval právny názor, že prijímaná právna úprava vychádzala zo spoločenského poslania lesov 
ako jednej z najdôležitejších zložiek životného prostredia a zároveň ako producenta obnoviteľnej 
suroviny – drevnej hmoty. Tvorcovia zákona prezentujú v dôvodovej správe názor, že prijatá právna 
úprava nadväzuje na bohatú minulého lesníckeho zákonodarstva a súčasne sa zameriava na 
zabezpečenie modernej koncepcie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktorá sa definuje ako 
hospodárenie v lesoch a ich využívanie takým spôsobom, aby sa zachovala ich biologická diverzita, 
produkčná a regeneračná schopnosť, vitalita a schopnosť plniť v súčasnosti aj v budúcnosti 
zodpovedajúce funkcie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, pričom sa tým nespôsobí 
poškodenie ostatných ekosystémov.  

Zákonodarca zároveň oproti predchádzajúcej právnej úprave začal týmto zákonom oveľa 
viacej zdôrazňovať mimoprodukčné funkcie lesov. Podľa § 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. „Na 
účely tohto zákona ... mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú 
pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä 
zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia, ...“. Aj z tohto 
dôvodu sa zákonodarca v zákone č. 326/2005 Z. z. zameral na zachovanie a zveľaďovanie lesov 
ako prírodného bohatstva krajiny, tvoriaceho základnú zložku životného prostredia. Lesy 
v Slovenskej republike sú rovnako ako v celej strednej Európe významne poznačené činnosťou 
človeka. Zákonodarca v dôvodovej správe k zákonu č. 326/2005 Z. z. priznal, že pôvodne lesy 
strednej Európy boli prakticky zničené, resp. k likvidácii postupne dochádzalo už od 13. storočia, 
odkedy sa postupne vytrácali najmä ich postupnou premenou na pasienky. Dnešné lesné 
ekosystémy sú zmenené do takej miery, že pre plnenie všetkých ich funkcií vyžadujú stálu 
pozornosť človeka. Zákonodarca ďalej tvrdí, že samoregulačná schopnosť lesných porastov sa 
oslabila do tej miery, že ich ponechanie na prirodzený vývoj by znamenalo nepretržitý vznik 
katastrofických situácií. Tento názor však nie je možné vnímať nekriticky, pretože sa objavujú aj 
protichodné názory reprezentujúce napríklad ochranu pralesov na Slovensku, resp. lesov 
s potenciálom pralesa a pralesovitých zvyškov na lesných pozemkoch. Zákonodarca však 
argumentuje aj takými udalosťami, ako bola napríklad veterná smršť dňa 19. Novembra 2004, 
z ktorej sa napríklad lesy Vysokých Tatier do dnešného dňa nespamätali. Zákonodarca preto 
v dôvodovej správe argumentuje, že je preto cieľom zákona č. 326/2005 Z. z. zabezpečenie 
plánovitého a odborného hospodárenia v lesoch. 

Na druhej strane treba povedať, že napríklad v prípade Vysokých Tatier sa najzásadnejšie 
ochranárske princípy a metódy založili v druhej polovici 19. storočia, a to najmä vďaka úsiliu princa 
Kristiána Hohenloheho (knieža Christian Kraft, princ Hohenlohe - Öhringen, vojvoda von Ujest), 
ktorý v roku 1879 odkúpil od šľachtického rodu Salomonovcov časť Dunajeckého panstva - Nedeca, 
oblasť Javoriny a Lendaku s Bielovodskou a Javorovou dolinou i časť Belianskych Tatier za pol 
milióna korún. V roku 1895 - 1898 k tomu prikúpil od šľachtického rodu Mariássyovcov Vyšné Hágy 
s priľahlou Batizovskou, Štôlskou a Mengusovskou dolinou. Jeho majetok tu dosiahol 15.000 
hektárov prevažne lesnej pôdy, na ktorej choval poľovnú zver.16 Tieto lokality dnes z veľkej časti 
vytvárajú súčasti štátnej prírodnej rezervácie Javorina, štátnej prírodnej rezervácie Javorová a 
štátnej prírodnej rezervácie Vyšné Hágy. V uvedených oblastiach sa vyskytujú lesy prírodného 
alebo pralesovitého charakteru.17 Mnohé „jeho“ prírodoochranné opatrenia plynule prešli i do 

                                                 
16 K tomu bližšie pozri: Christian Hohenlohe. (Dostupné na webe: 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Christian_Hohenlohe; 10. 11. 2016, 10:32 hod.) 
17 K tomu bližšie pozri: Porovnanie doposiaľ uvádzaných zoznamov pralesov Slovenska s 
výsledkami získanými na základe mapovania pralesov v rokoch 2009-2014. (Dostupné na web: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Christian_Hohenlohe
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prírodoochranných zásad nielen samotného Tatranského národného parku, ale ako funkčné sú 
dnes známe z národných parkov v celom svete.18 

Zákonodarca sa teda v zákone č. 326/2005 Z. z. snažil posilniť význam mimoprodukčných 
funkcii lesov, ktoré v ostatnom období nadobúdajú stále väčší význam. Podľa tvrdení v dôvodovej 
správe k zákonu č. 326/2005 Z. z. les už svojou existenciou prispieva k zachovaniu a obnove 
prírodnej rovnováhy, k ochrane a udržaniu biodiverzity a zabezpečuje ďalšie nenahraditeľné 
spoločenské, ekologické a environmentálne funkcie. Z uvedeného dôvodu preto ako účel zákona č. 
326/2005 Z. z. prezentoval zákonodarca tiež dosiahnutie vyváženého stavu medzi oprávnenými 
záujmami vlastníkov lesa a verejnými záujmami. Zákonodarca teda zdôraznil význam čl. 20 ods. 3 
Ústavy Slovenskej. Aplikáciou tohto tvrdenia preto možno dospieť k záveru, že aj vlastníctvo 
lesných pozemkov zaväzuje a rovnako ho nemožno zneužiť na ujmu práv iných subjektov. V takom 
prípade potom nemožno vlastníctvo lesných pozemkov zneužiť na ujmu práva na priaznivé životné 
prostredie iných oprávnených subjektov. Tieto tvrdenia možno podľa nášho názoru podporiť aj 
povinnosťou podľa čl. 44 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky nepoškodzovať lesné pozemky ako 
súčasti životného prostredia nad mieru ustanovená zákonom a taktiež aj povinnosťou štátu podľa čl. 
44 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky dbá o šetrné využívanie lesov, o ich ekologickú rovnováhu a 
o účinnú starostlivosť o ne. Rovnako na tieto povinnosti nadväzuje čl. 44 ods. 5 Ústavy Slovenskej 
republiky, podľa ktorého „Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje 
požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“  

Vlastníctvo v lesnom hospodárstve preto podľa dôvodovej správy k zákonu č. 326/2005 Z. 
z. nemožno ani v súčasnosti chápať ako nikým a ničím neobmedzované panstvo vlastníka nad 
vecou – nad lesnými pozemkami. Pretože les tvorí základnú zložku životného prostredia, nemožno 
oddeľovať súkromné a verejné záujmy, ale práve naopak zákonodarca vyslovil zámer, že 
prostredníctvom právnej úpravy je potrebné tieto záujmy vhodne skĺbiť tak, aby sa zabezpečila 
účinná ochrana a starostlivosť o lesy, ako o súčasť prírodného bohatstva Slovenskej republiky. 

Jedným zo základných predpokladov na dosiahnutie tohto zámeru je vytvorenie vhodných 
ekonomických podmienok. Keďže lesy, ako už bolo uvedené, plnia okrem produkčnej aj 
mimoprodukčné, najmä ekologické a environmentálne funkcie, zabezpečovanie ktorých spôsobuje 
vlastníkom lesov obmedzenie vlastníckych práv vo výške viac ako 33.193.918,874 Eur ročne, 
zákonodarca sa pokúsil ustanoviť povinnosť štátu, príslušných právnických osôb alebo fyzických 
osôb, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, poskytnúť z dôvodu obmedzenia hospodárenia 
alebo vykonávania opatrení vo verejnom alebo inom záujme finančnú náhradu za tieto obmedzenia. 
V záujme plnenia všetkých funkcií lesov a potrieb spoločnosti bude štát podporovať činnosti 
zamerané na obnovu a rozvoj lesného hospodárstva, tvorbu a zachovanie krajiny a ochranu lesa. 
Ďalej tiež podporí vybrané činnosti v rámci hospodárskej úpravy lesov, lesníckeho výskumu a 
vývoja, poradenstva a vzdelávania v neštátnom lesníckom sektore. 

Zároveň vlastníci a obhospodarovatelia lesa budú povinní hospodáriť v lesoch podľa zásad 
odborného hospodárenia, včas a účinne vykonávať opatrenia proti abiotickým škodlivým činiteľom, 
rastlinným, živočíšnym škodcom a požiarom. Okrem toho budú povinní umožniť (okrem zákonom 
ustanovených výnimiek) verejné využívanie lesov, viesť príslušné evidenčné výkazy a poskytovať 
údaje o lesnom majetku pre potreby informačného systému lesného hospodárstva a pri hospodárení 
v lesoch brať ohľad na životné prostredie nielen na vlastnom majetku, ale aj na ostatných 
pozemkoch dotknutých ich činnosťou. 

 
4.1 Vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcii lesov 

Vyňatie podľa zákona č. 326/2005 Z. z. preto predstavuje osobitný spôsob užívania 
lesov. K vyňatiu alebo obmedzeniu využívania môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených 
prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak. 
Zákon č. 325/2005 Z. z. zároveň ustanovuje povinnosť, aby pri využívaní lesných pozemkov na iné 
účely ako na plnenie funkcií lesov boli lesné pozemky najmä v ochranných lesoch a v lesoch 
osobitného určenia chránené, aby bola použitá len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov 

                                                                                                                                       
http://pralesy.sk/images/stories/core/lokality/Zoznamy_pralesov_SR_porovnanie.pdf; 13. 11. 2016. 
9:10 hod.). 
18 K tomu bližšie pozri: Christian Hohenlohe. (Dostupné na webe: 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Christian_Hohenlohe; 10. 11. 2016, 10:32 hod.) 

http://pralesy.sk/images/stories/core/lokality/Zoznamy_pralesov_SR_porovnanie.pdf
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a obmedzilo sa narúšanie celistvosti lesa, nedošlo k obmedzeniu využívania funkcií okolitého lesa, 
zabezpečili sa, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývka organominerálnych povrchových 
horizontov pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie, bola vykonaná rekultivácia lesných 
pozemkov po skončení ich využitia na iné účely, boli prieseky v lese umiestňované tak, aby bol les 
čo najmenej ohrozovaný vetrom.19 Zákon č. 326/2005 Z. z. pre takéto vyňatie uvádza dôvod, ak 
úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak. Žiadosť o vydanie 
rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov preto napríklad podľa 
súdnej judikatúry môže byť odôvodnená potrebou zabezpečenia pitnej vody pre rekreačný objekt 
v konkrétnej lokalite. Právna úprava v takom prípade počíta s možnosťou uložiť žiadateľovi 
povinnosť zabezpečiť vykonanie rekultivácie dočasne vyňatých pozemkov. Orgán štátnej správy sa 
v tomto prípade zároveň musí zaoberať otázkou, či je možné v danom prípade zabezpečiť iný zdroj 
zásobovania vody, ktorý by zasahoval do ekosystému lesa miernejším spôsobom, a ak dospeje 
k záveru, že iný zásah možný nie je, môže ho povoliť v nevyhnutnom rozsahu. Znamená to, že 
orgán štátnej správy sa má v prvom rade zaoberať otázkou potreby výrubu stromov a rozhodnúť 
tak, aby k výrubu stromov nedošlo. Okrem týchto ukazovateľov sa pri vyňatí zohľadňujú 
spoločensko-ekonomické faktory. Znamená to, že orgán štátnej správy posudzuje spoločensko-
ekonomický prínos vyňatia. Je preto dôležité zaoberať sa otázkou, či objekty, ktoré takto majú byť 
zásobované pitnou vodou patria k vybavenosti športovo-rekreačného areálu, ktorý vytvára pracovné 
miesta a podieľa sa na oživení cestovného ruchu. Súdna judikatúra na jednej strane poukazuje na 
prospech takejto činnosti v oblasti zamestnanosti. Na druhej strane však tento záver nekvantifikuje 
aspoň nejakým stanoviskom, vyjadrením alebo iným podkladom rozhodnutia zo strany orgánov 
štátnej správy na úseku zamestnanosti, pretože sama súdna judikatúra prepája možnosť 
obmedzenia využívania lesov na iný účel ako účel lesa s potrebami rozvoja zamestnanosti. Zároveň 
treba poukázať na skutočnosť, že samotné zabezpečenie zdroja pitnej vody je otázkou využívania 
prírodných zdrojov vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.20  

Iným prípadom vyňatia môže byť vyňatie lesného pozemku za účelom ťažby 
nevyhradeného nerastu stavebného kameňa. Je zrejmé, že v takomto prípade sa jedná 
o kvantitatívne, ale aj kvalitatívne výraznejší zásah do prostredia, ako pri zabezpečovaní zdroja 
pitnej vody pre športovo-rekreačný objekt. V konflikte tu stojí vlastnícke právo a právo na priaznivé 
životné prostredie pozemkového spoločenstva (urbárskych spoluvlastníkov) a vlastnícke právo 
a sloboda podnikania prevádzkovateľa a žiadateľa o schválenie hospodárskeho zámeru. Lesné 
pozemky možno z plnenia funkcii lesa vyňať dočasne alebo trvalo. Rozdiel spočíva v tom, že pokiaľ 
dôjde k dočasnému vyňatiu lesného pozemku z plnenia funkcii lesa, nenaruší to nenávratne jeho 
lesný charakter a potenciál a spôsobilosť následne plniť funkcie lesa. V judikatúre sa preto objavili 
názory, určité činnosti môžu byť na lesných pozemkoch realizované iba pri trvalom vyňatí z plnenia 
funkcií lesov. Dočasne vyňatie z plnenia funkcií lesov na dobu 20-tich rokov preto nemôže slúžiť na 
účely využívania ložiska nevyhradeného nerastu – stavebného kameňa, pretože po ukončení 
plánovanej ťažbovej činnosti dôjde k nevratným zmenám na predmetnom lesnom pozemku, aj k 
narušeniu jeho celistvosti, a teda nebude možné, ani po zrealizovaní rekultivačných prác, obnoviť 
jeho produkčné a mimoprodukčné funkcie v takom rozsahu a kvalite, v akom ich plniť pred 
realizáciou činnosti.21 Na druhej strane sú však aj názory opačné. Pokiaľ žiadateľ o realizáciu 
zámeru ťažby predloží posudok, ktorý tvrdí možnosť následnej rekultivácie lesného pozemku, mal 
by sa s ním orgán štátnej správy vyrovnať. Vzniká otázka, ako sa má orgán štátnej správy s takýmto 
posudkom vyrovnať? Judikatúra je toho názoru, že posúdenie otázky rekultivácie dočasne 
vynímaného lesného pozemku nepatrí do právomoci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, 
ktorý rozhoduje o vyňatí, ale inej odbornej organizácii. Judikatúra ďalej tvrdí, že o vyňatí lesného 
pozemku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch sa rozhoduje v správnom konaní, a preto, 
pokiaľ správny orgán nemienil akceptovať závery predloženého projektu, mal žiadať jeho doplnenie 
alebo vyjadrenie sa k otázkam, na ktoré mal odlišný názor, ale nie ho nevziať do úvahy a bez 

                                                 
19 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. apríla 2011, sp. 
zn. 5 Sžo/201/2010.  
20 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 2. decembra 2014, 
sp. zn. 3 Sžo 15/2014.  
21 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Krajského súdu v Žiline č. k. 21S/75/2012-59 zo dňa 12. 
decembra 2012.  
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ďalšieho nahradiť úvahami vlastnými.22 Tieto tvrdenia súdnej judikatúry vyznievajú miestami až 
extrémne. Orgán štátnej správy totiž dospel k záveru, že plán rekultivácie rieši časť rekultivácie len 
rámcovo, nešpecifikuje činnosť na ploche terás a svahov, ktoré pri dobývaní daného kameňa 
vzniknú. Aj rozdelením pôvodne súvislého lesného pozemku na jednotlivé terasy a lomové steny 
bude narušená celistvosť lesného pozemku, čím sa významne zmenia až negujú možnosti 
lesníckeho obhospodarovania daného pozemku, takže dochádza k jeho nenávratnej kvalitatívnej 
zmene. Dočasné vyňatie lesného pozemku je jeho dočasná zmena využitia na dobu najviac 20 
rokov, ktorá podstatným spôsobom nemení jeho charakter a možnosť jeho budúceho využitia ako 
lesného pozemku, kým trvalé vyňatie je spojené s dôsledkom, ktorý zásadným spôsobom mení 
charakter pozemku tak, že nie je možné vrátiť ho do pôvodného, hlavne kvalitatívneho, stavu. 
V takomto prípade podľa nášho názoru reagoval na odborný posudok zameraný na možnosti 
rekultivácie lesného pozemku a žiadateľ mal stále možnosť sa k záverom orgánu štátnej správy 
vyjadriť. Závery súdnej judikatúry sú podľa nášho názoru v tomto smere nepresvedčivé. Naopak 
prikláňame sa k záverom súdu prvého stupňa, podľa ktorého názoru určujúcim kritériom pre druh 
vyňatia je najmä kvalitatívna zmena lesného pozemku dotknutá ťažbou stavebného kameňa, ktorá 
predurčuje jeho nelesnícke využitie.  

Argument Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o vyjadrení pozemkového spoločenstva, 
ktoré sa stotožňuje so zámermi žiadateľa a presadzuje tak ústavne zaručené vlastnícke právo je 
podľa nášho názoru bezpredmetný, pretože „vlastníctvo“ podľa čl. 20 ods. 3 Ústavy Slovenskej 
republiky „zaväzuje“. Nemožno preto bez kritických záverov poukazovať na vznik škody 
pozemkovému spoločenstvo na základe dočasného nevyňatia lesného pozemku z plnenia funkcií 
lesa, keď sama právna úprava za účelom ochrany priaznivého stavu životného prostredia vyžaduje 
splnenie zákonom ustanovených podmienok na dočasné alebo trvalé vyňatie lesného pozemku 
z plnenia funkcii lesa. Pokiaľ nie je ustálený záver, či žiadateľ splnil zákonom ustanovené 
podmienky na vyňatie lesného pozemku, nemožno tvrdiť, že orgán rozhodnutím o nevyňatí lesného 
pozemku bráni vlastníkom v riadnom využití predmetu vlastníctva a tým im spôsobuje škodu. Tento 
postoj podľa nášho názoru korešponduje aj obsahom princípov predbežnej opatrnosti a princípu 
prevencie. Dal by sa ešte vyjadriť aj iným spôsobom, a to tak, že pokiaľ nie je jasné, či ekonomická 
činnosť na predmete vlastníctva nebude mať za následok jeho trvalé a nezvratné poškodenie, mala 
by prevážiť opatrnosť a to spôsobom vyjadrenia „v pochybnostiach v prospech životného 
prostredia.“ Týmto spôsobom nechceme zavádzať trestnoprávne princípy do environmentálnej 
ochrany, chceme len poukázať na skutočnosť, že prevažujúca pochybnosť o možnosti zachovať 
priaznivý stav životného prostredia by mala byť jedným z určujúcich kritérií pre uprednostnenie 
práva na priaznivé životné prostredie pred ekonomickým využívaním vlastníctva.  

Sama judikatúra v inom prípade považovala vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcie 
lesov za tak závažný zásah, že sa automaticky priklonila k sankcionovaniu prevádzkovateľa lomu za 
zabratie lesných pozemkov bez rozhodnutia o vyňatí z plnenia účelu lesov. Judikatúra na tomto 
mieste prezentovala názor, že je nepodstatné, či k neopravnému zabratiu došlo úmyselne alebo 
neúmyselne, alebo z akých dôvodov. Pre záver správneho orgánu, že činnosťou, resp. konaním 
prevádzkovateľa došlo k porušeniu § 5 ods. 1 zákona č. 326/2006 Z. z., podľa ktorého „Lesné 
pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej 
správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, 
rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov (ďalej len „vyňatie“), 
alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich (ďalej len „obmedzenie využívania“), ak tento 
zákon neustanovuje inak. K vyňatiu alebo obmedzeniu využívania môže dôjsť len v nevyhnutných a 
odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno 
zabezpečiť inak.“ nie je relevantný rozsah (výmera) zabratých lesných pozemkov. Táto skutočnosť 
má vplyv len na určenie výšky uloženej sankcie, ktorá sa ukladá za podmienok a v rozsahu 
ustanovenom v § 64 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z., podľa ktorého „Orgán štátnej správy 
lesného hospodárstva uloží pokutu od 165 eur do 99 580 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-
podnikateľovi, ktorá ... a) využíva lesné pozemky na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez 

                                                 
22 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 9. apríla 2014, sp. 
zn. 10 Sžr 43/2013.  
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rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania, 
alebo znemožňuje, alebo obmedzuje ich využívanie na plnenie funkcií lesa (§ 7), ...“23 
 
4.2 Pralesy na území Slovenska 

Osobitným typom lesov sú pralesy. Právna úprava na Slovensku však nezakotvuje 
osobitný právny status pre pralesy a ani nerozlišuje osobitný typ alebo druh lesov, ktoré majú 
pralesovitý alebo prírodný charakter. Napriek tomu sú tieto útvary považované odbornou 
verejnosťou a predstaviteľmi vedy za prírodné dedičstvo. Zákon č. 543/2002 Z. z nezakotvuje 
samostatnú právnu úpravu pralesov. Rovnako ani zákon č. 326/2005 Z. z. neustanovuje samostatný 
právny rámec postavenia pralesov. Na druhej strane však tento zákon rozpoznáva všetky 
charakteristické črty pralesa a všetky funkcie, ktoré sú pre existenciu pralesov dôležité. Podľa § 2 
písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. „Na účely tohto zákona sa rozumie lesom ekosystém, ktorý tvorí 
lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne 
druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom, ...“ Právna úprava preto neposudzuje lesy 
iba z botanického hľadiska, ale vníma ich komplexne ako prostredie dôležité pre existenciu 
rastlinných a živočíšnych druhov. Rozpoznáva ich význam pre kolobeh, stabilitu a prítomnosť vody 
v životnom prostredí. Zákonodarca uvedenou definíciou zároveň priznal význam aj prínosu lesov 
v oblasti prírodného spracovania oxidu uhličitého a produkcie kyslíka. Všetky tieto funkcie sa 
najvýznamnejším spôsobom prejavujú práve v pralesoch.  

Veda vníma prales ako lesné spoločenstvo, ktorého zloženie, výstavba, rastové a ostatné 
životné procesy sú podmienené vlastnosťami prostredia, predovšetkým klímy. Je to les ekologicky 
ustálený, s trvalými dynamicky vyrovnanými vzťahmi medzi klímou, pôdou, organizmami a 
uchránený pred takými vplyvmi človeka, ktoré by zmenili zákonitosti životných procesov a štruktúru 
porastových útvarov. Vylučuje sa tu citeľný úmyselný vplyv kultúrneho človeka, ale pripúšťa sa 
ojedinelý zásah necivilizovaného človeka (napr. divokého poľovníka).24 Prales je človekom 
nenarušený alebo len málo narušený prírodný les, ktorý predstavuje vrchol prírodného ekosystému. 
Len nepatrná časť takýchto území sa zachovala dodnes, predovšetkým vďaka svojej nedostupnosti, 
neskôr i cielenej ochrane prírody. Je to spoločenstvo, kde všetko prebieha v uzavretom 
integrovanom cykle. Kolobeh vody a výživy je spojený s cyklom zachovania energie a hmoty. Úzko 
prepojené a vzájomne ovplyvňované sú vzťahy mikroorganizmov – húb – vyšších rastlín – 
živočíchov s vlastnosťami prostredia. Vedci označuje tieto ekosystémy za prírodné laboratória, 
v ktorých môžu sledovať lednotlivé prírodné procesy a zaoberať sa otázkou dosahovania 
ekologickej stability. Cyklus vývoja lesa zahŕňa tri štádia. Počiatočné štádium nazýva veda štádium 
dorastania a vzťahuje ho na les mladší ako 150 rokov. Po tomto štádiu nasleduje tzv. štádium 
optima, ktoré sa týka lesa vo veku približne 150 - 250 rokov. A posledným štádiom je štádium 
rozkladu. O tejto etape hovoríme pri lesoch, ktoré sú staršie ako 250 rokov.25 

Tomu zodpovedá aj pojem ekologickej stability podľa § 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. 
ako schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými vplyvmi bez 
trvalého narušenia funkčnej štruktúry lesa. V prípade pralesov sa táto schopnosť prejavuje 
najvýraznejším spôsobom, pretože z hľadiska ekologickej stability sú tieto lesy ustálené. Rovnako aj 
pojem biologickej diverzity podľa § 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z., podľa ktorého zákon 
biologickú diverzitu posudzuje ako rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci 
rastlinných a živočíšnych druhov a medzi druhmi. Aj táto vlastnosť lesa sa prejavuje práve najviac 
v pralese. Právna úprava zákona č. 326/2005 Z. z. podľa nášho názoru rozlišuje funkcie lesov, ktoré 
možno rovnako vzťahovať aj na pralesy. Podľa § 2 písm. e) zákona č. 326/2005 Z. z. funkciami 
lesov sú úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt 
hospodárskeho využívania; členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie. Za 
mimoprodukčné funkcie považuje § 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. ekologické funkcie, ktorými 
sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä 

                                                 
23 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 2. decembra 2014, 
sp. zn. 4 Sžo 7/2014. 
24 K tomu bližšie pozri: Čo je prales. (Dostupné na webe. http://pralesy.sk/co-je-prales/; 13. 11. 
2016, 10:22 hod.).  
25 K tomu bližšie pozri: Karpatské bukové pralesy. (Dostupné na webe: 
http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/pralesy.php; 12. 11. 2016. 12: 04 hod.). 

http://pralesy.sk/co-je-prales/
http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/pralesy.php
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zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia. Analýzou 
týchto ustanovení v spojení s § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z., ktorý upravuje významný 
krajinný prvok, možno dospieť k záveru, že pralesy síce nie sú výslovne zákonom upravené, avšak 
slovenská právna úprava rozpoznáva všetky ich funkcie – najmä prínos v oblasti ekologickej stability 
a stability vodných pomerov – a zároveň ich považuje za súčasť prírodného dedičstva. Tomu 
tvrdeniu prispieva aj obsah § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z., podľa ktorého je významný 
krajinný prvok takou časťou územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej 
ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, 
kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza.  

Ochrana prírodného dedičstva preto vytvára súčasť ochrany prírody podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. Slovenský zákonodarca týmto transponoval záväzky z Dohovoru na ochranu 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Cieľom bolo obmedziť akékoľvek zásahy, ktoré by 
mohli prírodné dedičstvo ohroziť, poškodiť alebo zničiť.  

Jeho ochrana sa zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom právneho inštitútu 
všeobecnej a osobitnej ochrany prírody, predovšetkým však v rámci územnej ochrany, ktorá je v 
tomto smere kľúčová. 

Karpatské bukové pralesy vytvárajú reťaz „ostrovov“ pôvodného prírodného lesa. Ide o 
ojedinelý a vzácny prípad vertikálnej lesnej vegetačnej stupňovitosti, ktorá na relatívne malom 
území ponúka široké zastúpenie ukážok pralesa. Obsahujú významnú celosvetovú genetickú banku 
buka. Sú unikátnym prírodným laboratóriom globálneho významu, dôležitou zbraňou proti 
nadmernému poškodzovaniu prírodných zdrojov, ktoré so sebou prinášajú svetové i regionálne 
zmeny prírodného prostredia v podobe skleníkového efektu, povodní alebo naopak ničivého sucha. 
Územie bukových pralesov sa pýši stromami rekordných rozmerov. V uvedených lokalitách rastú 
jedince s mimoriadnou hrúbkou a výškou kmeňov až 58 m, čo je najväčšia nameraná výška buka v 
celosvetovom meradle.26 
 Toto územie je okrem toho výnimočné aj tým, že sa na nachádza v mieste, kde sa 
stretávajú tri štáty, a to Ukrajina, Poľsko a Slovenská republika. V rokoch 1992 - 1993 bolo toto 
územie zapísané do zoznamu medzinárodných biosférických rezervácií pod názvom Medzinárodná 
biosferická rezervácia Východné Karpaty spolu s priľahlým územím Poľska. V roku 1999 boli k tejto 
biosférickej rezervácii pričlenené chránené územia na Ukrajine, čím vznikla prvá trilaterálna 
biosférická rezervácia na svete a druhá najväčšia v Európe. Zahŕňa 6 veľkoplošných chránených 
území na ploche 208.089 hektárov, z toho poľská časť zaberá 52,25 %, slovenská časť 19,59 % a 
ukrajinská časť 28,16 %. Z hľadiska územnej ochrany tvoria toto územie Národný park Poloniny na 
Slovensku, Bieščadský národný park, Cisniansko-Wetlinský park krajobrazov a Park krajobrazový 
Doliny Sanu v na púzemí Poľska a Užanský národný prírodný park a Nadsjanský park 
krajobrazovýna území Ukrajiny. Karpatské bukové pralesy ako krajinné prvky však nie sú 
jedinými pralesmi na Slovensku. Občianske združenie FSC Slovensko sa v rámci projektu Ochrana 
pralesov Slovenska rozhodlo identifikovať stav a počet pralesov na Slovensku. Na základe výnimky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bola združeniu povolená výnimka na pohyb 
mimo vyznačeného turistického a náučného chodníka v chránených územiach s 3. až 5. stupňom 
ochrany a na vjazd a státie motorového vozidla v chránených územiach s 2. a 3. Stupňom ochrany 
na celom území SR. Identifikácia pralesov na Slovensku prebiehala v rokoch 2009 až 2014. 
Združenie preskúmalo 332 lokalít o výmere 53 699 hektárov. Vymedzilo 122 pralesových lokalít o 
výmere 10 120 hektárov. Táto výmera tvorí 0,47 % z výmery územia slovenských lesov a 0,21 % z 
výmery územia Slovenska. Najväčšiu plochu pralesových lokalít zaznamenalo vo Veľkej Fatre 
o rozlohe 1 520 hektárov. Najviac pralesových lokalít našlo združenie v Ďumbierskych Tatrách, t. j. 
15 lokalít. Okrem toho združenie vymedzilo 169 lokalít pralesových zvyškov na výmere 1527 
hektárov a prírodné lesy s potenciálom nadobudnúť charakter pralesa o rozlohe 14 235 hektárov.  

Ochranu prírodného dedičstva zabezpečuje Slovenská republika predovšetkým 
prostredníctvom zákona č. 543/2002 Z. z., ktorý je všeobecným predpisom o ochrane prírody 
a krajiny. Napriek tomu sa tento zákon nezaoberá pralesmi a ani samostatne nevymedzuje tieto 
útvary. Aj keď UNESCO bukové pralesy Karpát zapísalo do zoznamu svetového dedičstva už pred 
deviatim rokmi, tieto útvary stále nenachádzajú svoje miesto v platnej právnej úprave. Pre 

                                                 
26 K tomu bližšie pozri: Karpatské bukové pralesy. (Dostupné na webe: 
http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/pralesy.php; 12. 11. 2016. 12: 04 hod.).  

http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/pralesy.php
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porovnanie zákon č. 543/2002 Z. z. samostatným spôsobom upravuje režim obmedzení a ochrany 
jaskýň, ktoré rovnako zohrali významu úlohu v procese zápisu slovenského prírodného dedičstva do 
zoznamu UNESCO. 
 Podľa Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky väčšina pralesov je súčasťou 
sústavy území NATURA 2000. Účinnejšiu ochranu nevie Slovenská republika zabezpečiť preto, že 
nie všetky chránené územia s výskytom týchto biotopov sú vyhlásené v stupni ochrany, ktorý by 
umožňoval ich náležitú ochranu. Okrem toho tieto územia podľa ministerstva patria do zložitého 
systému vlastníckych vzťahov, z ktorého oprávnene vyplývajú nároky vlastníkov na primeranú 
náhradu za obmedzenie hospodárskeho využívania lesných pozemkov. Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky preto chce prehodnotiť sieť národných chránených území. Túto 
úlohu dlhodobo zakomponovalo do návrhu textu nového zákona o ochrane prírody a krajiny. 
V novom zákone o ochrane prírody a krajiny chce ministerstvo nechať zastúpiť osobitne aj územia 
s výskytom biotopu pralesov.27 

Argumenty Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v tomto smere nie sú až 
tak presvedčivé. Je to aj preto, že práve v oblastiach s výskytom lesov prírodného charakteru 
alebo lesov pralesovitého potenciálu vykonáva správu vlastníctva lesných pozemkov štátny 
podnik LESY Slovenskej republiky. A aj samotný proces vyhlásenie Národnej prírodnej 
rezervácie často závisí priamo od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
ktoré môže tento proces iniciovať vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky. Tieto závery 
možné použiť napr. na lokalitu pralesov Drastvice v Štiavnických vrchoch. Uvedené závery 
potvrdzuje aj súdna judikatúra vo vzťahu pralesom v Bystrej doline v Nízkych Tatrách. 
 

5          ZÁVER 
 

Vstupom Slovenska do Európskej únie vznikla nutnosť vytvoriť európsku sústavu chránených 
území NATURA 2000 na jeho území a vytvoriť aj právne základy pre jej existenciu. Legislatívnym 
základom sa stal zákon č. 543/2002 Z. z., ktorý ponechal päť stupňov územnej ochrany, zmenil však 
pravidlá týkajúce sa obmedzení činností v týchto stupňoch a predovšetkým zakotvil novú 
kategorizáciu chránených území s cieľom zabezpečiť ochranu biotopov a druhov nielen národného, 
ale aj európskeho významu.  

Základom pre vytvorenie sústavy NATURA 2000 na Slovensku boli: 
- smernica Rady č. 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov, 
- smernica Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín. 
Na základe nich zákon č. 543/2002 Z. z. zaviedol dve nové osobitné kategórie chránených 

území: 

 chránené vtáčie územia podľa § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
ktoré v sú zmysle smernice osobitné chránené územia,  

 územia európskeho významu podľa § 27 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, ktoré v zmysle smernice sú osobitné chránené územia. 
 
Slovenská republika je signatárom mnohých medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany 

prírody. Uvedené viacstranné medzinárodné zmluvy, ku ktorým Slovenská republika pristúpila sú 
prameňom slovenského práva. Predmetné zmluvy nie sú samovykonateľné ani nezakladajú práva 
a povinnosti fyzickým a právnickým osobám. Zmluvy takejto povahy nemôžu mať priamy účinok. 
Avšak štát má záväzok transponovať požiadavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv. Jediný 
legislatívny spôsob prijatia uvedených záväzkov spočíva v schválení aktov regulujúcich právne 
postavenie fyzických a právnických osôb vo vzťahu k ochrane prírody v karpatskom regióne.  

Systém NATURA 2000 vyjadruje predovšetkým ochrannú a regulatívnu funkciu vo vzťahu 
k ochrane životného prostredia. Chránené vtáčie územia a územia európskeho významu a ich 
ochranné pásma vytvárajú na Slovensku časť súvislej siete európske siete chránených území. Za 
chránené vtáčie územie môže byť vyhlásený biotop sťahovavých druhov vtákov a biotop druhov 
vtákov európskeho významu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky obstaráva 

                                                 
27 Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky na interpeláciu vo veci ochrany 
pralesov na Slovesnku zo dňa 16. 12. 2012. 
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národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej 
republiky uznesením. Problémom sústavy NATURA 2000 je skutočnosť, že ani jedna zo smerníc EÚ 
výslovne priamo nezakazuje hospodárenie v územiach Natura 2000. Zaradenie území do sústavy 
Natura 2000 neznamená zákaz využívania územia. Znamená iba určité obmedzenia pre hospodára. 
Režim ochrany územia závisí od predmetu ochrany konkrétneho územia a určuje ho členský štát. 
Obmedzenia využívania území Natura 2000 sú dané stupňom ochrany. V prípade chránených 
vtáčích území sú určené zakázané činnosti. Existujú názory, že systematické obhospodarovanie 
území je podmienkou zachovania niektorých druhov a biotopov ako napríklad lúk a na ne 
naviazaných druhov. Na druhej strane však existujú názory, že neobhospodarované lesy 
(ekosystémy) sa vyznačujú dvojnásobnou produkciou biodiverzity než obhospodarované lesné 
ekosystémy. Obhospodarované lesné ekosystémy môžu vytvárať dojem rozvoja druhovej 
biodiverzity cicavcov. Cicavce však vytvárajú len 1% druhovej biodiverzity, pretože zvyšných 99 % 
tvoria bezstavovce. Obhospodarovanie práve môže decimovať kvantitu a kvalitu života 
bezstavovcov.  

Biodiverzita vytvára ukazovateľ klimatických zmien. Môže zároveň slúžiť ako faktor 
spomaľujúci klimatické zmeny. Naopak zásahy človeka do ekosystémov narúšajú ich stabilitu, 
akcelerujú klimatické zmeny a znižujú produkčnú schopnosť ekosystémov, čo do biodiverzity.  

Slovenská právna úprava prevzala záväzky z oblasti medzinárodného a európskeho práva 
v oblasti ochrany biodiverzity a boja proti klimatickým zmenám. Nedarí sa jej však uvedené nástroje 
implementovať do aplikačnej praxe. Aplikačná prax aj právna úprava neustále uprednostňuje 
antropocentrické požiadavky na životné prostredie. Následkom toho dochádza k akcelerácii 
klimatických zmien, poklesu biodiverzity ekosystémov a oslabovaniu produkčných 
a mimoprodukčných funkcií ekosystémov.  
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Abstract: The author of this article discusses the case Urgenda Foundation v. The Netherlands, in 
which the Dutch court has committed the Dutch government to take additional measures to reduce 
greenhouse gas emissions. 
 
Abstrakt: Autor v článku rozoberá prípad Nadácia Urgenda v. Holandsko, v ktorom holandský súd 
zaviazal holandskú vládu prijať dodatočné opatrenia zameraná na znižovanie emisií skleníkových 
plynov. 
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1          ÚVOD 

 
Téma klimatickej zmeny a boja s ňou sa za posledné desaťročia dostal do popredia asi vo 

všetkých spoločenských oblastiach a samozrejme aj v práve. Klimatické právo si získalo mnoho 
zástancov a je naozaj škoda, že predmet klimatické právo sa nevyučuje ani na jednej z právnických 
fakúlt na Slovensku ani v Česku. Svetové ekonomické fórum vo svojej trinástej správe o globálnych 
rizikách na rok 2018 označilo za tri z piatich globálnych rizík z hľadiska pravdepodobnosti okolnosti 
súvisiace práve s klimatickou zmenou, konkrétne prípady extrémneho počasia, prírodné katastrofy 
a zlyhanie zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na klimatickú zmenu.1  

Pred objasnením okolností samotného prípadu je vhodné priblížiť situáciu, v ktorej sa 
Holandsko nachádzalo a nachádza v porovnaní so Slovenskej republikou. Na toto nám najlepšie 
poslúži Index efektívnosti v oblasti klimatickej zmeny, ktorý je každoročne vypracovávaný 
a publikovaný od roku 2006 neziskovými organizáciami Germanwatch, New Climate Institute and 
the Climate Action Network. Index porovnáva a vyhodnocuje aktivity štátov na úseku boja proti 
klimatickej zmene a je navrhnutý tak, aby zvyšoval transparentnosť a smeroval na zvýšenie 
politického a spoločenského tlaku na tie štáty, ktoré zlyhali v prijímaní ambicióznych aktivít v tejto 
oblasti. Celkovo je vyhodnocovaných 14 indikátorov, ktoré sú rozdelení do štyroch kategórií: emisie 
skleníkových plynov, obnoviteľné energie, využívanie energií a klimatická politika štátov. Holandsko 
za rok 2015 bolo na priečke číslo 35, pričom Slovenska republika na 26. Nasledujúci rok sa 
Holandsko dostalo na pozíciu číslo 27, pričom pozícia Slovenskej republiky sa nezmenila. Najnovší 
index efektívnosti priniesol pokles Holandska na 34 miesto, pričom Slovenská republika postúpila 
z 26 na miesto 24. Napriek všeobecnému názoru sa Slovenska republika za posledné roky 
umiestnila vždy na vyššej priečke, čo znamená že sme na tom lepšie ako Holandsko. 
 
2          ANALÝZA PRÍPADU 
 

Klimatická zmena a jej negatívne následky boli predmetom viacerých žalôb už pred 
samotným prípadom nadácie Urgenda v. Holandsko a to najmä v Spojených štátoch amerických. 
Spomenúť možno prípady Kalifornia verzus General Motors, Massachusetts verzus Agentúra na 
ochranu životného prostredia, American Electric Power Company verzus Connecticut atď. Žiaden 
z prípadov nepriniesol rozhodnutie, ktoré by bolo zaujímavé z pohľadu ochrany životného 
prostredia, s dôrazom na boj proti klimatickej zmeny. Mnohé z nich zlyhali z dôvodu, že súdy podľa 

                                                 
1 Svetové ekonomické fórum: Správa o globálnych rizikách 2018. Dostupné na internete dňa 
19. 02. 2018 < http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf> 
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amerického práva nemajú právo rozhodovať o politických otázkach. Druhým najčastejším dôvodom 
bola nemožnosť preukázať kauzálny nexus. V čom bol holandský prípad iný a prečo je považovaný 
za veľmi významný medzník v sporoch z oblasti klimatickej zmeny?  

Celé to začalo v roku 2007, keď bola založená nadácia Urgenda (ďalej len „Urgenda“)2 
s cieľom podporovať prechod k spoločnosti s trvalo udržateľným rozvojom. V roku 2012 Urgenda 
zaslala list holandskej vláde, konkrétne jej predsedovi, kde tvrdila, že záväzok Európskej únie znížiť 
emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20 percent je nedostatočný vzhľadom na najnovšie 
vedecké poznatky a tým pádom aj cieľ Holandska dosiahnuť pokles emisií skleníkových plynov o 17 
percent v roku 2020 je nedostatočný. Urgenda v tomto liste požadovala aby holandská vláda 
uzatvorila dohodu s Urgendou, že uskutočnia všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby do roku 2020 
dosiahli zníženie emisií skleníkových plynov o 40 percent.3 Svoje tvrdenia pritom opierala o mnoho 
medzinárodných dokumentov a dohôd.4 Ešte v ten istý rok na tento list odpovedal štátny tajomník 
pre infraštruktúru a životne prostredie. V odpovedi sa vyjadril, že zdieľa obavy z neadekvátnej 
medzinárodnej aktivity na tomto úseku ako aj obavy, že rozsah a naliehavosť problému nemajú 
dostatočnú pozornosť verejnosti. Poukázal na to, že za najdôležitejšiu vec je potrebné považovať 
stabilný politický rámec, ktorý povedie k zníženiu emisií skleníkových plynov o 80 až 95 percent do 
roku 2050. Napriek predmetnej korešpondencií vláda neprijala žiadne ďalšie opatrenia v boji proti 
klimatickej zmene a to podnietilo Urgendu aby spolu s 886 holandskými obyvateľmi podala žalobu 
proti Holandsku, konkrétne proti Ministerstvu pre infraštruktúru a životné prostredie.5 V žalobnom 
petite Urgenda požadovala aby okresný súd v Haagu rozhodol, že štát nesie čiastočnú 
zodpovednosť za spôsobovanie nebezpečnej klimatickej zmeny. Tak isto tvrdili, že štát by konal 
nezákonne ak by zlyhal v znížení emisií skleníkových plynov do roku o 2020 o 40 percent 
respektíve minimálne o 25 percent v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Tak isto žiadali aby súd 
zaviazal štát znížiť do konca roku 2020 celkový objem emisií skleníkových plynov o 40 percent, 
respektíve o minimálne 25 percent, pričom tvrdili, že akákoľvek nižšia trajektória znižovania týchto 
emisií bude nedostatočná v predchádzaní nebezpečných následkov zmeny klímy a mala by byť 
považovaná za protizákonnú. V žalobnej odpovedi štát uviedol, že vláda je odhodlaná predchádzať 
hrozbe klimatickej zmeny a z toho dôvodu implementovala mnohé relevantné politiky. Nijak 
nepopierala fakt, že tieto smerujú k dosiahnutiu zníženia emisií skleníkových plynov v roku 2020 len 
o 17 percent. Toto však nepovažujú za nezákonné nakoľko neexistuje žiadna právom uložená 
povinnosť, či už vnútroštátnym alebo medzinárodným právom, dosiahnuť hodnoty požadované 
Urgendou. Predtým ako budú objasnené detaily a odôvodnenie samotného rozhodnutia okresného 
súdu v Haagu, je potrebné poukázať na tri základne elementy, ktoré zohravajú významnú roľu 
v tomto prípade a na ktoré poukázali už K. J. de Graaf a J. H. Jans.6 Prvým je skutočnosť, že ani 
jedna zo strán nepopiera existenciu zmeny klímy, respektíve obidve strany jej existencie výslovne 
uznávajú. Súd sa vo svojom rozhodnutí opiera nielen o súčasné poznatky vedy, ale aj 
o medzinárodné klimatické politiky a medzinárodné dohody a dokonca stanovil, že redukčný cieľ 
Holandska je pod požadovaným štandardom, ktorý sa očakáva najmä od rozvinutých krajín a ktorý 
by mal zabrániť nebezpečnej zmene klímy. Toto je dôležité z dôvodu, že redukčný cieľ Holandska 
bol odvodený od redukčného cieľa Európskej únie a súd teda, aj keď nepriamo, poukázal na to, že 
aj tento cieľ Európskej únie je pod úrovňou vyžadovanou aktuálnymi vedeckými štúdiami. Druhým 
významným elementom tohto rozhodnutia je fakt, že napriek tomu, že sa viedla diskusia o vecnej 
legitimácií Urgendy, v konečnom dôsledku to nepredstavovalo žiadnu prekážku. Ustanovenie článku 
305a z tretej knihy holandského občianskeho zákonníka výslovne dovoľuje mimovládnym 

                                                 
2 Názov predstavuje skratku pre Urgent agenda, teda naliehavá agenda.  
3 Dostupné na internete dňa 19. 02. 2018 <http://www.urgenda.nl/documents/Staat-der-NL-
Engels1.pdf>  
4 Správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy, Rámcový dohovor Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy, Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy, Akčný plán z Bali. 
5 Dostupné na internete dňa 19. 02. 2018 <http://www.urgenda.nl/documents/FINAL-DRAFT-
Translation-Summons-in-case-Urgenda-v-Dutch-State-v.25.06.10.pdf> 
6 DE GRAAF, K. J. a J. H. JANS, J. H.: The Urgenda Decision: Netherlands Liable for Role in 
Causing Dangerous Global Climate Change. In: Journal of Environmental Law, 2015, 27, s. 519-
519. 
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organizáciám iniciovať súdne konanie v menej verejného záujmu a preto vecná legitimácia v menej 
súčasnej generácie nebola spochybňovaná.  Štát, ako odporca, však spochybňoval aktívnu vecnú 
legitimáciu v prípade budúcich generácií, ako aj osôb mimo Holandska. Z tohto dôvodu ide 
o dôležitý prípad aj v prípade diskusií o uplatňovaní princípu medzigeneračnej spravodlivosti.7 

V prvom prípade súd poukázal na to, že ciele Urgendy pre udržateľnú spoločnosť sú 
dostatočným dôvodom pre vecnú legitimáciu, a to aj v prípade budúcich holandských generácií. 
Ešte prekvapivejším je záver, že na základe tohto dôvodu nemal súd problém ani s tým, že Urgenda 
čiastočne zastupuje aj záujmy súčasnej a budúcich generácií existujúcich mimo územia Holandska. 
Tretím zaujímavým elementom daného prípadu je fakt, že z dôvodu, že Urgenda nežiadala náhradu 
škodu, ale len súdny príkaz, nebolo potrebné preukazovať škodu, ktorá už vznikla a postačovala len 
hrozba budúcej škody. Toto je významné z dôvodu, že mnohé obdobné žaloby zlyhali práve 
z dôvodu, že nebolo možné preukázať kauzalitu medzi konaním žalovaného a škodou. 

Ako vlastne vyzeral celý prípad a na čom postavila Urgenda argumentáciu svojej žaloby? Na 
začiatok je potrebné uviesť, že podľa platného holandského práva, civilnoprávny delikt  môže 
vzniknúť dvoma spôsobmi. A to buď konaním, ktoré je výslovne porušuje písané právo alebo 
konaním, ktoré síce nie je v rozpore s písaným právom, ale možno ho považovať za porušenie 
štandardu náležitej starostlivosti.8 Takto postupoval aj súd a najprv teda rozhodoval o tom, či 
Holandsko porušilo nejakú právnu povinnosť. Pri tomto súd preskúmal množstvo medzinárodných 
dohôd z oblasti boja proti klimatickej zmene, ako napríklad Medzinárodný dohovor Organizácie 
spojených národov o zmene klímy a Kjótsky protokol. Následne sa súd zaoberal štúdiom predpisov 
Európskej únie a predovšetkým záväzkom z nich plynúcich. Na tomto úseku sa zaoberal napríklad 
Európskym dohovorom o ľudských právach, zakladajúcimi zmluvami a právnymi predpismi 
upravujúcimi systém obchodovania s emisiami atď. Tu súd jednoznačne rozhodol, že Holandsko 
neporušuje žiadnu svoju právnu povinnosť a teda nekoná protiprávne.  

Následne sa súd začal zaoberať otázkou, či štát dodržal povinnú starostlivosť vo vzťahu ku 
svojím občanom. Táto časť rozhodnutia je veľmi zaujímavá, nakoľko sa súd zaoberal samotným 
obsahom tejto náležitej starostlivosti. Ako aj samotný súd zdôraznil, právna otázka či je štát porušil 
túto povinnosť z dôvodu, že neprijal dostatočné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy je veľmi 
komplexná a nebola nikdy predtým riešená súdom. Pri riešení otázky či štát prijal alebo neprijal 
dostatočné opatrenia je potrebné preskúmať mnohé aspekty, pričom dva sú o niečo podstatnejšie. 
Prvým aspektom je, či existuje nezákonná a nebezpečná nedbanlivosť zo strany štátu. Druhým 
aspektom je to, že štát disponuje určitou diskrečnou právomocou, ktorú je potrebné zohľadniť pri 
posudzovaní vládnych krokov. Súd sa v tomto štádiu rozhodovanie zameral na mnoho záväzných, 
ale aj nezáväzných princípov a zásad. Ako príklad uvádzam princíp predbežnej opatrnosti a princíp 
udržateľnosti. Následne súd došiel k záveru, že vzhľadom na závažnosť následkov zmeny klímy 
a výrazného rizika, že ak nebudú prijaté dostatočné mitagačné opatrenia môže dôjsť k vzniku 
nebezpečnej zmeny klímy a z tohto dôvodu má štát povinnosť prijať tieto opatrenia. Zaujímavosťou 
tu je vyjadrenie súdu, že rozsah ktorým Holandsko prispieva k zmene klímy je malý nie je vôbec 
neovplyvňuje obsah povinnosti štátu a napriek tomu je štát povinný prijať opatrenia na zníženie 
emisií. Na základe tohto a na základe toho najnovších vedeckých poznatkov došiel súd k názoru, že 
opatrenia a záväzky Holandska sú nedostatočné, ak sa má dodržať medzinárodný záväzok udržať 
zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod hodnotu dvoch stupňov Celzia. Dovolím si 
zhodnotiť, že argumentácia súdu je v tomto prípade veľmi odborná a zohľadňuje viaceré faktory. 
Zmeny klímy je celosvetový problém, ktorý si vyžaduje globálnu zodpovednosť a globálne riešenie 
tohto problému. Súd podoprel svoju argumentáciu rozhodnutiami v podobných prípadoch 
a argumentoval princípom spoločnej zodpovednosti. Tvrdí, že fakt, že konanie jedného 
poškodzovateľa k celkovej škoda je malé nezakladá právo súdu odmietnuť zodpovednosť tohto 
subjektu. Práve naopak, za určitých okolnosti môže byť tento subjekt zodpovedný za celú škodu, 
tými ktorí utrpeli škodu. Následne má tento subjekt nárokovať si časť svojich nákladov od iných, 
ktorí spolupáchateľov tejto škody. 

V svojom príspevku by som rád venoval ešte jednému významnému aspektu tohto sporu, 
ktorým je deľba moci v štáte. Holandsko tvrdilo, že v prípade ak súd vyhovie hlavnému bodu žaloby 

                                                 
7 VERSCHUUREN, J.: Spectacular judgment by Dutch Court in climate change case. Dostupné na 
internete dňa 19. 02. 2018 <https://blog.uvt.nl/environmentallaw/?p=109>  
8 Z anglického „duty of care.“ 

https://blog.uvt.nl/environmentallaw/?p=109
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a teda prikáže štátu limitovať emisie skleníkových plynov nad plánované limity, dôjde k zásahu do 
deľby moci v demokratickom systéme Holandska. Súd zdôraznil, že deľba moci v Holandsku nie je 
absolútna a jej účelom je vytvorenie rovnováhy medzi mocou výkonnou a mocou súdnou. Činnosti 
výkonnej moci v niektorých prípadoch môžu a dokonca musia byť posudzované nezávislým súdom, 
čo je základom preskúmavania zákonnosti týchto činností. Demokratická legitimita sudcu, aj keď nie 
je volený ma základ v demokraticky zavedenej legislatívne, ktorá mu pridelila úlohu riešiť právne 
spory. Trojdelenie moci v tomto prípade nepredstavuje prekážku aby súd rozhodol v danej veci. 
Nárok žalobcu nemá cieľ určiť akým spôsobom by mal štát konať alebo akú politiku v danej oblasti 
má prijať. Ak by bol teda potvrdený, tak štátu ostáva plná právomoc ako dosiahnuť rozhodnutie 
súdu. V konečnom rozhodnutí súd prikázal štátu aby uskutočnil kroky a prijal opatrenia na 
dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov na úroveň minimálneho 25 percentného zníženia 
oproti roku 1990.9 

 
3          ZÁVER 

 
Treba poznamenať, že napriek tomu, že toto rozhodnutie je jednoznačne prelomové a určite 

veľmi významné, či už pre Holandsko, Európsku úniu a následne aj pre všetky štáty sveta, ešte 
nenabudlo právoplatnosť. A to z dôvodu, že proti predmetnému rozhodnutiu podalo Holandsko 
odvolanie. Zaujímavosťou je, že napriek podanému odvolaniu Holandsko začalo prijímať opatrenia 
s cieľom dosiahnuť súdom určenú hranicu znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2020. 
Tento prípad má však aj medzinárodnú dohru, nakoľko sa predstavitelia Urgendy zaviazali, že túto 
svoju skúsenosť a argumentáciu budú šíriť po celom svete a budú pomáhať jednotlivým štátom 
podniknúť obdobné kroky. Jednotlivé klimatické spory sa po tomto rozhodnutí rozmohli po celom 
svete a ako príklad uvádzam prípad z Nového Zélandu – Sarah v. Nový Zéland. Obdobný prípad 
nachádzame aj v Írsku – Friends of Irish Environment v. Írsko, kde sa o prípade bude rozhodovať 
v prvej polovici roka 2018. Existuje šanca, že by obdobný prípad mohol prebehnúť aj v právnych 
podmienkach Slovenskej republiky? Domnievam sa, že áno. Doba keď Slovenská republika ťažila 
z rozpadu a zániku špinavého priemyslu na našom území a následného tabuľkového zníženia emisií 
skleníkových plynov je pomaly preč. Ciele, ktoré pre Slovenskú republiku budú vyplývať z politiky 
Európskej únie v oblasti klimatickej zmeny na roky 2030 a ďalšie, budú predstavovať veľkú výzvu 
a predpokladám, že len čas ukáže ako sa k nim nás štát postaví. Verím, že v prípade ak táto 
odozva nebude adekvátna, nájde sa aj v Slovenskej republike mimovládna organizácia alebo 
skupina obyvateľov, ktorý budú bojovať aj právnymi prostriedkami za našu budúcnosť a budúcnosť 
našej planéty. 
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PRÁVNÍ ASPEKTY ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU 
V NÁRODNÍCH PARCÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 

Vojtěch Stejskal 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: Impact of climate change affect many parts of environment, not only air, soil or water, but 
also nature and landscape, biodiversity of wild living plants and animals. A key legal act is the 
Czech Nature conservation and landscape protection Law No.114/1992 Coll., as an amended. The 
strategical documents adopted on the Czech national level, which are significant influence for the 
adaption to climate change are analysed in first part of this article. Core part of this article deals with 
the legal aspects of the adaptation to climate change in national parks of the Czech Republic. 
 
Abstrakt: Klimatická změna se týká nejen základních složek životního prostředí, jako je ovzduší či 
voda, ale i organismů a ekosystémů, včetně přírody a krajiny, rostlin a živočichů. Klíčovým 
pramenem právní úpravy je přitom český zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Příspěvek se zabývá nejprve relevantními strategickými dokumenty 
v oblasti české státní environmentální politiky. Jádrem příspěvku jsou pak právní aspekty adaptace 
na klimatickou změnu v národních parcích České republiky. 
 
Key words: climate change, adaptation to climate change, national park, nature protection law 
 
Klíčová slova: klimatická změna, adaptace na klimatickou změnu, národní park, právo ochrany 
přírody. 
 
 
1          ÚVOD 

Rozsáhlá území s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem 
přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním či 
mezinárodním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového lze 
podle českého zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za národní parky.1 

Probíhající klimatické změny se na počátku 21. století dotýkají stavu a vývoje všech 
přírodních ekosystémů v ČR, a to bez výjimky, tedy i těch na území národních parků. 

 V současné době má ČR celkem čtyři národní parky, a to Krkonošský (od 1963), Šumava 
(od 1991), Podyjí (od 1991) a České Švýcarsko (od 2000).2  

Změna klimatu (zejména oteplování) je jednou z příčin úbytku biologické rozmanitosti, 
degradace ekosystémů, snižování jejich odolnosti a v důsledku toho i snižování ekosystémových 
služeb.3 V národních parcích jako následné reakce na oteplování lze očekávat posun horní hranice 
lesa směrem k nyní nezalesněným hřebenům, posuny rostlinných a živočišných druhů nebo dnes již 
pozorované zhoršené sněhové podmínky.4 Specifickým problémem je úbytek vody v krajině. 
Odborná literatura uvádí i stížnosti provozovatelů malých vodních elektráren nebo zástupců 
rybářských sdružení na nedostatek vody, zde ovšem v souvislosti s jejím nadměrným odběrem pro 
technické zasněžování.5 Vzhledem k vysokému endemismu zejména v horských ekosystémech 

                                                 
1 Viz § 15 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č.123/2017 Sb. 
2 K právním aspektům jejich vyhlášení viz STEJSKAL, V.: Nová právní úprava národních parků. 
s.24. 
3 MAZANCOVÁ, E.: Adaptace na klimatické změny z pohledu právních nástrojů ochrany přírody 
a krajiny. str.75. 
4 FLOUSEK, J.: Vliv lyžování na horskou přírodu: shrnutí současných poznatků a stav v Krkonoších. 
str.47. 
5 FLOUSEK, J.: tamtéž. str.47. 
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národních parků Šumava a Krkonoše je pro biodiverzitu geograficky původních živočišných a 
rostlinných druhů šíření invazních nepůvodních druhů. 

Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je podle § 1 vedle jiného přispět k udržení 
a obnově přírodní rovnováhy v krajině a k ochraně rozmanitostí forem života a přírodních hodnot. 
Dle mého názoru toto je přesně cíl, jehož naplňováním lze zároveň naplňovat i cíle Adaptační 
strategie a Národního akčního plánu v oblasti adaptace na klimatické změny. A to včetně přírody na 
území národních parků. 

 
2 KLÍČOVÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU 

RELEVANTNÍ PRO ÚSEK OCHRANY PŘÍRODY, KRAJINY A BIODIVERZITY 

 
Než se však budu zabývat právními aspekty adaptace na klimatické změny v národních 

parcích ČR podle zákona č.114/1992 Sb., je třeba uvést základní rámec strategického rozhodování, 
tj. přehled aktuálních relevantních environmentálně politických dokumentů v dané oblasti. Jde 
o vládní politiky, garantované ministerstvem životního prostředí, a týkají se životního prostředí, 
klimatických změn, a především ochrany přírody, krajiny a biologické rozmanitosti. 

 
 
2.1      Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 

Tento základní vládní koncepční dokument je zastřešující strategií, která vymezuje realizaci 
efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. Hlavním cílem je zajistit 
zdravé a kvalitní životní prostředí pro osoby žijící v České republice, přispět k efektivnímu využívání 
veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně 
dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i 
celosvětově. Aktualizace byla schválena usnesením vlády č. 1026 z 23.11.2016. Státní politika 
životního prostředí poskytuje strategický rámec i pro oblast ochrany přírody a krajiny, včetně 
biodiverzity ekosystémů a organismů v národních parcích. 

 
2.2      Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Tato tzv. Adaptační strategie uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci 
různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, 
pro které taková opatření zpracována nebyla. Adaptační strategie ČR svým obsahem doplňuje 
Státní politiku životního prostředí ČR. Dohromady oba tyto dokumenty umožňují komplexní přístup k 
problematice změny klimatu, k možnostem aktivního předcházení těmto změnám a ke zmírnění 
nebo eliminaci negativních dopadů na životní podmínky v ČR. Adaptační strategie byla schválena 
usnesením vlády č. 861 z 26.10.2015. Strategie je implementována Národním akčním plánem 
adaptace na změnu klimatu, který byl schválen usnesením vlády č. 34 z 16.1.2017. Adaptační 
strategie považuje za klíčové opatření pro zajištění strategických cílů ochrany biodiverzity zachování 
a obnovení sítě zelené infrastruktury a podporu ekosystémově založených adaptací. Pojmem 
„zelená infrastruktura“ Adaptační strategie rozumí systémové zajištění územních a funkčních 
podmínek pro vyšší míru uplatnění přírodních procesů, tedy jinak řečeno vytvoření sítě oblastí 
s přírodními nebo přírodě blízkými, a přitom velmi rozmanitými podmínkami, které poskytují 
ekosystémové služby a další ekonomické a sociální užitky.6 

 
2.3       Národní akční plán adaptace na změnu klimatu  

Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných 
mezisektorových přesahů jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při 
předcházení či řešení jejích negativních dopadů:  

1. Dlouhodobé sucho  
2. Povodně a přívalové povodně 
3. Zvyšování teplot 
4. Extrémní meteorologické jevy  

A. Vydatné srážky 

                                                 
6 Adaptační strategie, bod 3.5. Biodiverzita a ekosystémové služby, str.50. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA3VATUSE
http://mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu
http://mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAHVB5M6W
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B. Extrémně vysoké teploty (vlny veder) 
C. Extrémní vítr 

5. Přírodní požáry 
 

V rámci jednotlivých kapitol jsou identifikovány klíčové sektory postižené daným projevem změny 
klimatu a popsány hlavní dopady, zranitelnost a rizika. Takovéto členění kapitol, opatření i indikátorů 
umožňuje vnímat adaptaci na změnu klimatu komplexně – tedy v celé šíři problémů, ale také 
příležitostí, které s sebou tato změna nese. Řada opatření má vícenásobné přínosy – tedy adaptaci 
na více projevů změny klimatu. 

Akční plán rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii ČR do konkrétních úkolů, 
kterým přiřazuje gesci, termíny plnění, relevanci opatření k jednotlivým projevům změny klimatu a 
zdroje financování. Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 1 průřezový cíl věnovaný vzdělávání, 
výchově a osvětě. Jednotlivé cíle jsou naplňovány 52 prioritními opatřeními, resp. 160 prioritními 
úkoly. Počet konkrétních opatření a k nim přiřazených úkolů je dán širokým meziresortním 
přesahem dopadů změny klimatu a potřeby přizpůsobení se těmto změnám, a dále skutečností, že 
valná většina opatření (více než 80%) je v určitém smyslu již obsažena v jiných strategických 
materiálech celostátního významu. Tyto vazby jsou v materiálu identifikovány, což napomůže 
realizaci i sledování plnění příslušných úkolů. 

2.4       Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

Tento koncepční dokument analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí a formuluje 
dlouhodobé cíle a opatření nezbytná k jejich dosažení. Stanovuje úkoly pro zlepšení ochrany a 
udržitelného užívání krajiny v zájmu zachování jejích přirozených funkcí, úkoly pro správu 
chráněných území, ochranu druhů a úkoly v oblasti legislativních, ekonomických, informačních 
nástrojů i v oblasti práce s veřejností. Státní program ochrany přírody a krajiny byl schválen 
usnesením vlády č. 1497 z 30.11.2009. Je základem pro opatření, která jsou realizována i s pomocí 
právních nástrojů podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

2.5  Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 - 2025 

Strategie představuje dokument, který má být podle článku 6 Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (CBD, Rio de Janeiro, 1992) hlavním strategickým materiálem ochrany biologické 
rozmanitosti každé smluvní strany Úmluvy. Strategie představuje základní koncepční dokument 
definující priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR. Navazuje na 
komplexní vyhodnocení předcházejícího dokumentu z roku 2005. 

Hlavní úlohou aktualizované Strategie je vytvoření základního koncepčního rámce 
vycházejícího ze stávající legislativy práva životního prostředí. Hlavním cílem Strategie je v souladu 
s mezinárodní Úmluvou o biologické rozmanitosti zabránit pokračujícímu celkovému úbytku 
biologické rozmanitosti na území ČR a zároveň implementovat opatření a činnosti, které povedou ke 
zlepšení stavu a dlouhodobě udržitelnému využívání biodiverzity. Byla schválena usnesením vlády 
č. 193 z 9.3.2016.7  

 
 
 

2.6       Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky 

                                                 
7 Viz též MACH, J., POJER, F., PLESNÍK, J., HOŠEK, M., DUŠEK, J., TRUBAČÍKOVÁ, R. (eds.): 
Ministerstvo životního prostředí, Praha: 2016, vydání 1., 500 kusů, 134 stran, ISBN 978-80-7212-
609-5. 
 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA83AWWPV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA83AWWPV
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Tato koncepce se zaměřuje na strategické cíle vodního hospodářství pro ochranu před 
suchem. Definuje pět základních a rovnocenných pilířů, které jsou v další části rozvedeny do 
konkrétních opatření, kterými je možné nepříznivé důsledky sucha (a nedostatku vody) zmírnit nebo 
dokonce zcela eliminovat. Opatření vedou k vytvoření jednotné komunikační platformy k suchu, k 
posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, ke zvýšení objemu vody v půdě a v celé ploše 
krajiny, což přispěje jak k posílení půdní vláhy, tak k udržení delšího období dostatečného 
základního odtoku nezbytného pro zachování dostatečných průtoků ve vodních tocích a k 
zodpovědnému hospodaření s vodou. Byla schválena usnesením vlády č. 528 z 24.7.2017. Problém 
sucha se v praxi projevuje také na jižní Moravě, včetně Národního parku Podyjí. 

 
3 PRÁVNÍ NÁSTROJE ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V SOUVISLOSTECH 

ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY 
 
Dne 1.6.2017 nabyl účinnosti zákon č.123/2017 Sb., kterým se mění zákon o ochraně přírody 

a krajiny, a to především v oblasti právní úpravy národních parků. Národní parky byly součástí 
legislativy na ochranu přírody a krajiny již od roku 1956, kdy byly zakotveny jako jedna z kategorií 
zvláštní územní ochrany v zákoně č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Současná právní úprava 
byla založena zákonem č.114/1992 Sb. s účinností od 1.6.1992. Po 25 letech však došlo ke změně 
právní úpravy, a to výše zmíněným zákonem č.123/2017 Sb. 
 Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je podle § 1 vedle jiného přispět k udržení 
a obnově přírodní rovnováhy v krajině a k ochraně rozmanitostí forem života a přírodních hodnot. 
Dle mého názoru toto je přesně cíl, jehož naplňováním lze zároveň naplňovat i cíle Adaptační 
strategie a Národního akčního plánu v oblasti adaptace na klimatické změny. A to včetně přírody na 
území národních parků. Podle § 15 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 123/2017 
Sb. (dále jen „zákon o ochraně přírody“) musí být totiž veškeré využití národních parků podřízeno 
zachování jejich ekologicky stabilních přirozených ekosystémů odpovídajících danému stanovišti 
a dosažení jejich přirozené biologické rozmanitosti a musí být v souladu s cíli ochrany sledovanými 
jejich vyhlášením.  
 Přitom posláním národních parků je naplňování dlouhodobého cíle ochrany. Ten je nově 
definován v § 15 odst. 3 zákona o ochraně přírody. Dlouhodobým cílem ochrany národních parků je 
zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu 
přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků a zachování 
nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka, 
významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím území národních parků. Právě 
zlepšování stavu přírodních ekosystémů a biologické rozmanitosti je jedním z klíčových opatření i 
v případě adaptace na klimatickou změnu.  
 

 
3.1 Právní nástroje zvláštní územní ochrany podle zákona č.114/1992 Sb. 
 
Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje vnitřní členění národních parků na čtyři zóny, a to 

podle cílů ochrany a stavu ekosystémů: 

1) zóna přírodní, která se vymezí na ucelených plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, 

s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů, 

 2) zóna přírodě blízká, která se vymezí na plochách, kde převažují člověkem částečně 

pozměněné ekosystémy, s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům, 

3) zóna soustředěné péče o přírodu, která se vymezí na plochách, kde převažují člověkem 

významně pozměněné ekosystémy, s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu 

ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna trvalou 

činností člověka nebo obnovy přírodě blízkých ekosystémů, a 
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4) zóna kulturní krajiny, která se vymezí na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí 

určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné 

ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem. 

Až budou vyhlášeny nové zóny národních parků (očekává se tak v roce 2018), nebude 

možné je měnit dříve jak za 15 let (§ 18 zák.č.114/1992 Sb.). Toto moratorium by mělo přinést 

právní jistotu zejména vlastníkům pozemků, ale i jiným vlastníkům v dotčeném území, a to včetně 

obcí na území národních parků. Výjimku tvoří některé obce v Krkonoších, které jsou jak podle 

dosavadní, tak podle nové právní úpravy vyčleněny do ochranného pásma národního parku. 

Pokud jde o ochranný režim zón národních parků, v zóně přírodní lze provádět pouze 
zásahy, které nejsou v rozporu s cílem ochrany této zóny. Výjimečně lze provádět i jiná opatření, 
stanoví-li tak zákon.8 K režimům ostatních zón se zákon staví obdobně. 

Platí ovšem, že podle nového § 22a zákona vlastníci nebo nájemci lesů v národních parcích 
jsou povinni hospodařit v nich tak, aby byly zachovány nebo podporovány jejich přirozené 
ekologické funkce a biologická rozmanitost. Podle nového § 22b zákona vlastníci nebo nájemci 
pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu v národních parcích, jsou povinni 
hospodařit na nich tak, aby byly zachovány nebo podporovány jejich ekologické funkce a biologická 
rozmanitost. Takto stabilní a funkční ekosystémy mohou být významným prvkem adaptace na  
oteplování klimatu. 

Zákon o ochraně přírody upravuje i vnější ochranu národních parků. Je-li třeba zabezpečit 
zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve 
kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany 
přírody. U národních parků se řeší přímo v zákoně č.114/1992 Sb. Zatímco Krkonoše a Podyjí mají 
speciálně stanovené ochranné pásmo, Šumava a České Švýcarsko jej nemají vyhlášeno vůbec, 
neboť tuto funkci plní přilehlé chráněné krajinné oblasti. V Krkonošském národním parku je území 
některých obcí a měst v ochranném pásmu.  

K umisťování, povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním 
úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických 
prostředků a ke změnám druhu pozemku v ochranném pásmu zvláště chráněného území je nutný 
souhlas orgánu ochrany přírody. To platí nejen pro národní parky, ale i pro ochranná pásma 
maloplošných zvláště chráněných území. Pro území ochranného pásma národního parku se 
vyžaduje též souhlas orgánu ochrany přírody k zemědělskému hospodaření, pokud by tím 
docházelo k překročení ekologicky únosného režimu přísunu živin do půdy, zejména draslíku, 
dusíku a fosforu. Souhlas k činnostem podle výše uvedených případů, k nimž není třeba povolení 
správního orgánu podle jiného právního předpisu, vydává orgán ochrany přírody rozhodnutím, 
nebo, je-li okruh adresátů neurčitý, opatřením obecné povahy. 

Dalšími administrativněprávními nástroji, patrně klíčovými pro ochranu přírodních 
ekosystémů a biologické rozmanitosti ve vazbě na adaptaci na klimatickou změnu, jsou tzv. 
základní ochranné podmínky a bližší ochranné podmínky národních parků. 

Základní ochranné podmínky jsou společné pro všechna území chráněná v dané kategorii. V 
podstatě jde o systém relativních zákazů určitých činností stanovených zákonem. Za klíčové pro adaptaci 
na klimatickou změnu považuji zákaz těžby rašeliny a slatiny (§ 16 odst.1 písm.d), zákaz povolování nebo 
uskutečňování záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin (§ 16 odst.1 písm.f), zákaz 
měnění stávajícího vodního režimu pozemků (§ 16 odst.1 písm.h), zákaz používání prostředků nebo 
vykonávání činností, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 
ekosystémů v rozporu s cíli ochrany zón národního parku nebo v rozporu s režimem zón (§ 16 odst.2 
písm.a) či zákaz upravovat přirozená koryta vodních toků, splaveniny nebo jiné přirozeně vzniklé překážky 
(§ 16 odst.2 písm.k). Za jistých podmínek lze ovšem z těchto zákazů udělit výjimku (viz § 43 zákona o 
ochraně přírody). Pro národní parky platí od 1.června 2017 nově dva okruhy základních ochranných 
podmínek (zakázaných činností) dle § 16 zákona: 1) pro celé území národního parku a 2) na území 
národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí.  

V případě zákazů činností stanovených v základních ochranných podmínkách jednotlivých 
kategorií zvláště chráněných území může podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny rozhodovat 

                                                 
8 Viz § 18a zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č.123/2017 Sb. 
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o výjimkách ze základních ochranných podmínek orgán ochrany přírody, a to ve správním řízení 
formou rozhodnutí. Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, § 16a odst. 1, § 
16a odst. 2, § 17 odst. 2, § 26, § 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody 
může orgán ochrany přírody povolit v případě, kdy  
 

I. jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo  
 

II. v zájmu ochrany přírody anebo  
 

III. tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany 
zvláště chráněného území.  

Co je důležité zdůraznit, řízení podle § 43 ve výše uvedených případech je zahajováno na žádost, 
nejde o nárok, orgán může, ale také nemusí žádosti vyhovět. 

Orgán ochrany přírody může nově „hromadnou“ výjimku, která se týká blíže neurčeného 
okruhu osob, povolit též opatřením obecné povahy9. Totéž platí nově pro vymezení míst a tras podle 
§ 16a odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2, § 17 odst. 2, § 29 a § 37 odst. 3 písm. a) a d). 

Bližší ochranné podmínky se vztahují na činnosti a zásahy, které mohou být provedeny jen s 
předchozím souhlasem orgánů ochrany přírody. Výčet těchto činností obsahují jednotlivé obecně závazné 
právní předpisy, kterými se příslušná chráněná území zřizují. Na rozdíl od základních ochranných 
podmínek jsou v podstatě šity na míru specifickým potřebám ochrany příslušného zvláště chráněného 
území. Bližší ochranné podmínky však mohou být stanoveny nikoliv obligatorně, nýbrž fakultativně. Pro 
národní parky od 1.června 2017 jsou bližší ochranné podmínky stanoveny pro každý národní park zvlášť 
v § 16a až § 16d zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č.123/2017 Sb., neboť právě tento je oním 
zřizovacím (vyhlašovacím) předpisem pro národní parky. Z bližších ochranných podmínek dle mého 
názoru důležitých pro adaptaci na klimatickou změnu je třeba uvést tyto: měnit druhy nebo způsoby využití 
pozemků, provádět orbu trvalých travních porostů, provádět úpravu a údržbu koryt vodních toků a jiných 
vodních ploch či budovat nové či rekonstruovat stávající povrchové odvodnění pozemků, a to vše jen se 
souhlasem orgánu ochrany přírody. Specifickou bližší ochrannou podmínkou sui generis je pak povinnost 
provozovatele vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí zajistit ekologicky únosný režim průtoku v řece Dyji 
v Národním parku Podyjí.10 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zavedl již před pětadvaceti lety pro 
usměrňování lidské činnosti ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech plán 
péče. Jedná se o odborný a koncepční nástroj státní ochrany přírody, obsahující pokyny pro 
vědecky řízenou péči o příslušné zvláště chráněné území. Plán péče na základě údajů o 
dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování 
nebo zlepšení stavu předmětu ochrany a na zabezpečení zvláště chráněného území před 
nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy 
plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro národní parky zákon od 
1.6.2017 nově namísto plánu péče zavedl v § 38a  tzv. Zásady péče o národní park. Jedná se o 
koncepční odborné dokumenty ochrany přírody, které na základě údajů o dosavadním vývoji a 
současném stavu ekosystémů národních parků a jejich ochranných pásem stanoví rámcové zásady 
péče nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany národních parků a v 
ochranných pásmech pro zabezpečení národních parků před nepříznivými vlivy z okolí. Zásady 
péče dále stanoví postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů ochrany národních parků a jejich 
poslání. Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů 
ochrany přírody. Zásady péče schvaluje Ministerstvo životního prostředí zpravidla na období 15 až 
20 let. Péči o národní parky a jejich ochranná pásma podle zásad péče zajišťuje orgán ochrany 
přírody. V souladu se zásadami péče o národní park dochází v praxi k obnově původních krajinných 
prvků, které přispívají k ekologické stabilitě krajiny a tím zvyšují i její adaptační potenciál. Jako 

                                                 
9 Tato právní úprava vstoupila v účinnost od 1.června 2017. 
10 Viz § 16c odst.2 zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č.123/2017 Sb. 
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příklad lze uvést území Národního parku Šumava, jehož správa dlouhodobě realizuje Program 
revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť.11  

Území národních parků v ČR spadají rovněž do evropské spojité soustavy přírodních 
chráněných území Natura 2000. Všechna adaptační opatření vyplývající z plnění úkolů Adaptační 
strategie a Národního akčního plánu musí být realizována v souladu s platnou právní úpravou (§ 
45a – 45i zákona č.114/199 Sb.), musí projít standardním schvalovacím procesem a zohledňovat 
předměty ochrany zvláště chráněných území a cíle ochrany těchto území. Pro zajištění závazků 
plynoucích z unijní legislativy bude při naplňování opatření zohledňováno respektování cílů ochrany 
lokalit soustavy Natura 2000. Při dotčení lokalit soustavy Natura 2000 budou přednostně volena 
taková řešení konkrétních záměrů realizovaných v rámci jednotlivých opatření, která nebudou mít 
negativní dopad na předměty ochrany a zároveň, pokud to povaha daných opatření umožňuje, 
podpoří výskyt předmětů ochrany v daných lokalitách (příkladem může být např. obnova malých 
vodních nádrží či revitalizace vodních toků způsobem, který je v souladu s nároky předmětu 
ochrany vázaného na daný typ stanoviště; volba vhodné lokalizace opatření s ohledem na výskyt 
předmětů ochrany v území apod.). Při přípravě opatření koncepčního charakteru budou volena 
řešení eliminující dopady na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (např. ve vazbě na 
opatření 1_4.3, 1_4.10, 1_7.3 Národního akčního plánu volbou speciálního postupu v případě lokalit 
soustavy Natura 2000 vylučujícím umožnění zhoršení stavu lesních přírodních stanovišť a biotopů 
druhů vysazováním geograficky nepůvodních druhů). Při realizaci záměrů či přípravě koncepcí s 
vazbou na tento materiál, které by mohly mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany či celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti (potenciál v 
této oblasti mají zejména záměry v rámci opatření 2_3.1, 3_2.1, 3_3.1, 11_1.3, 11_1.8, 12_13.1, 
o28_1 aj. Národního akčního plánu), bude sledován cíl prevence či eliminace vlivů na lokality 
soustavy Natura 2000 a uplatněn postup dle §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.12 

 
3.2 Právní nástroje druhové ochrany podle zákona č.114/1992 Sb. 
 
V oblasti druhové ochrany biodiverzity dle zákona č.114/1992 Sb. v návaznosti na adaptace 

na klimatickou změnu lze uvést jako klíčové nástroje v oblasti prevence a regulace geograficky 
nepůvodních druhů (§ 5 odst.4 zákona o ochraně přírody), přičemž pro území národních parků platí 
speciální zákaz   povolování nebo uskutečňování záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 
rostlin (§ 16 odst.1 písm.f) či živočichů (§ 16 odst.1 písm.i). Problematika prevence a regulace invazních 
nepůvodních druhů je pak řešena přímo účinným nařízením EU č.1143/2014/EU. V roce 2018 bude 
předložena Parlamentu ČR ke schválení novela zákona č.114/1992 Sb. a souvisejících zákonů z hlediska 
adaptace tohoto evropského nařízení. 

Druhým klíčovým nástrojem jsou ochranné podmínky ve formě zakázaných jednání ve vztahu 
k vybraným druhům planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů (§ 48 zákona o ochraně 
přírody a krajiny). Tato zvláštní druhová ochrana má přispět k nerušenému vývoji těchto citlivých 
organismů a zajistit biodiverzitu a genovou variabilitu jakožto předpokladů pro zajištění ekologické 
stability a odolnosti ekosystémů, v nichž se tyto organismy vyskytují. Obzvláštní důraz je pak kladen 
na ochranu migrujících druhů, zejména ptáků, klíčových indikátorů změn podnebných pásem. 
Určitou slabinou této právní úpravy je, že ochranné podmínky zakotvené v § 49 a § 50 jsou jen 
relativního charakteru, neboť za určitých podmínek lze z nich udělit orgánem ochrany přírody 
výjimku podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto může být jistou překážkou pro 
úspěšnou adaptaci na změny klimatu.  

 
3.3 Právní nástroje vyplývající z jiných právních předpisů 
 
Aplikace právních nástrojů založených zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

představuje jistě příležitost ke snižování rizik dopadů změny klimatu. Nástroje ochrany národních 
parků mohou přispět již nyní ke zlepšování stavu biologické rozmanitosti a schopnost přírodních 

                                                 
11 Viz MAZANCOVÁ, E.: Adaptace na klimatické změny z pohledu právních nástrojů ochrany přírody 
a krajiny. str.83.  
12 Viz Národní akční plán adaptace na změny klimatu, str.44. 
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ekosystémů národních parků adaptovat se na probíhající klimatickou změnu. Již výše zmíněná 
Adaptační strategie a Národní akční plán adaptace předpokládají ovšem řešení problémů spojených 
s klimatickou změnou na širším environmentálně politickém a právním základu.  

Právní nástroje založené zákonem č. 114/1992 Sb. v oblasti národních parků je nutné 
uplatňovat společně s nástroji obsaženými zejména v zákoně č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, v zákoně č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů a v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. V tom se 
shoduji i s jinými autory. Jelikož by však rámec tohoto příspěvku taková analýza již výrazně 
přesáhla, odkazuji čtenáře na příslušnou odbornou literaturu.13  

 

 
4         ZÁVĚR 

 
V České republice má právní úprava ochrany přírody a krajiny včetně vyhlašování a ochrany 

národních parků tradici již od roku 1956, v zákoně č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. 
Současná právní úprava pochází z roku 1992, kdy byl přijat zákon č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Dne 1.6.2017 nabyl účinnosti zákon č.123/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to především v oblasti právní úpravy národních parků.  

Ukazuje se, že probíhající klimatická změna se týká nejen základních složek životního 
prostředí, jako je ovzduší, půda či voda, ale i organismů a ekosystémů, včetně přírody a krajiny, 
rostlin a živočichů. Klíčovým pramenem právní úpravy adaptace na klimatické změny je přitom 
český zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Ten 
naplňuje obsah relevantních strategických dokumentů v oblasti české státní environmentální 
politiky, pokud jde o úsek ochrany přírody, krajiny, biodiverzity. Tento příspěvek poukázal na jedné 
straně na rozmanitost právních nástrojů nové české právní úpravy ochrany národních parků, účinné 
od 1.6.2017. Jejich efektivita coby nástrojů adaptace na změnu klimatu se však teprve v praxi 
ukáže.  

Na druhé straně však také článek poukázal na nutnost v rámci adaptace na probíhající 
klimatické změny na území národních parků používat nástrojový mix, sestávající se nejen z prvků 
zvláštní územní a druhové ochrany přírody a krajiny, včetně biologické rozmanitosti, nýbrž 
i z nástrojů zakotvených v jiných složkových zákonech práva životního prostředí. Mám na mysli 
zejména zákon č.254/2001 Sb., o vodách, zákon č.289/1995 Sb., o lesích, zákon č.334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu. Z pramenů sekundárního práva EU pak zejména nařízení 
č.1143/2014/EU, o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů. Jen tak bude moci být efektivně naplňován Národní akční plán adaptace na změnu klimatu 
v podmínkách České republiky.14 
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REGULAČNÉ RÁMCE NA OCHRANU PRED NÁSLEDKAMI 
KLIMATICKÝCH ZMIEN 

Jana Šmelková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

Abstrakt: The Climate change is now one of the biggest challenges of environmental policy. The 
impacts of climate change may vary in frequency and intensity in different regions. A solution that 
should be avoided, respectively. to minimize the risks and negative impacts of climate change is the 
use of protective measures aimed at reducing greenhouse gas emissions with adaptation measures. 
The paper aims to summarize and analyze the existing legal instruments to protect against the 
negative effects of climate change in the conditions of the Slovak Republic.. 
 
Abstrakt: Zmena klímy sa v súčasnosti stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. 
Dôsledky zmeny klímy môžu mať v rôznych regiónoch rôznu frekvenciu a intenzitu prejavu. 
Riešením, ktoré by malo zabrániť, resp. minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy, je 
využívanie ochranných opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov s 
adaptačnými opatreniami. Príspevok je zameraný na sumarizáciu a analýzu existujúcich právnych 
nástrojov na ochranu pred nepriaznivými následkami zmeny klímy v podmienkach Slovenskej 
republiky. 
 
Kľúčové slová: climate change, conception tools, legislation, environmental politics 
 
Kľúčové slová: zmena klímy, koncepčné nástroje, právna úprava, environmentálna politila 
 
1          ÚVOD 

Slovenská republika čelí v súčasnosti veľkým výzvam v oblasti ochrany životného prostredia 
a s tým súvisiacou zmenou klímy. Výzvy, ktorým čelí SR je potrebné riešiť komplexne a zamerať sa 
na hľadanie dlhodobých riešení existujúcich i budúcich problémov. Zmenu klímy definujeme ako 
takú zmenu, ktorá priamo či nepriamo súvisí s ľudskou činnosťou, a ktorá mení zloženie atmosféry 
na globálnej úrovni, a ktorú pozorujeme okrem prirodzenej zmeny klímy v porovnateľných časových 
obdobiach.1 Nakoľko ide o globálny problém, ktorého presah nie je možné vymedziť hranicami 
vybraných štátov, je zjavná potreba spoločného postupu krajín v rámci medzinárodnej spolupráce. 
Napriek zjavnej potrebe konsolidovaného správania štátov, však nemôžeme opomenúť národnú 
úroveň riešenia dôsledkov zmeny klímy, resp. zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja životného 
prostredia. V našom príspevku sa preto zameriavame na vymedzenie vnútroštátnych nástrojov na 
reguláciu, resp. riešenie nepriaznivých následkov zmeny klímy, ktoré však reflektujú dohody a 
dokumenty prijaté na medzinárodnej úrovni. Náš príspevok sa venuje dvom aspektom, resp. 
nástrojom na ochranu pred nepriaznivými následkami zmeny klímy, a to vnútroštátnej právnej 
úprave a koncepčným nástrojom. 

 
2         PRÁVNA ÚPRAVA 

Pokiaľ ide o legislatívnu úpravu, resp. právne regulačné rámce určené na ochranu pred 
následkami klimatických zmien, stretávame sa tu s prameňmi práva životného prostredia, ktoré z 
teoretického hľadiska delíme do 4 oblastí, a to na základe vzťahu obsahu právnych predpisov k 
problematike životného prostredia : 

1. Zákon č. 460/1992 Zb. ústava SR  
2. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí  
3. Zložkové zákony 

                                                 
1 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, str. 7, dostupné 
na:https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/co
nveng.pdf 
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4. Iné právne predpisy2 
Pramene práva je možné deliť aj na základe iných kritérií, ako je ich právna sila, autor 

právnej normy, vzťah k medzinárodnému či európskemu právu a pod. Z hľadiska predmetu úpravy, 
v zmysle vyššie uvedeného delenia, predstavuje Ústava SR základ existencie práva na ochranu 
životného prostredia vyjadreného v článku 44 a 45. Rovnako v týchto ustanoveniach nachádzame aj 
aspekty, ktoré zapadajú do rámca riešenia dôsledkov klimatických zmien, a to napriek tomu, že 
Ústava SR vo svojom obsahu pojem klimatická zmena výslovne neuvádza. V zmysle čl. 44 ods. 4 : 
„Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, 
o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu 
určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.“ Povinnosti štátu v uvedenom 
článku, konkretizované v osobitných právnych predpisoch, predstavujú ústavnoprávny rámec 
vysporiadania sa s následkami klimatických zmien. Druhú skupinu prameňov práva životného 
prostredia v nami zvolenom delení predstavuje zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Tento 
právny predpis je považovaný za najvšeobecnejší v rovine predmetu jeho úpravy. Zákon upravuje 
základné pojmy, zásady ako aj práva a povinnosti osôb a zodpovednosť za porušenie práva. 
Základným princípom tohto odvetvia je trvalo udržateľný rozvoj.  Podľa niektorých autorov je 
uvedený zákon natoľko všeobecný, že jeho prípadná absencia by pre oblasť ochrany životného 
prostredia nepredstavovala ujmu.3 Ďalšie dve skupiny prameňov: zložkové zákony, ktoré upravujú 
konkrétnu zložku životného prostredia a ďalšie právne predpisy, ktorých predmet úpravy primárne 
upravuje inú oblasť spoločenských vzťahov, avšak obsahuje aj právnu normu dotýkajúcu sa 
životného prostredia a jeho ochrany. Tieto dve skupiny predstavujú veľké množstvo právnych 
predpisov. V rámci nášho príspevku sa zameriavame na vyhľadávanie právnej úpravy týkajúcej sa 
výslovne zmeny klímy, ako aj zmierňovania, resp. riešenia jej potenciálnych následkov v zákonoch 
SR.   

Problematika právnej úpravy v oblasti zmeny klímy a jej dôsledkov, resp. opatrení na 
predchádzanie nepriaznivých následkov je v podmienkach SR značne roztrieštená medzi jednotlivé 
oblasti v závislosti na predmete úpravy. V rámci vyhľadávania dotknutých zákonov sme vychádzali 
z určeného rámca oblastí, ktoré sú, resp. môžu byť dotknuté následkami klimatických zmien, 
vychádzajúc zo Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy4. 

 

Zákon Dotknutá oblasť 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny 

- tvorba a údržba územného systému 
ekologickej stability ako formy zelenej 
infraštruktúry; 

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 
povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. 

- v rámci prehodnotenia predbežného 
hodnotenia povodňového rizika sa zohľadňuje 
pravdepodobný vplyv zmeny klímy na výskyt 
povodní; pri prehodnoteniach máp 
povodňového ohrozenia sa zohľadňuje 
pravdepodobný vplyv zmeny klímy na výskyt 
povodní; pri prehodnoteniach plánov 
manažmentu povodňového rizika sa zohľadňuje 
pravdepodobný vplyv zmeny klímy na výskyt 
povodní 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 
predpisov 

- upravuje ochranu vôd vo všeobecnosti, 
vodných ekosystémov, ich zlepšovanie, 
využívanie, manažment, znižovanie 
nepriaznivých účinkov povodní a sucha, 
bezpečnosť vodných stavieb, využívanie vody 
ako strategickej suroviny i zabezpečenie funkcií 

                                                 
2 CEPEK,B. a kol. Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 
s.34. 
3 CEPEK, B. a kol. Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015.  
4 Dostupné na: https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf, citované 
dňa: 20.02.2018.  

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
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vodných tokov 

Zákon č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia   

- upravuje ochranu vlastností a funkcií 
poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej 
trvalo udržateľného obhospodarovania a 
poľnohospodárskeho využívania, ochranu 
environmentálnych funkcií poľnohospodárskej 
pôdy. 

Zákon rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov 

- pozemkové úpravy, ktoré sú komplexným 
nástrojom na riešenie ochrany životného 
prostredia a územného systému ekologickej 
stability a s tým súvisiaceho priestorového 
usporiadania pozemkového vlastníctva 

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov 
štátnej správy pri poskytovaní podpory v 
poľnohospodárstve a rozvoji vidieka v znení 
neskorších predpisov. 

- Poľnohospodárska platobná agentúra 
poskytuje podporu  vo forme pôžičky na 
zmiernenie alebo odstránenie následkov 
extrémnych poveternostných podmienok, najmä 
sucha, ako dôsledku klimatických zmien. 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- upravuje organizáciu a výkon verejného 
zdravotníctva, vykonávanie prevencie ochorení 
a iných porúch zdravia, požiadavky na zdravé 
životné podmienky a zdravé pracovné 
podmienky, opatrenia orgánov štátnej správy na 
úseku verejného zdravotníctva pri ohrozeniach 
verejného zdravia, 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

- územným plánovaním sa sústavne a 
komplexne rieši priestorové usporiadanie a 
funkčné využívanie územia, určujú sa jeho 
zásady, navrhuje sa vecná a časová 
koordinácia činností ovplyvňujúcich životné 
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-
historické hodnoty územia, územný rozvoj a 
tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja. Územné plánovanie 
vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých 
činností v území s osobitným zreteľom na 
starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie 
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie 
prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, 
civilizačných a kultúrnych hodnôt 

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

- účelom tohto zákona je upraviť podmienky na 
účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred 
následkami mimoriadnych udalostí, ako aj 
ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej 
správy, obcí a práva a povinnosti fyzických 
osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní 
civilnej ochrany obyvateľstva 

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

- ustanovenie podmienok a postupu pri 
prevencii závažných priemyselných havárií v 
podnikoch s prítomnosťou vybraných 
nebezpečných látok a na pripravenosť na ich 
zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov 
na život a zdravie ľudí, životné prostredie a 
majetok v prípade ich vzniku 

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre 
 

- upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov 
štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry, 
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postup pri určovaní prvku kritickej infraštruktúry, 
povinnosti prevádzkovateľa pri ochrane prvku 
kritickej infraštruktúry a zodpovednosť za 
porušenie týchto povinností. 

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 
krízových situáciách mimo čase vojny a 
vojnového stavu v znení neskorších predpisov 
 

- upravuje pôsobnosť orgánov verejnej moci pri 
riadení štátu v krízových situáciách mimo času 
vojny a vojnového stavu, práva a povinnosti 
právnických osôb a fyzických osôb pri príprave 
na krízové situácie mimo času vojny a 
vojnového stavu a pri ich riešení a sankcie za 
porušenie povinností ustanovených týmto 
zákonom 

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom 
záchrannom systéme v znení neskorších 
predpisov 
 

- upravuje organizáciu integrovaného 
záchranného systému, pôsobnosť a úlohy 
orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v 
rámci integrovaného záchranného systému, 
práva a povinnosti obcí a iných právnických 
osôb, fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie a ostatných fyzických osôb pri 
koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním 
pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, 
zdravie, majetok alebo životné prostredie 

Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 
čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov 

 - upravuje povinnosť vykonávať všetky 
potrebné opatrenia na obranu štátu a 
zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života 
a zdravia osôb, na ochranu majetku, na 
dodržiavanie základných práv a slobôd, na 
odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu 
narušeného hospodárstva, najmä riadneho 
fungovania zásobovania, dopravy a verejných 
služieb v obciach a na riadne fungovanie 
ústavných orgánov. 

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej 
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v 
znení neskorších predpisov 

- zabezpečiť podmienky na obstaranie životne 
dôležitých tovarov na prežitie obyvateľstva a 
potrieb nevyhnutných na zabezpečenie činnosti 
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných 
zborov, orgánov krízového riadenia, 
informačných a spravodajských služieb a 
záchranných zložiek integrovaného 
záchranného systému 

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie 
 

- upravuje kritériá pre zisťovacie konanie: Riziko 
nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a 
technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené 
s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. 
prírodné katastrofy, zmena klímy). 
Hodnotenie predpokladaných vplyvov: Vplyvy 
na klimatické pomery a zraniteľnosť 
navrhovanej činnosti voči zmene klímy. 

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 
 

- upravuje dotáciu, ktorú možno poskytnúť 
žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie 
projektu, na ktorý dotáciu požaduje, 
zabezpečené spolufinancovanie z vlastných 
zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 
5 % z celkového rozpočtu projektu. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na žiadosti súvisiace s 
nepriaznivou životnou situáciou a na žiadosti 
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súvisiace s podporou revitalizácie krajiny, 
adaptácie krajinnej štruktúry na zmeny klímy a 
prevencie pred povodňami. 

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti  
 

- upravuje ciele energetickej efektívnosti ktoré 
berú do úvahy 
environmentálnu politiku Slovenskej republiky, 
národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky a politiku na ochranu klímy 

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 
kombinovanej výroby 
 
 

Ministerstvo vypracúva a zverejňuje na svojom 
webovom sídle komplexné posúdenie 
národného potenciálu pre uplatnenie vysoko 
účinnej kombinovanej výroby, ktoré obsahuje - 
efektívnosť vynaloženia nákladov 
zohľadňujúcich národné záväzky prijaté v 
súvislosti so záväzkami v oblasti klimatických 
zmien, ktoré prijala Európska únia podľa 
medzinárodnej zmluvy 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 

 - upravuje náklady počas životného cyklu 
výrobku, stavby alebo služby môžu zahŕňať 
niekoľko alebo všetky náklady, ktoré 
sa pripisujú k environmentálnym externalitám 
spojené s výrobkom, stavbou alebo službou 
počas životného cyklu za predpokladu, že 
peňažnú hodnotu týchto nákladov možno určiť a 
overiť; náklady môžu zahŕňať náklady na emisie 
skleníkových plynov, emisie iných 
znečisťujúcich látok a náklady na zmierňovanie 
klimatických zmien. 

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/domov  
 
Vyššie uvedené právne predpisy upravujú široké spektrum spoločenských vzťahov, pričom 
 životného prostredia a špecificky klimatických zmien sa dotýkajú len čiastočne. Pojem klimatická 
zmena, či zmena klímy sa vyskytuje len v malom množstve právnych predpisov.   
 
3          KONCEPČNÉ NÁSTROJE 

Environmentálnu politiku považujeme za  jeden z kľúčových nástrojov predchádzania ďalších 
nepriaznivých vplyvov na životnom prostredí. Hlavná línia určujúca smerovanie štátnej 
environmentálnej politiky v podmienkach SR sa viaže k roku 1993. Uznesenie vlády SR č. 718/1992 
k informácii o priebehu a výsledkoch Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji uložilo 
vtedajšiemu ministrovi životného prostredia aplikovať princípy prijatých dokumentov aplikovať v 
rámci národnej environmentálnej politike Slovenskej republiky. V rámci tohto uznesenia boli rovnako 
zaviazaní aj ostatní členovia vlády a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
zapracovať výsledky konferencie do environmentálnych programov nimi riadených rezortov. 
Schválené dokumenty zo spomenutej konferencie, zamerané na dosiahnutie trvalo udržateľného 
rozvoja, ako najvyššieho princípu ochrany a starostlivosti o životné prostredie, sa stali základom pre 
vypracovanie Stratégie štátnej environmentálnej politiky5. Základom pre vypracovanie stratégie boli 
objektivizované vnútorné a vonkajšie podmienky svedčiace o environmentálnej situácii v národnom i 
medzinárodnom meradle. Vnútorné podmienky predstavovali nežiaduce vplyvy zhoršeného stavu 
životného prostredia na vek a zdravie obyvateľstva SR, ktoré boli spôsobené troma hlavnými 
príčinami:  

- rozsiahleho priebežného znečisťovania zložiek prírody a vnášania cudzorodých látok do 
potravinového reťazca, 

                                                 
5 Schválená uznesením vlády Slovenskej republiky zo 7. septembra 1993 číslo 619 a uznesením 
Národnej rady Slovenskej republiky z 18. novembra 1993 číslo 339 

https://www.slov-lex.sk/domov
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- dlhodobej a pretrvávajúcej nešetrnej exploatácie prírodných zdrojov a hromadenia 
nevyužitých odpadov, 

- nedomyslených zásahov do krajiny a ekosystémov v nej6. 
Za vonkajšie podmienky boli považované stavy životného prostredia mimo územia SR, ale aj 

v rámci integračných zoskupení (OSN, EÚ). Stratégia štátnej environmentálnej politiky7  ako 
determinanty rozvoja starostlivosti o životné prostredie určuje:  

-   predchádzanie vzniku hlavných príčin poškodzovania životného prostredia a 
- odstraňovanie jestvujúcich hlavných príčin a negatívnych dôsledkov poškodzovania 

životného prostredia, pričom tieto sa viažu viacero kľúčových oblastí ako je: vytvorenie podmienok 
pre podnikateľskú sféru s cieľom znižovania produkcie odpadov či úspory energie, napojenie na 
nové svetové zdroje surovín, pomoc zaostalým regiónom, racionálne využívať prírodné zdroje, 
kontrolovať zdraviu škodlivé látky  a ich využívanie, predchádzať zásahom do prírody, uplatňovať 
územné plánovanie, modernizovať dopravu, dobudovať čistiarne odpadových vôd, budovať 
zariadenia na recykláciu a triedenie odpadu a ďalšie. Realizácia cieľov stratégie sa následne delila 
na ciele krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. V prvom kroku bolo nevyhnutné nastavenie systémov 
tak, aby mohlo dôjsť k realizácii strednodobých cieľov a na ich základe postupne dospieť k 
dlhodobému a trvale udržateľnému rozvoju životného prostredia. V súhrne stratégia obsahovala 
spolu 162 cieľov a na ne nadväzujúce opatrenia. V rámci vymedzenie priorít stratégia zadefinovala 
pre celé obdobie jej platnosti 5 oblastí: 
I. ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť; 
II. zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru; 
III. ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov; 
IV. minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov; 
V. zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a 
optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.8  
 

Okrem uvedenej stratégie, ktorú možno považovať za základ smerovania národnej 
environmentálnej politiky, sa v oblasti životného prostredia, špecificky aj oblasti klimatických zmien 
a ich následkov, stretávame s veľkým množstvom koncepčných dokumentov v podobe stratégií, 
programov, akčných plánov či iniciatív, kam môžeme zaradiť: Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy, Vodný plán Slovenska, Aktualizovanú národnú stratégiu ochrany biodiverzity 
do r. 2020, Národný lesnícky program, Akčný plán pre životné prostredie a zdravie (NEHAP IV), 
Koncepciu geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR, Stratégiu rozvoja dopravy 
SR do roku 2020, Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, Koncepciu rozvoja 
poľnohospodárstva SR na roky 2013 – 2020, Klimatickú zmenu – výzva pre lokálny rozvoj na 
Slovensku ako aj Dôsledky zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch.9 Ako 
kľúčový strategický materiál v podmienkach SR pre oblasť prijímania opatrení na predchádzanie 
následkom klimatických zmien môžeme označiť Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá bola vypracovaná v gescii Ministerstva životného 
prostredia SR v roku 2014 a následne schválená uznesením vlády. Tento dokument má za cieľ 
priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch SR a na základe ich analýzy 
navrhnúť rámcový koordinačný mechanizmus, ktorý by mal pomôcť pri ich zefektívnení a tiež zvýšiť 
celkovú informovanosť o tejto problematike. Problémom spojeným s témou zmeny klímy označuje 
neurčitosť modelovania scenárov budúceho vývoja, vzájomné interakcie a kombinácia vedeckých, 
technických a ekonomických znalostí, ktorej sa komplexne v súčasnosti nevenuje žiadna inštitúcia 
v SR. Dokument rámcovo vychádza zo záväzkov SR v rámci pôsobenia v medzinárodných 
a európskych štruktúrach a je zameraný na plnenie prioritných cieľov zameraných na vyhodnotenie 

                                                 
6 Dostupné na: http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-
statnej-environmentalnej-politiky.html, citované dňa: 20.2.2018. 
7 Nenahrádza Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja schválenú uznesením vlády č. 
978/2001. 
8 Dostupné na: http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-
statnej-environmentalnej-politiky.html, citované dňa 20.2.2018. 
9 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Dostupné na 
:https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf  

http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html
http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html
http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html
http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html
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možných dôsledkov a prijatie vhodných opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov. Ako 
konečný cieľ dokument označuje vytvoriť základnú inštitucionálnu a informačnú infraštruktúru, ktorá 
by SR umožnila účinnú a nákladovo efektívnu adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do 
roku 2020.10  
 
4          ZÁVER 

Záverom môžeme konštatovať, že právna úprava v zákonoch SR len v malom množstve 
venuje pozornosť v súčasnosti čoraz vážnejšiemu problému klimatických zmien a odstraňovaniu ich 
nepriaznivých dôsledkov. Na druhej strane koncepčný rámec upravujúci túto oblasť je rozsiahly 
a rôznorodý, no zároveň aj málo koordinovaný. Za významný jednotiaci dokument považujeme 
Stratégiu adaptácie SR, ktorá by mala byť následne aktualizovaná, a to v zmysle uznesenia vlády č. 
148/2014, z ktorého vyplýva povinnosť predloženia nového dokumentu s ohľadom na najnovšie 
vedecké poznatky na rokovanie vlády do 30.apríla 2018. V roku 2018 bude v podmienkach SR 
taktiež aktualizovaná stratégia environmentálnej politiky s pracovným názvom Envirostratégia 2030, 
ktorej príprava okrem práce odborníkov naprieč rezortmi, zahŕňala aj verejné online konzultácie, 
z ktorých vzišlo viac ako 700 podnetov.11 Máme za to, že potreba novej štátnej environmentálnej 
politiky v podobe jednotiaceho dokumentu, ktorý by zahŕňal aj súčasný vývoj a predpokladané 
dôsledky klimatických zmien, je veľmi dôležitá, nakoľko súčasné smerovanie štátnej enviropolitiky 
pochádza z roku 1993. 
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