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Predhovor 

Predkladaný zborník zo študentského sympózia je súčasťou dlhoročnej tradície 

študentských sympózií organizovaných Ústavom medzinárodného práva a európskeho 

práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Uvedený, jubilejný 

pätnásty ročník sympózia pod názvom „Zelené ambície v podmienkach európskeho a 

medzinárodného práva“ sa konal symbolicky 22. apríla 2022. Tento deň - 22. apríl, ako je 

už zrejme všeobecne známe,  bol medzinárodným spoločenstvom, v nadväznosti na 

vyhlásenie vtedajšieho generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov U Thanta 

z 26. februára 1971, vyhlásený za „Medzinárodný deň Zeme“.  

Sympózium bolo tematicky venované problematike „zelených ambícií“ 

v podmienkach európskeho a medzinárodného práva, ktoré sú veľmi dobre 

identifikovateľné v pravidlách medzinárodného práva životného prostredia i súvisiacich 

pravidlách práva životného prostredia Európskej únie.  

Medzinárodné  právo  životného  prostredia je jednou z najmladších skupín pravidiel 

medzinárodného verejného práva. Jeho  vznik   si  vyžiadalo  prudké  zhoršenie životného 

prostredia  planéty Zeme v  dôsledku neregulovanej činnosti človeka. Najzávažnejšími  

problémami životného prostredia sú v súčasnosti poškodenie ozónovej vrstvy Zeme, 

znečistenie atmosféry exhalátmi a s tým spojený skleníkový efekt, strata biodiverzity 

rastlín a živočíchov, znečistenie riek, morí a oceánov splaškami, vypúšťanie 

nebezpečných odpadov do morí, znečistenie a tektonické poruchy v dôsledku jadrových 

pokusov a havárií, chemické havárie, odlesňovanie a s tým spojené rozširovanie púští a 

nezodpovedné genetické manipulácie. V dôsledku uvedených faktorov sa narúša 

rovnováha ekosystému Zeme  a dochádza k jeho abnormálnemu fungovaniu. 

Medzinárodné  právo  životného  prostredia sa historicky vyvíjalo ako súhrn zásad,  

inštitútov a pravidiel medzinárodného  práva, ktoré upravujú vzťahy medzi jeho 

subjektmi týkajúce sa ochrany  životného  prostredia  v  celosvetovom  i regionálnom 

rozmere, v nadväznosti na uvedené problémy ochrany životného prostredia planéty 

Zeme ako aj prostredia v oblasti kozmického priestoru. Je tvorené menším počtom 

medzinárodných obyčajových pravidiel, veľkým počtom mnohostranných, regionálnych, 

partikulárnych a bilaterálnych medzinárodných zmlúv a mimoriadne veľkým počtom 

nezáväzných dokumentov charakteru soft law.  Medzinárodné právo životného prostredia 

je  právom medzinárodnej  spolupráce.  Táto  spolupráca  sa uskutočňuje priamo    medzi    

štátmi, za   spoluúčasti    univerzálnych a regionálnych  medzinárodných  organizácií  ako  

aj v rámci týchto organizácií. 

Právo životného prostredia Európskej únie (európske právo životného prostredia)  

predstavuje regionálny rozmer medzinárodného práva životného prostredia. Jeho 

pravidlá v mnohých ohľadoch tvorivo rozvíjajú a dopĺňajú pravidlá medzinárodného 

práva životného prostredia.  Právo životného prostredia Európskej únie je v súčasnosti 

rozvíjané v nadväznosti na ustanovenia článkov 191 – 193 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie najmä prostredníctvom sekundárnej legislatívy. Samotná Európska únia je taktiež 

zmluvnou stranou približne štyridsiatich mnohostranných zmlúv medzinárodného práva 
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životného prostredia. Prepracovanejší rozmer súdnej kontroly aplikácie pravidiel práva 

životného prostredia Európskej únie umožňuje rýchlejšiu a kvalitnejšiu kontrolu jeho 

aplikácie a paralelne napomáha i súbežnej aplikácii pravidiel medzinárodného práva 

životného prostredia, ktoré  pravidlá práva životného prostredia Európskej únie často a 

v mnohých ohľadoch vykonávajú. 

V nadväznosti na existujúce pravidlá medzinárodného práva životného prostredia 

a práva životného prostredia Európskej únie boli vedeckými a pedagogickými 

pracovníkmi Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva vypísané témy 

študentského sympózia, určené pre študentov a študentky právnických fakúlt 

v Slovenskej republiky. Stanovené témy zaujali viacerých študentov a študentky 

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Právnickej fakulty TU v Trnave, ktorí a ktoré  

s entuziazmom vlastným mladým ľuďom spracovali na dané témy svoje príspevky a 

v rámci sympózia tieto príspevky i prezentovali.    

Témy príspevkov zahŕňali tematiku zelených ambície EÚ - iniciatívy Európskej 

zelenej dohody, významu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v kontexte Európskej 

zelenej dohody, klimatických zmien ako hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť,  

ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve,  environmentálneho 

rozmeru medzinárodného morského práva, snáh medzinárodného spoločenstva v oblasti 

ochrany klimatických utečencov, Návrhu riadiacich princípov o ochrane atmosféry z roku 

2021 Komisie OSN pre medzinárodné právo a  výkonu zelenej diplomacie Európskou 

úniou na území západného Balkánu.  

Prezentáciu príspevkov si so záujmom vypočul kolektív pedagogických a vedeckých 

pracovníkov Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva v zložení prof. JUDr. Ján 

Klučka, CSc., prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D., JUDr. 

Ľudmila Elbert, PhD., Mgr. Lucia Bakošová, PhD., JUDr. Radoslav Benko, PhD. LL.M. a JUDr. 

Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD.  K jednotlivým príspevkom sa členovia ústavu so 

záujmom vyjadrovali a kládli v rámci diskusie celý rad otázok. Sympózium zavŕšil 

záverečným slovom jeho odborný garant prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.  

Predkladaný zborník zahŕňa texty príspevkov prednesených študentmi 

a študentkami v rámci sympózia, doplnené v nadväznosti na odporúčania a podnety 

pedagógov a vedeckých pracovníkov ústavu, prednesené v rámci diskusie. Zborník 

editoval doktorand ústavu Mgr. Juraj Panigaj. Celý kolektív ústavu verí, že tento zborník 

predstavuje obohatenie vedeckej a odbornej spisby v oblasti medzinárodného práva 

životného prostredia i práva životného prostredia Európskej únie.  

 

V Košiciach, 7.7.2022                                                                    prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.    
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Zelené ambície EÚ - iniciatívy Európskej zelenej dohody 
Bianka Miňová 

 

Abstrakt 

Cieľom práce bolo predstaviť balík politických iniciatív s názvom Európska zelená dohoda. 

V jednotlivých kapitolách sme sa bližšie zamerali na dôvody, ktoré iniciatívu podnietili a 

podmienky- legislatívne, organizačné ale i finančné, v rámci ktorých sa realizuje. Zistili sme, 

že tento mladý projekt obsahuje naozaj odvážne a rozsiahle vízie, prostredníctvom 

čiastkových cieľov, ku ktorým sme sa v práci vyjadrili. Na záver sme zodpovedali otázku, či 

je Európska zelená dohoda v stanovenom časovom horizonte realizovateľná.  

Úvod 

Európska zelená dohoda (EZD) je reakciou na prudké zmeny v životnom prostredí 

spôsobené ľudskou činnosťou znečisťujúcou životné prostredie. EZD bola predstavená 

11. decembra 2019 v Bruseli a je súčasťou stratégie pre naplnenie Agendy 2030 pre 

udržateľný rozvoj a prijatých záväzkov v rámci Parížskej dohody. Na dosiahnutie jej 

ambicióznych cieľov sa postupne prijíma celý rad čiastkových opatrení v oblastiach ako 

je udržateľná potravinová politika; obnova a výstavba budov; doprava; odvetvia 

hospodárstva náročné na zdroje; ochrana prírody, biodiverzity a ekosystémov 

a v mnohých ďalších. Ich charakter je komplexný a prierezový, a preto si bude aj na úrovni 

členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých zložiek a aktérov 

spoločnosti, ako aj spoluprácu na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni. Dôležitým aspektom 

týchto opatrení je, že by okrem dosahovania stanovených ambícií mali byť aj nástrojom 

na stimuláciu hospodárskeho rastu, podporu podnikov a tvorbu pracovných miest. 1 

Prvá časť príspevku je venovaná krátkej enumerácii dôvodov, ktoré podnietili prijatie 

iniciatívy predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen práve teraz. 

Následne sa vyjadríme k podmienkam, v rámci ktorých chce Európska komisia 

uskutočniť  tento plán transformácie hospodárstva na udržateľnejšie. V tejto časti sa 

s ohľadom na tému a rozsah príspevku obmedzíme na právne kroky s miestnou 

pôsobnosťou v hraniciach Európskej únie a to najmä na najvýznamnejšie zmluvy 

obsahujúce i ekologický rozmer datované od osemdesiatych rokov minulého storočia. 

Následne sa stručne vyjadríme k sekundárnej normotvorbe. Príkladne predstavíme 

orgány a mechanizmy, ktoré si Európska Únia vytvára na dosahovanie cieľov týkajúcich 

sa ochrany životného prostredia. 

Nosný prvok práce je prezentovanie iniciatív Zelenej dohody, proces jej prijatia, 

časový horizont naplnenia cieľov, jej charakter a osobitosti, pričom sa vyjadríme aj 

 
1Európska zelená dohoda. Portál ministerstva životného prostredia. Dostupné online: 

https://www.minzp.sk/ezd/ (cit. 07.04.2022). 

https://www.minzp.sk/ezd/
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k dopadom pandémie Covid-19 na progres EZD. V závere predstavíme postoj 

k uskutočniteľnosti tohto odvážneho projektu. 

1. Čo podnietilo iniciatívu „Európska zelená dohoda“ 

 

1.1. Vplyv klimatických zmien na Európu 

Merania odborníkov ukázali opäť nárast emisií skleníkových plynov s pôvodom v 

spotrebe fosílnych palív a svetová, priemerná teplota sa zdvihla o 1,1 °C od dôb pred 

priemyselnou revolúciou. Toto číslo bude napriek opatreniam rásť v hodnotách desatín 

stupňov Celzia. Tento zdanlivo zanedbateľný nárast zapríčiňuje silnú dynamiku pre 

ďalšie zhoršovanie situácie do bodu, kedy sa stane úplne nezvratnou.2 

Klimatické zmeny už dnes ovplyvňujú Európu v rôznych formách v závislosti od 

regiónu. Konkrétne, môžu viesť k strate biodiverzity, lesným požiarom, znižovaniu 

výnosov plodín a vyšším teplotám a môžu takto tiež ovplyvniť zdravie ľudí ba dokonca 

spôsobiť úmrtia ľudí v dôsledku horúčav.3 

Čísla udávajú, že je to aj zlá kvalita ovzdušia, ktorá každý rok spôsobuje predčasné 

úmrtie takmer pol milióna Európanov. Podľa slov Hansa Bruyninckxa: „Nedokážeme 

vykresliť presný obraz sveta, ktorý sa oteplí o dva až štyri stupne. Jednoznačne 

nepoznáme body zlomu pre celé ekosystémy. To, čo vieme, je skutočnosť, že pokiaľ 

neprijmeme rozhodujúce opatrenie a nebudeme sa snažiť o systematický prechod, 

perspektíva nebude pozitívna a čas sa bude krátiť.4  

2. Kroky Európskej únie na ochranu životného prostredia 

 

2.1. História právnej úpravy ochrany ŽP v rámci EÚ  

„V súčasnosti relatívne komplexná právna úprava Európskej únie v oblasti životného 

prostredia prešla viacerými štádiami integrácie, pričom právna úprava sa týkala aj zmien 

primárneho práva, teda Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Zmeny v oblasti práva na 

ochranu životného prostredia začali byť početnejšie od 80. rokov minulého storočia 

 
2Economic losses from climate-related extremes in Europe. European Environment Agency, 2. apríl 2019. 

Online: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-

3/assessment-2 (cit. 13.04.2022). 
3Klimatické zmeny v Európe. Spravodajstvo Európskeho parlamentu, 19. júl  2018, aktualizované 30. 

marec 2022. Dostupné online: 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimatickezmeny/20180703STO07123/

klimaticke-zmeny-v-europe-fakty-a-cisla (cit. 02.04.2022). Bližšie viď: Key findings- Climate change, 

impacts and vulnerability in Europe 2016. European Environmental Agency, 23. november 2020. Online: 

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016/key-findings  
4BRUYNINCKX, H.: Signály EEA. Európska environmentálna agentúra, 2020, s. 5,6,7. Dostupné online: 

https://www.eea.europa.eu/sk/publications/signaly-eea-2020-europa-na (cit. 02.04.2022) 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimatickezmeny/20180703STO07123/klimaticke-zmeny-v-europe-fakty-a-cisla
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimatickezmeny/20180703STO07123/klimaticke-zmeny-v-europe-fakty-a-cisla
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016/key-findings
https://www.eea.europa.eu/sk/publications/signaly-eea-2020-europa-na


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

12 
 

(Jednotný európsky akt, Maastrichtská zmluva, Amsterdamská zmluva, Zmluva z Nice, 

Lisabonská zmluva).“5  

V nadväznosti na závery prijaté na samite Európskej rady v Paríži 19. a 20. októbra 

1972, prijala Rada Európskych spoločenstiev 22. novembra 1973 deklaráciu o akčnom 

programe Európskych spoločenstiev v oblasti životného prostredia. „Táto deklarácia 

znamenala začiatky environmentálnej politiky Európskych spoločenstiev. Európska 

komisia prijala prvý akčný program na ochranu životného prostredia a Rada prijala 

začiatkom 70. rokov prvé smernice, ktoré tvorili základ pre právo životného prostredia v 

rámci Európskych spoločenstiev“6. Išlo napríklad o smernicu o vtákoch 79/409/EHS v 

roku 1979. 

Európsky akčný program spresnil opatrenia, ktoré mala Európska komisia navrhnúť 

na zníženie znečistenia, zlepšenie prírodného a mestského prostredia, riešenie 

problémov spôsobených vyčerpaním určitých prírodných zdrojov a šírenie osvety 

a vzdelávania o problémoch životného prostredia.7 

V roku 1986 bol Luxemburgu podpísaný Jednotný európsky akt (ang. Single 

European Act) ako prvá veľká revízia Rímskych zmlúv. „Pojmy „životné prostredie“, 

„ochrana životného prostredia“, „environmentálna politika atď. sa v Zmluve o založení 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva nevyskytujú. Článok 2 vo všeobecnosti opisuje 

úlohu Spoločenstva podľa tejto zmluvy, ktorou je „vytvorenie spoločného trhu“ a 

postupné zbližovanie hospodárskych politík členských štátov, podporovať v celom 

Spoločenstve harmonický rozvoj hospodárskych aktivít, nepretržitý a vyvážený 

všeobecný rozvoj, zvyšovanie stability, zrýchlené zvyšovanie životnej úrovne a užšie 

vzťahy medzi členskými štátmi. Rýchlo sa však ukázalo, že dôsledkom vytvorenia 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva so spoločným trhom, v ktorom štátne hranice 

už nemusia byť nevyhnutne totožné s ekonomickými hranicami, musia existovať 

ustanovenia na úrovni Spoločenstva na ochranu človeka a životného prostredia.“ 8  

 
5 VARGA, P. Právny rámec ochrany životného prostredia v Európskej únii. In: JANKUV, J. (ed.). Aktuálne 

otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 

medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 

republiky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie konanej  7. – 8. novembra 2019, 

Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, 60 s. Dostupné online: 

https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000229.pdf (cit. 02.04.2022). 
6VARGA, P. Právny rámec ochrany životného prostredia v Európskej únii. In: JANKUV, J. (ed.). Aktuálne 

otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 

medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 

republiky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie konanej  7. – 8. novembra 2019, 

Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, 62 s. Dostupné online: 

https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000229.pdf (cit. 02.04.2022). 
7FARMER, A. M. (Editor): Manual of European Environmental Policy, London: Routledge, 2012, 2 s. (cit. 

02.04.2022). 
8KRÄMER, L: The single European act and environmental protection: Reflections on several new 

provisions in community law. Common market Law reciew, 1987. Online: 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.kluw (cit. 02.04.2022). 

https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000229.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000229.pdf
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.kluw
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Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva bola prvý krát zásadne 

novelizovaná Jednotným európskym aktom (JEA) a práve ten do nej po prvý krát začlenil 

samostatnú kapitolu venovanú životnému prostrediu. 9  

„V nadväznosti na JEA boli vytvorené environmentálne orientované články 130r – 

130t Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Táto zmluva bola v 

dôsledku Zmluvy o Európskej únii (1992) premenovaná na Zmluvu o založení Európskeho 

spoločenstva (ZES). ZES bola ďalej medzičasom v dôsledku Lisabonskej zmluvy (2007) 

premenovaná na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a jej články boli opätovne 

prečíslované. V aktuálnej podobe ZFEÚ upravuje otázky ochrany životného prostredia v 

článkoch 191 – 193, ktoré nahradili články 174 – 176 ZES.“ 10 

Ďalej, čo sa týka Maastrichtskej zmluvy oficiálne nazývanej Zmluvy o Európskej únii 

(podpísaná v Maastrichte 7. februára 1992, do platnosti vstúpila 1. novembra 1993), 

zmluva posilnila úlohu Európskeho parlamentu pri rozvoji environmentálnej politiky 

zavedením postupu spolurozhodovania, v ktorom má rovnakú právomoc ako Rada a 

rozšírením počtu oblastí politiky, v ktorých by Rada mohla prijímať právne predpisy v 

oblasti životného prostredia prostredníctvom hlasovania kvalifikovanou väčšinou a nie 

jednomyseľným hlasovaním. 

„Maastrichtská zmluva z roku 1992 posilnila záväzok Spoločenstva k ochrane 

životného prostredia tým, že ako jednu zo svojich základných úloh zahrnula podporu 

„udržateľného a neinflačného rastu rešpektujúceho životné prostredie“ (článok 2). Článok 

B spoločných ustanovení zmluvy podobne odkazuje na „hospodársky a sociálny pokrok, 

ktorý je vyvážený a udržateľný“.“ 11 

Posilnili sa aj články v hlave Životné prostredie- zmluva oficiálne prijala cieľ trvalo 

udržateľného rozvoja ako politiku Spoločenstva založenú na zásadách predbežnej 

opatrnosti vrátane princípov „prevencia znečistenia pri zdroji“ a „princíp znečisťovateľ 

platí“ ako aj na zásadách stanovených v Jednotnom európskom akte. 12 

Ďalej bola posilnená požiadavka na integráciu zavedená v článku 130r tak, že 

„požiadavky na ochranu životného prostredia musia byť integrované do definície a 

vykonávania iných politík Spoločenstva“. Okrem toho bolo k zmluve pripojené 

„Vyhlásenie členských štátov o hodnotení vplyvu opatrení Spoločenstva na životné 

prostredie“, čím sa zvýšila váha environmentálnych záväzkov, ktoré sú teraz zakotvené. 

Uvádzalo sa v ňom, že „Konferencia berie na vedomie, že sa Komisia, vo svojich návrhoch, 

 
9KRUŽÍKOVÁ, E. et al.: Právo životního prostředí Evropských spoločenství, Praha: Linde, 2003, s. 12  
10JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky, Praha: Leges, 2021, s. 318-320  
11FARMER, A. M. (Editor): Manual of European Environmental Policy, London: Routledge, 2012, s. 3 (cit. 

02.04.2022). 
12CALLEJA et al. ., 2004; LUKEN, 2009; PEARCE a TURNER, 1992; TADGH a DERMOT, 2003, bližšie k týmto 

zásadám viď KRUŽÍKOVÁ, E. et al.: Právo životního prostředí Evropských spoločenství, Praha : Linde, 2003, 

s. 45-48 
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a členské štáty, pri implementácii týchto návrhov, zaväzujú plne zohľadňovať ich vplyv 

na životné prostredie a zásadu trvalo udržateľného rastu“. 13 

Pokračujúc Amsterdamskou zmluvou (podpísaná 2. októbra 1997, do platnosti 

vstúpila 1. mája 1999) táto zmenila a prečíslovala Zmluvu o EÚ a Zmluvu o o založení 

Európskeho spoločenstva a rozšírila proces spolurozhodovania Európskeho parlamentu 

s Radou Európskej únie na oblasť ďalších politík- medzi nimi aj ochrany životného 

prostredia.14 Amsterdamská zmluva posilnila požiadavku na integráciu životného 

prostredia do iných sektorov politiky Európskej únie (EÚ) tým, že ju posunula na začiatok 

zmluvy (článok 6) (a nie je skrytá v hlave o životnom prostredí) a výslovne uvádza, že 

požiadavky na ochranu životného prostredia sa musia začleniť do definície a 

implementácie (iných) politík Spoločenstva.15 Po schválení Amsterdamskej zmluvy v roku 

1997 sa tak trvalo udržateľný rozvoj stal výslovným cieľom komisie. 

Zmluva z Nice pozmeňujúca Maastrichtskú zmluvu o Európskej únii a Rímsku zmluvu 

bola podpísaná vo februári 2001 a nadobudla platnosť 1. februára 2003. Podľa 

Kružíkovej, zmluva z Nice z hľadiska politiky a práva životného prostredia nepriniesla 

žiadne podstatné zmeny.  

Reformovala inštitucionálnu štruktúru EÚ, aby uľahčila rozšírenie EÚ v máji 2004, čo 

bola úloha, ktorú mala pôvodne splniť Amsterdamská zmluva. Jednou z najvýznamnejších 

zmien pre environmentálnu politiku boli zmeny v systéme kvalifikovanej väčšiny tým, že 

zmluva z Nice rozšírila spôsob hlasovania  kvalifikovanou väčšinou na viac oblastí. 

Ako významná zmluva z prvého desaťročia 21. storočia predstavujúca poslednú 

revíziu primárneho práva figuruje Lisabonská zmluva. Podľa Lisabonskej zmluvy bola 

environmentálna politika kategorizovaná ako spoločná právomoc medzi Úniou a 

členskými štátmi (článok 4 ZFEÚ). Ďalej, Lisabonská zmluva zdôrazňuje dôležitosť boja 

proti zmene klímy na medzinárodnej úrovni a uvádza, že politika Únie v oblasti životného 

prostredia musí zohľadňovať rôznorodosť situácií v rôznych regiónoch Európskej únie.16 

Poslednou nami predstavenou iniciatívou vytvárajúcou podmienky na ochranu 

životného prostredia pred prijatím Európskej zelenej dohody bude Parížska dohoda. 

„EÚ je kľúčovým aktérom rokovaní OSN o zmene klímy a podpísala Parížsku dohodu. 

Jej signatármi sú aj všetky krajiny EÚ, ktoré koordinujú svoje postoje a stanovujú spoločné 

ciele v oblasti znižovania emisií na úrovni EÚ. V rámci Parížskej dohody sa EÚ v roku 2015 

 
13FARMER, A. M. (Editor): Manual of European Environmental Policy, London: Routledge, 2012, s. 3. (cit. 

02.04.2022). 
14KRUŽÍKOVÁ, E. et al.: Právo životního prostředí Evropských spoločenství, Praha : Linde, 2003, s. 12,  
15FARMER, A. M. (Editor): Manual of European Environmental Policy, London: Routledge, 2012, s. 3. (cit. 

02.04.2022). 
16Subsidiarity monitoring in the area of environment: Legal basis. European Comittee of the Regions 

(Európsky výbor regiónov) Online: 

https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/policyareas/Pages/Environment.aspx (cit. 02.04.2022). 

https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/policyareas/Pages/Environment.aspx
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zaviazala znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov v EÚ aspoň o 40 % v porovnaní 

s úrovňami z roku 1990.“17 

Parížska dohoda je doplnením veľmi významného Rámcového dohovoru o zmene 

klímy prijatého v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de 

Janeiro. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy je doteraz najvýznamnejšie medzinárodné 

opatrenie na zmiernenie a zamedzenie potenciálnej hrozby klimatických zmien v 

dôsledku rapídneho nárastu antropogénnych emisií. Jeho hlavným cieľom je stabilizovať 

koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére tak, aby sa mohli ekosystémy prispôsobiť 

zmene klímy prirodzenou cestou, pričom by nebol ohrozený ekonomický rozvoj a 

produkcia potravín.18 

2.2. Sekundárna normotvorba  

Značne bohatá sekundárna normotvorba orgánov ES/EÚ často konkretizuje normy 

medzinárodného práva prijaté v rámci OSN a v mnohých prípadoch podpísané a 

ratifikované samotnou Európskou úniou. Týmto spôsobom bol vytvorený celý rad 

právnych úprav práva životného prostredia Európskej únie, ktoré tvoria jeho systém. 

Tento do určitej miery kopíruje systém medzinárodného práva životného prostredia. 

Zahŕňa všeobecné inštitúty a osobitné odvetvia.19 

2.3. Orgány 

Medzi hlavné inštitúcie EÚ patrí Európska rada, Európsky parlament, Rada Európskej 

únie, Európska komisia a Súdny dvor Európskej únie. Ich úloha v oblasti ochrany 

životného prostredia vyplýva z ich postavenia a právomocí. Činnosti týchto hlavných 

orgánov aj v súvislosti s ochranou životného prostredia je venované množstvo odbornej 

literatúry. My sa v príspevku obmedzíme na predstavenie menej známych, či pomocných 

orgánov pôsobiacich v tomto prostredí.  

Ako prvá, Európska environmentálna agentúra (angl. European Environmental 

Agency, angl. skr. EEA), je pomocný orgán Komisie, ktorý bol zriadený v roku 1990 

nariadením Rady 90/1210/EEC v znení nariadenia Rady 99/933/EC. EEA pôsobí v Kodani 

od roku 1994.20 Je agentúrou Európskej únie, teda decentralizovanou organizáciou EÚ 

s vlastnou právnou subjektivitou. Dôvodom jej založenia bola snaha EÚ zaviesť 

mechanizmy, ktoré skvalitnia monitoring a implementáciu práva životného prostredia. 

V súčasnosti má 32 členských štátov vrátane Slovenskej republiky a jej úlohou je 

 
17Aké opatrenia prijíma EÚ proti klimatickým zmenám. Spravodajstvo Európskeho parlamentu, 23. august 

2019, aktualizované 29. október 2021. Online: 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180703STO07129/ake-opatrenia-

prijima-eu-proti-klimatickym-zmenam (cit. 02.04.2022). 
18Rámcový dohovor o zmene klímy. Informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia SR. 

Online: https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/1 (cit. 20.05.2022). 
19JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky, Praha: Leges, 2021, s. 320 
20JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky, Praha: Leges, 2021, s. 322 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180703STO07129/ake-opatrenia-prijima-eu-proti-klimatickym-zmenam
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180703STO07129/ake-opatrenia-prijima-eu-proti-klimatickym-zmenam
https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/1
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informovať širokú verejnosť a členským štátom poskytovať objektívne a spoľahlivé 

informácie, na základe ktorých môžu prijímať potrebné opatrenia na ochranu životného 

prostredia, a potrebnú technickú a vedeckú podporu. 21„Súčasne vznikla aj Európska 

environmentálna informačná a monitorovacia sieť – Eionet, ktorej činnosť EEA 

koordinuje.“ 22 

Ďalej, Európska investičná banka, ktorá zohráva úlohy pri implementácii 

environmentálnej politiky Európskej únie. Prvou je financovanie rôznych 

environmentálnych projektov. Druhou je podpora udržateľnosti využívania životného 

prostredia zaistením, že všetky projekty spĺňajú cieľ ochrany a zlepšovania životného 

prostredia.23 Dobrým odrazom plnenia týchto úloh je cieľ, ktorý si Európska investičná 

banka stanovila a to cieľ stať sa európskou klimatickou bankou a zdvojnásobiť objem 

„klimatických investícií“ do roku 2025.24 

„Na účely lepšej implementácie práva životného prostredia Európskej únie bola v 

roku 1992 vytvorená Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva 

životného prostredia (angl. skr. IMPEL) ako medzinárodné neziskové združenie orgánov 

životného prostredia členských štátov Európskej únie, pristupujúcich a kandidátskych 

krajín EÚ, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a potenciálnych kandidátov na 

vstup do vtedajšieho Európskeho spoločenstva.“25 

„Aktérmi v oblasti práva životného prostredia EÚ sú i profesné združenia 

podnikateľských subjektov, ktoré vykonávajú lobing v oblasti ochrany životného 

prostredia, environmentálne mimovládne organizácie, ktoré upozorňujú na vypuklé 

environmentálne problémy a tiež jednotlivci, ktorí môžu vyvinúť tzv. občianske iniciatívy 

vo vzťahu ku Komisii, aby navrhla ostatným orgánom EÚ prijatie určitého legislatívneho 

návrhu.“26 V poslednom menovanom ide o návrh Európskemu parlamentu, alebo Rade 

EÚ, aby prijali právny akt ako to predpokladá článok 11 odsek 4 zmluvy o EÚ. 

 

 
21KRUŽÍKOVÁ, E. et al.: Právo životního prostředí Evropských spoločenství, Praha : Linde, 2003, s. 16  
22JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky, Praha: Leges, 2021, s. 322  
23JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky, Praha: Leges, 2021, s. 326, s odkazom na: KINGSTON, S., HEYVAERT, 

V., ČAVOŠKI, A. European Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, s. 72 – 73.  
24Európska zelená dohoda. Portál ministerstva životného prostredia. Online: https://www.minzp.sk/ezd/ 

(cit. 07.04.2022). 
25JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky, Praha: Leges, 2021, s. 326, s odkazom na: KINGSTON, S., HEYVAERT, 

V., ČAVOŠKI, A. European Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, s. 73 – 74. 
26JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky, Praha: Leges, 2021, s. 326, s odkazom : KRÄMER, L. The EU Courts 

and Access to Environmental Justice. In: BOER, B. (ed.). Environmental Law Dimensions of Human Rights. 

Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 51. 

https://www.minzp.sk/ezd/
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2.4. Mechanizmy 

EÚ je v dnes po Číne a USA tretím najväčším vypúšťačom emisií CO2 na svete, na ich 

zníženie si však stanovila ambiciózne ciele.27  

Pokiaľ ide o zmenu klímy, EÚ formuluje a implementuje politiky a stratégie v oblasti 

klímy, pričom zohráva vedúcu úlohu pri medzinárodných rokovaniach. Zaviazala sa 

zabezpečiť úspešnú implementáciu Parížskej dohody a implementáciu systému 

obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS).28  

Tento systém bol založený roku 2005 a zameriava sa predovšetkým na priemysel. 

Jeho mechanizmus je nasledovný: „elektrárne a továrne, ktorých je v EÚ dokopy viac ako 

11 tisíc, sú povinné mať na každú tonu CO2, ktorý vypúšťajú, povolenku. Tieto povolenky 

alebo kvóty podniky predávajú a kupujú na burze a ich cena kolíše v závislosti od ponuky 

a dopytu. Ide o finančnú motiváciu neznečisťovať- čím firmy znečisťujú menej, tým menej 

aj platia. Niektoré povolenky sú však prideľované zdarma, a to najmä v takých odvetviach, 

kde hrozí riziko, že firmy odídu do iných krajín, kde existujú laxnejšie pravidlá.“29  

ETS od roku 2005 stanovil limity množstva skleníkových plynov, ktoré môžu firmy 

ročne produkovať a požaduje tiež monitoring týchto emisii. Dnes tento systém pokrýva 

polovicu emisií EÚ a viac ako ¾ medzinárodného trhu s uhlíkom a dokazuje, že je možné 

určiť cenu uhlíka.30  

3. Európska zelená dohoda  

 

3.1. Charakter EZD 

Európska zelená dohoda je balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať 

EÚ na cestu zelenej transformácie s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 

neutralitu. Súčasťou balíka sú iniciatívy týkajúce sa klímy, životného prostredia, 

energetiky, dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva a udržateľného financovania, ktoré 

sú všetky úzko prepojené. Komisia prezentovala Európsku zelenú dohodu v decembri 

2019 a Európska rada ju vzala na vedomie na svojom decembrovom zasadnutí.31 

 
27Reforma európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS). Spravodajstvo Európskeho parlamentu 

Online: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-

zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets (cit. 08.04.2022). 
28Environment and climate change. Portál Eur-lex. Online: https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/20.html (cit. 08.04.2022). 
29Reforma európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS). Spravodajstvo Európskeho parlamentu 

Online: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-

zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets (cit. 08.04.2022) . 
30EU Emissions Trading System (EU ETS). Portál Európskej komisie. Online: 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_sk (cit. 13.04.2022). 
31Európska zelená dohoda. Portál Európskej rady a Rady Európskej únie. Online: 

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/green-deal/ (cit. 13.04.2022). 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20170213STO62208/reforma-europskeho-systemu-obchodovania-s-emisiami-ets
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_sk
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/green-deal/
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Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú 

hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie týchto hrozieb sa má vďaka Európskej zelenej 

dohode EÚ premeniť na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje, čím sa podarí zabezpečiť nulové čisté emisie skleníkových plynov do 

roku 2050 a hospodársky rast, ktorý nebude závisieť od využívania neobnoviteľných, či 

zdrojov znečisťujúcich životné prostredie. Na Európsku zelenú dohodu bude smerovať 

tretina investícií vo výške 1,8 bilióna EUR z plánu obnovy NextGenerationEU a financovať 

sa bude aj zo sedemročného rozpočtu EÚ.32 

EÚ dokáže spoločným úsilím transformovať svoje hospodárstvo a spoločnosť a vydať 

sa udržateľnejšou cestou. Môže stavať na svojom postavení globálneho lídra v oblastiach 

ako klimatické a environmentálne opatrenia, ochrana spotrebiteľov či práva pracovníkov. 

Ďalšie znižovanie emisií si budú vyžadovať rozsiahle verejné investície a posilnené úsilie 

o smerovanie súkromného kapitálu do klimatických a environmentálnych opatrení, 

pričom sa treba vyhnúť odkázanosti na neudržateľné postupy. EÚ musí stáť na čele 

medzinárodnej koordinácie budovania koherentného finančného systému, ktorý 

podporuje udržateľné riešenia. Tieto počiatočné investície sú zároveň príležitosťou 

pevne nasmerovať Európu k udržateľnému a inkluzívnemu rastu.33 

3.2. Osobitosti EZD 

EZD nie je právnym dokumentom, ale súborom iniciatív, naplneniu ktorého majú 

slúžiť záväzné právne akty. V súčasnosti ide o Európsky právny predpis v oblasti klímy 

ako Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým 

sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 

401/2009 a (EÚ) 2018/1999. 

„Európsky klimatický predpis je legislatívna podoba, ktorá zastrešuje ambície komisie 

na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Poskytuje teda legislatívny základ pre 

realizovateľnosť Európskej Zelenej dohody. Taktiež nadväzuje na a spája predchádzajúce 

zelené iniciatívy EÚ, ktoré zastrešuje Európska zelená dohoda. Tento legislatívny 

dokument definuje metódy, ktorými sa úspešnosť dosiahnutia tohto cieľa dá merať. 

Taktiež predpokladá vytvorenie ekonomického prostredia, ktoré je spoľahlivé a 

predvídateľné, efektívne s vlastnými zdrojmi a šetrné k životnému prostrediu.“34 

 

 
32Európska zelená dohoda Snaha stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Portál Európskej 

Komisie. Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk (cit. 

13.04.2022). 
33Oznámenie komisie: Európsky ekologický dohovor. Európska Komisia, 11. december 2019. Online: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:52019DC0640 (cit. 13.04.2022). 
34BALÁŽ, D.: Európsky právny rámec pre klímu. In: Pražský studentský summit background report, 2020. 
6,7 s. Dostupné online: https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2021/02/Evropsky-pravni-
ramec-pro-klima.pdf (cit 09.04.2022) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:52019DC0640
https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2021/02/Evropsky-pravni-ramec-pro-klima.pdf
https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2021/02/Evropsky-pravni-ramec-pro-klima.pdf
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 Rozhodujúce však je, aby aj jednotlivé štáty prijali vnútroštátne právne akty 

reflektujúce podmienky v ktorých implementujú európske právne akty smerujúce 

k naplneniu konkrétnych zámerov - napríklad aj tých Európskej zelenej dohody. 

V porovnaní s doterajšími iniciatívami EZD stanovuje naozaj odvážne, no zároveň pre 

záchranu ekosystému nevyhnutné ciele. Táto skutočnosť je odrazom stále zhoršujúceho 

sa otepľovania a jeho dopadu na celé ekosystémy. Už Parížska dohoda v roku 2015 

predstavila odvážny no naplniteľný cieľ v oblasti znižovania emisií- znížiť do roku 2030 

emisie skleníkových plynov v EÚ aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. V 

roku 2021 sa tento cieľ zmenil na zníženie o najmenej 55 % do roku 2030 a klimatickú 

neutralitu do roku 2050 . Dosiahnutie úplnej uhlíkovej neutrality ako základná vízia EZD 

takto predstavuje vrchol našich mét v oblasti klímy.  

4. Proces prijatia Európskej zelenej dohody a jej financovanie 

Predstaveniu EZD predchádzalo vyhlásenie klimatickej pohotovosti v novembri 2019 

Európskym parlamentom. Za toto vyhlásenie klimatickej a environmentálnej pohotovosti 

hlasoval Európsky parlament pomerom hlasov 429 (za): 225 (proti): 19 (zdržalo sa 

hlasovania). Poslanci od Európskej komisie tiež požadovali, aby boli všetky jej budúce 

legislatívne a rozpočtové návrhy zosúladené s cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod 

úrovňou 1,5°C. 

Parlament následne v samostatnom uznesení schválenom pomerom hlasov 430 (za): 

190 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania) vyzval na predloženie stratégie, na základe ktorej 

by EÚ najneskôr do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu- teda budúcej EZD. 14. 

januára 2020 nasledovalo predstavenie investičného plánu Európskej zelenej dohody a 

Mechanizmu spravodlivej transformácie.  

4.1. Financovanie EZD 

Teda okrem už spomínaných a predpokladaných investícií vo výške 1,8 bilióna EUR z 

plánu obnovy NextGenerationEU a financovania EZD zo sedemročného rozpočtu EÚ, 

investičný plán európskeho ekologického dohovoru (investičný plán pre udržateľnú 

Európu), ktorý bol predložený, zmobilizuje investície z verejných zdrojov a pomôže 

získať súkromné finančné prostriedky. Využije pri tom finančné nástroje EÚ, najmä 

Program InvestEU. Mal by tak priniesť investície vo výške prinajmenšom 1 bilióna eur.35  

„Ďalšími európskymi finančnými nástrojmi pre zelenšiu budúcnosť sú Modernizačný 

fond na podporu investícií do modernizácie energetických systémov a zlepšenie 

energetickej efektívnosti či Inovačný fond na podporu inovatívnych riešení v oblasti 

 
35Financovanie ekologickej transformácie: Investičný plán európskeho ekologického dohovoru a 

Mechanizmus spravodlivej transformácie. Stránka Európskej komisie. Online: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_17 (cit. 08.04.2022). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_17
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obnoviteľných zdrojov energie, priemyslu, ukladania a využívania zachyteného uhlíka či 

uskladňovania energie.“36 

Na druhej strane, „mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčový nástroj, 

ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo 

uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Hoci 

príslušné finančné prostriedky a podporu z Investičného plánu európskeho ekologického 

dohovoru budú potrebovať všetky regióny, mechanizmus poskytuje cielenú podporu na 

mobilizáciu najmenej 100 miliárd eur v období 2021 – 2027 v najviac postihnutých 

regiónoch, aby sa zmiernil sociálno-ekonomický vplyv transformácie.“37 Pozostávať bude 

z troch hlavných zdrojov financovania:  

• Fond na spravodlivú transformáciu 

• Špecializovaná schéma spravodlivej transformácie v rámci Programu 

InvestEU 

• Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou 

bankou podporovaný rozpočtom EÚ 

 

Vo výsledku tak Komisia plánuje pritiahnuť investície vo výške 114 miliárd zo strany 

členských štátov. Ďalších 300 miliárd by malo pochádzať z verejných a súkromných 

investícií, ktoré by sa mali mobilizovať prostredníctvom programov InvestEU a systému 

na obchodovanie s emisiami (ETS). Dodatočných 100 miliárd by mal pritiahnuť nový 

Mechanizmus spravodlivej transformácie.38 

4.2. Hlavné etapy vývoja EZD 

Pokračujúc ďalším vývojom, Európska komisia prijala 4. marca 2020 návrh 

európskeho právneho predpisu v oblasti klímy (COM/2020/80/FINAL), ktorý započal  

napĺňanie Európskej zelenej dohody a vďaka ktorému sa neskôr stal cieľ klimatickej 

neutrality do roku 2050 súčasťou záväzného právneho predpisu (už vo forme Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, teda európskeho 

právneho predpisu v oblasti klímy). 

17. septembra 2020 Komisia prijala návrh ktorým do svojho pôvodného návrhu 

doplnila revidovaný cieľ EÚ znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %. Okrem toho 

uverejnila oznámenie o pláne cieľov v oblasti klímy do roku 2030 spolu s komplexným 

posúdením vplyvu. 

 
36Európska zelená dohoda. Portál Ministerstva životného prostredia. Online: 

https://www.minzp.sk/klima/europska-zelena-dohoda/  (cit. 08.04.2022). 
37Tamtiež 
38Ako chce EÚ financovať prechod na zelenú ekonomiku a pomáhať dotknutým regiónom. Spravodajstvo 

Európskeho parlamentu, 15. január 2020, aktualizované 3. september 2020. Online: 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke 

zmeny/20200109STO69927/ako-chce-eu-financovat-prechod-na-zelenu-ekonomiku-a-pomahat-

dotknutym-regionom (cit. 08.04.2022). 

https://www.minzp.sk/klima/europska-zelena-dohoda/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke%20zmeny/20200109STO69927/ako-chce-eu-financovat-prechod-na-zelenu-ekonomiku-a-pomahat-dotknutym-regionom
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke%20zmeny/20200109STO69927/ako-chce-eu-financovat-prechod-na-zelenu-ekonomiku-a-pomahat-dotknutym-regionom
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke%20zmeny/20200109STO69927/ako-chce-eu-financovat-prechod-na-zelenu-ekonomiku-a-pomahat-dotknutym-regionom
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Európska rada vo svojich záveroch z 10. – 11. decembra 2020 schválila záväzný cieľ 

EÚ dosiahnuť do roku 2030 čisté domáce zníženie emisií skleníkových plynov v 

porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 %. 

V júni 2021 Európsky právny predpis v oblasti klímy nadobudol účinnosť 29. júla 

2021 Komisia predstavila balík návrhov na premenu hospodárstva, ktorá povedie k 

dosiahnutiu klimatických cieľov do roku 2030. 

5. Ciele EZD 

 

5.1. Uhlíková neutralita ako hlavný cieľ EZD 

Uhlíková neutralita znamená rovnováhu medzi emisiami uhlíka a absorpciou uhlíka 

z atmosféry takzvanými zachytávačmi uhlíka. Ak chceme dosiahnuť úplnú uhlíkovú 

neutralitu, všetky celosvetové emisie skleníkových plynov (GHG) budú musieť byť 

vyvážené sekvestráciou uhlíka. 

Za zachytávače uhlíka možno považovať všetky prírodné alebo umelo vytvorené 

systémy, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú. Ide napríklad o pôdu, lesy a 

oceány. Tieto prírodné zachytávače ročne pohltia medzi 9,5 až 11 gigaton CO2. Na 

pohltenie všetkých emisií, ktoré ľudstvo ročne vypúšťa však nestačia, v roku 2019 sme 

ich do atmosféry vypustili až 38 gigaton. 

Žiaľ, žiadne doteraz vytvorené umelé zachytávače uhlíka nedokážu pohltiť také množstvá 

uhlíka, aby sa nám prostredníctvom nich podarilo zmierniť otepľovanie zemegule v 

rozsahu dostatočnom na boj proti globálnemu otepľovaniu.39 

Na dosiahnutie hlavnému cieľa EZD je teda nevyhnutné stanoviť, že členské štáty EÚ 

budú môcť vypustiť iba také množstvo CO2, ktoré budú schopné zachytiť prírodné 

a umelé zachytávače uhlíka. 

5.2. Ďalšie ciele Európskej zelenej dohody 

Ako uvádza portál Ministerstva životného prostredia SR, primárnym cieľom 

Európskej zelenej dohody je zabezpečiť aby do roku 2050 bola Európa vôbec prvý 

klimaticky neutrálny kontinent. Tento cieľ je právne zakotvený prostredníctvom 

Európskeho právneho predpisu v oblasti klímy (tzv. Európsky klimatický predpis). Daný 

dlhodobý cieľ znamená, že do roku 2050 sa čisté emisie skleníkových plynov 

vyprodukované členskými štátmi Európskej únie budú rovnať nule. Dohoda si rovnako 

dáva za cieľ oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a zabezpečiť, že 

pripravované zmeny budú spravodlivé a inkluzívne, pričom sa nezabudne na žiadneho 

 
39Čo je to uhlíková neutralita a ako ju môžeme dosiahnuť do roku 2050? Spravodajstvo Európskeho 

parlamentu, 3. október 2019, aktualizované 8. október 2020. Online: 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190926STO62270/co-je-to-uhlikova-

neutralita-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-do-roku-2050 (cit 10.04.2022). 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190926STO62270/co-je-to-uhlikova-neutralita-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-do-roku-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190926STO62270/co-je-to-uhlikova-neutralita-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-do-roku-2050


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

22 
 

jednotlivca či región.40 Ďalej v texte uvádzame čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť 

dosiahnuť hlavný vytýčený cieľ. 

5.2.1. Zvýšenie ambícií EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050 

V nadväznosti na záväzok Komisie z Európskeho klimatického predpisu- preskúmať 

súčasný klimatický cieľ do roku 2030, v septembri 2020 zverejnila súbor opatrení, tzv. 

„zelený balík“, zameraný na zvýšenie cieľov v oblasti klímy a energetiky.41 

5.2.2. Bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie 

S cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu si EZD stanovuje zaistiť bezpečné, čisté a 

cenovo dostupné dodávky energie v EÚ. Prvým krokom deklarovaným v EZD v súvislosti 

s týmto cieľom bude vyhodnotenie národných energetický a klimatických plánov 

členských štátov predložených v roku 2019. Na základe toho sa zváži revízia energetickej 

legislatívy vrátane nariadenia o transeurópskych energetických sieťach (TEN-E) a 

pripravia sa ďalšie opatrenia, o. i. na integráciu obnoviteľných zdrojov, zvyšovanie 

energetickej efektívnosti, riešenie energetickej chudoby a budovanie inteligentnej 

infraštruktúry.42 

5.2.3. Mobilizácia priemyslu v záujme čistého a obehového hospodárstva 

Ďalším cieľom je aj dosiahnutie klimaticky neutrálneho a čistého obehového 

hospodárstva. To si bude vyžadovať úplnú mobilizáciu, dekarbonizáciu a modernizáciu 

priemyslu, a to najmä energeticky náročných odvetví ako oceliarstvo, chemický a 

cementársky priemysel, ako aj odvetví náročných na zdroje ako textilný priemysel, 

stavebníctvo, elektronika či plasty. Kľúčovými dokumentami pre dosahovanie týchto 

cieľov sú nová Priemyselná stratégia EÚ a Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, 

ktoré boli prijaté v marci 2020.43 

5.2.4. Výstavba a renovácia efektívne využívajúca energiu a zdroje 

Dôležitými sektormi z hľadiska EZD sú aj sektor stavebníctva a obnovy budov. Na 

dosiahnutie klimatickej neutrality bude nutné zvýšiť mieru renovácie budov, zosúladiť 

sektor stavebníctva s potrebami obehového hospodárstva a požiadavkami na energetickú 

efektívnosť a odolnosť proti zmene klímy. Preto EK zverejnila stratégiu Renovačná vlna 

pre klimatickú neutralitu a obnovu, ktorej cieľom je aspoň zdvojnásobiť ročnú mieru 

renovácie rezidenčných a nerezidenčných budov do roku 2030 a posilniť hĺbkové 

renovácie, čo by malo viesť k renovácii 35 mil. budov do roku 2030.44 

 
40Európska zelená dohoda. Portál Ministerstva životného prostredia SR. Online: 

https://www.minzp.sk/ezd/ (cit. 10.04.2022) 
41Tamtiež 
42Tamtiež  
43Tamtiež 
44Európska zelená dohoda. Portál Ministerstva životného prostredia SR. Online: 

https://www.minzp.sk/ezd/ (cit. 10.04.2022). 

https://www.minzp.sk/ezd/
https://www.minzp.sk/ezd/
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„V rámci Európskej únie spotrebujú budovy okolo 40 % energie a vyprodukujú 36 % 

skleníkových plynov, čo z nich robí najväčších spotrebiteľov energie v Európe.45 Efektivitu 

budov chcú spoločne Európska Rada a Európsky Parlament pomôcť dosiahnuť pomocou 

smernice, ktorá stanoví štandardy pre stavby vytvorením pevného plánu renovácie 

starých budov alebo udeľovania certifikátov pri predaji, prepise alebo prenájme budov.“46 

5.2.5. Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu 

EZD ďalej určuje potrebu urýchleného prechodu na udržateľnú a inteligentnú 

mobilitu. Kľúčovým opatrením bude zastavenie podpory pre fosílne palivá a 

zohľadňovanie vplyvu dopravy na životné prostredie. EK taktiež vytýčila ambíciu 

rozširovania systému EÚ na obchodovanie s emisiami na odvetvie námornej dopravy, 

preskúmania možností na podporu udržateľných alternatívnych palív, ako aj revíziu 

súvisiacej legislatívy.47 

5.2.6. Z farmy na stôl: spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém 

Ďalej EZD kladie za cieľ aj prechod na spravodlivý, zdravý, udržateľný a k 

životnému prostrediu ohľaduplný potravinový systém na čo má slúžiť primárne 

stratégia „Z farmy na stôl“, ktorá bola zverejnená v máji 2020. Cieľom stratégie Farm to 

Fork je urýchliť náš prechod na udržateľný potravinový systém, ktorý by mal mať 

neutrálny alebo pozitívny vplyv na životné prostredie; pomôcť zmierniť zmenu klímy a 

prispôsobiť sa jej vplyvom; zvrátiť stratu biodiverzity; zabezpečiť potravinovú 

bezpečnosť a prístup k bezpečným a výživným potravinám; zachovať cenovú dostupnosť 

potravín a zároveň vytvárať spravodlivejšie ekonomické výnosy a podporovať 

konkurencieschopnosť dodávateľského sektora EÚ a spravodlivý obchod.48 

Okrem toho obsahuje aj ambície znížiť používanie chemických pesticídov a hnojív; 

znížiť stratu živín v pôde; zvýšiť mieru ekologického obhospodarovania 

poľnohospodárskej pôdy v EÚ; znížiť množstvo potravinového odpadu a rozšíriť 

používanie udržateľných poľnohospodárskych praktík. Stratégia bude mať dopad aj na 

novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Medzi konkrétne návrhy opatrení na 

dosahovanie týchto cieľov patria napríklad daňové stimuly na podporu ekologickej 

potravinovej produkcie; harmonizované povinné označovanie výživovej hodnoty a 

pôvodu výrobkov; lepšie monitorovanie dodávateľských reťazcov a boj proti 

potravinovým podvodom; podpora používania alternatívnych spôsobov ochrany úrody 

 
45Clean energy for all Europeans package: Energy performance in buildings. Portál Európskej komisie 

(European Commission website), 17. marec 2020. Online: https://energy.ec.europa.eu/index_en 

(10.04.2022). 
46BALÁŽ, D.: Európsky právny rámec pre klímu. In: Pražský studentský summit background report, 2020. 

s. 6. Dostupné online: https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2021/02/Evropsky-pravni-

ramec-pro-klima.pdf (cit 09.04.2022).  
47Európska zelená dohoda. Portál Ministerstva životného prostredia SR. Online: 

https://www.minzp.sk/ezd/ (cit. 10.04.2022). 
48Farm to fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. Portál Európskej 

Komisie. Online: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en (cit. 11.04.2022). 

https://energy.ec.europa.eu/index_en
https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2021/02/Evropsky-pravni-ramec-pro-klima.pdf
https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2021/02/Evropsky-pravni-ramec-pro-klima.pdf
https://www.minzp.sk/ezd/
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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pred škodcami a chorobami; alebo zohľadňovanie a presadzovanie týchto zásad v 

dohodách EÚ s tretími krajinami.49 

5.2.7. Zachovanie a obnova ekosystémov a biodiverzity 

Pokračujúc ochranou a obnovou biodiverzity a dobre fungujúcich ekosystémov, 

môžeme konštatovať, že tento cieľ je kľúčový pre zvýšenie odolnosti a predchádzanie 

výskytu a šíreniu budúcich chorôb a taktiež pre zotavenie Európy zo súčasnej korona 

krízy. Stratégia stanovuje, ako dosiahnuť cieľ, aby sa biodiverzita v Európe do roku 2030 

obnovila a zaoberá sa piatimi hlavnými príčinami straty biodiverzity (t. j. neudržateľné 

využívanie pôdy a mora, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečistenie a 

invazívne cudzie druhy). Stanovuje posilnený rámec riadenia s cieľom zaplniť zostávajúce 

medzery, zabezpečuje úplné vykonávanie právnych predpisov EÚ , pričom prepája všetky 

existujúce aktivity. Obsahuje konkrétne ciele v kľúčových oblastiach ako ochrana prírody; 

poľnohospodárstva; pôdy; vodných zdrojov, ktorými sa reaguje na hlavné príčiny straty 

biodiverzity.50 

S týmto cieľom sa spája Akčný plán pre nulové znečistenie ovzdušia, vody a pôdy. 

Medzi konkrétne stratégie patrí napríklad zabezpečenie koherentnej siete chránených 

území (30% územia na pevnine a 30% na mori), vrátane prísne chránených území s 

výskytom primárnych a starých lesov (10% územia pod prísnou ochranou), príprava 

Plánu obnovy prírody EÚ (obsahujúceho záväzky týkajúce sa opeľovačov, zníženia 

využívania chemických a rizikových pesticídov, obnovy riek, odstraňovanie kontaminácií, 

a iné), zavedenie nového systému riadenia európskej biodiverzity alebo zabezpečenie 

integrovaného prístupu so zapojením spoločnosti.51 

5.2.8. Ambícia nulového znečistenia pre netoxické prostredie 

Ďalším naznačeným cieľom EZD je ambícia nulového znečistenia pre netoxické 

prostredie. Na tento účel bola predstavená Stratégia pre chemické látky v záujme 

udržateľnosti, ktorá si kladie za cieľ postupné znižovanie až elimináciu 

environmentálnych a zdravotných rizík pôsobenia chemických látok a odpadov. Orientuje 

sa na podporu inovácií v prospech vývoja bezpečných a udržateľných alternatívnych 

chemických látok.52 

5.2.9. Zhrnutie čiastkových cieľov  

Pre zhrnutie, dohoda v sebe zahŕňa viacero nosných prvkov. Medzi najdôležitejšie 

patria výrazné zvýšenie ambícií Európskej únie v oblasti klímy na roky 2030 a 2050. 

Rovnako zabezpečenie dodávok čistej a cenovo dostupnej energie pričom sústrediť sa 

bude na posilňovanie produkcie energie z obnoviteľných zdrojov, rozširovanie 

 
49Európska zelená dohoda. Portál Ministerstva životného prostredia SR. Online: 

https://www.minzp.sk/ezd/ (cit. 10.04.2022) 
50Tamtiež 
51Tamtiež 
52Tamtiež 
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medzinárodnej spolupráce pri zlepšovaní energetickej infraštruktúry či na boj proti 

energetickej chudobe. Ďalej sa chce zamerať na rýchlejší a efektívnejší rozvoj obehového 

hospodárstva, predovšetkým v odvetviach náročných na zdroje (textilný priemysel, 

stavebníctvo, elektronika a plasty) a pozitívne vplývať na spotrebiteľské správanie 

(preferencia opätovne použiteľných trvácnych výrobkov). Riešiť bude aj energeticky 

náročné oblasti ako je výstavba a obnova budov alebo doprava, ktorých podiel na 

emisiách skleníkových plynov je mimoriadne vysoký. Vypracovanie a následná 

implementácia Stratégie z „Farmy na stôl“ má zase viesť k udržateľnejšej potravinovej 

politike zapojením všetkých fáz potravinového reťazca. 

6. Vplyv pandémie covid-19 na progres EZD 

„Krátko po predstavení EZD sa vo svete a postupne aj v Európe začala šíriť pandémia 

koronavírusu. Boj proti tejto pandémii a s ním spojené opatrenia zabránili jej 

nekontrolovateľnému šíreniu, no zároveň paralyzovali svetovú a európsku ekonomiku. 

Hospodárske dôsledky týchto opatrení je v súčasnosti stále ťažké odhadnúť, ale 

predpokladá sa celosvetový ekonomický prepad a recesia. V súvislosti s tým vznikli 

obavy, aby sa EÚ neodklonila od stanovených klimatických a environmentálnych cieľov. 

Európske inštitúcie, ako aj väčšina ministrov životného prostredia členských štátov 

EÚ, vrátane ministra životného prostredia SR, sa prihlásili k tzv. zelenej obnove 

hospodárstva, v ktorej centre má byť EZD a jej ciele. To potvrdili aj ciele nemeckého 

predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začalo 1. júla 2020, a taktiež rokovania 

o posilnenom Viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021-2027 (dlhodobý 

rozpočet EÚ), počas ktorých sa Európska rada dohodla na zásade využitia minimálne 30% 

čerpaných prostriedkov posilneného rozpočtu na opatrenia v oblasti zmeny klímy. Tým 

sa tento rozpočet EÚ stal zatiaľ najzelenším v histórii, pričom sa diskutuje aj o využití 8 – 

10% prostriedkov na ochranu biodiverzity.“53 

„Súčasná kríza poukázala na krehkosť súčasného hospodárskeho modelu a na 

previazanosť zdravého životného prostredia, zdravia ľudí, fungovania hospodárstva a 

našej spoločnosti. Je dôležité, aby sa hospodárstvo EÚ pretransformovalo na udržateľnejší 

a k prírode šetrnejší model ekonomiky, ktorý by nám umožnil efektívne bojovať proti 

zmene klímy, degradácii ekosystémov a strate biodiverzity. Tieto problémy sú stále 

prítomné a musia byť nevyhnutne riešené. Zelená transformácia má okrem toho potenciál 

zabezpečiť väčšiu odolnosť, sebestačnosť a nezávislosť hospodárstva EÚ, ako aj jeho 

rozvoj. EZD bola od začiatku koncipovaná ako transformačná stratégia rastu a rozvoja 

smerom k udržateľnému a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu a obsahuje celý rad 

opatrení, ktorých cieľom je pôsobiť stimulujúco na hospodársky rast, tvorbu pracovných 

miest a rozvoj inovácií. Zároveň obsahuje aj sociálnu dimenziu obsiahnutú v ambícii 

zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu.“54 

 
53Európska zelená dohoda Kríza v dôsledku pandémie Covid-19 a zelená obnova hospodárstva. Portál 

Ministerstva životného prostredia. Online: https://www.minzp.sk/ezd/ (cit. 11.04.2022). 
54Tamtiež  

https://www.minzp.sk/ezd/


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

26 
 

Záver 

Už v roku 1985 bol prijatý Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (dopĺňaný 

v rokoch 1987 a 1992) ako jedna z odpovedí na míľnik vo vývoji moderného 

formatívneho obdobia medzinárodného práva životného prostredia- Konferencie OSN 

o životnom prostredí (Štokholm, 1972).  Dohovor mal za cieľ obmedziť vypúšťanie ozónu 

škodlivých látok na 25% spotreby v roku 1986.55 

Ak sa posunieme o dve dekády ďalej do výlučného prostredia Európy, stránka 

Rady EÚ uvádza: „Ciele EÚ do roku 2020 boli stanovené v klimaticko-energetickom balíku 

prijatom v roku 2008 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 

2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení 

a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES). Jedným z nich bolo zníženie 

emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Odhaduje sa, že 

emisie v EÚ v roku 2020 boli o 31 % nižšie ako v roku 1990, čo znamená, že cieľ EÚ bol 

prekročený o 11 percentuálnych bodov. Potvrdené dáta ukazujú, že úroveň emisií je v 

roku 2019 o 24 % nižšia v porovnaní s rokom 1990. Silný prepad úrovne emisií bol 

zaznamenaný medzi rokmi 2019 a 2020 v dôsledku Covid-19 pandémie.“56 

Cieľ EÚ do roku 2030 stanovený v Klimatickom právnom predpise EÚ ráta s poklesom 

emisií minimálne o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Pripravovaný balíček novej 

legislatívy známy pod pojmom "Fit for 55" je súbor návrhov na revíziu a aktualizáciu 

právnych predpisov EÚ a na zavedenie nových iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby boli 

politiky EÚ v súlade s cieľmi v oblasti klímy, najmä dosiahnuť ciele stanovené v Európskej 

zelenej dohode a urobiť z Európy klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050.57 Podľa 

najnovších prognóz členských štátov založených na existujúcich opatreniach by však do 

roku 2030 bolo zníženie čistých emisií iba o 41 %.  

V rámci tohto vývoja vidíme drastické zintenzívňovanie iniciatív v oblasti znižovania 

emisií. Naskytá sa tak otázka, či sú členské štáty Európskej únie schopné udržať tento 

trend a naozaj naplniť vízie, ktoré si Európska komisia razantne nastavila.  

„Prvotný návrh Komisie si získal pozitívne ohlasy, no po hlbšej analýze vykazuje isté 

nedostatky. Pozitívna je jeho nadväznosť na ostatné iniciatívy EÚ, OSN a svojím 

zakotvením v európskom práve aj vymáhateľnosť od členských štátov. Miestami je však 

 
55JANKUV, J.: Medzinárodné právo verejné, Druhá časť, Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 105 
56Ciele EÚ v boji proti klimatickým zmenám: ako pokračujeme? (infografika). Spravodajstvo Európskeho 
parlamentu, 11. júl 2018, aktualizované 15. marec 2022. Dostupné online: 
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180706STO07407/ciele-eu-v-boji-proti-
klimatickym-zmenam-ako-pokracujeme (cit. 03.04.2022). 
57Balík fit for 55. Portál Európskej rady a Rady Európskej Únie. Dostupné online: 

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ 

(cit. 03.04.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32009L0028
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180706STO07407/ciele-eu-v-boji-proti-klimatickym-zmenam-ako-pokracujeme
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180706STO07407/ciele-eu-v-boji-proti-klimatickym-zmenam-ako-pokracujeme
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
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príliš vágny a pre iných, najmä menej rozvinuté ekonomiky, ktoré sú paradoxne hlavnými 

čerpajúcimi zo zdrojov EÚ príliš radikálny a tvrdý.“58  

V rámci odpovede na otázku realizovateľnosti EZD môžeme nadviazať na prognózu 

riaditeľa Európskej environmentálnej agentúry, ktorú sme spomenuli v úvode. „Európa 

preukázala, že dokážeme dosiahnuť pokrok pomocou prísnych a záväzných právnych 

predpisov. Keď sa zakážu škodlivé technológie, nájdeme spôsoby, ako lepšie postupovať. 

Ukázalo sa, že zlepšenie  poznatkov a zdôrazňovanie príliš vysokej ceny za znečisťovanie 

funguje. Ľudia a inštitúcie, ktoré sme vybudovali, sú navzájom prepojené, aby účinne 

bojovali  proti zreteľnému a pretrvávajúcemu nebezpečenstvu. Aj keď je pre nás 

náročnejšie pochopiť nejasné, neviditeľné alebo pomaly prebiehajúce katastrofy a 

bojovať s nimi, a jednou z týchto výziev je znečistenie, po prvý raz v modernej histórii 

máme prostriedky na dosiahnutie výroby tepla a elektriny, mobility a potravinárskej 

výroby bez škodlivého znečisťovania. Už nemusíme tolerovať znečisťovanie, ktoré 

postihuje ľudí a životné prostredie, ako nevyhnutný vedľajší produkt pokroku.“59 

Rozhodujúcimi teda boli aj sú kroky jednotlivcov, avšak je úlohou Európskej únie 

nastaviť svoju právnu úpravu natoľko účinne a presne, aby smerovala k udržateľnej 

budúcnosti a iniciatívy Európskej zelenej dohody nezostali len v rovine opomenuteľných 

vízií, pričom na základe doterajšieho plnenia cieľov v oblasti ochrany životného 

prostredia môžeme nateraz konštatovať, že ide o naplniteľný cieľ.  

  

 
58BALÁŽ, D.: Európsky právny rámec pre klímu. In: Pražský studentský summit background report, 2020. 

s. 8. Dostupné online: https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2021/02/Evropsky-pravni-

ramec-pro-klima.pdf (cit 09.04.2022). 
59BRUYNINCKX, H.: Signály EEA, 2020, s. 5,6,7. Dostupné online: 

https://www.eea.europa.eu/sk/publications/signaly-eea-2020-europa-na (cit. 02.04.2022). 
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Význam Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v kontexte 

Európskej zelenej dohody 

Lenka Bruňová 

 

Abstrakt  

Cieľom práce je objasniť podstatu Agendy 2030 spolu s  Európskou zelenou dohodou (ako 

prostriedky tzv. „mäkkého práva“) a prezentovať spôsob riešia problematiku ochrany 

životného prostredia. Pre účel tohto príspevku je relevantnou ich právna záväznosť, 

respektíve spôsob ich aplikácie v praxi a vnútroštátnom práve jednotlivých štátov, 

vymedzenie jednotlivých cieľov Agendy 2030 týkajúcich sa ochrany životného prostredia 

a ich prepojenie s Európskou zelenou dohodou. 

Úvod 

Životné prostredie a jeho ochrana sa považuje za tému posledných rokov. 

Spoločnosť si postupne uvedomuje dôležitosť životného prostredia a katastrofálne 

následky, ktoré bude mať jeho poškodzovanie v budúcnosti, ak ľudstvo ako celok 

nepodnikne kroky na to, aby zamedzilo, resp. obmedzilo ľudský vplyv na našu planétu. 

Ako jednotlivci na tento problém - my občania - nemáme veľký dosah. Avšak ako 

spoločnosť, ktorá sústavne dáva najavo, že jej nie je ľahostajné akým spôsobom sa 

využívajú neobnoviteľné zdroje, znečisťujú vody, ovzdušie a podobne, napríklad 

prostredníctvom vzdelávania širokej verejnosti o danej problematike, pokojnými 

protestami (Fridays for Future) a osvojením si bežných činností, ktoré pomáhajú, alebo 

aspoň nepoškodzujú životné prostredie, dokážeme aj ako jednotlivci a členovia 

spoločnosti pomôcť zmene a požadovať zmenu aj v oblasti normotvorby vlád. Vyspelejšie 

štáty, resp. zoskupenia štátov (Európska únia, Organizácia Spojených národov) si už tento 

problém uvedomujú a snažia sa svojou normotvorbou a v rámci svojich kompetencií 

prichádzať s riešeniami. No vysporiadať sa s potrebami jednotlivých členských štátov nie 

je jednoduché a riešenie environmentálnych problémov prichádza pomaly, pomalšie, než 

je potrebné. Príkladmi konania štátnych zoskupení sú napríklad prijatie Agenda 2030, 

alebo Európska zelená dohoda, ktoré sú ťažiskovými dokumentmi tejto práce. Vo svojej 

práci na tému „Význam Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v kontexte Európskej zelenej 

dohody“ sa venujem konkrétnym cieľom Agendy 2030 v oblasti ochrany životného 

prostredia ako iniciatívy Organizácie Spojených národov v súvislosti s Európskou zelenou 

dohodou ako dokumentu prijatému Európskou komisiou, ich záväznosti 

a vykonateľnosti. Takisto je mojím zámerom porovnanie možnosti implementácie oboch 

dokumentov. Okrem toho uvádzam ciele späté s oblasťou životného prostredia 

a ilustrujem ich vyobrazenie ako v Agende 2030, tak v Európskej zelenej dohode. 
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1.  Európska zelená dohoda 

Európska zelená dohoda (ďalej len „EZD“), ktorá bola schválená Európskou komisiou 

v septembri v roku 2019 je dokumentom, ktorý reflektuje na potrebu zásadnej zmeny 

v oblasti životného prostredia. EZD vymedzila hodnotovú stratégiu, na základe ktorej sa 

majú riadiť členské štáty Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) v rámci svojej vnútroštátnej 

normotvorby. S iniciatívou na uzavretie takejto dohody prišla Ursula von der Leyenová, 

ktorá po svojom nástupe do funkcie predsedníčky Európskej komisie deklarovala, že 

ochrana životného prostredia sa stane prioritou, na rozdiel od jej predchodcov, ktorí sa 

zaoberali najmä oblasťou bezpečnosti. EZD za svoje hlavné ciele pokladá zníženie emisií 

a skleníkových plynov v ovzduší o 50-55% do roku 2030 a o 100% do roku 2050; 

hospodársky rast, ktorý nebude závisieť od využívania neobnoviteľných zdrojov, 

a podobne, pričom napĺňanie zámerov EZD neobíde žiadneho jednotlivca. EZD ale sama 

o sebe nie je právne záväzným dokumentom.1 Na to, aby sa EZD stala právne záväznou, 

bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, 

ktoré stanovuje dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, čo sa zhoduje s hlavným 

cieľom EZD  (európsky právny predpis v oblasti klímy).2 

2. Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola prijatá Valným zhromaždením 

Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) v roku 2015 je súborom cieľov, ktoré 

považuje OSN za nevyhnutné splniť v rozmedzí rokov 2020 - 2030.  Týmto „počinom“ OSN 

zaviedla novú stratégiu plnenia cieľov vo forme plánovania.  Na týchto cieľoch sa 

podieľajú jednotlivé štáty, ktoré prenášajú ciele Agendy 2030 do svojho vnútroštátneho 

práva.  

V roku 2015 bola prijatá tzv. Parížska dohoda, ktorá vymedzila základnú štruktúru 

opatrení na ochranu životného prostredia tým, že stanovila limit pre zvyšovanie teploty 

ovzdušia o nie viac ako 2°C, ideálne blížiac sa ku 1.5 °C ročne. Táto zmluva predstavuje 

prostriedok tzv. „hard law“ („tvrdého práva“), teda skutočne záväzného práva, z ktorého 

zmluvných stranám vyplývajú povinnosti, ktoré sú vynútiteľné.  Ako príklady povinností 

uvedených v predkladacej správe uvediem napríklad povinnosť pripravovať sa na 

dôsledky zmeny klímy, sledovať a hodnotiť dopady a budovať odolnosť ekosystémov 

a sociálnych a ekonomických systémov a povinnosť sledovať emisie a informovať o ich 

množstve sa vzťahuje tiež na všetky krajiny, nielen na rozvinuté, ako to bolo doteraz. 

Napriek tomu, že je Parížska dohoda definovaná ako prostriedok „tvrdého práva“, tak 

explicitne neukladá zmluvným stranám sankcie v prípade porušenia jej ustanovenia 

 
1Climate Action and the Green Deal: Path to climate neutrality. An official website of the European Union. 

Dostupné online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-

deal/climate-action-and-green-deal_en (cit. cit. 9.4.2022). 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec 
na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky 
právny predpis v oblasti klímy) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal_en


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

33 
 

Na vykonanie Parížskej dohody je potrebný zákon - je teda prezidentskou 

medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a pred jej 

ratifikáciou prezidentom Slovenskej republiky sa vyžaduje súhlas Národnej rady 

Slovenskej republiky. Táto dohoda nie je medzinárodnou zmluvou o ľudských právach 

a základných slobodách, medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný 

zákon a ani medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti 

fyzických osôb alebo právnických osôb. Parížska dohoda teda  nemá prednosť pred 

zákonmi. 

2.1. Právny status a aspekty Agendy 2030 

Ako už bolo spomínané, Agenda 2030 nezakotvuje konkrétny mechanizmus 

dosahovania cieľov, je akýmsi hodnotovým dokumentom, ktorý má usmerňovať 

normotvorbu v členských štátoch. Agenda 2030 nedefinuje presné záväzky z nej 

vyplývajúce pre členov OSN. V tomto prípade sa teoretici rozchádzajú v názore na to, či 

Agenda 2030 predstavuje iba hodnotové vymedzenie cieľov a je iba dokumentom tzv. 

„soft law“ na ochranu životného prostredia, alebo či štáty právne zaväzuje. Maryna 

Rabinovich z Hamburskej univerzity sa stotožňuje s názorom, že Agenda 2030 

predstavuje prostriedok tzv. soft law. 

Podľa nej sa Agenda 2030 považuje sa právne nezáväzný dokument, ktorý môže, ale 

nemusí byť neskôr premietnutý aj do záväznej podoby v prípade, ak sa ňou bude 

inšpirovať medzinárodná zmluva, alebo sa stane záväznou ako obyčajová norma. 

Z uvedeného vyplýva, že Agenda 2030 je využiteľná primárne v oblasti právne 

nezáväzných dokumentov, akými sú deklarácie, princípy a vyhlásenia.3 

2.2. Dôsledky Agendy 2030  

Agenda 2030 nemôže mať priamy dosah na právny poriadok EÚ. Avšak existuje 

niekoľko nepriamych dôsledkov, ktoré Agenda 2030 môže mať na právo EÚ.  Agenda 

2030 zdôrazňuje dôležitosť použitia medzinárodných dokumentov, ktoré tvoria „hard 

law“ – teda sú právne záväzné. Príkladom takýchto dokumentov je pre účel tejto práce už 

vyššie spomínaná Parížska dohoda. Druhým nepriamym dôsledkom je fakt, že Agenda 

2030 vyzýva na dodržiavanie medzinárodného práva a konanie v súlade s ním, no tieto 

výzvy sú veľmi vágne a len zriedka zakladajú povinnosti na základe „tvrdých“ 

dokumentov. Avšak Agenda 2030 nie je nevyhnutne vágnym, nezáväzným dokumentom, 

ktorý je jednoduché opomenúť.  

 

 
3RABINOVYCH, M.: The Legal Status and Effects of the Agenda 2030. In: Journal of Contemporary 

European Research, 2020, s. 184,. Dostupné online: 

https://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/1071 (cit. 10.4.2022). 

https://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/1071


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

34 
 

3.  Ciele Agendy 2030 na pozadí EZD 

 

3.1. Cieľ Agendy č. 7: Dostupná a čistá energia 

Cieľ Agendy s názvom „Dostupná a čistá energia“ má zabezpečiť prístup k energii 

z obnoviteľných zdrojov a  jej dostupnosť pre všetkých jednotlivcov. Je nevyhnutné, aby 

sa posilnila medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu možností inkorporovania 

vedeckých objavov a vývoja do bežného života a aby sa stala súčasťou každodenného 

života obyvateľstva prostredníctvom zlepšovania infraštruktúry.4 Dohoda tento cieľ 

čiastočne konkretizuje. Členským štátom Európskej únie z nej vyplýva podpora výskumu 

a vývoja v oblastiach dopravy, používania zeleného vodíka, nízko-uhlíkovej výroby ocele, 

a pod. za predpokladu, že vyššie vzdelávacie inštitúcie budú spolupracovať na 

prezentovaní týchto cieľov v oblasti zmeny klímy a obnoviteľnej energie, čo platí aj pre 

EZD. 

Na dodržiavanie záväzkov v oblasti čistej energie si EÚ stanovila tzv. „2030 climate 

and energy framework“ (Rámec politiky EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky) prijatý 

na roky 2020 až 2030, ktorého ťažiskovým bodom je zníženie emisií o 40% do roku 2030.  

Tento rámec zdôrazňuje dôležitosť cieľov, ktoré sú si podobné aj s EZD. Okrem zníženia 

emisií do roku 2030 od 40% (EZD udáva 50-55%) stanovuje aj zvýšiť podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v EÚ najmenej na 27 %, čo bude záväzné na úrovni 

EÚ pre členské štáty na to, aby si jednotlivé štáty stanovili pre nich nákladovo účinný 

spôsob dosahovania vytýčených cieľov; reformovať ETS (Európsky systém pre 

obchodovanie s emisiami) prostredníctvom vytvorenia novej rezervy stability trhu a 

sprísnením ročného stropu emisií po roku 2020, ďalej zlepšovať energetickú účinnosť, 

ktorá má zásadný význam pre konkurencieschopnosť, bezpečnosť dodávok energie a 

udržateľnosť. Takisto vytvoriť nový európsky systém riadenia zameraný na dosahovanie 

energetických a klimatických cieľov. Členské štáty budú musieť vytvoriť vnútroštátne 

plány na zabezpečenie konkurencieschopného, bezpečného a udržateľného 

energetického systému.5  

Zelená dohoda taktiež zakotvuje revíziu tzv. „Smernice o zdanení energie (SZE)“ ktorá 

je aj podľa názoru Európskej komisie neaktuálna, nereflektuje požiadavky smerujúce ku 

 
4SDGs: Goal 11: Sustainable cities and communities. In: United Nations Development Programme.  

Dostupné online: https://www.undp.org/sustainable-development-

goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_cam

paign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf1CyEUlITmrKbdS

8VwBthMRPLb9qiGziaPxWvOlMWWQusQ-gvzrZ6RoCDSoQAvD_BwE#sustainable-cities-and-

communities (cit. 19.4.2022). 
5Communication from The Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic 

and Social Commitee and The Commitee of the regions: A policy framework for climate and energy in the 

period from 2020 to 2030. 2014, s. 5-6, 8-9. Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN (cit. 4.4.2022).  

https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf1CyEUlITmrKbdS8VwBthMRPLb9qiGziaPxWvOlMWWQusQ-gvzrZ6RoCDSoQAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf1CyEUlITmrKbdS8VwBthMRPLb9qiGziaPxWvOlMWWQusQ-gvzrZ6RoCDSoQAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf1CyEUlITmrKbdS8VwBthMRPLb9qiGziaPxWvOlMWWQusQ-gvzrZ6RoCDSoQAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf1CyEUlITmrKbdS8VwBthMRPLb9qiGziaPxWvOlMWWQusQ-gvzrZ6RoCDSoQAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf1CyEUlITmrKbdS8VwBthMRPLb9qiGziaPxWvOlMWWQusQ-gvzrZ6RoCDSoQAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN
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splneniu pomerne ambicióznych cieľov6, ktorými je primárne zníženie celkových emisií 

o 55% (50-55%) do roku 2030, čo je jedným z cieľov Agendy pre udržateľný rozvoj 2030.  

3.2. Cieľ č. 11: Udržateľné mestá a komunity 

Tento cieľ Agendy 2030 sa na prvý pohľad úplne nezhoduje s duchom tejto práce 

súvisiacej s ochranou životného prostredia (alebo o ktorom by pojednávala EZD), pretože 

cieľ Agendy 2030 „Udržateľné mestá a komunity“ sa primárne venuje otázke zväčšovania 

miest, vzniku slumov a poklesu pracovných príležitostí spôsobených zvyšovaním 

obyvateľstva (často s nízkym, alebo žiadnym vzdelaním), zvyšovanie hustoty 

obyvateľstva, najmä v okrajových častiach mesta a znižovanie životnej úrovne, čo 

predstavuje skôr sociálny problém, no rada by som navrhla environmentálny rozmer, 

ktorý sa za urbanizáciou spoločnosti „ukrýva“ a demonštrovať štúdiu profesora 

Haarstada. 

Spoločnosť sa postupne urbanizuje. OSN predpokladá, že do roku 2050 bude až 6,5bil. 

ľudí žiť v mestách.7 Podľa profesora geografie na Univerzite v Bergene Håvarda 

Haarstada, ale tento jav nie je výlučne negatívny, dokonca ho považuje 

z environmentálneho hľadiska za vhodnejší v kontexte ochrany životného prostredia. 

Svoju tézu odôvodňuje porovnaním husto zaľudneného Pekingu a nórskeho vidieka 

s nízkou hustotou obyvateľstva. Peking, aj napriek dlhodobo znečistenému ovzdušiu, 

vyprodukuje v prepočte na jedného obyvateľa menej znečistenia vďaka menším bytom, 

ktoré nepotrebujú byť silno vykurované a ktorých obyvatelia môžu využiť možnosť 

prepravovať sa mestskou hromadnou dopravou, v porovnaní so stavbami na vidieku, 

ktoré sú rozľahlejšie, potrebujú vynaložiť viac energie na vykurovanie a z ktorých je 

potrebné dochádzať (pravdepodobne autom) do priľahlých miest.8 

3.3. Cieľ č. 12: Zodpovedná spotreba a výroba 

Podstatou zodpovednej spotreby a výroby je zníženie uhlíkovej stopy zmenou 

spôsobu produkcie a konzumácie. Poľnohospodárstvo je najväčším spotrebiteľom vody, 

pričom na zavlažovanie sa využíva až 70% pitnej vody. Je dôležité, aby sme ako ľudstvo 

prestali s vypúšťaním toxického odpadu do vôd  a so znečisťovaním ekosystémov. 

Recyklácia už nestačí. Okrem znečisťovania životného prostredia je potreba sa 

 
6Revision of the Energy Taxation Directive (ETD): Questions and Answers. In: An official website of the 

European Union, 2021. Dostupné online: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662 (cit. 4.4.2022). 
7 Sustainable Development Goals: Sustainable Cities and Communities. In: United Nations Development 

Programme. https://www.undp.org/sustainable-development-

goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_cam

paign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwi6WSBhA EiwA6NiokwpP0OKpzhTNrEQ 

GhhMa8sSB2qQ5kxNSvD7pTXj5Ws7H4N_Um5aJRoC0M8QAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities  

(cit. 3.4.2022). 
8HELLELAND, Á. J.:Moving to large cities is good for the environment (rozhovor s H. Haarstadom). In: 

University of Bergen news, 2015. Dostupné online: https://www.uib.no/en/news/93714/moving-large-

cities-good-environment) (cit. 3.4.2022). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662
https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwi6WSBhA%20EiwA6NiokwpP0OKpzhTNrEQ%20GhhMa8sSB2qQ5kxNSvD7pTXj5Ws7H4N_Um5aJRoC0M8QAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwi6WSBhA%20EiwA6NiokwpP0OKpzhTNrEQ%20GhhMa8sSB2qQ5kxNSvD7pTXj5Ws7H4N_Um5aJRoC0M8QAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwi6WSBhA%20EiwA6NiokwpP0OKpzhTNrEQ%20GhhMa8sSB2qQ5kxNSvD7pTXj5Ws7H4N_Um5aJRoC0M8QAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwi6WSBhA%20EiwA6NiokwpP0OKpzhTNrEQ%20GhhMa8sSB2qQ5kxNSvD7pTXj5Ws7H4N_Um5aJRoC0M8QAvD_BwE#sustainable-cities-and-communities
https://www.uib.no/en/news/93714/moving-large-cities-good-environment
https://www.uib.no/en/news/93714/moving-large-cities-good-environment
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vysporiadať aj s problémami ako plytvanie jedlom na jednej strane a na strane druhej 

nedostatok potravy.9 

EZD upravuje najmä problematiku zodpovednej výroby. No zdôrazňuje, že ak sa k EÚ 

nepripoja aj ostatné nečlenské štáty hrozí, že dôjde k úniku uhlíka tak, že sa výroba 

presunie do štátov, ktoré majú nižšie ambície v oblasti ochrany životného prostredia 

a celosvetovo nedôjde ku zníženiu emisií. Okrem iného zdôrazňuje aj potrebu výroby 

energie a jej efektivity, pretože tá momentálne zodpovedá až za 75% emisií. Ekologicky 

prijateľnou je napríklad výroba energie pomocou vetra, mora a iných obnoviteľných 

zdrojov. 10 

V rámci zodpovednej spotreby a výroby prišla Európska komisia s iniciatívou 

dobrovoľného prevzatia záväzkov (angl. pledges). Táto iniciatíva je súčasťou Nového 

programu pre spotrebiteľov a požaduje, aby každá spoločnosť, ktorá sa zaviaže plniť tieto 

požiadavky, primárne identifikovala svoju uhlíkovú stopu a preukázateľne ju znižovala. 

Následne sa spoločnosti môžu dobrovoľne zaviazať plniť ďalšie úlohy, ktoré sú stanovené 

v Novom programe pre spotrebiteľov.11 Spoločnosti sa zaväzujú zverejňovať informácie 

o ich dopade na životné prostredie. Tieto záväzky sa budú v budúcnosti rozširovať, aby sa 

do tejto iniciatívy zapojilo čo najväčšie množstvo spoločností.12 

3.4. Cieľ č. 13: Ochrana klímy 

Tento pomerne vágny výraz zahŕňa širokú škálu environmentálnych problémov. 

Zdôrazňuje všadeprítomnosť zhoršovania stavu životného prostredia, keďže emisie od 

roku 1990 stúpli o 50%, pričom globálne otepľovanie má nezvrátiteľné následky. Takto 

prudká zmena klímy spôsobuje zintenzívnenie živelných katastrof, ktoré si vyžiadali smrť 

1,3 milióna ľudí v rokoch 1998-2017. Tento cieľ obsahuje návrh, že je efektívnejšie 

investovať 100 miliárd dolárov do menej rozvinutých krajín a podporiť ich v adaptácii na 

klimatickú zmenu a prechode na nízko-uhlíkové fungovanie.13  

 
9 United Nations Development Programme: SDGs in Action. In: UNDP. Dostupné online:  

https://www.undp.org/sustainable-

developmentgoals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_Engli

sh&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1Vs2p

fP7kigAfK-QkLq8t34RmX80-siqcr6pxk6HXsTUDFQUTrxiTMaAtjfEALw_wcB#responsible-consumption-

and-production, (cit. 4.4.2022) 
10 Európsky ekologický dohovor. In: oficiálna stránka Európskej komisie, 2019, s. 6.  Dostupné online: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF (cit. 2022-04-04) 
11European Commission: Sustainable Consumption Pledge. In: Oficiálna stránka Európskej únie, 2020. 

Dostupné online: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-

policy/sustainable-consumption-pledge_en 
12 Oznámenie Komisie - Nový program pre spotrebiteľov – finálna verzia, COM(2020) 696 final, 13. 11. 

2020, s.10., CELEX:https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN. 
13Sustainable development goals: Goal 13 Climate action, In: UNDP. Dostupné online: 

https://www.undp.org/sustainable-development 

goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_cam

https://www.undp.org/sustainable-developmentgoals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1Vs2pfP7kigAfK-QkLq8t34RmX80-siqcr6pxk6HXsTUDFQUTrxiTMaAtjfEALw_wcB#responsible-consumption-and-production
https://www.undp.org/sustainable-developmentgoals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1Vs2pfP7kigAfK-QkLq8t34RmX80-siqcr6pxk6HXsTUDFQUTrxiTMaAtjfEALw_wcB#responsible-consumption-and-production
https://www.undp.org/sustainable-developmentgoals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1Vs2pfP7kigAfK-QkLq8t34RmX80-siqcr6pxk6HXsTUDFQUTrxiTMaAtjfEALw_wcB#responsible-consumption-and-production
https://www.undp.org/sustainable-developmentgoals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1Vs2pfP7kigAfK-QkLq8t34RmX80-siqcr6pxk6HXsTUDFQUTrxiTMaAtjfEALw_wcB#responsible-consumption-and-production
https://www.undp.org/sustainable-developmentgoals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1Vs2pfP7kigAfK-QkLq8t34RmX80-siqcr6pxk6HXsTUDFQUTrxiTMaAtjfEALw_wcB#responsible-consumption-and-production
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Ochranu klímy a znižovanie emisií zakotvuje už vyššie spomínaná Parížska dohoda 

podpísaná v roku 2015, v Paríži 196 zmluvnými stranami. Hlavným cieľom zmluvy je limit 

na zvyšovanie teploty vzduchu, ktorá by nemala dosiahnuť viac ako 1.5°C ročne.14 

Parížska dohoda je medzníkom v multilaterálnom procese zmeny klímy, pretože je prvou 

zmluvou, ktorá spája tak veľké množstvo národov za účelom boja proti zmene klímy. 

Funguje na princípe 5 ročných cyklov. Počas cyklu rokov 2015-2020 si mali povinne 

naplánovať a vytvoriť tzv. vnútroštátne stanovené príspevky o tom ako budú postupovať 

pri plnení svojich cieľov. Dobrovoľne si zmluvné strany mohli vytvoriť aj tzv. dlhodobé 

stratégie, ktoré by mali napomôcť plneniu Parížskej zmluvy. 15 

3.5. Cieľ č. 14: Život pod vodou 

Teplota morí a oceánov stúpa, ľadovce sa topia, čo má sa následok zvyšovanie hladiny 

a vytvára nebezpečenstvo pre komunity žijúce na pobrežiach, kvôli ktorému existuje 

prognóza, že sa v budúcnosti budeme čoraz častejšie stretávať s tzv: klimatickým 

utečenectvom, kedy obyvatelia pobrežných oblastí budú nútení opustiť svoje domovy. 

Tento problém má napríklad Holandsko. Oceány čelia nadmernému rybolovu 

a znečisťovaniu. Agenda 2030 si dáva za cieľ ochraňovať morské a prímorské ekosystémy 

a adresuje udržateľné využívanie morí a oceánov. Tento cieľ je vymedzený veľmi 

všeobecne. Na jeho splnenie Agenda 2030 stanovuje „pod-ciele“ ako vzdelávať verejnosť 

o tejto problematike, znížiť vplyv znečisťovania na kyslosť oceánov, a pod.16 

EZD nazýva problematiku oceánov udržateľným modrým hospodárstvom. Moria 

a oceány, ak budú vhodne využívané, tak môžu odľahčiť poľnohospodársku pôdu. 

Európska komisia bude analyzovať zistenia vyplývajúce z osobitnej správy o oceánoch, 

ktorú vyhotovil Medzinárodný panel o zmene klímy.17 
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FCCC/CP/2015/L.9/Rev/1 (Dec. 12, 2015).  
15 The Paris Agreement. In: United Nations Climate Change, 2015. Dostupné na: 
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3.6. Cieľ č. 15: Život na pevnine 

Posledným, no nemenej dôležitým cieľom v oblasti životného prostredia zahŕňa 

poľnohospodárstvo, ochranu biodiverzity a prirodzených biotopov a snahu regulovať 

extenzívny výrub lesov, kvôli ktorému každoročne mizne okolo 13 miliónov hektárov 

lesa. Rovnako, Agenda 2030 považuje vo svojom cieli č. 15 za problém aj pašovanie 

vzácnych druhov zvierat. Agenda 2030 v bodoch ako tento cieľ dosiahnuť stanovuje 

nasledovné: boj s dezertifikáciou, zabránenie nelegálnemu pašovaniu vzácnych druhov, 

vzdelávať o danej problematike, a pod. 18 

Lesné ekosystémy sú v dôsledku zmeny klímy vystavené čoraz väčšiemu tlaku. 

Kvalita aj kvantita zalesnených oblastí EÚ sa musí zvýšiť, aby EÚ dosiahla klimatickú 

neutralitu a zdravé životné prostredie. Udržateľná obnova lesov a zalesňovanie, ako aj 

obnova degradovaných lesov môže zvýšiť absorpciu CO2 a zároveň zlepšiť odolnosť lesov 

a podporiť obehové biohospodárstvo. Komisia pripraví na základe stratégie biodiverzity 

do roku 2030 novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá bude zahŕňať celý cyklus 

lesného hospodárstva a podporí mnohé služby, ktoré nám lesy poskytujú. Hlavným 

zámerom novej stratégie lesného hospodárstva EÚ bude účinné zalesňovanie a ochrana a 

obnova lesov v Európe s cieľom pomôcť zvýšiť absorpciu CO2,, znížiť výskyt a rozsah 

lesných požiarov a podporiť biohospodárstvo v plnom súlade s ekologickými zásadami 

priaznivými pre biodiverzitu. 19 

EZD rovnako prichádza s iniciatívou „From Farm to Fork“ („z farmy na stôl“).“ Cieľom 

stratégie „Z farmy na stôl“ je v neposlednom rade aj stimulovať udržateľnú spotrebu 

potravín a podporovať cenovo dostupné zdravé potraviny pre všetkých. Dovážané 

potraviny, ktoré nespĺňajú príslušné environmentálne normy EÚ, nebudú na trhoch EÚ 

povolené. Komisia navrhne opatrenia, ktoré pomôžu spotrebiteľom pri výbere zdravých 

a udržateľných potravín a prispejú k obmedzeniu plytvania potravinami.“20 Výroba 

potravín ešte stále spôsobuje znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, prispieva k strate 

biodiverzity a zmene klímy a spotrebúva nadmerné množstvo prírodných zdrojov. Na 

druhej strane sa veľkou časťou vyrobených potravín plytvá. Nízko kvalitné stravovanie 

zároveň prispieva k obezite a chorobám, ako je rakovina. 

Záver 

Legislatíva v oblasti životného prostredia je stále pomerne vágne upravenou 

problematikou, no tlak zo strany verejnosti nepochybne „dotláča“ normotvorcov konať. 

Rozoberaná problematika je upravovaná ako prostredníctvom tzv. „hard law“ (právne 

záväzných aktov, z ktorých vyplývajú stranám práva a povinnosti), tak vo forme „soft law“ 

 
18Tamtiež 
19Európsky ekologický dohovor.  In: oficiálna stránka Európskej komisie, 2019, s. 14 https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f 

01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF (cit. 10.4.2022). 
20Európsky ekologický dohovor.  In: oficiálna stránka Európskej komisie, 2019, s. 12 https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f 

01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF (cit. 10.4.2022). 
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f%2001aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f%2001aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f%2001aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
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(prevažne hodnotových dokumentov, ktoré nie sú samé o sebe právne vynútiteľné). 

Rozdiel medzi nimi „stierajú“ iniciatívy ako Agenda 2030, ktorá je síce prostriedkom 

mäkkého práva, avšak ak sa ňou inšpirujú normotvorcovia, alebo súdne inštitúcie, stávajú 

sa jej časti sa záväznými. Na druhú stranu, Európska zelená dohoda (pôvodne tiež 

dokument mäkkého práva) získala svoju právnu vymáhateľnosť nadobudnutím platnosti 

a účinnosti Európskeho právneho predpisu v oblasti klímy (Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021). Oba uvedené dokumenty sledujú 

obdobný cieľ, napriek tomu, že doba ich platnosti sa líši a na danú problematiku sa 

pozerajú z odlišných uhlov pohľadu.  
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Klimatické zmeny ako hrozba pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť 

Lenka Poláčková 

 

Abstrakt  

Tento príspevok skúma dopad environmentálnych zmien na sektor medzinárodného mieru 

a bezpečnosti v regiónoch najviac postihnutých zmenou klímy, a zároveň predstavuje postoj 

medzinárodného spoločenstva k tejto problematike. Účelom práce takisto bolo porovnať 

súčasné prostriedky využívané na riešenie klimatických hrozieb s úvahami de lege ferenda 

o potenciálnych opatreniach, ktoré by v tomto smere mohli byť v budúcnosti zavedené.  

 

Úvod 

„V predvečer septembrového Klimatického summitu OSN sa na celom svete 

zmobilizovali milióny mladých mužov a žien a povedali svetovým lídrom: „Sklamali ste nás.“ 

A majú pravdu. Emisie sa zvyšujú na celom svete. Stúpa teplota. Dopad na oceány, lesy, 

správanie sa počasia, biodiverzitu, produkciu potravín, vodu, pracovné príležitosti a v 

konečnom dôsledku aj životy, je hrozivý – a bude len horší.“1 Slová generálneho tajomníka 

OSN Antónia Guterresa zdôrazňujú, že žijeme v dobe, ktorá je z hľadiska prekonania 

globálnej klimatickej krízy rozhodujúca. 

Z hodnotiacej správy Programu OSN pre životné prostredie o rozdiele medzi 

potrebami a vyhliadkami na zníženie emisií z roku 20212 totiž vyplýva, že pri súčasných 

záväzkoch štátov svet smeruje k nárastu teploty o 2,7 °C do konca storočia. Zistenia 

Medzivládneho panelu pre zmenu klímy3 navyše ukazujú, že i v prípade, ak by sme do 

roku 2050 znížili emisie vo všetkých sektoroch na menej ako polovicu v porovnaní s 

úrovňami v roku 1990, len ťažko sa vyhneme zvýšeniu teploty až o 2 °C oproti hodnotám 

spred priemyselnej revolúcie.4 

 
1GUTERRES, A.: Klimatické zmeny: Nezastaviteľné hnutie preberá iniciatívu. In: UN Information Service, 

Dostupné online: https://unis.unvienna.org/pdf/2019/Op-Eds/SG_Climate_Change_SK.pdf (cit. 17.05.2022). 
2 Program OSN pre životné prostredie: Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On – A World of Climate 

Promises Not Yet Delivered. 2021, Nairobi. Dostupné online: https://www.unep.org/resources/emissions-

gap-report-2021 (cit. 17. mája 2022). 
3 Medzivládny panel pre zmenu klímy: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of 

Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. V Masson-

Delmotte, P Zhai, A Pirani, et al. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2021. Dostupné online: 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ (cit. 17.05.2022) 
4 Priemerná teplota na Zemi je v súčasnosti o 1,1 °C vyššia ako na začiatku industrializácie okolo roku 1850. 

Podľa prognóz IPCC by emisie museli v nasledujúcom desaťročí prudko klesnúť a dosiahnuť nulovú 

hodnotu približne do roku 2050, aby sa otepľovanie obmedzilo na 1,5˚C, alebo do roku 2070, aby sa 

obmedzilo na 2˚C. 

https://unis.unvienna.org/pdf/2019/Op-Eds/SG_Climate_Change_SK.pdf
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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Takéto zvýšenie teploty predstavuje vážne bezpečnostné riziká, ktoré budú s 

postupným otepľovaním planéty stále pribúdať. Zahŕňajú výrazné demografické zmeny 

spôsobené migráciou, globálne vymieranie druhov a ekosystémov v dôsledku nárastu 

morskej hladiny a vlny horúčav, či ohrozenie potravinovej bezpečnosti v regiónoch 

závislých od zrážok.5 

Aj vidina takýchto, a mnohých iných, hrozieb spôsobených bezprecedentnými, 

nezvratnými a zväčša nepredvídateľnými klimatickými zmenami bola nepochybne 

popudom k zaradeniu zmeny klímy do dokumentov o národnej bezpečnosti a obrane 

viacerých krajín vrátane USA, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka alebo Ruska.6 

Ohrozujú ale klimatické zmeny okrem „ľudskej bezpečnosti“ i medzinárodný mier a 

bezpečnosť? Môžu viesť až k ozbrojeným konfliktom? Ako by malo v takomto prípade 

zareagovať medzinárodné spoločenstvo? Je Bezpečnostná rada spôsobilá vysporiadať sa 

s takýmto problémom? A čo iné orgány OSN? 

1. Geografické príklady konfliktov súvisiacich so zmenou klímy 

Vedci sa vo všeobecnosti zhodujú na tom, že klimatické zmeny nespôsobujú 

ozbrojené konflikty priamo. Bývajú označované ako „multiplikátor hrozieb“7 alebo 

dokonca „multiplikátor kríz“8 s hlbokými dôsledkami pre medzinárodný mier 

a stabilitu. Podobnú rétoriku využíva aj správa UNEP, vypracovaná na žiadosť 

ministerstiev zahraničných vecí krajín G7, s názvom "Nová klíma pre mier: Prijímanie 

opatrení vo vzťahu k rizikám súvisiacim s klímou a nestabilitou"9, ktorá rozoznáva sedem 

„zložených“ rizík vznikajúcich pri interakcii klimatických zmien s inými sociálnymi, 

hospodárskymi alebo environmentálnymi faktormi: 1.) boj o obmedzené zdroje, 2.) 

 
5 Podľa odhadov IPCC je už teraz približne polovica svetovej populácie, teda asi 3,6 miliardy ľudí, postihnutá 

nedostatkom vody v dôsledku extrémneho počasia. 
6 Pozri aj National Intelligence Estimate on Climate Change, 2021, zverejnený kanceláriou riaditeľa 

národného spravodajstva USA. Dostupné online: https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-

publications/reports-publications2021/item/2253-national-intelligence-estimate-on-climate-change . 

Dokument predstavuje jednotný názor všetkých 18 členov spravodajskej komunity, že zmena klímy 

predstavuje významnú bezpečnostnú hrozbu. Podľa ich prognózy bude čoraz viac zhoršovať riziká pre 

záujmy národnej bezpečnosti USA – ich dopady budú najmä po roku 2030 zvyšovať globálne napätie, 

zhoršovať situáciu v mnohých oblastiach sveta a tieto budú čeliť rastúcemu riziku nestability a potrebe 

humanitárnej pomoci. 
7 ISSE, S.: Climate change recognized as „threat multiplier“, UN Security Council Debates Its Impact on Peace, 

UNDP Somalia, 2019. Dostupné online: https://news.un.org/en/story/2019/01/1031322 (cit. 17.05. 

2022). 
8 Tlačová správa z high-level otvorenej debaty Bezpečnostnej rady OSN ohľadom udržania 

medzinárodného mieru a bezpečnosti zo dňa 23. februára 2021, SC/14445. Dostupné online: 

https://www.un.org/press/en/2021/sc14445.doc.htm (cit. 17.05.2022) 
9 RÜTTINGER, L; STANG, G.; SMITH D., TÄNZLER, D., VIVEKANANDA, J. et. al.: A New Climate for Peace – 

Taking Action on Climate and Fragility Risks. Executive Summary. Berlin/London/Washington/Paris: 

adelphi/International Alert/The Wilson Center/EUISS, 2015. Dostupné online: https://climate-diplomacy 

.org/magazine/conflict/new-climate-peace (cit. 17.05. 2022). 

https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications2021/item/2253-national-intelligence-estimate-on-climate-change
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications2021/item/2253-national-intelligence-estimate-on-climate-change
https://news.un.org/en/story/2019/01/1031322
https://www.un.org/press/en/2021/sc14445.doc.htm
https://climate-diplomacy.org/magazine/conflict/new-climate-peace
https://climate-diplomacy.org/magazine/conflict/new-climate-peace
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nezamestnanosť a environmentálne motivovaná migrácia, 3.) extrémne 

poveternostné javy, 4.) nestabilné ceny potravín a zásobovanie, 5.) strata územia 

a pohraničné spory o vodné zdroje10, 6.) zvyšovanie hladiny morí a degradácia 

pobrežia, 7.) tlak na medzinárodnú správu vecí verejných a vedľajšie účinky 

klimatických politík.  

Správa ďalej zdôrazňuje, že všetky tieto hrozby spolu idú „ruka v ruke“, pričom sa 

navzájom podnecujú alebo znásobujú. Je to spôsobené tým, že štáty sú menej pripravené 

čeliť zmene klímy, ak je ich schopnosť prispôsobiť sa oslabená konfliktom. Dokument 

z dielne Medzinárodného výboru Červeného kríža „Keď sa dážď mení v prach“11 uvádza, 

že 60% z dvadsiatich krajín, ktoré sú podľa indexu ND-Gain12 považované za 

najzraniteľnejšie voči zmene klímy, sú dejiskom ozbrojených konfliktov. Čiastočne je to 

spôsobené ich geografickou polohou, ale najmä tým, že konflikty prudko zvyšujú krehkosť 

inštitúcií, základných služieb, infraštruktúry a správy vecí verejných, ktoré sú 

rozhodujúce pre posilnenie spoločenskej odolnosti voči environmentálnym zmenám. 

V roku 2017 bolo štrnásť z 34 krajín v potravinovej kríze postihnutých ozbrojeným 

konfliktom aj fyzikálnymi dopadmi zmeny klímy.13 

Nasledujúce podkapitoly ukazujú na konkrétnych príkladoch, ako environmentálne 

zmeny znásobujú existujúce tlaky v najzraniteľnejších regiónoch sveta.  

1.1. Blízky východ  

Sýria14 je od roku 2011 zmietaná občianskou vojnou. Odborníci sa zhodujú, že 

významnú úlohu pri rozpútaní vojny zohralo ničivé sucho podnietené zmenou klímy. 

Takmer 75% rodín závislých od poľnohospodárstva utrpelo úplnú neúrodu. Táto 

potravinová kríza spolu so slabým hospodárstvom Sýrie, zvyšujúcou sa 

nezamestnanosťou, a sociálnou nerovnosťou viedla v marci 2011 k pokojnému protestu 

proti režimu prezidenta Baššára al-Asada, ktorý následne prerástol do krvavého 

konfliktu. 

V súčasnosti Afganistan15 zažíva najhoršie sucho za posledných 27 rokov, ktoré v 

kombinácii s pandémiou COVID-19 a hospodárskym poklesom po uvalení sankcií zo 

 
10 Na Blízkom východe a v severnej Afrike je asi 60% zdrojov povrchovej vody cezhraničných. 
11 ICRC: When rain turns to dust: Understanding and responding to the combined impact of armed conflicts 

and the climate and environment crisis on people’s lives, 2020, str. 12. Dostupné online: https://www.icrc.or 

g/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf (cit. 17. mája 2022) 
12 ND-Gain Index sumarizuje zraniteľnosť krajiny voči zmene klímy a iným globálnym výzvam v 

kombinácii s jej pripravenosťou zvýšiť v tomto smere svoju odolnosť. Napríklad Jemen, Mali, Afganistan, 

Konžská demokratická republika a Somálsko, ktoré sa potýkajú s konfliktom, patria medzi krajiny s 

najnižším hodnotením. Definícia a zoznam krajín. Dostupné online: https://gain.nd.edu/our-

work/country-index/ 
13 Tamtiež, str. 13 
14 A New Climate for Peace: Syria. Dostupné online: https://climate-diplomacy.org/new-climatepeace 

syria (cit. 17.5.2022) 
15 SIPRI: Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan, 2022. Dostupné online: https://www.sipri. 

org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20Afghanistan_february2022_FINAL.pdf (cit. 17. mája 2022) 

https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
https://climate-diplomacy.org/new-climatepeacesyria
https://climate-diplomacy.org/new-climatepeacesyria
file:///C:/Users/User/Downloads/Climate,%20Peace%20and%20Security%20Fact%20Sheet:%20Afghanistan,%202022
https://www.sipri.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20Afghanistan_february2022_FINAL.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20Afghanistan_february2022_FINAL.pdf
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strany USA výrazne zvýšilo hrozbu hladomoru a prispelo k čoraz častejším 

a intenzívnejším lokálnym sporom o pôdu a vodu. Takéto konflikty oslabujú odolnosť 

komunít a miestnych orgánov prispôsobiť sa zmene klímy a riešiť rastúcu humanitárnu 

núdzu a bezpečnostné riziká.  

1.2. Afrika  

Čadské jazero na okraji Sahary predstavuje životodarný zdroj pre komunity Nigeru, 

Nigérie, Kamerunu a Čadu. Desaťročie trvajúce sucho koncom minulého storočia 

spôsobilo redukciu jeho povrchovej plochy o 90%, čím ovplyvnilo 45 miliónov ľudí. Sucho 

sa pripisovalo rastúcim emisiám skleníkových plynov v kombinácii s prírodnými 

environmentálnymi faktormi. V jeho dôsledku sa obyvateľstvo muselo presídliť bližšie 

k brehu a začalo súperiť o prístup k vode. Slovami nigerijského prezidenta Buhariho "oáza 

v púšti" je teraz len púšťou... Farmári bojujú o to málo vody, čo im ešte zostalo; pastieri 

migrujú za zelenšími pastvinami, čo vedie ku konfliktom; naša mládež sa pridáva k 

teroristickým skupinám kvôli nedostatku pracovných miest a ťažkým ekonomickým 

podmienkam.“16  

V celom Saheli, ktorý sa rozprestiera od Senegalu po Sudán, pretrvávajú dlhé obdobia 

sucha, intenzívna dezertifikácia a erózia pôdy, čo má za následok jej degradáciu. 

V Sudáne to viedlo k občianskej vojne trvajúcej od 80-tych rokov. Odborníci na ňu 

nazerajú ako na prvý príklad moderného konfliktu vyvolaného zmenou klímy. 

Organizácia Spojených národov vtedy spojila rozširovanie púští a ubúdanie zrážok, 

spôsobené zvyšovaním teplôt, s nedostatkom potravín a vody. Práve táto potravinová 

neistota v kombinácii s hlboko zakoreneným sociálnym a politickým napätím potom 

vyústila do povstania, na ktoré sudánska vláda reagovala násilnou kampaňou. Na druhej 

strane sú nedávne záplavy v Južnom Sudáne17  najhoršie za posledných 60 rokov. 

Postupný nárast teplôt spojený s krátkodobými extrémnymi klimatickými javmi (napr. 

záplavy), sú vzájomne prepojené a priživujú pretrvávajúci konflikt. 

Len v rokoch 1983 - 1984 zahynulo v dôsledku hladomoru takmer 100 000 

obyvateľov regiónu Dárfúr18. Najmä pastieri, arabskí kočovníci, sa v snahe prežiť 

presťahovali do úrodnejších končín obývaných usadlými kmeňmi Fúrov. Tento konflikt, 

ktorého hlavným dôvodom bol nedostatok zdrojov, sa tak prelínal s etnickou polarizáciou. 

Vláda na podporu arabských kočovných milícií podnikala intenzívne bombardovania s 

cieľom vyhladiť usadené poľnohospodárske komunity. Konflikt si už vyžiadal státisíce 

mŕtvych a milióny vysídlených. 

 
16 Climate Change Could Mean More Terrorism in the Future. UNODC. Dostupné online: 

https://www.unodc.org/nigeria/en/climate-change-could-mean-more-terrorism-in-the-future.html (cit. 

17.5.2022) 
17 SIPRI: Climate, Peace and Security Fact Sheet: South Sudan, 2021. Dostupné online: 

https://sipri.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20South%20Sudan_HR.pdf (cit. 17.5.2022) 
18 Darfur: Genocide today Information and education guide. Dostupné online: 

https://www.hmd.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Darfur-Genocide-today-information-and-

education-guide.pdf (cit. 17. 5. 2022) 

https://www.unodc.org/nigeria/en/climate-change-could-mean-more-terrorism-in-the-future.html
https://www.sipri.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20Afghanistan_february2022_FINAL.pdf
https://sipri.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20South%20Sudan_HR.pdf
https://www.hmd.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Darfur-Genocide-today-information-and-education-guide.pdf
https://www.hmd.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Darfur-Genocide-today-information-and-education-guide.pdf
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2. Reakcia medzinárodného spoločenstva – iniciatívy OSN 

Od 80. rokov sa v súvislosti s rozšírením globálnych problémov, akými je napríklad 

globálne otepľovanie v dôsledku stenčovania ozónovej vrstvy, environmentálna 

bezpečnosť postupne dostávala do bezprostrednej pozornosti vedeckej spoločnosti. 

V roku 1988 to vyústilo do konania prvej medzinárodnej konferencie odborníkov v 

Toronte, na ktorej prebiehala diskusia ohľadom hrozby, ktorú zmena klímy predstavuje 

pre globálnu bezpečnosť. Z jej záverov vyplynulo, že ľudstvo uskutočnilo nekontrolovaný 

experiment so životným prostredím, ktorý by mohol mať vážne následky19. Zároveň tým 

bola odštartovaná snaha o začlenenie klimatických problémov do politickej agendy20. 

2.1.  Globálne dohovory a ochrana  

V roku 1989 Valné zhromaždenie OSN na svojom 45. zasadnutí21 rozhodlo 

o zaradení klimatických zmien do programu Konferencie OSN o životnom prostredí a 

rozvoji (známej aj ako Summit Zeme), ktorá sa konala v roku 1992 v Riu de Janeiro. Vo 

februári 1991 bol zriadený Medzivládny rokovací výbor, ktorý bol poverený prípravou 

textu medzinárodnej zmluvy. 

Summit Zeme 1992 priniesol prijatie a následnú autentifikáciu Rámcového 

dohovoru OSN o klimatických zmenách22. Bol prvým a najdôležitejším krokom, ktorým 

sa začalo riešiť zmiernenie klimatických zmien a s nimi súvisiaca globálna bezpečnosť. Do 

platnosti vstúpil v roku 1994 a dodnes ho ratifikovalo 196 štátov, vrátane SR, a EÚ. Jeho 

zmluvnými stranami sú teda takmer všetky krajiny sveta, ktorým z neho vyplýva právna 

povinnosť pravidelne sa stretávať na konferenciách zmluvných strán (COP). Tie pôsobia 

v zmysle článku 7 ako najvyšší rozhodovací a kontrolný orgán dohovoru. 

V roku 1997 bol na zasadnutí COP 3 prijatý Kjótsky protokol23 ako prvý dodatok 

k dohovoru, ktorý prvýkrát zaväzuje zmluvné strany, ktoré patria medzi vyspelé krajiny, 

k individuálnemu a právne záväznému cieľu znížiť emisie skleníkových plynov. 

Na Klimatickej konferencii v Paríži (COP 21) v roku 2015 dosiahli zmluvné strany 

dohovoru významnú dohodu, pričom v nej výslovne uznávajú základnú prioritu ochrany 

 
19 BARNETT, J.; ADGER, W. Neil: Compensation for climate change must meet needs. Nature. vol 436, 2005. 

Dostupné online: https://www.researchgate.net/publication/7711662_Compensation_for_climate_change 

_must_meet_needs (cit. 17.5.2022) 
20 DE WILDE, J.: Enviromental security deconstructed. In: Brauch, H., G. (ed) Globalzation and 

environmental challenges: Reconceptualizing security in the 21st century. Berlin: Springer, 2008, str. 111. 

Dostupné online: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540- 75977-5.pdf (cit. 

17.5.2022) 
21 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/44/207 o ochrane globálnej klímy pre súčasné a budúce 

generácie z 22. decembra 1989. Dostupné online: https://www.refworld.org/docid/3b00f21e10.html (cit. 

17.5.2022) 
22 United Nations Framework Convention on Climate Change, May 9, 1992; 1771 U.N.T.S. 107, 165; S. Treaty 

Doc No. 102-38 (1992); U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 I.L.M. 849 (1992) 
23 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 10, 1997; 37 I.L.M. 

22 (1998); 2303 U.N.T.S. 148; U.N. Doc FCCC/CP/1997/7/Add.1 

https://www.researchgate.net/publication/7711662_Compensation_for_climate_change
https://www.refworld.org/docid/3b00f21e10.html
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potravinovej bezpečnosti a ukončenia hladu a osobitnú citlivosť systémov produkcie 

potravín na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Parížska dohoda24 nadväzuje na Kjótsky 

protokol a v zmysle článku 2 spája všetky zmluvné štáty pre spoločnú vec - boj proti 

klimatickým zmenám, prispôsobenie sa ich následkom so silnejšou podporou pre 

rozvojové krajiny a udržanie zvýšenia globálnej priemernej teploty výrazne pod 

hodnotou 2 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia. Voľba cieľov je však 

aj naďalej ponechaná na vôli jednotlivých signatárov a absentujú aj mechanizmy na 

vynútenie ich plnenia. 

2.2. Iniciatívy vybraných orgánov a špeciálnych organizácii OSN 

2.2.1. Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) 

Medzivládny panel pre zmenu klímy25 bol založený v roku 1988 Svetovou 

meteorologickou organizáciou a Programom OSN pre životné prostredie s cieľom zhrnúť 

poznatky o zmene klímy založené na výskume. OSN teda prostredníctvom IPCC poskytuje 

politickým činiteľom vedecké údaje o antropogénnej zmene podnebia, jej dôsledkoch a 

budúcich rizikách, ako aj o možnosti adaptácie, odolnosti a zmiernenia. Správy IPCC26 

predstavujú najdôležitejší technický základ pre medzinárodné rokovania o klíme, ktoré 

sa konajú v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, takzvané zasadnutia COP, z 

ktorých posledné sa konalo v novembri v Glasgowe pod skratkou COP 26.  

Na tomto summite bol prijatý Glasgowský klimatický pakt27, ktorý vyzýva štáty 

k prijatiu ambicióznejších záväzkov28 v oblasti klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody, 

pričom v rámci kooperačných snáh došlo k finalizácii súboru pravidiel na 

dosahovanie cieľov podľa Parížskej dohody. Rovnako zavádza opatrenia na 

 
24 Conference of the Parties, Adoption of the Paris Agreement, Dec. 12, 2015; U.N. Doc. 

FCCC/CP/2015/L.9/Rev/1 (Dec. 12, 2015). 
25 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dostupné online: https://www.ipcc.ch/ (cit. 

17.5.2022) 
26 IPCC doteraz uverejnil päť hodnotiacich správ o zmene klímy. Prvá bola uverejnená v 1990 a piata v 

rokoch 2013 - 2014. V súčasnosti sa uverejňuje šiesta hodnotiaca správa. Prvá časť, ktorá dokumentuje 

fyzikálne zmeny klímy, bola zverejnená 9. augusta minulého roka. Upozorňuje, že zmena klímy je 

rozsiahlejšia a prebieha rýchlejšie, ako sa doteraz predpokladalo, a poukazuje na naliehavosť zníženia 

emisií skleníkových plynov. Druhá časť bola zverejnená 28. februára. Sú v nej zhrnuté najnovšie výskumy 

o tom, ako zmena klímy ovplyvňuje ekosystémy a spoločnosť, do akej miery budú príroda a spoločnosť 

schopné vyrovnať sa so zmenou klimatických podmienok a aké sú účinky rôznych opatrení na 

prispôsobenie sa zmene klímy.  Jedným z hlavných záverov správy je, že adaptácia na zmenu klímy 

prebieha príliš pomaly a opatrenia sa realizujú v príliš malom rozsahu. Najnovší, tretí, dokument sa volá 

Zmierňovanie následkov klimatickej zmeny a zaoberá sa zásahmi, ktoré môžu urobiť štáty, priemysel, 

mestá či jednotlivci. Zo záverov vedcov vyplýva, že ciele udržania globálneho oteplenia pod 1,5, respektíve 

dva °C sú prakticky nerealizovateľné. Dostupné online: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/  
27 Glasgow Climate Pact. 2021. Decision -/CP.26. Znenie dostupné online: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf (cit. 17.5.2022) 
28 Pakt obsahuje vôbec prvé zahrnutie záväzku postupne znižovať spotreby uhlia. Dostupné online: 

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf 

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
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prispôsobenie sa neodvratným dôsledkom zmeny klímy a zahŕňa záväzok zvýšiť finančnú 

podporu rozvojovým krajinám. 

Z hľadiska prepojenia klímy a mieru je tu dôležité,  aby sa tieto peňažné prostriedky 

určené na prispôsobenie sa zmene klímy vynaložili spôsobom, ktorý k mieru prispeje. Zo 

strednodobého až dlhodobého hľadiska je najúčinnejšou prevenciou proti najhorším 

dopadom zmeny klímy - vrátane násilných konfliktov o obmedzené zdroje – zníženie 

produkcie uhlíka,29 čo je v súlade s cieľmi Konferencie COP 26. Avšak vkladanie značných 

obnosov peňazí do spoločností s krehkými inštitúciami môže vyvolať množstvo 

nežiadúcich vedľajších dôsledkov. Aby k tomu nedošlo, subjekty zodpovedné za iniciatívy 

v oblasti adaptácie na zmenu klímy si musia byť týchto možných rizík vedomé, musia sa 

riadiť zásadou „predbežnej opatrnosti“30, prijať opatrenia na monitorovanie a zmiernenie 

možných škôd a zabezpečiť, aby ich plánovanie zohľadňovalo potenciálne konflikty31. Je 

prekvapujúce, že týmto rizikám, hoci sú dobre známe a pochopené, sa v Glasgowe 

nevenovala väčšia pozornosť, najmä preto, že naliehavosť, s akou sa tieto iniciatívy 

plánujú, výrazne zvyšuje riziko nesprávnej adaptácie.32 Pritom si len ťažko možno 

predstaviť podporu udržateľného poľnohospodárstva, spomalenie odlesňovania a pomoc 

pri ochrane prírody bez toho, aby sa riešili konflikty, ktoré zmietajú mnohými krajinami 

postihnutými zmenou klímy. 

2.2.2. Program OSN pre životné prostredie (UNEP) 

Program OSN pre životné prostredie je špeciálna organizácia OSN, vytvorená v roku 

1972 ako prostriedok globálnej ochrany životného prostredia. Prvá iniciatíva UNEP v 

oblasti zmeny klímy a bezpečnosti sa začala na podnet Jana Egelanda, generálneho 

podtajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátora núdzovej pomoci, keď si 

vyžiadal analýzu klimatických a bezpečnostných rizík v regióne Sahel. Tento región 

navštívil v roku 2008 a dospel k záveru, že ide o "ohnisko" z hľadiska rizík súvisiacich so 

zmenou klímy vzhľadom na extrémne klimatické podmienky a veľmi zraniteľné 

obyvateľstvo.  

 
29  DE CONING, C.; KRAMPE, F. :Why Peace Should Matter for the COP, and Why COP26 is Important 

for Peace, 2021. Dostupné online: https://theglobalobservatory.org/2021/11/why-peace-should-

matter-for-the-cop-and-why-cop26-is-important-for-peace/ (cit. 17.5.2022). 
30 Predbežná opatrnosť je právna, etická a politická zásada v oblasti riadenia rizík, ktorá hovorí: "Aj keď 

nie je isté, či skutočne dôjde k hroziacej nezvratnej alebo vážnej škode, nie je to dôvod na odkladanie 

opatrení, ktoré jej majú zabrániť." 
31 BRONKHORST, S.: Adaptation must be conflict sensitive, 2014. Dostupné online: 

https://www.iucn.org/downloads/tecs_csa_1_conflict_sensitive_adapation_bronkhorst.pdf (cit. 

17.5.2022). Napríklad v Mali vláda vyvŕtala nové studne pre nomádov vo vyprahnutých oblastiach, čo však 

prilákalo poľnohospodárov, ktorí si postupne uplatňovali práva na pôdu. Nespokojnosť vyplývajúca z 

neregulovania využívania pôdy prispela k vzniku džihádistických a sebaobranných skupín v týchto 

oblastiach. 
32 DE CONING, C.; KRAMPE, F. : Why Peace Should Matter for the COP, and Why COP26 is Important 

for Peace, 2021. Dostupné online: https://theglobalobservatory.org/2021/11/why-peace-should-

matter-for-the-cop-and-why-cop26-is-important-for-peace/ (cit. 17.5.2022). 

https://www.iucn.org/downloads/tecs_csa_1_conflict_sensitive_adapation_bronkhorst.pdf
https://theglobalobservatory.org/2021/11/why-peace-should-matter-for-the-cop-and-why-cop26-is-important-for-peace/
https://theglobalobservatory.org/2021/11/why-peace-should-matter-for-the-cop-and-why-cop26-is-important-for-peace/
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V roku 2009 preto Program OSN pre životné prostredie vypracoval v spolupráci s 

Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), Úradom pre koordináciu 

humanitárnych záležitostí (OCHA), Univerzitou OSN (UNU) a Stálym medzištátnym 

výborom pre kontrolu sucha v sahelskom regióne (CILSS) správu “Livelihood Security: 

Climate Change, Migration and Conflict in the Sahel”33, v ktorej sa zameral na 

skúmanie dôsledkov zmeny klímy na živobytie, prebiehajúce konflikty a migráciu v 

regióne Sahel. Výsledkom bolo identifikovanie 19 „ohnísk“, v ktorých sa klimatické zmeny 

za posledných 20 rokov prejavili najzávažnejšie a mali vplyv na dostupnosť zdrojov, 

migráciu a boj o nedostatkové suroviny. V nadväznosti na túto prácu požiadal generálny 

tajomník OSN v roku 2009, aby Program poskytol technické podklady na vypracovanie 

správy pre Valné zhromaždenie s názvom "Zmena klímy a s ňou súvisiace dopady pre 

bezpečnosť“,34 na základe ktorej Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu35, v ktorej 

označilo Rámcový dohovor ako "kľúčový nástroj na riešenie klimatických zmien" a zmenu 

klímy ako "multiplikátor hrozieb". 

Výkonný riaditeľ UNEP bol následne v roku 2011 pozvaný, aby vystúpil pred 

Bezpečnostnou radou OSN. Výsledkom bolo vyjadrenie predsedu Bezpečnostnej rady 

S/PRST/2011/15 ohľadne zmeny klímy36.  Rada v tomto vyhlásení požiadala 

generálneho tajomníka, aby podal správu o možných bezpečnostných dôsledkoch zmeny 

klímy, ak sú hnacou silou konfliktu alebo ohrozujú proces upevňovania mieru. 

Ďalším významným míľnikom bola správa “A New Climate for Peace,”, 

vypracovaná na žiadosť ministerstiev zahraničných vecí krajín G7. Táto správa čiastočne 

vychádza z podstatných príspevkov UNEP a vymenúva sedem, už vyššie zmienených, 

kľúčových zložených rizík súvisiacich so zmenou klímy a nestabilitou, ktoré by mali 

poskytovať základ pre jednotný postup pri ich riešení. 

 
33 Program OSN pre životné prostredie: Climate Change: Conflict and Migration in the Sahel, 2011. 

Dostupné online: https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Sahel_EN.pdf. (cit. 17.5.2022) 
34 Správa Generálneho tajomníka OSN ohľadom zmeny klímy a možných dopadov na bezpečnosť 

A/64/350 z 11. septembra 2009. Dostupné online: 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/350 (cit. 17.5.2022) 

Správa generálneho tajomníka zdôraznila päť hlavných hrozieb vyplývajúcich zo zmeny klímy: 

zraniteľnosť potravinových zásob a verejného zdravia; regresia rozvojových úspechov; migrácia a 

vnútorné nepokoje; strata štátnosti a obývateľného územia; a napokon medzinárodný konflikt o 

obmedzené zdroje. 
35 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/63/281 o klimatických zmenách a ich možných 

bezpečnostných dôsledkoch z 3. júna 2009. Dostupné online: https://www.securitycouncilreport.org/atf 

/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3 CF6E4FF96FF9%7D/res%2063%20281.pdf (cit. 17. mája 2022). 
36 Vyjadrenie predsedu Bezpečnostnej rady ohľadne vplyvu zmeny klímy v rámci bodu s názvom 

"Udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“  S/PRST/2011/15 zo dňa 20. júla 2011. Dostupné 

online: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9 

%7D/CC%20SPRST%202011%205.pdf (cit. 17.5.2022). 

https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Sahel_EN.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/350
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3%20CF6E4FF96FF9%7D/res%2063%20281.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3%20CF6E4FF96FF9%7D/res%2063%20281.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CC%20SPRST%202011%205.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CC%20SPRST%202011%205.pdf
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2.2.3. Rada OSN pre ľudské práva (HCR)  

V roku 1946 bola zriadená ako subsidiárny orgán Hospodárskej a sociálnej rady.37 

Rada OSN pre ľudské práva (HRC) nielenže uznala právo na čisté, zdravé a udržateľné 

životné prostredie ako ľudské právo38, ale zároveň konštatovala, že zmena klímy 

priamo aj nepriamo ľudské práva ovplyvňuje.39 Rezolúcie Rady sú síce právne nezáväzné, 

obsahujú ale silné politické záväzky. David Boyd40 uvádza ako príklad Rezolúciu č. 

64/292, ktorou sa po prvýkrát uznalo právo na vodu. Tá bola následne katalyzátorom pre 

vlády na celom svete, ktoré zakotvili právo na vodu do svojich ústav.41 Rezolúcia navyše 

v čl. 5 obsahuje výzvu Valnému zhromaždeniu OSN, aby sa touto otázkou tiež zaoberalo.  

HRC a jej mechanizmy42 skutočne disponujú dobrými predpokladmi na to, aby sa 

zaoberali dôsledkami zmeny klímy na mier a bezpečnosť tým, že sa budú snažiť zabrániť 

jej negatívnym vplyvom na ľudské práva. 

Článok 6 Rezolúcie HCR č. 45/31 43 umožňuje Rade vyzvať Úrad Vysokého komisára, 

aby ju včas upozorňoval na prípady, ktoré v sebe obnášajú zvýšené riziko na vznik 

mimoriadnych situácií v oblasti porušovania ľudských práv, a to spôsobom, ktorý zachová 

priestor pre rokovanie a spoluprácu s postihnutým štátom alebo regiónom. Ďalej žiada 

generálneho tajomníka, aby pravidelne predkladal správy týkajúce sa prevencie 

príslušným orgánom OSN, čím by mohol dopomôcť k začleneniu diskusií o globálnej 

klimatickej bezpečnosti do celého systému OSN.  

 
37 Charta OSN, čl. 41 : „Hospodárska a sociálna rada zriadi komisie pre hospodárske a sociálne otázky a pre 

podporovanie ľudských práv, ako aj iné komisie potrebné pre vykonávanie svojich úloh.“ 
38 Rezolúcia Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/RES/48/13 o ľudskom práve na čisté, zdravé 

a udržateľné životné prostredie zo dňa 8. októbra 2021. Dostupné online: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/289/50/PDF/G2128950.pdf. (cit. 17.5.2022). 
39 Rezolúcia Rady OSN pre ľudské práva č. 10/4 o ľudských právach a klimatických zmenách zo dňa 25. 

marca 2009. Dostupné online: https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pdf 

(cit. 17.5.2022). 
40 Osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva 
41The right to a healthy environment: 6 things you need to know. In: UN News. 15. október 2021. Dostupné 

online: https://news.un.org/en/story/2021/10/1103082 (cit. 17.5.2022);  

Právo na zdravé životné prostredie už dnes požíva ústavnú ochranu vo viac ako 100 krajinách. Podľa 

Ústavy SR a jej článku 44 má „každý právo na priaznivé životné prostredie.“  Podľa článku 45 má „každý 

právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ 
42 Aby Rada mohla účinne napĺňať svoje hlavné úlohy, disponuje tzv. nástrojmi, ktoré zabezpečujú 

efektívny dohľad a kontrolu dodržiavania ľudských práv celosvetovo. Medzi tieto nástroje je možné 

zaradiť štyri mechanizmy, ktoré sa vyvinuli spoločne s Radou a sú teda zakotvené v Rezolúcií Rady OSN 

pre ľudské práva č. 5/1 z 18. júna 2007 o tvorbe inštitúcií Rady OSN pre ľudské práva, dostupnej online: 

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=a/hrc/res/5/1 (cit. 17.5.2022). 
43 Rezolúcia Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/RES/45/31 o prínose Rady OSN pre ľudské práva 

k predchádzaniu porušovania ľudských práv zo 7. októbra 2020. Dostupné online: https://documents-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/265/17/PDF/G2026517.pdf (cit. 17.5.2022). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/289/50/PDF/G2128950.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/289/50/PDF/G2128950.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pdf
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103082
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=a/hrc/res/5/1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/265/17/PDF/G2026517.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/265/17/PDF/G2026517.pdf
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Okrem toho sú tzv. špeciálne procedúry Rady44, s mandátom kontrolovať situáciu v 

špecifickej krajine (tzv. country mandates) alebo monitorovať porušovanie ľudských práv 

v konkrétnej oblasti (tzv. thematic mandates), ideálne na to, aby identifikovali včasné 

varovné signály nestability a konfliktov spôsobených klímou a zároveň pomáhali štátom 

budovať odolnosť voči zmene klímy. Podobne aj výročné správy Rady45 predkladané 

Valnému zhromaždeniu, poskytujú priestor na formulovanie odporúčaní na zlepšenie 

vnútroštátnych kapacít na zmiernenie rizík súvisiacich s mierom a bezpečnosťou v oblasti 

klímy. 

3. Bezpečnostná rada OSN 

V zmysle článku 24 Charty OSN bola Bezpečnostnej rade zverená hlavná 

zodpovednosť za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti,46 s ktorou sú späté 

rozsiahle delegované právomoci. Bezpečnostná rada, konajúc v mene všetkých členských 

štátov, môže na naplnenie svojich úloh prijímať opatrenia zakotvené v Kapitolách VI a VII 

Charty, pričom v oboch prípadoch medzi jej prerogatíva patrí možnosť rozhodnúť, 

ktorými záležitosťami sa bude zaoberať. 

3.1. Kapitola VI Charty – Mierové riešenie sporov  

Článok 34 Bezpečnostnú radu zmocňuje konať vyšetrovanie o každom spore a o 

každej situácii, ktorá by mohla viesť k medzinárodným treniciam alebo vyvolať spor a 

rozhodnúť, či trvanie sporu alebo situácie by mohlo ohroziť zachovanie medzinárodného 

mieru a bezpečnosti, pričom môže aktérom sporu nezáväzne odporúčať vhodné konanie 

alebo postup na urovnanie.47 

 
44 Pod týmto názvom rozumieme súbor nezávislých expertov, ktorým bol udelený poradný mandát voči 

samotnej Rade. Špeciálne procedúry sa považujú za centrálny element mechanizmu podpory a ochrany 

ľudských práv v OSN a to práve z dôvodu, že pokrývajú všetky oblasti ľudských práv. Členovia špeciálnych 

procedúr sú podľa Rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva 5/1 vyberaní konzultatívnou skupinou Rady na 

základe ich profesionality a preukázaných odborných schopností. Kandidátov nominujú vlády jednotlivých 

členských štátov, ich mimovládny sektor alebo iné ľudskoprávne inštitúcie. Poznáme tri spôsoby, ako 

môžu vybraní odborníci preskúmavať konkrétnu problematiku. Môže to byť jednotlivec tzv. špeciálny 

spravodajca, resp. nezávislý expert alebo pracovná skupina, ktorá je skomponovaná z piatich členov, ktorí 

zastupujú päť regionálnych skupín OSN. S podporou Úradu Vysokého komisára pre ľudské práva 

organizujú návštevy štátov s cieľom monitorovať ich situáciu v oblasti ochrany ĽP. Ich objektivita a vysoká 

úroveň profesionality tak napomáha k efektívnejšiemu monitorovaniu dodržiavania ľudských práv aj v 

rizikových oblastiach sveta. Definícia dostupná online: http://www.snslp.sk/wpcontent/uploads/Spriev 

odca_ludskopravnymi_zavazkami_SR_voci_OSN_2014.pdf (cit. 17.05.2022). 
45 Universal Periodic Review. UN Human Rights Council. Dostupné online: https://www.ohchr.org/en/hr-

bodies/upr/upr-main (cit. 17.05.2022). 
46 Charter of the United Nations (1945), 1 UNTS XVI. V Zbierke zákonov vyšla v rámci vyhlášky č. 30/1947 

Zb. v znení vyhlášky č. 127/1965 Zb. 
47 Článok 36 Charty OSN (1945) 

http://www.snslp.sk/wpcontent/uploads/Sprievodca_ludskopravnymi_zavazkami_SR_voci_OSN_2014.pdf
http://www.snslp.sk/wpcontent/uploads/Sprievodca_ludskopravnymi_zavazkami_SR_voci_OSN_2014.pdf
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-main
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-main
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3.2. Kapitola VII Charty - Akcie v prípade ohrozenia mieru, porušenia mieru a 

útočných činov 

Na to, aby mohla Bezpečnostná rada uložiť opatrenia vymedzené v Kapitole VII, musí 

najprv určiť, či možno danú situáciu, v našom prípade dôsledky alebo príčiny zmeny 

klímy, vsubsumovať pod jednu z troch skutkových podstát predvídaných v článku 39 

Charty. Jedná sa o: 1.) porušenie mieru, 2.) ohrozenie mieru a 3.) útočný čin. Charta však 

už ďalej nešpecifikuje, čo presne predstavuje "ohrozenie“48 medzinárodného mieru 

a bezpečnosti. Bezpečnostná rada teda disponuje diskrečnou právomocou, v rámci ktorej 

je pri každom prípade rozhodnutie ponechané na jej uváženie. 

Kým tradičný výklad sa obmedzoval len na ozbrojený konflikt, časom sa definícia 

ohrozenia začala rozvíjať.49 Prelomovým v tomto smere bolo prijatie Rezolúcie č. 217750 

z roku 2014, v ktorej Bezpečnostná rada kvalifikovala krízu spôsobenú ebolou ako 

ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Istý precedens pre klimatické hrozby by 

mohla predstavovať aj Rezolúcia č. 137351 prijatá po útokoch z 11. septembra, ktorá 

popisuje akýkoľvek akt medzinárodného terorizmu ako predstavujúci ohrozenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti. Touto rezolúciou ďalej Rada štátom nariadila prijať 

mandatórne vnútroštátne opatrenia na potlačovanie medzinárodného terorizmu. Takéto 

určenie za „ohrozenie mieru“ podľa článku 39 bolo jedinečné v tom zmysle, že nebolo 

zamerané na konkrétny teroristický útok, ale na všetky budúce teroristické útoky, čím sa 

podľa niektorých autorov Rada dostala do pozície kvázi-legislatívneho orgánu; 

a zasahovala do vnútroštátnej jurisdikcie.52  

Po vyhodnotení danej situácie Rada štátom buď nezáväzne odporučí (čl. 40) alebo 

rozhodne, aké opatrenia podľa Kapitoly VII sa majú vykonať, aby bol zachovaný 

medzinárodný mier a bezpečnosť. Článok 40 Charty OSN oprávňuje Radu vyzvať strany, 

aby sa podrobili takým dočasným opatreniam, ktoré považuje za potrebné a žiadúce. V 

súvislosti so zmenou klímy by sa mohlo jednať napríklad o odporúčanie na prijímanie 

klimatických migrantov alebo zastavenie produkcie skleníkových plynov. 

V rámci článku 41 Rada rozhoduje o opatreniach bez použitia ozbrojenej sily, 

medzi ktoré by mohlo patriť napríklad ekonomické sankcie v podobe embarga na dovoz 

 
48 Bezpečnostná rada netradičné bezpečnostné hrozby kvalifikuje ako „ohrozenie mieru“, preto sa 

v príspevku obmedzíme len na využívanie tohto termínu.    
49 BERLUND, S.: Reaching Climate Security: How Climate Change Moved up the Security Council Agenda, The 

Swedish Institute of International Affairs, UI Paper no. 3, 2020, str. 5. Dostupné online: 

https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2020/ui-paper-no.-3-2020.pdf (cit. 

17.5.2022). 
50 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN S/RES/2177 (2014) ohľadom situácie v Libérii. Dostupné online: 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2177 (cit. 17.5.2022). 
51 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 6S/RES/1373 (2001) ohľadom teroristických útokov, ktoré sa 

odohrali 11. septembra 2001 v New Yorku, Washingtone a Pensylvánii. Dostupné online:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement 

(cit. 17.5.2022). 
52 NEVITT, M.: Is Climate Change a Threat to International Peace and Security?, 42 MICH. J. INT'L L. 527, s. 

551.  2021. Dostupné online: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol42/iss3/4 (cit. 17.5.2022). 

https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2020/ui-paper-no.-3-2020.pdf
https://repository.law.umich.edu/mjil/vol42/iss3/4
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obzvlášť škodlivého výrobku v oblasti klímy. V prípade, že by sa tieto ukázali byť 

nedostatočnými, môže Rada ešte ako ultima ratio podniknúť opatrenia s použitím 

ozbrojenej sily, a to leteckými, námornými alebo pozemnými silami, potrebné na 

zachovanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. V tejto súvislosti sa 

objavuje názor o novej výnimke z kogentného ustanovenia článku 2 ods. 4 Charty 

nazvanej „Klimatická intervencia“ (Atmospheric Intervention)53. Jej autori poukazujú na 

súčasné snahy niektorých štátov o vytvorenie koncepcií preventívnej sebaobrany54 a 

humanitárnej intervencie55. Aj keď sú obe koncepcie v súčasnom medzinárodnom práve 

značne kontroverzné, a pravdepodobne nelegálne, v praxi už došlo napríklad 

k vojenským akciám USA a spojencov proti Juhoslávii a Iraku. Argumenty na aplikovanie 

týchto inštitútov by sa zdali byť ešte silnejšie v kontexte použitia vojenskej sily voči 

štátom, ktoré svojimi negatívnymi zásahmi do klimatického systému ohrozujú 

bezpečnosť celého ľudstva.  

Na záver tejto časti sa však žiada poznamenať, že sankcionovanie krajín 

zodpovedných za emisie uhľovodíkov je veľmi nepravdepodobné, najmä preto, že 

niektorí stáli členovia Bezpečnostnej rady patria medzi najväčších svetových 

producentov.56 

3.3. Akcie Bezpečnostnej rady OSN vo vzťahu ku klimatickým zmenám 

Hoci Rada zatiaľ nekvalifikovala zmenu klímy ako ohrozenie mieru v zmysle článku 

39, od roku 2007 sa ad hoc spôsobom zaoberá otázkami klimatickej bezpečnosti v rámci 

otvorených diskusií a právne nezáväzných neformálnych zasadnutí známych ako „Arria 

formula“.  

Postupom času dokonca začala v tomto smere aplikovať holistický prístup, pričom 

klimatickú zmenu a bezpečnosť spojila s ďalšími problémami vo svojej agende. Začalo sa 

skúmať ako sa zmena klímy,  hlad, choroby a terorizmus vzájomne ovplyvňujú a zvyšujú 

bezpečnostné riziká v konfliktom postihnutých oblastiach.57 

Historický krok Rada spravila v roku 2017, kedy osobitne zdôraznila „nepriaznivé 

účinky klimatických zmien“ pri destabilizácii bezpečnostnej situácie v oblasti Čadského 

 
53 CRAIG-MARTIN, M.: Atmospheric Intervention? The Climate Change Crisis and the Jus ad Bellum Regime, 

Columbia Journal of Environmental Law Vol. 45, No. 2, 2020, s. 398-399. Dostupné online: 

SRRN: https://ssrn.com/abstract=3546269 (cit. 17.5.2022) 
54 Tu je potláčané kritérium bezprostrednosti v snahe zabrániť budúcej teroristickej hrozbe. 
55 Vojenský zásah v krajine, ktorej správanie je pokladané za hrozbu medzinárodnému mieru a bezpečnosti, 

alebo za správanie, ktoré hrubo porušuje kogentné pravidlá medzinárodného práva, a to bez súhlasu BR 

OSN. 
56 Výskumná správa Bezpečnostnej rady OSN: The UN Security Council and Climate Change,  Security 

Council Report, No. #2, 21. jún 2021, str. 3 Dostupné online: https://www.securitycouncilreport.org/atf/ 

cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/climate_security_2021.pdf (cit. 17.5.2022). 
57 Tamtiež, str. 22 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546269
https://ssrn.com/abstract=3546269
https://www.securitycouncilreport.org/
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jazera.58 Rovnakým spôsobom neskôr posúdila ich vplyv na prebiehajúci konflikt v 

Somálsku, Dárfúre, Západnej Afrike, Saheli, alebo v Mali.   

Tabuľka59 predstavuje prehľad kľúčových diskusií a rezolúcií BR súvisiacich so 

zmenou klímy: 

DÁTUM POVAHA VÝSLEDOK 

Apríl 2007 Prvá otvorená 

diskusia 

Prvé oficiálne zasadnutie Bezpečnostnej rady 

zaoberajúce sa klimatickou zmenou. Rusko a Čína 

vyjadrili postoj, že táto téma na pôdu BR nepatrí. Papua-

Nová Guinea v mene tichomorských malých ostrovných 

štátov a rozvojových krajín uviedla, že "vplyv zmeny 

klímy na malé ostrovy je rovnako hrozivý ako 

nebezpečenstvo, ktoré predstavujú zbrane a bomby pre 

veľké štáty". 

Júl 2011 Druhá otvorená 

diskusia 

Generálny tajomník Ban Ki-Moon explicitne vyhlásil 

„klimatickú zmenu za ohrozenie medzinárodného 

mieru a bezpečnosti.“  

Výsledné Vyhlásenie predsedu BR je jediným 

oficiálnym dokumentom BR, ktorý sa sústredí čisto na 

klimatické zmeny ako hrozbu pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť. 

Marec 2017 Rezolúcia č. 

2349 

Uznáva sa nepriaznivý vplyv klimatickej zmeny na 

stabilitu v oblasti Čadského jazera. Zdôraznila, že zo 

strany OSN je tu potreba vypracovania stratégií v oblasti 

riadenia rizík. 

Január 2018 Vyhlásenie 

predsedu BR 

Klimatická zmena ovplyvňuje stabilitu v regióne 

Sahel a v Západnej Afrike, čo si žiada lepšie odhadovanie 

a riadenie rizík.   

Jún 2018 Rezolúcia č. 

2423 

Uznávajú sa negatívne účinky klimatickej zmeny na 

bezpečnostnú situáciu Mali.  

Júl 2018 Tretia otvorená 

diskusia 

Prezident Nauru vyhlásil, že "zmena klímy je 

rozhodujúci problém budúceho storočia." a vyzýva na 

vytvorenie "inštitucionálneho centra" pre klímu a 

 
58 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN S/RES/2349 (2017) o boji proti terorizmu, predchádzaní konfliktom 

v Afrike, ochrane civilistov, žien, mieru a bezpečnosti a detí, a o ozbrojených konfliktoch z 31. marca 2017. 

Dostupné online: https://www.globalr2p.org/resources/resolution-2349-peace-and-security-in-africa-

lake-chad-basin-s-res-2349/ (cit. 17.5.2022) 
59NEVITT, M.: Is Climate Change a Threat to International Peace and Security?, 42 MICH. J. INT'L L. 527, s. 

556-558.  2021. Dostupné online: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol42/iss3/4 (cit. 17.5.2022). 

https://www.globalr2p.org/resources/resolution-2349-peace-and-security-in-africa-lake-chad-basin-s-res-2349/
https://www.globalr2p.org/resources/resolution-2349-peace-and-security-in-africa-lake-chad-basin-s-res-2349/
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osobitného zástupcu pre otázky klimatickej bezpečnosti; 

opätovné zameranie na potravinovú neistotu v Afrike 

Júl 2018 Rezolúcia č. 

2408  

Predĺženie mandátu mierovej operácie OSN 

v Somálsku, pričom sa uznávajú nepriaznivé účinky 

klimatických zmien a prírodných katastrof na stabilitu 

Somálska. 

Júl 2018 Rezolúcia č. 

2429 

Uznávajú sa negatívne účinky zmeny klímy 

v regióne Dárfúr. 

Január 2019 Štvrtá otvorená 

debata 

Zmena klímy je vedcami uznaná za "multiplikátor 

hrozieb"60 

Návrh rezolúcie o uznaní zmeny klímy za „ohrozenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti" nie je úspešný. 

Január / Máj 

2021 

Rezolúcie č. 

2561 a 2576  

Obnovenie mandátu mierových síl OSN na Cypre 

(UNFICYP) a mandátu misie OSN na pomoc Iraku 

(UNAMI).61 

September 

2021 

Piata otvorená 

debata 

Návrh rezolúcie požadujúcej, aby generálny 

tajomník  OSN do dvoch rokov podal správu o 

bezpečnostných dôsledkoch zmeny klímy v otázkach, 

ktorými sa zaoberá Bezpečnostná rada OSN a aby 

začlenil bezpečnostné riziko súvisiace s klímou ako 

ústredný prvok do stratégií na predchádzanie 

konfliktom bola vetovaná Ruskom.  

 

3.4. Postoj členských štátov 

Všetci súčasní členovia Bezpečnostnej rady vidia zmenu klímy ako otázku 

udržateľného rozvoja62. Všetci sa zároveň stotožňujú s názorom, že Rámcový dohovor 

 
60 ISSE, S.: Climate change recognized as „threat multiplier“, UN Security Council Debates Its Impact on 

Peace, UNDP Somalia, 2019. Dostupné online: https://news.un.org/en/story/2019/01/1031322 (cit. 

17.5.2022) 
61 Členovia Rady často považovali úsilie o riešenie hrozieb pre bezpečnosť v oblasti klímy za súčasť 

činnosti systému OSN v oblasti predchádzania konfliktom a v posledných rokoch mnohí z nich považujú 

riešenie zmeny klímy za dôležitú súčasť úsilia OSN o udržanie mieru, budovanie mieru a udržanie mieru. V 

roku 2021 Rada po prvýkrát rozšírila geografické zameranie výsledkov odkazujúcich na zmenu klímy 

mimo Afriky. Pred prijatím rezolúcie 2561 o Cypre neboli návrhy na začlenenie formulácie o klimatickej 

bezpečnosti do výsledkov v prípadoch mimo Afriky - vrátane Haiti v roku 2019 a Iraku v roku 2020 - 

úspešné. (Security Council Report, June 2021, str. 8) 
62 Európsky parlament definuje udržateľný rozvoj ako: „zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v 

medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biodiverzity pre súčasné a budúce 

generácie“ 
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OSN o zmene klímy je hlavným medzinárodným mechanizmom na riešenie problémov 

súvisiacich so zmierňovaním účinkov zmeny klímy a adaptáciou na nich a že 

medzinárodné úsilie o zníženie emisií uhlíka sa musí urýchlene výrazne zintenzívniť.63 

Ich pohľady sa však rozchádzajú v tom, akú úlohu by mala Bezpečnostná rada zohrávať v 

boji proti tejto hrozbe. A práve to je dôvodom, ktorý bráni Rade v podniknutí 

razantnejších pokrokov.  

Prvá skupina štátov, vrátane Slovenskej republiky, vníma riešenie zmeny klímy ako 

súčasť prevencie konfliktov,64 keďže environmentálne katastrofy nepochybne riziko 

násilných nepokojov zvyšujú. Smerodajným právnym podkladom by tu mohli byť: 

Rezolúcia č. 162565, ktorá volá po riešení základných príčin ozbrojených konfliktov aj 

prostredníctvom podpory udržateľného rozvoja,  ale napríklad aj samotná Charta OSN, 

ktorá už v Preambule podchycuje intenciu zakladajúcich štátov uchrániť budúce pokolenia 

pred metlou vojny. V rámci prevencie by Rada mala v porovnaní so súčasnosťou 

aktívnejšiu úlohu, keďže by mohla prijímať aj opatrenia ex ante namiesto púhej reakcie 

na už prebiehajúce konflikty. Takéto opatrenia by potenciálne mohli zahŕňať vytvorenie 

inštitucionalizovaného systému včasného varovania pred zmenou klímy66 zriadením 

poradného orgánu, ktorý by analyzoval jednotlivé rizikové dopady a poskytoval 

súčinnosť dotknutým krajinám. Na udržanie mieru a bezpečnosti je totiž ďalej potrebné, 

aby Rada vypracovala návrh riešenia takýchto hrozieb, prípadne systém pomoci 

postihnutým štátom, a v prípade ich nedodržiavania uplatnila sankčný mechanizmus. 

Podľa druhej skupiny štátov, medzi ktoré patrí napríklad Rusko, Čína a väčšina 

rozvojových krajín, by sa otázkami v oblasti klimatických zmien mali zaoberať iné orgány 

OSN. Prvý argument poukazuje na vedecké zistenia, že najlepším spôsobom, ako zabrániť 

najhorším bezpečnostným dôsledkom zmeny klímy, je výrazné zníženie globálnych emisií 

uhlíka, čo spadá do rámca UNFCCC.67 Druhý argument kritizuje samotnú štruktúru Rady 

- každý zo stálych členov má právo veta, pričom o takom globálnom probléme, akým sú 

klimatické zmeny, by sa malo diskutovať v skutočne demokratickom prostredí, napríklad 

vo Valnom zhromaždení, kde právo vyjadriť sa majú všetky štáty.68 Tretí argument 

 
63 Výskumná správa Bezpečnostnej rady OSN: The UN Security Council and Climate Change,  Security 

Council Report, No. #2, 21. jún 2021, str. 3. Dostupné online: 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3 

CF6E4FF96FF9%7D/climate_security_2021.pdf 
64 Viď napríklad Diskusia o zmene klímy pred BR OSN, SC/9000, Statement of Slovakia zo dňa 17. apríla 

2007. Dostupné online:  https://www.un.org/press/en/2007/sc9000.doc.htm (cit. 17.5.2022). 
65 Rezolúcia Bezpečnostnej Rady OSN S/RES/1625 (2005) o posilnení účinnosti úlohy Bezpečnostnej rady 

pri predchádzaní konfliktov. Dostupné online: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/% 

7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CPR%20S%20RES%201625.pdf  (cit. 17. mája 

2022) 
66 KEN CONCA, K.; THWAITES, J.; LEE, G.: Climate Change and Global Security: What Role for the UN Security 

Council?, 2017, str. 6. Dostupné online: http://library.fes.de/pdf-files/iez/13767.pdf   (cit. 17.5.2022). 
67 Výskumná správa Bezpečnostnej rady OSN: The UN Security Council and Climate Change,  Security 

Council Report, No. #2, 21. jún 2021, str. 3 
68 Viď SC/9000, Statement of China, SC/9000, Statement of Venezuela zo dňa 17. apríla 2007. Dostupné 

online: https://www.un.org/press/en/2007/sc9000.doc.htm (cit. 17.5.2022). 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3
https://www.un.org/press/en/2007/sc9000.doc.htm
http://library.fes.de/pdf-files/iez/13767.pdf
https://www.un.org/press/en/2007/sc9000.doc.htm
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pramení z rozdielnej interpretácie pojmu „udržateľný rozvoj“. Kým podľa európskych 

štátov je udržateľný rozvoj s bezpečnosťou úzko prepojený, tieto štáty tvrdia, že takýmito 

problémami by sa mala zaoberať Hospodárska a sociálna rada OSN.69 

Záver 

„Veda sa nedá poprieť. V mnohých regiónoch však ľudia dnes už nepotrebujú ani 

tabuľky, ani grafy, aby pochopili klimatickú krízu. Stačí, ak sa pozrú von z okna. Klimatický 

chaos sa prejavuje v reálnom čase: od Kalifornie, cez Karibik, Afriku až za hranice 

arktického územia. Tí, čo k tomuto problému prispeli najmenej, trpia najviac.“70 Od 

prijatia Parížskej dohody uplynulo sedem rokov. Sedem rokov, ktoré zlomili rekord 

najteplejších v dejinách ľudstva.71 Čím ďalej tým viac doteraz mierumilovných krajín 

pribúda na zoznam štátov, kde je energetická, potravinová, vodná alebo zdravotná 

bezpečnosť obzvlášť ohrozená.72 

Dôsledky klimatických zmien pritom zasahujú do samotného jadra Charty OSN, 

vystavanej na princípe národnej suverenity a predchádzaní konfliktov. Bezpečnostná 

rada OSN vo viacerých nedávnych rezolúciách prepojila vplyv zmeny klímy 

s prebiehajúcim vojenským konfliktom v danej oblasti. Vedci navyše predpovedajú, že 

štyri tichomorské ostrovné štáty (Kiribati, Maldivy, Marshallove ostrovy a Tuvalu) budú 

do polovice storočia neobývateľné v dôsledku zvyšovania hladiny morí.73  

Môže si Rada, ktorej je expressis verbis zverená zodpovednosť za zachovanie mieru 

a bezpečnosti, dovoliť nečinne sa prizerať, ako zmena klímy vedie k masovej migrácii, 

hladomoru a nárastu násilných konfliktov? Môže si dovoliť nečinne sa prizerať, ako 

národy postupne strácajú svoju územnú celistvosť a nezávislosť? 

 

 

 

 
69 Výskumná správa Bezpečnostnej rady OSN: The UN Security Council and Climate Change,  Security 

Council Report, No. #2, 21. jún 2021, str. 5. Dostupné online: 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/climate_security_2021.pdf 
70 GUTERRES, A.: Klimatické zmeny: Nezastaviteľné hnutie preberá iniciatívu. In: UN Information Service, 

Dostupné online: https://unis.unvienna.org/pdf/2019/Op-Eds/SG_Climate_Change_SK.pdf (cit. 

17.05.2022). 
71 STRAUSS P.: 2021 joins top 7 warmest years on record: WMO, 2022. Dostupné online: https://news. 

un.org/en/story/2022/01/1110022 (cit. 17.5.2022). 
72 Napríklad Jordánsko - Jordan Country risk brief, dostupné online: https://climate-

diplomacy.org/sites/default/files/202010/G7%20Briefing%20Note%204%20%20Jordan%20Country%

20Risk%20Brief_0.pdf (cit. 17.5.2022). 
73 STORLAZZI, C. D. et al.: Most atolls will beuninhabitable by the mid-21st century because of sea-level rise 

exacerbating wave-drivenflooding, VOL. 4, NO. 4 2018. Dostupné na:  https://www.science.org/doi/ 

10.1126/sciadv.aap9741 (cit. 17.5.2022). 

https://climate-diplomacy.org/sites/default/files/202010/G7%20Briefing%20Note%204%20%20Jordan%20Country%20Risk%20Brief_0.pdf
https://climate-diplomacy.org/sites/default/files/202010/G7%20Briefing%20Note%204%20%20Jordan%20Country%20Risk%20Brief_0.pdf
https://climate-diplomacy.org/sites/default/files/202010/G7%20Briefing%20Note%204%20%20Jordan%20Country%20Risk%20Brief_0.pdf
https://d.docs.live.net/a865d5a74a1bd9e7/Počítač/PhD/Vol.%204,%20NO.%204
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Ochrana ľudských environmentálnych práv v 

medzinárodnom práve 

Tatiana Manďáková 

 

Abstrakt 

Rozsiahle zásahy do životného prostredia, ktoré sme zaznamenali v posledných 

desaťročiach vyvolávajú opodstatnené obavy. Aby sa zamedzilo nenapraviteľným škodám, 

začali sa formovať prostriedky na obmedzenie týchto zásahov. Vplyvom toho sa sformovalo 

aj šesť ľudských environmentálnych práv. K ochrane týchto práv prispievajú i samotné 

normy medzinárodného práva životného prostredia i práva životného prostredia EÚ 

chrániace jednotlivé zložky životného prostredia. Na úrovni medzinárodného práva v 

súčasnosti existujú mechanizmy ochrany ako hmotných tak aj procesných 

environmentálnych práv. Cieľom tohto príspevku je analýza uvedených 

medzinárodnoprávnych mechanizmov ochrany ľudských environmentálnych práv. 

 

Úvod 

Diskusia medzi vedcami i širokou verejnosťou na tému životné prostredie v zmysle 

nového ľudského práva zosilnela v polovici šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. 

Tieto podnety následne viedli k vyjadreniu potreby spoločného postoja, spoločných 

princípov a prístupu k zachovaniu rozvoja ľudského životného prostredia1. Jedným z 

výsledkom tejto diskusie bolo zakotvenie ľudského práva na životné prostredie, ktoré je 

podľa niektorých názorov chápané ako základné ľudské právo, do medzinárodného 

dokumentu zásadnej povahy pre ochranu životného prostredia – Deklarácia OSN o 

životnom prostredí človeka (1972)2. Tento výsledok určite nemožno považovať za 

prekvapivý, keďže ochrana ľudských práv vo vzťahu k životu, zdraviu, kultúre a životnej 

úrovni je ústredným motívom sociálnych alebo ekonomických programov. Právo na život 

nemožno realizovať bez základného práva na čistú a nezávadnú vodu, vzduch a krajinu. 

Toto je dôležité zohľadniť pri robení rozhodnutí zasahujúcich životné prostredie.3 

Po zakotvení tohto práva sa v medzinárodnom práve sformovalo ďalších päť 

environmentálne ladených ľudských práv, ktoré je možné nazvať environmentálnymi 

ľudskými právami. Vďaka tomu je možné v rámci medzinárodnoprávnych 

úprav  identifikovať tri hmotné a tri procesné environmentálne práva, t. j. celkovo šesť 

 
1 MASLEN, M.: Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. Praha: Leges, 2016, s. 18 
2 JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2021. s. 173 
3 ADEBOWALE, M., et. al.: Environment and Human Rights: A New Approach to Sustainable Development. In: 

International Institute for Environment and Development. 2001, s. 2. Dostupné online: 

https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/11016IIED.pdf? (cit. 17.5.2022). 

https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/11016IIED.pdf
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environmentálnych ľudských práv, ktoré navzájom spolu súvisia, pričom ochrana 

každého jedného z nich individuálne zároveň prispieva k ochrane tých ostatných. 

Všetkých týchto šesť práv je možné nepriamo chrániť prostredníctvom širšieho 

výkladu ľudských práv zakotvených v záväzných normách medzinárodného práva 

verejného a práva EÚ ako napr. právo na život, právo na rešpektovanie súkromného a 

rodinného života, právo na slobodu a osobnú bezpečnosť a pod4.   

Právo na životné prostredie by malo zahŕňať nie len zabezpečenie čistého vzduchu, 

vody a úrodnej pôdy, ale tiež právo žiť život bez hladovania a chorôb spôsobených 

neadekvátnym stavom životného prostredia a hygieny. Právo na život a zdravie 

jednotlivca sú primárne ciele v kontexte ochrany ľudských environmentálnych práv, no 

ostatné aspekty životného prostredia si tiež zaslúžia ochranu právom životného 

prostredia.  Napríklad právo na životné prostredie by malo tiež zahŕňať ochranu Zemskej 

flóry a fauny. Samotná príroda by mala mať vlastné právo na existenciu a zaslúži si 

ochranu pre jej vlastný účel5.  

V preambule k dodatkovému protokolu k Americkému dohovoru o ľudských právach 

v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv6 známeho aj ako protokol zo San 

Salvador, sa konštatuje blízky vzťah medzi výkonom hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú aj právo na zdravé životné prostredie a občianske 

a politické práva. Toto znamená, že rôzne kategórie práv vytvárajú neviditeľný základ pre 

uznanie dôstojnosti ľudskej bytosti. Práve preto vyžadujú stálu podporu a ochranu  na 

zabezpečenie ich aplikovateľnosť v celom rozsahu, okrem toho, porušenie niektorých 

týchto práv za účelom zaistenia výkonu iných práv nemôže byť nikdy ospravedlnené7. 

1.  Právo na životné prostredie 

Právo na životné prostredie ako jedno z ľudských environmentálnych práv je 

teoretikmi medzinárodného práva verejného zaraďované do tretej generácie ľudských 

práv. Táto kategória sa zatiaľ vyznačuje relatívne nízkym stupňom ochrany a 

vynútiteľnosti. Zakotvenie hmotného práva na životné prostredie v medzinárodnom 

práve verejnom, môžeme vidieť v rámci Deklarácie Štokholmskej konferencie OSN 

o ľudskom životnom prostredí (1972). Neskôr bolo toto právo zakotvené i v rámci 

záväzných dohovorov prijatých v rámci OSN, pod gesciou Hospodárskej komisie OSN pre 

Európu, ale i v rámci Organizácie amerických štátov či Africkej únie. Okrem hmotných 

 
4 JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v 

práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. vydanie. Praha: Leges, 2018, s. 168 
5 THORME, M.: Establishing Environment as a Human Right. In: Denver Journal of International Law & 

Policy, Vol. 19, no. 2, 1991, s. 311. Dostupné online: https://core.ac.uk/download/pdf/323047421.pdf (cit. 

17.5.2022). 
6 Organization of American States (OAS), Additional Protocol to the American Convention on Human 

Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador"), 16 November 

1999, A-52 
7 Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017 Requested by the Republic of Colombia: The 

Environment and Human Rights, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR), 15 November 2017 

https://core.ac.uk/download/pdf/323047421.pdf
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environmentálnych práv máme aj procesné environmentálne práva, ktoré sú pokladané 

za jeden z prostriedkov ochrany hmotného práva na životné prostredie8. Veľký význam 

z hľadiska ochrany životného prostredia človeka má Deklarácia OSN o životnom prostredí 

človeka (1972), prijatá na konferencií OSN, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. a 16. júna 1972 

vo švédskom meste Štokholm. Podľa uvedeného dokumentu je človek zároveň bytosťou 

závislou na kvalite prostredia aj jeho formovateľom. Prostredie mu poskytuje výživu 

a zabezpečuje mu príležitosť pre intelektuálny, morálny, sociálny a duchovný rozvoj. 

Jedným z hlavných podnetov k vypracovaniu tejto deklarácie bol predovšetkým masívny 

rozvoj vedy a techniky, ktorý umožnil ľuďom efektívne pretvárať svoje okolie. Z toho 

dôvodu Deklarácia OSN o životnom prostredí človeka (1972) ako prvá naznačila otázku 

zodpovednosti človeka ohľadom jeho konania a správania sa k životnému prostrediu. 

Príklady nebezpečných hodnôt znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia boli 

zaevidované už v čase konania konferencie. V jednom z odsekov preambuly sa o. i. 

konštatuje nebezpečné znečistenie a poškodenie prakticky všetkých zložiek životného 

prostredia a apeluje na vlády a národy sveta, aby spojili svoje úsilie k zlepšeniu tohto 

stavu. Zároveň poukazujú na univerzálny rozmer životného prostredia, čo znamená, že 

zásahy do životného prostredia sa nemusia prejaviť vždy v mieste ich pôsobenia. 

Prvotným nástrojom presadenia týchto cieľov bolo predovšetkým uznanie vlastnej 

zodpovednosti k životnému prostrediu a zakotvenie právnej zodpovednosti pri ochrane 

životného prostredia. Na druhej strane právna zodpovednosť vždy pôsobí až ako 

následný nástroj, ktorý má plniť aj reparačnú funkciu. Nemožno ju preto považovať za 

jediný spôsob ochrany životného prostredia, ale musí byť spätá aj s prevenčnou 

povinnosťou a šetrným využívaním prirodzených zdrojov. Zohľadnenie týchto faktorov 

môže mať obrovský význam pre trvalo udržateľný rozvoj ľudského a prírodného 

prostredia aj v budúcnosti. Zodpovednosť a povinnosť podstúpiť kroky na ochranu a 

zachovanie životného prostredia by mali preto v prvom rade niesť jednotlivé štáty 

medzinárodného spoločenstva, a to prostredníctvom činností ich miestnych alebo 

národných orgánov a následne ich občania a organizácie. Zároveň bola zdôraznená 

zodpovednosť krajín industrializovanej časti sveta a potreba ich pomoci krajinám 

rozvojovej časti sveta9. 

Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 45/94 (1990) o nutnosti zaistiť zdravé 

životné prostredie pre blaho jednotlivca: Valné zhromaždenie OSN sa pri prijímaní tohto 

dokumentu odvolalo na ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach10. V tomto 

dokumente sa nadviazalo na Deklaráciu OSN o životnom prostredí človeka (1972). Tento 

dokument stavia do popredia antropocentrický prístup k ochrane životného prostredia, a 

deklaruje, že zhoršovanie životného prostredia vedie k ohrozeniu viacerých ľudských 

práv, ako je napr. právo všetkých ľudí na primeranú životnú úroveň, zdravie a pohodu, 

 
8 JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v 

práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. vydanie. Praha: Leges, 2018, s.164 
9 MASLEN, M.: Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. Praha: Leges, 2016, s. 18 
10 MASLEN, M.: Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. Praha: Leges, 2016, s. 23 
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právo na rodinný života. Táto rezolúcia bola zároveň aj reakciou na uznesene Komisie 

o ľudských právach č. 1990/41 zo 6. marca 1990, v ktorom sa skúmala problematika 

životného prostredia a jej vzťah k ľudským právam. Podľa čl. 1 tejto rezolúcie Valné 

zhromaždenie Organizácie Spojených národov uznáva, že každý má nárok na život 

v životnom prostredí adekvátnom pre svoje zdravie a existenciu. Podľa čl. 2 tejto 

rezolúcie vyzvalo valné zhromaždenie OSN všetky štáty, medzivládne organizácie a 

mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú otázkami ochrany a tvorby životného 

prostredia, aby posilnili svoje snahy na zabezpečenie lepšieho a zdravšieho životného 

prostredia. Čl. 3 uvedenej rezolúcie vyzval Komisiu pre ľudské práva, aby s pomocou 

svojej podkomisie pre prevenciu diskriminácie a ochranu menšín pokračovala v štúdiu 

problémov ochrany a tvorby životného prostredia a jeho vzťahu k ľudským právam a 

predložila na prípravný Výbor konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji správu k 

uvedenému výskumu. Čl. 4 tejto rezolúcie vyjadruje presvedčenie Valného zhromaždenia 

OSN o tom, že príslušné orgány OSN by sa mali v rámci svojich právomoci vynaložiť 

aktívne úsilie v snahe podporiť lepšie a zdravšie životné prostredie11. Hmotné právo na 

životné prostredie bolo v rámci práva ES/EÚ primárne uznané v nezáväznej politickej 

Deklarácii Európskej rady o „Environmentálnom imperatíve“ prijatej 7. júla 1990 v 

Dubline12. 

Toto právo bolo upravené i v rámci Organizácie amerických štátov. Môžeme ho nájsť 

zakotvené v Dodatkovom protokole (1988) k Americkému dohovoru o ľudských právach 

(1969), avšak bez možnosti dovolávať sa ho v rámci procedúry individuálnych sťažností. 

Preto ho možno chrániť nepriamo  širším výkladom iných práv zakotvených v Americkom 

dohovore, ktorých porušenie je možné namietať v rámci procedúry individuálnych 

sťažností. Okrem toho je potrebné spomenúť niektoré rozhodnutia Medzi-amerického 

súdu pre ľudské práva. Súd je toho názoru, že na aplikáciu týchto pravidiel treba brať do 

úvahy medzinárodné právo na ochranu životného prostredia keď sa má definovať 

význam a rozsah povinností štátov podľa Amerického dohovoru, najmä keď sa upresňujú 

opatrenia, ktoré musia štáty prijať. 

Hlavným cieľom judikatúry týkajúcej sa environmentálnych ľudských práv boli práva 

na život, súkromný život, zdravie, vodu a majetok. Niektoré z hlavných dohovorov 

týkajúcich sa ľudských práv majú tiež špecifickú úpravu týkajúcu sa životného prostredia, 

zväčša spomínanú v relatívne úzkej súvislosti sústredenej na ľudské zdravie13. 

Napríklad v prípade Kaliña and Lokono Peoples case súd odkazoval na deklaráciu 

z Ria a dohovor o biologickej diverzite keď sa vyjadroval k zlučiteľnosti práv domorodých 

ľudí s ochranou životného prostredia. Práve v týchto prípadoch týkajúcich sa 

teritoriálnych práv domorodých ľudí a kmeňových národov, súd odkazoval na vzťah 

 
11 MASLEN, M.: Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. Praha: Leges, 2016, s.25 
12 Declaration by the European Council on the Environmental Imperative, Bull. Eur. Comm., No. 6, at 17 

(1990). 
13 BOYLE, A., Human Rights and the Environment: Where Next?. In: European Journal of International Law, 

Vol. 23, Issue 3, 2012, s. 615-616. Dostupné online: 

https://academic.oup.com/ejil/article/23/3/613/399894 (cit. 18.5.2022). 

https://academic.oup.com/ejil/article/23/3/613/399894
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medzi priaznivým životným prostredím a ochranou ľudských práv, berúc do úvahy, že 

práva týchto ľudí sú prepojené s ochranou prístupu k zdrojom, ktoré sa nachádzajú v ich 

území. Lebo práve tieto prírodné zdroje sú nevyhnutné pre ich prežitie, rozvoj 

a pokračovanie ich spôsobu života. Súd taktiež uznal úzke prepojenie medzi právom na 

životnú úroveň a ochranou ich pôvodných teritórií a prírodných zdrojov. V tejto veci súd 

rozhodol, že kvôli tomu, že domorodé obyvateľstvo je zvlášť zraniteľné, štáty musia prijať 

pozitívne opatrenia aby zabezpečili, že členovia týchto národov budú mať prístup 

dôstojnému životu, ktorá zahŕňa ochranu ich blízkeho vzťahu s prírodou14. 

V inom prípade týkajúcom sa rovnako práv domorodých národov, Yakye Axa 

Indigenous Community v. Paraguay15, súd podotkol, že nedostatočný prístup k teritóriám 

o ktoré sa viedol spor a taktiež prírodným zdrojom nachádzajúcim sa v týchto teritóriách 

môže vystaviť domorodcov náročným a neľudským podmienkam na život a zvýšenú 

zraniteľnosť voči chorobám a epidémiám. Toto môže vyústiť do rôznych porušení ich 

ľudských práv a následne im spôsobiť utrpenie a znížiť možnosť zachovania ich spôsobu 

života, zvykov a jazyka. 

Podobný prípad bol aj Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, kde súd 

v odseku 234 rozhodnutia vyhlásil, že štátu vzniká zodpovednosť za to, že postavil 

príslušníkov Sarayaku do riskantnej situácie, ktorá bola výsledkom neuváženého vpádu 

olejovej spoločnosti do ich územia. Zo skutkového stavu vyplynulo, že štát neprijal 

nevyhnutné a potrebné opatrenia, aby zaistil prijateľné podmienky na život pre Sarayaku 

domorodcov. Súd preto dospel k záveru, že toto správanie ovplyvnilo ich odlišný spôsob 

života, ich individuálne a kolektívne životné smerovanie a ich model rozvoja, čo zakladá 

porušenie článku 4(1) dohovoru16. 

Z činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva bol významný napríklad prípad Lopez 

Ostra v Spain. Tento prípad je veľmi významný, lebo poukazuje na nezávislosť medzi 

občianskymi a politickými právami na jednej strane a hospodárskymi, sociálnymi 

a kultúrnymi právami na druhej strane. V mnohých prípadoch, ochrana občianskych práv, 

ako napr. právo na súkromný a rodinný život, rešpekt voči domovu, zahŕňa tiež ochranu 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, ako právo na nezávadné prostredie a právo 

na zdravie. Európsky súd sa vyjadril, že „vážne znečistenie životného prostredia môže 

zasiahnuť blaho jednotlivca a zabrániť mu aby využívali svoj domov, ako aj ovplyvniť 

súkromný a rodinný život17. 

V prípade Fadeyeva proti Rusku bolo konštatované, že štát má povinnosť v prípade, 

že je situácia naliehavá, prijať efektívne opatrenia, ktoré by zohľadňovali záujem miestnej 

 
14 Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017 Requested by the Republic of Colombia: The 

Environment and Human Rights, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR), 15 November 2017 
15 Case of the Yakye Axa Indigenous Community v Paraguay, Merits, reparations and costs, IACHR Series C no 
125, IHRL 1509, 17th June 2005, Inter-American Court of Human Rights. 
16 Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador (Merits, Reparations, Costs) IACtHR Series C No 245 

(27 June 2012) 
17 López Ostra v Spain, Merits and just satisfaction, App no 16798/90, A/303-C, [1994] ECHR 46, (1995) 

20 EHRR 277, IHRL 3079 (ECHR 1994), 9th December 1994, European Court of Human Rights [ECHR] 
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populácie, zasiahnutej znečistením. Zároveň je povinný znížiť priemyselné znečistenie na 

prijateľnú mieru. Avšak žalovaný štát i napriek tomu, že situácia, čo sa týka znečistenia 

a hluku bola naliehavá a bolo potrebné zabezpečiť špeciálnu starostlivosť pre tých, ktorí 

žijú v určitom okruhu v okolí zdroju znečistenia, neponúkol sťažovateľom žiadne 

efektívne riešenie aby im pomohol presunúť sa preč z nebezpečnej zóny. Súd dospel 

k záveru, že napriek širokému rozsahu kompetencií žalovaného štátu, zlyhal v tom, aby 

vyvážil záujmy spoločnosti na výrobu ocele a sťažovateľov výkon práva na rešpektovanie 

domova a súkromného života. Na základe toho rozhodol, že došlo k porušeniu článku 8 

dohovoru18. 

Tak právo na život, aj právo na rešpektovanie súkromného života a vlastníctva 

obsahujú viac než jednoduchý základ na zásahy štátu. Štát má aj pozitívnu povinnosť 

zakročiť vhodným spôsobom aby zaistil tieto práva. To je dôvodom, prečo v niektorých 

prípadoch môžeme vidieť zlyhanie vlády štátu regulovať situáciu, alebo presadiť právo, 

napr. Lopez Ostra alebo Fadeyeva. Aj keď ochrana životného prostredia je legitímnym 

dôvodom k obmedzeniu niektorých práv vrátane vlastníckeho práva a majetku, samotné 

ľudské práva nechránia životné prostredie19. 

2. Právo na vodu 

Právo na vodu patrí medzi ďalšie z troch hmotných ľudských environmentálnych 

práv. Je upravené najmä prostredníctvom medzinárodných zmlúv upravujúcich ľudské 

práva. Medzi medzinárodné zmluvy, ktoré výslovne zakotvujú ľudské právo na vodu 

možno zaradiť Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979 (čl. 

14 ods. 2), Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 (čl. 24) a Dohovor o právach osôb so 

zdravotným postihnutím z roku 2006 (čl. 28). Ďalšie medzinárodné zmluvy uznávajú 

právo na vodu implicitne.  

Taktiež  v čl. 11 a 12 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach prijatého Hospodárskou a sociálnou radou OSN dňa 29. novembra 

2002 na svojom 29. zasadnutí vo švajčiarskej Ženeve si môžeme všimnúť uznanie 

ľudského práva na vodu. V úvode tohto dokumentu Hospodárska a sociálna rada OSN 

konštatovala, že voda je obmedzený prírodný zdroj a verejný statok zásadný pre život a 

zdravie. Ľudské právo na vodu je nevyhnutným predpokladom pre dôstojné vedenie 

života človeka a tým samozrejme i na výkon ostatných už zaručených práv. 

Za zmienku stojí i Správa Vysokého komisára OSN pre ľudské práva týkajúca sa 

rozsahu a obsahu príslušných záväzkov v oblasti ľudských práv v súvislosti so 

zabezpečením spravodlivého prístupu k bezpečnej pitnej vode a k hygienickým 

 
18 Fadeyeva v Russian Federation, Judgment, Merits and Just Satisfaction, App No 55723/00, ECHR 2005-

IV, [2005] ECHR 376, (2007) 45 EHRR 10, IHRL 3161 (ECHR 2005), 9th June 2005, European Court of 

Human Rights [ECHR] 
19 BOYLE, A., Human Rights and the Environment: Where Next?. In: European Journal of International Law, 

Vol. 23, Issue 3, 2012, s. 615-616. Dostupné online: 

https://academic.oup.com/ejil/article/23/3/613/399894 (cit. 18.5.2022). 
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zariadeniam v rámci nástrojov podľa dokumentov medzinárodného práva ľudských práv 

(2007).  

Na túto správu nadviazala Rada OSN pre ľudské práva na svojom dvadsiatom štvrtom 

zasadnutí dňa 8. októbra 2013, keď prijala rezolúciu č. 24/18 o ľudskom práve na čistú 

pitnú vodu a bezpečných hygienických podmienkach prostredia človeka20. 

Ľudské právo na vodu je zakotvené i v Deklarácii ľudských práv ASEAN. V článku 28 

tejto deklarácie sú zakotvené viaceré ľudské environmentálne práva vrátane ľudského 

práva na životné prostredie. Podľa dikcie čl. 28 ods. e)„Každá osoba má právo na 

primeranú úroveň života pre seba a svoju rodinu vrátane…práva na bezpečnú pitnú vodu 

a sanitáciu“ 21  

Práva na vodu sa týkal napríklad prípad Zander proti Švédsku. Súd dal za pravdu 

sťažovateľom vo vzťahu k porušeniu čl. 6 ods. 1 právo na spravodlivý súdny proces. 

Sťažovatelia namietali nemožnosť majiteľov pozemkov podať odvolanie proti 

rozhodnutiu štátneho orgánu, ktorý udelil povolenie prevádzkovať zariadenie, ktoré 

vykonávalo aktivity nebezpečné pre životné prostredie a svojou činnosťou obmedzilo 

možnosť využívať studne majiteľov na pitné účely, keďže došlo k jej znečisteniu. ESĽP 

došiel k záveru, že v danej súvislosti bolo porušené právo na spravodlivý proces podľa 

článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach22. 

3. Ľudské právo na bezpečné hygienické podmienky prostredia 

S právom na vodu úzko súvisí aj ľudské právo na bezpečné hygienické podmienky 

prostredia, alebo sanitáciu. Právo na sanitáciu, teda hygienu a bezpečné prostredie sa 

často prezentuje ako právo neoddeliteľne spojené s právom na vodu, OSN a jej orgány ho 

však považujú za samostatne existujúce právo. Aj preto sa následná diskusia orgánov OSN 

vzťahuje na obe spomenuté práva a ich rozvoj na poli medzinárodného práva verejného.23 

V ďalšom texte si spomenieme medzinárodné dokumenty upravujúce právo na bezpečné 

hygienické podmienky prostredia.  

Praktickú aplikáciu ľudského práva na bezpečné hygienické podmienky prostredia, 

podobne ako v prípade súbežne zakotveného a už komentovaného práva na vodu, 

podporujú kontrolné procedúry uvedených dohovorov, ktoré zahŕňajú spravidla 

spravodajskú procedúru a procedúru individuálnych oznámení. Z hľadiska ďalšieho 

zakotvenia ľudského práva na životne prostredie v rámci OSN je primárne potrebne ktorá 

zakotvuje, že „všetci jednotlivci majú nárok žiť v životnom prostredí primeranom ich 

zdraviu a blahu“ a vyzýva štáty, aby v tomto ohľade zvýšili snahu v smere zabezpečenia 

lepšieho a zdravšieho životného prostredia. Pre ochranu ľudského práva na bezpečné 

 
20 JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, 

v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. vydanie. Praha: Leges, 2018, s. 79 
21 Tamtiež, s. 145 
22 Zander v. Sweden, Judgment, App no 14282/88, ECHR, 25 November 1993 
23JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v 

práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. vydanie. Praha: Leges, 2018, s. 82 



Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

68 
 

hygienické podmienky prostredia je možné využitie regionálnych dohovorov a 

mechanizmov ochrany ľudských práv vrátane možností súdnej ochrany v kontexte 

procedúr individuálnych sťažností v európskom priestore (mechanizmy Rady Európy) i 

v mimoeurópskom priestore. Takáto možnosť ochrany je nepriama, daná spravidla širším 

výkladom existujúcich ľudských práv zakotvených v jednotlivých dohovoroch podobne, 

ako je to v prípade práva na životné prostredie, práva na vodu či procesných 

environmentálnych práv24. 

Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 64/292 z roku 2010 v 1. bode zakotvuje:: 

„Valné zhromaždenie…uznáva právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a hygienu ako ľudské 

právo, ktoré je nevyhnutné pre plné užívanie života a všetkých ľudských práv.“  

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966) ľudské 

právo na bezpečné hygienické podmienky prostredia síce explicitne neupravuje, no 

v rámci širšieho výkladu článkov 11 a 12 je možné konštatovať, že toto právo svojimi 

ustanoveniami chráni. V Čl. 11 je uvedené, že: „1. Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú 

právo každého jednotlivca na primeranú životnú úroveň pre neho a jeho rodinu, zahrňujúce 

dostatočnú výživu, šatstvo, byt, a na neustále zlepšovanie životných podmienok.“ Podľa čl. 

12 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach „1. Štáty, 

zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej 

úrovne fyzického a duševného zdravia…“  

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1974)- v článku 14 ods. 2 

písm. h) indikuje toto právo spolu s právom na vodu: „...mať primerané životné podmienky, 

najmä pokiaľ ide o bývanie, sanitárne zariadenia, dodávky elektriny a vody, dopravu a 

spoje.“  

Dohovor o právach dieťaťa (1989) podobne v článku 24 ods. 1 a 2 zakotvuje: „1.Štáty, 

ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie 

dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a na využívanie liečebných a rehabilitačných 

zariadení. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa usilujú o zabezpečenie toho, aby 

žiadne dieťa nebolo pozbavené svojho práva na prístup k takým zdravotníckym službám. 2. 

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sledujú plné uskutočňovanie tohto práva a 

najmä robia potrebné opatrenia:… e) na zabezpečenie toho, aby všetky zložky spoločnosti, 

najmä rodičia a deti, boli informované o zdraví a výžive detí, prednostiach kojenia, hygiene, 

sanitárnych podmienkach prostredia detí aj o predchádzaní nešťastným prípadom, a aby 

mali prístup k vzdelaniu a boli podporované pri využívaní týchto základných znalostí.“  

Ľudské právo na sanitáciu je tiež zakotvené v Deklarácii ľudských práv ASEAN, ako 

sme už vyššie spomínali. „ V 

 

 
24 JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v 

práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. vydanie. Praha: Leges, 2018,, s. 150 
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článku 28 ods. e) tejto deklarácie je uvedené “každý má právo na primeranú úroveň 

života pre seba a svoju rodinu vrátane...práva na sanitáciu...“ 

Ochrany práva na bezpečné hygienické podmienky v súvislosti so zákazom mučenia 

a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania. Tohto práva sa v rámci judikatúry ESĽP 

domohli i viacerí sťažovatelia umiestnení vo väzenských zariadeniach na výkon trestu, 

kde boli nevyhovujúce hygienické podmienky, ako to bolo napr. v prípadoch Eugen proti 

Rumunsku alebo Marian Stoicescu proti Rumunsku.  V týchto prípadoch je vidieť možnosť 

ochrany práva na bezpečné hygienické podmienky prostredia prostredníctvom širšieho 

výkladu práva na slobodu a bezpečnosť a práva na zákaz mučenia a neľudského alebo 

ponižujúceho zaobchádzania25. 

4. Procesné environmentálne práva 

Procesné práva sú nevyhnutné pre uvedenie hmotných práv do praxe, či už pri ich 

realizácií, alebo pri vymáhaní ich dodržiavania. V medzinárodnom priestore máme 

niekoľko dokumentov, ktoré majú záväzný charakter čo sa týka procesnej úpravy 

environmentálnych práv.  

Aarhuský dohovor (1998) predstavuje najkomplexnejšiu úpravu v európskom 

priestore týkajúcu sa procesných environmentálnych práv. Bol prijatý v rámci 

Hospodárskej komisie OSN pre Európu v nadväznosti na deklaráciu o životnom prostredí 

a rozvoji z Rio de Janeira, ktorá sa konala rok predtým. Tento dohovor ako prostriedok 

ochrany hmotného práva na životné prostredie zakotvuje tri procesné práva týkajúce sa 

životného prostredia: právo na prístup k informáciám o životnom prostredí, právo na 

účasť v rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia, ako aj právo na prístup 

k spravodlivosti vo veciach životného prostredia, ktoré sú chápané aj ako procesné 

varianty hmotného práva na životné prostredie.26 Po ratifikácii Aarhuského dohovoru 

Európskym spoločenstvom sa tento dohovor stal súčasťou práva Európskej únie. Podľa 

článku 216 ZFEÚ je Aarhuský dohovor záväzný pre všetky inštitúcie EÚ a členské štáty27. 

Deklarácia o životnom prostredí a rozvoji z Rio de Janeira (1992) po prvý krát vo 

svojej zásade 10 zakotvila všetky tri procesné environmentálne práva. Deklarácia 

zakotvuje záväzok štátov zabezpečiť na národnej úrovni každému jednotlivcovi právo na 

informácie o životnom prostredí, právo zúčastniť sa na rozhodovaní o otázkach životného 

prostredia a právo na prístup k súdnym a správnym konaniam vo veciach životného 

prostredia28.  

Aarhuský výbor pre súlad s dohovorom má významné postavenie čo sa týka 

dodržiavania environmentálnych práv a aplikácie práv vyplývajúcich z Aarhuského 

dohovoru. Bol založený v roku 2002 na prvom stretnutí strán signatárov Aarhuského 

 
25 JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v 

práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. vydanie. Praha: Leges, 2018, s. 84-85 
26 Tamtiež, s. str.163 
27 Tamtiež, str.168 
28 Tamtiež 
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dohovoru. Výbor sa odvtedy zaoberal mnohými záležitosťami týkajúcimi sa 

implementácie dohovoru v praxi. V mnohých prípadoch musel výbor interpretovať 

a aplikovať usmernenia dohovoru v mnohých špecifických situáciách29.  

4.1. Právo na prístup k informáciám o životnom prostredí 

Označuje sa aj ako prvý pilier Aarhuského dohovoru, avšak toto konkrétne právo bolo 

po prvý krát zakotvené v zásade 10 Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Rio de 

Janeira (1992), až následne bolo upravené v Aarhuskom dohovore v článku 4. Aarhuský 

dohovor vo svojej preambule uznáva, že zlepšený prístup k informáciám a účasť 

verejnosti na rozhodovacom procese v otázkach životného prostredia posilňujú kvalitu a 

následné uplatňovanie rozhodnutí, prispievajú k environmentálnemu povedomiu 

obyvateľstva, dávajú verejnosti možnosť vyjadriť svoje záujmy a umožňujú orgánom 

verejnej moci náležite tieto záujmy zohľadniť, s cieľom podporiť zodpovednosť a 

transparentnosť rozhodovania a posilniť verejnú podporu rozhodnutí týkajúcich sa 

životného prostredia. Ďalej deklaruje, že jeho cieľom je podporovať vzdelávanie o 

životnom prostredí s cieľom prehĺbiť chápanie životného prostredia a trvalo 

udržateľného rozvoja a podporiť prehĺbenie povedomia verejnosti o rozhodnutiach a 

účasti na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj.  

Zdôrazňuje aj dôležitosť úplného zahrnutia záujmov v oblasti životného prostredia do 

rozhodovania orgánov verejnej moci, ako i následnú potrebu toho, aby orgány verejnej 

moci mali presné, ucelené a najaktuálnejšie informácie o životnom prostredí30.  

„Aarhuský výbor konštatoval porušenie práva na informácie o životnom prostredí vo 

svojom rozhodnutí z roku 2004 Ukrajina proti Ecopravo-Lviv.31. Ecopravo-Lviv je 

mimovládna organizácia, ktorej cieľom je chrániť životné prostredie. V tomto prípade sa 

domáhala nedostatku informácií a zúčastňovaní sa na rozhodovaní v prípade výstavby 

lodného kanála na Danube River delta. Uvedená konštrukcia mala viesť cez stred 

chráneného územia Danube a rezerváciu biosféry. Ecopravo-Lviv žalovalo vládu Ukrajiny 

za to, že im bolo odopretý prístup k projektovej dokumentácií. Výbor v danom rozhodnutí 

konštatoval nedostatok jasnosti alebo detailov v domácich legislatívnych procesoch. Z 

pohľadu výboru zúčastnená strana neprijala potrebné ustanovenia na dosiahnutie jasnej, 

transparentnej a konzistentnej úpravy na implementáciu ustanovení dohovoru ako sa 

vyžadovalo v článku 3, odesku1. 

 
29 ANDRUSEVYCH, A., ALGE, T., CLEMENS C. (eds): Case Law of the Aarhus Convention Compliance 

Committee (2004-2008) (RACSE, Lviv 2008), s. 5. Dostupné online: https://www.rac.org.ua/en/our-

products/publications/case-law-of-the-aarhus-convention-compliance-committee-2004-2008-2008 (cit. 

18.5.2022). 
30 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 43/2006 Z. z. o pristúpení k Dohovoru o prístupe k 

informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 

životného prostredia 
31 Ukraine v. NGO ‘Ecopravo-Lviv’, Case 03 (2004). ACCC/C/2004/3  

https://www.rac.org.ua/en/our-products/publications/case-law-of-the-aarhus-convention-compliance-committee-2004-2008-2008
https://www.rac.org.ua/en/our-products/publications/case-law-of-the-aarhus-convention-compliance-committee-2004-2008-2008
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4.2. Právo na účasť v rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia 

Na základe Svetovej charty prírody (1982) prijatej ako Deklarácia Valného 

zhromaždenia OSN č. 37/7 (1982) odseku 23. všetky osoby, v súlade s ich národnou 

legislatívou majú mať možnosť zúčastňovať sa, individuálne alebo s ostatnými na 

vytváraní rozhodnutí, ktoré sa priamo týkajú ich životného prostredia a majú mať 

prostriedky nápravy, ak ich životné prostredie utrpí škodu alebo zhoršenie32.  

Toto právo je dôkladne upravené v článku 6 Aarhuskeho dohovoru a zvykne sa aj 

nazývať druhým pilierom Aarhuského dohovoru. V odseku 2. článku 6 Aarhuskeho 

dohovoru sa ustanovuje povinnosť informovať zainteresovanú verejnosť hneď na 

začiatku rozhodovacieho procesu týkajúceho sa životného prostredia podľa okolností, či 

už verejným oznamom alebo jednotlivo, a to vhodným, včasným a účinným spôsobom33. 

V článku 7. sú upravené spôsoby účasti verejnosti na rozhodovaní o činnosti, ktorá môže 

mať dopad na životné prostredie: „Spôsoby účasti verejnosti umožnia verejnosti predložiť 

písomné alebo v prípade potreby na verejnom prerokovaní alebo preskúmaní so žiadateľom 

akékoľvek pripomienky, informácie, analýzy alebo názory, ktoré považuje za dôležité vo 

vzťahu k navrhovanej činnosti.34“ Článok 9. upravuje povinnosť orgánov verejnej moci 

informovať verejnosť o výsledku rozhodovania: Každá Strana zabezpečí, aby po prijatí 

rozhodnutia orgánom verejnej moci bola verejnosť okamžite informovaná v súlade s 

príslušnými postupmi. Každá Strana sprístupní verejnosti text rozhodnutia spolu s 

odôvodneniami a úvahami, na ktorých je rozhodnutie založené35. Na základe článku 9 ods. 

2 Aarhuského dohovoru má dotknutá verejnosť za predpokladu, že spĺňa uvedené 

kritériá, právo napadnúť úkony alebo opomenutia uvedené v bode 2 vyššie. Pojem je 

definovaný v článku 2 ods. 5 Aarhuského dohovoru. Podľa príručky pre implementáciu k 

Aarhuskému dohovoru 6 sa to týka časti verejnosti všeobecne s osobitným vzťahom ku 

konkrétnemu procesu rozhodovania vzhľadom na skutočnosť, že je alebo pravdepodobne 

bude dotknutá príslušným rozhodnutím, ktoré sa má prijať, alebo sa zaujíma o takéto 

rozhodnutie36. 

Aarhuský výbor potvrdil, že otázka toho, či niekto je alebo pravdepodobne bude 

zasiahnutý, závisí od povahy a rozsahu príslušnej činnosti. Dotknutou verejnosťou môžu 

byť pri výstavbe jadrových elektrární až státisíce ľudí vo viacerých krajinách, tu môžeme 

ako príklad uviesť nález Aarhuského výboru proti Spojenému kráľovstvu vo veci výstavby 

jadrovej elektrárne Hinkley Point C. V danom prípade sa konštatovalo, že „verejnosť môže 

 
32 UN GA Resolution „World Charter for Nature“, UN Doc. A/RES/37/7 (1982). Dostupné online: 

https://digitallibrary.un.org/record/39295 
33 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 43/2006 Z. z. o pristúpení k Dohovoru o prístupe k 

informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 

životného prostredia 
34 Tamtiež 
35 Tamtiež 
36 UN Economic Commission for Europe. The Aarhus Convention: An Implementation Guide. Second edition, 

2014, s. 57. Dostupné online:  https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-

implementation-guide-second-edition (cit. 18.5.2022) 

https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-implementation-guide-second-edition
https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-implementation-guide-second-edition
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byť dotknutá buď z dôvodu možných následkov normálneho alebo rutinného 

vykonávania danej činnosti alebo z dôvodu možných následkov v prípade havárie alebo 

inej mimoriadnej udalosti, alebo z obidvoch dôvodov, to platí aj pre prípady, v ktorých je 

riziko havárie veľmi nízke37.  

Ďalším významných rozhodnutím týkajúcim sa účasti verejnosti na rozhodovacom 

procese týkajúceho sa životného prostredia je Association Kazokiskes Community proti 

Litve. Aarhuský vybor v tomto prípade zdôraznil, že dohovor vyžaduje v článku 6, odsek 

7, že procesy s účasťou verejnosti povoľujú verejnosti podávať pripomienky, informácie, 

analýzy a názory. Litovská legislatíva limituje toto právo na podávanie pripomienok aby 

tieto pripomienky podávala iba zúčastnená verejnosť a tieto návrhy majú byť 

„motivovanými návrhmi“- to znamená obsahovať odôvodnenú argumentáciu, v tomto 

ohľade Litovské právo zlyhalo pri zaručení úplného rozsahu práv obsiahnutých 

v dohovore38. 

4.3. Právo na prístup k spravodlivosti vo veciach životného prostredia 

Článok 9. Aarhuského dohovoru upravuje právo na prístup k spravodlivosti vo 

veciach životného prostredia, nazýva sa aj tretí pilier Aarhuského dohovoru. V danom 

kontexte pojem „verejnosť“ znamená jednu alebo viac fyzických osôb alebo právnických 

osôb, ktorá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, 

organizácie alebo skupiny pôsobí vo verejnej sfére. Podľa článku 2 ods. 5. pojem 

„zainteresovaná verejnosť“ znamená verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená 

rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia alebo sa o tento proces 

zaujíma; pre potreby tejto definície sa mimovládne organizácie podporujúce ochranu 

životného prostredia a spĺňajúce všetky požiadavky vnútroštátneho práva považujú za 

zaujímajúce sa o rozhodovací proces. Zo znenia Aarhuského dohovoru vyplývajú 

zmluvným stranám povinnosti týkajúce sa umožnenia prístupu k spravodlivosti. Podľa 

článku 3 odsek 7: Každá zmluvná strana podporí uplatňovanie princípov tohto dohovoru v 

medzinárodných rozhodovacích procesoch a v rámci medzinárodných organizácií v 

záležitostiach súvisiacich so životným prostredím39. Podľa článku 3 odseku 8 majú zmluvné 

strany povinnosť zabezpečiť tým, čo sa dovolávajú svojich práv podľa tohto dohovoru, 

aby nemuseli znášať nepríjemnosti súvisiace s uplatňovaním svojich práv: Každá zmluvná 

strana zabezpečí, aby osoby, ktoré uplatňujú svoje práva v súlade s ustanoveniami tohto 

dohovoru, neboli za to trestané, pokutované, prenasledované alebo akýmkoľvek spôsobom 

obťažované40. 

 
37 Client Earth: Prístup k spravodlivosti vo veciach životného prostredia v Európskom práve. Via Iuris. 2019, 

s. 3. Dostupné online: .https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2019/03/PR%C3%8DSTUP-K-

SPRAVODLIVOSTI-VO-VECIACH-%C5%BDIVOTN%C3%89HO-PROSTREDIA-V-EUR%C3%93PSKOM-

PR%C3%81VE-.pdf (cit. 19.5.2022). 
38 The Kazokiskes v. Lithuania ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 April 2008 
39 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 43/2006 Z. z. o pristúpení k Dohovoru o prístupe k 

informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 

životného prostredia 
40 Tamtiež 

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2019/03/PR%C3%8DSTUP-K-SPRAVODLIVOSTI-VO-VECIACH-%C5%BDIVOTN%C3%89HO-PROSTREDIA-V-EUR%C3%93PSKOM-PR%C3%81VE-.pdf
https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2019/03/PR%C3%8DSTUP-K-SPRAVODLIVOSTI-VO-VECIACH-%C5%BDIVOTN%C3%89HO-PROSTREDIA-V-EUR%C3%93PSKOM-PR%C3%81VE-.pdf
https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2019/03/PR%C3%8DSTUP-K-SPRAVODLIVOSTI-VO-VECIACH-%C5%BDIVOTN%C3%89HO-PROSTREDIA-V-EUR%C3%93PSKOM-PR%C3%81VE-.pdf
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5.  Ochrana ľudských environmentálnych práv v práve  Európskej 

únie 

Právo Európskej únie do veľkej miery nadväzuje na normy medzinárodného práva 

verejného. Súčasne preberá a rozvíja aj mechanizmy ochrany ľudských 

environmentálnych práv vzniknutých prostredníctvom neho. V rámci práva EU je teda 

možné identifikovať ustanovenia týkajúce sa hmotného ľudského práva na životné 

prostredie, ľudských procesných environmentálnych práv, ľudského práva na vodu i 

ľudského práva na bezpečne hygienické podmienky prostredia. Ochrana hmotného 

ľudského práva na životné prostredie v práve EU je obsiahnutá viac-menej v normách 

sekundárneho práva EU. Hmotne právo na životne prostredie bolo v rámci práva ES/EU 

uznané v nezáväznej politickej Deklarácii Európskej rady o „Environmentálnom 

imperatíve“  o ktorej sme sa už vyššie zmienili. Veľký význam z hľadiska aplikácie práva 

má smernica 2003/35/ES o verejnej účasti vo vzťahu k vytváraniu určitých plánov a 

programov týkajúcich sa životného prostredia a zmene smerníc 85/337/EHS a 96/61/ES o 

účasti verejnosti a prístupu k spravodlivosti, ktorá predstavuje implementáciu druhého 

piliera Aarhuského dohovoru – práva na účasť verejnosti v rozhodovaní vo veciach 

životného prostredia. Pri skúmaní ďalších noriem práva EU je zreteľné, že toto hmotné 

právo ďalej nerozvíjajú, ale sú zamerané skôr na rozvoj procesných environmentálnych 

práv, ktorých praktická aplikácia prispieva k ochrane hmotného práva na životné 

prostredie41. Napríklad aj smernica o hodnotení dopadu na životné prostredie42 uvádza 

v článku 6, že informácie týkajúce sa aktivít upravených smernicou by sa mali sprístupniť 

verejnosti. Tento článok ukladá povinnosť členských štátom, aby sa uistili, že 

zainteresovanej verejnosti bude daná možnosť, aby vyjadrila svoj názor v súvislosť 

s plánovanými aktivitami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Osobitný význam 

z hľadiska ochrany ľudského práva na životné prostredie a procesných 

environmentálnych práv v európskom práve predstavuje Charta základných práv 

Európskej únie, ktorá bola slávnostne vyhlásená 7. 12. 2000 počas konania medzivládnej 

konferencie v Nice ako nezáväzný dokument. V roku 2007 boli v niektorých detailoch 

prijaté zmeny a následne sa na základe Lisabonskej zmluvy (2007) stala záväzným 

dokumentom.43 

6. Ochrana ľudských environmentálnych práv v Afrike  

Ľudské právo na životné prostredie je zakotvené v Africkej charte práv človeka a 

národov (1981). Veľký význam čo sa týka ochrany ľudských práv všeobecne má Africká 

komisia pre ľudské práva a práva národov. V súčasnosti existuje aj možnosť podávania 

sťažností priamo pred Africkým súdom pre ľudské práva a práva národov zo strany 

 
41 JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v 

práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. vydanie. Praha: Leges, 2018, 200 s.  
42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov 

určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
43 JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v 

práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. vydanie. Praha: Leges, 2018, 200 s.  
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mimovládnych organizácií, ktoré majú špecifické postavenie- pozorovateľský status v 

rámci Africkej komisie a zároveň členské štáty Africkej únie urobia vyhlásenie, že 

uznávajú príslušnosť Afrického súdu, aby prijímal sťažnosti zo strany takýchto 

mimovládnych organizácií. Úloha a postavenie mimovládnych organizácií v súčasnosti 

stále rastie, a stávajú sa čoraz viac relevantným partnerom ochrany a podpory ľudských 

práv v lokálnom, regionálnom aj medzinárodnom kontexte. Preto je potrebné sa zamerať 

na postavenie mimovládnych organizácií aj z hľadiska samotného prístupu k 

spravodlivosti, v prípadoch údajného porušovania ľudských práv a to najmä na Africkom 

kontinente, kde sú ešte určité rezervy týkajúce sa ich postavenia a najmä zlepšenia ich 

postavenia, hoci zohrávajú v Afrike významnú úlohu pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. 

Väčšina komunikácie pred Africkou komisiou sa uskutočňuje práve z ich iniciatívy, a to aj 

keď nie sú obeťami alebo priamo ovplyvnené vykonaným porušením ľudských práv44. 

Ako významné rozhodnutie Afrického súdu pre ľudské práva a práva národov  možno 

spomenúť prípad Ogoniovia proti Nigérii.  V uvedenom rozhodnutí bolo po prvýkrát v 

histórii aplikácie noriem medzinárodného práva životného prostredia v oblasti ľudských 

environmentálnych práv priamo konštatované porušenie hmotného pravá na životné 

prostredie, čo následne viedlo k tomu, že štátu, ktorý spôsobil porušenie noriem, bolo 

nariadené prijať extenzívne opatrenia na odstránenie spôsobených škôd a vyčistenie 

životného prostredia. V tomto prípade bola sťažnosť podaná dvoma mimovládnymi 

organizáciami. V sťažnosti bolo namietané, že vplyvom nezodpovednej ťažby ropy na 

území Ogoniov došlo k rozsiahlej kontaminácií pôdy, vody a ovzdušia, zničenie 

domácnosti, pálenie plodín a usmrcovanie hospodárskych zvierat v dôsledku útokov 

ozbrojených síl vlády a trvalá atmosféra teroru. Komisia po preskúmaní prípadu 

konštatovala, že Nigérijská federatívna republika porušila viaceré články Africkej charty, 

ktorý boli namietane v sťažnosti čl. 2 (nediskriminačne využívanie práv), 4 (právo na 

život), 14 (právo na vlastníctvo), 16 (právo na zdravie), 18 (rodinne právo), 21 (právo 

národov slobodne disponovať s bohatstvom a prírodnými zdrojmi) a 24 (právo národov 

na všeobecne uspokojivé životne prostredie).  Následne sa apelovalo na vládu Nigérie, aby 

zastavila porušovanie uvedených práv a zabezpečila, aby zabezpečila primeranú 

kompenzáciu poškodeným a boli vykonané hodnotenia environmentálneho a sociálneho 

vplyvu ťažby ropy prostredníctvom účinných a nezávislých organov dohľadu pre ropný 

priemysel. Taktiež sa apelovalo na to, aby vláda zabezpečila poskytovanie informácii o 

rizikách pre zdravie a životné prostredie a o zmysluplnom prístupe k regulačným 

a rozhodovacím organom komunitám Ogoniov, ktoré  by mohli byť postihnuté ropnými 

operáciami.45 

 
44 LAZORČÁKOVÁ, T.: Prístup mimovládnych organizácií a jednotlivcov k Africkému systému ľudských 

práv. In: Studia Iuridica Cassoviensia, ročník 5, č. 2, 2017, s. 14, ISSN 1339-3995 
45 JANKUV,J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2021, s. 176 a 177 
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Záver 

Ľudské environmentálne práva sú zakotvené v rámci deklarácií a dohovorov OSN. 

Okrem toho sa nachádzajú v právnej úprave po celom svete. V Európskej únii sú upravené 

mnohými smernicami, v Ázii deklaráciou ASEAN, v Afrike Africkou chartou práv človeka 

a národov (1981), v Amerike máme napríklad Medzi-americký súd pre ľudské práva 

a jeho judikatúru, z ktorých niektoré rozhodnutia sme si spomenuli. Mnohé dokumenty 

deklarujú dodržiavanie týchto práv a možno sa týchto práv domáhať pred súdmi alebo 

inými orgánmi. Ľudské environmentálne práva je možné chrániť aj nepriamo pomocou 

ochrany iných ľudských práva, keďže tieto práva sú neoddeliteľne spojené, čo bolo 

deklarované aj judikatúrou ESĽP (napr. Lopez Ostra alebo Fadeyeva). Procesné 

environmentálne práva sú regulované najmä Aarhuským dohovorom a presadzované 

pomocou Aarhuského výboru, ako sme mohli vidieť napr. v prípade Association 

Kazokiskes Community proti Litve, alebo Ukrajina proti Ecopravo-Lviv.  
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Environmentálny rozmer medzinárodného morského práva 

Dušana Luščáková 

 

Abstrakt 

V článku sa zaoberám medzinárodnou právnou úpravou, ktorá sa týka environmentálnej 

stránky morského práva. Poukazujem na dôležitosť morského sveta ako takého 

a podčiarkujem potrebu právnych obmedzení. Za pomoci konkrétnych ustanovení rozličných 

právnych textov sa zamýšľam nad právnymi otázkami a ich aplikáciou v praxi.  

Úvod 

“Prirodzené práva zastrešujú právo na majetok a vlastníctvo,…avšak tieto sa 

neaplikujú na veci, ktorých používanie je neobmedzené, nevyčerpateľné veci naopak 

nemôžu byť v nikoho vlastníctve… a toto je prípad šíreho mora, v ktorom sa môžeme 

slobodne plaviť a chytať ryby bez toho, aby sme niekomu uškodili alebo niekoho ohrozili. 

“1 

S rozvojom ľudskej civilizácie sa mení aj jej pohľad na rozličné prírodné entity. More 

nie je výnimkou. Dlhé roky ho spoločnosť považovala za neobmedzený zdroj obživy, za 

akúsi nekonečnú, záhadnú, priam božskú silu, ktorá mala slúžiť človeku rovnako ako 

všetko ostatné, čo mal k dispozícii. 

Vattel tvrdil, že šíre more je neprivlastniteľnej povahy- nik ho nemôže zabrať a brániť 

ostatným sa ním plaviť.2 Jeho názor, však nebol jediným. Takmer sto rokom pred 

Vattelom sa stretávame s opozitným názorom Pufendorfa, ktorý tvrdil, že more nie je 

nekonečné, ani nevyčerpateľné a to najmä pre činnosti ako rybolov a ťažbu morských 

materiálov.3 Podľa Viktora Vaculčíka bol tento Pufendorfov výrok prognostický, azda 

preto, že človek sedemnásteho storočia pozoroval prírodu neustále sa obnovujúcu. Jeho 

polia, lesy okolo neho, aj živočíchy, zdá sa, nemizli. 

 
1 « ...la Loi Naturelle approuve les Droits de domaine & de propriété...mais cette raison ne peut pas avoir 

lieu à l’égard des choses dont l´usage est inépuisable, ni par conséquent devenir un juste sujet de se les 

approprier... c´est le cas de la pleine mer, dans laquelle on peut naviguer & pécher, sans porter de 

préjudice à qui que ce soit, & sans mettre personne en péril. », in: Vattel, de M., ´Le droit des gens ou 

principes de la loi naturelle´, Volume 1-Reproduction of Books I and II of Edition of 1728, Carnegie 

Institution of Washington, Washington 1916, s.244 

2 Tamtiež, str. 243 

3 „But there are other uses as well of the sea besides these, some of which are not entirely inexhaustible, 

while others are capable of giving occasion of loss to people lying on it, so that for such a reason it is not 

true that all parts of the sea are open to the promiscuous use of every man. Into the former class fall 

fishing and the collection of things that grow in the sea.“ In: PUFENDORF, S., ´De jure naturae et gentium 

libri octo´ Volume 2-The Translation of the edition of 1688 by C.H.Oldfather, W.A.Oldfather, Oxford: at the 

Clarendon Press, London: Humprey Mlford, 1934, s.562 
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Environmentálny rozmer mora je obrovský. Najväčšiu zložku biodiverzity zeme 

tvoria morské rastliny a živočíchy. Oceán pozostáva z približne 250 000 známych druhov a 

predpokladá sa, že ich stále ostáva najmenej 2/3 neznámych.4 Dnes už však vieme, že „more“ 

je naozaj vyčerpateľné a s rastúcim záujmom štátov o výťažky z mora vzrástla aj potreba 

pre právnu úpravu, a to kvôli prevencii konfliktov, zachovaniu spravodlivosti 

a v neposlednom rade ochrane morského prostredia. 

 V tomto článku sa budem venovať medzinárodnoprávnej úprave morského práva, 

ktorá sa týka ochrany morského prostredia. V prvej časti uvediem pár dôležitých 

informácií, aby nám bolo jasné, prečo je ochrana prírodného prostredia mora tak dôležitá. 

V druhej časti sa budem venovať existujúcej všeobecnej medzinárodnoprávnej úprave 

a spomeniem aj niektoré špeciálne dokumenty. V poslednej časti zhrniem celkovú 

myšlienku rozobratej matérie. 

1. Nutnosť právnej ochrany morského prostredia5 

Keď sa človek zamyslí nad tým, akým environmentálnym problémom čelí more, 

napadne mu v prvom rade znečisťovanie plastami, ohrozenie niektorých druhov 

živočíchov, či ropné havárie spôsobené neustálou snahou človeka dosiahnuť najväčší 

možný zisk za najmenšiu možnú cenu. Málo komu však napadne, že najväčším 

nepriateľom mora je rybárstvo. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, prečo tomu 

tak je.  

Rybárstvo (v takej forme ako ho poznáme dnes) je zďaleka nebezpečnejšie ako 

znečistenie v prípade ropných katastrof, uskladňovanie suchozemského odpadu v mori, 

či globálne otepľovanie. Napríklad populácia tuniaka modroplutvého klesla v porovnaní 

s rokom 1978 na úbohé 3% (2021), alebo rôzne druhy žralokov stratili od 80 po 99% ich 

populácie . Jedna veľká rybárska loď chytila v roku 1830 za deň 1-2 tony platesy 

obrovskej. Zatiaľ čo dnes, celá flotila oveľa vyspelejších lodí chytí rovnaké množstvo tejto 

ryby za rok. Na tomto príklade si uvedomíme ako extrémne klesá počet rýb. Existuje 

dokonca predpoklad prázdnych oceánov do roku 2048. Vedecké predpovede hovoria 

o strate 90% koralových útesoch do roku 2050. Existencia rýb je esenciálna pre ich 

prežitie, pretože rybí biologický odpad spolu s ich vlastnými telami je pre nich palivom. 

Ak my ľudia, berieme ryby, ktoré nad nimi sú, priamo sa podieľame na ich vyhubení. 

Vezmime si ako príklad Karibský koralový útes, kde sa od roku 1998 zaznamenal 90% 

pokles počtu veľkých rýb.  

Ďalej tu máme takzvaný „Bycatch“ („náhodne“ ulovené živočíchy pri love iných 

druhov), ktorý predstavuje v dnešných podmienkach 5 000 čajok za mesiac či 300 000 

 
4 “The ocean is one of the main repositories of the world's biodiversity. It constitutes over 90 per cent of the 

habitable space on the planet and contains some 250,000 known species, with many more remaining to be 

discovered—at least two thirds of the world's marine species are still unidentified.” 

5 Nasledujúce informácie sú z dokumentárneho filmu: Seaspiracy. Directed by Ali Tabrizi, produced by Kip 

Anderson,  2021, Netflix app. 
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veľrýb a delfínov za rok (z čoho 10,000 je len vo Francúzsku, ktoré sa nachádza v EÚ). Ak 

niekto spochybňuje dôležitosť existencie veľrýb, nesmie zabúdať na fytoplanktón (o 

ktorého výživu sa stará veľrybí trus), ktorý každý rok absorbuje 4 krát viac oxidu 

uhličitého než Amazonský dažďový prales a vytvára až do 85% kyslíka, ktorý dýchame. 

Hoci existuje mnoho rybárskych regulácií na zmiernenie počtu „náhodne“ ulovených 

zvierat, zdá sa, že krajiny prestali skúšať vynútiť ich dodržiavanie. Pri približnom počte 

4 600 000 obchodných rybárskych lodí, ako aj pri veľkosti oceánu sa to zdá priam 

nedosiahnuteľné.  

V neposlednom rade chcem spomenúť aj to, že Tichooceánsky ostrov odpadkov 

pozostáva zo 46% z rybárskych sietí a väčšina ostatného odpadu sú iné druhy rybárskych 

nástrojov. Je teda nespochybniteľné, že vo všetkých oblastiach ohrozenia morského 

prostredia hrá práve rybárstvo hlavnú úlohu a preto sa mu v tejto práci chcem primárne 

venovať.  

Je dôležité poznamenať, že medzinárodnoprávna úprava morského práva, v sebe 

inkorporuje povinnosť využívať živé i neživé morské zdroje v záujme celého ľudstva a to 

tak, aby z toho mali úžitok všetci rovnako a aby sa riadne chránilo životné prostredie.6  

Vzhľadom na uvedený environmentálny stav je nespochybniteľné, že pravidlá tohto 

princípu sú ignorované. Existuje riešenie, pri ktorom by sme mohli fungovať v budúcnosti 

v symbióze s morským svetom? Ktoré súčasné regulácie nám pomáhajú sa priblížiť 

k tomuto cieľu a akými donucovacími prostriedkami vôbec medzinárodné právo 

disponuje v tejto oblasti? V ďalšej časti článku sa pokúsime zodpovedať tieto otázky. 

2. Environmentálne aspekty medzinárodnoprávnej úpravy morského 

práva 

Podľa profesora Jankuva práve medzinárodné právo hrá v ochrane morí a živých 

morských zdrojov zásadnú úlohu.  Počnúc obyčajovými pravidlami (od konca stredoveku 

a začiatku novoveku), ktoré našli uplatnenie aj v morskom práve ako napríklad zásada sic 

utere tuo ut alienum non laedas7, cez regionálne dohody či rôzne medzinárodné zmluvy 

sa ochrana morí pomocou práva dostala z nulovej úrovne na zásadnú.  

Najskôr prevládala vo vnímaní mora ako takého zásada slobody morí, ktorá zahŕňala 

slobodu plavby obchodných lodí, slobodu rybolovu, neskôr aj slobodu kladenia 

podmorských káblov, slobodu preletu nad šírym morom, slobodu vytvárania  umelých  

ostrovov  a iných zariadení a slobodu  vedeckého  výskumu.8 Avšak s vývojom civilizácie 

a zvyšujúcim sa rizikom nedostačujúcej ochrany morí obyčajovými pravidlami vznikla 

potreba pre zmenu právnej úpravy. Harry Truman vo svojom vyhlásení dňa 28. 

septembra 1945 apeloval na nutnosť ochrany morských zdrojov pred deštruktívnym 

 
6 CASSESE, A., International Law. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2005, s.93 
7 JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2021. s. 216 

8 JANKUV, J.,LANTAJOVÁ, D., BLAŠKOVIČ, K., BUCHTA, T., ARBET, D. Medzinárodné právo verejné. Druhá 

časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 72 
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užívaním s náležitým ohľadom na podmienky špecifické pre každý región a situáciu a na 

osobitné práva a majetkové hodnoty pobrežného štátu a akéhokoľvek iného štátu, ktorý 

na tom mohol preukázať legitímny záujem.9 

 V roku 1958 bola z podnetu OSN zvolaná I. Ženevská konferencia o morskom práve, 

kde sa čiastočne upravili existujúce obyčajové pravidlá a vznikli tak štyri dohovory: 

Dohovor o  územných vodách  a osobitnej zóne, Dohovor o šírom mori, Dohovor 

o pevninskej plytčine  a  Dohovor  o  rybolove  a  o  ochrane biologického bohatstva mora.10  

Tieto sa však ukázali ako nepostačujúce a tak sa uskutočnili ešte dve ďalšie konferencie 

(prvá z týchto nebola úspešná). III. Konferencia  OSN  o  morskom  práve, ktorá pracovala 

v rokoch 1973-1982 sa zaslúžila o prijatie  Dohovoru OSN  o morskom práve (1982) (Ďalej 

aj Dohovor), ktorý nadobudol platnosť v novembri 1994 a je známy aj ako Jamajský 

dohovor.11  Dohovoru OSN  o morskom práve (1982) je základnou právnou úpravou pre 

reguláciu znečisťovania morí taktiež ako aj ochranu živých organizmov.12 Dohovor okrem 

iného poskytuje aj rozsiahlu a komplexnú úpravu otázok ochrany morského životného 

prostredia vo veľkom počte svojich ustanovení, a to najmä v časti XII, kde je zásadným 

článok 192, ktorý vyjadruje záväzok štátov chrániť a zachovávať morské životné 

prostredie. Ide o ochranu morí pred znečisťovaním a taktiež ochranu živých morských 

zdrojov. Tento článok je konkretizovaný v nasledujúcich článkoch až po článok 237.13  

Dohovor OSN o morskom práve (1982) rozšíril zvrchovanosť pobrežného štátu za 

jeho pevninské územie a vnútorné vody, v prípade súostrovného štátu na priľahlé morské 

pásmo nazývané pobrežným morom. Zvrchovanosť je nezávislosť štátnej moci od 

akejkoľvek inej moci, či vo vnútri štátu alebo mimo jeho hraníc. Musí byť však vykonávaná 

v súlade s týmto Dohovorom a inými pravidlami medzinárodného práva. Práva štátov v 

jednotlivých režimoch teda vyplývajú ipso iure z Dohovoru OSN o morskom práve (1982), 

kde je ich pôsobnosť upravená v každej časti konkrétne. Článok 145 Dohovoru napr. 

definuje, nevyhnutné opatrenia pre zabezpečenie účinnej ochrany morského prostredia 

pred škodlivými následkami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku činností v oblasti dna a 

podzemia šíreho mora, ktoré prijme Medzinárodná organizácia pre morské dno, 

vytvorená dohovorom. Ide najmä o zníženie a kontrolu znečisťovania morského 

prostredia či ochranu a zachovanie prírodných zdrojov (flóra a fauna). Environmentálne 

orientované regulácie budú teda práve tie, ktoré budú najviac ovplyvnené 

 
9 “There is an urgent need to protect coastal fisheries resources from destructive exploitation, having due 

regard to conditions peculiar to each region and situation and to the special rights and equities of the 

coastal State and of any other State which may have established a legitimate interest therein…” ELFERINK, 

A. (1998). YTURRIAGA DE, J. A.: The International Regime of Fisheries: From UNCLOS 1982 to the 

Presential Sea, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague1997, xviii 326 pp., $ 114/£ 77/Dfl. 175. ISBN 90-

411-0365-1. Netherlands International Law Review, 45(1), s.3 

10 JANKUV, J.,LANTAJOVÁ, D., BLAŠKOVIČ, K., BUCHTA, T., ARBET, D. Medzinárodné právo verejné. Druhá 

časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 73 s.  

11 Tamtiež, s. 75  
12 JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2021. 217 s. 
13 Tamtiež, s. 218 



Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

82 
 

medzinárodnými normami a to aj v prípade, že pôjde o územia pod zvrchovanou mocou 

nejakého štátu.  

Šíre more je zaujímavé z toho hľadiska, že sa tam dodnes zachovala zásada slobody 

morí. Táto opäť zahŕňa podľa Dohovoru OSN o morskom práve (1982) aj slobodu 

rybolovu za podmienok stanovených v oddieli 2. Zaujímavé je ustanovenie článku 63 ods. 

2) na  ktoré odkazuje článok 116 („Všetky štáty majú právo na to, aby ich štátni príslušníci 

vykonávali rybolov na šírom mori s výhradou dodržiavania práv a povinností, ako aj 

záujmov pobrežných štátov...“) ktoré uvádza, že v prípadoch, kedy sa rovnaký druh alebo 

húfy pridružených druhov vyskytujú ako vo výlučnej ekonomickej zóne, tak aj v oblasti za 

touto zónou a k nej priľahlej, bude sa pobrežný štát a štáty loviace takéto druhy v priľahlej 

oblasti usilovať buď priamo alebo prostredníctvom podoblastných alebo oblastných 

organizácií o dosiahnutie dohody o opatreniach potrebných k zachovaniu týchto druhov 

v priľahlej oblasti. Konkrétny príklad problémovej situácie, ktorá v tejto súvislosti nastala, 

je lov mušlí Pecten maximus a Pecten jacobeus, ktoré sa nachádzajú ako vo výlučnej 

ekonomickej zóne Veľkej Británie, tak aj Francúzska. Ich rybolov sa vykonáva približne 

od októbra do apríla, aby sa tak nenarúšalo obdobie ich reprodukcie.14Slovo približne je 

v tejto vete veľmi dôležité, lebo Briti majú vo vnútroštátnom poriadku upravené obdobie 

na lov o niečo skôr ako Francúzi, čo pochopiteľne spôsobuje konflikty medzi 

francúzskymi a britskými rybármi. Dohovor ďalej uvádza, že štát má vo svojej výlučnej 

ekonomickej zóne zvrchované práva na zachovávanie prírodných zdrojov a hospodárenie 

s nimi s ohľadom na najlepšie vedecké údaje, ktoré má k dispozícii. Podľa potreby bude 

pobrežný štát za týmto účelom spolupracovať s príslušnými oblasťami a univerzálnymi 

medzinárodnými organizáciami. Toto ustanovenie vo mne vyvoláva otázku, ako veľmi 

môžu byť rozdielne vedecké údaje týchto dvoch krajín, že im umožňujú rôzne obdobia 

sezóny. Neobchádza Veľká Británia príslušnú právnu úpravu? V novinovom článku 

„France 3“15 stálo že, 28 augusta 2018 sa 40 francúzskych rybárov rozhodlo zabrániť 

anglickým kolegom v rybačke, obkľúčili ich a žiadali zastavenie lovu. Normanďania sa 

sťažovali na nekalú súťaž v medzinárodných vodách. Podľa autora článku, napriek tomu, 

že sa dátum sezóny lovu mušlí týchto krajín líši, Briti boli aj tak oprávnení takýto lov 

vykonávať. Autor toto tvrdenie obhajuje Článkom 18 Nariadenia Európskeho Parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorý 

udáva, že rybárske plavidlá Únie by mali mať rovnaký prístup do vôd a k zdrojom Únie v 

súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky. Právny text ďalej uvádza, že Členské 

štáty majú vo vodách do 12 námorných míľ od základných línií, ktoré patria pod ich 

zvrchovanosť alebo právomoc, až do 31. decembra 2022 právo obmedziť rybolov na 

rybárske plavidlá, ktoré tradične lovia v týchto vodách z prístavov na priľahlom pobreží 

 
14 PICAULT, D., LESUEUR M.: Inshore fishing and governance (France). The case of the Great Atlantic scallop 

fishery in the Bay of Saint-Brieuc. Study report. GIFS Project. Les publications du Pôle halieutique 

AGROCAMPUS OUEST n°21, 2014, s. 1 
15 MAXIME D.: "Guerre de la coquille Saint-Jacques" : les pêcheurs normands et anglais s'affrontent en mer. 

In: FRANCEINFO. 28.8.2018. Dostupné online: https://france3 

regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/coquille-saint-jacques-pecheurs-normands-anglais-s-

affrontent-mer-1531692.html 

https://france3/
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bez toho, aby tým boli dotknuté dojednania, týkajúce sa rybárskych plavidiel Únie, 

plaviacich sa pod vlajkou iných členských štátov v rámci existujúcich susedských vzťahov 

medzi členskými štátmi a dojednania uvedené v prílohe I, ktorými sa pre každý členský 

štát stanovujú zemepisné zóny v rámci pobrežných pásiem iných členských štátov, v 

ktorých sa vykonávajú rybolovné činnosti, a kde žijú dotknuté druhy.16 Belgičania, Briti, 

Holanďania a Španieli tak majú prístup do určitých sektorov francúzskeho pobrežného 

pásma. Napriek tomuto faktu, by sa malo podľa môjho názoru v budúcnosti prihliadať 

viac na záujem pobrežného štátu, respektíve toho štátu, ktorého regulácia poskytuje 

najväčšiu ekologickú istotu.   

„Zhadzovanie do mora" znamená podľa Dohovoru OSN o morskom práve (1982) 

akékoľvek svojvoľné zbavovanie sa odpadu alebo zbavovanie sa odpadov alebo iných 

látok z plavidiel, lietadiel, plošín alebo iných umelo vybudovaných konštrukcií v mori, 

nezahrňujúc zbavovanie sa odpadu alebo iných látok, ktoré sú súčasťou alebo výsledkom 

normálneho využívania plavidiel, lietadiel, plošín alebo iných umelo vybudovaných 

konštrukcií v mori a ich vybavenia, okrem odpadu a iných látok dopravovaných 

plavidlami, lietadlami, plošinami alebo inými umelo vybudovanými konštrukciami v mori, 

ktoré sa používajú na zbavovanie sa týchto látok alebo vyplývajú zo zachádzania s 

takýmto odpadom alebo inými látkami na plavidlách, lietadlách, plošinách alebo umelo 

vybudovaných konštrukciách.17 Pri tejto definícii mi padá na um otázka ako sa taká 

svojvoľnosť dokáže. Koľkokrát veľkorybári reálne stratili sieť a koľkokrát stratu len 

predstierali, aby sa vyhli nadbytočnej práci? Dohovor (1982) ďalej definuje aj znečistenie 

morského prostredia, a to ako: „Priame alebo nepriame zanesenie látok človekom alebo 

energie do morského prostredia vrátane ústia riek, ktoré majú alebo môžu mať také 

zhubné účinky ako je poškodenie živých zdrojov a morského života, ohrozenie ľudského 

zdravia, zabránenie morskej činnosti vrátane rybolovu a iného legitímneho využívania 

mora, zhoršenie úžitkovej kvality morskej vody a obmedzenie podmienok pre 

rekreáciu.“18 Zbavovanie sa rybárskych sietí a podobná činnosť bude teda patriť pod 

„zhadzovanie do mora“, zatiaľ čo ropné havárie, vypúšťanie toxických látok z tovární či 

kanálov, alebo iné úmyselné a neúmyselné vypúšťanie zväčša kvapalných látok (kvôli 

problematickému odnímaniu), bude patriť pod „znečisťovanie morského prostredia“. 

Hoci Dohovor (1982) zastrešuje širokú škálu environmentálnej úpravy, súčasne 

s ním existuje aj mnoho iných medzinárodných zmlúv venujúcich sa rovnakej tematike, 

ale špecifickejšie. Ide napríklad o Dohovor o biologickej diverzite (1992), ktorý je 

prejavom snahy štátov o uchovanie čo najväčšieho počtu živočíšnych a rastlinných 

druhov. Dohovor o prevencii znečistenia pochádzajúceho z lodí (1973) je ďalšou právnou 

reguláciou mimo Dohovoru (1982) ako aj Medzinárodný dohovor týkajúci sa zásahu na 

 
16 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej 

rybárskej politike, ČASŤ II PRÍSTUP DO VÔD, Článok 5:  Všeobecné pravidlá prístupu do vôd 
17 United Nations Convention on the Law of the Sea (1982). Montego Bay, 10 December 1982, 21 

ILM 1261.  článok 1 ods. 5 a) 
18 United Nations Convention on the Law of the Sea (1982). Montego Bay, 10 December 1982, 21 

ILM 1261.  článok 1 ods. 4 
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šírom mori v prípade havárií spôsobených znečistením ropou (1969) a Medzinárodný 

dohovor o pohotovosti, zásahoch a spolupráci pri ropnom znečistení (1990) či Dohovor 

o zabránení znečisťovania morí v dôsledku ukladania odpadov a iných látok (1972).19 

Zo špeciálnych medzinárodných predpisov, týkajúcich sa konkrétnych živočíchov 

spomeniem na účely tohto článku Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb (1946), 

ktorého cieľom je aj zachovanie veľrýb ako takých. Profesor Jankuv upozorňuje na 

dôležitosť článku VIII tohto dohovoru, ktorý hovorí o možnosti každej zmluvnej vlády 

udeliť svojmu občanovi špeciálne povolenie zabíjať, odchytávať a spracúvať veľryby na 

účely vedeckého výskumu. Každá zmluvná vláda musí aspoň raz do roka predložiť 

vedecké informácie, ktoré získala v súvislosti s veľrybami a ich lovom, vrátane výsledkov 

uskutočneného výskumu.20Austrália podala 31. mája 2010 na Medzinárodný súdny dvor 

žalobu proti Japonsku v súvislosti s japonským veľrybárskym programom (JARPA II ). 

Prípad je známy pod názvom „Veľrybárstvo v Antarktíde (2014)“. Austrália tvrdila, že 

Japonsko v rámci tohto programu lovilo veľryby v rozpore so záväzkami Medzinárodného 

dohovoru o regulácii lovu veľrýb (1946) výskumu v zmysle spomínaného článku VIII 

tohto dohovoru a to konkrétne preto, lebo JARPA II nie je programom pre účely vedy. MSD 

rozhodol zhodne s Austrálskou žalobou a ustanovil, že Japonsko musí zrušiť všetky 

povolenia alebo licencie, ktoré sú aktuálne udelené v súvislosti s programom JARPA II 

a neposkytovať už žiadne ďalšie, na základe tohto programu.21  

To, že medzinárodné právo vie byť efektívne v boji za ochranu morského životného 

prostredia sa teda ukázalo v tomto prípade ale aj v mnohých iných ako napríklad prípad 

Továreň MOX (2010), kde Medzinárodný tribunál pre Morské právo rozhodol, že Írsko a 

Veľká Británia by mali spolupracovať a ihneď začať konzultácie o opatreniach na 

prevenciu pred znečistením morského životného prostredia, ktoré by mohli byť 

výsledkom činností továrne MOX.22 

Na zabezpečovaní správneho dodržiavania  noriem medzinárodného morského 

práva sa podieľa aj Medzinárodná námorná organizácia (IMO). Je špecializovanou 

organizáciou pridruženou k OSN. IMO zabezpečuje spoluprácu štátov v rôznych 

oblastiach vrátane koordinácie aktivít štátov v prevencii pred znečistením mora loďami a 

ochrany životného prostredia. Do jej kompetencie patrí napríklad zvolávanie 

medzinárodných námorných konferencií a pripravovanie medzinárodných námorných 

dohovorov ako je napríklad Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí 

(1973), Do pôsobnosti IMO spadá aj kontrola dodržiavania platných predpisov zo strany 

členských štátov. 23  

 
19 JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2021. 222-224 s 
20 Tamtiež, s. 228-229 
21 Tamtiež, s. 231 
22 Tamtiež, s. 161 
23 JANKUV, J. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a 

právny poriadok Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2021. s. 185 
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V tejto kapitole sme v krátkosti rozobrali vývoj medzinárodnoprávnej úpravy 

morského práva so zameraním na environmentálnu oblasť. Potom sme, pre lepšie 

pochopenie, vyzdvihli pár konkrétnych regulácií Dohovoru OSN o morskom práve (1982)  

a iných právnych úprav. Nakoniec sme, znova na príkladoch ukázali, ako môže 

medzinárodné právo regulovať nedodržiavanie týchto pravidiel.  

Záver 

Keď sa pozrieme na rozsiahlosť environmentálnej právnej úpravy medzinárodného 

morského práva, niet divu že jej je nutné venovať zvýšenú pozornosť. Tým, že aplikácia 

environmentálnej úpravy medzinárodného morského práva je často obchádzaná v 

dôsledku iných záujmov štátov, ako je napríklad ich ekonomické obohacovanie, je 

nevyhnutné neustále dotvárať jej regulácie a to práve na medzinárodnoprávnej úrovni. 

Po napísaní tohto článku viem, že medzinárodné morské právo hľadá stále nové riešenia 

a prispôsobuje svoju reguláciu reálnej svetovej situácii naozaj rýchlym tempom. Je však 

otázne, či je to tempo dostatočné na to, aby dobehlo progres ťažby či rybárstva. Podľa 

môjho názoru, je však medzinárodné morské právo jedinou nádejou na zachovanie 

prírodného dedičstva mora a budem dúfať, že postupne sprísni svoje pravidlá, aby sme 

v budúcnosti nejaký morský svet ešte mali. 
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Snahy medzinárodného spoločenstva v oblasti klimatických 

utečencov 

Daniel Branc 

 

Abstrakt 

Príspevok má za cieľ oboznámiť čitateľa so súčasnou problematikou klimatických utečencov 

a ich medzinárodnoprávnej definície, jej príčinou a perspektívou jej potenciálneho 

vyriešenia do budúcnosti v doméne medzinárodného práva. 

Úvod 

Klimaticke  zmeny su  neprehliadnuteľnou te mou už niekoľko rokov. Prve  štu die na 

tu to te mu prebehli už v 19. storočí , no ako pri va čšine podobny ch situa cií  a hrozieb, 

ľudstvo čakalo až na poslednu  možnu  chví ľu, aby konalo. Klimaticke  zmeny sa dostali do 

celosvetove ho povedomia až v poslednom desaťročí  a do slednejšie opatrenia sa začali 

schvaľovať ešte nesko r. Aj napriek va žnosti situa cie sa však našli osoby, ktore  ju doka zali 

zľahčovať či dokonca kompletne spochybniť a popierať, či už z do vodov persona lneho 

obohatenia, na rastu politicky ch preferencií  alebo prostoduchej snahy zaujať. Ta to naša 

nečinnosť a sabota ž niektory ch jedincov na s doviedla až do kriticke ho bodu, v ktorom sa 

dnes nacha dzame.  

Našťastie sa už ľudstvo konečne odhodlalo konať na globa lnej u rovni, niektore  

subjekty viac, niektore  menej, no nanešťastie je pre mnoho ľudí  a loka cií  aj teraz už prí liš 

neskoro. Vy sledkom toho je, že desiatkam milio nov ľudí  nezosta va nič ine , ako opustiť 

svoje domovy a hľadať u točisko na inom mieste. Niekedy ho na jdu pa r sto kilometrov od 

by vale ho domova, no niekedy ho musia hľadať až za hranicami svojej krajiny. No prí činou 

nemusia byť vždy len klimaticke  zmeny v modernom zmysle tohto slovne ho spojenia, ako 

načrtnem nesko r. 

U čelom tohto prí spevku teda bude, podobne ako pri semina rnej pra ci, zistiť, čo 

konkre tne prispieva k na rastu klimaticky ch utečencov, ake  maju  postavenie v dome ne 

medzina rodne ho pra va, čo medzina rodne  spoločenstvo robí  a čo by mohlo robiť, aby tento 

proble m vyriešilo v pra vnej a potenciona lne aj v praktickej rovine. 

1.  Klimatické zmeny 

Nepochybne niet človeka v modernej spoločnosti, ktorý by o nich nepočul a nemal 

aspoň základnú predstavu o tom, čo klimatické zmeny vôbec sú a ako vznikli, no vie každý 

čo všetko skutočne spôsobujú?  

Očividné globálne otepľovanie a s ním späté problémy sa evidujú najneskôr od 

tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy pán menom Guy Stewart Callendar, 

povolaním parný inžinier, pripísal globálne otepľovanie emisiám oxidu uhličitého (CO2), 
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spôsobených ľudskou činnosťou. V tom čase mu samozrejme takmer nikto neveril, 

častokrát protestujúc, že ľudstvo nie je schopné zmeniť niečo tak podstatné ako je klíma 

našej planéty, a už tobôž nie na globálnej úrovni.1 Vzhľadom na to, že sa takí ľudia nájdu 

aj dnes a to aj napriek hojnosti nadobudnutých dôkazov, niet sa čomu čudovať. V tej dobe 

sa totiž dalo vychádzať len z nameraných teplotných hodnôt od roku 1879, ktoré viedla 

Medzinárodná Meteorologická Organizácia. (IMO).2 Dnes už známa ako Svetová 

Meteorologická Organizácia (WMO), patriaca pod OSN. 

Teraz keď už vieme, kedy klimatické zmeny preukázateľne začali, bolo by vhodné si 

tento pojem ozrejmiť, alebo presnejšie, vymedziť si ho na účely tohto príspevku. 

V teoretickej rovine by sa totiž pod pojmom „klimatické zmeny“ mohli rozumieť 

akékoľvek zmeny klímy, bez ohľadu na ich príčinu, čo by v sebe zahŕňalo aj dočasné 

a prirodzené zmeny klímy, ktoré logicky nie je v našom záujme meniť. Pre nás je 

smerodajná právna definícia klimatických zmien, zakotvená v Rámcovom dohovore OSN 

o zmene klímy z roku 1992. „ „zmena klímy“ znamená zmenu klímy spôsobenú priamo 

alebo nepriamo ľudskou činnosťou, ktorá mení zloženie svetovej atmosféry a ktorá je 

naviac pozorovaná okrem prirodzených zmien klímy za porovnateľné časové obdobie;“ 3 

To znamená, že klimatické zmeny, alebo teda zmeny klímy, sú v medzinárodnom práve 

vymedzené ako klimatické zmeny spôsobené ľudstvom. Prečo je toto podľa mňa veľmi 

dôležité bližšie ozrejmím až v závere príspevku. 

Po tomto ozrejmení pojmu sa chcem dostať k otázke, ktorú som položil na začiatku 

tejto sekcie. Čo všetko klimatické zmeny v skutočnosti spôsobujú? Odpoveď väčšiny 

populácie by pravdepodobne zahŕňala niečo v súvislosti s globálnym otepľovaním, čo má 

za následok roztápanie ľadovcov a čo reťazovo vyvoláva zvyšovanie hladiny oceánov. 

Takáto odpoveď by síce nebola nesprávna, ale ako nás učia tu na univerzite, odpoveď síce 

nemusí byť nesprávna, ale pokiaľ nie je úplná, tak nie je ani správna. A to je presne to, čo 

platí v tomto prípade. Klimatické zmeny totiž môžu ovplyvniť aj vznik prírodných 

katastrof, čo je jedným z dôvodov pre migráciu obyvateľstva. Samozrejme, prírodné 

katastrofy zvykneme považovať za jednorazové hrozby, no v dôsledku klimatických 

zmien sa môže tento pohľad v budúcnosti zmeniť. S globálne zvyšujúcimi sa povrchovými 

teplotami sa zvyšuje aj pravdepodobnosť na viac a dlhšie obdobie sucha, no naopak aj 

zvýšenú intenzitu búrok. Väčšie množstvo vody, ktoré sa pri vyšších teplotách vyparí do 

atmosféry, môže predstavovať akési pomyselné palivo pre silnejšie a devastujúcejšie 

búrky. Viac tepla v atmosfére a teplejšia hladina oceánov môže zase viesť k vyšším 

 
1 APPLEGATE, Z.: Guy Stewart Callendar: Global warming discovery marked. In: BBC News. 26 April 2013. 

Dostupné online: https://www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-22283372 (cit. 19.5.2022). 
2 WEART, S., R.: The Discovery of Global Warming. 2. vydanie. Harvard University Press: 2008. 240 s. ISBN 

067403189X 
3 United Nations Framework Convention on Climate Change, May 9, 1992; 1771 U.N.T.S. 107, 165; S. 

Treaty Doc No. 102-38 (1992); U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 I.L.M. 849 (1992). Článok 1. ods. 

2 

https://www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-22283372
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rýchlostiam vetra pri tropických búrkach.4 A samozrejme v tomto momente najčastejšou 

príčinou klimatickej migrácie, ktorá bola spomenutá už vyššie ako tá očividná odpoveď – 

zdvih morských hladín, ktorý ovplyvňuje nespočet prímorských oblastí ako aj ostrovov. 

Okrem týchto problémov čelia potencionálni klimatickí utečenci aj oveľa 

dlhodobejším problémom, ako sú znehodnocovanie pôdy (ang. land degradation) 

a púštnatenie, ktoré sú dominantné hlavne v oblasti Afriky. Tieto javy znemožňujú 

obyvateľstvu konkrétnej lokácie akékoľvek agrárne činnosti, či už v oblasti chovu alebo 

pestovania, čo je v menej rozvinutých oblastiach hlavným a často aj jediným zdrojom 

obživy. Obyvateľom potom nezostáva nič iné, než danú oblasť opustiť.  

2.  Utečenci v medzinárodnom práve 

V tejto sekcii sa už začneme zapodievať právnou stránkou tohto problému. Čo totiž 

na prvý pohľad nie je jasné, je to, že „klimatickí utečenci“ síce sú „klimatickí“ utečenci, 

pretože utekajú pred nepriaznivými či dokonca život-ohrozujúcimi klimatickými 

podmienkami, no aj napriek tomu, že utekajú, nie sú to „utečenci“. Medzinárodná právna 

úprava ich tak totiž nedefinuje.  

Z hľadiska medzinárodného práva je pojem utečenec vymedzený v Dohovore o 

právnom postavení utečencov z roku 1951 (ktorý bol neskôr v roku 1967 upravený tak, 

aby status utečenca platil univerzálne bez časového obmedzenia), v ktorom je definovaný 

ako „osoba ktorá sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred 

prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu 

príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov, 

nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu svojho štátu; alebo 

osobe bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho doterajšieho pobytu 

v dôsledku týchto udalostí a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže alebo 

nechce vrátiť.“5 V našom vnútroštátnom práve sa síce pojem utečenec nahradil pojmom 

azylant, vo svojej podstate sa však ich postavenie nezmenilo.6  

Status utečenca je pre osobu, ktorá opustila svoj domov, nesmierne dôležitý. Priznáva 

jej totiž všetky základné práva na, v rámci možností, normálny, zabezpečený život 

v cudzej krajine. Právo pracovať, právo na voľný pohyb či právo na vzdelávanie a mnoho 

ďalších práv, ktoré sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 30 už spomínaného 

Dohovoru o právnom postavení utečencov. 

Zo sociologickej stránky boli snahy o veľkorysejšiu definíciu utečencov, ktorá by do 

seba zahrnula viac druhov migrantov a naopak by potom utečencov rozdelila na rôzne 

druhy či kategórie, ako napríklad podľa stupňa ohrozenia ich fyzickej a psychickej 

 
4 National Wildlife Federation. CLIMATE CHANGE, NATURAL DISASTERS, AND WILDLIFE. November 2019. 

s. 3. Dostupné online: https://www.nwf.org/-/media/Documents/PDFs/Environmental-Threats/Climate-

Change-Natural-Disasters-fact-sheet.ashx (cit. 18.5.2022) 
5 Convention Relating to the Status of Refugees (1951). 189 UNTS 137. Kapitola 1 Čl. 1. sekcia A. ods. 2 
6 Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.nwf.org/-/media/Documents/PDFs/Environmental-Threats/Climate-Change-Natural-Disasters-fact-sheet.ashx
https://www.nwf.org/-/media/Documents/PDFs/Environmental-Threats/Climate-Change-Natural-Disasters-fact-sheet.ashx
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integrity na základe dôvodu ich úteku alebo migrácie.7 V právnej praxi sa to však aspoň 

zatiaľ neujalo.   

3.  Klimatickí utečenci 

Konečne sa dostávame do jadra témy.  Ako som už rozobral v predošlej sekcii, 

klimatickí utečenci sa z právneho hľadiska nepovažujú za utečencov. Vhodnejší výraz by 

teda bol „klimatickí migranti“. Takýto migranti sa rozhodnú, alebo sú donútení opustiť 

svoj domov, pretože dôsledky klimatických zmien im bránia buď v bezpečnom živote, 

alebo v živote celkovo, na pôvodnom mieste. 

Problémy a výzvy, ktorým ľudia čelia predtým, ako sa rozhodnú migrovať, som už 

načrtol v predchádzajúcich pasážach, no aj napriek tomu som len tak povediac na špičke 

ľadovca. S najväčšími hrozbami, ktoré som spomenul, súvisí aj množstvo iných 

problémov. Zvýšená hladina morí a oceánov môže predstavovať problém oveľa skôr, než 

eskaluje do záplav. Ako sme mali v prípadoch z Medzinárodného práva verejného 

v zimnom semestri, morská voda sa môže dostať do vnútrozemských zásob pitnej vody 

ostrovov a tým ju znehodnotiť, rovnako ako môže znehodnotiť aj úrodnú pôdu 

a ohrozovať stavebnú štruktúru budov. 

Podľa European Parliamentary Research Service, 30,7 milióna ľudí muselo do roku 

2020 migrovať v dôsledku klimatických zmien. Vo väčšine prípadov, na opätovné 

zabezpečenie vhodných a bezpečných životných podmienok stačí regionálna, 

vnútroštátna migrácia, no bohužiaľ tomu tak nie je vždy. Obyvatelia prímorských oblastí 

a ostrovných štátov nemajú veľa vnútroštátnych možností, a tak im nezostáva nič iné, ako 

sa stať klimatickými migrantmi.  Podľa informácií z Climate Central, nezávislej 

organizácie na výskum dopadov klimatických zmien, sa z pevninových štátov dotkne 

zvyšovanie hladín morí do roku 2050 hlavne Číny či Indie, ale aj Európskych štátov ako je 

Holandsko, v ktorom môže byť situáciou dotknutých až niečo okolo 50% populácie.8 Od 

roku 2014, kedy bola táto štúdia publikovaná, sa predpovede len zhoršili. Nie je teda ťažké 

si predstaviť, že medzinárodné migrovanie z klimatických príčin bude pokračovať vo 

svojej rastúcej krivke.   

4.  Snahy medzinárodného spoločenstva? 

Aj napriek tomu, že nie všetko vyzerá takpovediac ružovo, stále to nie je 

s klimatickými „utečencami“ stratené. Medzinárodné spoločenstvá nadobudli 

v posledných rokoch väčšiu iniciatívu a zhovievavosť v tejto veci, zväčša po rozhodnutí 

Výboru pre ľudské práva, práve v našom prípade zo zimného semestra – Teitiota v Nový 

Zéland, kde bolo spornou oblasťou jedno z najrizikovejších miest čo sa zdvihu morských 

 
7 MESIĆ, M.: TYPES OF REFUGEES – CROATIAN AND BOSNIAN·HERZEGOVINIAN EXPERIENCES. Faculty of 

Philosophy, Zagreb. UDK: 316.346-054.7{497.5+497.6) 325.254{497.5+497.6). 1995, s. 657. Dostupné 

online: https://hrcak.srce.hr/file/51511 (cit. 18.5.2022). 
8 STRAUSS, B., KULP, S.: New Analysis Shows Global Exposure to Sea Level Rise. In: Climate Central. 2014. 

Dostupné na: https://www.climatecentral.org/news/new-analysis-global-exposure-to-sea-level-rise-

flooding-18066 (cit. 18. 5. 2022) 

https://hrcak.srce.hr/file/51511
https://www.climatecentral.org/news/new-analysis-global-exposure-to-sea-level-rise-flooding-18066
https://www.climatecentral.org/news/new-analysis-global-exposure-to-sea-level-rise-flooding-18066
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hladín týka, ostrovná republika Kiribati. V ňom Výbor pre ľudské práva síce nerozhodol 

v prospech autora oznámenia – Ioane Teitiota,  uznal však, že by vnútroštátne súdy mali 

prihliadať na vážne dôsledky klimatických zmien pri zvažovaní vyhostení migrantov do 

ich krajín pôvodu, pokiaľ by mohli narúšať ich ľudské práva, predovšetkým právo na 

život.9 

Vďaka aktuálnosti klimatických zmien a s nimi spojených problémov, konferencie a 

stretnutia na tieto témy sa dejú pomerne často. Jednou z posledných bola napríklad aj 

COP26 v Glasgowe len pár mesiacov dozadu. Výsledkom toho sú už stanovené ciele pre 

riešenie otázok klimatických migrantov ako aj vytvorenie silnejšej infraštruktúry pre 

rizikové krajiny medzi klimatickými cieľmi OSN, vyplývajúcich aj práve z COP26 či 

stupňujúci sa záujem EÚ o túto tému, rovnako ako jej snahy pomôcť a podporiť krajiny 

v rizikových klimatických zónach si vytvoriť lepšie systémy na zvládanie stupňujúcich sa 

zmien.10 

4. februára minulého roku sa do riešenia tohto problému zapojilo aj USA, keď 

prezident Joe Biden vydal vykonávací príkaz na preskúmanie možností prijímania 

klimatických utečencov a plánovania na dopad klimatických zmien na migráciu.11 USA ako 

blízky sused mnohých menej rozvinutých krajín Južnej Ameriky, by mohol vyriešiť 

problémy mnohých ľudí ovplyvnených klimatickými zmenami, vzhľadom na to, že menej 

rozvinutejšie krajiny sú tými najrizikovejšími čo sa klimatických zmien týka.  

Väčšina krajín si už pripustila, že prijímanie klimatických utečencov je nevyhnutné. 

Nemecko len za rok 2019 prijalo okolo 54 000 migrantov na základe vážnych klimatických 

zmien v krajinách ich pôvodu. Praxou však vyčnieva Japonsko, ktoré v ten istý rok 

oficiálne prijalo len 44 migrantov. Vzhľadom na to, že Japonsko je tiež jedno zo značne 

rizikových krajín v budúcnosti, môže sa im tento prístup vypomstiť. 

Záver 

Je mi jasné, že jednotlivé sekcie tohto príspevku na seba mohli zdanlivo málo 

nadväzovať. Preto by som si chcel v závere vyhradiť miesto na to, aby som všetky vyššie 

spomenuté sekcie pospájal a vyvodil z nich výsledok, alebo akoby sa v závere patrilo – 

záver. Dôvodom, prečo som sa osobitne venoval klimatickým zmenám a utečencom ako 

takým, aj napriek tomu, že nie sú podstatou témy tohto príspevku je, že som chcel 

 
9 Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication 

No. Communication No. 2728/2016, CCPR/C/127/D/2728/2016, UN Human Rights Committee (HRC), 7 

January 2020 
10 The concept of 'climate refugee': Towards a possible definition. European Parliament Think Tank. 

18.10.2021. s. 9. Dostupné online: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698753 (cit. 19.5.2022). 
11 Presidential Action: Executive Order on Rebuilding and Enhancing Programs to Resettle Refugees and 

Planning for the Impact of Climate Change on Migration. The White house. 4 February 2021. Dostupné 

online: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/executive-order-

on-rebuilding-and-enhancing-programs-to-resettle-refugees-and-planning-for-the-impact-of-climate-

change-on-migration/ (cit. 18.5.2022). 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698753
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/executive-order-on-rebuilding-and-enhancing-programs-to-resettle-refugees-and-planning-for-the-impact-of-climate-change-on-migration/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/executive-order-on-rebuilding-and-enhancing-programs-to-resettle-refugees-and-planning-for-the-impact-of-climate-change-on-migration/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/executive-order-on-rebuilding-and-enhancing-programs-to-resettle-refugees-and-planning-for-the-impact-of-climate-change-on-migration/
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poukázať na vinníka situácie klimatických utečencov, a priepastným rozdielom medzi 

pojmami „utečenec“ a „klimatický utečenec“. Čo sa týka vinníka, toho nájdeme v definícii 

klimatických zmien – ľudská činnosť. Za stav životného prostredia a vážnosť klimatickej 

krízy môže celé ľudstvo, no momentálne trpí iba marginálna časť. 

Čo sa týka rozdielu medzi utečencami a klimatickými utečencami, na jednej strane 

máme ľudí, ktorí trpia vinou jednotlivca, skupiny alebo štátu, ktorý ich perzekvuje, a na 

druhej ľudí, ktorí trpia vinou nás všetkých. Prvá skupina ľudí sa môže právne domáhať 

pomoci, zatiaľ čo tá druhá nie. Ľudia, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov v snahe 

zachrániť život svojej rodiny ako aj svoj vlastný, v dôsledku dlhých rokov chýb 

a ignorancie celého ľudstva, nemajú právny základ pre získanie nevyhnutnej pomoci a 

práv. Takmer pre nikoho z klimatických migrantov nebola migrácia prvým plánom, ľudia, 

čo sa pre tento krok rozhodli, tak robili z núdze. Práve preto ma mrzí momentálny stav 

úpravy medzinárodného práva, ktorá by mohla uľahčiť nepochybne ťažký život miliónom 

ľudí – obetiam klimatických zmien. Medzinárodné spoločenstvo v momentálnej chvíli 

pracuje na zastavení globálneho otepľovania, aby klimatické zmeny nezasiahli našu 

populáciu. Čo však s ľuďmi, ktorí nimi už zasiahnutí boli? Riešenie pre ich situáciu sa 

odkladá na vedľajšiu koľaj. Nepochybujem, že nátlak niektorých krajín, aby klimatické 

zmeny neboli zaradené medzi podmienky statusu utečenca, je veľký, no príde mi to ako 

nevyhnutný krok, ktorý by mal patriť medzi prvé nápravy klimatickej krízy.  

Musím teda s ľútosťou zhodnotiť, že postavenie klimatických utečencov je aj napriek 

relatívne nedávnym pozitívnym zmenám stále žalostne slabé, a medzinárodné 

spoločenstvo zdanlivo nevynakladá patričnú snahu na zlepšenie tejto situácie. Ako 

študenta práva ma veľmi mrzí, že kvôli gramatickému výkladu nedokonalej právnej 

úpravy je miliónom ľudí odopreté tak základné právo.  
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Návrh usmernení o ochrane atmosféry z roku 2021 

Vladyslava Kryvoshei  

 

Abstrakt  

Atmosféru môžeme charakterizovať ako jedinečný a nenahraditeľný prírodný zdroj, ktorý si 

vyžaduje zvýšenú pozornosť zo strany medzinárodného spoločenstva. Jedným zo soft law 

nástrojov prijatých na medzinárodnej úrovni za účelom ochrany atmosféry je Návrh 

usmernení o ochrane atmosféry (2021). V danom príspevku poskytujeme prehľad, 

charakteristiku a kritiku predmetného dokumentu, a poukazujeme na väzby medzi ním 

a právom Európskej únie, konkrétne Európskou zelenou dohodou.  

Úvod  

Atmosféra je unikátnym a jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov Zeme. Jej 

význam vyplýva z „úloh“, ktoré táto plní. Totiž, je neodmysliteľnou podmienkou existencie 

života na našej planéte (pokiaľ hovoríme o ľuďoch, zvieratách a rastlinách), ako aj 

prostriedkom pre dopravu a komunikácie. Na tomto mieste je vhodné dodať, že vnímanie 

atmosféry ako „nevýlučného a nahraditeľného prírodného zdroja“ je v súčasnosti 

odmietnuté ako nesprávne. Je totiž zrejmé, že používanie predmetného prírodného zdroja 

jedným subjektom má potenciál obmedziť alebo poškodiť iný, odlišný od tohto, subjekt.1 

Znečistenie ovzdušia,2 okrem toho, že predstavuje vážnu hrozbu pre život a zdravie 

ľudí,3 ovplyvňuje život spoločnosti aj z iných hľadísk (hospodárstvo, klíma, ekosystémy).4 

 
1 Pozri bližšie:  No. 34 Advisory report on the ILC’S Draft Guidelines on the protection of the atmosphere. 

Advisory Committee  on  Public  International  Law, 14. June 2019. Online: 

https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2019/06/14/the-

protection-of-the-atmosphere. (cit. 03-12-2021); Report of the International Law  Commission  on  the  

work  of  its  seventieth session, Official Records of the General Assembly, Seventy-third Session, 

Supplement No. 10 (A/73/10), p. 162, para. 78, Commentary (2). 
2 Pojmy „ovzdušie“, „atmosférny vzduch“ a „atmosféra“ nie sú synonymá, a sú v tejto vete uvedené v poradí 

od najužšieho do najširšieho. Pozri bližšie: AHMEDOV, R.M., IVANOVA, J.A. a SHOHOV, K.E.: K voprosu o 

mezdhunarodno-pravovych standartach  v oblasti ochrany atmosfery, vkľuchaja ozonovyj sloj. In Vestnik 

Moskovskogo universiteta MVD Rosii. Č.4, s. 60, 2019. ISSN: 2073-04542019. Dostupné z: 

doi:10.24411/2073-0454-2019-10195; VINOHRADOV, S.V. Mezhdunarodnoe pravo i ochrana atmosfery. 

Moskva: Nauka, 1987. 
3 Totiž, znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou predčasných úmrtí a chorôb, a preto je považované za 

najväčšie environmentálne riziko (v Európe, ako aj v celom svete). Pozri bližšie: Air pollution: how it 

affects our health. EEA, 1. December 2021. Online: https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-

impacts-of-air 

pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20and%20lower%20respirato

ry%20infections. (cit. 11-04-2022); Air pollution and health. UNECE, 2022. Online: https://unece.org/air-

pollution-and-health. (cit. 2022-04-11).  
4 Declaration on Clean Air for 2020–2030 and beyond in the United Nations Economic Commission for 

Europe region on the occasion of the fortieth anniversary of the Convention on Long-range 

Transboundary Air Pollution. United Nations Economic Commission for Europe. Geneva, 2019, bod 1. 

https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2019/06/14/the-protection-of-the-atmosphere
https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2019/06/14/the-protection-of-the-atmosphere
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air%20pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air%20pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air%20pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air%20pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://unece.org/air-pollution-and-health
https://unece.org/air-pollution-and-health
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Je preto zrejmé, že ochrana atmosféry (všetkých jej súčastí), je pre ľudstvo zásadnou5 

otázkou a je neoddeliteľne spätá s ochranou životného prostredia.6 Táto skutočnosť je 

dôvodom zvýšenej pozornosti zo strany medzinárodného spoločenstva k danej otázke, čo 

sa prejavuje vo vzniku početného množstva nových „hard law“ a „soft law“7 nástrojov na 

medzinárodnej úrovni.8 V rámci danej práce svoju pozornosť sústredíme na skúmanie 

dokumentu patriaceho do poslednej kategórie, konkrétne – výsledku prác Komisie OSN 

pre medzinárodné právo v predmetnej oblasti – „Návrhu usmernení o ochrane 

atmosféry“.  

Cieľom danej práce je poskytnúť prehľad, charakteristiku a kritiku Návrhu usmernení 

o ochrane atmosféry, ako aj poukázať na väzby medzi nim, resp. prácami Komisie OSN pre 

medzinárodné právo v otázke ochrany atmosféry, a právom EÚ, konkrétne –  Európskou 

zelenou dohodou. Vnútorné sa predmetná práca člení na dve kapitoly. V prvej kapitole 

a k nej patriacim podkapitolám sa venujeme skúmaniu činností Komisie OSN pre 

medzinárodné právo, a to vo všeobecnosti, ako pomocného orgánu VZ OSN, ako aj 

konkrétne, na príklade jej prác na tému „Ochrana atmosféry“. Kapitola 1.2 a nasledujúce 

(1.2.1 – 1.2.12) poskytujú prehľad jednotlivých usmernení obsiahnutých v Návrhu, ich 

charakteristiku a kritiku. Kapitola 2. poukazuje na prepojenia medzi obsahom Návrhu 

a Európskej zelenej dohody.  

1. Komisia OSN pre medzinárodné právo: kodifikácia a pokrokový 

rozvoj  

V zmysle čl. 13 ods. 1 písm. a) Charty OSN,9 realizácia  činností  zameraných  na 

kodifikáciu  a rozvoj  medzinárodného  práva verejného v rámci OSN je jednou z úloh  

Valného  zhromaždenia  OSN,  ktoré  si  na  tento  účel  vytvára  osobitné  pomocné orgány. 

Spomedzi pomocných orgánov, ktoré si Valné zhromaždenie v tejto súvislosti vytvára,10 

je Komisia OSN pre medzinárodné právo, ktorá bola zriadená rezolúciou VZ OSN č.174/II 

 
Dostupné online: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/AIR/EB/Declaration.pdf. (cit. 

11-04-2022).  
5 Report of the International Law Commission on the work of its sixty-sixth session, Official Records of the 

General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 10 (A/69/10), para. 85.  
6 VALEEV, R.M., ex. ed.: International Environmental Law. 2nd ed., rev., and suppl. Moskva: Prospekt, 2020. 

s.189.  
7 Pojem „soft law“ sa zvykne používať pre označenie neurčitých, všeobecne formulovaných, právne 

nezáväzných ustanovení písaného práva. K tomu pozri: SHELTON, D. L.: Soft Law. In HANDBOOK OF 

INTERNATIONAL LAW. Washington: Routledge Press, 2008. Dostupné  online: 

https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2048&context=faculty_publications. (cit. 

11-04-2022).  
8 Ako príklad môžeme uviesť Rámcový dohovor OSN o zmene klímy z roku 1992, pripojený k nemu 

Kjótsky protokol z roku 1997, Parížsku dohodu o zmene klímy z roku 2015.  
9 Vyhláška ministra zahraničních věcí č.30/1947 Zb. o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního  

soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní 

organisaci, konané v San Francisku, čl. 13 ods.1 písm. a).   
10 JANKUV, J.; LANTAJOVÁ, D.; ŠMID, M.; BLAŠKOVIČ, K.: Medzinárodné právo verejné. Prvá časť. Plzeň: Aleš 

Čenek, 2015, s. 202.  

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/AIR/EB/Declaration.pdf
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2048&context=faculty_publications
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(1947).11 Jej činnosť sa v zmysle čl. 1 ods.1 jej Štatútu sústreďuje na podporu pokrokového 

rozvoja medzinárodného práva a jeho kodifikáciu. V tejto súvislosti je možné poukázať na 

odlišnosti medzi vyjadrením predmetných pojmov v Štatúte a ich chápaním Komisiou. 

„Pokrokovým rozvojom“ sa rozumie „príprava návrhov dohovorov o témach, ktoré ešte nie 

sú upravené medzinárodným právom alebo v súvislosti s ktorými právo ešte nie je v praxi 

dostatočne rozvinuté“. „Kodifikáciou“  sa  rozumie  „presnejšia  formulácia  a  

systematizácia  pravidiel medzinárodného  práva  v  oblastiach,  kde  už  existuje  rozsiahla  

štátna  prax,  precedens a doktrína.“12 Vyššie naznačený rozdiel spočíva v tom, že Komisia 

sa odchýlila od striktného výkladu týchto pojmov, resp. vytvárania presnej hranice medzi 

nimi.13 Stotožňujeme sa s názorom prof. Brierlyho, spravodajcu Výboru pre pokrokový 

rozvoj medzinárodného práva a jeho kodifikáciu, že podobné rozlišovanie nie je ani 

realizovateľné, ani potrebné.14  

1.1 Práce Komisie OSN pre medzinárodné právo: „Ochrana atmosféry“  

Na úvod danej podkapitoly považujeme za vhodné poukázať na dôvody začlenenia 

témy „Ochrana atmosféry“ do pracovného programu Komisie, ako aj diskusie a kritické 

názory s týmto riešením spojené. Riešenie o zaradení danej témy do dlhodobého 

pracovného programu bolo prijaté na šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie v roku 

2011.15 Odôvodnenie tohto kroku nájdeme v prílohe (B) príslušnej správy Komisie.16 Po 

prvé, bola to nevyhnutnosť vyplnenia medzier v existujúcich právnych režimoch 

týkajúcich sa atmosféry. 17 Tieto spočívali v a) územnom dosahu regulácie,18 b)  

 
11 UN GA Resolution 174 (II) “Establishment of an International Law Commission” of 21.11.1947.   
12 Statute of the  International  Law  Commission,  art.1  (1),  art.  15.  Adopted by the  General  Assembly  

in resolution 174 (II) of 21 November 1947, as amended by resolutions 485 (V) of 12 December 1950, 984 

(X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 December 1955 and 36/39 of 18 November 1981. 
13 BROWNLIE, I.: Princípy medzinárodného verejného práva. Bratislava:  Eurokodex, 2013. s. 35.  
14 Totiž, z procesu kodifikácie nie je možné vynechať úvahy de lege ferenda, keďže môže existovať potreba 

vo odstránení medzier, neurčitostí a nejasností v existujúcom práve (lex lata). Pozri bližšie: Report of the 

Committee on the Progressive Development of International Law and its Codification on the Methods for 

Encouraging the Progressive Development of International Law and its Eventual Codification, United 

Nations, 17 June 1947, first issued as A/AC.10/51, reissused as A/331, s.7. K tomu porovnaj: MURASE, S.: 

First report on the protection of the atmosphere. Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth 

Session, (A/CN.4/667), para. 15.  
15 Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third Session, Official Records of 

the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No.10, (A/66/10), para. 365.  
16 MURASE, S.: Protection of the Atmosphere. UN Doc ILC(LXIII)/WG/LT/INFORMAL, 2011, paras. 3-8, 

reproduced as Annex B in Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third 

Session, Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No.10, (A/66/10), 

paras. 315-329.  
17 Tamtiež, para.1. 
18 Totiž, efektivita a účinok existujúcich právnych režimov na ochranu súčastí atmosférny závisí od 

rozhodnutia štátov, či sa stanu ich zmluvnými stranami, teda či sa ich pôsobnosť rozšíri aj na územia 

daných štátov. Z tohto dôvodu vznikajú oblasti stojace mimo podobnej právnej úpravy. Napríklad, 

relatívne úspešný Kjótsky protokol vzhľadom na chýbajúcu ratifikáciu sa neuplatňuje v Indii, Čine a USA, 

ako aj viacerých rozvojových  štátoch.  Kyoto  Protocol  Fast  Facts:  CNN  Editorial  Research. CNN, 2022. 



Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

97 
 

regulovaných činnostiach,19 c) kontrolovaných látkach,20 ako aj d) uplatniteľných  

zásadách a pravidlách.21 V tejto súvislosti sa navrhovalo upustenie od čiastkových úprav 

a vytvorenie komplexnej právnej regulácie v podobe rámcovej dohody. Po druhé, bolo 

žiadúce, aby Komisia poskytla usmernenia týkajúce sa postupu v prípadoch konfliktu 

medzi inými právnymi režimami (mimo medzinárodného práva životného prostredia) 

a navrhovaným právnym nástrojom.22 Po tretie, návrh usmernení mal vytvoriť rámec pre 

harmonizáciu vnútroštátnych právnych úprav s medzinárodnými v otázke ochrany 

atmosféry.  Po štvrté, predpokladalo sa, že obsahom predmetného dokumentu budú aj 

usmernenia týkajúce sa mechanizmov a postupov spolupráce štátov, čo uľahčí budovanie 

kapacít v oblasti cezhraničnej a globálnej ochrany atmosféry.23  

Pri posudzovaní predmetnej správy Šiestym výborom VZ OSN24 viacerí predstavitelia 

sa vyjadrili v prospech zaradenia príslušnej témy do pracovného programu Komisie. Tak, 

napríklad, reprezentant Japonska konštatoval, že „zhoršujúci sa stav atmosféry urobil jej 

ochranu neodkladnou záležitosťou“.25 Ďalej, predstaviteľ Rakúska vyslovil názor, že 

„ochrana atmosféry predstavuje otázku rastúceho globálneho záujmu“ a že „chvályhodné by 

bolo úsilie Komisie zhodnotiť pravidlá podľa existujúcich dohovorov a vypracovať nový 

 
Online: https://edition.cnn.com/2013/07/26/world/kyoto-protocol-fast-facts/index.html. (cit. 11-04-

2022).  
19 Napriek tomu, že niektoré činnosti predstavujú zdroje značného znečistenia ovzdušia, tieto zostávajú 

právom nedostatočné regulované. Príkladom môže slúžiť letectvo, ktorého komplexná 

medzinárodnoprávna regulácia zrejme chýba. Pozri bližšie: SIKORSKA, P. E.: The Need for Legal 

Regulation of Global Emissions from the Aviation Industry in the Context of Emerging Aerospace Vehicles. 

In International Comparative Jurisprudence. Vol.1, no. 2, 2015, pp. 133-134. ISSN: 2351-6674. 
20 Napríklad, globálna právna úprava absentuje v otázke emisií tzv. „látok znečisťujúcich klímu s krátkou 

životnosťou“ („short-lived climate pollutants“). Pozri bližšie: YAMINEVA, Y., ROMPPANEN, S.: Is law failing 

to address air pollution? Reflections on international and EU developments. In RECIEL. 2017, vol. 26, no. 3. 

p. 195. ISSN: 2050-0394 
21 Niektoré z aplikovateľných pravidiel sú nedostatočné špecifikované v právnych nástrojoch 

univerzálneho medzinárodného práva, čo vedie k ťažkostiam pri ich interpretácii. Ide najmä o princípy 

“spoločnej, ale rozdielnej zodpovednosti”, zodpovednosti štátu za cezhraničné škody spôsobené 

znečistením ovzdušia, ako aj princípy uvedené v usmerneniach 3 až 8 Návrhu usmernení. Ibid, s. 191-193.   
22 K tomu pozri: MURASE, S. Perspectives from International Economic Law on Transnational 

Environmental Issues. In Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye. Vol. 253, 1995, 

pp. 283– 431. ISSN: 0169-5436. 
23 MURASE, S. First report on the protection of the atmosphere. Official Records of the General Assembly, 

Sixty-sixth Session, (A/CN.4/667), para. 15.  
24 Šiesty výbor Voľného zhromaždenia OSN (the UN General Assembly Sixth Committee) je primárnym 

fórom na posúdenie právnych otázok v rámci VZ OSN. Inak povedané, zaoberá sa právnymi, resp. 

právnickými záležitosťami, aspektmi problémov riešených na pôde OSN. Pozri bližšie: Sixth Committee 

(Legal). United Nations: General Assembly of the United Nations, 2022. Dostupné online: 

https://www.un.org/en/ga/sixth/index.shtml. (cit. 12-04-2022); HAMBRO, E.: THE SIXTH COMMITTEE 

IN THE LAW CREATING FUNCTION OF THE GENERAL ASSEMBLY. In Revista Española de Derecho 

Internacional. Vol. 21, no. 2, 1968, pp. 387–391. ISSN: 00349380. 
25 Summary record of the 18th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the General Assembly, 

Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.18, para. 63. 

https://edition.cnn.com/2013/07/26/world/kyoto-protocol-fast-facts/index.html
https://www.un.org/en/ga/sixth/index.shtml
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právny režim“.26 Na druhej strane, kritické postoje súvisiace s „vysoko technickou“ 

povahou danej otázky zastávali predstavitelia Holandska, Francúzska a Iránu.27 Zaznel aj 

názor, podľa ktorého „súčasná právna úprava v danej oblasti má zmluvnú povahu“ a „je 

relatívne efektívna“, takže „by bolo vhodnejšie nepokúšať sa v súčasnosti pravidlá v tejto 

oblasti kodifikovať“.28  

Pri rozhodovaní o začlenení skúmanej témy do svojho pracovného programu Komisia, 

zrejme, brala ohľad na všetky vyššie spomenuté názory. Daná téma sa tak dostala do 

programu, avšak práce na nej boli od začiatku výrazne obmedzené Komisiou stanovenými 

pravidlami. Totiž, práca na tejto téme mala prebiehať tak, aby nezasahovala do 

relevantných  politických  rokovaní  vrátane  rokovaní  tykajúcich  sa  klimatických  zmien, 

poškodzovania ozónovej vrstvy a diaľkového znečisťovania ovzdušia presahujúceho 

hranice štátov. Predmetom tejto práce taktiež nemali byť otázky ako zodpovednosť štátov 

a ich štátnych príslušníkov,  zásada  znečisťovateľ  platí,  zásada  predbežnej  opatrnosti,  

„spoločná,  ale rozdielna zodpovednosť“ a prevod financií a technológií do rozvojových 

krajín vrátane práv duševného  vlastníctva;  alebo  špecifické  látky  (napr.  čierny  uhlík,  

troposférický  ozón). Účelom prác Komisie nebolo vyplnenie medzier v existujúcich 

zmluvných režimoch. Otázky týkajúce sa kozmického priestoru, vrátane určenia jeho 

hraníc, neboli predmetom skúmania. Výsledkom tohto procesu mal byť návrh usmernení, 

ktorého cieľom by nebolo zasahovanie do existujúcich zmlúv a v nich obsiahnutých 

záväzkov tak, aby im „vnútil“ právne normy alebo princípy, ktoré sa v nich ešte 

nenachádzajú.29 Inými slovami, Komisia sa týmto snažila prezentovať medzinárodnému 

spoločenstvu usmernenia, ktoré by boli užitočné pri riešení podstatných otázok 

týkajúcich sa cezhraničnej a globálnej ochrany atmosféry.30  

Napokon, pred tým, ako prejdeme k skúmaniu jednotlivých ustanovení Návrhu, 

považujeme za vhodné uviesť pár poznámok vo vzťahu k samotnému 

pracovnému procesu, konkrétne – princípom, resp. prístupom, ktoré tvorili jeho základ. 

Týmito boli „výlučne právny prístup“, teda sústredenie sa na právne otázky a vynechanie 

politických (a týmto podobných) diskusií z prác; zohľadnenie doktríny a judikatúry 

 
26 Summary record of the 19th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the General Assembly, 

Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.19, para. 4. 
27 Summary record of the 20th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the General Assembly, 

Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.20, para. 48; Summary record of the 28th meeting of the Sixth Committee, 

Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.28, para. 64; Summary record 

of the 27th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, 

A/C.6/66/SR.27, para. 52.  
28 Summary record of the 20th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the General Assembly, 

Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.20, para. 15.  
29 Report of the International Law Commission on the work of its sixty-fifth session, Official Records of the 

General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 10 (A/68/10), para. 168. 
30 Report of the International Law Commission on the work of its sixty-seventh session, Official Records of 

the General Assembly, Seventeenth Session, Supplement No. 10 (A/70/10), para. 54, “General 

Commentary”.  
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univerzálneho medzinárodného práva verejného a vyhýbanie sa „fragmentácii“;31 

konzultácie s vedeckými inštitúciami a odborníkmi.32  

1.2 Návrh usmernení o ochrane atmosféry z roku 2021  

Návrh usmernení o ochrane atmosféry  je výsledkom prác Komisie (2013 – 2021), ktorý 

bol prijatý v druhom čítaní na jej sedemdesiatom druhom zasadnutí a v súčasnosti 

obsahuje 12 usmernení.33 Opierajúc sa o čl. 23 ods. 1 písm. a) Štatútu, Komisia odporučila 

Valnému zhromaždeniu OSN,  aby  zobralo  na  vedomie  vo  svojej rezolúcii  Návrh  

preambuly  a  usmernení  o  ochrane  atmosféry,  priložila  tento  Návrh  k rezolúcii  a 

oboznámila  s ním  širokú  verejnosť,  a aby  upozornila  na  tento  Návrh  (spolu s 

komentármi k nemu) štáty, medzinárodné organizácie a všetkých, ktorí môžu byť vyzvaní, 

aby sa touto témou zaoberali, čo spomínaný orgán OSN aj realizoval.34 V rámci danej 

kapitoly a jej súčastí poskytujeme charakteristiku jednotlivých usmernení, poukazujeme 

na hlavné zmeny v ich znení, ku ktorým v procese prác došlo, ako aj na kritiku 

vyjadrovanú v tejto súvislosti odbornou verejnosťou.  

Preambula Návrhu pozostáva z 8 odstavcov, resp. odsekov, a poskytuje kontextový 

rámec pre Návrh. V prvom odseku sa uznáva, že atmosféra je prírodným zdrojom 

s „obmedzenou35 možnosťou asimilácie“,36 a zvýrazňuje sa jej dôležitosť pre existenciu 

života na našej planéte. Druhý odsek poukazuje na funkčný aspekt atmosféry – jej povahu 

ako prostriedku umožňujúceho cezhraničný pohyb znečisťujúcich a degradujúcich látok. 

Tretí odsek konštatuje, že znečistenie atmosféry a jej degradácia sú otázkami „spoločného 

 
31 Fragmentácia, resp. kompartmentalizácia (fragmentation, compartmentalization) spočíva v členení 

skúmanej otázky na menšie a venovaní pozornosti jednotlivým problémom ako oddeleným javom, nie ako 

celku, prípadne bez ich vzájomnej prepojenosti. Tento prístup je dominantný v medzinárodnom práve 

životného prostredia. Pozri bližšie: MURASE, S.: First report on the protection of the atmosphere. Official 

Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, (A/CN.4/667), para. 17.  
32 Tamtiež, paras. 15-19.  
33“Use of terms,” “Scope”, “Obligation to protect the atmosphere”, “Environmental impact assessment”, 

“Sustainable utilisation of  the  atmosphere”, “Equitable  and  reasonable  utilization  of  the  atmosphere”, 

“Intentional  large-scale  modification  of  the  atmosphere”,  “International  cooperation”,  

“Interrelationship among relevant rules”, “Implementation”, “Compliance”, “Dispute settlement”.    
34 UN GA Resolution 76/112 of 9 December 2021, (Protection of the atmosphere), A/RES/76/112.  
35 Domnievame sa, že spomínané obmedzenie súvisí s tzv. „airsheds“ – geografickými  oblasťami,  v 

ktorých vzduch  prúdi  takým  spôsobom,  že  vytvára  relatívne uzavretý priestor, takže znečistenie čo i 

len jednej ich časti vedie k znečisteniu celku, ktorý vzhľadom na izoláciu od vonkajších prúdov vzduchu 

zostane  znečistený  po  dlhý  čas. Tieto oblastí sú súčasťou atmosféry a preto jej schopnosť asimilácie ako 

celku je, zrejme, obmedzená. Airshed definition and meaning. Collins Dictionary. Glasgow:  HarperCollins 

Publishers, 2022. Dostupné online: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/airshed. (cit. 

13-04-2022).  
36 Asimilačná schopnosť sa týka schopnosti životného prostredia alebo jeho časti absorbovať znečisťujúce 

latky bez negatívnych dôsledkov preňho alebo pre jeho používateľov. Assimilative 

capacity. Encyclopedia.com. New York: CMI Marketing, Inc d/b/a CafeMedia, 2022. Dostupné online: 

https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/assimilative-capacity. (cit. 13-04-2022).  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/airshed
https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/assimilative-capacity
https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/assimilative-capacity
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záujmu ľudstva“,37 resp. sú predmetom spoločného znepokojenia. Zvolením tohto výrazu 

Komisia chcela reflektovať znepokojenie celého medzinárodného spoločenstva ohľadom 

možného vplyvu predmetných javov naň. V tejto súvislosti môžeme poukázať aj na 

„problematickosť“ danej terminológie, keďže je už dlhší čas predmetom diskusií 

v odbornej verejnosti. Otáznymi sú právne následky jej použitia, jej obsah a rozsah. Vo 

vzťahu k jej obsahu môžeme uviesť, že predmetná koncepcia je všeobecným pojmom – 

nestanovuje špecifikované pravidlá a povinnosti, ale vytvára základ pre konanie 

dotknutého spoločenstva.38 Pozornosť si vyžaduje aj vzťah danej koncepcie a povinností 

majúcich povahu erga omnes.39 V tejto súvislosti Komisia zaujala stanovisko, podľa 

ktorého použitie tohto termínu má za cieľ identifikovať predmetné problémy ako 

„vyžadujúce zapojenie sa celého medzinárodného spoločenstva, ale bez toho, aby 

vytvárali práva a povinností ako také, o to viac, majúce povahu erga omnes.“40 Štvrtý 

odsek uznáva osobitnú situáciu a potreby rozvojových krajín, kým šiesty – 

nízkopoložených pobrežných  oblastí a mladých ostrovných rozvojových štátov, ktorá 

súvisí so zvýšením hladiny mora. Piaty odsek upozorňuje na úzke prepojenie medzi 

atmosférou a oceánmi, ktorý, ako sa vysvetľuje v komentári, vyplýva z fyzického vzťahu 

medzi nimi41 a prejavuje sa v zvýšení hladiny mora spôsobenom globálnym otepľovaním, 

dôsledkom degradácie atmosféry.42 Siedmy odsek zdôrazňuje zohľadnenie záujmov 

budúcich generácií, a to s ohľadom na ochranu ľudských práv, ako aj rovnosť medzi 

generáciami. Napokon, ôsmy odsek pripomína jedno z pravidiel stanovených Komisiou 

na začiatku prác, konkrétne, že ich cieľom nebolo zasahovať do príslušných politických 

rokovaní alebo „vnucovať“ existujúcim zmluvným režimom pravidlá alebo zásady v nich 

zatiaľ neobsiahnuté.43   

Použité pojmy  

Prvé usmernenie poskytuje definície pojmov použitých v návrhu, a síce: „atmosféra“, 

„znečistenie atmosféry“ a „degradácia atmosféry“. Vo vzťahu k prvému spomenutému 

 
37 Z angl. “common concern of humankind.”  
38 SHELTON, D.: Common concern of humanity. In Environmental Policy and Law. Vol. 39, no. 2, 2009, p.85. 

ISSN: 0378-777X. Dostupné online: https://content.iospress.com/articles/environmental-policy-and-

law/epl39-2-03. (cit. 13-04-2022).  
39 Výraz „erga omnes“ charakterizuje pravidlá uplatniteľné voči všetkým štátom, resp.  pre všetky štáty 

záväzné bez toho, aby sa na tento účel vyžadoval súhlas týchto štátov. Pozri bližšie: MALENOVSKÝ, J.: 

Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu českému. 4. 

opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s.196 a nasl. Edice učebnic Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně.  
40 Report of the International Law Commission on the work of its seventy-second session, Official records 

of the  General  Assembly, Seventy-sixth  session, Supplement  No. 10 (A/76/10), 2021, chap. IV, para. 40. 

„Preamble“, Commentary (3).  
41 Tamtiež, commentaryr (4).  
42 Tamtiež, comentary (7).  
43 Report of the International Law Commission on the work of its sixty-fifth session, Official Records of the 

General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 10 (A/68/10), para. 168.  

https://content.iospress.com/articles/environmental-policy-and-law/epl39-2-03
https://content.iospress.com/articles/environmental-policy-and-law/epl39-2-03
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pojmu môžeme poukázať na zvolenie jeho „prírodovedeckej“, resp. „fyzicko-funkčnej“44 

definície Komisiou, inšpiráciou ktorej bol dokument pracovnej skupiny Medzivládneho 

panelu pre zmenu klímy.45 „Znečistením  atmosféry”  sa  v  zmysle  Návrhu  usmernení  

myslí  „priame  alebo  nepriame  antropogénne vnášanie  alebo  uvoľňovanie  látok  alebo  

energie,  majúcich  závažné  škodlivé  účinky  na  stav  atmosféry  a  presahujúcich hranice 

štátov, z územia ktorých pochádzajú, ktoré sú z tohto dôvodu takej povahy, že ohrozujú 

ľudské životy a zdravie, ako aj životné prostredie Zeme, do atmosféry“. Tento pojem, ako 

sa vysvetľuje v príslušnom komentári, je použitý v jeho užšom význame, ktorý nezahŕňa 

globálne problémy, ako napr. deštrukcia ozónovej vrstvy alebo zmena klímy.46 

„Degradáciou atmosféry“ sa rozumie „priame alebo nepriame antropogénne 

pozmenenie vlastností atmosféry vedúce k jej významnému poškodeniu do takej miery, 

že predstavuje hrozbu pre život a zdravie ľudí, ako aj životné prostredie Zeme“. 

Rozsah 

Druhé usmernenie vymedzuje rozsah Návrhu, a síce, že tento a) sa týka ochrany 

atmosféry od degradácie a znečistenia, b) sa nezaoberá otázkami súvisiacimi s princípmi 

„znečisťovateľ platí“, predbežnej opatrnosti, „spoločná, ale rozdielna zodpovednosť“, c) 

neovplyvňuje právny status vzdušného priestoru v kontexte medzinárodného leteckého 

práva alebo otázky týkajúce sa kozmického priestoru, vrátane vymedzenia jeho hraníc, 

resp. jeho delimitácie.  

Povinnosť chrániť atmosféru 

V treťom usmernení je obsiahnuté konštatovanie existencie povinnosti štátov chrániť 

atmosféru prostredníctvom vykonávania náležitej starostlivosti47 pri prijímaní vhodných 

opatrení v súlade s platnými pravidlami medzinárodného práva s cieľom zabrániť, znížiť 

alebo kontrolovať znečisťovanie vzduchu a degradáciu atmosféry. Zaujímavým sa javí 

fakt, že daná formulácia má svoj pôvod v článku 21 Štokholmskej deklarácie,48 ktorý 

reflektoval závery obsiahnuté v prípade Trail Smelter.49 Navyše, dané usmernenie sa 

44 Fyzický prvok definície spočíva v jej vymedzení ako „obalu plynov obklopujúcich Zem“, kým funkčný 

súvisí s jej dynamickou a pohyblivou povahou. Druhý aspekt je viac zvýraznený v druhom odseku 

preambuly Návrhu. Report of the  International  Law  Commission  on  the  work  of  its  seventieth 

session, Official Records of the General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 10 (A/73/10), p. 

162, para. 78, Guideline 1: “Use of terms”, Commentary (4). 
45 ALLWOOD, J.M., V. BOSETTI, N.K. DUBASH, L. GÓMEZ-ECHEVERRI, and C. von STECHOW.: Glossary. 

[EDENHOFER, O. et al. (eds.)]. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 

Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014. p.1252. Dostupné online: 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/. (cit. 13-04-2022).  
46 Report of the International Law Commission on the work of its seventy-second session, Official records 

of the  General  Assembly, Seventy-sixth  session, Supplement  No. 10 (A/76/10), 2021, chap. IV, para. 40, 

Guideline 1: „Use of terms“, Commentary (6).  
47 Z angl. „due diligence“.  
48 Declaration of the  United  Nations  Conference  on  the  Human  Environment  (1972), Article 21. U.N. 

Doc. A/Conf.48/14/Rev.1 (1973); 11 ILM 1416 (1972). 
49 Trail Smelter Case, United States v. Canada. R.I.I.A., vol. III, 1941, p. 1905-1982. 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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označuje ako centrálne pre celý Návrh a východiskové – pre usmernenia 4 až 6, ktorých 

cieľom je aplikácia rôznych princípov medzinárodného práva životného prostredia na 

konkrétnu situáciu ochrany atmosféry.   

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

Štvrté usmernenie obsahuje „pasívnu“ povinnosť štátov realizovať posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie,50 pretože ich úlohou je „iba“ zaviesť  potrebné legislatívne, 

regulačné a iné opatrenia na posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné 

prostredie. Totiž, vzhľadom na rôznorodosť hospodárskych subjektov „aktívna“ 

povinnosť môže patriť subjektu odlišnému od štátu. V tejto súvislosti môžeme dodať, že 

význam predmetnej povinnosti bol potvrdený v judikatúre Medzinárodného súdneho 

dvora.51  

Trvalo udržateľné využitie atmosféry 

Usmernenie č. 5 nadväzuje na charakteristiku atmosféry uvedenú v odseku 1 

preambuly a týmto zdôvodňuje potrebu jej trvalo udržateľného využitia.52 V tejto 

súvislosti sa javí vhodným upozorniť, že predmetný výraz slúži iba pre zvýraznenie 

potreby  zosúladenia  ekonomického  rozvoja  s ochranou atmosféry bez toho, aby priamo 

odkazoval  na  koncepciu  udržateľného  rozvoja,  ktorá bola z rozsahu prác vyňatá, čo je 

zo strany odborníkov kritizované.53  

Spravodlivé a primerané využitie atmosféry 

Šieste usmernenie v svojej podstate úzko súvisí, resp. nadväzuje na predchádzajúce, 

pretože spravodlivé a rozumné využitie atmosféry tvorí súčasť udržateľného využitia. 

Odôvodnením uvedenia daného princípu v samostatnom ustanovení je jeho 

významnosť.54 

Úmyselná rozsiahla úprava atmosféry 

Činnosti zamerané na úmyselnú rozsiahlu úpravu atmosféry sú predmetom úpravy 

usmernenia č. 7 a v jeho zmysle sa musia vykonávať obozretne a opatrne, ako aj v súlade 

s príslušnými pravidlami medzinárodného práva. Pri formulácii znenia tohto usmernenia 

50 Z angl. “Environmental impact assessment” (EIA). 
51 K tomu pozri: Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) 

and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, 

I.C.J. Reports 2015, para. 153; Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports

1997, p. 7, at p. 78, para. 140; Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J.

Reports 2010, p. 14, at p. 55, para. 101.
52 Z angl. „sustainable utilisation“.
53 Pozri napr.: MAYER, B., A Review of the International Law Commission’s Guidelines on the Protection of

the Atmosphere. In Melbourne Journal of International Law. Vol. 20, no. 2, 2019, pp.25-26. ISSN: 1444-

8602. Dostupné online: https://ssrn.com/abstract=3447108. (cit. 13-04-2022).
54 Report of the International Law Commission on the work of its seventy-second session, Official records

of the  General  Assembly, Seventy-sixth  session, Supplement  No. 10 (A/76/10), 2021, chap. IV, para. 40,

Guideline 6: “Equitable and reasonable utilisation of the atmosphere”, Commentary (1).

https://ssrn.com/abstract=3447108
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zdrojom inšpirácie slúžili predchádzajúce práce Komisie. Tak, formulácia „činnosti 

zamerané na úmyselnú rozsiahlu úpravu atmosféry“ je čiastočne55 odvodená od definície 

„prostriedkov meniacich životné prostredie“56 uvedenej v čl. 2 Dohovoru o zákaze 

vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich 

životné prostredie.57  

Medzinárodná spolupráca  

Ôsme usmernenie upravuje povinnosť medzinárodnej spolupráce v ochrane 

atmosféry od znečisťovania a degradácie, ako aj v ďalšom vedeckom a technickom 

výskume príčin daných problémov. Dané usmernenie, podobne ako niektoré iné, je z 

dôvodu neurčitého znenia nekonkretizujúceho  povinnosti  štátov  zo strany odbornej 

verejnosti kritizované.  Komisia  zvolený prístup odôvodnila potrebou  poskytnutia  väčšej 

flexibility štátom pri plnení povinnosti spolupracovať.58 Avšak, ak porovnáme znenia 

niektorých medzinárodných  dokumentov v analogických prípadoch,59 daná voľba sa 

stále javí nevhodná.60 

Vzťah medzi príslušnými pravidlami  

Deviate usmernenie sa sústreďuje na „vzájomný vzťah medzi relevantnými pravidlami“ 

s cieľom poukázať na prepojenie medzi pravidlami medzinárodného práva týkajúcimi sa 

ochrany ovzdušia a inými relevantnými pravidlami medzinárodného práva. Príkladom 

„relevantných“ pravidiel sú pravidlá medzinárodného obchodného a investičného práva, 

morského práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.61 Totiž, v zmysle 

odseku 2 štáty by mali, pokiaľ je to možné, pri vytváraní nových pravidiel v obidvoch 

vyššie spomenutých kategóriách postupovať „harmonicky“, teda tak, aby sa vyhli 

vytváraniu konfliktných pravidiel.62  

 
55 Predmetný pojem v zmysle čl. 1 spomínaného Dohovoru zahŕňa aj vojenské prostriedky, ktoré nie sú  

predmetom úpravy Návrhu.  
56 Z angl. “environmental modification techniques.”    
57 Vyhláška ministra zahraničných veci č. 77/1980 Zb. o Dohovore o zákaze vojenského alebo 

akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie, čl.2.   
58 Report of the International Law Commission on the work of its seventieth session, Official Records of 

the General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 10, (A/73/10), para. 78, Guideline 8 

“International cooperation”, Commentary (2). 
59 Porovnaj  napr.:  Oznámenie  ministerstva  zahraničných  vecí  SR  č. 548/2006  Z.z.  o  prijatí  

Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, preambula; Vyhláška ministra 

zahraničných vecí č.120/1976  Zb.  o  Medzinárodnom  pakte  o  občianskych  a  politických  právach  a  

Medzinárodnom  pakte  o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, čl. 2 ods.1.  
60 Pozri bližšie: MAYER, B.: A Review of the International Law Commission’s Guidelines on the Protection 

of the Atmosphere. In Melbourne Journal of International Law. Vol.  20,  no.  2,  2019,  pp. 30-31. ISSN: 

1444-8602. Dostupné  online: https://ssrn.com/abstract=3447108. (cit.  13-04-2022).  
61 Uvedený tu výpočet vychádza z príslušného komentára Komisie, a ako táto podotkla, je demonštratívny. 

Report of the International Law Commission on the work of its seventieth session, Official Records of the 

General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No.10, (A/73/10), para. 78, Guideline 9: 

“Interrelationship among relevant rules”, Commentary (6).  
62 Tamtiež, Commentary (1).  

https://ssrn.com/abstract=3447108
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 Implementácia 

Desiate usmernenie sa v svojich dvoch odsekoch zaoberá otázkou vnútroštátnej 

implementácie, na jednej strane, záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva, a na 

druhej, odporúčaní obsiahnutých v samotnom Návrhu. Konkrétne, v odseku 1 sa uvádza, 

že implementácia „môže mať formu legislatívnych, správnych, súdnych a iných úkonov“.63 

Súlad 

Jedenáste usmernenie nadväzuje na jemu predchádzajúce a rieši otázku zabezpečenia 

súladu správania sa štátov so záväzkami pre nich vyplývajúcimi z príslušných 

medzinárodnoprávnych noriem týkajúcich sa ochrany atmosféry. Na tomto mieste pojem 

„súlad“, ktorého význam je inak v zmluvách a odbornej literatúre nejednoznačný, ako sa 

podotýka v príslušnom komentári, používa na označenie mechanizmov alebo postupov 

existujúcich na medzinárodnej úrovni pre overenie, či štáty skutočne dodržujú svoje 

záväzky vyplývajúce z dohôd alebo iných pravidiel medzinárodného práva. Odsek 1 

v podstate reflektuje zásadu pacta sunt servanda, keď konštatuje povinnosť štátov plniť 

svoje  záväzky  týkajúce  sa  ochrany  atmosféry  od  znečistenia  a degradácie  v súlade s 

princípom „dobrej viery“ a príslušnými dohodami, ktorými sú viazané. Odsek 2 sa týka 

(písm. a)) uľahčujúcich64  a (písm. b)) vynucovacích65  postupov, ktoré môžu byť na 

dosiahnutie súladu použité.  

 Riešenie sporov 

Posledné, dvanáste usmernenie potvrdzuje66 povinnosť mierového riešenia 

prípadných sporov medzi štátmi a berúc ohľad na prítomnosť v predmetných sporoch 

otázok faktickej a technickej povahy vyzýva štáty k zohľadneniu názorov odborníkov, čo 

môžeme označiť ako špecifickosť tohto ustanovenia.  

Na záver, pokiaľ hovoríme o význame Návrhu usmernení a zodpovedaní otázky, či 

tento naplnil očakávania odbornej verejnosti, ako aj samotného osobitného spravodajcu, 

pána Murase, musíme uznať, že odpoveď nie je kladná. Totiž, Komisiou na začiatku prác 

stanovené pravidlá viedli k všeobecnej a neurčitej formulácii viacerých usmernení, 

63 Report of the International Law Commission on the work of its seventy-second session, Official records 

of the  General  Assembly, Seventy-sixth  session, Supplement  No. 10 (A/76/10), 2021, chap. IV, para. 40, 

Guideline 10: “Implementation”, Commentary (3). 
64 Tieto v zmysle Návrhu môžu zahŕňať poskytovanie pomoci štátom, v prípade nesúladu, 

transparentným, nestranným a nerepresívnym spôsobom, aby sa zabezpečilo, že predmetné štáty plnia 

svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva zohľadňujúc svoje možnosti a osobitné podmienky. 

Report of the International Law Commission on the work of its seventy-second session, Official records of 

the  General  Assembly, Seventy-sixth  session, Supplement  No. 10 (A/76/10), 2021, chap. IV, para. 39, 

Guideline 11: “Compliance”, para. 2, a).  
65 Tu podľa Návrhu môžu patriť upozornenie na nesúlad, ukončenie práv a výsad podľa príslušných dohôd 

a iné formy opatrení na presadzovanie. Tamtiež, para. 2, b). 
66 Report of the International Law Commission on the work of its seventy-second session, Official records 

of the  General  Assembly, Seventy-sixth  session, Supplement  No. 10 (A/76/10), 2021, chap. IV, para. 40, 

Guideline 12: “Dispute settlement”, Commentary (1).  
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výraznému obmedzeniu rozsahu  prác,  a teda – vylúčeniu  viacerých relevantných  otázok  

z predmetu  skúmania. Avšak, stále je možné hovoriť o určitej miere progresu, najmä 

vzhľadom na relatívnu „novosť“67 samostatnosti otázky ochrany atmosféry na 

medzinárodnom poli ako aj zložitosť tejto témy z právneho, politického a vedecko-

technického hľadiska.68 Osobitnú pozornosť, podľa nášho názoru, si zaslúžil prístup 

Komisie, pokiaľ išlo o aktívnu spoluprácu s vedcami  a zohľadnenia  technických a 

vedeckých poznatkov pri vypracovaní jednotlivých usmernení.  

2.  Návrh usmernení a právo EÚ (Európska zelená dohoda) 

Vzhľadom na tematiku sympózia, ktorého súčasťou je prezentácia danej práce, sme sa 

pokúsili nájsť prepojenia medzi Návrhom a právom EÚ, konkrétne Európskou zelenou 

dohodou. V dôsledku obmedzení stanovených v usmernení č. 2 nie je na tento účel možné 

skúmanie prvkov ako princíp predbežnej opatrnosti, zásada znečisťovateľ platí a pod., 

ktoré by inak mohli predstavovať styčné body pre obidva dokumenty. Určité prepojenie 

však môžeme vidieť, napríklad, v súvislosti so siedmym odsekom preambuly Návrhu 

a jedným z cieľov predmetnej dohody, ktorého podstatu vyjadril podpredseda Európskej 

Komisie, pán Frans Timmermans, poverený vedením prác v danej oblasti, nasledovne: 

„Navrhujeme ekologický a inkluzívny prechod, aby sme pomohli zlepšiť blahobyt ľudí a 

zabezpečili zdravú planétu pre budúce generácie.“69 Ďalej, v súvislosti s otázkou 

spolupráce, je možné poukázať na odhodlanie EÚ „podporovať a vykonávať  ambiciózne 

politiky v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky“ a v nadväznosti na ne „úzko 

spolupracovať s členskými štátmi na mobilizácii všetkých bilaterálnych aj multilaterálnych 

diplomatických kanálov vrátane Organizácie Spojených národov, G7, G20, Svetovej 

obchodnej organizácie a ďalších relevantných medzinárodných fór“.70 Napokon, aj keď 

ďalej uvedené sa (zatiaľ) priamo nedotýka Európskej zelenej dohody, ale je možné, že sa 

objaví v jej budúcich doplneniach, prípadne – opatreniach s ňou súvisiacich, považujeme 

za vhodné uviesť odkaz na bod 7 Vyjadrenia71 pána Lucio Gussetiho v mene EÚ 

adresovanému Šiestemu výboru VZ OSN v nadväznosti na práce Komisie OSN v otázke 

 
67 Aj keď určité podnety pre vytvorenie komplexnej právnej úpravy atmosféry existovali ešte na konci 

osemdesiatych rokov minulého storočia, tieto sa vtedy nerozvinuli. Pozri bližšie: MURASE, S. First report 

on the protection of the atmosphere. Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, 

(A/CN.4/667), para. 27. 
68 Report of the International Law Commission on the work of its sixty-sixth session, Official Records of 

the General Assembly, Seventy-ninth Session, Supplement No. 10 (A/69/10), para. 85. 
69 Factsheets on the European Green Deal: What is the European Green Deal? European Commission, 11. 

December 2019. Online: https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_en. (cit. 

13-04-2022). Zvýraznila autorka.  
70 COM/2019/640 final – COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 

THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 

THE COMMITTEE OF THE REGIONS The European Green Deal.  
71 EU Statement – United Nations 6th Committee: Report of the International Law Commission on 

Protection of the Atmosphere and the Provisional Application of Treaties. UN New York: EEAS Website, 25. 

October 2021. Online: https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-

%E2%80%93-united-nations-6th-committee-report-international-law_en#top. (cit. 13-04-2022).  

https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_en
https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-united-nations-6th-committee-report-international-law_en#top
https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-united-nations-6th-committee-report-international-law_en#top
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ochrany atmosféry a niektorých ďalších. Tak, v spomenutom bode sa uvádza prepojenie 

usmernení 3, 8 a článku 191 Zmluvy o fungovaní EÚ, v zmysle odseku 1 ktorého jedným 

z cieľom Únie je „podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych 

alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti 

zmene klímy“. Odvolávajúc sa na znenie tohto článku Únia uplatní usmernenia obsiahnuté 

v Návrhu za účelom tvorby nových noriem, ako aj ich implementácie, ako sa výslovne 

uvádza v komentári (3) k usmerneniu č. 10.72 

Záver 

Atmosféra je unikátnym prírodným zdrojom s obmedzenou schopnosťou asimilácie, 

a preto si vyžaduje zvýšenú ochranu. Je nesporné, že otázkam súvisiacim s jej znečistením 

a degradáciou musí byť venovaná náležitá pozornosť zo strany medzinárodného 

spoločenstva. V rámci danej práce sme poskytli charakteristiku a kritiku jedného 

z  nástrojov „soft law“ existujúcich v danej oblasti – Návrhu usmernení o ochrane 

atmosféry. Jeho autorkou je Komisia OSN pre medzinárodné právo, jeden z pomocných 

orgánov Valného zhromaždenia, ktorého činnosť sa zameriava na kodifikáciu 

a pokrokový rozvoj medzinárodného práva verejného. Dospeli sme k záveru, že, na jednej 

strane, Návrh vzhľadom na obmedzenia stanovené Komisiou nereflektuje v plnej miere 

očakávania odbornej verejnosti a prvotné plány osobitného spravodajcu. Na druhej 

strane, tento dokument vzhľadom na zložitosť predmetnej tematiky a „novosť“ otázky 

ochrany atmosféry na medzinárodnej úrovní ako samostatnom predmete skúmania 

a regulácie, je pozoruhodným. V druhej kapitole sme sa pokúsili nájsť „styčné body“ 

medzi Návrhom usmernení a Európskou zelenou dohodou. Zistili sme, že tieto spočívajú 

najmä v zohľadnení záujmov budúcich generácií a spolupráci na dosiahnutie cieľov 

vymedzených v príslušných medzinárodných environmentálnych právnych predpisoch.  

 

Zoznam použitej literatúry a zdrojov  

Učebnice 

1. BROWNLIE,  I.:  Princípy medzinárodného  verejného práva. Bratislava:   Eurokodex, 

2013. 868 s. ISBN 978-80-89447-64-0.   

2. JANKUV, J.; LANTAJOVÁ, D.; ŠMID, M.; BLAŠKOVIČ, K.: Medzinárodné právo verejné. 

Prvá časť. Plzeň: Aleš Čenek, 2015. 319 s. ISBN 978-80-7380-559-3.   

3. MALENOVSKÝ,  J.:  Mezinárodní  právo  veřejné,  jeho  obecná  část  a  poměr  k 

vnitrostátnímu právu, zvláště k právu českému. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2004. 468 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v 

Brně. ISBN 80-723-9160-7. 

4. VALEEV,  R.M.,  ex.  ed.: International  Environmental  Law.  2nd  ed.,  rev.  and  suppl. 

Moskva: Prospekt, 2020. 680 s. ISBN 978-5-392-31458-4.   

 

 
72 Supra note 59.   



Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

107 

Vedecké a odborné články v časopisoch a zborníkoch, zborníky, monografie  

1. AHMEDOV,  R.M.,  IVANOVA,  J.A.  a SHOHOV,  K.E.:  K  voprosu  o mezdhunarodno-

pravovych  standartach  v  oblasti  ochrany  atmosfery,  vkľuchaja ozonovyj  sloj. In

Vestnik  Moskovskogo  universiteta  MVD  Rosii. Č.4, 2019, s. 59-63. ISSN: 2073-

04542019. Dostupné z: doi:10.24411/2073-0454-2019-10195.

2. ALLWOOD, J.M., V. BOSETTI, N.K. DUBASH, L. GÓMEZ-ECHEVERRI, and C. von

STECHOW.: Glossary. [EDENHOFER, O. et al. (eds.)]. In: Climate Change 2014:

Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge:

Cambridge University Press, 2014. 1454 p. ISBN: 9781316396995. Dostupné

online: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/.

3. HAMBRO, E.: THE SIXTH COMMITTEE IN THE LAW CREATING FUNCTION OF THE

GENERAL ASSEMBLY. In Revista Española de Derecho Internacional. Vol. 21, no. 2,

1968, pp. 387–391. ISSN: 00349380.

4. MAYER, B.: A Review of the International Law Commission’s Guidelines on the

Protection of the Atmosphere. In Melbourne Journal of International Law. Vol.  20,

no. 2, 2019, 36 p. ISSN: 1444-8602. Dostupné online: 

https://ssrn.com/abstract=3447108. 

5. MURASE, S.: Perspectives from International Economic Law on Transnational

Environmental Issues. In Recueil des cours de l’Académie de droit international de

La Haye. Vol. 253, 1995, pp. 283– 431. ISSN: 0169-5436.

6. SHELTON, D.: Common concern of humanity. In Environmental Policy and Law. Vol.

39, no. 2, 2009, pp.83-86. ISSN: 0378-777X. Dostupné online:

https://content.iospress.com/articles/environmental-policy-and-law/epl39-2-

03.

7. SHELTON, D. L: Soft Law. In HANDBOOK OF INTERNATIONAL  LAW. Washington:

Routledge  Press,  2008.  ISBN: 9780203884621.  Dostupné  online:

https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2048&context=fac

ulty_publications.

8. SIKORSKA, P. E.: The Need for Legal Regulation of Global Emissions from the

Aviation Industry in the Context of Emerging Aerospace Vehicles. In International

Comparative Jurisprudence. Vol.1, no. 2, 2015, pp. 133-142.  ISSN: 2351-6674.

9. YAMINEVA,  Y.,  ROMPPANEN,  S.:  Is  law  failing  to  address  air  pollution?

Reflections on international and EU developments. In RECIEL. Vol. 26, no. 3, 2017,

pp. 189–200.  ISSN: 2050-0394.

Encyklopédie, slovníky  

1. Airshed  definition  and  meaning. Collins  Dictionary. Glasgow:  HarperCollins

Publishers, 2022. Dostupné online:

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/airshed. (cit.  13-04-

2022). 

2. Assimilative capacity. Encyclopedia.com. New York: CMI Marketing, Inc d/b/a

CafeMedia, 2022. Dostupné online:

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
https://ssrn.com/abstract=3447108
https://content.iospress.com/articles/environmental-policy-and-law/epl39-2-03
https://content.iospress.com/articles/environmental-policy-and-law/epl39-2-03
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2048&context=faculty_publications
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2048&context=faculty_publications
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/airshed


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

108 
 

https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-

transcripts-and-maps/assimilative-capacity.  

 

Judikatúra medzinárodných súdnych, arbitrážnych a iných orgánov 

1. Certain Activities Carried  Out  by  Nicaragua  in  the  Border  Area  (Costa  Rica  v. 

Nicaragua)  and  Construction  of  a  Road  in  Costa  Rica  along  the  San  Juan  River 

(Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665. 

2. Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, 

p.7.   

3. Pulp Mills on the  River  Uruguay  (Argentina  v.  Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 

2010, p.14.   

4. Trail Smelter Case, United States v. Canada. R.I.I.A., vol. III, 1941, s. 1905-1982.  

 

Internetové zdroje  

1. Air pollution and health. UNECE, 2022. Online: https://unece.org/air-pollution-

and-health.  

2. Air pollution: how it affects our health. EEA, 01. December 2021. Online: 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-

pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20an

d%20lower%20respiratory%20infections.  

3. EU Statement – United Nations 6th Committee: Report of the International Law 

Commission on Protection of the Atmosphere and the Provisional Application of 

Treaties. UN New York: EEAS Website, 25. October 2021. Online: 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-

%E2%80%93-united-nations-6th-committee-report-international-law_en#top.  

4. Factsheets on the European Green Deal: What is the European Green Deal? 

European Commission, 11. December 2019. Online: 

https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_en. 

5. Kyoto  Protocol  Fast  Facts:  CNN  Editorial  Research. CNN, 7. April 2022. Online: 

https://edition.cnn.com/2013/07/26/world/kyoto-protocol-fast-

facts/index.html.  

6. No. 34 Advisory report  on  the  ILC’S  Draft  Guidelines  on  the  protection  of  the 

atmosphere. Advisory Committee on  Public  International  Law, 14. June 2019. 

Online:https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/adviso

ry-reports/2019/06/14/the-protection-of-the-atmosphere. 

7. Sixth Committee (Legal). United Nations: General Assembly of the United Nations, 

2022. Online: https://www.un.org/en/ga/sixth/index.shtml.  

 

Medzinárodné právne akty, právo EÚ   

1. COM/2019/640 final – COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE 

https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/assimilative-capacity
https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/assimilative-capacity
https://unece.org/air-pollution-and-health
https://unece.org/air-pollution-and-health
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution#:~:text=Both%20short%2D%20and%20long%2Dterm,asthma%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-united-nations-6th-committee-report-international-law_en#top
https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-united-nations-6th-committee-report-international-law_en#top
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_en
https://edition.cnn.com/2013/07/26/world/kyoto-protocol-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/2013/07/26/world/kyoto-protocol-fast-facts/index.html
https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2019/06/14/the-protection-of-the-atmosphere
https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2019/06/14/the-protection-of-the-atmosphere
https://www.un.org/en/ga/sixth/index.shtml


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

109 
 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS The European Green Deal. 

2. Oznámenie  ministerstva  zahraničných  vecí  SR  č.548/2006  Z.z.  o  prijatí  

Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy.  

3. Vyhláška ministra zahraničních věcí č.30/1947 Zb. o chartě Spojených národů a 

statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na 

konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku.  

4. Vyhláška ministra zahraničných veci č. 77/1980 Zb. o Dohovore o zákaze 

vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov 

meniacich životné prostredie.  

5. Vyhláška ministra zahraničných vecí č.120/1976  Zb.  o  Medzinárodnom  pakte  o  

občianskych  a  politických  právach  a  Medzinárodnom  pakte  o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach.  

 

Dokumenty OSN, jej orgánov a špecializovaných organizácií  

1. Declaration  of  the  United  Nations  Conference  on  the  Human  Environment  (1972).  

U.N.  Doc. A/Conf.48/14/Rev.1 (1973); 11 ILM 1416 (1972). 

2. Declaration on Clean Air for 2020–2030 and beyond in the United Nations Economic 

Commission for Europe region  on  the  occasion  of  the  fortieth  anniversary  of  the  

Convention  on  Long-range  Transboundary  Air Pollution. United Nations Economic 

Commission for Europe. Geneva, 2019. Dostupné online: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/AIR/EB/Declaration.pdf.  

3. MURASE, S. First report on the protection of the atmosphere. Official Records of the 

General Assembly, Sixty-sixth Session, (A/CN.4/667).  

4. Report of  the  International  Law  Commission  on  the  work  of  its  seventieth session, 

Official Records of the General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 10 

(A/73/10).  

5. Report of the Committee on the Progressive Development of International Law and its 

Codification on the Methods for Encouraging the Progressive Development of 

International Law and its Eventual Codification, United Nations, 17 June 1947, first 

issued as A/AC.10/51, reissused as A/331.  

6. Report of the International Law Commission on the work of its seventy-second 

session, Official records of  the  General  Assembly, Seventy-sixth  session, Supplement  

No. 10 (A/76/10).  

7. Report of the International Law Commission on the work of its sixty-fifth session, 

Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 10 

(A/68/10).  

8. Report of the International Law Commission on the work of its sixty-sixth session, 

Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 10 

(A/69/10).  

9. Report of the International Law Commission on the work of its sixty-seventh session, 

Official Records of the General Assembly, Seventeenth Session, Supplement No. 10 

(A/70/10).  

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/AIR/EB/Declaration.pdf


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

110 

10. Statute  of  the  International  Law  Commission. Adopted  by  the  General  Assembly

in resolution 174 (II) of 21 November 1947, as amended by resolutions 485 (V) of 12

December 1950, 984 (X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 December 1955 and 36/39

of 18 November 1981.

11. Summary record of the 18th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the

General Assembly, Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.18.

12. Summary record of the 19th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the

General Assembly, Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.19.

13. Summary record of the 20th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the

General Assembly, Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.20.

14. Summary record of the 27th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the

General Assembly, Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.27.

15. Summary record of the 28th meeting of the Sixth Committee, Official Records of the

General Assembly, Sixty-sixth Session, A/C.6/66/SR.28.

16. UN GA Resolution 174 (II) “Establishment of an International Law Commission” of

21.11.1947.

17. UN GA Resolution 76/112 of 9 December 2021, (Protection of the atmosphere),

A/RES/76/112.

Informácie o autorke 

Vladyslava KRYVOSHEI 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Právnická fakulta 

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva 

vladyslava.kryvoshei@student.upjs.sk  

mailto:vladyslava.kryvoshei@student.upjs.sk


Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva 

111 
 

 

Výkon zelenej diplomacie Európskou úniou na území 

západného Balkánu 

Silvia Zumriková 

 

Úvod 

 Európska komisia v roku 2019 oznámila, že do života sa bude uvádzať dlho plánovaná 

a očakávaná Európska zelená dohoda. Prostredníctvom investícií a financovania zo strany 

Európskej únie je na základe tejto dohody predpoklad a cieľ, že európsky kontinent sa 

stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom1. Do roku 2050 sa plánujú odstrániť 

emisie spôsobené skleníkovými plynmi. V hre je aj zníženie spotreby materiálu a celková 

starostlivosť o životné prostredie a ľudí v ňom žijúcich. 

Vyššie spomínaná dohoda zahŕňa členské štáty Európskej únie, ich aktivity a 

prosperitu. V samotnej Európe ale existujú štáty, ktoré členskými nie sú. Jednou takouto 

kategóriou sú aj štáty západného Balkánu. Ak chce byť Európa klimaticky neutrálna ako 

kontinent, musí sa zaujímať aj o krajiny, ktoré sa už dlhodobo snažia stať členskými štátmi 

EÚ. Práve im chýbajúce finančné prostriedky môžu pôsobiť ako prekážka pri napĺňaní 

cieľov Európskej únie. V rámci nadväzovania kontaktov, početných stretnutí a aktivity zo 

strany ako krajín západného Balkánu, tak aj Európskej únie môžeme hovoriť o snahách 

serióznej spolupráce, vďaka ktorej vznikol Ekologický program pre štáty západného 

Balkánu.2 

Tento program je spomínaný aj v Európskej zelenej dohode: „Ekologická 

transformácia môže byť v Európe plne účinná len vtedy, ak aj krajiny v bezprostrednom 

susedstve EÚ prijmú účinné opatrenia.“ Takýmto spôsobom sa uviedla práca na 

Ekologickom programe pre západný Balkán ako určitá forma stratégie, ktorá bude 

sledovať ciele Európskej zelenej dohody. Tieto ciele je potrebné implementovať v podobe 

rôznych dohovorov, odporúčaní a pod. Je dôležité, aby sa prostredníctvom právnej úpravy 

Európskej únie dosiahol pokrok v oblasti ochrany životného prostredia nielen 

v členských štátoch ale cieľové sú aj v štáty západného Balkánu. 

1.    Predstavenie základnej právnej úpravy 

Európska komisia predložila Pokyny pre implementáciu ekologického programu pre 

krajiny západného Balkánu3 spolu s Ekonomickým a investičným plánom pre krajiny 

západného Balkánu na Sofijskom Summite v októbri 2020. Tento investičný plán a 

 
1 Európsky ekologický dohovor, 11. 12. 2019 COM(2019) 640, str. 22. (cit. 13. 04. 2022). 
2 Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans, 6.10.2020, SWD(2020) 

223. [COM(2020) 641 final]. 
3  Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans, 6.10.2020, SWD(2020) 

223. [COM(2020) 641 final] 
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stratégia tzv. „ekologického programu“ bola následne prijatá aj cieľovými krajinami 

(Albánsko, Bosna- Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Kosovo a Srbsko) 

prostredníctvom Sofijskej deklarácie.4 Súčasťou tejto deklarácie bol aj súhlas štátov s 

vývojom akčného plánu, ktorého úlohou by bolo zrealizovať ciele, ku ktorým sa štáty v 

Deklarácii zaviazali. 

V októbri roku 2021 vznikol vďaka Regionálnemu výboru pre kooperáciu5 a Európskej 

únii Akčný plán pre implementáciu Sofijskej deklarácie ekologického programu pre štáty 

západného Balkánu vo vzťahu ku rokom 2021- 2030.6 

Štáty západného Balkánu sa zapojili do iniciatívy Európskej únie tým, že podpísali 

Sofijskú deklaráciu z roku 2020. Teraz je potrebné podniknúť určité kroky na to, aby sa 

splnili ciele, ku ktorým sa zaviazali. Tieto ciele sa týkajú mnohých sektorov životného 

prostredia. Jedným z nich je aj oblasť ovzdušia. 

1.1. Oblasť klímy 

Podľa údajov uvedených v Akčnom pláne, oblasti týchto krajín sú znečistené najmä 

vysokou mierou produkcie elektrickej energie za využitia uhlia. Práve takáto forma 

výroby elektriny má negatívny dopad na zdravie človeka - či už sa to týka akútnych alebo 

dlhodobých dôsledkov. Spaľovanie uhlia spôsobuje približne 40 000 smrtí ročne.7 

Podľa článku 4 Európskeho právneho predpisu v oblasti klímy je potrebné pri 

dosahovaní cieľa prihliadať aj na podstatné skutočnosti. Konkrétne sa v bode c) uvádza 

zabezpečenie spravodlivej a správnej premeny pre obyvateľstvo. Bod g) je definovaný 

efektívnosťou a cenovou dostupnosťou energie. V neposlednom rade je to aj dôležitý bod 

j), ktorý špecifikuje ochranu biodiverzity.8 

Takáto produkcia energie je škodlivá pre zdravie ľudí a takisto vo vysokej miere 

znečisťuje ovzdušie. No transformáciu na ekologickejšie a udržateľnejšie výrobné metódy 

bude sprevádzať veľmi náročná cesta, ktorá môže spôsobiť nezamestnanosť, odchod 

občanov do zahraničia kvôli práci a podobne. Preto riešenia by mali vznikať v súlade s už 

spomínaným článkom 4. 

 
4 Sofia declaration on the green agenda for the western Balkans. Regional Cooperation Council. 10. 11. 

2021. Dostupné online: https://www.rcc.int/docs/546/sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-

western-balkans-rn (cit. 13.4.2022). 
5 Angl. „Regional cooperation council“ 
6 Action plan for the implmentation of the Sofia Declaration on the Green agenda for the western Balkans 

2021- 2030. Regional Cooperation Council. 4. 10. 2021. Dostupné online: 

https://balkangreenenergynews.com/wp-content/uploads/2021/10/GAWB-ACTION-PLAN-Final-

04.10.2021.pdf (cit. 13.4.2022). 
7 Report: EU action on Western Balkans’ chronic coal pollution is a unique opportunity to improve health 

and productivity. Online:  https://caneurope.org/report-eu-action-on-western-balkans-chronic-coal-

pollution-is-a-uniqueopportunity-to-improve-health-and-productivity/ (cit. 13. 04. 2022). 
8 Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing 

the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 

2018/1999  

https://www.rcc.int/docs/546/sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-rn
https://www.rcc.int/docs/546/sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-rn
https://balkangreenenergynews.com/wp-content/uploads/2021/10/GAWB-ACTION-PLAN-Final-04.10.2021.pdf
https://balkangreenenergynews.com/wp-content/uploads/2021/10/GAWB-ACTION-PLAN-Final-04.10.2021.pdf
https://caneurope.org/report-eu-action-on-western-balkans-chronic-coal-pollution-is-a-uniqueopportunity-to-improve-health-and-productivity/
https://caneurope.org/report-eu-action-on-western-balkans-chronic-coal-pollution-is-a-uniqueopportunity-to-improve-health-and-productivity/
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Oxid siričitý, ozón a oxidy dusíka sú považované za nebezpečné pre zdravie populácie 

z hľadiska legálnych limitov, ktoré nemú byť prekročené. Tieto zložky sú výsledkom 

dopravy, ktorú nie je možné považovať za udržateľnú a takisto hromadného spaľovacieho 

procesu výrobného sektoru. Domácnosti vo veľkej miere prispievajú ku znečisteniu 

kvality vzduchu tým, že sa nevedome spoliehajú na prísun energie z finančne 

nenáročných a energeticky neefektívnych domácich zariadení.9 

Kontaminácia vzduchu škodlivými látkami spôsobuje ťažkosti z pohľadu zdravotného 

stavu obyvateľov. Môže dôjsť ku vzniku zdravotného postihnutia a taktiež smrti. Ročne 

v oblastiach západného Balkánu zomrie 8 000 ľudí kvôli bronchitíde a ďalším 

respiračným ochoreniam. Jedno z riešení je Dohovor o cezhraničnom znečisťovaní 

vzduchu.10 Niektoré štáty neratifikovali tento dohovor, medzi nimi aj Kosovo a preto by 

ekonomiky jednotlivých štátov mali byť čo najviac smerované ku ratifikácii. Medzi 

povinnosťami je zahrnuté aj monitorovanie kvality vzduchu. Od 1. 1. 2018  štáty 

západného Balkánu, konkrétne továrne a výrobné zariadenia na ich území znižujú emisie, 

ktoré vznikajú zo spaľovacieho procesu rôznych látok, no najmä uhlia, ktoré sa používa 

na výrobu elektrickej energie.  

Ak vezmeme do úvahy problematiku pôdy a s ňou spájané možné ekologické hrozby, 

erózia a kontaminácia pôdy sa radia medzi najpravdepodobnejšie prípady degradácie na 

území štátov západného Balkánu. V Srbsku sa realizovala štúdia, ktorej cieľom bolo zistiť 

možný risk degradácie pôdy v krajine. Výsledky ukazujú, že až 85% celkového povrchu 

štátu sa blíži ku možnému a trvalému zníženiu kvality pôdy, ktorá bude mať za následok 

limitáciu možností poľnohospodárskej činnosti.11 

Ďalším rizikom je znečistenie vody, ktoré sprevádza úpadok kvality zdrojov 

podzemnej vody. Tento úpadok je spôsobený vypúšťaním toxických látok pochádzajúcich 

zo sféry poľnohospodárskeho priemyslu. Odpadová voda, ktorá obsahuje pesticídy, nie je 

následne dostatočne ošetrená. Ako príklad je možné uviesť počínanie si 

poľnohospodárskeho priemyslu v Srbsku, kde bolo v roku 2020 vypustených až 76 

miliónov metrov kubických vody.12 Táto odpadová voda následne napadá pitnú vodu 

a kontaminuje ju. Akčný plán sa snaží v čo najväčšej miere priblížiť Európskemu 

klimatickému právu, kde je v odseku 5 uvedené,: „že je potrebné adresovať neustále 

9 HOFHUIS, P., CRETTI, G., POPOVIĆ, M., ZWEERS, W., VOJVODIĆ, H.: The green agenda: Providing breathing 

space for Western Balkans citizens?. In: Netherlands Institute of International Relations. 26 July 2021. s. 1. 

Dostupné online: https://www.clingendael.org/publication/green-agenda-providing-breathing-space-

western-balkans (cit. 14 04. 2022). 
10  Convention on Long- range Transboundary Air polllution,  OJ L 171, 27.6.1981 
11 PEROVIĆ, V., KADOVIĆ, R., ĐURĐEVIĆ,V., PAVLOVIĆ, D., PAVLOVIĆ, M., ČAKMAK, D., MITROVIĆ, M., 

PAVLOVIĆ, D.: „Major drivers of land degradation risk in Western Serbia: Current trends and future 

scenarios”. In: Ecological Indicators. Vol. 123, April 2021, s. 11, Dostupné online: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X2100042X (cit. 14. 04. 2022) 
12 Statistical Office of the Republic of Serbia, “Water use and protection against water pollution, 2020”, 10. 

Jún 2021, Dostupné online: https://www.stat.gov.rs/en-us/vesti/20210610-koriscenje-i-zastita-voda-od-

zagadjivanja-2020-prethodni-rezultati/?a=0&s=2501 (cit. 14. 04. 2022). 

https://www.clingendael.org/publication/green-agenda-providing-breathing-space-western-balkans
https://www.clingendael.org/publication/green-agenda-providing-breathing-space-western-balkans
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zvyšovanie sa množstva obáv, ktoré zahŕňajú zdravie, lesné požiare a záplavy, kvalitu 

vody a potravín a v neposlednom rade je to šírenie infekčných chorôb.“ 

Štáty západného Balkánu by mali vytvoriť stratégie, ktoré sa budú venovať zníženiu 

emisií spôsobených skleníkovými plynmi v súlade s Európskym právnym predpisom 

v oblasti klímy.13 Ďalšou úlohou je ich prijať bez zbytočného odkladu do roku 2025. Tieto 

dlhodobé stratégie sa zamerajú na redukovanie emisií, ktoré vznikajú kvôli 

poľnohospodárstvu, priemyslu, odpadu, doprave a ďalším sektorom. 

Takisto by mali do konca roka 2024 vytvoriť Komisiu pre dekarbonizáciu a Akčný 

program pre postupné vyraďovanie uhlia z produkcie. Členovia tejto komisie by mali byť 

investori z rôznych sektorov, ako je politika, obchod a životné prostredie, zahŕňajúc 

spoločnosti a ich zástupcov zamestnancov. 

1.2. Oblasť dopravy 

Tretí bod Akčného plánu je venovaný udržateľnej doprave. Oblasť dopravy je jedným 

z hlavných zdrojov produkcie skleníkových plynov. Podľa Pokynov pre implementáciu 

ekologického programu pre krajiny západného Balkánu v sekcii udržateľnej mobility sú 

cesty, železnice a vodná doprava v štátoch západného Balkánu najmä kvôli chýbajúcim 

financiám a zanedbanej technickej starostlivosti nedostatočne rozvinuté. Železnice sú 

stále vo veľkej miere závislé na fosílnom palive a iba 30% z nich funguje vďaka elektrickej 

energii. Na to, aby štáty západného Balkánu mohli naplniť ciele udržateľnej dopravy 

z Ekologického programu, musia znížiť spotrebu fosílnych palív a zvýšiť frekvenciu 

železničných tratí, ktoré budú elektrifikované. Týmto naplnia svoj potenciál byť súčasťou 

Transeurópskych dopravných sietí, o ktorých bolo prijaté Uznesenie Radou Európy 

a Európskym parlamentom.14  

 Na základe bodu 2.1.5 Európskej zelenej dohody je za štvrtinu emisií skleníkových 

plynov zodpovedná doprava. Na to, aby sa toto číslo zmenšilo je potrebné zamerať sa na 

používateľov a poskytnúť im cenovo dostupnejšie, prístupnejšie, zdravšie a čistejšie 

alternatívy týkajúce sa mobility. Účinný prostriedok na dosiahnutie želaného je tvorba 

stratégie udržateľnej a inteligentnej mobility, ktorú prijme Európska Komisia a následne 

sa v súlade s ňou vytvoria stratégie smerované západnému Balkánu. 

V záujme zlepšovania kvality transportu Dopravná spoločnosť (Transport 

community)15 postupne predstavila štyri akčné plány, ktorých cieľom je dodržiavanie 

jednotlivých bodov Sofijskej Deklarácie. 

 
13 Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing 

the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 

2018/1999 (‘European Climate Law’) 
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach 

Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ. 
15 Action plan for the implementation of the Sofia Declaration on the green agenda fot the western balkans 

2021.—2030.  Regional Cooperation Council. October 6, 2021. s. 16. Dostupné online: 
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Sekretariát dopravnej spoločnosti16 spolu s regionálnymi partnermi vytvorili 

Udržateľnú a chytrú stratégiu pre oblasť mobility pre štáty západného Balkánu.17 

Hlavným bodom tohto programu je prispôsobiť sa a odzrkadliť ciele Európskej únie vo 

sfére udržateľnej dopravy a mobility a poskytnúť jednotlivým regiónom štátov plán, 

týkajúci sa dekarbonizácie a digitalizácie dopravy. Cieľom tohto plánu je dosiahnuť 

ekologickú, zdraviu neškodlivú a trvalo udržateľnú infraštruktúru. Na to, aby sa 

očakávania programu realizovali, jednotlivé regióny musia transformovať oblasť dopravy 

s využitím multimodálnej prepravy,  pristúpiť k možnosti kupovať lístky prevažne 

prostredníctvom internetu na zrýchlenie poskytovania služieb. Modernizácia železníc sa 

potvrdila na Summite štátov západného Balkánu v roku 2021, kedy sa jednotlivé štáty 

svojimi podpismi zaviazali konať v súlade s Akčným plánom pre modernizáciu železníc.18 

Ako ďalší si spomenieme Akčný plán pre bezpečnosť ciest19, ktorý bol schválený 

v októbri roku 2020 Dopravnou spoločnosťou. Tento plán obsahuje budovanie 

bezpečnejšej infraštruktúry v záujme ochrany účastníkov cestnej premávky. Zmieniť sa je 

potrebné aj o Akčnom pláne pre cesty20, ktorý bol schválený spolu s Akčným plánom pre 

bezpečnosť ciest. Tento plán zaručuje budúci vznik cestnej siete, ktorá bude odolná voči 

rôznym klimatickým hrozbám ako je otepľovanie, zvyšovanie úrovne morskej hladiny 

a čoraz intenzívnejšie poveternostné podmienky.  

1.3. Znižovanie miery znečistenia životného prostredia 

Obyvatelia západného Balkánu sú vystavení jednému z najhorších prípadov 

znečistenia životného prostredia v Európe. Miera znečistenia je v tejto oblasti až päťkrát 

vyššia ako by mala byť podľa predpísanej normy. Medzi základné dôvody vzťahujúce sa 

na dopravné prostriedky patrí užívanie palív nízkej kvality. Takisto sú to aj osobné 

vozidlá, ktoré sú zastarané a mnohokrát potrebujú väčšie množstvo pohonných látok na 

fungovanie. Nemalú rolu hrajú aj elektrárne a vykurovanie domácností pomocou dreva 

a uhlia. Až 60% domácností západného Balkánu užíva tieto materiály ako zdroj tepla v ich 

domovoch a iba 12% budov je pripojených na centrálne vykurovacie systémy.21 

 
https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-

green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030 (cit. 15. 04. 2022). 
16 Tamtiež 
17 Sustainable and Smart Mobility Strategy  – putting European transport on track for the future, 

COM/2020/789. 9. 12. 2020  
18 Action plan for the implementation of the Sofia Declaration on the green agenda fot the western balkans 

2021.—2030.  Regional Cooperation Council. October 6, 2021. s. 16. Dostupné online: 

https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-

green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030 (cit. 15. 04. 2022). 
19 Tamtiež, s. 17 
20Tamtiež, s. 17   
21 Action plan for the Western Balkan Green Agenda adopted at the EU - Western Balkans Summit. In: 

MOST EUROPA. 2021. Dostupné online: https://www.mosteuropa.org/blog/action-plan-for-the-western-

balkan-green-agenda-adopted (cit. 13. 04. 2022). 

https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030
https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030
https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030
https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030
https://www.mosteuropa.org/blog/action-plan-for-the-western-balkan-green-agenda-adopted
https://www.mosteuropa.org/blog/action-plan-for-the-western-balkan-green-agenda-adopted
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Štáty západného Balkánu zažívajú v mnohých prípadoch povodne, občas sa vyskytnú 

aj suchá, avšak najväčší problém je s pitnou vodou, ktorej je v niektorých oblastiach 

nedostatok. Ide najmä o oblasti s výskytom tovární, ktoré vypúšťajú do miestnych riek 

odpadovú vodu s vysokým obsahom chemických látok a toxínov.22 Takisto ide o oblasti, 

kde sú zastarané vodovodné systémy. Minimálne polovica vody, ktorá sa v týchto 

vodovodoch nachádza sa už nedostane do konečného cieľového bodu. 

Štáty západného Balkánu čelia vážnym výzvam kvôli implementácii rôznych pokynov 

Európskej únie. Ekologický dohovor neposkytuje žiadne mechanizmy pre uistenie sa, že 

ciele, ku ktorým sa zaviazali štáty Západného Balkánu na Sofijskom Summite budú plniť. 

Podľa Pippa Gallopa je Ekologický dohovor „plný podpory, asistencie a postupov, ale 

nedostatočný v oblasti záväzných opatrení.“23Ekologický dohovor necháva tvorbu 

samotných stratégií na jednotlivé štáty tak, aby sa zároveň riadili relevantnými 

dokumentami v oblasti životného prostredia, ako je napríklad Európska zelená dohoda. 

1.4. Oblasť poľnohospodárstva 

Vo výkone zelenej diplomacie Európskou úniou hrá zásadnú rolu aj oblasť 

poľnohospodárstva. V Akčnom pláne sa uvádza, že existuje potreba živiť stále sa 

zvyšujúcu populáciu. Na túto potrebu je kladený veľký dôraz, najmä zo stránky 

dostupnosti prírodných zdrojov. Ekologizácia poľnohospodárstva je kľúčová pre ochranu 

prírodných zdrojov, zníženie negatívnych enviromentálnych vplyvov na životné 

prostredie a posilnenie odolnosti voči zmene klímy. Na dosiahnutie týchto uvedených 

predstáv je potrebné vytvoriť právne relevantné dokumenty, ktoré túto problematiku 

budú regulovať.  Ekonomiky západného Balkánu by mali vytvoriť efektívne systémy 

kontroly jedla ako formu ochrany zdravia a bezpečnosti konzumenta. Tieto riešenia majú 

byť obsahom dokumentu s názvom Usmernenia pre ekonomiky západného Balkánu. Ako 

výsledok regulácie tejto sféry bude ochrana verejného zdravia a ochrana pred 

kontamináciou jedla. 

Súlad produktov s európskymi bezpečnostnými normami je veľmi dôležitý. V oblasti 

západného Balkánu sa mnohokrát vyskytujú nedostatky pri produkcii potravín. Ako 

spomínané nedostatky môžeme vnímať nesprávne označenie potraviny na obale, 

nesplnenie základných štandardov a neschopnosť zistiť pôvod produktu.24 Aby sa 

odstránili tieto nezrovnalosti, štáty západného Balkánu si musia upraviť a zjednotiť 

 
22PACIC, N.: Bor: Serbia´s pollution crisis in pictures. In: Balkan Insight. October 21. 2021, Dostupné 

online: https://balkaninsight.com/2021/10/21/bor-serbias-pollution-crisis-in-pictures/  (cit. 13. 04. 

2022).  
23 GALLOP, P.: “A Green Agenda for the Western Balkans: Where are the teeth?”. In: Bankwatch Network, 

October 8, 2020, Dostupné online: https://bankwatch.org/blog/a-green-agenda-for-the-western-balkans-

where-are-the-teeth (cit. 14. 04. 2022). 
24 Action plan for the Western Balkan Green Agenda adopted at the EU- Western Balkans Summit. In: 

MOST EUROPA. 2021. Online: https://www.mosteuropa.org/blog/action-plan-for-the-western-balkan-

green-agenda-adopted (cit. 13. 04. 2022). 

https://balkaninsight.com/2021/10/21/bor-serbias-pollution-crisis-in-pictures/
https://bankwatch.org/blog/a-green-agenda-for-the-western-balkans-where-are-the-teeth
https://bankwatch.org/blog/a-green-agenda-for-the-western-balkans-where-are-the-teeth
https://www.mosteuropa.org/blog/action-plan-for-the-western-balkan-green-agenda-adopted
https://www.mosteuropa.org/blog/action-plan-for-the-western-balkan-green-agenda-adopted
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vnútroštátnu právnu úpravu. Na takéto zjednotenie bola vytvorená Regionálna expertná 

rada pre určovanie štandard kvality jedla a vína.25  

Regionálna expertná rada (REAWG) bude zložená z investorov a ľudí 

reprezentujúcich jednotlivé ministerstvá štátov a inštitúcie. Na základe Akčného plánu sa 

vytvoria dve skupiny záujmov, ktorým sa členovia budú venovať a na ktoré budú hľadať 

možné riešenia. Prvá problematika sa týka pôdy. Na účely tohto cieľa je potrebné 

vzájomné poskytovanie informácií a príkladov medzi členmi na to, aby sa dokázalo čo 

najefektívnejšie chrániť zemský povrch pre znečisťovaním a degradáciou. Druhá 

problematika sa zameriava na podporu organického farmárčenia a redukciu syntetických 

materiálov využitých pri pestovaní produktov. Tento proces má byť odzrkadlený 

v kontrole a možnosti sledovateľnosti produktov. 

Spolupráca v tomto sektore za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov je realizovaná 

podľa Systému znalosti poľnohospodárstva a inovácie. Spolupráca bude sledovaná 

regionálnou sieťou zameranou na inovácie (AKIS REAWG).  

Štátom, ktoré sa už dlhodobo snažia stať členskými štátmi Európskej únie je 

poskytnutá finančná a technická pomoc v rámci nástroja predvstupovej pomoci, ktorý je 

určený na podporu reforiem v krajinách v procese pristúpenia k EÚ. Nástroj sa špecifikuje 

ako predvstupová pomoc pre rozvoj vidieka (IPARD)26 a je zameraný na 

agropotravinárstvo krajín. 1,1 miliardy EUR je rozpočet na obdobie 2014- 2020, pričom 

každá z krajín prispieva aj z vlastných zdrojov. Táto pomoc zahŕňa Albánsko, Čiernu Horu, 

Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko. 

1.5. Ochrana prírody a biodiverzity 

 „Ako oblasti s bohatstvom na rôzne druhy rastlín a živočíchov, štáty západného 

Balkánu by sa mali snažiť čo najviac ochrániť biodiverzitu a ekosystém aj 

prostredníctvom sledovania legislatívy Európskej únie.“ Takto sa v Pokynoch pre 

implementáciu ekologického programu pre krajiny západného Balkánu začína bod 6, 

ktorý sa týka biodiverzity, ochrany a obnovy ekosystémov. 

Ochrana biodiverzity sa podľa Akčného plánu uskutoční v troch fázach. Úlohou prvej 

fázy, ktorá má byť dosiahnutá v rokoch 2021- 2022 je určiť mieru pokroku, ktorý bol 

dosiahnutý v rámci implementácie Strategického plánu na ochranu Biodiverzity.27 V tejto 

 
25 Action plan for the implementation of the Sofia Declaration on the green agenda fot the western balkans 

2021.—2030.  Regional Cooperation Council. October 6, 2021. s. 24. Dostupné online: 

https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-

green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030 (cit. 15. 04. 2022). 

26 Prehľad predvstupovej pomoci EÚ pre rozvoj vidieka (IPARD). Európska komisia. 2020. Dostupné 

online:  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-

cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_sk (cit. 15. 04. 2022). 
27 Action plan for the implementation of the Sofia Declaration on the green agenda fot the western balkans 

2021.—2030.  Regional Cooperation Council. October 6, 2021. s. 27-28. Dostupné online: 

https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-

green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030 (cit. 15. 04. 2022). 

https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030
https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_sk
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_sk
https://www.rcc.int/docs/596/action-plan-for-the-implementation-of-the-sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-2021-2030
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fáze sa štáty západného Balkánu zamerajú na obnovu krajín, lesov a ekosystému 

prostredníctvom Plánu pre obnovu krajiny (FLR).28 Dôležité je aj monitorovanie 

biodiverzity, z ktorého výsledky budú využité ako základ pre vývoj Informačného 

strediska štátov západného Balkánu pre biodiverzitu.29 

Druhá fáza (2022- 2024) sa sústredí na vznik Plánu pre obnovu krajín západného 

Balkánu, ktorý bude zahŕňať aj Finančný a investičný plán. V tomto prípade môžeme 

pozorovať intenzívnu snahu o zosúladenie navrhovaných plánov a stratégii s cieľmi 

Európskej zelenej dohody. 

Tretia fáza (2024- 2030) sa zameria na podporu mobilizácie finančných zdrojov na 

implementovanie cieľových dokumentov v súvislosti s ochranou  a obnovou biodiverzity. 

Príkladom je Smernica pre implementáciu ekologického programu pre krajiny západného 

Balkánu a ďalšie vyššie spomínané dokumenty s tým, že finálny report sa na základe 

zistených skutočností uverejní v roku 2030. 

Záver 

Na základe Ekonomického a investičného plánu EÚ pre západný Balkán sa rozvoj 

jednotlivých oblastí podporí vo výške až 9 miliárd eur.30 V rámci rokov 2019- 2022 

vzniklo viacero Akčných plánov a dohovorov, ktoré podporujú ochranu biodiverzity 

a vzťahujú sa na územie západného Balkánu. Zapojenie sa ku ochrane biodiverzity 

predpokladá Akčný plán pre vlády jednotlivých štátov a samosprávy. Samozrejme 

obyvatelia týchto krajín a dobrovoľníci takisto zohrávajú veľkú rolu, aj keď životné 

prostredie podporia len v malých krokoch, ako je napríklad triedenie odpadu. V roku 

2014 bola predstavená Iniciatíva štátov západného Balkánu 6 (Berlin process), ktorá vo 

svojich častiach podporuje kooperáciu, udržateľný rozvoj a vznik nových pracovných 

príležitostí. Táto iniciatíva je právne záväzná pre štáty, ktoré ju prijali a sleduje Dohodu 

energetických spoločností.31 Celkovo môžeme považovať akty Európskej únie za veľmi 

dôležité a podstatné. Práve vďaka nim, podľa predpokladaného plánu, sa štáty západného 

Balkánu stanú environmentálne prosperujúcimi štátmi a tým prispejú ku pozitívnemu 

rozvoju ochrany biodiverzity a celkovo životného prostredia nielen na svojom území, ale 

aj na území celého európskeho kontinentu. 

 

 

 
28 Tamtiež, s. 27 
29 Tamtiež, s. 28 
30 TODOROVIĆ, I.: Adopted Green Agenda Action Plan for Western Balkans brings EUR 9 billion in grants, 

2024 deadline to align with EU ETS. In: Balkan Green Energy News. October 6, 2021. Dostupné online: 

https://balkangreenenergynews.com/adopted-green-agenda-action-plan-for-western-balkans-brings-

eur-9-billion-in-grants-2024-deadline-to-align-with-eu-ets/ (cit. 15.4.2022). 
31 The Energy Community Treaty, Council Decision 2006/500/EC, OJ L 18, 20.7.2006. 
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