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Úvod
Životní prostředí a jeho stav ovlivňují život všech živočichů na naší planetě,
včetně člověka. Vzhledem k narůstající světové populaci je v současné době více
než nutné věnovat se otázkám zlepšování stavu životního prostředí a jeho účinné
ochrany, neboť bez kvalitního a zdravého životního prostředí nemůže žádný život
dlouhodobě existovat. Je na každém z nás, abychom pro zlepšení životního prostředí
kolem sebe udělali co nejvíce. Občas se může zdát, že na jednotlivci nezáleží, avšak
opak je pravdou. Vždyť jen jednotlivec tvoří společenství, národy, lidstvo jako takové.
Na každém z nás opravdu záleží a každý malý krůček se počítá.
Životní prostředí představuje nenahraditelnou hodnotu a jeho ochrana
je prvořadým veřejným zájmem. V širším slova smyslu ho lze chápat jako hmotný svět,
který člověka obklopuje a působí na jeho zdraví. K nejzávažnějším problémům
současnosti, pokud jde o změny kvality životního prostředí, patří globální oteplování,
poškozování ozonové vrstvy, postupné vyčerpávání přírodních zdrojů a zásob
nerostných surovin, znečištění vod a ovzduší. Neustále roste světová populace,
což s sebou přináší nutnost hledat nové zdroje energií a potravin k zajištění její výživy.
Příroda jako celek čelí problémům degradace půd a klesajících populací některých
druhů živočichů a rostlin, což vede ke ztrátě biologické rozmanitosti. Prudký rozvoj
průmyslové výroby ve 20. století s sebou přinesl mnoho dalších problémů, jako
například nadprodukci odpadů, celkové přesycení trhu či civilizační choroby, s nimiž
si lidstvo často není schopno poradit. Každým dnem tak výrazně narůstá nutnost chránit
všechny složky životního prostředí, a to vodu, půdu, ovzduší, horniny, energie,
ekosystémy a organismy včetně člověka. Nikdo jiný není za stav životního prostředí
zodpovědný právě tak jako člověk, nejenom ve vztahu ke svému okolí, ale i ve vztahu
vůči sobě samému, tedy ke svému zdraví.
Předkládaná diplomová práce se věnuje dobrovolným nástrojům ochrany
životního prostředí, které doplňují ostatní nástroje této ochrany. Význam dobrovolných
nástrojů je v ochraně životního prostředí i přes jejich dobrovolnost nepopiratelný.
K výběru daného tématu autorku vedl dlouhodobý a intenzivní zájem
o problematiku ochrany životního prostředí. Během studia práva životního prostředí
se autorka setkala s celou řadou nástrojů využívaných k ochraně životního prostředí,
avšak právě tématu dobrovolných nástrojů se odborná literatura věnuje v poněkud
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omezené míře. Často je v teorii dostupný pouze ekonomický pohled na danou
problematiku a právní rozbor chybí. Toto bylo pro autorku, která v ochraně životního
prostředí spatřuje velmi aktuální a zajímavé téma, impulsem pro výběr zvoleného
tématu a zaměření se právě na dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
a analýzu jejich právního zakotvení v českém, evropském i mezinárodním měřítku.
Cílem předkládané diplomové práce je vytvoření uceleného a souhrnného
přehledu dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, které se uplatňují nejen
v České republice, nastínění jejich základní charakteristiky, způsobů jejich využívání
a vzájemné kombinace nástrojů. Autorka se také pokusí vyzdvihnout jejich výhody
a nevýhody a poukázat na některé problémy spojené s jejich uplatňováním. Dílčím
cílem práce je popis a analýza právní úpravy jednotlivých dobrovolných nástrojů, pokud
taková existuje. Téma dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí je velmi
široké a zahrnuje veliké množství nástrojů různých typů. Ač cílem práce není podrobný
rozbor všech dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, je přesto nezbytné
poskytnout stručnou charakteristiku jednotlivých skupin a v rámci nich pak
charakterizovat jednotlivé nástroje pro pochopení jejich vzájemných vztahů.
V návaznosti na takto získaný přehled se autorka v posledních třech kapitolách detailně
zaměřuje na program EMAS, ekologické zemědělství a dobrovolné environmentální
dohody jako na předměty bližšího zkoumání této diplomové práce.
Důvodem zaměření na program EMAS je komplexnost a univerzálnost tohoto
nástroje, pokud jde o jeho využití v různých typech organizací, a v neposlední řadě také
skutečnost, že jde o jeden z nejstarších a pravděpodobně nejznámějších dobrovolných
nástrojů. Cílem tohoto bližšího zkoumání je popis procesu začlenění podniku
do programu EMAS a jeho porovnání s environmentálním manažerským systémem
dle normy ISO 14001, dílčím cílem pak je zhodnocení reálných dopadů, které
má zavedení programu EMAS v různých druzích organizací. K naplnění tohoto dílčího
cíle poslouží

rozbor tří

environmentálních prohlášení

konkrétních subjektů,

registrovaných v databázi EMAS a autorkou záměrně vybraných z různých odvětví.
Důvodem bližšího zkoumání ekologického zemědělství v této práci je chápání
zemědělství v širším slova smyslu jako odvětví bezprostředně souvisejícího
s přírodními podmínkami a přímo závislého na stavu a kvalitě půdy, a nadto odvětví,
které je klíčové pro zajištění výživy obyvatelstva. Ve srovnání s obdobím před rokem
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1989 se mění stravovací návyky obyvatel a roste poptávka po produktech vyráběných
z kvalitních surovin a vyráběných za podmínek, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Provozování ekologického zemědělství má také významný přesah do problematiky
ochrany spotřebitele, kde se projevuje zejména v označování ekologicky šetrných
produktů. Cílem kapitoly věnované ekologickému zemědělství je formulace důvodů,
pro které by v budoucnu bylo vhodné uvažovat o ekologickém zemědělství jako
o jediné možné formě obhospodařování zemědělské půdy.
K zaměření na dobrovolné environmentální dohody uzavírané v režimu
veřejnoprávních smluv autorku vedl dlouhodobý zájem o správní právo, jehož některé
instituty jsou právě v problematice dobrovolných dohod výrazněji uplatňovány. Dalším
z důvodů byla poměrně podrobná právní úprava těchto dohod zejména v zákoně
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dostupnost
informací v odborné literatuře. Cílem této kapitoly je zhodnocení právní úpravy a návrh
jejího zlepšení de lege ferenda, včetně zakotvení dobrovolných dohod do dalších
složkových zákonů ochrany životního prostředí.
Hlavní metodou použitou v této diplomové práci je metoda analýzy dostupných
dokumentů, kterých v případě dobrovolných nástrojů není mnoho, dále právních
předpisů a databází různých typů, obsahujících konkrétní data o subjektech
uplatňujících jednotlivé dobrovolné nástroje.
Vedle dostupné odborné literatury bylo pro autorku cenným zdrojem informací
souběžné studium studijního programu Krajinářství na Fakultě životního prostředí
České zemědělské univerzity v Praze.
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1. Politika životního prostředí
Společným východiskem a širším rámcem pro uplatňování nástrojů ochrany
životního prostředí, včetně nástrojů dobrovolných, je politika životního prostředí neboli
environmentální politika.
Environmentální politika se zaměřuje na ochranu životního prostředí a péči o něj
a zahrnuje v sobě taková opatření a prostředky, jimiž se v rámci celého státu, regionu
či společnosti zcela vědomě působí na lidi takovým způsobem, aby svým chováním
životní prostředí nejen nepoškozovali, ale také přispívali k jeho zlepšení. Poškozováním
životního prostředí se rozumí znehodnocování přírodních ekosystémů, ať už čerpáním
látek, které se samy přirozeně neobnovují, či vypouštěním škodlivin do koloběhu
přírody, které se v ní samy nemohou rozložit, což lze také nazvat znečišťováním
životního prostředí. „Soubor opatření a prostředků, jež environmentální politiku tvoří,
je dán cílem, koncepcí, strategií, nástroji a orgány, zajišťujícími koncepční, výkonnou
a kontrolní činnost.“1 Ekologickou politiku tvoří nejen nástroje právní, ale také nástroje
ekonomické, politické, osvětové, výchovné a jiné. Všechny tyto nástroje se v oblasti
ochrany životního prostředí vzájemně prolínají.2
Základním programovým dokumentem, který určuje cíle ochrany životního
prostředí na celém území ČR, je Státní politika životního prostředí. V současné době
platná Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 vymezuje plán
na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v ČR do roku 2020. Je zaměřena
na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu přírody a krajiny, ochranu klimatu
a zlepšení kvality ovzduší a v neposlední řadě na bezpečné prostředí. Hlavním cílem
této politiky je „zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České
republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat
negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících
hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.“
Nástroje pro realizaci environmentální politiky jsou ve Státní politice životního
prostředí pojaty jako obsáhlý soubor nástrojů administrativně-právních, ekonomických
1
2

REMTOVÁ, Květoslava. Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje.
1. vydání. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009. ISBN 978-80-7212-506-7, s. 19.
DAMOHORSKÝ, Milan. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2010. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 10.
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a tržních, informačních, dobrovolných, koncepčních a dalších. V ČR jsou v současné
době uplatňovány zejména tyto dobrovolné nástroje: označování ekologicky šetrných
výrobků, zavádění systémů environmentálního řízení3 (dle programu EMAS
a dle normy ISO 14001), čistší produkce, zelené veřejné zakázky a dobrovolné dohody.
Na úrovni městských samospráv je pak nejvýznamnějším dobrovolným nástrojem
místní Agenda 21. Používání dobrovolných nástrojů má v praxi velký význam
jak pro jednotlivé subjekty, které je realizují (zvýšení konkurenceschopnosti, úspora
nákladů, popř. zlepšování dobrého jména), tak i pro celou společnost, neboť přispívá
ke zlepšování životního prostředí a také k zajištění udržitelného rozvoje. Dobrovolné
nástroje jsou ve Státní politice životního prostředí řazeny mezi průřezové nástroje
pro realizaci politiky životního prostředí a jsou zde konkretizována zejména následující
průběžná opatření:4
− podpora uzavírání dobrovolných dohod s významnými znečišťovateli s cílem
snížení dopadů na životní prostředí nad rámec legislativních požadavků,
− podpora zavádění systémů environmentálního řízení v organizacích,
− využívání Národního programu čistší produkce,
− podpora rozšiřování výrobků s nižšími dopady na životní prostředí, zejména
prostřednictvím Národního programu environmentálního značení,
− zvyšování počtu obcí aplikujících místní Agendu 21 a zvyšování úrovně její
realizace,
− podpora zvyšování environmentální gramotnosti u všech cílových skupin,
zlepšování povědomí veřejnosti o životním prostředí podporou soustavné
informovanosti, osvěty a ekoporadenství.

3

4

K zavedení systému environmentálního managementu (řízení), z angl. Environmental Management
Systém (EMS), slouží primárně dva standardizované přístupy, a to buď systém environmentálního
řízení dle mezinárodně platné normy ISO 14001, nebo tzv. program EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme), neboli systém environmentálního řízení a auditu, který se řídí Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti
organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES; dále jen „program
EMAS“.
Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020. Ministerstvo životního prostředí.
Praha: ve znění aktualizace roku 2016. In mzp.cz [online]. © 2008–2019 [cit. 9. 3. 2019]. Dostupná
z: <https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SOPSZPAktualizace_SPZP_2012-2020-20161123.pdf>, s. 3, 58-60.
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Ochrana životního prostředí je provázena vyslovením určitých obecných principů,
z nichž za nejdůležitější lze považovat princip prevence, princip trvale udržitelného
rozvoje, princip znečišťovatel platí a princip odpovědnosti státu.5 Všechny zmíněné
principy se významně uplatňují v rámci dobrovolných nástrojů, jimiž se bude zabývat
tato diplomová práce, proto na tomto místě autorka považuje za užitečné tyto principy
stručně vymezit. Vůdčím principem celé soustavy dobrovolných nástrojů je právě
princip prevence.
Základní premisou principu prevence je skutečnost, že je lepší škodám
na životním prostředí předcházet, než je napravovat. Preventivní opatření by měla
zamezit škodám na životním prostředí či alespoň snížit rizika, která tyto škody
způsobují. V praxi je tento princip nejvíce uplatňován při stanovování podmínek
odpovědnosti dle správního i trestního práva. Stanoví se tak přípustná úroveň znečištění
a druhy bezpečnostních opatření, která je nutno zabezpečit. Tato opatření jsou založena
na

konceptech,

jako

jsou

např.

„nejlepší

dostupné

technologie“,

„nejlepší

environmentální postup“, „metody čisté produkce“ či „nejlepší dostupné technologie
nevytvářející přílišné náklady“.6
Podstatou principu trvale udržitelného rozvoje je „rozvoj, který současným
i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému.“7
Při jeho aplikaci jsou šetrně využívány přírodní zdroje, zachováváno příznivé životní
prostředí a largo sensu zachovávány i požadavky rozvoje sociálního a ekonomického.8
V duchu principu znečišťovatel platí jsou znečišťovatelé povinni nést náklady
spojené se snižováním koncentrace znečišťujících látek, které vypouštějí do životního
prostředí. Princip znečišťovatel platí úzce souvisí s dalšími principy, např. principem
zabraňování škodám na životním prostředí, principem trvale udržitelného rozvoje
a principem stanovujícím, že znečištění by vždy mělo být zabraňováno u zdroje tohoto
znečištění.9
5
6
7
8
9

DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 49-51.
SADELEER, Nicolas de. Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules. Oxford:
Oxford University Press, 2002. ISBN 728-0-19-928092-4, s. 72-79.
Ustanovení § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 51.
SADELEER, Nicolas de. Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules, op. cit.,
s. 31 a 72.
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Princip odpovědnosti státu vychází z ustanovení čl. 7 Ústavy10, podle něhož bylo
státu ústavodárcem uloženo dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu
životního prostředí, které tvoří jednu z nejvyšších hodnot společnosti.11
Ve Zprávě o životním prostředí ČR za rok 2017, vypracované Centrem hodnocení
životního prostředí společnosti CENIA (z angl. Czech ENvironmental Information
Agency, Česká informační agentura životního prostředí) a předložené vládě
a Parlamentu ČR, se mimo jiné uvádí, že jakost vody v tocích ČR je uspokojivá,
ale stále větší část toků je hodnocena jako znečištěná, celková výměra zemědělského
půdního fondu se snížila, klesla početnost ptačích populací, 56,7 % zemědělské půdy
je ohroženo vodní erozí, větrnou pak 18,4 %, energetická náročnost národního
hospodářství má klesající trend, v nakládání s odpady výrazně převažuje materiálové
využití a jeho podíl se zvyšuje na úkor skládkování, avšak produkce odpadů dlouhodobě
neklesá a zhoršuje se kvalita ovzduší v průmyslových regionech.12 Jak je patrné z výše
uvedených konkrétních údajů, péče o životní prostředí ČR je naléhavým problémem
a týká se každého člověka, organizace i státu jako takového. Je povinností státu
v souladu s principem odpovědnosti státu využívat veškeré dostupné nástroje ochrany
životního prostředí.

10
11
12

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 51.
Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2017. Ministerstvo životního prostředí. Praha:
2017. In cenia.cz [online]. © 2019 [cit. 21. 4. 2019]. Dostupná z: <https://www.cenia.cz/wpcontent/uploads/2019/03/Zprava-o-zivotnim-prostredi-Ceske-republiky_2017.pdf>. ISBN 978-80-877
70-67-2, s. 6-7.
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2. Kategorizace nástrojů ochrany životního prostředí
Dienstbier uvádí, že „jako nástroje ochrany životního prostředí lze v nejširším
smyslu chápat jakékoli prostředky ovlivňování stavu životního prostředí“, kterými
rozumíme zaprvé vlastní aktivity obcí, krajů, státu a potažmo celého mezinárodního
společenství, a zadruhé regulatorní opatření, jejichž úkolem je regulovat chování
fyzických a právnických osob jako adresátů těchto opatření.13 Nástroje ochrany
životního prostředí lze pak rozdělit podle různých kritérií. Základním kritériem je dělení
nástrojů na nástroje přímého působení a nástroje nepřímého působení. Nástroje přímého
působení jsou právu vlastní a odpovídají metodám právní regulace14, zatímco nástroje
nepřímého působení jsou nástroje mimoprávní ochrany, ale právo jim poskytuje rámec
závaznosti a vynutitelnosti pravidel chování.15
Jiná odborná literatura doplňuje k tomuto členění další dvě kategorie nástrojů,
a to dobrovolné nástroje a přímé aktivity státu na ochranu životního prostředí.16
Pro účely této kapitoly obecně popisující nástroje ochrany životního prostředí autorka
dále vychází z členění nástrojů na nástroje přímého a nepřímého působení, které
dle jejího názoru nejlépe vystihuje jejich podstatu.

2.1 Nástroje přímého působení
Nástroje přímého působení zahrnují hlavně nástroje administrativně-právní a dále
nástroje koncepční, veřejnoprávní smlouvy a jiné dobrovolně převzaté závazky.
Patří sem i nástroje sankční (odpovědnost za delikty) a speciální.17
Administrativně-právní nástroje zahrnují ukládání povinností stanovených
buď přímo zákonem, nebo uložených na základě zákona, dále povolení, souhlasy,
stanoviska a vyjádření vydávaná orgány státní správy. Základní funkce těchto nástrojů
13

14

15
16

17

DIENSTBIER, Filip. Nástroje ochrany životního prostředí a jejich právní úprava. In: DIENSTBIER,
Filip. (ed.) Nástroje ochrany životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké
konference. 1. vydání. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011. ISBN 978-80-87382-13-4, s. 9.
Metodami právní regulace (modalitami normativnosti) se rozumí příkaz, zákaz, dovolení, oprávnění
a povinnost. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.
Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-652-1, s. 32-33.
DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2010. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 36-37.
JANČÁŘOVÁ, Ilona. In JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: obecná část.
1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-2108366-0, s. 22-23.
DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., 37.
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spočívá především v zajišťování prevence. Do této skupiny lze zařadit také standardy
vyjadřující požadavky na zachování určitého stavu životního prostředí, dále
kategorizace předmětů ochrany a zdrojů znečištění, uplatňované zejména v zákoně
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně přírody a krajiny“)18, a v dalších zákonech týkajících se životního
prostředí. V neposlední řadě do této skupiny patří i kontrola a dozor, které v obecné
rovině zaštiťuje Parlament ČR a konkrétně jsou prováděny orgány státní správy a České
inspekce životního prostředí. K soustavě administrativně-právních nástrojů patří
i právní odpovědnost a výkon rozhodnutí.19 Předností nástrojů této skupiny
je spolehlivost a při jejich kombinaci s podporou veřejnosti výrazná účinnost omezování
znečištění, správného nakládání s odpady nebo ochrany ohrožených druhů. Mají však
i řadu nedostatků, neboť bývají nákladné, nepružné a hůře se prosazují vůči malým
podnikům.20
Koncepční nástroje mají širokou škálu podob, např. koncepce, plány a programy.
Jsou

prostředkem

k zajišťování

trvale

udržitelného

rozvoje,

protože

slouží

i pro uplatňování jiných veřejných zájmů. Významný podíl na zajišťování ochrany mají
programy ochrany životního prostředí, a to zejména již zmíněná Státní politika
životního prostředí, která však není právně relevantním dokumentem.21 Koncepční
nástroje jsou v právu životního prostředí často používány a dotýkají se každého
jednotlivce. Jejich právní úprava je však nesourodá až nahodilá. Do skupiny
koncepčních nástrojů tak lze řadit hlavně dokumenty, které pro jisté časové období
vytyčí cíle a zároveň alespoň rámcově stanoví způsob, jakým je možné stanovených cílů
dosáhnout, ať už nesou jakýkoli název (např. plán, prognóza, strategie, koncepce,
politika, projekt či osnova). Jedná se většinou o nástroje právně závazné, které jsou
často podkladem pro rozhodování v konkrétním správním řízení22, avšak míra jejich
závaznosti se liší, neboť mohou být obecně závazné pro všechny subjekty,
pro samotnou státní správu či pro konkrétní subjekty. V rozmanité skupině koncepčních
18
19
20
21
22

Např. kategorie zvláště chráněných území v ustanovení § 14 a násl. tohoto zákona.
DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 37-40.
KOŠIČIAROVÁ, Soňa a kol. Právo životného prostredia. Časť 1. Všeobecná časť, 1. vydání.
Šamorín: Heuréka, 2002. ISBN 80-968567-5-8, s. 34.
DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 40-41.
FRANKOVÁ, Martina. Koncepční nástroje v ochraně životního prostředí. In DIENSTBIER, Filip.
(ed.) Nástroje ochrany životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké konference.
1. vydání. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011. ISBN 978-80-87382-13-4, s. 23-25 a 36.

14

nástrojů jsou ovšem v menší míře zastoupeny i nástroje obecně právně nezávazné, jako
např. doporučující část lesních hospodářských plánů, které spadají do kategorie
koncepčních nástrojů.
Veřejnoprávní smlouvy a jiné dobrovolně převzaté závazky lze považovat
za dobrovolné nástroje, neboť k nim jednotlivé subjekty přistupují na základě svého
vlastního rozhodnutí a zavazují se tak dobrovolně k plnění povinností nad rámec
zákonů. Mezi jiné dobrovolně převzaté závazky je možné řadit např. přistoupení
podniku k programu EMAS23, dobrovolných nástrojů je však celá řada. Poskytnout
základní systematiku a charakteristiku téměř všech dobrovolných nástrojů spadajících
do této kategorie je cílem předkládané diplomové práce. Co se týče používání pojmů
veřejnoprávní smlouvy a dobrovolné dohody, vychází autorka této diplomové práce
z širšího pojmu „dobrovolné environmentální dohody“, do nichž lze řadit dohody
uzavírané zejména dle zákona o ochraně přírody a krajiny ve formě veřejnoprávních
smluv. Právě těmto dobrovolným dohodám uzavíraným v režimu zákona o ochraně
přírody a krajiny věnuje autorka této práce samostatnou kapitolu č. 6. Termín
dobrovolné dohody však označuje i další dohody, jak bude stručně naznačeno v oddíle
č. 3.2.6. předkládané diplomové práce.
Sankční nástroje navazují na výkon kontroly a dozoru a také na problematiku
právní odpovědnosti, ať už se jedná o odpovědnost plynoucí z práva občanského,
trestního či správního, nebo odpovědnost za ekologickou újmu. Jejich podstatou
je nepříznivý následek (sekundární právní povinnost), která nastupuje v případě
porušení primární povinnosti. Mezi nejčastěji užívané sankční nástroje patří pokuty,
odebrání věci, omezení nebo zastavení provozu, dále např. povinnost nahradit škodu
či napravit poškozené části životního prostředí.

24

Jiná odborná literatura tyto nástroje

někdy řadí do skupiny nástrojů administrativně-právních, jak již bylo uvedeno výše.
Mezi nástroje speciální lze v oblasti ochrany přírody a krajiny řadit např. právo
na informace týkající se životního prostředí, účast veřejnosti a spolků ve správních
řízeních25 a obecně činnosti spolků a různých zájmových skupin občanů.

23
24
25

DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 41.
JANČÁŘOVÁ, Ilona. In JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: obecná část,
op. cit., s. 27-28.
STEJSKAL, Vojtěch. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 393.
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2.2 Nástroje nepřímého působení
Nástroje nepřímého působení jsou zejména ekonomické nástroje, jejichž cílem
je podnítit zájem na ochraně životního prostředí ekonomickou stimulací. V České
republice byly uplatňovány již od přelomu 60. a 70. let, ale teprve v důsledku
společenských změn po roce 1989 se podmínky pro jejich uplatnění významně zlepšily.
Důvody k jejich zavedení byly dva, a to neschopnost administrativního systému
kontroly znečištění zajistit dostatečně účinnou ochranu životního prostředí na straně
jedné a vyšší ekonomická účinnost těchto nástrojů ve srovnání s administrativními
nástroji na straně druhé. Účinek těchto nástrojů je založen na nepřímém vlivu státu
na chování regulovaných subjektů.26
Ekonomické nástroje představují například poplatky za znečišťování ovzduší27,
poplatky za využívání přírodních zdrojů (např. za odběr podzemních vod či vypouštění
odpadních vod do vod povrchových28) a dále daně a daňová zvýhodnění týkající
se různých oblastí ochrany životního prostředí.29
Teorie i praxe environmentální politiky došla k závěru, že nejúčinnějším
způsobem ochrany životního prostředí je kombinace různých nástrojů, při nichž
by se měla respektovat kritéria účinnosti, spravedlnosti a hospodárnosti.30

2.3 Specifický charakter dobrovolných nástrojů
Zatímco některé prameny nepovažují dobrovolné nástroje za samostatnou
kategorii31, v jiné odborné literatuře jsou pojaty jako samostatný a ucelený soubor
nástrojů32. Dle názoru autorky této diplomové práce tvoří tzv. dobrovolné nástroje
a doporučené přístupy33 zvláštní kategorii. Jejich určujícím znakem je princip
dobrovolnosti, čímž se odlišují od ostatních nástrojů ochrany životního prostředí.
26
27
28
29
30
31
32
33

SOBOTKA, Michal. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 41-42.
Dle ust. § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ust. § 88 a násl. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
SOBOTKA, Michal. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 45-46.
KOŠIČIAROVÁ, Soňa a kol. Právo životného prostredia. 2002, op. cit., s. 33.
Srov. např. DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí,
op. cit., s. 41.
Srov. např. JANČÁŘOVÁ, Ilona. In JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: obecná
část, op. cit., s. 23.
Srov. REMTOVÁ, Květa. Dobrovolné environmentální aktivity. Orientační příručka pro podniky.
Odborný časopis pro životní prostředí Planeta. Roč. XIV, č. 6/2006. ISSN 1801-6898, str. 5.
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Specifickým znakem této skupiny je také způsob jejich realizace, neboť některé z nich
vykazují znaky nepřímého, a jiné přímého působení.
Pokud jde o právní rámec nástrojů přímého a nepřímého působení v ČR, je tento
zakotven v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí , ve znění pozdějších předpisů,
v již zmíněném zákoně o ochraně přírody a krajiny, dále v zákoně č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákoně
č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 254/2001 Sb.,
o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a v řadě dalších speciálních
právních předpisů.
Co se týče právního rámce dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí,
jedná se specifickou kategorii, která vykazuje znaky jak přímého, tak i nepřímého
působení, a většina z těchto nástrojů je upravena jen na úrovni mezinárodních norem
ISO, které lze dle názoru autorky podřadit pod pojem soft law, což jsou
mezinárodněprávní dokumenty doporučující povahy, právně nezávazné a nevynutitelné.
I přes tuto charakteristiku mají mimořádný význam po vývoj ochrany životního
prostředí na mezinárodní úrovni. U některých dobrovolných nástrojů je mimo
mezinárodní normy ISO jejich úprava obsažena i na úrovni sekundárního práva EU,
zejména v nařízeních, mezi nimiž je pro účely této práce nejvýznamnější nařízení
vztahující se k programu EMAS, jemuž bude věnována samostatná kapitola. Pokud
jde o právní úpravu v ČR, tato vychází z mezinárodní i unijní úpravy a je v případě
některých dobrovolných nástrojů upravena i speciálními právními předpisy, jako
například ekologické zemědělství či dobrovolné environmentální dohody, které budou
rovněž analyzovány v samostatných kapitolách.
Jak bylo nastíněno v úvodu, tématem této diplomové práce jsou dobrovolné
nástroje ochrany životního prostředí a cílem práce je poskytnout jejich ucelený přehled
a analýzu, proto se bude v následujícím textu autorka věnovat výhradně dobrovolným
nástrojům ochrany životního prostředí.
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3. Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
V 80. letech 20. století vstoupily do popředí zájmu environmentální aspekty trhu,
které přinášejí výhody podnikům zaměřujícím se na produkty nemající během svého
životního cyklu negativní dopad na životní prostředí. Podniky současně s tím začaly
integrovat ochranu životního prostředí do své podnikové politiky. Tento trend
podporovala i právní úprava, která zakotvila i tzv. dobrovolné nástroje environmentálně
vhodného chování podniků. Tyto nástroje vznikly vlivem ekonomického tlaku jako
dobrovolné iniciativy podniků k zajištění jejich konkurenceschopnosti a tento jejich
účel je nadále zachován. Princip dobrovolnosti těchto nástrojů v právním slova smyslu
je dán tím, že právní úprava podnikům neukládá, aby je využívaly, ale pouze stanoví
společná jednotná pravidla, jak je v praxi uplatňovat.34
Dobrovolnými nástroji ochrany životního prostředí rozumíme takové činnosti
podnikatelských i jiných subjektů, které mají za cíl snižování či eliminaci negativních
dopadů jejich podnikatelské aktivity na životní prostředí jako celek, přičemž jsou těmito
subjekty aplikovány a realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného)
rozhodnutí. Tyto nástroje jdou tedy nad rámec požadavků, které podnikatelským
subjektům ukládají platné zákony i jiné právní předpisy35, nicméně i tyto nástroje
mohou být právně regulované, ať už zákony na národní úrovni či nařízeními na úrovni
evropské.
Jako zpravidla všechny nástroje ochrany životního prostředí, i dobrovolné nástroje
se řídí jistými právními principy a zásadami. Základními principy dobrovolných
nástrojů jsou dobrovolnost, prevence a systematický přístup.
Princip dobrovolnosti znamená, že v legislativě není nikde stanovena povinnost
uplatňování těchto nástrojů a záleží tedy jen na vůli jednotlivých subjektů, zda k nim
přistoupí

a

zaváží

podnikatelských

a

se

k jejich

jiných

aplikaci.

subjektů

Princip

soustředit

se

prevence
na

vyjadřuje

snahu

odstraňování

příčin

environmentálních problémů, nikoli jejich důsledků. Nejedná se o odstraňování škod
napáchaných na životním prostředí, ale spíše o předcházení těmto škodám. Preventivní
34
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zaměření těchto nástrojů vede ke zlepšení životního prostředí a významným způsobem
tak přispívá k realizaci udržitelné výroby i spotřeby, respektive udržitelného rozvoje.
Principem systematického přístupu rozumíme záměrné působení dobrovolných nástrojů
na ty oblasti činnosti podniku, které mají negativní vliv na životní prostředí.36
„Využívání dobrovolných nástrojů na podnikové úrovni má proto velký význam
jak pro podnik samotný, tak pro společnost jako celek. […] Na úrovni podniku
se pak projevují i další přínosy, např. zvyšování konkurenceschopnosti, budování lepší
image či úspory provozních nákladů.“37
Princip dobrovolnosti bývá v odborné literatuře vymezován i jinými termíny, jako
např. dobrovolné přístupy (ang. voluntary approaches), zahrnující v sobě dobrovolné
nástroje i aktivity, které mohou subjekty využít a zmírňovat tak dopady své činnosti
na životní prostředí.38 Používání alternativních nástrojů se musí opírat o širší rozsah
kritérií než jen o ekonomickou účinnost, např. environmentální efektivitu, přiměřené
administrativní náklady, institucionální zajištění či vhodnost užití dalších nástrojů.39
V jiné literatuře je tento princip označován jako alternativa k regulaci. Tyto alternativní
cesty jsou sekundární k legislativní úpravě, nicméně jsou také významné a kladou důraz
na začlenění ochrany životního prostředí i do ostatních politik EU. Jedním z příkladů
alternativy k regulaci jsou dobrovolné dohody.40 V neposlední řadě se lze v odborné
literatuře setkat i s pojmem seberegulace (z angl. self-regulation), jejíž podstatou
je odklon od přímé regulace a dobrovolnost. Seberegulační mechanismy lze tedy
vymezit jako činnost dobrovolnou, konanou bez donucování a vedoucí subjekt
k žádoucímu chování. Důvody, které vedou určitý subjekt k tomu, aby změnil
své chování, mohou být různé, např. hrozba povinností či obchodní výhody. Existuje
jen velice málo činností, které lze chápat jako „čistě dobrovolné“. Do definice
seberegulace je tedy možné zahrnout jak čistě dobrovolné mechanismy (bez jakékoli
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formy donucení), tak i mechanismy, které užívají spojení přímé regulace
a seberegulace. Výhodami seberegulace jsou rychlost, pružnost, nezasahování
do činnosti podniků a větší ochota ze strany podniků ji uplatňovat. Na druhou stranu
má i řadu nevýhod, například skutečnost, že neexistují žádné mechanismy k jejímu
vynucení či nedostatek transparentnosti.41

3.1 Přehled dobrovolných nástrojů
V odborné literatuře nalezneme různé způsoby členění dobrovolných nástrojů.
Jedním z nich je rozdělení do tří základních skupin, a to na jednostranné závazky
znečišťovatelů (např. program „Responsible Care“ neboli „Odpovědná péče“, v České
republice známý pod názvem „Odpovědné podnikání v chemii“)42, dále dohody
uzavřené mezi veřejným orgánem a soukromými osobami (neboli veřejnoprávní
smlouvy či dobrovolné environmentální dohody) a konečně dobrovolné programy
iniciované veřejnou institucí (např. program EMAS, environmentální značení,
ekodesign a další).43
Z hlediska nezávislosti používání lze dobrovolné nástroje rozdělit na nástroje
nevyžadující vnější součinnost (např. metoda LCA, čistší produkce, ekodesign či EMA)
a nástroje vyžadující vnější součinnost (např. EMAS, environmentální značení I. typu
či environmentální prohlášení typu III). Hlediskem členění je v tomto případě to,
zda ke svému uplatnění vyžadují tyto nástroje součinnost dalších subjektů, či nikoli
(např. vytvoření institucí pro registraci nebo certifikaci či udělení loga).44
Dalším dle názoru autorky nejvhodnějším členěním pro účely této diplomové
práce je dělení nástrojů podle jejich charakteru a účelu na dobrovolné nástroje
regulační, informační a vzdělávací.45
Účelem regulačních nástrojů je minimalizace celkového negativního dopadu
činnosti podniku na životní prostředí. Mezi regulační nástroje patří zavádění
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environmentálních manažerských systémů v podniku (EMS), a to jak programu EMAS,
tak i podle normy ISO 14001, dále environmentální značení typu I (ekolabeling),
ekodesign či monitoring a targeting. Zvláštní postavení zaujímají dobrovolné
environmentální dohody a jednostranné závazky znečišťovatelů.46 Regulační nástroje
budou popsány v podkapitole č. 3.2. Do této skupiny dobrovolných nástrojů autorka
zařadila také šetrnou veřejnou správu.47 Specifickým nástrojem, který by bylo možné
řadit též do regulačních nástrojů, je provozování ekologického zemědělství.
Tato problematika bude podrobněji popsána v kapitole č. 5.
Informační nástroje slouží podniku k získávání nebo poskytování informací
o vlastních vlivech na životní prostředí. Řadíme mezi ně metodu LCA (hodnocení
životního cyklu produktu), hodnocení možností čistší produkce, environmentální
manažerské účetnictví (EMA), dále environmentální benchmarking, environmentální
reporting, vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II podle normy
ISO 14021) a konečně environmentální prohlášení typu III podle normy ISO 14025.48
Autorka zařadila do této skupiny vzhledem k jeho povaze i další dobrovolný nástroj,
a to ekomaping. O těchto nástrojích blíže pojednává podkapitola č. 3.3.
Účelem vzdělávacích nástrojů je výchova subjektů k odpovědnosti za stav
životního prostředí. Jejich hlavním cílem je snaha o změnu v chování těchto subjektů
ve vztahu k životnímu prostředí.49 Mezi tyto nástroje patří zejména environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), detailně rozpracované ve Státním programu
EVVO a EP na léta 2016-2025.50 Vzdělávací nástroje budou zpracovány v rámci
podkapitoly č. 3.4.
V České republice jsou uplatňované zejména následující dobrovolné nástroje:
systémy environmentálního managementu (dle EMAS a dle normy ISO 14001),
environmentální manažerské účetnictví, environmentální značení všech tří typů,
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hodnocení čistší produkce, šetrná veřejná správa, ekologické zemědělství a dobrovolné
environmentální dohody.

3.2 Dobrovolné nástroje regulační
Jak již bylo uvedeno výše, regulační dobrovolné nástroje mají za úkol snížit
negativní vliv subjektu na životní prostředí. Většina z těchto nástrojů je regulována
mezinárodními normami ISO a nařízeními EU, na národní úrovni pak právní úprava
buď zcela chybí (právní vakuum) nebo jsou v rámci speciálních zákonů upraveny pouze
některé aspekty jejich využití. Ve skupině dobrovolných nástrojů regulačních je právní
rámec na národní či evropské úrovni jednoznačně dán pro program EMAS,
environmentální značení typu I, ekodesign, ekologické zemědělství a dobrovolné
environmentální dohody, jak bude specifikováno v dalším textu.
Je bezpochyby zřejmé, že dobrovolné regulační nástroje tvoří ze všech
dobrovolných nástrojů skupinu nejvýznamnější, neboť jsou v ČR nejvíce uplatňovány,
mají zde dlouhou tradici a jsou pravděpodobně i nejvýznamnější, pokud jde o regulaci
environmentálního chování subjektů. Do této skupiny nástrojů lze jako nejúčinnější
zařadit systémy environmentálního managementu (EMS), dle normy ISO 14001
nebo dle programu EMAS, dále pak environmentální značení typu I, ekodesign,
monitoring a targeting, šetrnou veřejnou správu, dobrovolné environmentální dohody,
jednostranné závazky znečišťovatelů a konečně provozování ekologického zemědělství.
V praxi samozřejmě dochází k propojování využití jednotlivých nástrojů, čímž
se zvyšuje efektivnost jejich působení v ochraně životního prostředí. Autorka
se rozhodla detailně analyzovat program EMAS, který zaujímá v systémech řízení
vrcholné postavení, pokud jde o ochranu životního prostředí. Další oblastí, na kterou
se práce detailněji zaměřuje, je ekologické zemědělství, jehož provozování pomáhá
snižovat negativní dopady zemědělské činnosti na životní prostředí jako takové.
Autorka ho považuje za nejúčinnější a klíčový nástroj z důvodu jeho nenahraditelnosti
pro zachování kvality půdy, rázu krajiny, biologické diverzity i širších společenských
aspektů. V odborné literatuře systematické zařazení ekologického zemědělství
do příslušné skupiny dobrovolných nástrojů chybí, avšak z jeho podstaty vyplývá,
že nejvhodnějším je jeho začlenění do nástrojů regulačních. Konečně třetí
problematikou, jejíž specifika budou detailně popsána, je otázka dobrovolných
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environmentálních dohod, jejichž právní úprava má v českém právním řádu jisté
mezery, jež by bylo potřeba v zájmu ochrany životního prostředí a s ohledem na jejich
jednoduché využití v budoucnu zaplnit. S výjimkou těchto tří vybraných nástrojů budou
ostatní regulační nástroje v dalším textu vymezeny pouze základní charakteristikou tak,
aby tato poskytla ucelený přehled o jejich systematice a používání.
3.2.1 Systém environmentálního managementu (EMS)
Systém environmentálního managementu neboli řízení, z angl. Environmental
Management System (zkratka EMS) „znamená systematický přístup k ochraně
životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik
začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.“51
EMS je velmi důležitým prvkem systému managementu celého podniku. Přispívá
k hospodářskému růstu podniku a zaměřuje se na činnosti, výrobky či služby podniku,
které v minulosti měly, mají nebo v budoucnu mohou mít vliv na životní prostředí.
Cílem systému EMS je hlavně ochrana přírodních zdrojů, snižování emisí
znečišťujících látek do ovzduší i do dalších složek životního prostředí, prevence havárií
a ochrana zdraví zaměstnanců a obyvatel.52
Aplikace systému EMS v podniku má vliv na jeho organizační strukturu, způsob
rozdělení odpovědnosti, technologické postupy a procesy apod. Systémy EMS
jsou aktuálně nerozšířenějším způsobem, jak může podnik dát najevo, že v rámci
své podnikatelské činnosti chrání životní prostředí a že při produkci výrobků
či poskytování služeb zvažuje také dopady svého podnikání na životní prostředí.
K zavedení EMS, jak již bylo naznačeno výše, slouží buď standardizované přístupy,
kterými jsou např. norma ISO 14001 či program EMAS (z angl. Eco-Management
and Audit Scheme, česky systém environmentálního řízení a auditu, upraven Nařízením
Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné
účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu
(dále jen „nařízení EMAS III“), nebo neformální postup, při kterém podnik zavádí
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systém EMS bez certifikace nezávislou třetí stranou.53 V této kapitole bude dále
analyzován jen systém environmentálního řízení dle ISO 14001, programu EMAS
pak bude věnována samostatná kapitola č. 4, neboť využívání tohoto programu klade
na podniky, jež ho zavedou, přísnější požadavky než mezinárodní norma ISO 14001
a v současné době se evropské státy snaží o jeho širší a jednodušší implementaci
do praxe.
Systém environmentálního řízení dle ISO 14001 lze teoreticky řadit taktéž
do skupiny ekonomických nástrojů, neboť mohou mít přímý ekonomický dopad.54
Přestože jeho primárním cílem není zajištění finančních úspor, ale směřování
k zavedení ekologicky šetrného chování, přináší systém EMS často výraznou úsporu
nákladů, a to například v oblasti snížení spotřeby energie, plynu či vody, a ve srovnání
s ostatními podniky podporuje jeho konkurenceschopnost na trhu.
Informačním nástrojem, jehož úkolem je kontrolovat systém environmentálního
managementu, je audit EMS. Lze ho dělit na vnitřní a vnější audit, které se mezi sebou
liší příslušností kontrolora (auditora), jenž audit provádí. U vnitřního auditu se jedná
o auditora placeného společností a u vnějšího o kontrolora z nezávislé vnější
organizace.55 Jako nejvhodnější se však jeví zařazení EMS právě mezi nástroje
dobrovolné, protože jsou založeny na dobrovolnosti a neexistují žádné specifické právní
sankce za jejich nedodržování. Celý systém je zaštítěn procedurou vydávání certifikátů,
které zajišťují formální a objektivní ověření.56
Definice z normy ČSN EN ISO 14001 zní: „Audit systému environmentálního
managementu je systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně
získávaného vyhodnocovaného důkazu z auditů, kterým se určí, zda systém
environmentálního managementu organizace se shoduje s kritérii auditu systému
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environmentálního managementu, stanovenými organizací, a jehož výsledky se sdělují
vedení.“57
Hlavním

závazkem

v rámci

environmentálního

manažerského

systému

je dodržování veškeré aplikovatelné právní úpravy týkající se ochrany životního
prostředí. Stanovení environmentálních cílů je subjektivním úkolem každé jednotlivé
obchodní společnosti a vyžaduje po ní, aby rozuměla dopadům na životní prostředí,
které má na svědomí její činnost. Tyto cíle by měly být jak obecné, tak i detailní
se specifickými úkoly. Plnění požadavků plynoucích z EMS je každoročně
kontrolováno ze strany nezávislých akreditovaných ověřovatelů. Jedním z hlavních
nedostatků tohoto systému je právě subjektivní povaha stanovování cílů ke zlepšení
ochrany životního prostředí. Je totiž samozřejmě možné, aby si podnik stanovil velmi
nízké cíle, a i přesto obdržel certifikaci.58 Spousta podniků v současné době přijímá
systémy a postupy ke zlepšení své výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí.
Za tím vším stojí požadavky zákazníků, ať už jde o jednotlivé spotřebitele,
či obchodníky se službami a zbožím, či např. finanční instituce.59
Systémy environmentálního managementu dle ISO 14001 i programu EMAS,
jako nástroje udržitelného rozvoje, nemají v žádném případě za cíl nahrazovat právní
regulaci. Jedná se o doplňkové nástroje, které by měly zjednodušit respektování práva
životního prostředí, neboť ukládají podnikům povinnost respektovat právní předpisy
vztahující se k ochraně životního prostředí.60
Norma ISO 14001 je světově nejuznávanější normou, která se používá
pro systémy řízení životního prostředí. Tento standard vyžaduje, aby podnik
identifikoval všechny environmentální aspekty a dopady své činnosti, definoval cíle
v oblasti životního prostředí a zavedl opatření ke zlepšení environmentální výkonnosti.
Hlavními oblastmi, které tato norma upravuje, jsou environmentální politika, plánování,
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zavedení a provoz, kontrola a nápravná opatření a hodnocení managementem. Norma
je určena pro soukromé i veřejné organizace, bez ohledu na jejich velikost a umístění.61
Všechny normy managementu prochází úpravou jedenkrát za čtyři roky. Aktuálně
platná je ČSN EN ISO 14001:2016, přijata v září roku 2015, která ve srovnání
s předchozí revizí normy umožňuje jednodušší spojení s dalšími normami systému
řízení (normy bezpečnosti apod.) a lepší využití ve státní správě.62
Je zásadní rozdíl mezi mezinárodní normou ISO 14001 a dalšími směrnicemi,
podle nichž nelze certifikovat a které mají organizacím poskytnout základní pomoc
při vytváření, zavedení nebo vylepšování systému environmentálního managementu.
Environmentální management zahrnuje celou řadu otázek, včetně těch, které ovlivňují
strategii a konkurenceschopnost podniku. Prokázání úspěšného zavedení této
mezinárodní normy může totiž může podnik použít k tomu, aby ujistil zainteresované
strany, že používá odpovídající systém environmentálního managementu.63
V praxi jsou známé dvě řady mezinárodních norem, tzv. devítitisícovka (ISO
9000) a čtrnáctitisícovka (ISO 14000). Norma ISO 9000 se týká komplexního řízení
jakosti v podniku, zatímco norma ISO 14000 se týká vytvoření environmentálního
manažerského systému v podniku. Původ zkratky ISO je Mezinárodní normalizační
organizací („The International Organization for Standardisation“) vysvětlován jako
odvozenina z řeckého slova „isos“, které znamená „stejný“.64 „Použití výrazu ISO
v normách má pak zdůraznit, že jde o jednotné mezinárodní normy, které mají stejné
znění a stejnou platnost ve všech státech, jež se rozhodly jej akceptovat.“65
První mezinárodní normy vznikly v oblasti elektrotechniky na začátku 20. století,
poté byla roku 1926 vytvořena Mezinárodní federace národních normalizačních asociací
(International Federation of the National Standardising Associations). Jedním
ze zakládajících členů této federace byla i Československá společnost normalizační,
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která byla založena v roce 1922. V důsledku událostí druhé světové války byla činnost
této mezinárodní federace pozastavena a navázala na ni až Mezinárodní normalizační
organizace, založená roku 1947 v Londýně. Normy Mezinárodní normalizační
organizace se týkají různých oblastí ochrany životního prostředí, např. měření hluku,
testování a měření úrovně znečištění v jednotlivých složkách životního prostředí nebo
také označení složení obalu. Důvodem vzniku norem řady ISO 14000 byl nejen
zhoršující se stav životního prostředí a nutnost aktivnější participace vedení podniků
na ochraně životního prostředí, ale také úspěch již zmíněných mezinárodních norem
řady ISO 9000, které se týkají komplexního řízení kvality zboží v podniku.66
„Vytvořená

mezinárodní

norma

může

být

převzata

také

Evropským

normalizačním výborem (The European Committee for Standardisation) a je pak
uznána jako evropská norma, což se v označení normy projeví zařazením písmen EN.
Analogicky přijetí mezinárodní normy národním normalizačním institutem určitého
státu se na označení normy projeví zařazením příslušného označení používaného
pro normy. V našem případě označením ČSN 67(Česká státní norma).“68
Při využití EMS dle normy ISO 14001 nemusí na rozdíl od programu EMAS
podnik vypracovávat environmentální prohlášení. Podnik také nezíská žádné logo,
ale přesto je tento nástroj u nás i ve světě často využíván a lze ho považovat
za nejrozšířenější dobrovolný nástroj, vzhledem k jeho použití v mezinárodním měřítku.
3.2.2 Environmentální značení typu I (ekolabeling)
Významným dobrovolným regulačním nástrojem ochrany životního prostředí
je environmentální značení typu I. Autorka této diplomové práce však považuje
za důležité nejprve vysvětlit celou problematiku environmentálního značení, do kterého
lze mimo environmentální značení typu I zařadit i značení typu II a III, o nichž bude
pojednáno v podkapitole věnované dobrovolným nástrojům informačním.
Environmentální značení neboli ekoznačení je celosvětově uplatňovaný nástroj,
který je součástí strategií a politik ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje

66
67
68

REMTOVÁ, Květa. ISO NORMY, op. cit., s. 4-9.
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a společenské odpovědnosti a který je zaměřen na produkt (výrobek nebo službu).69
Lze ho vymezit jako označování výrobků, jejichž škodlivý vliv na životní prostředí
je ve srovnání se zaměnitelnými výrobky nižší, i přesto, že obě skupiny výrobků plní
v souvislosti se spotřebou stejnou funkci.70 Cílem environmentálních značek
a prohlášení je zvýšit poptávku a nabídku produktů, které mají menší negativní dopady
na životní prostředí, a to prostřednictvím sdělování informací o environmentálních
aspektech produktů.71 Tento nástroj má také působit motivačně nejen na výrobce
a poskytovatele služeb, ale i na spotřebitelskou veřejnost, s cílem informovat všechny
tyto subjekty, že produkt s takovým označením splňuje parametry snižující nepříznivé
účinky na životní prostředí.72 Rozlišují se tři normované typy environmentálního
značení a prohlášení:
− typ I – ekolabeling - produkty splňující předem stanovená environmentální
kritéria (ekologicky šetrné produkty), dle normy ISO 14024,
− typ II – vlastní environmentální tvrzení o produktu, dle normy ISO 14021,
− typ III – environmentální prohlášení, dle normy ISO 14025.73
V dalším textu tohoto oddílu diplomové práce se autorka zabývá výlučně
environmentálním značením typu I neboli ekolabelingem. Ekolabeling měl v minulosti
pouze omezený úspěch, neboť se ukázalo, že je administrativně velmi náročný,
což vedlo k tomu, že bylo posuzováno jen relativně malé množství produktů
a důvěryhodnost tohoto nástroje tak byla oslabena. Kritéria jsou vytvářena ze strany
Evropské komise a analyzují celý životní cyklus výrobku.74
Tento nástroj je definován jako „dobrovolný program třetí strany, podle něhož
se na stanovenou časově omezenou dobu uděluje licence opravňující k používání
ekoznačky programu na tom produktu (výrobku nebo službě), jenž v dané výrobkové
69

70
71
72
73

74

Národní program environmentálního značení (NPEZ) - aktualizace 2017. Ministerstvo životního
prostředí. In mzp.cz [online]. © 2008–2019 [cit. 1. 3. 2019]. Dostupný z: <https://www.mzp.cz/
C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_znaceni/$FILE/OFDN-NPEZ_v2017-20180410.pdf>, s. 1.
REMTOVÁ, Květoslava. Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje, op. cit.,
s. 14.
Národní program environmentálního značení (NPEZ) - aktualizace 2017. [online] © 2008–2019
[cit. 1. 3. 2019], op. cit., s. 4.
KOŠIČIAROVÁ, Soňa a kol. Právo životného prostredia, 2006, op. cit., s. 179.
Národní program environmentálního značení (NPEZ) - aktualizace 2017. [online] © 2008–2019
[cit. 1. 3. 2019], op. cit., s. 4-5.
BELL, Stuart, Donald MCGILLIVRAY. Environmental Law – sixth edition, 2005, op. cit., s. 268269.

28

kategorii splňuje všechna předepsaná kritéria, což prokazuje, že v rámci této kategorie
má daný produkt největší vhodnost z environmentálního hlediska v průběhu svého
celého životního cyklu.“75 Ekoznačka programu v praxi připomíná ochrannou známku
a je majetkem provozovatele systému. Systémy ekolabelingu mohou existovat
na různých úrovních (národní, nadnárodní i mezinárodní) a obsahují vždy část
výkonnou a část s poradní, výzkumnou a kontrolní funkcí, v nichž jsou vždy
reprezentovány všechny tzv. zájmové skupiny (od průmyslu, přes obchod, spotřebitele,
zákazníky, vědu a výzkum, až po laboratoře a nevládní ekologické organizace).
V současnosti existují po celém světě desítky ekolabelingových systémů a každý
z těchto systémů označuje výrobky šetrné k životnímu prostředí odlišnou ekoznačkou.
První takový systém byl vyvinut v Německu již v roce 1978, poté se přidalo Japonsko,
Kanada a v roce 1989 také skandinávské země. K největšímu rozvoji programů
zabývajících se ekolabelingem došlo na počátku 90. let 20. století, důkazem čehož
je i ekolabelingový program EU a také České republiky.76
Právní rámec programu ekoznačení EU je dán Nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. 66/2010 (ES) ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (dále jen „nařízení
č. 66/2010“), na úrovni národní úpravy je pak východiskem Národní program
označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, který byl v České republice zaveden
na základě usnesení vlády č. 159/1993 v aktuálním znění.77 Tyto dva systémy
ekoznačení jsou v podstatě autonomní, a proto jeden výrobek může nést označení
propůjčené oběma systémy ekoznačení typu I současně.
Z výše zmíněného nařízení č. 66/2010 je signifikantní článek 11, který stanoví
nutnost sblížení neboli harmonizace kritérií pro přidělování ekoznaček EU a ekoznaček
národních tak, aby postupně došlo ke sjednocení podmínek pro udělení národní
ekoznačky s podmínkami pro udělení ekoznačky EU, avšak „pouze tehdy, jsou-li
kritéria vypracovaná v rámci daného systému přinejmenším stejně přísná jako kritéria
ekoznačky EU“.78
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Oblast působnosti nařízení č. 66/2010 je stanovena v článku 2 jednak pozitivně,
a to s dopadem na veškeré produkty dodávané na trh Společenství za účelem distribuce,
spotřeby nebo používání, a jednak negativně, neboť stanoví, že nařízení se nevztahuje
na humánní a veterinární léčivé přípravky ani na ostatní zdravotnické prostředky.
Působnost nařízení je dále omezena v článku 6, dle něhož nelze ekoznačku EU udělit
produktům obsahujícím látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí, toxické nebo
toxické pro reprodukci, mutagenní či karcinogenní dle nařízení č. 1272/2008/ES, a dále
produktům obsahujícím látky biokumulativní, persistentní či narušující endokrinní
činnosti dle článku 57 tzv. nařízení REACH (nařízení č. 1907/2006/ES).79
S environmentálním značením produktů souvisí i další evropské normy
sekundárního práva, a to Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci
a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 848/2018 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, jehož cílem
je zajistit účinné fungování vnitřního trhu s ekologickými produkty a spravedlivé
hospodářské soutěže, dále pomoci zemědělcům dosáhnout spravedlivého příjmu, zajistit
důvěru spotřebitelů, chránit jejich zájmy a podporovat místní produkci.80 Obě výše
zmíněná nařízení budou dále analyzována v rámci kapitoly o ekologickém zemědělství.
Jedním z principů, které zavedla Deklarace v Riu (1992), je princip trvale
udržitelného rozvoje, jehož podstatou je snížení či eliminace takových způsobů
produkce a konzumace, které nejsou životaschopné“. Ekolabeling v duchu této zásady
usiluje o označení těch produktů a výrobků, které životaschopné jsou. Ekoznačka
se zároveň týká podpory produktů v rámci jejich celého životního cyklu (od výběru
materiálu, přes výrobu, spotřebu až ke zničení) a také lepší informovanosti spotřebitelů
o dopadech jednotlivých produktů a výrobků na životní prostředí.81
Jak již bylo uvedeno výše, v ČR je program environmentálního značení typu I
upraven Národním programem označování ekologicky šetrných výrobků a služeb
dle usnesení vlády č. 159/1993. Produkty, které splní stanovená kritéria, mohou být
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označeny ochrannou známkou (ekoznačkou) s nápisem „Ekologicky šetrný výrobek
(EŠV)“82 nebo „Ekologicky šetrná služba (EŠS)“83 a jako takové zaregistrovány
u Úřadu průmyslového vlastnictví, u něhož se registrují všechny ochranné známky.
Certifikačním orgánem pro ekoznačku je CENIA. Ekoznačky EŠV a EŠS se uplatňují
jen ve vztahu k produktům nabízeným na českém trhu, avšak jsou uznávaným dokladem
o ekologických vlastnostech výrobků a služeb i v zahraničí, zatímco ekoznačka EU84
může být udělena produktům na celém evropském trhu.85 Ekoznačka přináší výhody
jak spotřebitelům, tak výrobcům. Spotřebiteli poskytuje pravdivou informaci
o environmentálním hodnocení výrobku či služby, lepší orientaci v široké nabídce
podobných výrobků nebo služeb, dále pak záruku, že výrobek vykazuje minimální
negativní vlivy na přírodní zdroje i celé životní prostředí, popřípadě na zdraví
spotřebitele. Pro výrobce je ekoznačka nástrojem marketingu, vede ke zlepšení jeho
dobrého jména a konečně i ke zvýšení odbytu jeho produktů. Garantem Národního
programu environmentálního značení je Ministerstvo životního prostředí ČR.86
Pokud se podnik snaží o udělení ekoznačky, musí jeho výrobek nebo služba být
zařaditelný do některé ze stanovených výrobkových kategorií, pro něž směrnice určují
podmínky, které každý produkt nebo služba musí splňovat. V ČR je možné žádat
o udělení jak české ekoznačky, tak i ekoznačky EU. S udělením ekoznačky jsou spojeny
náklady jdoucí na vrub podniku.87 V roce 2013 přijala Evropská komise Nařízení
č. 782/2013, kterým se změnila příloha III nařízení č. 66/2010 upravující výši poplatků
spojených s registrací ekoznačky. Významnou změnou dotýkající se podniků
využívajících i další dobrovolné nástroje je snížení poplatku o 30 % těm žadatelům,
kteří jsou již zaregistrováni v programu EMAS, nebo o 15 % těm žadatelům,
kteří získali certifikaci podle normy ISO 14001, oproti původní úpravě, jež pro obě tyto
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skupiny stanovila snížení poplatku o 20 %.88 Z výše uvedené změny je zřejmá snaha
podpořit i touto cestou další subjekty k začlenění se do programu EMAS.
V souvislosti

s ochranou

spotřebitele

zákonodárce

pamatuje

na

úpravu

problematiky zneužívání environmentálního značení typu I, a to konkrétně v ustanovení
§ 18b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), dle kterého se neoprávněné použití ekoznačky
zakazuje. Toto ustanovení zákona o ochraně spotřebitele odkazuje na již zrušené
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému
Společenství pro udělování ekoznačky. Dle názoru autorky se jistě jedná jen
o opomenutí ze strany zákonodárce a ustanovení výše zmíněného zákona má postihovat
neoprávněné užívání ekoznačky EU dle současně platného nařízení č. 66/2010.
Neoprávněné užití ekoznačky je přestupkem dle ust. § 24 odst. 1 písm. e) zákona
o ochraně spotřebitele. Podobně také nařízení č. 66/2010 v článku 10 stanoví,
že „jakákoli lživá či klamavá reklama nebo používání jakéhokoliv označení či loga
vedoucího k záměně s ekoznačkou EU jsou zakázány“.89 Podobně jako autorka této
práce vykládá problematiku zneužití ekoznačky i komentář k zákonu o ochraně
spotřebitele90, který uvádí, že je sporné, zda se v případě neoprávněného užití
ekoznačky použije ust. § 24 odst. 1 písm. e) nebo přísnější ust. § 5 odst. 2 zákona
o ochraně spotřebitele v souvislosti s ochrannou známkou a klamavou obchodní
praktikou. Další spornou otázkou je pak dle komentáře výklad pojmu ekoznačka, neboť
není zcela zřejmé, zda lze pod tento pojem subsumovat pouze ekoznačku EU
či i národní ekoznačky. Komentář se totiž kloní k názoru, že „ekoznačka Ekologicky
šetrný výrobek je ochrannou známkou a je otázka, zda by neměla být chráněna více
než ostatní případy ekoznaček, které ochrannými známkami nejsou“.
Obecně se úprava klamavých obchodních praktik, kam lze dle přílohy č. 1
písm. b) zákona o ochraně spotřebitele zařadit i problematiku neoprávněného používání
značek jakosti a podobných označení, tedy i ekoznačku, objevuje v ust. § 4 odst. 4

88
89
90

Nařízení č. 66/2010 a Nařízení Komise (EU) č. 782/2013 ze dne 14. srpna 2013, kterým se mění
příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 66/2010 o ekoznačce EU.
Článek 10 nařízení č. 66/2010.
Zákon o ochraně spotřebitele: Komentář. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer Česká
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tohoto zákona, které toto zakazuje. Takové chování je dle zákona přestupkem, za který
lze uložit správní trest dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) téhož zákona.
Ekolabeling (environmentální značení typu I) má právní rámec stanovený
nařízením, které je již ze své podstaty přímo použitelné na území EU, zatímco
environmentální značení typu II a III jsou upraveny mezinárodními ISO normami.
3.2.3 Ekodesign
Pojem ekodesign vyjadřuje proces vymýšlení, navrhování, vývoje a výroby
produktů, který mimo typických vlastností (např. bezpečnost, ekonomičnost, technická
proveditelnost,

funkčnost,

ergonomičnost

či

estetičnost)

zdůrazňuje

dosažení

co nejmenšího negativního dopadu jednotlivých výrobků na životní prostředí,
a to z hlediska nejen jeho výroby, ale z hlediska celého životního cyklu výrobku.
V zahraničí se k označení tohoto nástroje také často využívá zkratka DfE (Design
for Environment, nebo D4E). Konkrétní užívání tohoto nástroje je závislé na mnoha
vnějších faktorech, ať už se jedná o druh, vlastnosti či množství výrobku, k jeho
realizaci je navíc možné využít různé další metody, např. metodu LCA, různé způsoby
kriteriálního hodnocení či informační databáze o environmentálních aspektech
jednotlivých materiálů. Ekodesign hraje značně důležitou roli v naplňování principu
udržitelného rozvoje, neboť princip prevence související s principem udržitelného
rozvoje provází výrobek od samotného návrhu přes výrobu až po možnost jeho zničení
jako odpadu. Dochází také ke zvýšené úpravě ekodesignu v rámci ISO norem a dalších
legislativních předpisů vydaných EU, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady91
stanovující rámec pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou
energie.92
Do českého právního řádu byla výše uvedená směrnice transponována novelami
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož
předmětem jsou dle ust. § 2 písm. c) tohoto zákona právě požadavky na ekodesign
výrobků spojených se spotřebou energie, a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 125/2009 ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce
pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
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štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.93 Ekodesign
má povahu preventivního nástroje bez vnější součinnosti. Zároveň je nástrojem
univerzálním pro navrhování jakéhokoli výrobku. Existují různé typy ekodesignu
zaměřené na jednu etapu životního cyklu výrobku.94 Změnami designu výrobku
a použitím jiných, zejména netoxických materiálů, spolu s dalšími metodami,
lze dosáhnout prevence znečišťování.95
Tento nástroj úzce souvisí s dalšími dobrovolnými nástroji, s metodou LCA,
pro ekodesign lze využít i metodu hodnocení čistší produkce, dále ho lze využít
v environmentálních manažerských systémech EMS k inovaci výrobků a konečně
je užitečný i při využití environmentálního značení všech tří typů. Ekodesign má
i ekonomické výhody, ale zároveň jde o finančně a časově značně náročný proces.96
Ekodesign se liší od běžně používaného designu o posouzení vlivu využívaných
materiálů a energií na životní prostředí a hledání nejlepšího řešení z hlediska snížení
negativních vlivů na životní prostředí, což označujeme jako tzv. environmentální
profil.97 Pojem environmentální profil (z ang. environmental performance) je obecné
označení pro environmentální výkonnost, jaké určitá společnost dosahuje při snižování
škodlivých dopadů na životní prostředí v rámci svého environmentálního řízení.
Výsledky této výkonnosti je možně porovnávat s environmentální politikou či cíli
stanovenými k ochraně životního prostředí.98
3.2.4 Monitoring a targeting
Monitoring a targeting (zkratka MT), neboli řízení energetických úspor,
představuje systém založený na řízení energetických a materiálových toků skládající
se ze složky informační (monitoring) a regulační (targeting). Informační složka
se zabývá sběrem dat o spotřebě materiálů a energií a faktorů, které tuto spotřebu
93
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Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu. In mpo.cz
[online]. © 2005–2019 [cit. 2. 3. 2019]. Publikováno dne 21. 4. 2016. Dostupné z: <https://
www.mpo.cz/dokument158127.html>
REMTOVÁ, Květa. Dobrovolné environmentální aktivity. Časopis Planeta, č. 6/2006, op. cit., s. 7.
KREJČOVÁ, Alena. Environmentální účetnictví. Začlenění environmentálního manažerského
účetnictví do EMAS v České republice. Časopis Environmentální aspekty podnikání č. 4/2002. s. 12.
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Tamtéž.
ČSN EN ISO 14020:2002 Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady. Citováno
dle: REMTOVÁ, Květoslava. Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje,
op. cit., s. 19.

34

ovlivňují. Účelem složky regulační je tato data zpracovat takovým způsobem,
aby se neustále zlepšovala energetická a materiálová účinnost procesu výroby.
Jde o nástroj univerzální, avšak v praxi se uplatňuje zejména ve výrobních podnicích.99
Využívání tohoto nástroje je spjato s tzv. energetickým managementem, kterým
se rozumí souhrn činností směřujících k efektivnějšímu využívání energií a snižování
produkce emisí skleníkových plynů. Jedná se o nepřetržitý proces, který umožní
výrazně snížit náklady na energie.100 Energetický management (zkratka EnMS)
je na mezinárodní úrovni standardizován normou ISO 50001 a souvisí i s ISO 9001
a ISO 14001. Certifikaci dle ISO 50001 může získat jakýkoli subjekt bez ohledu
na velikost a mohou to být i obce, nemocnice či školy. Norma mimo jiné upravuje
energetickou politiku, energetické plánování, energetické audity, které vedou k analýze
výsledků a nápravě zjištěných nedostatků.101
Mezi hlavní výhody uplatňování monitoringu a targetingu patří např. zvyšování
konkurenceschopnosti podniku cestou snížení výrobních nákladů, dále snižování
nákladů na spotřebu energie a snižování emisí.102
3.2.5 Šetrná veřejná správa
Usnesením vlády ČR č. 531/2017 ze dne 24. července 2017, o Pravidlech
uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní
správy a samosprávy, byla přijata nová Metodika pro environmentálně odpovědný
přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která
se zaměřuje na tzv. běžný provoz institucí. Tato metodika zahrnuje konkrétní opatření,
které mohou orgány státní správy a samosprávy přijmout a snížit tak negativní dopady
na životní prostředí.103
Cílem tohoto dokumentu je podpora chování veřejné správy, které by mělo být
odpovědné a šetrné vůči životnímu prostředí, neboť veřejná správa by měla být vzorem
99
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2019]. Dostupné z: <https://www.enerfis.cz/sluzby/energeticky-management/implementace-iso-5000
1/general-energy-management>
ISO 50001. Enerfis, s. r. o. In enerfis.cz [online]. © 2017 [cit. 3. 3. 2019]. Dostupné z: <https://
www.enerfis.cz/sluzby/energeticky-management/implementace-iso-50001/iso-50001>
REMTOVÁ, Květa. Dobrovolné environmentální aktivity. Časopis Planeta, č. 6/2006, op. cit., s. 21.
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pro sféru soukromou i pro širokou veřejnost. Veřejná správa by měla svůj běžný chod
zajistit takovým způsobem, aby byly šetřeny přírodní zdroje, racionálně se využívala
energie a předcházelo se vzniku odpadů. Metodika předpokládá, že snížením množství
spotřebované vody, energie a paliv, popř. snížením objemu emisí či nákladů na likvidaci
odpadu by veřejná správa vykazovala i výrazné finanční úspory. Metodika dále
upozorňuje na to, jakými postupy lze snížit environmentální dopad běžných produktů
a služeb, a současně jakým způsobem uplatňovat environmentální hlediska při nákupu
zboží a služeb. Konkrétně jde např. o uplatnění nových postupů kancelářské techniky,
spotřeby papíru, výpočetní techniky, osvětlení, provozu budov a vozidel apod.104
Pracovníci veřejné správy zahrnující státní správu i samosprávu přicházejí
do každodenního kontaktu s veřejností, proto jejich činnost a běžný chod úřadů by měly
být vzorem jak pro občany, tak pro podniky. Vynucuje-li stát určité formy chování
na občanech, měl by a priori začít u sebe a vyžadovat takové chování
i po zaměstnancích všech složek státní moci. Přestože se jedná o relativně nový
dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, bude nesporně jeho význam stoupat
vzhledem k rostoucímu počtu zaměstnanců ve státní správě a s tím souvisejícími
problémy. Ze své praxe autorka dovozuje, že ve státní správě dochází k neustálému
nárůstu administrativy, týkající se každého jednotlivého úkonu správního orgánu.
Jednoduchý úkon správního orgánu, který v minulosti spočíval např. jen ve vyznačení
razítka na průkazu, v současné době zaměstná několik úředníků, z nichž každý vyřídí
záležitost jak elektronicky, tak papírově. Tento problém bezpochyby souvisí
s neustálými novelizacemi, přijímáním nových právních předpisů a rostoucí
nepřehledností celého právního řádu, což následně vyžaduje vydávání dalších metodik
pro postupy správních orgánů.
Výše zmíněné skutečnosti nejsou samozřejmě jediným problémem, se kterým
se veřejná správa potýká. Ve vztahu k dopadům na životní prostředí je neméně
důležitým úkolem zajištění běžného chodu úřadů takovým způsobem, aby docházelo
k neustálému snižování spotřeby energie, vody a produkovaných odpadů, což jsou
dle názoru autorky klíčové oblasti, které bude muset veřejná správa v budoucnu řešit.
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Konkrétně není řešena zejména problematika přetápění v úřadech, bezúčelného
osvětlení, neefektivního třídění odpadů, neúsporného využívání služebních vozidel
či telefonů, plýtvání kancelářským papírem apod.
Z výše uvedeného vyvstává otázka, zda je účelné ponechat šetrnou veřejnou
správu mezi dobrovolnými nástroji ochrany životního prostředí, nebo zda by nebylo
výrazně efektivnější upravit tento nástroj v rámci koncepčních nástrojů jako nástroj
vynutitelný. Autorka se přiklání k druhé variantě.
3.2.6 Dobrovolné environmentální dohody
Problematika dobrovolných environmentálních dohod šířeji pojmově souvisí
s přístupy, které odborná literatura označuje jako dobrovolné. Tyto dobrovolné přístupy
se začaly rozvíjet v evropských zemích na začátku 90. let 20. století jako specifický
nástroj politiky životního prostředí, charakterizovaný jako aktivity znečišťovatelů
a dalších subjektů, které sahají nad rámec zákonné úpravy ochrany životního prostředí,
které se zakládají na zvýšené aktivitě znečišťovatelů a které jsou často spojeny
s vyjednáváním vedoucím k různým variantám řešení. Dobrovolné přístupy vyžadují
od podniků aktivní zapojení zejména tam, kde selhávají ostatní nástroje politiky
životního prostředí. Teorie člení dobrovolné přístupy podle různých hledisek, avšak
nejrozšířenějším kritériem je stupeň veřejné intervence, dle kterého se dobrovolné
přístupy rozlišují na jednostranné závazky znečišťovatelů (podrobněji budou rozebrány
v oddíle č. 3.2.7), dále na veřejné dobrovolné programy (kam spadají například
environmentální manažerské systémy popsané výše či např. dobrovolné programy
vyhlašované EPA105 uplatňované v USA) a konečně na dobrovolné environmentální
dohody. Poslední zmíněné lze dále členit na dobrovolné environmentální dohody
veřejné a soukromé. Soukromé environmentální dohody se uzavírají přímo mezi
znečišťovateli a poškozenými, přičemž veřejná autorita pouze vytváří podmínky k jejich
uzavření.106 Tyto dohody jsou často jen doplňkovým mechanismem k právní regulaci,
neboť dovolují stanovit cíle a úkoly, které sahají i za možnosti toho, co může být
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požadováno legislativou.107 V této kapitole se autorka bude dále zabývat pouze
veřejnými dohodami.
Dobrovolnými environmentálními dohodami (z ang. voluntary environmental
agreements) jsou dohody či smlouvy uzavírané mezi státními orgány a společnostmi,
případně sdruženími těchto společností či podnikovými svazy, týkající se ochrany
životního prostředí, které jsou uzavírány za účelem účinnějšího dosahování
environmentálních cílů. Stanovit rámec, obsah a vliv těchto dohod je vždy úkolem
příslušného státního orgánu, s nímž je jednotlivá dohoda uzavírána. Z pohledu politiky
životního prostředí lze řadit mezi regulační kooperační nástroje. Existuje několik
důvodů, proč jsou dobrovolné environmentální dohody mezi výše uvedenými subjekty
uzavírány. V případě neúspěchu při uzavírání dohody může být jedním z těchto důvodů
strach ze strany společnosti ze vzniku vyšších nákladů. Ze strany státních orgánů se pak
jedná o velké zjednodušení jejich práce, neboť v případě neuzavření dobrovolné dohody
s jednotlivými podniky by je musely k požadovanému jednání přesvědčit jiným
způsobem, a to např. přes časově velmi náročné přijímání určitých předpisů týkajících
se environmentální ochrany.108
Dopady dobrovolných dohod nejsou ihned viditelné, avšak s určitým časovým
odstupem

se

dodatečné

náklady

projeví

na

ceně

výrobků

jako

reakce

na environmentální regulaci. Oproti tomu ekonomické nástroje mění systém cen
přímo a následně mají okamžitě viditelné dopady na ceny, na rozdělení příjmů
a na konkurenční pozici té které země v mezinárodním obchodu.109
Pokud je na určitém trhu méně velkých znečišťovatelů, může být přímá regulace
velmi účinná, a to hlavně ta progresivní (např. dlouhodobé dobrovolné environmentální
závazky). Naopak za přítomnosti velkého počtu rozptýlených znečišťovatelů s relativně
velkými rozdíly v nákladech přicházejí v úvahu spíše poplatky za znečištění.110
Dalším příkladem dobrovolných dohod mohou být dobrovolné dohody, které
uzavírá

Ministerstvo

životního prostředí

jako

ústřední

orgán

státní

správy

s průmyslovými podniky, např. dohoda s Třineckými železárnami o omezení zatížení
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životního prostředí v Moravskoslezském kraji, uzavřená v roce 2015, která platila
do roku 2017111, nebo kolektivní dobrovolné dohody mezi Ministerstvem životního
prostředí a svazem nebo sdružením zastupujícím celé odvětví.112
Pod pojem dobrovolné environmentální dohody lze zahrnout i veřejnoprávní
smlouvy uzavírané zejména na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, či dalších složkových zákonů. Tyto dobrovolné
dohody neboli smlouvy mají právě v oblasti ochrany přírody a krajiny nezastupitelný
význam, avšak jejich využívání v praxi prozatím pokulhává vzhledem k jejich
komplikované zákonné úpravě a problémům s výkladem a aplikací jednotlivých
ustanovení. Právě pro uvedené skutečnosti budou tyto dohody předmětem dalšího
zkoumání v samostatné kapitole č. 6.
3.2.7 Jednostranné závazky znečišťovatelů
Jednostrannými závazky znečišťovatelů (ang. unilateral commitments) jsou
iniciativy organizované samotnými podniky s cílem zlepšování stavu životního
prostředí.113 Jedná se např. o směrnice, deklarace, kodex chování, chartu a jiná
prohlášení, u nichž platí, že podnik nemusí striktně dodržovat zásady v nich uvedené,
protože mu nehrozí žádný postih za jejich nedodržování.114 Nejznámějšími příklady
těchto závazků je program „Odpovědná péče“ (Responsible Care), vyhlášený
Kanadskou asociací chemického průmyslu v roce 1984 jako reakce na ekologickou
havárii v Bhópálu, či tzv. Valdezovy zásady (1989), které reagovaly na ztroskotání
ropného tankeru na Aljašce. Následně přijala Mezinárodní obchodní komora v roce
1991 tzv. „Podnikatelskou chartu trvale udržitelného rozvoje“ obsahující 16 zásad
environmentálního chování podniku, která se stala základem mezinárodní normy
ISO 14001, umožňující pozdější zavádění environmentálních manažerských systémů
EMS a EMAS.115
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I přesto, že jednostranné závazky nejsou pro podnik v pravém slova smyslu
obligatorní, vyplývají z nich podnikům samozřejmě výhody, jako např. zvýšení
konkurenceschopnosti.116
3.2.8 Ekologické zemědělství
Zemědělství jako odvětví primárního sektoru národního hospodářství má
vzhledem k ochraně životního prostředí nezastupitelnou roli. Vytváří potravinovou
základnu pro výživu obyvatelstva, surovinovou základnu pro zpracovatelský průmysl
(funkce produkční117), má významný podíl na tvorbě krajiny a nezastupitelnou úlohu
v rámci opatření na ochranu půdy proti její degradaci (funkce mimoprodukční118).
V souvislosti se zemědělskou činností se jeví jako nejohroženější složky životního
prostředí půda, voda a atmosféra. Specifickým způsobem zemědělského hospodaření
je právě ekologické zemědělství, které se začalo uplatňovat od 90. let 20. století a které
představuje aktivity vedoucí k šetrnému využívání přírodních zdrojů, čímž v něm
lze spatřovat určitou nadstavbu k zemědělství konvenčnímu.119
Provozování ekologického zemědělství považuje autorka za klasický dobrovolný
nástroj, neboť ekologický zemědělec dobrovolně přistupuje k přísnějším podmínkám
a dobrovolně se zavazuje dodržovat povinnosti, jež mu z tohoto závazku plynou.
Princip dobrovolnosti je zároveň obsažen i v možnosti zemědělce kdykoli
od provozování ekologického zemědělství upustit. Cílem samostatné kapitoly č. 5
je poskytnout detailní analýzu ekologického zemědělství, jeho právního rámce, výhod
oproti konvenčnímu zemědělství, problematiky označování bioproduktů a biopotravin
a dalších souvisejících otázek.

3.3 Dobrovolné nástroje informační
Po charakteristice nástrojů

regulačních

se následující

kapitola zaměřuje

na dobrovolné nástroje informační, jejichž hlavním účelem je získávání nebo
poskytování informací o vlastních vlivech podniků na životní prostředí. Tato skupina
116
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nástrojů je poměrně rozmanitá, proto bude poskytnut pouze jejich základní přehled.
Dobrovolné informační nástroje se v praxi často uplatňují v kombinaci s jinými
dobrovolnými nástroji, a to zejména nástroji regulačními. Patří sem metoda posuzování
životního cyklu (LCA), hodnocení možnosti čistší produkce, environmentální
manažerské účetnictví, environmentální benchmarking, environmentální reporting,
ekomaping, a konečně environmentální značení typu II a environmentální prohlášení
typu III.
Metoda LCA neboli metoda posuzování životního cyklu zaujímá v soustavě
dobrovolných informačních nástrojů významné postavení. Lze ji v souladu s normou
ČSN EN ISO 14040 definovat jako „shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů
a možných dopadů na životní prostředí výrobkového systému během celého životního
cyklu.“120 Označení této metody bylo odvozeno z anglického výrazu Life-Cycle
Assessment (LCA). Metoda LCA je nejčastěji užívána k posouzení negativních vlivů
a dopadů určitého systému, ať se jedná o výrobek nebo službu, na životní prostředí.
Informace

získané

touto

metodou

dále

pomáhají

specialistům

zabývajícím

se ekodesignem, podnikovým marketingem či ekolabelingem a jsou též významné
pro další vědecký a technický rozvoj, neboť odhalují příčiny negativních jevů a jejich
dopadů na životní prostředí. Význam této metody také dokazuje normalizace jejího
postupu obsažená v mezinárodních normách řady ISO 14000.121
Podstatou metody LCA je premisa, že stav životního prostředí jako celku je dán
kvalitou a kvantitou látek a energií, které do něho vstupují, popřípadě jsou z něj
odebírány. Takto je pak možné určit, jaké změny v životním prostředí způsobí existence
výrobkového systému, který je právě zkoumán. Rozsah tohoto systému může být různý,
ať už jde o výrobu určitého materiálu, používání výrobku ve spotřebě, jeho následnou
likvidaci anebo všechny tyto fáze ve svém souhrnu, který je pak označován
jako negativní dopad posuzovaného výrobkového systému na životní prostředí.122
Vždy je nutné určit rozsah výrobkového systému ještě před posuzováním jeho
vlivu na životní prostředí neboli vymezit hranice pro látkové a energetické toky, které
daný výrobkový systém spojují s jeho okolím. Z tohoto hlediska lze posuzovat negativní
120
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vliv výroby určitého materiálu, jeho používání, popřípadě porovnávat negativní dopady
různých způsobů likvidace výrobku. Jestliže jde o vymezení skutečně celkového
škodlivého vlivu či dopadů jednotlivého výrobku na životní prostředí ve svém souhrnu,
jedná se o posuzování tzv. životního cyklu výrobku. Pojem „cyklus“ je zde použit právě
proto, aby bylo zdůrazněno, že původem základních surovin pro výrobu určitého
výrobku je příroda, do které jsou tyto látky při likvidaci výrobku opět vraceny. Je nutné
si uvědomit, že pojem „životní cyklus výrobku“ není totéž, co pojem životnost
výrobku123. Při užití metody LCA je nutné mít na paměti, že životní cyklus jednoho
a téhož výrobku nemusí nutně vždy vycházet ze stejných toků látek a materiálů, a tedy
jeden a tentýž výrobek nemusí mít ve všech případech stejný negativní vliv na životní
prostředí. Tyto rozdíly mezi životními cykly téhož výrobku vycházejí z různých příčin,
ať už jde o různé výrobní technologie, různé způsoby jeho používání, různorodost jeho
zneškodňování, zařazení recyklace výrobku, změna způsobu distribuce výrobku apod.124
Například samotná recyklace může mít environmentální dopady, protože jsou s ní často
spojeny další náklady (např. náklady na dopravu, separaci, skladování odpadu
nebo odstraňování inkoustu z recyklovaného papíru).125
Předchůdcem metody LCA byla metoda, která vznikla v 60. a 70. letech
20. století v USA. Nazývala se „Zdroje a profilová analýza z hlediska životního
prostředí“ („Ressource and Environmental Profile Analysis“, zkratka REPA)
a hodnotila jednotlivé výrobky z hlediska spotřeby energie a surovin v průběhu jejich
výroby. Tato metoda souvisela s ropnou krizí, která zvýšila zájem o zdroje energií
a surovin. V této metodě však nešlo o dopady výrobků na životní prostředí, na zdraví
lidí ani na přírodní ekosystémy, neboť byla založena na analýze nákladů a užitků
(cost benefit analysis). K obnovení této metody došlo počátkem 80. let v souvislosti
s kritikou zbytečně objemné spotřeby obalů a poukazováním na plýtvání surovinami.
V této době se obnovená americká metoda REPA používala v několika evropských
zemích, např. ve Švýcarsku, Německu a Švédsku k porovnávání užití různých
obalových materiálů. Od 90. let 20. století se pozornost přesunula od posuzování vlivu
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výrobku na lidské zdraví k posuzování jeho vlivu na životní prostředí jako celku. Tehdy
byly také formulovány a zakotveny hlavní principy této metody a vybrány nejdůležitější
ekologické problémy. Metoda REPA126 se rychle rozšířila do dalších zemí a dále
se vyvíjela.127
V právním řádu ČR se s prvky metody LCA můžeme setkat v zákoně
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v ust. § 9a
odst. 2 tohoto zákona, které stanoví, že od hierarchie způsobů nakládání s odpady
(dle odst. 1) je možno se odchýlit v případě takových odpadů, u kterých je to podle
posouzení celkových dopadů životního cyklu vhodné s ohledem na nejlepší celkový
efekt z pohledu ochrany životního prostředí.
Z uvedené charakteristiky tohoto dobrovolného nástroje je zřejmé, že i přes její
relativní náročnost je metodu LCA možno kombinovat i s environmentálními
manažerskými systémy.
Hodnocení možností čistší produkce se formovalo jako dobrovolný nástroj
ochrany životního prostředí (angl. Cleaner Production Assessment) od 80. let 20. století
a během tohoto procesu bylo nazýváno různými způsoby, ať už čistší technologie,
prevence znečištění či např. minimalizace odpadů u zdroje. Základem čistší produkce
je nacházení a omezení příčin negativních dopadů na životní prostředí. Jedná se o jeden
z druhů preventivní environmentální ochrany. Vymezení pojmu čistší produkce
se postupem doby měnilo až do současného chápání čistší produkce jako preventivního
nástroje aplikovaného na výrobky, služby a procesy s cílem zvýšení jejich efektivnosti
a omezení ohrožení zdraví člověka i životního prostředí.128
Používání čistší produkce se masivně rozšiřuje po celém světě. Jednou z velkých
výhod tohoto nástroje je skutečnost, že téměř vždy se vedle eliminace či omezení
negativních dopadů na životní prostředí dosahuje i snížení nákladů. Je tak často řazena
mezi přístupy, kterými se dosáhne tzv. dvojího vítězství (win-win strategy). Její význam
je možné vyčíst i z vyhlášení Mezinárodní deklarace o čistší produkci, která byla přijata
126
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v Soulu v roce 1998. Česká republika se k ní připojila v roce 1999 a v roce 2000
byl na základě iniciativy Ministerstva životního prostředí vládou ČR vyhlášen Národní
program čistší produkce (NPCP)129, jehož úkolem bylo a je rozšiřování aplikace čistší
produkce i do dalších vládních resortů.130
Vzhledem k tomu, že jde o dobrovolný informační nástroj, je zřejmé, že samotné
použití tohoto nástroje nesníží negativní dopady na životní prostředí131, ale na základě
získaných informací může podnik aplikovat příslušná opatření, jako např. změnit
technologii výroby, upravit výrobek, nahradit toxické suroviny či materiály jinými.132
Environmentální manažerské účetnictví (angl. Environmental Management
Accounting – EMA) shromažďuje, analyzuje a vykazuje informace o hmotných
a energetických tocích a zejména informace o environmentálních nákladech, tedy
o nákladech, které podnik vynaložil na ochranu životního prostředí a také o nákladech,
které souvisejí s poškozováním životního prostředí. Tyto informace jsou v hodnotovém
vyjádření a jsou významným podkladem pro rozhodování vedení podniku.133
Lze je zjišťovat v různém rozsahu nejen na úrovni podniku jako celku, ale také
na úrovni jednotlivých provozů, útvarů, popřípadě výrobků, výkonů nebo procesů.
Tento informační nástroj přímo nenavazuje na ostatní dobrovolné nástroje, kromě
environmentálního reportingu, ale může být významným nástrojem kontroly
efektivnosti

využití

environmentálních

manažerských

systémů.134

Zavádění

environmentálního účetnictví je často spojováno se sociálními aspekty, pak se jedná
o tzv. účetnictví udržitelného rozvoje.135
Dle názoru autorky umožňuje tento nástroj vedení podniku získat přesné
informace o tom, jaká část celkových nákladů souvisí s problematikou životního
prostředí. Environmentální náklady se člení do několika kategorií, které je nutno přiřadit
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k jednotlivým složkám životního prostředí136. Do první kategorie se řadí náklady
související s nakládáním s odpady, čištěním odpadních vod a emisemi do ovzduší.
Druhou kategorii tvoří hlavně náklady na prevenci vzniku odpadů, emisí a odpadních
vod. Třetí kategorie je představována cenou vynaloženého materiálu, zatímco čtvrtá
kategorie zahrnuje náklady zpracování nevýrobkového výstupu, kterými rozumíme
např. mzdové náklady či opotřebení strojů. V příloze č. 2 je pro ilustraci uvedena
tabulka výkazu environmentálních nákladů a výnosů podniku.137
Environmentální benchmarking je možné vymezit jako „systematický proces
porovnávání environmentální výkonnosti, funkcí nebo procesů organizace s jejími
v praxi nejlepšími analogy s cílem nejen dosáhnou stejných výsledků, ale překonat je.“
Cílem environmentálního benchmarkingu je dohledat příčiny, které způsobují rozdíly,
a tím také posílit vlastní konkurenceschopnost podniku. Tento informační nástroj
nepotřebuje ke svému užití vnější součinnost, má široký rozsah využití a není složité
jej aplikovat. Komplikované je však získávání dat od porovnávaného subjektu. Tento
nástroj reaguje na dobrou praxi, které je již někde používána (např. „institut nejlepších
technologií“).138 Neformální benchmarking využívá řada obcí, krajů, škol či úřadů.
Uplatňuje se například v rámci „Národní sítě Zdravých měst ČR“.139
Kromě toho, že existují zákonné požadavky na zveřejňování určitých informací
o životním prostředí prostřednictvím systému registrů kontroly znečištění, existují
i další dobrovolné mechanismy, díky nimž jsou environmentální informace
poskytovány veřejnosti v mnohem širším rozsahu. Tyto informace nejsou poskytovány
pouze veřejnosti, ale i institucím a jiným zainteresovaným stranám140, ať už se jedná
o správní orgány, zákazníky či akcionáře. Environmentální reporting neboli podávání
zpráv o chování podniku vůči životnímu prostředí je nejčastěji vydáván jako součást
výroční zprávy podniku. Týká se všech environmentálních aktivit podniku, z čehož
plyne, že může být ovlivněn každým dalším používaným dobrovolným nástrojem.
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Nejvíce však souvisí právě s programem EMAS, neboť je ve své podstatě
totožný s environmentálním prohlášením. Na mezinárodní úrovni se záležitostí
environmentálního reportingu zabývají např. organizace Global Reporting Initiative
a Public Environmental Reporting Initiative. Na evropské úrovni pak environmentální
reporting stanovuje např. požadavky na tzv. environmentální prohlášení podávané
v rámci zapojení do programu EMAS. Environmentálním reportingem se podnik
zviditelňuje jako subjekt, který transparentně informuje o svém environmentálním
profilu. 141
Do environmentálních zpráv je možné zahrnout různé prvky, jako např. diskuzi
nad environmentálními tématy souvisejícími s činností podniku, dodržování právní
úpravy, výsledky environmentálních auditů, informace o dopadech na životní prostředí,
energetickou účinnost a další záležitosti týkající se zachování zdrojů životního
prostředí, stanovení či dosažení cílů, které souvisejí s udržitelným rozvojem.
Nevýhodou může být, že těmto informacím může chybět hloubka či objektivní hodnota,
neboť neexistuje žádná standardizovaná forma pro zveřejňování informací, a tak kvalita
informací může být různá. Výhodou dobrovolného zveřejňování informací je fakt,
že veřejnost a další zainteresované subjekty mají přístup k informacím o činnostech
podniku, které by jinak mohly zůstat utajeny. Navíc tyto informace jsou zveřejňovány
ve formátu, který je snadno přístupný veřejnosti, např. na internetu. Druhou hlavní
výhodou je přínos pro samotné vnitřní fungování podniku, který environmentální
zprávu sestavuje. Příprava zprávy vyžaduje identifikaci environmentálních dopadů,
které podnik sám svou činností vytváří, a tato činnost mu pak může pomoci v určení
oblastí, v nichž by mělo dojít ke zlepšení ochrany životního prostředí či kde je možné
ušetřit na nákladech. Třetí výhoda spočívá v tom, že zveřejnění environmentálních
zpráv může nastavit standardy v rámci určitého průmyslového odvětví a ostatní
podniky, které jsou součástí tohoto odvětví, je pak také musí plnit.142
Ekomaping (z angl. Ecomapping) představuje jednoduchý analytický nástroj
užívaný v malých a středních podnicích, který může být výrazně efektivní při zavádění
systému EMS. Zároveň jej lze považovat za další z nástrojů prevence znečištění,
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tak jako hodnocení možností čistší produkce. Podstatou tohoto nástroje je vytvoření
schémat, zobrazujících vazby uvnitř i vně podniku s ohledem na jednotlivé složky
životního prostředí, tzv. ekomapy. Pomocí těchto ekomap může podnik snadno a rychle
určit nejvýznamnější environmentální rizika v rámci své činnosti, pojmenovat problémy
a přijít s návrhy opatření ke zlepšení ochrany životního prostředí. Tak se může stát
velmi praktickým nástrojem pro přezkoumání vztahu podniku k životnímu prostředí
a současně může tvořit podklad pro environmentální dokumentaci v podniku.143
Názornou ukázku ekomapy autorka uvádí v příloze č. 3. Tento nástroj vytvořil v roce
1998 Heinz-Werner Engel jako podpůrný a tvůrčí nástroj, který má zavedení EMS spolu
s dalšími podpůrnými nástroji v podniku zjednodušit a pomoci mu snáze dostát
podmínkám, které zavedení EMS vyžaduje, a to hlavně v prostředí malých a středních
podniků.144 Vzhledem k tomu, že ekomapa je jednoduché a názorné zobrazení vnitřních
i vnějších vztahů podniku k jednotlivým složkám životního prostředí, může poskytovat
užitečné informace nejenom vedení podniku, ale i všem zaměstnancům.
Environmentální značení typu II neboli vlastní environmentální tvrzení
(z angl. self-declared environmental claims) je nástrojem, jehož cílem je upoutat
pozornost veřejnosti či zákazníků zdůrazněním pozitivního vlivu určitého výrobku,
součásti výrobku nebo obalu na životní prostředí. Jedná se o nástroj univerzální, neboť
ho může využít kterýkoli subjekt bez nutnosti vydání certifikace nezávislou třetí
stranou.145 Používání environmentálního značení typu II úzce souvisí se zásadami
poctivé hospodářské soutěže, s marketingovými nástroji (reklama) a v širším pojetí
se spotřebitelskou problematikou146, která je na veřejnoprávní úrovni upravena zákonem
o

ochraně

spotřebitele,147

zatímco

na

soukromoprávní

úrovni

je

obsažena

v ustanoveních § 2976-2990 občanského zákoníku, o nekalé soutěži, jež mimo jiné
zahrnují klamavou reklamu a klamavé označování zboží a služeb.148
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Tento dobrovolný nástroj je standardizován normou ČSN ISO 14021
Environmentální značky a prohlášení – vlastní environmentální tvrzení. Při tvorbě
vlastního tvrzení může subjekt využít jakýchkoli informací, které nebudou s touto
normou v rozporu. Norma ČSN ISO 14021 např. zakazuje používání obecných
až vágních formulací typu „přátelský k životnímu prostředí“ nebo „bezpečný pro životní
prostředí“. Tento nástroj má úzkou návaznost na environmentální značení typu I,
program EMAS, EMS dle ISO 14001 i metodu LCA.149
V praxi se pro tento nástroj vžilo označení ekoreklama, neboť se vlastní
environmentální tvrzení reklamě v mnoha směrech podobá a může být využíván
v různých formách, jako jsou reklamní štítky, grafické symboly, nápisy či hesla. Vždy
musí být jasně rozlišeno, k čemu se toto tvrzení vztahuje, zda k výrobku, jeho části
či k obalu.150 Velmi rozšířeným grafickým symbolem je tzv. Möbiova smyčka151, která
poskytuje informaci o recyklovatelnosti označeného produktu.152
V případě zájmu může subjekt zažádat u Agentury CENIA o ověření vlastního
environmentálního tvrzení a v případě splnění podmínek normy ČSN ISO 14021
jej agentura zaregistruje do veřejné databáze ověřených vlastních environmentálních
tvrzení.153
Environmentální prohlášení typu III (neboli environmentální prohlášení
o produktu, ang. Environmental Product Declaration, zkratka EPD) je další
z dobrovolných informačních nástrojů obsahující měřitelné environmentální údaje, které
souvisejí s vlivem konkrétního produktu na životní prostředí, a to z pohledu jeho celého
životního cyklu, a které mají spotřebitelům usnadnit srovnání produktů na základě
důvěryhodných informací.154 Jedná se např. o informace o vlivu na změnu klimatu,
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o spotřebě energií a vody, o produkci nebezpečných odpadů nebo narušování ozonové
vrstvy.155
Všechny údaje obsažené v prohlášení musí být nezávisle ověřeny, a pokud
je prohlášení použito při komunikaci se spotřebiteli, musí být toto ověření k dispozici
v místě nákupu produktu. Zásady a postupy pro environmentální prohlášení typu III
jsou standardizovány v normě ČSN ISO 14025. Zpracování prohlášení musí navazovat
na analýzu provedenou za pomoci metody LCA v souladu s normami ISO 14040 a ISO
14044, která využívá informace o složení produktu, výrobních postupech, přepravních
nárocích, způsobu použití, recyklace apod.156 Program EPD zajišťuje v České republice
agentura CENIA a v současné době je evidováno 45 environmentálních prohlášení
o produktu, z nichž pouze jedno je zároveň registrováno v Mezinárodním systému
EPD.157

3.4 Dobrovolné nástroje vzdělávací
Právním rámcem vzdělávacích dobrovolných nástrojů je Státní program
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství
(zkratka EVVO a EP) na léta 2016-2025, přijatý usnesením vlády č. 652/2016. Tento
program určuje zásady environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v komplexním
měřítku a je rozdělen do sekcí Příroda, Místo, sídlo a krajina, Udržitelná spotřeba
a Klima. Na realizaci EVVO a EP se podílejí kraje, obce, města, školy, střediska
ekologické výchovy, ekologické poradny, vzdělávací a výzkumné instituce, muzea
či knihovny.158
Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) je rozvoj
myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím, v souladu s principem
trvale udržitelného rozvoje a zachováním kvality životního prostředí pro budoucí
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generace. Environmentální vzdělávání lze považovat za preventivní edukační nástroj,
jehož cílem je nabytí znalostí o životním prostředí a jejich následné využití v praxi,
environmentální výchovou se rozumí působení na mladou generaci od útlého věku
až po dospělost k přijetí jednání nezbytného pro ochranu životního prostředí a péči
o něj a konečně environmentální osvěta je zaměřena na dospělou populaci a obecně
na veřejnost. Hodnotit účinky EVVO je značně obtížné, neboť pozitivní efekt tohoto
vzdělávacího nástroje se může projevit až po uplynutí delšího časového úseku.
Konkrétní formou realizace tohoto nástroje mohou být zejména školení, informační
semináře, přednášky, vydávání odborné literatury, využití médií, zájmová činnost.159
Následující tři samostatné kapitoly budou věnovány vybraným dobrovolným
nástrojům ochrany životního prostředí, a to programu EMAS, poté ekologickému
zemědělství a konečně dobrovolným environmentálním dohodám.
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4. Program EMAS
Program systému environmentálního řízení a auditu (dále jen „program EMAS“)
je jedním ze způsobů, kterým může podnikatelský nebo jiný subjekt přistoupit
k zavedení tzv. systému environmentálního řízení (EMS)160. Program EMAS je,
jak již vyplývá z výše uvedeného, jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního
prostředí, tzn. že motivuje podniky k odpovědnosti a ke zlepšování jejich
environmentální politiky nad rámec požadavků plynoucích ze zákonů či jiných právních
předpisů. Program EMAS „byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování
vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou
jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).“161
Je preventivním systematickým nástrojem dobrovolného a aktivního environmentálně
vhodného chování podniku, jež je implementováno do všech podnikových aktivit.
Pojmem environmentální chování podniku rozumíme měřitelné výsledky řízení
environmentálních aspektů podnikové činnosti, zejména pokud se jedná o snížení
negativních dopadů a posílení pozitivních účinků na životní prostředí. Přestože podnik
financuje zavedení a využívání EMAS převážně z vlastních zdrojů, přináší mu tento
systém současně i ekonomický růst.162
EMAS přestavuje přístup podniku ke snižování dopadů jeho činnosti na životní
prostředí a je určen jak pro podniky v soukromé sféře, tak pro státní organizace
a organizace veřejné správy nebo jejich části. Dobrovolná participace podniků
na environmentálních auditech a programu EMAS byla zavedena Evropskou unií. Tento
program byl zaveden v r. 1995 a původně byl omezen jen na podniky v různých
průmyslových odvětvích. Od roku 2001 je EMAS otevřený pro všechny ekonomické
sektory, včetně veřejných a soukromých služeb.163
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Na úrovni Evropské unie je program EMAS upraven nařízením EMAS III.164
Nařízení zdůrazňuje nezbytnost širšího zapojení podniků do programu EMAS, motivace
podniků ke zveřejňování zpráv o jejich vlivu na životní prostředí, zvýšení počtu
zúčastněných organizací a dostupnosti programu EMAS jak v rámci EU, tak mimo ni.
Dalším cílem zmíněného nařízení je podpora zapojení zejména malých organizací,
a to např. usnadněním přístupu k informacím a podpůrným fondům, popřípadě
osvobozením od poplatků. Nařízení se také snaží umožnit organizacím, které používají
jiné systémy environmentálního řízení a mají zájem o program EMAS, co nejsnadnější
přechod na tento systém. Klíčovými cíli tohoto nařízení jsou zvýšení důvěryhodnosti
programu EMAS a snížení administrativní zátěže registrovaných organizací.165
Rozhodnutím Komise č. 2011/832/EU ze 7. 12. 2011 o příručce pro společnou
registraci organizací z EU, registraci organizací ze třetích zemí a globální registraci
podle nařízení EMAS III byly s účinností od roku 2012 umožněny nové způsoby
registrace do programu EMAS u organizací, které mají pobočky a místa v několika
členských státech EU, popř. ve třetích zemích. Jak již plyne z názvu rozhodnutí Komise,
mohou nastat tři typy situací, v nichž může organizace žádat o jedinou společnou
registraci: „1) registrace organizací s místy ve více než jednom členském státu EU
(tzv. společná registrace organizací z EU), 2) registrace jediné nebo společné
organizace s místy ve třetích zemích (tzv. registrace organizací ze třetích zemí)
a 3) registrace organizací s místy jak v členských státech EU, tak ve třetích zemích
(tzv. globální registrace).“166
V České republice existují dva základní dokumenty, které vytvářejí rámec
pro fungování programu EMAS. Jsou jimi Národní program zavedení systému řízení
podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a Pravidla k zavedení systému
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí167. Cílem Národního
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programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního
prostředí je podpora neustálého zlepšování vlivu činností jednotlivých podniků
na životní prostředí. Tohoto cíle je dosahováno například tím, že jsou v podnicích
aplikovány systémy environmentálního managementu (EMS), systém je pravidelně
hodnocen a veřejnost informována prostřednictvím environmentálních prohlášení
či zaměstnanci podniku jsou vedeni k aktivní účasti na programu EMAS. Obsahem
Pravidel k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního
prostředí jsou podmínky a povinnosti, po jejichž splnění se podnik v České republice
může dobrovolně přihlásit do programu EMAS. Pravidla také obsahují konkrétní práva
a povinnosti zúčastněných subjektů, environmentálních ověřovatelů, akreditačního
orgánu a státu. Dále také určují podmínky pro užívání loga EMAS.168
Program má úzké vazby i na další dobrovolné nástroje ochrany životního
prostředí, zejména na hodnocení možností čistší produkce, environmentální značení,
environmentální manažerské účetnictví a metodu posuzování životního cyklu.
Například

environmentálního

značení

typu

I

lze

využít

pro

stanovování

environmentálních cílů v EMAS. Pokud výrobek podniku splňuje kritéria dané
výrobkové kategorie, která již byla vyhlášena, je možné stanovit v rámci programu
EMAS jako jeden z cílů propůjčení ekoznačky. Pokud ale daná výrobková kategorie
nebyla dosud vyhlášena a výrobek vykazuje výrazně nižší negativní dopad na životní
prostředí než srovnatelné výrobky, může podnik usilovat o vyhlášení nové výrobkové
kategorie, což může výrazně ovlivnit postavení podniku na trhu a zvýšit jeho
konkurenceschopnost. Nespornou výhodou podniků zapojených do programu EMAS
je snížení poplatku za propůjčení ekoznačky, jak české, tak i evropské169, jak již bylo
popsáno výše.

4.1 Subjekty zúčastněné na programu EMAS v České republice
Do programu EMAS je v České republice zapojeno vícero subjektů. Mezi
ty nejdůležitější patří Ministerstvo životního prostředí, Česká informační agentura
životního prostředí, Český institut pro akreditaci, o.p.s., dále Česká inspekce životního
168
169

EMAS v ČR. CENIA, česká informační agentura životního prostředí. In www1.cenia.cz [online].
© 2016 [cit. 16. 4. 2016]. Dostupné z: <http://www1.cenia.cz/www/node/377>
KLÁŠTERKA, Jan a kol. EMAS. Systém environmentálního řízení a auditu. Příručka k Programu
EMAS. Odborný časopis pro životní prostředí Planeta. Roč. XV, č. 1/2007. ISSN 1801-6898, s. 14.
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prostředí a environmentální ověřovatelé. Ministerstvo životního prostředí funguje
v programu EMAS jako jeho odpovědný orgán a garant. V jeho působnosti byla zřízena
tzv. Rada pro dobrovolné nástroje170, která je stálým koncepčním, koordinačním
a odborným poradním orgánem ministra životního prostředí. Rada se schází nejméně
jedenkrát za rok, má 21 členů a jejím předsedou je náměstek ministra životního
prostředí. Její činnost je hrazena z prostředků vyhrazených v rozpočtu pro Ministerstvo
životního prostředí. Česká informační agentura životního prostředí zabezpečuje
registraci podniků s ověřeným systémem EMAS a spravuje jeho národní registr. Tato
agentura

také

vede

seznam

akreditovaných

environmentálních

ověřovatelů,

certifikačních a konzultačních institucí, poskytuje informace a podporu podnikům, které
žádají o registraci, i těm, které již systém EMAS v minulosti zavedly, vydává certifikát
EMAS171, propůjčuje podnikům logo EMAS172 či spolupracuje s ostatními subjekty
v oblasti

environmentálního

řízení.

Národním

akreditačním

orgánem,

který

je zodpovědný za akreditaci i dohled nad environmentálními ověřovateli, je Český
institut pro akreditaci, o.p.s. Tento institut nestranně, objektivně a nezávisle posuzuje
způsobilost (akreditaci) jednotlivých podniků.173 Česká inspekce životního prostředí
(ČIŽP) je přímo zapojena do procesu registrace. Podnik, který žádá o registraci
v programu, nejprve podá žádost a na jejím základě pak ČIŽP předkládá agentuře
CENIA stanovisko k tomuto podniku. Stanovisko obsahuje zhodnocení vlivu podniku
na jednotlivé složky životního prostředí, ať už jde o vodu, ovzduší nebo např. půdu, dále
hodnotí nakládání s odpady či chemickými látkami, nebo monitoruje výskyt havárií,
které měly v souvislosti s konkrétním podnikem vliv na stav životního prostředí.
Inspekce ve stanovisku také uvádí pokuty, které byly podniku uděleny v posledních
dvou letech od podání žádosti o registraci v programu EMAS. Posledním důležitým
subjektem

v programu

EMAS

jsou

tzv.

environmentální

ověřovatelé.

Environmentálního ověřovatele je možné definovat jako subjekt, který je nezávislý
na ověřovaném podniku a který získal akreditaci v souladu s nařízením. Jeho hlavním
úkolem je ověření, zda podnik žádající o registraci plní podmínky a požadavky
170
171
172
173

V minulosti tento orgán nesl název Rada programu EMAS.
Certifikát EMAS je vydáván v české a anglické verzi.
Logo EMAS je obsaženo v příloze č. 5.
Český institut pro akreditaci, o.p.s. provádí akreditaci také v oblasti certifikace systémů řízení podle
normy ISO 9001 a ISO 14001.
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stanovené v nařízení. Ověřovatel zejména kontroluje, zda environmentální přezkum,
environmentální politika, systém řízení a postupy auditu v podniku jsou v souladu
s nařízením, zda podnik dodržuje zákony a další právní předpisy či zda informace
uvedené v environmentálních prohlášeních jsou spolehlivé, správné a důvěryhodné.174

4.2 Podmínky začlenění podniků do programu EMAS
Podnik žádající o registraci v programu EMAS musí splnit podmínky, mezi něž
patří povinnost provést environmentální přezkum (příloha I nařízení EMAS III),
na základě výsledků z environmentálního přezkumu zavést systém environmentálního
řízení (příloha II nařízení EMAS III), provést interní audit resp. prověřit funkčnost
zavedeného systému (příloha III nařízení EMAS III), zpracovat environmentální
prohlášení jako hlavní výstup a jeden z nástrojů otevřené komunikace se zúčastněnými
stranami (veřejnost, zákazníci, dodavatelé atd.), zajistit ověření systému EMAS
akreditovaným ověřovatelem z České republiky nebo ze zahraničí a po schválení
zavedeného systému ověřovatelem zaslat oficiální žádost o registraci v programu
agentuře CENIA.175
Ze zavedení programu EMAS vyplývá podnikům řada výhod. Registrovanému
subjektu např. odpadá povinnost finančního zajištění v souvislosti s předcházením
ekologické újmě176, registrovaný podnik se může stát důvěryhodnějším pro banky,
investory i veřejnost, dochází u něho ke snížení provozních nákladů se současnou
možností zapojení všech zaměstnanců do výše zmíněných procesů a zavedení programu
EMAS je také jedním z kvalifikačních předpokladů v zákoně č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že organizace
se zavedeným EMAS může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti ve výběrových
řízeních.177

174
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EMAS v ČR. CENIA, česká informační agentura životního prostředí. In www1.cenia.cz [online].
© 2016 [cit. 16. 4. 2016]. Dostupné z: <http://www1.cenia.cz/www/node/377>
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V příloze č. 6 je uvedena statistika evropského programu EMAS o počtu
registrovaných organizací k září roku 2018, ze které vyplývá, že v České republice
je do programu EMAS zaregistrováno 21 organizací, z toho jedna v rámci společné
registrace. Zatímco v roce 2001 byly zaregistrovány pouze čtyři podniky, v roce 2006
už jich bylo 25.178 V následujících letech nedošlo v ČR k výraznému nárůstu počtu
zaregistrovaných organizací v programu EMAS, spíše lze pozorovat opačný trend,
jak dokládá počet registrovaných podniků v současné době. Příloha č. 7 této diplomové
práce ilustruje zastoupení jednotlivých odvětví průmyslu a služeb v programu EMAS
v rámci celé EU.

4.3 Porovnání EMS dle ISO 14001 a EMAS
Společným rysem obou systémů je to, že oba dva umožňují posoudit
environmentální výkonnost podniku a používají audit ke sledování environmentálních
procesů v podniku. Zásadním rozdílem mezi oběma systémy je fakt, že norma ISO
14001 je normou mezinárodně platnou a uplatňuje se ve více než 160 zemích světa,
zatímco program EMAS přijaly pouze členské státy EU. Dalším rozdílem je skutečnost,
že EMAS je přísnější s ohledem na způsob plánování a řízení environmentálních
procesů (např. norma ISO 14001 požaduje od podniku pouze identifikovat
environmentální procesy a dopady, zatímco EMAS požaduje provedení počátečního
komplexního environmentálního přezkoumání). Oproti normě ISO 14001 požaduje
program EMAS také pravidelné vydání environmentálního hlášení. Co se týče kontroly
environmentálního manažerského systému, norma ISO 14001 odkazuje na národní
akreditované certifikační orgány, které nejsou řízeny vládou, na rozdíl od pravidel
EMAS, která odkazují na akreditované environmentální ověřovatele licencované
vládními orgány. Dalším rozdílem mezi oběma systémy je četnost a metodika provádění
auditů. Obecně pro oba systémy platí tříletý cyklus, ale u normy ISO 14001 není
explicitně stanoven a u programu EMAS může být u malých a středních podniků
výjimečně čtyřletý. Na rozdíl od normy ISO 14001 program EMAS zahrnuje veřejně
přístupný registr všech zaregistrovaných společností, což v rámci normy ISO 14001
není dosažitelné. V roce 2017 došlo v programu EMAS ke změně v přílohách nařízení
178
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vedoucí

k

jeho

sladění

s aktualizovanými

požadavky

normy

ISO

14001,

což ve výsledku znamená, že podniky, které již mají zavedený EMS v souladu s normou
ISO 14001, snadněji splní i požadavky programu EMAS. Ať už se podnik rozhodne
uplatňovat environmentální systém řízení dle normy ISO 14001 či zavedením programu
EMAS,

v každém

případě

mu

toto

dobrovolné

rozhodnutí

pomůže

zlepšit

environmentální výkonnost jeho podnikových procesů.179
Oba systémy environmentálního řízení vyžadují, aby organizace prokázala,
že má zavedené vhodné postupy k zajištění dodržování právních předpisů týkajících
se životního prostředí. Program EMAS je poněkud přísnější v posuzování nepřímých
environmentálních aspektů, které z hlediska významnosti klade na stejnou úroveň
aspektům přímým, naproti tomu norma ISO 14001 nepřímé aspekty upravuje pouze
v informativní příloze. Nepřímými aspekty se rozumí ty aspekty, které organizace nemá
možnost zcela kontrolovat, ale může je zčásti ovlivnit, např. výběr a složení služeb
či chování dodavatelů. Dále je program EMAS přísnější v otázce aktivního zapojení
zaměstnanců. Stejně jako norma ISO 14001 usiluje i program EMAS o proškolení všech
zaměstnanců, jejichž činnost může mít environmentální dopad, avšak navíc vyžaduje
zapojení zaměstnanců také do procesu neustálého zlepšování vlivu činnosti celé
organizace na životní prostředí (zlepšovacími návrhy, skupinovými projekty či zřízením
výborů na ochranu životního prostředí). Neméně důležitou odlišností programu EMAS
je možnost využívání loga EMAS organizací s platnou registrací a za přesně
stanovených podmínek, zatímco subjekty zapojené dle normy ISO 14001 mohou
po dohodě s certifikačním orgánem používat pouze jeho logo.180

4.4 Projekt na podporu EMAS v ČR
Agentura CENIA zahájila společně s partnery ze čtyř evropských zemí (Itálie,
Španělsko, Rakousko a Estonsko) projekt, jehož cílem je podpora a rozšíření programu
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180

HAMMAR, Mark. ISO 14001:2015 vs. EMAS: Which one to go for? ISO 14001 Blog.
In advisera.com [online]. © 2019 [cit. 9. 3. 2019] Ze dne 3. 4. 2018. Dostupné z:
<https://advisera.com/14001academy/blog/2018/04/03/iso-140012015-vs-emas-which-one-to-go-for/>
a Rozdíly mezi ISO 14001 a EMAS. CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
In www1.cenia.cz [online]. © 2018 [cit. 6. 8. 2018]. Dostupné z <http://www1.cenia.cz/www/
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EMAS v ČR s názvem „ENHANCE - EMAS as a Nest to Help And Nurture
the Circular Economy“ (ang. enhance = vylepšit, pozvednout – pozn. autorky).
Důvodem zapojení ČR do tohoto projektu je celkově malý počet subjektů
zaregistrovaných v databázi EMAS, jak již bylo uvedeno výše, dále nedostačující
reakce trhu, nízká podpora ze strany orgánů veřejné moci a konečně poměrně nízká
informovanost veřejnosti o programu EMAS. Mezi hlavní cíle projektu ENHANCE
patří kromě zvýšení celkového počtu registrovaných subjektů v programu EMAS také
vytvoření komunikační základny s následnou aplikací „best practices“, čímž by se mělo
ve výsledku usnadnit zavádění programu EMAS u jednotlivých subjektů. Jedním
ze specifik projektu ENHANCE je přímé zapojení profesních sdružení, oborových
organizací, ověřovatelů a orgánů veřejné správy, které na realizaci programu EMAS
v ČR dohlížejí. Snahou projektu je rovněž, jak již bylo uvedeno, zvýšit informovanost
spotřebitelské veřejnosti o programu EMAS a také reagovat na preference spotřebitelů,
kteří stále ve větší míře požadují informace o environmentální výkonnosti podniku.
Výstupem

z projektu

bude

vytvoření

národních

akčních

plánů

v každém

ze zúčastněných států.181 Hlavním přínosem projektu ENHANCE by mělo být zlepšení
zavádění nástrojů národních politik a vzájemná výměna zkušeností s cílem zvýšit počet
registrovaných subjektů v projektu EMAS.182

4.5 Praktické příklady uplatňování programu EMAS v ČR
Následující podkapitola této práce je věnována charakteristice uplatňování
programu EMAS porovnáním environmentálních prohlášení za rok 2018, resp. 2017
u tří vybraných subjektů, které jsou registrovány v databázi EMAS. Cílem těchto
environmentálních prohlášení ze strany subjektů je poskytnout veřejnosti informace
o dopadech jejich činnosti na životní prostředí. Autorka záměrně vybrala z databáze
EMAS po jednom subjektu tak, aby byla zastoupena různá odvětví, jak odvětví výrobní
a nevýrobní, tak i veřejná správa.
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Prvním vybraným subjektem je Teplárna Strakonice, a. s., která je v databázi
EMAS zaregistrována od roku 2005, druhým pak Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně, registrována od roku 2013, a konečně třetím je Město Chrudim, které
je v databázi od roku 2010. Účelem této části práce je porovnat environmentální aspekty
těchto subjektů a zdůraznit jejich plánované cíle v oblasti ochrany životního prostředí.
Současně bude na těchto třech environmentálních prohlášeních demonstrováno využití
kombinace programu EMAS s dalšími environmentálními aktivitami, popřípadě dalšími
dobrovolnými nástroji, jejichž charakteristice se autorka věnovala v předchozích
kapitolách. V závěru se autorka u těchto subjektů pokusí zhodnotit reálný přínos
zavedení programu EMAS.
Předmětem činnosti akciové společnosti Teplárna Strakonice, a. s. (dále jen
„společnost“) je dle environmentálního prohlášení183 výroba a rozvod tepelné energie
organizacím a obyvatelstvu na území města Strakonice a výroba elektrické energie a její
dodávka do sítě. V letech 2003-2005 společnost zavedla a certifikovala integrovaný
systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001 (EMS) a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 (později dle č. 1221/2009)
o dobrovolné účasti organizací v systému EMAS, dále systém řízení kvality dle normy
ČSN EN ISO 9001 a systém řízení bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001, s cílem
neustále zlepšovat a řídit procesy ovlivňující životní prostředí.

Společnost

je zaregistrována v registru EMAS pod registračním číslem CZ-022 do roku 2020
a je oprávněna používat logo EMAS. Společnost vede systém environmentálního
účetnictví, tedy sleduje finanční a materiálové toky související s ochranou životního
prostředí. Rozhodující částí integrovaného systému řízení je identifikace a hodnocení
environmentálních aspektů, které jsou řízeny jednak ve výrobních procesech a jednak
u nakupovaných služeb a materiálů. Společnost přijímá opatření k tomu, aby snížila
význam těchto aspektů, konkrétní opatření popisuje ve vnitřních směrnicích a všichni
zaměstnanci jsou povinni tyto směrnice dodržovat. V procesu přípravy pevného paliva
je významným environmentálním aspektem možnost jeho samovznícení, což může mít
dopad na zhoršení kvality ovzduší, proto je tento aspekt řízen pravidelnou kontrolou
183
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teploty paliva. V procesu přípravy kapalného paliva hrozí možnost úniku zaolejovaných
vod, což může způsobit únik ropných látek do veřejné kanalizace, proto je nutné
provádět pravidelnou kontrolu. V procesu spalování pevného paliva jsou významným
environmentálním aspektem vznikající emise CO, NOX, SO2 a tuhých znečišťujících
látek, což by mohlo vést ke znečištění a zhoršení kvality ovzduší, čemuž společnost
zabraňuje využíváním technologií ke snižování emisí. Spalování kapalného paliva
má stejný environmentální aspekt i environmentální dopad jako předchozí proces, proto
důležitou úlohu má správný výběr paliva. Ve všech uvedených výrobních procesech
je nezbytnou metodou řízení také pravidelná kontrola dodržování provozních předpisů.
K dalším významným environmentálním aspektům lze zařadit hluk, oteplení vody
v řece Volyňce, případně možnost úniku chemických látek. Významnou součástí
prohlášení k životnímu prostředí společnosti je hodnocení environmentálního profilu
v oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, plánu snížení emisí, nakládání s odpady
a chemickými látkami a prevence závažných havárií. Společnost každoročně
vyhodnocuje plnění závazných povinností v oblasti životního prostředí a v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zde zaveden systém pravidelných interních
auditů, v roce 2017 jich bylo provedeno celkem 14. Kromě certifikačního orgánu, který
ověřuje shodu integrovaného systému řízení s požadavky výše zmíněných norem, byly
v roce 2017 v oblasti životního prostředí provedeny kontroly Českou inspekcí životního
prostředí, krajským úřadem či Krajskou hygienickou stanicí. Prohlášení k životnímu
prostředí za rok 2017 bylo ověřeno environmentálním ověřovatelem EMAS
z Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. Společnost patří svým technologickým
vybavením mezi nejpokrokovější zařízení v oboru, přesto je významným producentem
emisí v Jihočeském kraji. Na základě provedených opatření v oblasti ochrany ovzduší
dlouhodobě splňuje zákonem předepsané emisní limity s velkou rezervou, většinou
na 10-40 % povolených hodnot. Jde konkrétně o tato opatření: vybavení kotlů
zařízeními na snižování emisí NOX, výstavba odsíření kouřových plynů, rekonstrukce
kotlů s využitím prvku fluidní techniky a dlouhodobé sledování vnější hlukové zátěže.
Část produkce popílku ze spalování je již od roku 2010 certifikována v souladu
s Nařízením REACH jako stavební materiál a využívána jako přísada při výrobě cihel,
betonu či cementu, popřípadě při rekultivačních pracích, a tudíž není ukládána
na skládky, jak tomu bylo v minulosti. Dalším přínosem společnosti v oblasti ochrany
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životního prostředí je instalace hnízdní budky pro kriticky ohroženého sokola
stěhovavého.184 Dalšími pozitivními dopady fungování programu EMAS v této
společnosti je dle environmentálního prohlášení významné snížení spotřeby vody,
snížení objemu vypouštění oteplené vody do řeky Volyňky a pravidelný monitoring
kvality podzemních vod v okolí. Výše zmíněné konkrétní skutečnosti dokládají
výraznou úspěšnost zavedení programu EMAS v tomto průmyslovém podniku.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen „nemocnice“) byla
dle environmentálního prohlášení185 prvním zdravotnickým zařízením a první
nemocnicí, která přistoupila k zavedení programu EMAS v ČR, a to v roce 2013.
Současná registrace v programu EMAS pod registračním číslem CZ-053 je platná
do 20. 5. 2019. Nemocnice poskytuje komplexní

diagnostickou, léčebnou

a ošetřovatelskou péči, vykonává komplexní lékárenskou činnost, její pracoviště jsou
výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, je mezinárodním
centrem klinického výzkumu. Klíčovými zásadami environmentální politiky nemocnice
jsou orientace na zájmy pacientů, klientů a všech zainteresovaných stran, orientace
na procesy a systém a na odpovědné chování každého zaměstnance. Systém řízení
EMAS je zaveden pouze v areálu nemocnice, na ostatních zdravotnických pracovištích
jsou sice uplatňovány požadavky EMAS na ochranu životního prostředí, ale tato
pracoviště nejsou součástí systému ověřeného nezávislými ověřovateli. Systém
environmentálního řízení je upraven interní dokumentací, z nichž nejdůležitějšími
dokumenty jsou Environmentální politika, Příručka systému environmentálního řízení,
směrnice pro různé oblasti (např. pro interní audity, nakládání s odpady či nakládáni
s nebezpečnými chemickými látkami). Nemocnice rozlišuje významné environmentální
aspekty na přímé a nepřímé. Mezi významné přímé aspekty řadí nakládání s odpady
a nebezpečnými chemickými látkami, které mohou mít dopad na lidské zdraví, dále
nakládání s odpadními vodami s dopadem na životní prostředí v podobě emise do vod
a spotřebu elektrické energie. Další přímé environmentální aspekty jsou např. provoz
184

185

FILIP, Jan. Teplárna Strakonice klade důraz na ochranu životního prostředí. Zpravodaj města
Strakonice, leden 2018. In tst.cz [online] [cit. 17. 3. 2019]. Dostupné z: <http://www.tst.cz/
files/__manager/zpst201801.pdf>
Environmentální prohlášení 2018. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Zpracované v únoru 2018.
30 s. In emaseu.cz [online] [cit. 17. 3. 2019]. Dostupné z: <https://emaseu.cz/sites/default/files/
cenia//Environment%C3%A1ln%C3%AD%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20FNUSA%2
02018.pdf>
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zdrojů ionizujícího záření (rentgenologie, CT), spotřeba zdravotnického materiálu,
spotřeba tepla, zemního plynu a vody. Hlavním nepřímým aspektem, který má dopad
na životní prostředí, je používání osobních automobilů zaměstnanci, pacienty
i návštěvníky nemocnice v areálu nemocnice i mimo něj. Nemocnice hodnotí význam
jednotlivých environmentálních aspektů podle několika kritérií, kterými jsou například
velikost environmentálních dopadů, význam dopadů při havárii, ovlivnění sociálního
prostředí, právní požadavky nebo subjektivní hodnocení hodnotitele. Dopady činnosti
nemocnice na životní prostředí jsou analyzovány pomocí číselných údajů o spotřebách
elektrické energie, vody, zemního plynu, medicinálních plynů, pohonných hmot
a nakládání s odpady. Důležitou skupinou jsou pak zejména zdravotnické odpady, které
mohou být nebezpečné a potenciálně infekční, dále zbytky použitých chemických látek
apod. Zdrojem znečištění ovzduší jsou v areálu nemocnice náhradní zdroje energie,
dopravní prostředky a používání nebezpečných chemických látek s obsahem těkavých
organických látek, které jsou používány zejména v desinfekčních prostředcích.
Ve všech činnostech si nemocnice klade za cíl snižovat své environmentální dopady
sledováním klíčových environmentálních indikátorů dle přílohy IV Nařízení EMAS.
Mezi dlouhodobé environmentální cíle nemocnice patří zvyšování účinnosti využití
energie, vybudování parkovacího domu a koridoru mezi budovami (obojí průběžně
plněno s termínem splnění v prosinci 2019), a dále výstavba budovy odpadového
hospodářství (cíl splněn v prosinci 2018). V souladu s požadavky zákona č. 167/2008
Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem provozní činnosti uvedené
v příloze č. 1 tohoto zákona bylo v nemocnici provedeno tzv. základní hodnocení rizik,
pokud jde o zacházení se závadnými látkami a nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky. V rámci zavedení programu EMAS nemocnice využívá i další
dobrovolné nástroje, a to školení EMAS pro vedoucí pracovníky zaměřené na řízení
identifikovaných environmentálních aspektů. Prohlášení k životnímu prostředí za rok
2018 bylo ověřeno environmentálním ověřovatelem EMAS z Elektrotechnického
zkušebního ústavu, s. p. Z prohlášení plyne, že oproti předchozímu období došlo sice
ke zvýšení spotřeby energie, tepla a vody, avšak toto bylo způsobeno rozšiřováním
provozní plochy nemocnice a zprovozněním oddělení magnetické rezonance. Díky
zapojení nemocnice do programu EMAS jsou z environmentálního prohlášení zřejmé
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pozitivní dopady na životní prostředí, jako snížení spotřeby plynu, pohonných hmot,
snížení produkce nebezpečných odpadů díky jejich důslednému třídění a pokles
spotřeby desinfekčních prostředků. Součástí environmentálního chování nemocnice
je také péče o památný strom v areálu, kterým je 150 let starý platan javorolistý.
Z uvedených skutečností je zřejmý výrazný pozitivní efekt zapojení nemocnice
do programu EMAS.
Město Chrudim a Městský úřad Chrudim vstoupily dle environmentálního
prohlášení186 do programu EMAS v roce 2010 pod registračním číslem CZ-045 s cílem
jasně vymezit svůj postoj k principům udržitelného rozvoje a ochrany životního
prostředí. Registrace v programu je platná do roku 2021. Zavedení programu EMAS
bylo spolufinancováno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Město
Chrudim je také od roku 2001 členem Národní sítě Zdravých měst ČR187 a uplatňuje
principy místní Agendy 21188. Město Chrudim se přihlásilo k programu EMAS jako
první město v ČR. Jako součást programu EMAS město přijalo environmentální
politiku závaznou pro všechny zaměstnance městského úřadu. Dobrovolně se tak
zavázalo dodržovat zavedený systém environmentálního managementu, pravidelně
vyhodnocovat svůj environmentální profil, klást důraz na prevenci znečišťování
a na ekologickou výchovu a osvětu. Město využívá vedle zapojení do EMAS
sebehodnotící nástroj v podobě Modelu CAF189, vytvořený pro organizace veřejného
sektoru, s jehož pomocí mohou tyto organizace zlepšovat svou výkonnost. Konečným
cílem tohoto nástroje je tzv. dobré vládnutí (dobrá správa). Dalším dobrovolným
nástrojem, který Město Chrudim využívá, je benchmarking, a to zapojením
do Benchmarkingové iniciativy 2005, v rámci níž jsou porovnávány všechny
aktivity města s aktivitami ostatních členů této iniciativy. Dobrovolným závazkem
se pro Město Chrudim stalo přijetí tzv. Aalborgské charty a tzv. Aalborgských
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Environmentální prohlášení Město Chrudim 2018. Zpracované v roce 2018. 31 s. In emaseu.cz
[online] [cit. 17. 3. 2019]. Dostupné z: <https://emaseu.cz/sites/default/files/cenia//EP_Chrudim
%202018.pdf>
Cílem projektu „Zdravé město“ je podpora zdraví obyvatel při respektování principů udržitelného
rozvoje.
Jedná se o nástroj k uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi.
Konkrétně jde o široké zapojení veřejnosti při regeneraci veřejných ploch, hřišť, vnitrobloků
či odpočinkových míst. „Agenda 21“ je realizována prostřednictvím projektu „Zdravé město“.
z angl. Common Assessment Framework.
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závazků190 v roce 2009. Přestože každá z výše uvedených metod řízení kvality veřejné
správy má svá specifika (model CAF, benchmarking, Aalborgské závazky i program
EMAS), jsou vzájemně propojovány. Při zavádění programu EMAS město zjistilo,
že řadu opatření už v minulosti realizovalo, ale nesystémově a bez jasného stanovení
odpovědností. Teprve program EMAS vytvořil pro město Chrudim jednotný rámec
s jasnými cíli, odpovědností a systémem kontrol. Pracovní skupina EMAS na Městském
úřadě Chrudim provedla identifikaci environmentálních aspektů a následně proběhlo
hodnocení dopadu přímých i nepřímých aspektů na životní prostředí dle přílohy
I Nařízení EMAS. V environmentálním prohlášení města jsou uvedeny 4 prioritní
oblasti, a to emise do ovzduší, odpadové hospodářství, řízení dopravy ve městě a zelené
nakupování. Konkrétními opatřeními k řešení problémů v těchto oblastech jsou:
vytipování lokality s ekologickou zátěží (sběrna odpadů) a zpracování projektu s cílem
navrhnout nápravná opatření, postupné napojování objektů na centrální zásobování
odpadním teplem, třídění odpadu či doprava ekologicky šetrnými autobusy ve městě.
U závažných aspektů město navrhlo obecné i specifické cíle, z nichž pro oblast ochrany
životního prostředí lze jmenovat např. zabránit rozpínání zástavby do volné krajiny,
zmenšit zábor zemědělské půdy, zlepšit informovanost občanů v oblasti nakládání
s odpady a podpořit ekologickou osvětu. V listopadu 2013 byl zastupitelstvem města
vydán nový územní plán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy. K návrhu územního plánu byla zpracována dokumentace „Posouzení vlivu
územně plánovací dokumentace – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“.
Součástí územního plánu je mimo jiné využití starých brownfields191 pro vybudování
nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Tyto záměry se postupně
realizují, město spolupracuje s majiteli pozemků a monitoruje jejich činnost. Město
dlouhodobě využívá systémová opatření a postupy, jako např. sledování uhlíkové stopy
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Charta evropských měst a obcí směřující k trvale udržitelnému rozvoji byla schválena účastníky
evropské konference těchto měst 27. 5. 1994 v dánském městě Aalborgu. Charta navazuje na Agendu
21. Tzv. Aalborgské závazky se týkají mimo jiné správy věcí veřejných, společných přírodních statků
či volby zodpovědné spotřeby a životního stylu apod.
Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci
a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné
budovy. Brownfields. Ministerstvo pro místní rozvoj. RIS – Regionální informační servis. In risy.cz
[online]. © 2012-2016 [cit. 22. 3. 2019]. Dostupné z: <http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/
brownfields>
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města192, ekologické stopy města193 a ekologické stopy úřadu. Prohlášení k životnímu
prostředí za rok 2018 bylo ověřeno environmentálním ověřovatelem EMAS
STAVCERT Praha, spol. s r. o. V průběhu využívání programu EMAS získalo město
celou řadu ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou Cena Ministerstva vnitra za inovaci
ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS na městském úřadě
a Bronzová cena za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS za rok 2010.
Město se soustavně zabývá problematikou energetického managementu, monitoruje stav
spotřeby v jednotlivých budovách, získaná data analyzuje a navrhuje vhodné investice
vedoucí k úsporám energií. Posouzením výše uvedeného lze konstatovat pozitivní
přínos zavedení programu EMAS ve veřejné správě.

4.6 Shrnutí
Program EMAS je jedním ze způsobů, kterým může podnik přistoupit k zavedení
systémů environmentálních manažerských standardů, jejichž hlavními cíli, jak bylo
výše uvedeno, jsou ochrana přírodních zdrojů, snižování emisí do jednotlivých složek
životního prostředí, prevence havárií a v neposlední řadě ochrana zdraví zaměstnanců
i obyvatel. Tento program tvoří jistou nadstavbu nad environmentálním manažerským
systémem dle normy ISO 14001. Oba systémy jsou si velmi podobné, avšak je mezi
nimi, jak bylo podrobně vysvětleno v samostatné podkapitole č. 4.3, celá řada rozdílů.
Mezi nejdůležitější rozdíly patří územní působnost obou zmiňovaných systémů,
povinnost podávat pravidelná environmentální hlášení, kontrola plnění podmínek obou
systémů, existence veřejně přístupného registru organizací, zahrnutí přímých
a nepřímých aspektů ochrany životního prostředí či možnost používání loga.
Společnými rysy programu EMAS i normy ISO 14001 je pak skutečnost, že v rámci
obou těchto systémů environmentálního řízení dochází k proškolování zaměstnanců
a jsou využívány audity (ekoaudity) k posuzování environmentální výkonnosti
a sledování environmentálních procesů v organizacích. Z rozboru rozdílů je zřejmé,
že organizace splňující nároky kladené programem EMAS by jistě splňovala
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Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické
změny, je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb a měří množství skleníkových
plynů, které odpovídají určitě aktivitě či výrobku.
Ekologická stopa stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město či region nebo celý
stát spotřebují v daném roce.
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i požadavky dle normy ISO 14001. Na druhou stranu, pokud již podnik zavedl EMS
dle ISO 14001, je na dobré cestě i ke splnění náročnějších požadavků programu EMAS.
Jedná se o komplexní nástroj prolínající všemi podnikovými činnostmi,
uplatňující se na všech organizačních stupních a dotýkající se všech zaměstnanců. Jeho
účinnost se umocňuje v součinnosti s dalšími dobrovolnými nástroji ochrany životního
prostředí, zejména environmentálním manažerským účetnictvím, ekomapingem
nebo čistší produkcí.
Úprava programu EMAS vychází z evropského nařízení, které je ze své podstaty
sekundárního právního předpisu EU přímo použitelné ve všech členských státech EU.
V počátcích byl využíván pouze průmyslovými a výrobními podniky, postupně
se otevřel všem organizacím, tedy i nevýrobním, a od roku 2012 ho mohou využívat
i podniky se sídlem v EU, které mají pobočky ve více členských státech EU či dokonce
ve třetích zemích. V České republice se program EMAS uplatňuje od poloviny 90. let
20. století a od té doby jeho praktické využití zaznamenalo zajímavý vývoj. Navzdory
původním záměrům jeho zavedení se počet registrovaných podniků ustálil na čísle 21,
přestože v minulosti byl tento počet vyšší. Dá se usuzovat, že jedním z důvodů této
situace může být neprodloužení registrace v programu. V každém případě se dle názoru
autorky jedná o relativně nízkou míru zapojení českých organizací do tohoto systému
a bylo by na místě zvážit zavedení takových opatření, která by organizace motivovala
k přistoupení k programu EMAS a zvýšila informovanost veřejnosti o tomto nástroji
ochrany životního prostředí.
Z charakteristiky programu EMAS, kterou autorka provedla výše v rámci této
kapitoly, vyplývá celá řada výhod a nevýhod tohoto systému. Hlavní nevýhodu
lze spatřovat ve značné administrativní zátěži kladené na podniky, které projeví
o zavedení programu EMAS zájem. Je evidentní, že celkový počet kroků, které musí
zájemce o program EMAS podstoupit, může odradit už v počátku tohoto procesu. Výše
popsaný problém se dle autorky může týkat především malých podniků, jež nemají
dostatečné personální či jiné kapacity na kvalitní zpracování všech požadovaných
kroků. Přesto lze konstatovat, že výhody zavedení programu EMAS převažují nad jeho
nevýhodami. Zvyšuje se důvěryhodnost a konkurenceschopnost podniku, dochází
k úsporám provozních nákladů, podnik s programem EMAS má snazší přístup
k veřejným zakázkám a celkově se zlepšuje dobré jméno podniku na veřejnosti. Aktivní
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účast zaměstnanců, která je jedním z klíčových prvků programu EMAS, přispívá
ke zlepšení komunikace uvnitř podniku i navenek a k celkovému zlepšení pracovního
prostředí. Výše uvedené výhody byly autorkou demonstrovány na rozboru
environmentálních prohlášení tří konkrétních organizací, který ve výsledku ukazuje,
že využití programu EMAS má reálné pozitivní dopady na životní prostředí, ať již
ho využívá podnik výrobní, nevýrobní či orgán veřejné správy. Rozbor dále potvrzuje,
že i dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí může být účinný a má v široké
soustavě nástrojů své nezastupitelné místo.
Nabízí se otázka, jak zvýšit motivaci podniků k přijetí programu EMAS.
Evropská unie v poslední době v této oblasti vyvíjí značné snahy a autorka se připojuje
s návrhem na zavedení úlev, které by podnikům uplatňujícím EMAS mohly být
poskytovány, ať už se jedná o daňové úlevy nebo další snížení poplatku za registraci
apod. Studiem celé problematiky dospěla autorka k přesvědčení, že ať už je budoucnost
programu EMAS jakákoli, bylo by vhodné povinně požadovat vytvoření a zveřejnění
hlášení, inspirované formou environmentálního prohlášení programu EMAS, u všech
podniků, jejichž činnost může mít negativní dopady na životní prostředí.

67

5. Ekologické zemědělství
Následující kapitola této diplomové práce pojednává o provozování ekologického
zemědělství. Zemědělská činnost ovlivňuje nejen půdu (půdní eroze, kontaminace
půdy), ale také jiné složky životního prostředí, jako vodu (povrchovou i podzemní)
a také atmosféru a klima jako celek.194 Ekologické zemědělství (angl. Organic Farming)
lze obecně vymezit jako moderní způsob obhospodařování půdy bez používání
chemických látek škodlivých pro životní prostředí, pro zdraví lidí a zdraví
hospodářských zvířat. Od druhé poloviny 20. století se stává ekologické zemědělství
alternativou k zemědělství konvenčnímu. Evropské právo vymezuje jako hlavní cíle
ekologického zemědělství udržitelný systém řízení zemědělství (zachování kvality
půdy, biodiverzity, efektivní využívání energií a přírodních zdrojů, dodržování norem
pro životní podmínky zvířat), produkci vysoké jakosti za použití technologií šetrných
k životnímu prostředí, zdraví lidí, zvířat a rostlin.195

5.1 Zařazení ekologického zemědělství do dobrovolných nástrojů
Zařazení ekologického zemědělství do systematiky dobrovolných nástrojů
ochrany životního prostředí je v teorii často spornou otázkou. Dle názoru autorky této
práce je vzhledem k významu ekologického zemědělství pro trvale udržitelný rozvoj
nanejvýš vhodné přiklonit se k názoru Drobníka, který uvádí, že z hlediska
dobrovolnosti přístupu k činnosti šetrnější k životnímu prostředí lze provozování
ekologického zemědělství do jisté míry do skupiny dobrovolných nástrojů zařadit,
a to konkrétně do jiných dobrovolně převzatých závazků. Na druhou stranu
je ekologickému zemědělci uložena povinnost registrace na Ministerstvu zemědělství
ČR a pokud tento orgán jeho žádosti o registraci vyhoví, musí podnikatel plnit
povinnosti stanovené zákonem upravujícím provozování ekologického zemědělství
a podrobit se kontrolnímu systému v ekologickém zemědělství.196
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SMOLEK, Martin. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2010. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 572.
SNOPKOVÁ, Tereza. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Zemědělské právo. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-584-5, s. 132-133.
DROBNÍK, Jaroslav. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 41.
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5.2 Právní rámec ekologického zemědělství
Na mezinárodní úrovni tvoří právní rámec vztahu životního prostředí
a zemědělství dokument Agenda 21, Úmluva o biologické rozmanitosti, Rámcová
úmluva o změně klimatu a Úmluva o boji proti desertifikaci. Významnou roli v této
oblasti zaujímá Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture
Organization), založena v rámci OSN v roce 1945. Na úrovni evropského práva byl
nejvýznamnějším dokumentem, který se zabýval vztahem životního prostředí
a zemědělství významnou měrou, Pátý akční program EU pro životní prostředí z roku
1992, vycházející ze Společné zemědělské politiky (Common Agriculture Policy), který
tuto

politiku

značně

reformoval.

Na

základě

této

reformy

vznikl

soubor

agro-environmentálních opatření, zdůrazňující mj. podporu rozvoje venkova. Další
reformu Společné zemědělské politiky přinesl Šestý akční program EU z roku 2002,
především podporou integrovaných zemědělských metod, zavádění extenzivních
výrobních postupů a právě ekologického zemědělství.197 V současné době je v platnosti
již Sedmý akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 (the 7 th Environment
Action Programme – 2014).198
Českou legislativu upravující danou problematiku lze rozdělit do tří základních
oblastí. První tvoří úprava ochrany jednotlivých složek životního prostředí, druhou
představují předpisy upravující mimoprodukční funkce zemědělství199 a konečně
třetí oblast tvoří předpisy upravující ekologické zemědělství, zejména pak zákon
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ekologickém
zemědělství“) a jeho prováděcí předpisy.200 Prováděcím předpisem k zákonu
o ekologickém zemědělství je vyhláška č. 16/2006 Sb., která stanoví vzor žádosti
o registraci a grafický znak pro biopotraviny.201 Koncepce úpravy ekologického
zemědělství ve výše uvedeném zákoně vychází aktuálně z akčního plánu pro roky
2016-2020, vypracovaného Ministerstvem zemědělství a schváleného vládou ČR v roce
197
198
199

200
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SMOLEK, Martin. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 574-578.
Přijatý Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20.11.2013.
Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění
agro-environmentálních opatření).
SMOLEK, Martin. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, op. cit., s. 580-581.
SNOPKOVÁ, Tereza. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Zemědělské právo, op. cit., s. 134.
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2015. Do právního rámce úpravy ekologického zemědělství v ČR samozřejmě patří
i přímo použitelné Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické
produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91
(dále jen „nařízení č. 834/2007“), jež je v současné době stále v platnosti. Zatímco
evropská legislativa určuje pravidla ekologické živočišné i rostlinné produkce, jejího
zpracování a obchodování s ní, včetně podmínek kontroly, je v působnosti národní
legislativy zakotvit na základě nařízení do českého právního řádu ještě podmínky
registrace a konkrétního kontrolního systému202, neboť tyto oblasti evropské nařízení
i přes svou přímou použitelnost ve všech členských státech EU neupravuje. Prováděcím
předpisem k nařízení č. 834/2007 je Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k tomuto nařízení, pokud jde o ekologickou produkci,
označování a kontrolu.
V průběhu roku 2018 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 848/2018 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o ekologickou
produkci, označování a kontrolu (dále jen „nařízení č. 848/2018“), které vstoupí
v platnost 1. 1. 2021. Dle tohoto přímo použitelného předpisu EU se hlavní změny
v regulaci ekologického zemědělství oproti dosud platnému nařízení č. 834/2007 budou
týkat zejména posílení kontrolního systému s cílem posílit důvěru spotřebitelů
v ekologické zemědělství, dále budou nastavena nová pravidla pro výrobce, která
by měla usnadnit drobným zemědělcům transformaci konvenčního zemědělství
na ekologické pomocí tzv. skupinové certifikaci. Další změny zavedou nová pravidla
pro dovážení ekologických výrobků tak, aby všechny produkty ekologického
zemědělství prodávané v EU měly stejný standard, a rozšíří okruh výrobků, které bude
možné označit za ekologické.203 Toto nařízení bylo tedy přijato v průběhu roku 2018
a bude aplikováno až od začátku roku 2021. Autorčin výklad o ekologické produkci
a označování ekologických produktů již z tohoto nařízení vychází, neboť základní
principy označování produktů jsou v obou výše zmíněných nařízeních téměř totožné.
202
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URBAN, Jaroslav, VAŠÁK, Jan a kol. Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce). Česká
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Výše zmíněné nařízení bylo v roce 2018 dle preambule204 přijato s cílem vyjasnění
pravidel pro ekologickou produkci tak, aby odpovídala vysokým očekáváním
spotřebitelů.

5.3 Porovnání ekologického a konvenčního zemědělství
Pojem ekologické zemědělství zahrnuje více alternativních směrů metod
hospodaření, které jsou šetrné k životnímu prostředí. V žádném z těchto směrů nesmí
být používány pesticidy a syntetická hnojiva, nicméně všechny směry zdůrazňují
zachování úrodnosti půdy a její ochranu. Významným rysem takového hospodaření
je využívání lokálních a obnovitelných zdrojů, řešení problému nadprodukce potravin
a podpora rozvoje venkova.205
Následující tabulka206 charakterizuje základní rozdíly mezi konvenčním
a ekologickým zemědělstvím v oblasti rostlinné produkce:
Konvenční zemědělství

Ekologické zemědělství

Kvantita a tržní kvalita

Procesní (i tržní) kvalita, bez důrazu na
kvantitu

Požadavek ekonomické rentability před

Požadavek biologicko-ekologické rovnováhy

ekologicko-biologickou rovnováhou

je kladen před ekonomické požadavky

Vysoký stupeň specializace

Mnohostranná produkce

Jednoduchý osevní postup

Pestrý osevní postup

Používání anorganických, snadno rozpustných

Používání organických a nesnadno

hnojiv

rozpustných anorganických hnojiv

Plošné aplikace agrochemikálií, pesticidů

Snaha o regulaci škodlivých činitelů

(biocidů), regulátorů atp. Redukcionistický

prostřednictvím pěstitelského systému.

přístup (řešení aktuálních problémů bez

Holistický přístup (snaha o komplexní

ohledu na celek)

systémové řešení)

204
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Srov. bod č. (9) preambule nařízení č. 848/2018.
URBAN, Jaroslav, VAŠÁK, Jan a kol. Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce), op. cit., s. 74.
Tabulka převzata z URBAN, Jaroslav, VAŠÁK, Jan a kol. Zemědělské systémy II. (Rostlinná
produkce), op. cit., s. 73.
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Níže uvedená srovnávací tabulka207 poskytuje základní přehled rozdílů mezi
konvenčním a ekologickým zemědělstvím v oblasti živočišné výroby:
Konvenční zemědělství

Ekologické zemědělství

Priorita – kvantita, poté kvalita

Priorita – ekologická kvalita

Intenzivní chov

Extenzivní chov

Snížená kvalita živočišných produktů

Biokvalita živočišných produktů

Řízená reprodukce, jednostranné šlechtění

Přirozená reprodukce

Snaha o maximalizaci přírůstků a užitkovosti

Důraz na kvalitu ustájení, transportu

Z uvedeného srovnání lze vyvodit, že ekologické zemědělství přináší i přes
značnou ekonomickou náročnost významný přínos pro ochranu životního prostředí
ve srovnání s tradičním způsobem zemědělského hospodaření, který je sice zdánlivě
vysoce ekonomicky efektivní, ale ekologicky mimořádně nestabilní, neboť často
opomíjí širší environmentální dopady hospodaření.
Pro ilustraci lze uvést, že v současné době (ke dni 27. 4. 2019) je v České
republice v Registru ekologických podnikatelů zaregistrováno 5694 ekologických
subjektů, z toho je 4631 ekologických zemědělců dle pojetí zákona o ekologickém
zemědělství.208 Celkově se podíl výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství
v ČR na zemědělském půdním fondu ČR neustále zvyšuje (např. v roce 2000 činil
3,86 %, v roce 2010 10,55 % a v současné době je tento podíl vyšší než 12,3 %).209
V roce 2017 bylo ekologickým způsobem obhospodařováno přes 520 tisíc hektarů
zemědělské půdy v ČR, čímž došlo k největšímu nárůstu plochy v ekologickém
zemědělství od roku 2011.210
207
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5.4 Cíle ekologického zemědělství
Pokud se podnikatel dobrovolně rozhodne zaregistrovat jako podnikatel
ekologického zemědělství, přijímá na sebe celou řadu závazků a povinností, které
mu plynou z legislativně pevně stanoveného systému a přísně nastavenými
a kontrolovanými pravidly.211 Z hlediska dopadu ekologického hospodaření na životní
prostředí je jeho činnost nezastupitelnou.
Z pohledu širších environmentálních souvislostí dochází činností ekologického
zemědělce k zachování a rozvíjení rozmanitosti ekosystému ekofarmy i jejího okolí,
ve vysoké míře jsou zachovány přirozené životní podmínky zvířat a tím, že v ekofarmě
dochází k uzavřenému koloběhu látek a jsou využívány místní zdroje, se minimalizují
ztráty hospodaření. Cílem ekologického podnikání je také široké využití obnovitelných
zdrojů se současným omezením používání zdrojů neobnovitelných a současně mohou
být v ekofarmě využívány organické odpady z průmyslových odvětví. Kromě těchto
environmentálních cílů má ekologické zemědělství napomáhat k harmonizaci rostlinné
i živočišné produkce a má i sociální aspekty významné pro rozvoj venkova a zlepšení
kvality života lidí na venkově.212

5.5 Registrace ekologického zemědělce
Základní podmínkou pro to, aby zemědělec mohl vystupovat jako ekologický
podnikatel, kterým rozumíme osobu hospodařící na ekofarmě a registrovanou podle
zákona o ekologickém zemědělství, je právě tato registrace u Ministerstva zemědělství.
Registrace probíhá dle výše zmíněné vyhlášky. Po podání žádosti o registraci začíná
plynout tzv. přechodné období, ve kterém by měl zemědělec své hospodaření
přizpůsobit pravidlům ekologického zemědělství a oddělit konvenční zemědělské
činnosti od ekologické výroby. Toto období je pro zemědělce často ekonomicky
náročné, neboť souvisí se zvýšením nákladů a snížením výnosů plynoucích z jeho
činnosti. Dále je žadatel povinen uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti s osobou
pověřenou Ministerstvem zemědělství k vydávání osvědčení o původu biopotraviny
211
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či bioproduktu (více v podkapitole č. 5.6). Pro ekologického podnikatele platí přísný
zákaz používání geneticky modifikovaných organismů, má povinnost chovat pouze
určené druhy hospodářských zvířat, dále má povinnost aplikovat jen stanovené postupy
zpracování biopotravin a bioproduktů.213 Registrace podnikatele u Ministerstva
zemědělství je nástrojem administrativním214, z čehož vyplývá, že po udělení registrace
již z ekologického zemědělství mizí prvek dobrovolnosti, neboť jak již bylo uvedeno
výše, ekologický zemědělec pak musí dodržovat podmínky plynoucí ze zákona
o ekologickém zemědělství.
Motivace zemědělce k zapojení se do systému ekologického zemědělství může
být různá. Přijetí přísnějších podmínek pro zemědělskou produkci znamená výrazné
zvýšení kvality výrobků, což odpovídá současným trendům, které na zemědělskou
produkci kladou spotřebitelé. Dalším důvodem může být snaha o návrat k tradičním
způsobům hospodaření šetrným k životnímu prostředí. Podnětem může být i vysoký
stupeň uvědomění si skutečnosti, že v konvenčním způsobu provozování zemědělství
není budoucnost. Motivací zemědělce samozřejmě mohou být i ekonomické stimuly,
které mu umožňují snadnější přechod od zemědělství konvenčního, vzhledem
ke ztrátám plynoucím z nižší intenzity zemědělské výroby. V neposlední řadě
je důležitým důvodem pro přechod na ekologickou produkci možnost používat
označování

bioproduktů

a

biopotravin

značkou

ekologické

produkce,

resp. ekologického zemědělství, což je dobrý marketingový nástroj cílený
na spotřebitele a poskytující ekologickému zemědělci výhodu v rámci konkurenčního
boje.

5.6 Označování biopotravin a bioproduktů
Právní rámec označování biopotravin a bioproduktů je dán výše zmíněným
nařízením č. 834/2007, které je dosud v platnosti, dále pak poměrně nedávno přijatým
nařízením č. 848/2018 a současně také částí první, hlavy IV zákona o ekologickém
zemědělství. Jak již bylo uvedeno výše, v této podkapitole věnované ekologické
produkci a označování ekologických produktů autorka vychází převážně z nařízení
č. 848/2018 (dále také „nařízení o ekologické produkci“), vzhledem k velmi podobné
213
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úpravě označování produktů v obou výše uvedených přímo použitelných evropských
předpisů.
Základním prvkem celé koncepce ekologického zemědělství je právě systém
označování ekologických produktů, které má význam jednak pro výrobce (zvýšení
konkurenceschopnosti), ale hlavně pro spotřebitele, neboť jen produkt pocházející
z provozů, které splňují podmínky ekologického zemědělství, je možno označit jako
produkt ekologický. Spotřebitel tak má možnost vybrat si takové produkty, u kterých
je záruka, že byly vyrobeny za takových podmínek, kdy nedocházelo ke znečisťování
životního prostředí215 či k průmyslovému velkochovu zvířat.
V České republice zajišťují osvědčování bioproduktů a biopotravin následující
kontrolní a certifikační organizace:216 KEZ o.p.s., kód CZ-BIO-001; ABCERT AG,
organizační složka, kód CZ-BIO-002; Biokont CZ, s.r.o., kód CZ-BIO-003; Bureau
Veritas Czech Republic, spol. s r.o., kód CZ-BIO-004.
Každý ekologický podnikatel je alespoň jedenkrát ročně podroben komplexní
kontrole jednou z výše uvedených organizací, dále je asi 7 % registrovaných
ekologických zemědělců navíc kontrolováno také státem. Kontrola je zajištěna
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na základě výběru
provedeného Ministerstvem zemědělství. Od roku 2016 současně kontrolují ekologické
podnikatele i další orgány státu, jako Státní veterinární správa a Státní zemědělská
a potravinářská inspekce. Pokud kontrolní orgány zjistí porušení předpisů vztahujících
se na ekologickou produkci, dávají podnět Ministerstvu zemědělství k zahájení
správního řízení, resp. řízení o přestupcích. Produkt, který nesplňuje požadavky
ekologické produkce, musí být stažen z trhu a musí být odstraněno označení výrobku
logem ekologické produkce. Správní řízení o přestupcích již od 1. 7. 2017 probíhá
dle nové právní úpravy dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.217 I zákon o ekologickém zemědělství
reagoval na změnu přestupkového řízení novelou č. 183/2017 Sb., tzv. „velkým
215
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změnovým zákonem“, který sjednotil terminologii a zavedl jednotný pojem
„přestupek“.
Základní podmínkou toho, aby produkt mohl být označen jako bioprodukt
nebo biopotravina a nést logo ekologické produkce EU, je skutečnost, že obsahuje
výhradně nebo téměř výhradně ekologické složky, čímž se dle bodu (78) preambule
nařízení o ekologické produkci rozumí minimálně 95 % hmotnostních složek produktu.
Další podmínkou je splnění obecných pravidel produkce dle čl. 9 nařízení o ekologické
produkci, mezi něž patří např. povinnost uchovávat produkty užívané pro ekologické
produkční jednotky odděleně od produktů užívaných pro konvenční produkční jednotky
(dle bodu 10. písm. a) zmíněného nařízení). Článek 11 nařízení o ekologické produkci
výslovně zakazuje používání geneticky modifikovaných organismů (GMO), produktů
získaných z GMO a produktů získaných za použití GMO v potravinách či krmivu.
Pro produkty a potraviny, které splňují výše uvedené podmínky, je možno v souladu
s článkem 30 bod 1. nařízení o ekologické produkci použít označení pomocí výrazů
„bio“ nebo „eko“, které může být použito v označení produktu, propagačním materiálu
nebo na obchodních dokladech. Výrazy užívané v jednotlivých státech jsou dále
specifikovány v příloze IV nařízení o ekologické produkci, kde jsou pro ČR stanoveny
výrazy „biologický“ a „ekologický“. Povinným údajem je kromě loga dle čl. 32 bod 1.
písm. a) nařízení o ekologické produkci i číselný kód kontrolního subjektu, jehož
kontrole daný ekologický zemědělec podléhá. V případě použití loga ekologické
produkce EU je nutno uvést také údaj o místě, kde byly vyrobeny suroviny, ze kterých
se produkt skládá (např. „zemědělská produkce EU“, nebo „zemědělská produkce mimo
EU“, případně „zemědělská produkce EU/mimo EU“, jak je stanoveno v čl. 32 bod 2.
nařízení o ekologické produkci. Pro užívání loga ekologické produkce EU je dále
důležitý čl. 33 bod 5. nařízení o ekologické produkci, který stanoví, že „při označování,
obchodní úpravě a propagaci produktů, jež jsou v souladu s tímto nařízením, smějí být
použita vnitrostátní a soukromá loga“.
Logo ekologické produkce EU má grafickou podobu znázorňující motiv listu
s 12 evropskými hvězdami v zelené či černobílé podobě („biolist“), zatímco logo
„Produktu ekologického zemědělství“, které je užívané v České republice („biozebra“),
má podobu půlkruhu s vertikálními pruhy a písmeny BIO a nápisem „Produkt
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ekologického zemědělství“ a používá se v barevné i černobílé verzi.218 Logo EU
pro ekologickou produkci bylo vytvořeno v roce 2010 a od roku 2012 je povinné
ho používat na obalech všech ekologických potravin vyrobených v EU.219 Podoba
evropského i národního loga je pro ilustraci uvedena v příloze č. 8.
Co se týče užívání loga „Produkt ekologického zemědělství“ v ČR, jsou pravidla
jeho použití dána zákonem o ekologickém zemědělství, a to konktrétně z ust. § 22 a 23
zmíněného zákona. Zákon zde také upravuje tzv. osvědčení o původu bioproduktu,
které je vydáno na žádost ekologického zemědělce ve lhůtě 30 dnů od provedení
kontroly, které platí minimálně 1 kalendářní rok (max. 15 měsíců), pokud ekologický
zemědělec splnil podmínky zákona o ekologickém zemědělství i nařízení o ekologické
produkci. Pro používání národního loga je významný bod č. (26) preambule dosud
platného nařízení č. 834/2007, který stanoví, že logo EU nesmí bránit současnému
používání vnitrostátních nebo soukromých značení.
Otázkou zůstává význam současného používání evropského a národního loga
na obalu téhož výrobku, neboť ani z evropské ani české právní úpravy neplyne
nadřazenost jednoho typu označování výrobků nad druhým. Z výše uvedeného
je zřejmé, že na výrobku může být současně použito jak logo evropské, tak národní
a systémy používání obou označení jsou vzájemně provázány. Česká právní úprava
nestanoví žádné požadavky, které by šly nad rámec přímo použitelného nařízení
o označování ekologické produkce.
Dle Ministerstva zemědělství se logo EU užívá u potravin vyrobených v EU,
české logo u potravin vyrobených v ČR a zároveň je možné použít k označení
bioproduktů a biopotravin i soukromé logo. Obě loga mohou být uvedena na obalech
výrobků pocházejících z jiných členských států EU nebo z třetích zemí, avšak pouze
za podmínky, že mají příslušný certifikát, a zároveň je povinnost uvést na obalu místo,
kde byly suroviny vyprodukovány, textem „z EU“ či „mimo EU“, příp. označením
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konkrétního státu.220 Autorka zařadila do přílohy č. 9 fotografie výrobků nesoucí
národní i evropská loga ekologické produkce.

5.7 Finanční podpora ekologického zemědělství ze strany státu a EU
Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, které vstoupilo
v platnost v roce 2014, stanovuje podmínky poskytování finančních prostředků
na rozvoj venkova pro období 2014–2020. V roce 2015 se tak pro zemědělce otevřela
možnost vstupu do nových závazků opatření „Ekologické zemědělství“ v rámci nového
Programu rozvoje venkova, který schválila vláda v červenci 2014 a následně i Evropská
komise v květnu 2015. Konkrétní podmínky poskytování dotací podnikatelům
hospodařícím v ekologickém zemědělství upravuje nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,
o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.
Z údajů Ministerstva zemědělství ČR vyplývá, že během roku 2017 bylo podáno
5959 žádostí v celkovém objemu 1 391 mil. Kč, což představuje nárůst o 4,4 %
ve srovnání s rokem předcházejícím.221 Pro ilustraci autorka této práce uvádí v příloze
č. 10 celkový vývoj dotací pro ekologické zemědělství v ČR.

5.8 Kontroly podmíněnosti
V roce 2003 byl přijat systém provádění Kontroly podmíněnosti (angl. Cross
Compliance), iniciovaný reformou

Společné

zemědělské politiky EU, který

je významným nástrojem k zachování poskytování evropských dotací při řešení
negativních dopadů zemědělství na životní prostředí. Na základě tohoto systému
se od roku 2009 v České republice zahájilo provádění Kontrol podmíněnosti formou
poskytování přímých podpor a dalších dotací, jejichž vyplácení je podmíněno plněním
standardů tzv. „Dobrého zemědělského a environmentálního stavu“, zkratka DZES
(v angl. Good Agricultural and Environmental Conditions, zkratka GAEC). Obsahem
220
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těchto standardů k udržení půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu jsou
povinné požadavky zahrnující následující tři oblasti:
I.

Životní prostředí, změna klimatu, dobrý zemědělský a environmentální
stav půdy

II.
III.

Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin
Dobré životní podmínky zvířat.222

Dodržování

výše

specifikovaných

standardů

je

kontrolováno

Státním

zemědělským intervenčním fondem a také Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským.223 Pokud žadatel o dotace podmínky poruší, dotace mu může být
krácena, případně neposkytnuta vůbec.224 Od roku 2015 došlo ve standardech DZES
k některým změnám v souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky na léta
2014-2020 a v současné době se uplatňuje sedm standardů, které se týkají ochranných
pásů podél vodních toků, zavlažovacích soustav, ochrany podzemních vod před
znečištěním, minimálního pokryvu půdy, minimální úrovně obhospodařování půdy
k omezování eroze, zachování úrovně organických složek půdy včetně zákazu
vypalování strnišť či zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům
rostlin.225

5.9 Shrnutí
Ekologické zemědělství přináší celou řadu pozitivních dopadů na životní prostředí
jako celek. Pokud se podnikatel v zemědělství rozhodne k registraci do systému
ekologického zemědělství, je zřejmé, že ho k tomu nevedou ekonomické cíle, ale zájem
na zachování kvality životního prostředí, zdraví ostatních lidí i udržení biologické
rozmanitosti přírody.
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Jak již bylo výše uvedeno, systém ekologického zemědělství je obtížně
zařaditelný do soustavy nástrojů ochrany životního prostředí. Po prostudování celé
problematiky ekologického zemědělství a jeho srovnání se zemědělstvím konvenčním
autorka této práce dospěla k závěru, že právě prvek dobrovolnosti, který je zde přítomen
na počátku rozhodovacího procesu a postupně se vytrácí, je tím základním rysem, který
tento nástroj nutně řadí právě mezi dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí,
a to i přes výraznou regulaci státem. Jedná se proto o klasický dobrovolný nástroj
ochrany životního prostředí.
Je také zřejmé, že ekologické zemědělství úzce souvisí s uplatňováním ostatních
dobrovolných nástrojů, zejména co se týče problematiky environmentálního značení
výrobků a potravin a s tím související ochrany spotřebitele, jejíž důležitost v posledních
letech stoupá v rámci celého právního řádu České republiky.
Laická veřejnost se na produkty s označením „bio“ či „eko“ často dívá
s despektem či nízkou důvěrou, které pravděpodobně vychází z neznalosti dané
problematiky a nízké informovanosti o podmínkách ekologické produkce. Častým
argumentem, který autorka ve svém okolí zaregistrovala, je přesvědčení veřejnosti
o tom, že zemědělec si používání loga ekologické produkce pouze zaplatí a nemusí
už konat žádné další kroky.
Význam ekologického zemědělství plyne z významu zemědělství jako takového,
avšak z hlediska principu trvale udržitelného rozvoje má v horizontu budoucích let
budoucnost právě ekologické zemědělství. Studiem zpráv Ministerstva životního
prostředí a Ministerstva zemědělství se autorka utvrdila v názoru, že v širokém
uplatnění ekologického zemědělství je budoucnost, o čemž svědčí stále rostoucí podíl
ekologicky hospodařících subjektů na celkové produkci. Pro tento závěr hovoří
i nedávné události v sousední Spolkové republice Německo, kde se objevují první hlasy
o uzákonění povinného ekologického zemědělství především z důvodu, aby mohla být
zachráněna společenstva včel, kterých kolem nás každým rokem ubývá. Autorka
se domnívá, že podobný postoj bude v blízké budoucnosti muset zaujmout
i zákonodárná moc České republiky a dalších zemí světa.
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6. Dobrovolné environmentální dohody
V následující kapitole bude nejprve nastíněna problematika veřejnoprávních
smluv, neboť veškeré dobrovolné environmentální dohody jsou uzavírány právě
v režimu veřejnoprávních smluv, jejichž komplexní právní úpravu od procesu uzavírání,
platnosti a účinnosti, řešení sporů z těchto smluv, přezkumu až po jejich zrušení
obsahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“). Pozornost bude věnována dobrovolným environmentálním dohodám
upraveným v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), jejichž analýza tvoří
nejdůležitější část této kapitoly. Nebude opomenuta ani oblast účasti veřejnosti,
a to obcí a spolků, která se projevuje v úpravě některých popisovaných dohod. V závěru
kapitoly se pak autorka pokusí vyhledat a popsat úpravu dobrovolných dohod či s nimi
souvisejících institutů i v některých dalších složkových právních předpisech ochrany
životního prostředí a navrhnout zlepšení právní úpravy de lege ferenda.

6.1 Veřejnoprávní smlouvy
Jak již bylo výše uvedeno, základní a komplexní úpravu veřejnoprávních smluv
lze nalézt ve správním řádu, konkrétně v ust. § 159 a násl. tohoto zákona. Veřejnoprávní
smlouvou se dle ust. § 159 odst. 1 správního řádu rozumí „[…] dvoustranný
nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti
veřejného práva“. Teorie226 rozlišuje dva základní typy veřejnoprávních smluv,
a to smlouvy koordinační dle ust. § 160 správního řádu, s nimiž se v úpravě smluvní
ochrany přírody a krajiny setkat nelze, a smlouvy subordinační, k jejichž uzavření
je dle ust. § 161 odst. 1 správního řádu nutné speciální zákonné zmocnění. K těmto
dvěma základním typům pak teorie přidává ještě veřejnoprávní smluvní vztahy
mezi osobami soukromého práva, týkající se převodu nebo způsobu výkonu jejich práv
nebo povinností, které jsou uzavírané v režimu ust. § 162 správního řádu.
Vedle zmíněných lze najít ještě speciální druh veřejnoprávních smluv,
označovaný jako ostatní veřejnoprávní smlouvy či veřejnoprávní smlouvy sui generis,
226

STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2012. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3, s. 240-260.
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na něž se vztahují obecná ustanovení správního řádu o veřejnoprávních smlouvách
(ust. § 159 a § 163 až § 170 správního řádu).227 Do této kategorie spadají dle názoru
autorky nejen dohody dle ust. § 39 zákona a ochraně přírody a krajiny, jak uvádí
citovaný Závěr poradního sboru č. 6/2005, ale právě i všechny další z níže uvedených
dohod, které nenaplňují znaky smluv subordinačních. Výše zmiňovaný Závěr poradního
sboru dále specifikuje, že v případě těchto smluv jde o zvláštní smluvní typ, který není
správním řádem upravený, což je v pořádku, neboť výčet smluvních typů ve správním
řádu není výlučný a zvláštní zákon může upravit i jiný druh veřejnoprávní smlouvy.
U jednotlivých druhů veřejnoprávních dohod upravených zákonem o ochraně přírody
a krajiny bude vždy jednoznačně řečeno, zda konkrétní dohoda spadá do kategorie
subordinačních nebo ostatních veřejnoprávních smluv.
Nejdůležitějšími zásadami, které musí být při uzavírání veřejnoprávních smluv
dodrženy, jsou zejména ty, že veřejnoprávní smlouva nesmí jít contra legem ani praeter
legem, musí být v souladu s veřejným zájmem, její uzavření (kdy jednou ze stran
je správní orgán) nesmí snižovat důvěryhodnost veřejné správy, musí být účelné
a správní orgán musí mít v procesu uzavírání smlouvy za cíl plnění úkolů veřejné
správy. Veřejnoprávní smlouva musí být nadto uzavřena písemně s projevy vůle všech
smluvních stran na téže listině.228
Subordinační veřejnoprávní smlouvy jsou uzavírány mezi orgánem veřejné správy
a osobou, která by ve správním řízení měla postavení tzv. hlavního účastníka
(dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu). Předmětem těchto smluv jsou záležitosti, o nichž
by běžně proběhlo správní řízení, jehož výstupem by bylo správní rozhodnutí v dané
věci. Subordinační smlouva vydání tohoto rozhodnutí nahrazuje a lze ji vydat
před zahájením správního řízení i v jeho průběhu. K nabytí účinnosti veřejnoprávní
smlouvy se nevyžaduje souhlas tzv. hlavních účastníků dle ust. § 27 odst. 1 správního
řádu, neboť tyto osoby, které by potenciálně byly hlavními účastníky správního řízení,
budou nutně smluvními stranami dané veřejnosprávní smlouvy a jejich pouhý souhlas
s jejím uzavřením by nepostačoval. Veřejnoprávní smlouva musí zavazovat všechny
osoby, které spojuje společenství práv nebo povinností s těmito hlavními účastníky,
227

228

Závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 6/2005 ze zasedání dne 24. 6. 2005.
Ministerstvo vnitra. In mvcr.cz [online]. © 2019 [cit. 24. 3. 2019]. Dostupný z: <https://www.mvcr.cz/
clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx>
Ustanovení § 159 a § 164 odst. 1 správního řádu.

82

neboť je závazná právě jen pro smluvní strany, nikoli pro třetí osoby.229 Souhlas
tzv. hlavních účastníků s uzavřením smlouvy tedy vyžadován není, avšak u skupiny
tzv. vedlejších účastníků je tomu přesně naopak.
Smlouva se dle ust. § 161 odst. 1 správního řádu totiž stává účinnou
až v okamžiku, kdy s jejím obsahem písemně souhlasí všichni tzv. vedlejší účastníci
běžného správního řízení (dle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu), kdyby takové řízení
namísto uzavření veřejnoprávní smlouvy proběhlo. „Lze tedy říci, že dotčené osoby
mají v případě uzavírání veřejnoprávních smluv silnější postavení než ve správním
řízení.“230 Tato skutečnost vede autorku k názoru, že uzavírání veřejnoprávních smluv
se správními orgány by pro dotčené osoby mohlo být lákavé, i vzhledem k obecně
známým obavám, které má veřejnost s řešením záležitostí ve správních řízeních
spojené, ať už k nim vedou důvody jako přílišná formálnost, složitost či delší
projednávání ve správním řízení ve srovnání s uzavřením smlouvy.
Označení „subordinační“ neznamená, že by strany smlouvy byly v nerovném
postavení neboli v roli nadřízených a podřízených subjektů, jak je tomu v případě
vydávání vrchnostenských správních aktů. Subordinace v tomto případě znamená,
že v případě neuzavření veřejnoprávní smlouvy může správní orgán daný vztah upravit
individuálním správním aktem.231
Závěrem k výše nastíněné formě činnosti veřejné správy je nutné poznamenat,
že „[…] ve veřejnoprávních smlouvách lze sjednat povinnosti přesahující rozsah
povinností vyplývajících přímo z právních předpisů“.232 Právě tato „nadstavba“
nad závazky plynoucí z obecně závazných právních předpisů je jedním z principů, který
prolíná všemi dobrovolnými nástroji ochrany životního prostředí.
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6.2 Dobrovolné dohody v zákoně o ochraně přírody a krajiny
Těžištěm úpravy dobrovolných environmentálních dohod v právním řádu ČR
je právě zákon o ochraně přírody a krajiny, který ve svých ustanoveních zakotvuje
několik

druhů

těchto

dohod.

Jejich

podstatou

je

především

subsidiarita

k administrativním nástrojům uplatňovaným v této oblasti, ať už se jedná o vydávání
souhlasů, povolování výjimek ze zákazů či vydávání individuálních správních aktů
v podobě nejrůznějších rozhodnutí. Vazba na administrativní nástroje je tedy zřejmá.
Dobrovolné dohody se dále promítají i do ekonomických nástrojů ochrany životního
prostředí, jak bude patrno zejména u poskytování příspěvků v režimu ust. § 69 zákona
o ochraně přírody a krajiny.
Jako u všech dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí se i u těchto
dobrovolných dohod projevuje princip prevence společně s principem účasti veřejnosti.
Význam dobrovolného smluvního zapojování subjektů do ochrany přírody je založen
na přesvědčení, že dobrovolně převzaté závazky a povinnosti by měly být mnohem více
dodržovány v porovnání s povinnostmi, které jsou podřízeným subjektům ukládány
správními orgány z pozice nadřízených orgánů v rámci vrchnostenské veřejné správy.233
Je tedy zřejmé, že právě princip prevence je společně s principem dobrovolnosti vůdčí
ideou, která prostupuje celou právní úpravou smluvní ochrany přírody a krajiny.
Dobrovolné veřejnoprávní smlouvy na úseku ochrany přírody a krajiny zajišťují
šetrnější vztah k přírodě a umožňují stanovit vyšší požadavky, než jsou ty vyplývající
z individuálních správních aktů nebo obecně závazných právních předpisů. Zvláštností
těchto dohod je také skutečnost, že zakládají vzájemnost oprávnění a povinností
ve vztahu subjektů veřejné správy k osobám, vůči nimž výkon veřejné správy směřuje.
Tyto osoby dobrovolně omezí tradiční způsob hospodaření či dobrovolně uzavřou
závazek k aktivní péči z důvodu ochrany přírody.234 Právě vzájemnost neboli reciprocita
práv a povinností stanovených ve smlouvě je dle názoru autorky dalším z důvodů, které
by mohly přispět k častějšímu využívání institutu smluvní ochrany nejen na úseku
ochrany přírody a krajiny, ale i v dalších oblastech práva životního prostředí,
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neboť díky této skutečnosti musí být pro vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí
jistě atraktivnější v porovnání s autoritativním správním aktem veřejné správy.
6.2.1 Smluvní ochrana dle § 39
Zákon o ochraně přírody a krajiny je komplexním právním předpisem upravujícím
largo sensu ochranu veškeré přírody a krajiny, rostlin, živočichů i neživé přírody,
včetně územní a druhové ochrany. Vedle obecné ochrany, zahrnující prostředky
ochrany jako např. územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky,
obecnou ochranu ptáků, rostlin a živočichů, ochranu neživé přírody a dřevin rostoucích
mimo les i ochranu krajinného rázu zákon zakotvuje i zvláštní ochranu přírody
a krajiny, která je představována právě územní a dále druhovou ochranou, která mimo
jiné zahrnuje ochranu památných stromů. V souvislosti s přijímáním evropských
unijních předpisů je v některé literatuře zmiňována třetí kategorie ochrany,
a to evropská. Územní ochrana přírody a krajiny se projevuje vyhlašováním zvláště
chráněných území, jejichž kategorie upravuje ust. § 14 zákona o ochraně přírody
a krajiny, dle něhož těmito jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
První dvě jmenované kategorie tvoří tzv. velkoplošná zvláště chráněná území, ostatní
jsou označována jako tzv. maloplošná území. Veškerá zvláště chráněná územní jsou
vyhlašována

obecně

závazným

právním

předpisem.235

Alternativou

k tomuto

vyhlašování je právě v případě maloplošných zvláště chráněných území uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi vlastníkem dotčeného pozemku a orgánem ochrany
přírody a krajiny. U velkoplošných území tato možnost v zákoně stanovena není.
Úprava smluvní ochrany v ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny
je historicky nejstarší veřejnoprávní smlouvou v celé této oblasti.236 Smluvní ochrana
zde byla upravena ještě před nabytím účinnosti správního řádu, který veřejnoprávní
smlouvy explicitně zakotvil do právního řádu ČR. Dle komentáře k zákonu
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toto ustanovení „[…] obsahuje možnost zapojit do ochrany přírody i vlastníky
dotčených pozemků“.237
V platném a účinném znění zahrnuje smluvní ochrana podle ust. § 39 zákona
o ochraně přírody a krajiny tři oblasti, kterými jsou 1) smluvní ochrana evropsky
významných lokalit, 2) smluvní ochrana památných stromů a 3) smluvní ochrana jiných
území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou zastoupeny významné
či jedinečné ekosystémy v rámci příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště
vzácných či ohrožených druhů živočichů nebo rostlin (dále jen „smluvní ochrana jiných
území“). V následujícím oddíle této práce bude poskytnuta charakteristika všech tří typů
smluvní ochrany jednotlivě. Poté autorka považuje za důležité shrnout ty znaky,
které mají všechny tři oblasti smluvní ochrany zakotvené v tomto ustanovení společné.
Smluvní ochrana evropsky významných lokalit238 představuje nejdůležitější
a v praxi nejčastěji využívaný nástroj smluvní ochrany. Zákon v ust. § 39 odst. 1
stanoví, že „ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně
v součinnosti s vlastníky pozemků.“ Smlouvu mezi vlastníkem dotčeného pozemku
a orgánem ochrany přírody lze dle tohoto ustanovení uzavřít pro evropsky významné
lokality namísto vyhlášení tzv. maloplošných území (národní přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky)239 a dále pak k ochraně
památného stromu.
Výše zmíněná smluvní ochrana bývá označována jako obecná smluvní ochrana
evropsky významných lokalit. Zvláštní smluvní ochrana těchto území je obsažena
v ust. § 45c zákona o ochraně přírody a krajiny, který stanoví postup pro jejich
237
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vyhlašování.240 Podle tohoto ustanovení orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne
vyhlášení

nařízení

vlády

(zahrnující

evropsky

významné

lokality

zařazené

do evropského seznamu) obligatorně upozorní vlastníky pozemků formou veřejné
vyhlášky, že ochrana evropsky významných lokalit na jejich pozemku může být
zajištěna smluvně. Pokud se vlastník pozemku do 60 dnů nevyjádří nebo do dvou let
nedojde k uzavření takové smlouvy, bude zvláště chráněné území k ochraně evropsky
významné lokality vyhlášeno klasickým způsobem. Zde je dle názoru autorky patrná
subsidiarita dobrovolných environmentálních dohod ve vztahu ke klasickému
vyhlašování zvláště chráněných území. Orgán ochrany přírody se nejprve musí pokusit
o uzavření dohody s vlastníkem pozemku, až v případě neúspěchu při uzavření dohody
pak nastupuje vyhlášení zvláště chráněného území způsobem podle zákona,
a to dle kategorie příslušného zvláště chráněného území.
Nejasné je, co přesně zákonodárce zamýšlel slovy „prohlásit území za chráněné“
na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem pozemku a orgánem, který je oprávněn
k jejich vyhlášení. Podle Knotka nestačí k prohlášení území za chráněné nabytí
účinnosti smlouvy, ale musí nadto dojít k vydání deklaratorního rozhodnutí
v souvislosti s označením daného smluvně chráněného území.241
Druhá oblast smluvní ochrany se dotýká stromů a jejich vyhlašování
za stromy památné. Památné stromy jsou běžně vyhlašovány individuálním správním
aktem, a to rozhodnutím orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. § 46 odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny. Alternativní možností, jak chránit mimořádně významný
strom, jejich skupiny a stromořadí, je právě uzavření veřejnoprávní subordinační
smlouvy v režimu ust. § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k charakteru
takto uzavřené veřejnoprávní smlouvy je zde důležitou otázkou účast obcí a spolků,
o níž bude více pojednáno v samostatné podkapitole věnované účasti veřejnosti.242
Smluvní ochrana jiných území, která tvoří třetí oblast smluvní ochrany, byla
již specifikována výše. Dle komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny se jedná
o svébytný institut zákona, který stojí vedle kategorií zvláště chráněných území, neboť
netvoří jen alternativu ke klasickému vyhlašování těchto území pomocí obecně
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závazného právního předpisu.243 Stejného názoru je i Knotek, který uvádí, že tuto
smluvní ochranu lze považovat za zcela nový institut stojící samostatně vedle kategorií
zvláště chráněných území.244 Z výše uvedeného lze dovodit, že pouze v případě smluvní
ochrany evropsky významných lokalit a smluvní ochrany stromů je možné hovořit
jako o alternativním řešení k běžnému vyhlašování takových lokalit za chráněné
a stromů za památné.
V následujícím textu se autorka zaměří na znaky dobrovolných environmentálních
dohod, které mají všechny tři oblasti smluvní ochrany v ust. § 39 zákona o ochraně
přírody a krajiny společné. Jak již bylo uvedeno výše, všechny tři typy smluv v rámci
smluvní ochrany přírody a krajiny jsou uzavírány v režimu smluv veřejnoprávních
dle správního řádu. Pouze v jednom případě se však jedná o veřejnoprávní smlouvu
subordinační, a to u smluvní ochrany památných stromů, kde smlouva nahrazuje vydání
individuálního správního aktu, kterým je rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny
o vyhlášení stromu za památný. Smluvní ochrana evropsky významných lokalit
či jiných území však nahrazuje normativní správní akt, kterým je území vyhlašováno
za zvláště chráněné, proto lze v jejich případě hovořit o veřejnoprávní smlouvě
sui generis.245 Smlouva slouží k zajištění veřejného statku, kterým je příznivé životní
prostředí, a je uzavírána ve veřejném zájmu, proto lze dovodit, že se opravdu jedná
o smlouvu veřejnoprávní, nikoli soukromoprávní.246
Smluvní ochrana je dle ust. § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny uzavírána
na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným
orgánem ochrany přírody. Písemná forma smlouvy uzavřené mezi těmito dvěma
subjekty je nezbytným předpokladem pro zřízení smluvní ochrany.247 Dle Knotka
je termín „vlastník dotčeného pozemku“ nepřesný, neboť označení „vlastníci
nemovitostí“ by lépe vystihovalo typické a vhodné využití těchto smluv, kterými
243
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je v praxi uzavírání smluvní ochrany u budov, které slouží jako útočiště pro kolonie
netopýrů. Orgány ochrany přírody, které jsou druhým subjektem této smluvní ochrany,
mohou být pak nejrůznější orgány, ať už pověřený obecní úřad, obecní úřad obce
s rozšířenou působností, újezdní úřad, krajský úřad, správa národního parku a chráněné
krajinné oblasti, Ministerstvo obrany či Ministerstvo životního prostředí. Vždy se bude
jednat o orgán ochrany přírody, který by v daném případě rozhodoval o vyhlášení
zvláště chráněného území či památného stromu, pokud by nedošlo k uzavření
smlouvy.248
Smluvní ochrana evropsky významné lokality, památného stromu či jiného území
je dle ust. § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny „na základě smlouvy vázána
k pozemku formou věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá
příslušný orgán ochrany přírody“. Věcné břemeno je sice soukromoprávním institutem,
avšak na charakter smlouvy jako smlouvy veřejnoprávní nemá dle názoru autorky tato
skutečnost vliv. Pouze forma věcného břemene zajišťuje trvalost smluvního vztahu,
neboť zřízením věcného břemene k nemovitosti práva a povinnosti s ním spojená
zůstávají v platnosti i poté, kdy dojde ke změně v osobě vlastníka nemovitosti.
V případě smluvní ochrany přírody a krajiny lze hovořit pouze o tzv. osobním věcném
břemeni (in personam), z něhož je oprávněn pouze konkrétní individualizovaný subjekt,
nikoli o věcném břemenu in rem. Problematickou otázkou nicméně zůstává, jaký
subjekt by měl být touto konkrétní osobou, v jejíž prospěch se uvedené věcné břemeno
zřídí. Dle Knotka by tímto subjektem měl být především stát, resp. jeho organizační
složky a orgány obcí a krajů. S tímto však souvisí další problém, spočívající
v poskytování finančních náhrad (kompenzací) vlastníkům nemovitostí, které
by samozřejmě musel poskytovat právě ten subjekt, na něhož bude věcně břemeno
zapsáno v katastru nemovitostí. Pokud by tímto subjektem byl např. orgán kraje, který
by musel finanční náhradu poskytnout ze svého rozpočtu, lze jen stěží předpokládat
jeho ochotu takovou veřejnoprávní smlouvu vůbec uzavřít.249 Omezení vyplývající
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z věcného břemene dopadají pouze na vlastníka dotčeného pozemku, nikoli na třetí
osoby.250
Smlouvu lze ve všech třech oblastech uzavřít pouze v případě, že tato území
či stromy dosud nejsou předmětem zvláštní ochrany, jak stanoví ust. § 39 zákona
o ochraně přírody a krajiny. Obsah smlouvy je rámcově vymezen také v tomto
ustanovení zákona, které stanoví, že „smlouva musí obsahovat zejména a) vymezení
ochranných podmínek chráněného území nebo památného stromu, b) způsob péče
o chráněné území nebo strom.“ Náležitosti obsahu smlouvy měly být dle tohoto
ustanovení zákona upraveny vyhláškou Ministerstva životního prostředí jako
prováděcím právním předpisem k zákonu. K přijetí této vyhlášky však do dnešního dne
nedošlo, jako náhrada byl v roce 2008 vydán pouze metodický pokyn251 pro uzavírání
smluvní ochrany, který je určen orgánům ochrany přírody.252 Dle názoru autorky
je právě toto provizorní řešení jedním z důvodů, proč v praxi nedochází k častějšímu
uzavírání smluv v oblasti ochrany přírody a krajiny. K náležitostem obsahu uzavírané
veřejnoprávní smlouvy lze nicméně poznamenat, že smlouva musí vedle náležitostí
stanovených zákonem obsahovat identifikační údaje smluvních stran a dále označení
a přesné vymezení pozemků, k nimž je zřizováno věcné břemeno.253
Vymezení ochranných podmínek chráněného území nebo památného stromu
v obsahu smlouvy je velmi důležité u všech tří oblastí smluvní ochrany. S ochrannými
podmínkami souvisí i přesné vymezení činností, které by mohly být považovány
za poškozování smluvně chráněných území a památných stromů. Při stanovování
podmínek vždy musí být vycházeno z objektivních požadavků na ochranu konkrétního
území či stromu.254 Při specifikování ochranných podmínek památného stromu
pak musí být věnována pozornost nejen ochraně integrity samotného památného stromu,
250
251

252
253
254

KNOTEK, Jaroslav. Využitelnost veřejnoprávních smluv v ochraně přírody a krajiny. In Dny práva
2008, op. cit., s. 1479.
Jedná se o Metodický pokyn odboru mezinárodní ochrany biodiverzity a odboru legislativního
Ministerstva životního prostředí pro uzavírání smluv o chráněném území nebo památném stromu
podle § 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Věstník Ministerstva životního prostředí. 2008, ročník XVIII., částka 4, s. 76-79. Ministerstvo
životního prostředí. In mzp.cz [online]. © 2008–2019 [cit. 30. 3. 2019] Dostupný také z:
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicky_pokyn_uzavirani_smluv_chu/$FILE/OMO
B-Vestnik_MZP_4_2008-200804.pdf>
STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, op. cit., s. 193.
KOCOUREK, Tomáš. In BAHÝĽOVÁ, L. a kol. (ed.) Správní procesy v právu životního prostředí,
op. cit., s. 119-120.
STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, op. cit., s. 193-194.

90

ale i jeho okolí, kde ochranné podmínky vycházejí zejména ze zákonných omezení
určitých činností v ochranném pásmu památného stromu.255
Označování zvláště chráněných území a památných stromů upravené v ust. § 39
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je v praxi velmi důležité, neboť díky němu
představují tato území a stromy nejznámější zvláště chráněné části přírody
pro veřejnost.256 Způsob označení chráněného území a památného stromu v terénu
i mapových podkladech upravuje vyhláška Ministerstva životního prostředí.257
Na okamžik označení je teprve vázána veřejnoprávní ochrana, která se uplatňuje vůči
všem subjektům258, spočívající zejména v zákazu poškozování označeného chráněného
území či označeného památného stromu upraveného taktéž v ust. § 39 odst. 2 zákona
o ochraně přírody a krajiny. Dle komentáře k zákonu se jedná „o jediný absolutní zákaz
v celém zákoně o ochraně přírody a krajiny. Výjimka z něj není možná, zákon takové
řízení neupravuje.“259 Jakákoli výjimka ze zákazu poškozování označeného území nebo
stromu tedy možná není.
Náležitá pozornost musí být ve smlouvě věnována i podmínkám zrušení smlouvy
a ukončení smluvního vztahu, zahrnující zejména dostatečně dlouhou výpovědní lhůtu,
která umožní subjektům neúčinné smlouvy zajistit ochranu území či stromu jiným
způsobem.260 Smlouvu je možné vypovědět pouze za předpokladu, že strany si tento
způsob ukončení vztahu ve smlouvě ujednaly. Kromě výpovědi může být veřejnoprávní
smlouva také zrušena na základě návrhu ze zákonem stanovených důvodů dle ust. § 167
odst. 1 správního řádu.261
Velkým nedostatkem smluvní ochrany je nemožnost poskytovat vlastníkovi
dotčeného pozemku jakoukoli formu finanční kompenzace za souhlas s uzavřením
smlouvy a omezení vyplývající z věcného břemene. Jedinou možností jsou finanční
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příspěvky poskytované v režimu ust. § 58 a § 69 zákona o ochraně přírody a krajiny,
avšak tyto lze aplikovat pouze v přesně definovaných případech a nedopadají
na všechny možné případy. Z hlediska využití smluvní ochrany je její užití vhodné
zejména v lokalitách s co nejmenším počtem vlastníků, nejlépe jen jednoho, jak tomu
je často u památných stromů. V případě více vlastníků se šance na uzavření smlouvy
se všemi z nich výrazně snižuje. Stejně tak je snadnější dosáhnout uzavření smlouvy
na menších územích, spíše než v případě rozsáhlejších území s desítkami různých
vlastníků.262
Využívání smluvní ochrany dle ust. § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny
se v praxi stále zvyšuje. Dokladem toho je skutečnost, že dle komentáře k zákonu263
bylo v Ústředním seznamu ochrany přírody evidováno celkem 28 smluvně chráněných
území (ke dni 1. 1. 2016), zatímco v současné době jejich počet vzrostl již na 48.264
Všechna tato smluvně chráněná území, s výjimkou území s názvem Les u Libeže, byla
zřízena k ochraně evropsky významných lokalit a některá smluvně chráněná území
se překrývají s ptačími oblastmi, ochranou památných stromů, chráněnými krajinnými
oblastmi či přírodní památkou, jak dokládá tabulka v příloze č. 11. Do současné doby
nebyla uzavřena žádná smlouva k ochraně památného stromu či jiného území. Autorka
této diplomové práce v příloze č. 12 pro ilustraci uvádí konkrétní smlouvu o chráněném
území Malá Straka, jež byla uzavřena v roce 2017.
6.2.2 Smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech
Zákon o ochraně přírody a krajiny ve svém ust. § 45e odst. 4 upravuje možnost
uzavřít s vlastníkem nebo nájemcem pozemku smlouvu o způsobu hospodaření
v ptačích oblastech, jež jsou vedle evropsky významných lokalit, které byly
specifikovány výše, součástí soustavy chráněných území NATURA 2000.265 Orgán
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ochrany přírody je povinen smlouvu s vlastníkem či nájemcem pozemku uzavřít, pokud
tyto osoby písemně projeví o její uzavření zájem, a ve lhůtě 90 dnů zahájit
o uzavření takové smlouvy jednání.
Jak již bylo výše uvedeno, ptačí oblasti jsou vyhlašovány nařízením vlády. Cílem
uzavření smlouvy o způsobu hospodaření je právě takové hospodaření, které bude
v souladu s požadavky ochrany konkrétní ptačí oblastí. Kromě ujednání o způsobu
hospodaření může však smlouva nahrazovat povinnost získat souhlas orgánu ochrany
přírody k činnostem stanoveným v nařízení vlády prováděným v ptačí oblasti.266
Je logické, že „[…] uzavírat smlouvy o způsobu hospodaření by měly orgány ochrany
přírody, v jejichž působnosti je právě vydávání těchto souhlasů.“267 Knotek dále
specifikuje, že dle druhu chráněného území půjde o krajský úřad či správu chráněné
krajinné oblasti.268 Pokud smlouva takový souhlas nahrazuje, jedná se o veřejnoprávní
smlouvu subordinační, zatímco pokud jejím účelem nahrazení vydání takového
souhlasu není, lze hovořit o veřejnoprávní smlouvě sui generis.
Uzavírání těchto smluv úzce souvisí s dohodami o poskytnutí finančního
příspěvku, o nichž bude pojednáno později. Oproti smluvní ochraně v ust. § 39 zákona
o ochraně přírody a krajiny lze smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech
uzavírat nejen s vlastníkem dotčeného pozemku, ale i s jeho nájemcem. Cílem uzavírání
smluv o způsobu hospodaření v ptačích oblastech přitom není vyhlášení ptačí oblasti
jako takové, ale pouze úprava konkrétního režimu hospodaření v dané ptačí oblasti.
K využitelnosti těchto dohod v praxi lze poznamenat, že z právní úpravy neplynou
žádná omezení, která by jejich uzavírání jakkoli omezovala, proto lze očekávat,
že budou uzavírány zcela běžně.269
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6.2.3 Dohody k provádění péče o pozemky
Stejně jako předchozí dohodu, i dohodu k provádění péče o pozemky z důvodů
ochrany přírody může orgán ochrany přírody dle ust. § 68 odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny uzavřít s vlastníkem či nájemcem dotčeného pozemku a je možné
v ní upravit i způsob hospodaření v ptačích oblastech či zvláště chráněných územích.270
Právě k tomuto účelu jsou v praxi takové dohody uzavírány nejčastěji, k péči
o pozemky mimo zvláště chráněná území a ptačí oblasti se prakticky téměř
nevyužívají.271 Z povahy této dohody je patrné, že vlastník dotčeného pozemku
se nemusí jen dobrovolně omezovat v dosavadním způsobu hospodaření, ale může
i dobrovolně přijmout povinnost spočívající v péči o přírodní stanoviště, což lze jen
přivítat272, neboť vlastník pozemku tak v zájmu ochrany přírody dělá dobrovolně něco
navíc. Vzhledem ke skutečnosti, že uzavřená dohoda nenahrazuje vydání žádného
individuálního správního aktu, jedná se o veřejnoprávní smlouvu sui generis. Dohody
k provádění péče o pozemky jsou díky své povaze typickým zástupcem dobrovolných
environmentálních dohod.
Pokud vlastník či nájemce nejsou spokojeni s obsahem navrhované dohody
a nedojde tak k jejímu uzavření, orgán ochrany přírody může opatření ke zlepšení
životního prostředí provést sám.273
6.2.4 Dohody o poskytnutí finančního příspěvku
Dohody dle ust. § 69 zákona o ochraně přírody a krajiny o poskytnutí finančního
příspěvku velmi úzce souvisí s dohodami popsanými v předcházejícím oddíle této
práce. Ust. § 69 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny totiž stanoví,
že k uskutečnění záměrů týkajících se dohod k provádění péče o pozemky
lze poskytnout finanční příspěvek, a to vlastníkům či nájemcům dotčených nemovitostí
za přesně stanovených podmínek. I tento druh dohody je možné považovat
za veřejnoprávní smlouvu sui generis.
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V praxi je až na výjimečné případy uzavírána pouze jedna dohoda, zahrnující
v sobě jak dohodu k provádění péče o pozemky, tak dohodu o poskytnutí finančního
příspěvku. Právě dohody uzavírané dle ust. § 68 a § 69 zákona jsou v praxi
nejpoužívanějším smluvním nástrojem.274 „Nezbytným předpokladem a zákonnou
podmínkou je v obou případech písemná forma uzavíraných dohod.“275 Finanční
příspěvek, na který není právní nárok, lze přiznat pouze za podmínky, že se vlastník
či nájemce zdrží určité činnosti (omittere) nebo provede dohodnuté práce (facere),
v případě dohod majících jiný obsah nelze finanční příspěvek poskytnout.276 Uzavřená
písemná dohoda k provádění péče o pozemky musí konkrétně stanovit věčné a časové
podmínky ochrany přírody, které musí ten, kdo chce obdržet finanční příspěvek,
jednoznačně dodržet.277 Bližší podrobnosti o poskytování příspěvku stanoví
dle ust. § 69 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí
obecně závazným právním předpisem.278 V praxi lze očekávat, že uzavření dohody
o poskytnutí finančního příspěvku bude ze strany vlastníků a nájemců upřednostňováno
před možností obdržet náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření podle
ust. § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to zejména vzhledem k menší
administrativní náročnosti první z uvedených možností, i přesto, že na rozdíl
od poskytnutí náhrady na uzavření takovéto dohody neexistuje právní nárok.279
Příspěvek je možné poskytnout jako jednorázové i opakované plnění, zpravidla po dobu
pěti let, a je možné na něj poskytnout zálohu.280
Z povahy výše specifikované dohody o poskytnutí finančního příspěvku plyne její
přímá souvislost s ekonomickými nástroji ochrany životního prostředí. Účelem dohod
k provádění péče o pozemky, které byly popsány v předchozím oddíle, je právě získání
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finančního příspěvku. Poskytnutí příspěvku může být jistě i motivací pro uzavření
dohody týkající se péče o pozemky.
6.2.5 Dohody o způsobu hospodaření dle § 49 odst. 4
Dalším druhem dobrovolných environmentálních dohod jsou dohody o způsobu
hospodaření na pozemcích s výskytem kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin.
Dohodu dle ust. § 49 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny mohou s vlastníkem
či

nájemcem

pozemku

uzavřít

orgány ochrany přírody

v případě

běžného

obhospodařování tohoto pozemku, čímž se dle ust. § 49 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny rozumí zdržení se takových zásahů, při nichž může dojít ke změně
hydrologických půdních poměrů, půdního povrchu či chemických vlastností prostředí,
s výjimkou zásahů při obvyklém hospodaření v lesích v souladu s lesním hospodářským
plánem.
Správní orgán je povinen zahájit jednání o této dohodě do 30 dnů ode dne,
kdy vlastník či nájemce písemně projeví o její uzavření zájem. Důležitými podmínkami
k uzavření dohody, které v ní musí být výslovně uvedeny, jsou dle tohoto ustanovení
skutečnosti, že neexistuje jiné uspokojivé řešení, existuje zde jeden z důvodu uvedených
v ust. § 56 odst. 1 nebo 2 zákona281 a způsob hospodaření navržený v dohodě neovlivní
dosažení či udržení příznivého stavu daného druhu rostlin.
Uzavřená dohoda nahrazuje výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů dle ust. § 56 zákona, z čehož vyplývá, že se jedná
o subordinační veřejnoprávní smlouvu.282 S povahou dohody souvisí účast veřejnosti,
jak bude popsáno dále v podkapitole věnované právě tomuto tématu. Výše popsaná
dohoda úzce souvisí s dále popisovaným druhem dobrovolné environmentální dohody.
6.2.6 Dohody nahrazující výjimky ze zákazů dle § 56 odst. 5
To, co bylo výše uvedeno u předchozí dohody, platí obdobně i pro následující
druh dobrovolné dohody. Jedná se o veřejnoprávní smlouvu subordinační s úzkou
vazbou na účast veřejnosti, neboť i tato dohoda nahrazuje vydání výjimky.
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Zvláštností této dohody uzavírané v režimu ust. § 56 odst. 5 zákona je skutečnost,
že může být uzavřena s jakoukoli fyzickou či právnickou osobou, nikoli tedy
jen s vlastníkem či nájemce pozemku. Dle tohoto ustanovení ji orgán ochrany přírody
může uzavřít k zajišťování činností podle ust. § 56 odst. 2 písm. a) a písm. d) zákona,
tedy jednak v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
a ochrany přírodních stanovišť a dále pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného
osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu
druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování
rostlin. Podle Knotka je vhodné, že „[…] užití tohoto smluvního nástroje nahrazujícího
výjimku ze zákazů je expressis verbis omezeno jen na stanovené činnosti a nelze
ho využít ve všech případech uvedených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody.“283
S tímto názorem autorka této diplomové práce v plném rozsahu nesouhlasí. Pokud
by došlo k rozšíření možností uzavírat dohodu i k zajišťování dalších činností
uvedených v ust. § 56 odst. 2 zákona, mohlo by to jistě přispět k častějšímu uzavírání
dobrovolných dohod, což lze jen přivítat. Podmínkami uzavření výše specifikované
dohody, které musí být stejně jako u předchozího druhu dohod ve smlouvě výslovně
uvedeny, jsou dle citovaného ustanovení skutečnosti, že neexistuje jiné uspokojivé
řešení a navrhovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu
z hlediska ochrany.
Hlavním smyslem uzavírání dohody v režimu ust. § 56 odst. 5 zákona je to,
aby osoby konající činnosti v zájmu ochrany přírody mohly tyto činnosti provádět
na základě uzavřené dohody, namísto povolování výjimky ve správním řízení.284
Zvláštností obou druhů dobrovolných dohod, které nahrazují udělování výjimek
ze zákazů, je skutečnost, že v nich musí být výslovně uvedeno, že splňují podmínky,
které pro jejich uzavření stanoví zákon.285
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6.3 Účast veřejnosti
Jak je zřejmé z předcházejícího výkladu o dobrovolných dohodách uzavíraných
v oblasti ochrany přírody a krajiny, dochází zde k významnému uplatňování principu
účasti veřejnosti na činnosti veřejné správy, a to jak obcí, tak spolků, jejichž hlavním
posláním je dle ust. § 70 odst. 2 zákona právě ochrana přírody a krajiny.
Právo spolků účastnit se ve formě tzv. dotčené veřejnosti řízení týkajících
se životního prostředí je na mezinárodní úrovni zakotveno v Úmluvě o přístupu
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k soudní ochraně
v záležitostech životního prostředí, tzv. Aarhuské úmluvě z roku 1998, která byla v ČR
ratifikována v roce 2004.286 Úloha spolků v ochraně přírody a krajiny je zejména
vyjádřena v jejich možnosti přímé účasti na řízení, kdy se mohou podílet
na rozhodování o zásazích do přírody a krajiny, dále v možnosti přímé kontroly veřejné
správy v průběhu správního řízení a konečně v možnosti hájit veřejný zájem na ochraně
přírody tak, jak je definován v ust. § 58 odst. 1 zákona.287
Z výše charakterizovaných smluvních typů zakotvených v zákoně o ochraně
přírody a krajiny se účast veřejnosti nejvíce projevuje v případě smluvní ochrany
památných stromů. Tuto smlouvu lze označit za veřejnoprávní smlouvu subordinační,
z jejíž podstaty vyplývá, že k nabytí účinnosti tato smlouva vyžaduje souhlas
tzv. vedlejších účastníků správního řízení, protože „v případě zřízení ochrany
památného stromu formou správního rozhodnutí by byla účastníkem řízení vedle
vlastníka pozemku také obec, popř. spolek či spolky“288 dle ust. § 70 a § 71 zákona
o ochraně přírody a krajiny.
Dalším příkladem subordinační smlouvy, k jejíž účinnosti je vyžadován souhlas
osob, které by byly účastníky běžného správního řízení, je smlouva o způsobu
hospodaření v ptačích oblastech nahrazující souhlas k provádění určitých činností
uzavřená v režimu ust. § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny. I v případě této
smlouvy je vyžadován souhlas obcí či spolků, jež by byly účastníky správního řízení.289
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Je nutné poznamenat, že „osoby, které ke smlouvě nedaly svůj souhlas, mají v takovém
případě zachovánu možnost odvolat se proti rozhodnutí, s nímž nesouhlasí.“290
I u dobrovolných dohod, jejichž uzavření nahrazuje vydání výjimky, je k nabytí
účinnosti dohody vyžadována účast veřejnosti ve stejném rozsahu, jak bylo uvedeno
výše u jiných typů dohod. Jedná se především o dohody o způsobu hospodaření
na pozemcích s výskytem kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin dle ust. § 49
odst. 4 zákona a dále o dohody nahrazující výjimky ze zákazů u zvláště chráněných
rostlin a živočichů dle ust. § 56 odst. 5 zákona. Obě tyto dohody nahrazují vydání
výjimky, která se normálně vydává ve správním řízení, jehož účastníky jsou též obec
a spolky.291
Není-li souhlas dotčených osob s uzavřením jakéhokoli výše popsaného druhu
smlouvy získán, může správní orgán postupovat dle ust. § 168 správního řádu a využít
podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy k vydání rozhodnutí
v klasickém správním řízení.292

6.4 Dobrovolné dohody v dalších složkových zákonech
Těžiště právní úpravy dobrovolných environmentálních dohod v ČR je jistě
v zákoně o ochraně přírody a krajiny. V následující podkapitole se autorka pokusí
v některých složkových zákonech životního prostředí vyhledat další příklady
dobrovolných dohod či smluv, které mají podobnou povahu jako dohody, kterým byla
věnována celá předcházející kapitola. Autorka zároveň navrhne zlepšení stávající
úpravy de lege ferenda.
Povahu dobrovolné environmentální dohody měla v minulosti dohoda, kterou
mohly uzavírat orgány ochrany ovzduší s provozovateli stacionárních zdrojů dle ust. § 6
odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Účelem takové dohody byla možnost provozovatele
stacionárního zdroje přistoupit na přísnější emisní limity, než byly stanoveny
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zákonem.293 Starý zákon o ochraně ovzduší byl zrušen zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který však již tuto úpravu nepřevzal,
neboť v žádném z jeho ustanovení autorka nenašla zmínku o dobrovolných dohodách
či smlouvách. Otázkou zůstává, proč byly tyto dohody v novém zákoně o ochraně
ovzduší vypuštěny. Dle názoru autorky by bylo vhodné zvážit v rámci novelizace
zákona jejich opětovné zakotvení, neboť jakékoli snahy subjektů o dobrovolné plnění
požadavků jdoucích nad rámec zákona lze jen přivítat. Z podstaty smlouvy
lze usuzovat, že by se v případě této smlouvy jednalo o veřejnoprávní smlouvu
sui generis.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „lesní zákon“), upravuje i další institut, a to poskytování finančních
příspěvků za nejrůznější opatření, která provádí vlastník lesa v rámci hospodaření
v lesích. Opatření jsou demonstrativně vypočtena v ust. § 46 odst. 1, jedná se například
o opatření k obnově porostů, k zajištění proti škůdcům či používání ekologických
a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese. Dle komentáře je v lesním
zákoně „[…] veřejný zájem na zachování lesa vyjádřen nejen ukládáním povinností
vlastníkům lesů, ale také snahou o jejich pozitivní ekonomickou motivaci k plnění
povinností při hospodaření v lesích“.294 Na poskytnutí finančního příspěvku není
dle ust. § 46 odst. 5 lesního zákona právní nárok. Je zřejmé, že výše popsaný institut
se blíží dohodám o poskytnutí příspěvků dle ust. § 69 zákona o ochraně přírody
a krajiny, jedná se tedy spíše o jakousi dohodu o dotaci. Nejde o klasický dobrovolný
nástroj, avšak dle názoru autorky zde prvek dobrovolnosti obsažen je.
V dalších složkových zákonech životního prostředí autorka této práce nenalezla
žádnou konkrétní úpravu jakýchkoli dobrovolných environmentálních dohod, jejichž
úprava by se blížila té v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Autorka tuto chybějící
úpravu vnímá jako poměrně zásadní nedostatek, zejména pak v zákoně č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kde by úprava
dobrovolných environmentálních dohod jistě měla své místo.
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6.5 Shrnutí
Dobrovolné environmentální dohody, mající povahu veřejnoprávních smluv,
jsou upraveny zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny. Pravděpodobně historicky
nejstarší úpravou, která je také v praxi poměrně často využívána a v odborné literatuře
nejvíce zpracována, je smluvní ochrana zakotvená v ust. § 39 zákona o ochraně přírody
a krajiny. Zahrnuje v sobě tři oblasti, a to smluví ochranu evropsky významných lokalit,
památných stromů a jiných území, proto byl její analýze v této kapitole autorkou
věnován největší prostor. Postupem času do zákona o ochraně přírody a krajiny
přibývaly další možnosti uzavírání veřejnoprávních smluv či dohod, které souvisejí
zejména s ekonomickými nástroji ochrany životního prostředí. Označení dohod
je v zákonné úpravě často terminologicky nejednotné, jsou užívány pojmy smlouva
či dohoda promiscue, avšak veřejnoprávní smlouva se vždy posuzuje podle svého
skutečného obsahu, nikoli podle svého pojmenování, jak stanoví ust. § 159 odst. 4
správního řádu.
Z hlediska teorie správního práva jsou čtyři z výše popsaných dohod
veřejnoprávními smlouvami subordinačními, konkrétně se jedná o smluvní ochranu
památného stromu, dohodu o hospodaření v ptačích oblastech a dohody nahrazující
výjimky ze zákazů uzavírané dle ust. § 49 odst. 4 a § 56 odst. 5 zákona o ochraně
přírody a krajiny. Ze své povahy totiž nahrazují např. vydání souhlasu nebo udělení
výjimky, tedy individuální správní akty. Všechny ostatní dobrovolné dohody, které byly
v této kapitole popsány, lze podřadit pod pojem ostatní veřejnoprávní smlouvy či také
veřejnoprávní smlouvy sui generis, která je zbytkovou kategorií smluv. Výše uvedené
dělení veřejnoprávních smluv má význam spíše teoretický, avšak na praktické využívání
těchto dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí nemá zásadní vliv.
Zákon o ochraně přírody a krajiny zakotvuje velké množství nejrůznějších druhů
dobrovolných dohod, avšak jejich úprava je značně roztříštěná a nejednotná. Bylo
by vhodné v rámci společných ustanovení v zákoně o ochraně přírody a krajiny
sjednotit úpravu těchto dohod a obohatit ji o další otázky, které v zákoně prozatím
upraveny nejsou, jako například odstoupení od smlouvy, závaznost těchto dohod
či právní nástupnictví v případě změny vlastníka pozemku.
V praxi jsou z pochopitelných důvodů nejvíce užívány dohody k provádění péče
o pozemky, navázané na dohody o poskytnutí finančního příspěvku. Významný podíl

101

v praxi zaujímají i dobrovolné dohody uzavírané v evropsky významných lokalitách,
jak autorka doložila tabulkou v příloze. Prakticky vůbec však není využívána smluvní
ochrana památných stromů a jiných území. Na základě výše uvedeného lze dojít
k závěru, že ačkoli se praktické využívání dobrovolných dohod od jejich zavedení
do právního řádu stále rozšiřuje, jsou stále v praxi uplatňovány poměrně střídmě.
Otázkou zůstává, proč tomu tak je a jak by bylo možné zvýšit motivaci subjektů,
aby k nim přistupovaly častěji. K omezenému využívání dohod přispívá jistě fakt,
že k základní smluvní ochraně dle ust. § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny dosud
nebyla vydána prováděcí vyhláška, která by stanovila náležitosti obsahu takových
smluv. Metodické pokyny sice poměrně komplexní úpravu obsahují, ale nemohou nikdy
plně nahradit podzákonný právní předpis. Zajisté by bylo vhodné podnítit diskuzi
v odborné veřejnosti, ujednotit názory, které se jistě od posledních pokusů o vydání
vyhlášky vyvinuly, a pokusit se ji přijmout. Zvýšila by se tak dle názoru autorky právní
jistota i počet vlastníků ochotných uzavírat takovéto smlouvy. K širšímu využívání
dobrovolných dohod by jistě přispělo i zvýšení informovanosti vlastníků pozemků
o možnosti takové dohody uzavírat.
V dalších složkových zákonech lze dobrovolné dohody nalézt jen v omezené
míře. Zastoupeny jsou v lesním zákoně, kde je patrná jejich úzká vazba na ekonomické
nástroje, neboť vlastníky lesa motivují k různým opatřením pomocí příspěvků. De lege
ferenda autorka navrhuje zakotvit do lesního zákona i další dobrovolné dohody, které
by upravovaly způsob hospodaření v lese. Zákonodárce si by se mohl inspirovat výčtem
opatření z ust. § 46 odst. 1 lesního zákona, která by mohla být v rámci smluvních
ujednání konkrétní veřejnoprávní smlouvy dále specifikována. V zákoně o ochraně
ovzduší by pak bylo vhodné převzít úpravu dohod, která byla obsažena v dnes
již zrušeném zákoně. Dle autorky lze de lege ferenda navrhnout zakotvení
dobrovolných dohod do dalších složkových zákonů, které by vlastníků a nájemcům
pozemků dávaly možnost uzavřít se správními orgány veřejnoprávní smlouvy právě
v těchto dalších úsecích ochrany životního prostředí, kde prozatím úprava dobrovolných
environmentálních dohod chybí, ať už se jedná o ochranu půdy, vody či ovzduší,
a to hlavně s důrazem na vymezení způsobu hospodaření v těchto oblastech.
Dobrovolné environmentální dohody představují efektivní nástroje ochrany
životního prostředí, avšak jejich právní úprava tomu v současné době neodpovídá.
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Pokud by došlo ke zkvalitnění, sjednocení a rozšíření právní úpravy dobrovolných
dohod i do dalších složkových zákonů, mohla by tato skutečnost dle názoru autorky
nepochybně přispět k častější aplikaci tohoto nástroje ochrany životního prostředí
v každodenní praxi.
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Závěr
Předkládaná diplomová práce se zabývá dobrovolnými nástroji ochrany životního
prostředí. Autorka se nejprve pokusila o zasazení této skupiny nástrojů do kontextu
politiky životního prostředí a dalších v praxi používaných nástrojů ochrany životního
prostředí. Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře se lze setkat s různými pohledy
na klasifikaci a začlenění dobrovolných nástrojů do soustavy nástrojů ochrany životního
prostředí, zvolila autorka jako výchozí premisu skutečnost, že dobrovolné nástroje
představují samostatnou a specifickou skupinu vykazující jasné znaky, které je odlišují
od ostatních skupin nástrojů. Těmito znaky se rozumí princip prevence, princip
dobrovolnosti a princip systematického přístupu. Autorka zvolila pro svou analýzu jako
nejúčelnější způsob členění dobrovolných nástrojů na nástroje regulační, informační
a vzdělávací a z této klasifikace nadále vycházela.
Autorka této práce si je vědoma šíře dané problematiky a nemožnosti postihnout
ji v celém možném rozsahu, ale i přesto se pokusila o systematický pohled na celou
soustavu dobrovolných nástrojů, neboť takovýto ucelený přehled se v dostupné odborné
literatuře nenachází. Také s ohledem na doporučený rozsah předkládané práce věnovala
autorka

největší

pozornost

pouze

třem

vybraným

dobrovolným

nástrojům,

a to programu EMAS, ekologickému zemědělství a dobrovolným environmentálním
dohodám. V průběhu studia dostupných zdrojů narazila autorka na prakticky používané
dobrovolné nástroje, o nichž literatura dosud nepojednává či se o nich zmiňuje pouze
okrajově.
Stěžejním cílem této diplomové práce bylo vytvoření uceleného a souhrnného
přehledu dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, nastínění jejich základní
charakteristiky, vzájemných vazeb a možností jejich uplatňování. Autorka dospěla
k názoru, že každý z nástrojů má v soustavě dobrovolných nástrojů své místo, nicméně
jejich účinnost se může zvyšovat jejich vzájemnou kombinací. Tuto skutečnost
lze doložit například na kombinaci programu EMAS s environmentálním manažerským
účetnictvím, či provozování ekologického zemědělství ve spojení s environmentálním
značením typu I. Autorka ve své práci poukazuje také na výhody a nevýhody některých
nástrojů a s nimi spojené problémy jejich širší aplikace v praxi. Zásadní výhodu spatřuje
v principu dobrovolnosti, dle něhož subjekt přijímá závazky nad rámec povinností
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stanovených zákonem, a pokud jde o nevýhody, mohou být různé povahy, například
administrativní, finanční či časová náročnost jejich zavedení.
Dílčím cílem této práce byl popis právního rámce jednotlivých dobrovolných
nástrojů, a to jak na úrovni národní, evropské, tak i mezinárodní. Autorka dospěla
k závěru, že právní úprava je s jistými výhradami dostačující u skupiny dobrovolných
nástrojů regulačních, zatímco většina dobrovolných nástrojů informačních právní
úpravu postrádá, stejně jako dobrovolné nástroje vzdělávací. Jednoznačně lze doložit,
že některé z nástrojů regulačních a infomačních jsou upraveny pouze mezinárodními
normami ISO, a to environmentální manažerské systémy dle ISO 14001,
environmentální značení typu II a III, a dále metoda LCA a monitoring a targeting.
Vzhledem k povaze ISO norem jako soft law autorka usuzuje, že právní úpravu těchto
nástrojů by bylo vhodné doplnit, ať už na úrovni národní či evropské. Pokud jde
o nástroj hodnocení čistší produkce, je tato upravena mezinárodní deklarací. Právní
rámec stanovený na úrovni Evropské unie poskytují normy sekundárního práva, tedy
nařízení a směrnice EU, a to konkrétně u programu EMAS, environmentálního značení
typu I, který je zároveň upraven i normou ISO, dále u ekologické produkce
a označování ekologických produktů a částečně ekodesign. Na úrovni národní existuje
právní úprava u ekologického zemědělství a dobrovolných environmentálních dohod.
Autorka by doporučovala zákonodárci i přes přímou použitelnost nařízení zakotvit
program EMAS i do národní právní úpravy, což by mohlo přispět k vyšší motivaci
podniků zapojit se do tohoto programu. Ze skupiny regulačních nástrojů zcela postrádají
právní úpravu jednostranné závazky a šetrná veřejná správa. Ze skupiny nástrojů
informačních autorka nenalezla právní úpravu u environmentálního manažerského
účetnictví,

environmentálního

benchmarkingu,

environmentálního

reportingu

a ekomapingu. Pokud jde o šetrnou veřejnou správu, autorka poukázala na specifika
tohoto nástroje a navrhla jeho zakotvení v zákonné úpravě.
Největší pozornost věnovala autorka této diplomové práce třem dobrovolným
nástrojům, které jsou dle jejího názoru v celé soustavě nejdůležitější. Cílem kapitoly
věnované programu EMAS byl popis procesu začleňování podniku do tohoto programu,
jeho porovnání s environmentálním manažerským systémem dle ISO 14001
a zhodnocení reálných dopadů jeho zavedení. Program EMAS představuje komplexní
dobrovolný nástroj, který lze vnímat jakou určitou nadstavbu nad systémem zaváděným
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dle normy ISO 14001 a jehož účinnost se zvyšuje jeho kombinováním s dalšími
dobrovolnými nástroji. Systémy environmentálního řízení dle programu EMAS
i dle normy ISO 14001 jsou si velmi podobné, neboť v rámci obou těchto systémů
environmentálního řízení jsou proškolováni zaměstnanci jednotlivých organizací
a jsou používány audity k posuzování environmentální výkonnosti a sledování
environmentálních procesů. K nejdůležitějším rozdílům mezi výše zmíněnými systémy
patří jejich územní působnost, neboť norma ISO 14001 je mezinárodně platnou normou,
zatímco program EMAS se uplatňuje jen v členských státech EU, dále pak povinnost
podávat pravidelná environmentální hlášení, kontrola plnění podmínek obou systémů,
existence veřejně přístupného registru organizací, zahrnutí přímých a nepřímých
aspektů ochrany životního prostředí či možnost používání loga. Autorka vnímá celý
proces zapojování podniku do programu EMAS jako velmi náročný, nesoucí s sebou
vysoké nároky na jeho přípravu, komunikaci uvnitř podniku, přesné metody měření
dopadů i organizační zajištění a chápe výše uvedené požadavky jako jednu z příčin
omezeného zapojení českých podniků do tohoto programu. Nabízí se tedy otázka,
zda by nebylo vhodné celý proces administrativně zjednodušit. I přes výše uvedené
poukázala autorka v této kapitole na reálné pozitivní environmentální dopady zavedení
programu EMAS na základě detailní analýzy tří environmentálních prohlášení
organizací z různých odvětví, z čehož vyvozuje, že navzdory celkové náročnosti
zavedení tohoto programu do života jednotlivých organizací přináší tento nástroj
nesporné pozitivní dopady na životní prostředí.
Cílem kapitoly, jež popisuje provozování ekologického zemědělství, byla snaha
o formulaci důvodů, pro něž bude ekologické zemědělství v budoucnu pravděpodobně
jedinou formou obhospodařování půdy s ohledem na ochranu životního prostředí.
Autorka této práce upozornila na význam zemědělství jako takového a snažila
se vyzdvihnout pozitivní dopady, které má provozování ekologického zemědělství
na životní prostředí. V rámci kapitoly o ekologickém zemědělství autorka popsala
i českou a evropskou právní úpravu označování ekologických produktů, které
má význam zejména pro spotřebitele. Porovnáním ekologického zemědělství
se zemědělstvím konvenčním došla autorka k závěru, že ekologické zemědělství
je v mnoha směrech výrazně šetrnější k životnímu prostředí, ať už s ohledem
na zachování kvality půdy, vody, ovzduší či kvality produkce. Jedná se o klasický
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dobrovolný nástroj a jeho právní úprava je dle názoru autorky dostačující a kvalitní.
I z tohoto důvodu autorka této práce dovozuje, že z hlediska principu trvale
udržitelného rozvoje má ekologické zemědělství velkou budoucnost.
V poslední kapitole věnované dobrovolným environmentálním dohodám
si autorka této práce kladla za cíl zhodnotit právní úpravu tohoto dobrovolného nástroje
a navrhnout jejího zlepšení. Autorka si je vědoma skutečnosti, že v rámci této kapitoly
nepostihla všechny aspekty dobrovolných dohod, avšak snažila se poskytnout základní
přehled dobrovolných dohod nejvíce uplatňovaných při ochraně životního prostředí.
Těžiště úpravy spočívá v zákoně o ochraně přírody a krajiny, jehož ustanovení týkající
se dobrovolných dohod jsou značně roztříštěná, nicméně k jejich pochopení značně
napomáhá bohatý výklad v odborné literatuře věnovaný tomuto tématu. Zákon
o ochraně přírody a krajiny upravuje poměrně velké množství nejrůznějších druhů
dobrovolných dohod, avšak jejich úprava je značně nesourodá a jistě by bylo na místě
upravit jednotlivé dohody tak, aby měly stejné parametry, například formou společných
ustanovení v tomto zákoně. Dle odborné literatury na dobrovolné dohody dopadají
obecná ustanovení o veřejnoprávních smlouvách obsažená ve správním řádu, avšak
zůstává otázkou, zda tato ustanovení upravují veškeré otázky, které by mohly být
v zákoně o ochraně přírody a krajiny či jiných složkových zákonech právě v rámci
společných ustanovení obsaženy. Jedná se například o problematiku odstoupení
od smlouvy, závaznost těchto dohod či právní nástupnictví v případě změny vlastníka
dotčeného pozemku. Autorka v této kapitole dále nastínila souvislost některých
dobrovolných dohod, uzavíraných v režimu subordinačních či ostatních veřejnoprávních
smluv, s principem účasti veřejnosti, jenž představuje jeden z vůdčích principů práva
životního prostředí. Z praktického hlediska autorka došla k závěru, že v největší míře
dochází v praxi k využívání dohod, jež svou povahou připomínají nástroje ekonomické.
Naopak smluvní ochrana památných stromů nenachází žádné uplatnění, z čehož
lze usuzovat, že způsob běžného vyhlašování ochrany stromů, jenž má povahu nástroje
administrativního, v praxi postačuje. Autorka této práce zároveň poukázala na značné
mezery v právní úpravě, a to v dalších složkových zákonech, v nichž jsou dobrovolné
environmentální dohody zakotveny jen v omezené míře. Dobrovolné environmentální
dohody mají zcela jistě v právu životního prostředí a v soustavě jeho nástrojů ochrany
své místo, neboť jsou efektivním nástrojem s celou řadou výhod, avšak právní úprava
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této skutečnosti neodpovídá. Jako řešení tohoto nedostatku by autorka této práce
doporučila de lege ferenda zakotvit do lesního zákona i další dobrovolné dohody, které
by upravovaly způsob hospodaření v lesích, či zavést úpravu dobrovolných dohod
i do dalších složkových zákonů, které se týkají vod, půdy a ovzduší. V právním řádu ČR
chybí jednotnější právní úprava i přístup k uzavírání dobrovolných environmentálních
dohod. Pokud by v této oblasti došlo ke zkvalitnění a rozšíření právní úpravy, docházelo
by jistě k jejich častějšímu využívání tohoto nástroje ochrany životního prostředí.
Na základě výše uvedených skutečností se autorka domnívá, že hlavní i dílčí cíle
této diplomové byly naplněny, i když je nesporné, že celá problematika dobrovolných
nástrojů by v budoucnu vyžadovala bližšího zkoumání. Autorka doufá, že tato
diplomová práce přispěje k pochopení celé soustavy dobrovolných nástrojů, a tím
i ke zvýšení důvěryhodnosti a praktického využívání popisovaných nástrojů ochrany
životního prostředí.
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Seznam použitých zkratek
a. s.

akciová společnost

CENIA

z anglického názvu Czech ENvironmental Information Agency,
Česká informační agentura životního prostředí

CO

oxid uhelnatý

CT

Computed Termography, výpočetní tomografie

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČR

Česká republika

ČSN

Česká státní norma

DZES

Dobrý zemědělský a environmentální stav, srov. GAEC

EMA

Environmental Management Accounting, environmentální manažerské účetnictví

EMAS

Eco-Management and Audit Scheme, systém environmentálního
řízení a auditu

EMS

Environmental Management Systém, systém environmentálního
managementu neboli řízení

ENHANCE

EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy

EP

environmentální poradenství

EPA

Environmental Protection Agency, Federální úřad pro životní
prostředí

EPD

Environmental Product Declaration, environmentální prohlášení
o produktu

ES

Evropská společenství

EŠS

Ekologicky šetrná služba

EŠV

Ekologicky šetrný výrobek

EU

Evropská unie

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

GAEC

Good Agricultural and Environmental Conditions, srov. DZES

GMO

geneticky modifikované organismy

ISO

International Organisation for Standardization, Mezinárodní
normalizační organizace
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LCA

Life-Cycle Assessment, posuzování životního cyklu

MT

monitoring a targeting

NOX

oxid dusíku

NPCP

Národní program čistší produkce

NPEZ

Národní program environmentálního značení

o. p. s.

obecně prospěšná společnost

OSN

Organizace spojených národů

REACH

Registration,

Evaluation,

Authorisation

and

Restriction

of Chemicals, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek
REPA

Ressource and Environmental Profile Analysis

SCI

Sites of Community Importance, evropsky významné lokality

SO2

oxid siřičitý

SPA

Special Protection Ares, ptačí oblasti

s. p.

státní podnik

s. r. o., spol. s r. o.

společnost s ručením omezeným

USA

United States of America, Spojené státy americké
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Příloha č. 1 - Loga ekoznaček

Zdroje: Ekoznačka EŠV a EŠS.

CENIA, česká informační agentura životního

prostředí. In emaseu.cz [online] [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z: <https://emaseu.cz/
index.php/ekoznaceni/ekoznacka-esv-a-ess>; Ekoznačka EU. CENIA, česká informační
agentura životního prostředí. In emaseu.cz [online] [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné
z: <https://emaseu.cz/ekoznaceni/ekoznacka-eu>

122

Příloha č. 2 - Tabulka environmentálních nákladů a výnosů

Zdroj: KREJČOVÁ, Alena. Environmentální účetnictví. Začlenění environmentálního
manažerského účetnictví do EMAS v České republice. Časopis Environmentální aspekty
podnikání č. 4/2002. s. 13.
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Příloha č. 3 - Ukázka ekomapy

Zdroj: Příklad ekomapy. Eko-net CIR s. r. o. In eko-net.cir.cz [online]. © 2006
[cit. 9. 3. 2019]. Dostupné z: <http://eko-net.cir.cz/priklad-ekomapy>
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Příloha č. 4 - Möbiova smyčka

Zdroj: Greenwashing - zelené lži, polopravdy i odborně nedoložená tvrzení. Ze dne
13.4.2010. In ekolist.cz [online] [cit. 2. 3. 2019]. Dostupné z: <https://ekolist.cz/
cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/greenwashing-zelene-lzi-polopravdy-i-odbornened
olozena-tvrzeni>

Příloha č. 5 - Logo EMAS

Zdroj: O EMAS. In ekoznacka.cz [online] [cit. 22. 3. 2019] Dostupné z: <https://
www.ekoznacka.cz/index.php/emas/o-emas>
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Příloha č. 6 - Statistika programu EMAS

Oficiální statistika evropského programu EMAS o počtu registrovaných
organizací (k září 2018)

Zdroj: European Commission, Environment Eco-Management and Audit Scheme. Emas
RegistrationsStatistics Graphs. In ec.europa.eu [online] [cit. 1. 3. 2019] Dostupné z:
<http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/statistics/EMASStatistics_Sep2018.pdf>
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Příloha č. 7 - Zastoupení odvětví v programu EMAS

Nejvíce zastoupená odvětví průmyslu a služeb v programu EMAS v EU v roce
2018 [%]

Zdroj: Systémy environmentálního managementu – ISO 14001 a EMAS. Vítejte
na Zemi… Multimediální ročenka životního prostředí. In vitejtenazemi.cz [online].
© 2013 [cit. 11. 3. 2019]. Dostupné z: <http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p
=systemy_environmentalniho_managementu&site=spotreba>
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Příloha č. 8 - Loga ekologické produkce

Logo EU pro ekologickou produkci (zelená i černobílá verze)

Logo „Produktu ekologického zemědělství“ používaného v ČR - grafický znak
pro označení bioproduktu, biopotraviny a ostatního bioproduktu (barevná
i černobílá verze)

Zdroj: Právní předpisy pro ekologickou produkci. Ministerstvo zemědělství. Praha:
2018. 158 s. In eagri.cz [online]. © 2009–2019 [cit. 3. 3. 2019] Dostupné
z: <http://eagri.cz/public/web/file/574402/Pravni_predpisy_ekologickeho_zemedelstvi.
pdf>. ISBN 978-80-7434-415-2, s. 15 a 73.
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Příloha č. 9 - Fotografie výrobků ekologické produkce

129

Zdroj: vlastní
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Příloha č. 10 - Vývoj dotací pro ekologické zemědělství

Vývoj dotací v ekologickém zemědělství v ČR (1998-2017)

Zdroj: Ročenka Ekologické zemědělství v České republice 2017. Ministerstvo
zemědělství. Olomouc: 2018. 80 s. In eagri.cz [online]. © 2009–2019 [cit. 17. 3. 2019]
Dostupná z: <http://eagri.cz/public/web/file/616968/Rocenka_Ekologickeho_zemedel
stvi_2017_k_zverejneni.pdf>. ISBN 978-80-7434-470-1, s. 39.
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Příloha č. 11 - Tabulka smluvně chráněných území
Název
Albeřické rybníky
Bílichovské údolí
Boletice
Bučina u Kyselky
Černý vrch
Červené dolíky
Dolany – kostel
Felbabka
Ficků rybník
Hradiště
Hrachoviště
Chejlava
Janovické rybníky
Jedliny
Jeřišno – Heřmaň
Jílové u Děčína - škola
Jungmannova škola
v Berouně

EVL ano/ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

PO ano/ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne

strom ano/ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne

ano

ne

ne

Kratochvíle - zámek
Ledný potok

ano
ano

ne
ne

ne
ne

Les u Libeže

ne

ne

ne

Libavá
Lopata
Loučeňské rybníčky
Lučinský vrch
Malá Straka
Malíkovická stráň
Malý Hlavákov
Manětín – kostel
Na pramenech
Nedíl
Octárna
Ohrazenický potok
Ořkovské louky
Padrťský potok
Pastviny u Bražce
Pěnovce u rybníka
Lutovník

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ano

ne

ne

132

poznámka

překryv s CHKO

překryv s CHKO

překryv s CHKO

překryv s CHKO

překryv s CHKO
překryv s přírodní
památkou

překryv s CHKO
překryv s CHKO
překryv s CHKO

Název
Plzeň - Zábělá
Polná
Prachatice – kostel
Předslav – kostel
Radnice – kostel
Sutě za Kamencem
Svatá Dobrotivá
Šibeniční vrch
Valeč - nad parkem
Velké Losiny - lázeňský
dům Eliška

EVL ano/ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

PO ano/ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ano

strom ano/ne poznámka
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ano

ne

ne

Všeruby – kostel
Žihobce – zámek

ano
ano

ne
ne

ne
ne

Zdroj: Zpracováno do tabulky z exportovaných dat z Digitální registr Ústředního
seznamu ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny. In drusop.nature.cz/
portal/ [online] [cit. 29. 3. 2019]. Dostupný z <https://drusop.nature.cz/ost/chr
objekty/chrob_find/index.php?h_schru=1&CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ
=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID=>
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Příloha č. 12 - Smlouva o chráněném území Malá Straka

134

135

136

137

138

Zdroj: SCHU Malá Straka. Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody.
Agentura

ochrany

přírody

a

krajiny.

In

drusop.nature.cz/portal/

[online]

[cit. 28. 4. 2019]. Dostupné z <https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/schru/index.php
?SHOW_ONE=1&ID=14776>
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Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí,
které tvoří velmi širokou a rozmanitou skupinu nástrojů. Cílem práce je vytvoření
uceleného a souhrnného přehledu výše zmíněných nástrojů uplatňovaných nejen
v České republice, nastínění jejich základní charakteristiky, způsobů jejich využívání
a vzájemných kombinací, včetně analýzy právní úpravy dobrovolných nástrojů. Po dvou
úvodních kapitolách věnovaných politice životního prostředí a soustavě všech nástrojů
ochrany životního prostředí je pozornost dále věnována pouze dobrovolným nástrojům,
které jsou pro účely této diplomové práce rozčleněny do kategorií nástrojů regulačních,
informačních a vzdělávacích. Vzhledem k šíři tématu se v další části diplomové práce
autorka rozhodla provést detailní rozbor tří vybraných nástrojů. V kapitole čtvrté
je pozornost věnována programu EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1221/2009, o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství
pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), který je porovnán s druhou
možností zavedení systému environmentálního managementu, jež představuje
mezinárodně platná norma ISO 14001. Kapitola pátá pojednává o provozování
ekologického zemědělství dle české i evropské legislativy a zaměřuje se také
na problematiku označování potravin a produktů. Konečně šestá kapitola rozebírá
dobrovolné environmentální dohody upravené zejména zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tři kapitoly zaměřené
na vybrané nástroje tvoří stěžejní části této diplomové práce a obsahují návrhy
na zlepšení právní úpravy de lege ferenda. Diplomová práce představuje analýzu
dobrovolných nástrojů uplatňovaných v právu životního prostředí, jejichž význam
je i přes prvek dobrovolnosti nepopiratelný.

Klíčová slova
dobrovolné nástroje, EMAS, ekologické zemědělství, dobrovolné dohody
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The Voluntary Tools of Environmental Protection
Abstract
This diploma thesis is focused on the voluntary tools of environmental protection,
those representing a remarkably wide and variable group of tools. The aim of this thesis
is to create an integrated and compendious overview of the previously mentioned tools
applied not only in the Czech Republic, to outline its basic characteristics, ways
of its usage, and its mutual combinations, including the analysis of the legal regulation
of

the

voluntary

tools.

After

the

two

introductory

chapters

dedicated

to the environmental policy and the system of all tools of environmental protection
the following chapter deals with the voluntary tools only, dividing them
for the purposes of this diploma thesis into categories of regulatory, informative,
and educational tools. Considering the extent of the topic, the author decided
on a detailed analysis elaboration of the three chosen tools in the following part
of the thesis. In the fourth chapter the diploma theses concentrates on the EMAS
according to the Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament
and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), which is being compared to the second
implementation option of Environmental Management System, that is represented
by the internationally applied norm ISO 14001. The fifth chapter treats the performing
of the organic farming according to the Czech and European legislation and focuses
on the problematics of food and product labelling as well. Lastly the sixth
chapter analyses the voluntary environmental agreements regulated particularly
by the Act No 114/1992 Coll. on Protection of Nature and Landscape,
as subsequently amended. The three chapters dealing with the selected tools establish
the crucial parts of this diploma thesis and include the suggestions for an improvement
of the legal regulation de lege ferenda. The diploma thesis represents the analysis
of the voluntary tools applied in the environmental law, their importance being
undeniable even considering the voluntary aspect.

Key words
voluntary tools, EMAS, organic farming, voluntary agreements
141

