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Abstrakt 
Tématem práce jsou environmentální informační potřeby obcí a jejich pokrytí 

prostřednictvím elektronických informačních zdrojů budovaných státní správou. Práce 

si klade za cíl na základě vymezení environmentálních informací a jejich organizování 

zmapovat informační potřeby pro oblast životního prostředí průměrné obce. Následně 

zodpovědět otázku, zda tyto potřeby jsou dostatečně uspokojovány prostřednictvím 

elektronických informačních zdrojů budovaných státní správou, a to zejména 

webovými stránkami jednotlivých krajských úřadů. Úvodní teoretická část se věnuje 

ujasnění pojmů a kompetencí na poli veřejné správy, dále osvětlení termínů 

environmentální informace, environmentální informační systémy a environmentální 

metainformační systém. Jádrem práce je dotazníkový výzkum informačních potřeb 

starostů malých obcí z oblasti životního prostředí a na základě získaných zjištění 

podrobná analýza webových stránek jednotlivých krajských úřadů.  
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PŘEDMLUVA 
 

Téma mé diplomové práce vzešlo z účasti na projektu „Průzkum informačních 

potřeb z oblasti životního prostředí na úrovni starostů malých obcí“, jehož 

zadavatelem bylo Ministerstvo životního prostředí ČR. Moje role tazatele mě natolik 

zaujala, že jsem se začala o problematiku hlouběji zajímat. Navíc, protože pocházím z 

malé vesnice a vnímám ekologii jako nedílnou součást dnešního světa, mi tato 

tématika byla blízká. V rámci výzkumu bylo velice zajímavé setkávat se s těmito lidmi 

a vyslechnout jejich názory a zvolené metody a postupy, jak se s těmito situacemi 

vyrovnávají.  

 Cílem mé práce bylo zmapovat informační potřeby pro oblast životního 

prostředí průměrné obce. Následně zodpovědět otázku, zda tyto potřeby jsou 

dostatečně uspokojovány prostřednictvím elektronických informačních zdrojů 

budovaných státní správou a to zejména webovými stránkami jednotlivých krajských 

úřadů. 

Při tvorbě diplomové práce jsem použila dva základní metodické přístupy. 

Prvním je studium a obsahová analýza odborné literatury (monografií a oborových 

periodik) a relevantní legislativy v úvodní teoretické části. Velmi cennými pro mě byly 

materiály vydávané jednotlivými institucemi působícími v oblasti ochrany životního 

prostředí. Oddíl věnovaný environmentálním informačním potřebám obcí je postavený 

na metodě dotazníkového šetření. Praktická část posuzování webových stránek 

krajských úřadů vychází opět z obsahové analýzy a jako informační zdroj sloužily 

výhradně  tyto webové stránky.    

Práce jako celek se skládá ze sedmi kapitol. Oproti původně předpokládaným 

pěti kapitolám se v průběhu prací téma strukturovalo složitěji a pro lepší pochopení 

problematiky byly do práce zařazeny dvě kapitoly navíc. Bylo třeba objasnit pojem 

environmentální informace a nastínit možnosti a praktické zkušenosti s jejím 

organizováním. V první části práce jsem se zaměřila na vysvětlení pojmů státní správa 

a územní samospráva, jejich organizaci, dále pak charakteristiku obcí a krajů a jejich 

vzájemné vztahy. Toto vymezení pojmů a ujasnění kompetencí je nezbytné,  protože 

práce se věnuje problematice environmentálních informačních potřeb na poli 
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komunální politiky, kterou vytvářejí právě obce a kraje. Druhá kapitola je soustředěna 

na problematiku vymezení environmentální informace. Poukazuji  zde  spíše na výčet 

specifik, které je nutno zohlednit při práci s informacemi o životním prostředí. 

Vzhledem k velmi diskutabilnímu charakteru definice samotného pojmu „informace“ 

by bylo bezpředmětné snažit se nalézt jediné správné určení pro termín ekologická 

informace. Tématu organizování a využívání environmentálních informací s použitím 

výpočetních technologií se věnuji ve třetí kapitole. Postup je hierarchický od databází, 

informačních systémů, kde jsou uvedeny nadstavbové nároky vznášené na informační 

systém s tématikou životního prostředí, až po metainformační environmentální 

systémy. V další části práce je provedeno shrnutí výsledků výzkumu „Průzkum 

informačních potřeb z oblasti životního prostředí na úrovni starostů malých obcí“. 

Toto shrnutí je strukturováno jako východisko pro vytváření hodnocení nabídky 

webových stránek krajských úřadů jako informačních zdrojů pro uspokojování 

informačních potřeb starostů malých obcí. Hlavní oddíl je zpracován jako zhodnocení 

webových stránek krajských úřadů, které nabízí informace z oblasti životního prostředí 

jako součást informační politiky státní správy na krajské úrovni. V závěru se orientuji 

na posouzení výchozí hypotézy, zda jsou uspokojeny informační potřeby starostů 

malých obcí prostřednictvím elektronických informačních zdrojů budovaných státní 

správou. 

Použitá literatura je citována v souladu s normou ISO 690, resp. ISO 690-2. 

Záznamy jsou řazeny abecedně. Z uvedené normy vychází také zvolená citační metoda 

- citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (označovaná též jako 

„Harvardský systém“). Poznámky pod čarou stručně doplňují či objasňují informace 

uvedené v samotném textu. Text práce je doplněn řadou obrázků, jejichž seznam je 

možné nalézt za seznamem použité literatury na konci práce. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala za cenné rady a připomínky při 

zpracování diplomové práce především vedoucímu práce Ing. Martinovi Součkovi, 

dále všem starostům a pracovníkům obecních úřadů, kteří se zúčastnili průzkumu. 

Ukončení této práce umožnila obrovská dávka trpělivosti a všestranné podpory, za 

kterou bych ráda vyjádřila svou vděčnost celé své rodině a svým blízkým, především 

pak své mamince.  
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1 ÚVOD 

Problematika životního prostředí se dostává stále více do popředí zájmu široké 

veřejnosti. Samozřejmým se stává vnímání životního prostředí jako oblasti 

bezprostředně ovlivňující kvalitu lidského života. Zdravé životní prostředí je 

významnou podmínkou spokojenosti v životě. Obyvatelé vyspělých, ale i rozvojových 

zemí kladou stále větší důraz na kvalitu prostředí, ve kterém žijí. Lidé touží po životě, 

ve kterém budou ekonomicky zabezpečeni, uvědomují si však, že současně musí 

zajistit, aby nezničili přírodní zdroje a sami sebe neotrávili. Proto je ochraně životního 

prostředí a prosazování ekologických přístupů věnována stále větší pozornost. Ta je 

znásobena naším členstvím v Evropské unii, ze kterého vyplývá pro Českou republiku 

řada environmentálních závazků. Dále je náš stát signatářem mnoha mezinárodních 

úmluv na ochranu životního prostředí.  

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování 

nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování 

omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů 

nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního 

prostředí jako celku. 

Ochrana životního prostředí je součástí komplexního řešení problémů regionu, 

proto je role obcí klíčová. Uchování životního prostředí v našem nejbližším okolí je 

prostředkem k uchování životního prostředí na celé zemi. Máme za povinnost usilovat 

o to, aby i další generace mohly od nás převzít historické a kulturní dědictví stejně 

jako přírodu, ve které vyrůstáme. Úkolem obcí a jejich pracovníků je tedy zvyšovat 

povědomí občanů, podnikatelů, pracovníků místní správy a školských pracovníků, 

usilovat o vybudování místních komunit, přehodnotit využití přírodních zdrojů 

a vybudovat partnerské obce a  města, ve kterých žijí lidé v souladu se životním 

prostředím. 

Česká republika se z hlediska charakteristiky obcí vyznačuje jistými specifiky. 

Jedná se především o sídelní strukturu, která vykazuje velkou rozdrobenost. V České 

republice došlo po roce 1990, na rozdíl od trendu v západoevropských zemích, 

k dezintegračním procesům. Osamostatnily se převážně malé obce. Zatímco v roce 
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1989 bylo v ČR cca 4100 obcí, v letech 1990 a 1991 jejich počet přesáhl šest tisíc 

a v současné době je obcí 6244 [Hloušek, 2004, s. 14]. Z evropských zemí je naše 

republika na prvním místě, pokud jde o podíl obcí s méně než 1000 obyvateli. Přitom 

v Evropě 16 zemí nemá vůbec obce s menším počtem obyvatel než 1000. I když podíl 

těchto obcí na celkovém počtu obyvatel a na tvorbě hrubého domácího produktu je 

malý, významný je podíl na rozsahu spravovaného území. V řadě případů jde o oblasti, 

v nichž je umístěna významná část přírodního potenciálu státu (např. nerostné 

bohatství), což na druhé straně vyžaduje kvalitní správu tohoto potenciálu. Ochrana 

přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí ve venkovských oblastech je prioritou, 

která prostřednictvím přiměřeného obhospodařování krajiny přispívá k již schváleným 

národním strategiím i strategiím Evropské unie a legislativě pro životní prostředí 

(Natura 2000, Rámcová směrnice o vodě, Kjótský protokol), zvláště v souvislosti se 

změnami biodiverzity, vod a klimatu.  

Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově 

a diverzifikaci hospodářství na venkově vyžaduje rychlejší a dokonalejší přístup 

k aktuálním informacím. „Získávání, transformování, přenášení a využívání 

nejrůznějších informací na všech úrovních rozhodování, v nejrůznějších oblastech a 

formách je typickým rysem současného společenského vývoje a základem přechodu 

k trvale udržitelnému rozvoji“ [Moldan, 1996, s. 15].  

Právě starostové a pracovníci obcí jsou ti, kteří se snaží svá území rozvíjet 

a zkrášlovat při vědomí si své odpovědnosti za vlivy své činnosti na životní prostředí. 

Při tom jsou obecní představitelé zavaleni povinnostmi, musí se orientovat v mnoha 

změnách právních předpisů a hledat řešení pro řadu problematických oblastí při správě 

obce. Obce se bez ohledu na svoji velikost potýkají s obdobnou agendou a z ní 

vyplývajícími problémy. Rozdíl spočívá v přístupu k řešení, kdy velká obec vytvoří 

odbor zabývající se pouze určitou problematikou, zatímco malá obec má omezené 

možnosti. Její představitelé, tj. starosta a zastupitelé, musí řešit problémy a úkoly ze 

všech oblastí. Na základě všech těchto okolností se formují odlišné přístupy k řešení 

a rozdílné informační potřeby starostů obcí, nejenom v environmentální oblasti, jako 

specifické skupiny uživatelů. 
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2 ORGANIZACE STÁTNÍ SPRÁVY A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY 

Státní správa a územní samospráva jsou hlavními součástmi veřejné správy. 

„Státní správa je správou věcí veřejných uskutečňovanou státem a svým charakterem 

představuje provádění moci výkonné“ [Brůna, 2006, s. 12]. Podstatou tohoto 

výkonného charakteru státní správy je provádění zákonů a zároveň je těmito zákony 

vázána 

Stát jako subjekt veřejné správy vykonává státní správu prostřednictvím 

zejména těchto státních orgánů :  

• vlády 

• ministerstev 

• ostatních ústředních správních úřadů 

• odborných územních správních úřadů 

• veřejných ozbrojených sborů a jiných veřejných sborů 

Státní správa se svěřuje orgánům územní samosprávy jen tehdy, stanoví-li to 

zákon. V takovém případě hovoříme o přenesené státní správě ze státu na nestátní 

subjekty- obce nebo kraje. Pojem státní správa lze tedy spojovat výhradně s činností 

státních institucí, jestliže obsahově stejnou činnost vykonává obec nebo kraj, 

nazýváme ji přenesenou působností. 

„Územní samospráva je veřejnou správou uskutečňovanou jinými subjekty (obcemi 

nebo kraji) než je stát“ [Brůna, 2006, s. 14]. Základní principy územní samosprávy 

jsou v obecné rovině vymezeny Ústavou ČR, která zaručuje obcím a krajům právo na 

samosprávu. „Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními 

samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími územními  samosprávnými celky“ 

[Ústava, hlava VII, čl. 99]. 

Přiznání práva na samosprávu je akceptováním toho, že obce a kraje logicky 

mají větší předpoklady a zainteresovanost pro řešení lokálních respektive regionálních 

záležitostí než stát. 

Územní samospráva (nyní míněna samostatná působnost) se svým způsobem 

přibližuje soukromé správě tím, že je zaměřena pouze na vlastní záležitosti. Do 

samostatné působnosti patří zejména vlastnictví a hospodaření s majetkem, 
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schvalování rozpočtu, závěrečný účet, vydávání obecně závazných vyhlášek, zřizování 

obecní policie, dopravní obslužnost, zakládání a zřizování příspěvkových 

organizací,… 

Obce a kraje tedy mohou vykonávat dvojí působnost, samosprávnou a 

přenesenou, vyplývající z možnosti svěření výkonu státní správy, což je také důvodem 

existence dvou typů právních předpisů; „vyhlášek pro samostatnou působnost a 

nařízení v přenesené působnosti“ [Skulová, 1998, s. 56]. 

 

2.1 Vymezení a postavení krajů v systému veřejné správy 
Kraj je vyšší územní samosprávný celek. „Je samostatně spravován 

zastupitelstvem kraje, dalšími orgány kraje jako jsou rada kraje, hejtman kraje, krajský 

úřad a zvláštní orgán kraje zřízený podle zákona“ [Zákony, 2003, s. 72]. Při výkonu 

státní správy je kraj správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené 

působnosti. Při výkonu samostatné a přenesené působnosti chrání veřejný zájem. 

Zajišťuje výkon finanční kontroly rozpočtových pravidel územních rozpočtů podle 

zvláštního právního předpisu. Vytvořit nebo zrušit kraj lze jen ústavním zákonem. 

Kraj má vlastní majetek, hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním 

zákonem. 

Od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. zřízeno 14 vyšších 

územních samosprávných celků. Pro výkon státní správy na krajské úrovni byl zvolen 

smíšený model: krajský úřad je krajským orgánem vykonávajícím též přenesenou 

působnost státní správy, v jeho čele stojí ředitel. Hlavou každého kraje je hejtman, 

pouze v čele kraje Hlavního města Prahy stojí primátor 

Praha je obec i kraj zároveň. Zaujímá zvláštní místo, jeho postavení a působnost 

upravuje zákon o hl.m. Praze a to tak, že je součastně i krajem. Je veřejnoprávní 

korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za 

podmínek stanovených zákonem. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vykonává veřejnou správu výkonem 

samostatné i přenesené působnosti 
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Na území České republiky se nacházejí tyto vyšší územně správní celky:  

• Hlavní město Praha se sídlem v Praze 

• Středočeský kraj se sídlem v Praze 

• Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

• Plzeňský kraj se sídlem v Plzni 

• Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech 

• Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 

• Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové 

• Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích 

• Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě 

• Jihomoravský kraj se sídlem v Brně 

• Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci 

• Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 

• Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě 

• Liberecký kraj se sídlem v Liberci 

 

2.1.1 Samostatná působnost kraje 
„Samostatnou působností se rozumí právo kraje na samosprávu, tedy spravovat 

své záležitosti samostatně ve věcech, které stanoví zákon. Při výkonu samostatné 

působnosti se kraj řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě 

zákona“ [Hrazdírová, 2003, s. 19]. Kraj vykonává své záležitosti  vlastním jménem a 

na vlastní odpovědnost tzn., že vystupuje v právních vztazích jako samostatná 

právnická osoba. Právo krajů na samosprávu je dáno Ústavou ČR, která poskytuje 

krajům záruky proti neoprávněným zásahům státu do výkonu samosprávy. Veškerá 

opatření, která kraj při výkonu samostatné působnosti učiní, vykonává na vlastní 

náklady a vlastními prostředky. 

Oblast samostatné působnosti kraje je velmi široká, a proto nelze podat 

vyčerpávající přehled všech působností. Z podstaty kraje jako samosprávního 

společenství občanů vyplývají oprávnění v oblasti samostatné působnosti a to 

vydávání obecně závazných vyhlášek kraje, ukládání pokut, v případě porušení 

povinností stanovených právními předpisy kraje. „Zastupitelstvo kraje je oprávněno 
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v rámci samostatné působnosti předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně ČR a 

předkládat Ústavnímu soudu ČR návrhy na zrušení právních předpisů má-li za to, že 

jsou v rozporu se zákonem“ [Halásková, 2006, s. 53]. 

V oblasti životního prostředí vykonávají kraje činnosti, které jim zvláštní 

zákony svěřují jako výkon státní správy. Tyto činnosti potom kraje vykovávají 

v přenesené působnosti. 

 

2.1.2 Přenesená působnost kraje 
„Obsahem přenesené působnosti je část výkonu státní správy, kterou stát 

přenese na jiný subjekt nestátního charakteru, v daném případě samosprávného 

charakteru. Ten pak vykonává přenesenou působnost jako povinnost řídíce se při tom 

zákony, právními předpisy vydanými na základě zákona, usneseními vlády a 

směrnicemi ústředních správních úřadů“ [Hrazdírová, 2003, s. 29]. 

Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které 

stanoví zákon. Ze státního rozpočtu obdrží kraj příspěvek na výkon přenesené 

působnosti, jeho výši stanovuje Ministerstvo financí ČR. 

V oblasti výkonu přenesené působnosti se kraje řídí: 

• při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy 

• v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních 

úřadů, tyto nemohou krajům ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny 

zákonem, podmínkou platnosti směrnic ústředních správních orgánů je jejich 

publikace ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí 

Stát má na tomto úseku více prostředků dozoru než při výkonu samostatné působnosti 

Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou 

zákony svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. 

Krajský úřad  

• přezkoumává rozhodnutí vydané orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů 

(např. správní řád) pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu 

orgánu nebo nestanoví-li zákon jinak 

• ukládá sankce dle zákona 

• poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím 
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• zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému 

kompatibilního s informačními systémy veřejné správy 

• organizuje kontroly přenesené působnosti obcí, vyhodnocuje výsledky a 

předkládá příslušnému ministerstvu, popřípadě vládě, návrhy na potřebná 

opatření 

• zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti 

• vykonává další působnosti, které mu svěří zákon 

[Skulová, 1998, s. 158] 

Kontroluje činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti a prostředky, 

které na tuto činnost dává zákon k dispozici. 

 

2.2 Vymezení a postavení obcí v systému veřejné správy  
„Obec je územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, 

který je vymezen hranicí území obce, je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, 

v právních vztazích vystupuje  svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto 

vztahů. Vykonává veřejnou správu výkonem samostatné i přenesené působnosti“ 

[Zákony, 2003, s. 218]. 

V rámci tohoto uspořádání rozlišujeme obec, obec s pověřeným obecním 

úřadem a obec s rozšířenou působností. 

 

2.2.1 Obec s pověřeným obecním úřadem 
„Obec s pověřeným obecním úřadem – jde o úřad vykonávající přenesenou 

působnost (výkon státní správy) pro více obcí ve správních obvodech a v rozsahu 

stanoveném zvláštními zákony (např. zajišťuje výkon stavebního úřadu pro více obcí 

apod.)“ [Zákony, 2003, s. 219]. Sídla a správní obvody pověřených obecních úřadů 

stanoví prováděcí právní předpis. Stejně jako obecní úřad (který vykonává činnost 

v malých obcích) je orgánem obce. V obcích, v nichž působí pověřený obecní úřad se 

povinně zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. 

V ostatních obcích se tato funkce může zřídit. 
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2.2.2 Obec s rozšířenou působností 
Obce s rozšířenou působností – představují nový typ obcí od 1.1. 2003, které 

vykonávají většinu státní správy v přenesené působnosti, ve svém správním obvodu, to 

znamená většinu agendy pro občany. Státní správu převzaly od 73 okresních úřadů, 

které ukončily činnost k 31.12.2002 . Jedná se zejména o evidenci obyvatel, vydávání 

cestovních a osobních dokladů, řidičských a technických průkazů, evidence 

motorových vozidel, živnostenská oprávnění, sociálně právní ochrana dětí, oblast 

odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí, státní správa lesů, myslivost a 

rybářství, oblast dopravy a silničního hospodářství. 

 

2.2.3 Orgány obce: Zastupitelstvo, Rada, Starosta, Obecní úřad 
Zastupitelstvo je voleno z řad občanů obce, jeho volební období trvá 4 roky. 

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. 

Skládá se z volených členů. V čele stojí starosta obce, který má konkrétně vyhrazené 

kompetence v zákoně o obcích. Počet členů zastupitelstva je závislý na počtu obyvatel. 

Zastupitelstvo schvaluje program rozvoje obce, územní a regulační plán obce, rozpočet 

obce a závěrečný účet obce. Zřizuje dočasné a trvalé peněžní fondy obce, rozhodovat o 

vyhlášení místního referenda. Zastupitelstvo si jako své iniciativní a kontrolní orgány 

může zřídit výbory. Ze zákona musí zřídit výbor finanční kontrolní. Obec, kde žije při 

sčítání obyvatelstva alespoň 10% občanů jiné národnosti, zřizuje výbor pro 

národnostní menšiny. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. 

Rada je výkonný orgán obce v samostatné působnosti s výjimkou vydávání 

nařízení obce. Je volena zastupitelstvem z jeho členů, počet 5-11, tvoří ji starosta, 

místostarostové a ostatní členové rady, počet členů je lichý. Její zasedání jsou 

neveřejná. Rada se ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Schází se dle potřeby 

a vydává jednací řád. Její vyhrazené kompetence stanoví zákon o obcích. Přenesená 

působnost se uplatňuje pouze v případech stanovených zákonem. Rada obce zřizuje 

jako své iniciativní a poradní orgány komise, které vykonávají činnost v samostatné 

působnosti, pokud je jim svěřena, mohou vykonávat i přenesenou působnost. Ze své 

činnosti jsou odpovědny radě, v případě přenesené působnosti odpovídají starostovi. 
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Starosta zastupuje obec navenek. Je zvolen z řad zastupitelstva, automaticky je 

členem rady. Jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu, a to se souhlasem ředitele 

krajského úřadu, a stanoví jeho plat. Zpravidla řídí jednání zastupitelstva a rady, může 

pozastavit výkon usnesení rady a dát ho k rozhodnutí zastupitelstvu. V případě není-li 

rada obce jmenuje vedoucí odborů obecního úřadu. 

Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, starosta : 

• odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce 

• plní úkoly zaměstnavatele podle zákoníku práce, uzavírá a ukončuje pracovní 

poměr, není-li tajemník stanoví platy, není-li rada jmenuje a odvolává vedoucí 

odboru 

• může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené 

působnosti v určitých věcech 

• může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místního veřejného 

pořádku 

• odpovídá za informovanost veřejnosti o činnosti obce 

• zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník 

• plní další úkoly stanovené zákony 

[Halásková, 2006, s. 97] 

Obecní úřad musí být v každé obci, vzniká ze zákona a v jeho čele stojí 

starosta. Tvoří ho starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci zařazení do 

obecního úřadu. Plní úkoly na úseku samostatné působnosti uložené zastupitelstvem a 

radou, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Zabezpečuje samostatnou i 

přenesenou působnost. Na úseku přenesené působnosti vykonává státní správu 

v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. 

Rozhoduje o poskytování informací dle zvláštního zákona. Na rozdíl od obce 

nemá právní subjektivitu. Pro jednotlivé úseky činností obecního úřadu mohou být 

radou obce (pokud není, tak zastupitelstvem) zřízeny odbory a oddělení. 

Zvláštní orgány obce patří mezi orgány obce, pokud jsou stanoveny. Úkolem je 

zabezpečit přenesený výkon státní správy. Zřizuje je starosta obce, pokud to stanoví 

zvláštní zákon. 
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2.2.4 Právní předpisy obce 
Obec může v samostatné působnosti uložit povinnost obce právním předpisem 

neboli obecně závaznou vyhláškou, kterou vydává zastupitelstvo. Při vydávání se řídí 

pouze zákonem. Předpisy jsou vydávány za účelem  

• zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

• pořádání a ukončení sportovních a kulturních akcí 

• zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství 

• zajištění nakládání s komunálními odpady 

• a jiné 

V přenesené působnosti může obec vydávat na základě zákona a v jeho mezích 

nařízení obce (vydává rada), je-li k tomu zákonem zmocněna. „Obecně závazné 

vyhlášky a nařízení musí být veřejně vyhlášeny, což je podmínkou platnosti. 

Vyhlášení se provede vyvěšením na úřední desce obce po dobu 15 dnů“ [Zákony, 

2003, s. 247]. 

O vydaných právních předpisech vede obec evidenci, která obsahuje číslo a 

název právního předpisu, datum jeho schválení, nabytí platnosti a účinnosti, popř. i 

datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy musí být každému přístupny u obecního 

úřadu v obci, která ho vydala. Neprodleně po vyhlášení zasílá obecní úřad právní 

předpis příslušnému krajskému úřadu a Ministerstvu vnitra ČR, pokud o to 

ministerstvo požádá. 

 

2.3 Právo na informace a poskytování informací 
Zajištění práva na informace v oblasti veřejné správy vychází z práva 

uvedeného v Listině základních práv a svobod, je upraveno zvláštním zákonem 

č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím, povinnými subjekty poskytovat 

informace jsou orgány veřejné správy. 

„Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, obecní úřad 

rozhoduje o poskytnutí informace žadateli, rada obce rozhoduje o odvolání proti 

rozhodnutí obecního úřadu (jde-li o samostatnou působnost)“ [Potůček, 2005, s. 176]. 

Povinný subjekt může poskytnutí informací omezit v případě, pokud se vztahuje 

výhradně k vnitřním a personálním předpisům, nebo že se jedná o novou informaci, 
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která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, platí pouze do ukončení 

přípravy. Omezený přístup také platí, jedná-li se o majetkové poměry osob, obchodní 

tajemství, utajované skutečnosti, apod. 

Na kraji odpovídá za informovanost občanů od kraje hejtman. 

Občan má právo nahlížet do zápisů a usnesení ze zastupitelstva, rady, komisí a 

pořizovat si výpisy. Dále musí být každému přístupny právní předpisy obce a kraje. 
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3 OD INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI A EKOLOGIE K EKOLOGICKÝM 

INFORMACÍM A JEJICH VLASTNOSTEM 

3.1 Informační společnost a ekologie 
„V centru informační společnosti stojí nejenom lidé, kteří informace tvoří, ale 

především ti, kdo je využívají, předávají a vzájemně sdílejí“ [Deardley, 2001, p.46]. 

Vývoj informační společnosti probíhá obrovskou rychlostí, která je spíše soustředěna 

na rozvoj informačních, telekomunikačních a multimediálních technologií, než na 

humánní stránku této vize. Ta by se měla soustřeďovat na zlepšení kvality života, 

ochranu lidských práv a zabezpečení trvale udržitelného rozvoje. V myšlence 

informační společnosti jako takové se skrývá poměrně velká část proekologických 

momentů. Ten na první pohled nejnápadnější je posun od určující role materiálních 

surovin, jejichž získávání  vždy souviselo a souvisí s poškozováním našeho životního 

prostředí, k surovinám takříkajíc intelektuálním.  Dále přichází i s mnoha drobnějšími 

ustanoveními jako jsou např. zlepšení kvality lidského života, důraz na ohleduplnost 

vůči lidem i vůči přírodě. Pod takto obecně formulovaným cílem se nachází celá řada 

dílčích požadavků, které souvisí s ekologií a trvale udržitelným rozvojem. 

 

3.2 Informační zahlcení a neochota slyšet ekologická varování 
Jako druhou stranu mince je třeba si položit otázku, zda součástí globální 

ekologické krize, o níž dnes jen málokdo pochybuje, není právě přebytek a záplava 

informací odvíjející se od informační exploze, o které se začíná mluvit od přelomu 

minulého století [Stehlík, 2000, s.71]. Soudobé informační prostředí je charakteristické 

rozmachem prostředků záznamu a šíření informací, stejně jako nárůstem informační 

infrastruktury.  Výsledkem může být podle Tesaříka tzv. informační přehlcení, „jehož 

důsledkem je neschopnost porozumět sdělovanému, pocit zavalenosti obrovským 

množstvím informací ke vstřebání. Dále se může dostavit bezradnost, zda vůbec 

relevantní informace existují, naprostá neschopnost se k nim propracovat, až rezignace 

a  apatie“ [Tesařík, 1996, s.46]. Zvláště u ekologie a věcí s ní souvisejících je toto 

riziko velmi důležité, protože zejména u laické veřejnosti může snadno dojít k 

„přesycení“ alarmujícími čísly, katastrofickými scénáři či varujícími indiciemi, které 
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následně vede k naprosté letargii a pocitu  „já s tím stejně nic neudělám, proto doufám, 

že jde o zbytečný povyk“.  U procesu vnímání informací o životním prostředí, 

potažmo reagování na zjištěné skutečnosti, hrají podstatnou úlohu tři faktory.  

Zažitým stereotypem, na který  upozorňuje Al Gore, je anachronismus, 

uvědomění si míry lidského působení na planetu Zemi. V tom smyslu, že lidé během 

celého svého historického vývoje vycházeli z premisy, že Země je příliš velká na to, 

aby ji svým jednáním a konáním mohli ovlivňovat nebo dokonce měnit. Avšak 

v posledních několika desetiletích se situace podstatně změnila. Nejenom že na Zemi 

svou činností působíme, ale také měníme či spíše ničíme její rovnováhu a místy i 

charakter v celosvětovém měřítku. [Gore, 2000, s.125-128]   

S tímto úzce souvisí fenomén globalizace, jehož přesné vymezení není 

předmětem této práce, nicméně tato integrace a provázanost na geograficky dříve 

nemyslitelné úrovni, hraje v ekologických záležitostech často určující roli. Projevuje 

se především jako jev silnější než je individuální vůle člověka nebo skupiny 

jednotlivců.  

Třetím důležitým sociologicko-ekologickým mezníkem je uspávající role 

konzumu a pohodlí. Naše civilizace nám poskytuje blahobyt v takovém rozsahu, že 

nás nic netlačí řešit problémy, které vznik tohoto životního stylu zapříčinily a 

vyvolaly. Navíc jejich pravděpodobné katastrofické rozuzlení se odehraje ve více či 

méně, ale každopádně vzdálené budoucnosti. A každý z nás i lidstvo jako celek stojí 

dennodenně před záležitostmi, jejichž „bod zlomu“ již nastal. 

 

3.3 Definice environmentální informace  
Potřebu vymezit pojem "environmentální informace" či "informace o životním 

prostředí" pociťovali různé zainteresované instituce a odborníci již delší dobu. 

Zejména se zřetelem na neoddiskutovatelnou skutečnost, že právě „získávání, 

zpracovávání, přenášení nejrůznějších informací na všech hierarchických úrovních 

rozhodování, v nejrozmanitějších oblastech lidské činnosti a různorodých formách, je 

nejenom typickým rysem současného vývoje společnosti, ale také základním 

předpokladem pro přechod k trvale udržitelné společnosti“ [Hlavička, 2001, s. 39]. 

Problém spočíval ve velmi širokém záběru problematiky životního prostředí, stejně 
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jako v nejednoznačnosti výkladu pojmu „informace“ jako takového. Na počátku 

devadesátých let se zrodilo první komplexnější vymezení pojmu. Stalo se tak na 

Mezinárodním fóru o informacích v životním prostředí uskutečněném v kanadském 

Montrealu. Podle něho se „informací o životním prostředí“ rozumí „data, statistiky a 

jiné kvantitativní i kvalitativní údaje, které rozhodovací orgány vyžadují k hodnocení 

stavu a trendů změn prostředí, k formulaci a upřesňování ekologické politiky a 

k účelnému využívání prostředků“ [Prohlášení,1991]. Dnes je obecně akceptovaný 

výklad přijatý v Aarhuské úmluvě1, na základě kterého „environmentální informace“ 

znamená jakékoli informace v písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné 

podobě týkajících se 

• stavu složek životního prostředí, jako je ovzduší a atmosféra, voda, půda, 

krajina a přírodní stanoviště, biodiverzita a její složky, včetně geneticky 

modifikovaných organismů, a interakcích mezi těmito složkami 

• faktorů, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit složky životního prostředí, jako 

např. jsou látky, energie, hluk a radiace, dále činností nebo opatření, včetně 

opatření administrativních; dohod, legislativy, plánů a programů jejichž 

předmětem je životního prostředí, a v neposlední řadě analýzy nákladů, přínosů 

a jiných ekonomických předpokladů, z nichž se vychází při rozhodování v 

problematice životního prostředí 

•  stavu lidského zdraví a bezpečnosti,  podmínek života lidí, kulturních a 

architektonických památek, pokud jsou, nebo mohou být ovlivněny stavem 

složek životního prostředí nebo pokud je prostřednictvím těchto složek 

ovlivňují faktory, opatření nebo činnosti uvedené výše 

3.4 Funkce environmentální informace 
Environmentální data mají několik funkcí :  

1. Poskytovat informace pro operativní řízení. Řízení může být i automatické (bez 

bezprostřední účasti člověka). Systémy, které tato data k řízení využívají, 

                                                
1 Byla přijata v červnu roku 1998 a je to úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti  na rozhodování a 
přístupu k právní ochraně ve věcech  životního prostředí. ČR je signatářem této úmluvy.  
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nazýváme řídicí systémy. Sem spadá poskytnutí podkladů pro sledování 

dodržování limitů a norem např. pro čerpání přírodních zdrojů, znečišťování.  

2. Poskytovat informace pro střednědobé plánování a řízení. Toto řízení provádí 

na úrovni podniků operativní někdy též nazývaný střední management na 

základě souhrnných dat, která ukazují na směr vývoje určitých 

environmentálních veličin. S tím souvisí stanovení žádoucích směrů vývoje 

těchto veličin. Vytváření podkladů pro uplatňování ekonomických stimulačních 

nástrojů např. prostřednictvím environmentálního účetnictví a dalších 

ekonomických stimulů (cla, daně, úplaty). Nebo na druhou stranu vytvoření 

dokumentace umožňující přijetí restriktivních opatření, jež limitují čerpání 

přírodních zdrojů a omezují znehodnocování (pokuty, poplatky). 

3. Poskytovat informace pro strategické, dlouhodobé plánování a řízení. Zde se na 

procesu ovlivňování podílí kromě výkonných řídících složek (soukromých 

subjektů, státu) také veřejnost, byť většinou zprostředkovaně jako hodnotitel 

možných důsledků environmentálních jevů, které zpravidla interpretují 

odborníci.  S tímto bodem úzce souvisí plnění závazků daných mezinárodními 

smlouvami a dohodami (jedná se o poskytování relevantních informací o stavu 

životního prostředí v ČR a dále o možnost kontroly dodržování závazků 

týkajících se  jeho ochrany) 

3.5 Specifika environmentální informace 
Při práci s informacemi o životním prostředí musíme mít na paměti několik 

skutečností, díky nimž je situace odlišná než při manipulaci s informacemi z oblasti 

statistiky, ekonomie apod. Především pro většinu dat o škodlivých látkách 

s negativním dopadem na životní prostředí jsou primárními zdroji měření v terénu. 

V mnoha případech, kdy nejsou nebo nemohou být realizována přímá či nepřímá 

měření, jsou jediným zdrojem expertní znalosti. Také je třeba upozornit na „případy, 

kdy jsou k dispozici podrobná kvantitativní data, ale jejich smysl a uplatnitelnost 

nemůže být dosažena bez patřičné odborné interpretace (jejich výpovědní hodnota 

může být neodbornou manipulací zkreslena)“ [Pavlík, 1996, s.162]. To může vést 

k závěru, že právě pohled konzultujícího experta se někdy stává rozhodujícím pro 

obsah podávané informace. Za ne zcela samozřejmý se také jeví fakt, že i přes 
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dosažitelnost dostatečného množství kvalitních dat je jejich využitelnost podmíněna 

jistou úrovní znalostí dané problematiky, popřípadě technickou dovedností. 

3.6 Druhy vlastností environmentální informace 
Kvantitativní a kvalitativní environmentální data 

Environmentální data mají z hlediska vyjádření, interpretovatelnosti a srovnávání 

dvě možné podoby: 

• Kvantitativní (číselné vyjádření hodnoty určité veličiny) 

• Kvalitativní (určitý fenomén je ohodnocen jinými než číselnými prostředky)  

3.6.1. Kvantitativní informace  

Z praktického i profesionálního hlediska je při shromažďování a zpracování 

obvykle upřednostňována informace kvantifikovaná. Přestože mnoho 

environmentálních informací přirozeně vzniká jako kvalitativní, pro záznam, 

srovnávání a interpretaci se lépe hodí informace v číselné tj.kvantitativní podobě. 

Metody získávání kvantitativních parametrů, jako jsou monitoring, měření a následná 

agregace, jsou snadněji standardizovatelné a ověřitelné. Pro jejich pořizování existují 

nebo se vytvářejí standardní metodiky na všech úrovních. Nevýhodou 

kvantifikovaných parametrů je obtížné zachycení kvality, subjektivity, mlhavosti a 

modality těchto údajů, tím pádem se ve většině dnešních modelů s těmito atributy u 

kvantifikovaných dat neuvažuje. Souhrnně řečeno, kvantitativním informacím chybí 

metainformace, které nelze z primárních dat odvodit a chybí jim schopnost 

"samointerpretovatelnosti". 

 

3. 6.2. Kvalitativní informace 
Kvalitativně vyjádřená informace má v praxi podobu popisu určitého fenoménu 

pomocí tvrzení v běžném jazyce za použití termínů specifických pro danou oblast. 

Slovník používaných termínů nebývá však přesně vymezen a už vůbec nebývá 

definována přesná sémantika použitelných termínů. Kvalitativní informace zpravidla 

může vyjádřit výše uvedené okolnosti svého vzniku, subjektivní pocity původce této 

informace, mlhavost či modalitu. Kvalitativní informace je také v určitém kontextu, 

mluvíme především o vztahu k laické veřejnosti, snadněji interpretovatelná . 
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„Z porovnávání kvantitativní a kvalitativní environmentální informace vyplývá, 

že největším pozitivem u kvantitativní informace je snadnost standardizace a odborné 

interpretace, zatímco u kvalitativní informace je třeba vyzdvihnout bezproblémovost 

laického pochopení a porozumění, v neposlední řadě pak vyjadřovací jemnost a 

bohatost. Pro vyrovnání těchto aspektů se používá několika prostředků“ [Pitner, 2003].  

Na straně kvantitativních informací se zavádějí tzv. indikátory, které jsou 

zpravidla vysoce agregované, nevyžadují další zpracování a umožňují snadnou pokud 

možno i laickou interpretaci. Pro doplnění metainformací k určitému kvantitativnímu 

údaji jsou vytvářeny standardní metodiky, které stanovují povinnost zároveň s 

pořízením primárních kvantitativních dat doplnit údaje o kvalitě dat získaných 

provedeným měřením či výpočtem, uvádějí subjekt zodpovědný za provedené získání 

dat atd. U kvalitativních informací se obtížná formalizovatelnost, a tím pádem obtížné 

formální srovnávání řeší zaváděním standardizovaných metodik získávání těchto dat 

(stejně jako u dat kvantitativních) a především vytvářením a používáním standardních 

terminologických prostředků, kterými jsou myšleny slovníky, thesaury, sémantické 

sítě. Oba tyto přístupy mají jedno společné, je to snaha pro formalizaci a standardizaci.  

3.7 Úrovně abstrakce v environmentálních datech  
Rozčleníme dále environmentální data podle úrovně abstrakce od primárních, 

která jsou bezprostřední abstrakcí reálného světa, po tzv. environmentální ukazatele, 

které vykazují velmi vysokou úroveň abstrakce.  

3.7.1 Primární data (původ: monitoring, evidence, dokumenty) 
Primární data pocházející z prvotního sledování stavu, dějů a činností v 

životním prostředí. Jsou pořizována buďto poloautomatizovaným či plně 

automatizovaným monitoringem s následným zpracováním do formy evidencí, či 

použitím pro přímé řízení technologických či jiných (např. dopravních) procesů. 

„Zpravidla se pořizují ze zákona (tzv. povinné subjekty),  na základě nařízení z veřejné 

správy nebo na základě dobrovolného závazku soukromých subjektů (např. 

environmentální řízení)“ [Pitner, 2003]. Jejich použitelnost pro přímé informování 

veřejnosti je malá. Za prvé často nejsou, a ani nemohou být, veřejnosti přístupná, 

neboť obsahují údaje soukromého či dokonce osobního charakteru, na které se 

vztahuje příslušná zákonná ochrana. Za druhé bez agregace, kterou je míněno 
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vyhlazování chyb, sumarizace, průměrování, vyhledávání minima, maxima, poskytují 

pro laickou veřejnost nepodstatné informace vnímané často jako řady „nicneříkajících“ 

čísel. Primární data vyžadují většinou následnou odbornou interpretaci. Za třetí data 

z monitoringu jsou získávána z přístrojů, jejichž rozmístění a uspořádání z hlediska 

prostoru a času předurčuje jejich chování. Monitorované proměnné a lokality, kde se 

přírodní podmínky zaznamenávají, jsou často dány spíše administrativními požadavky 

a technickými možnostmi než skutečnými potřebami vědy a praxe. Z těchto důvodů 

mají data získaná monitoringem vlastní lokační a časová specifika, která brání 

smyslupnému zobecnění. 

3.7.2 Agregovaná  data 
Představují první bezprostředně prakticky použitelnou úroveň abstrakce z 

primárních dat. Na prostorově a časově určená primární data se aplikují funkce 

souhrnu (sumace, proložení vyhlazovací křivkou a integrace), průměru (zpravidla 

aritmetického - např. podělením souhrnu vztažnou plochou) a relativizace (vztažením 

k nějaké referenční hodnotě), atd.  

3.7.3 Indikátory(ukazatele) 

„Kvantitativní a kvalitativní indikátory jsou data na velmi vysoké úrovni 

abstrakce. Vznikají několikanásobnou aplikací výše uvedených agregačních operací 

(sumace, průměru, relativizace, atd.)“ [Moldan, 2001, s. 35]. Kvantitativní indikátory 

jsou ze všech typů environmentálních dat nejlépe použitelné pro rozhodování, 

informování laické veřejnosti a vzájemné srovnávání i na mezinárodní úrovni. Dle 

některých odborníků indikátory více zdůrazňují kvantitativní formu informací než 

slovní popis. Podstatou je to, že poskytují měřítko, kterým se environmentální stavy, 

trendy a cíle dají kvantitativně hodnotit a srovnávat. Zároveň indikátory poskytují 

jednodušší, pro veřejnost čitelnější a pochopitelnější druh informace, než statistiky 

nebo dokonce primární data. Velmi důležitá je též funkce mezinárodního srovnávání, 

která vyplývá z několika klíčových vlastností indikátorů. Především, indikátory mají, 

nebo by alespoň měly mít, přesně specifikovanou a mezinárodně uznávanou metodiku, 

jsou to vždy hodnoty relativizované ("přepočítané") vůči nějaké zcela zřejmé a 

pochopitelné vztažné veličině (např. na osobu, km², rok, GNP v jednotkách USD 

apod.). Z toho je vyvozena jejich snadná interpretovatelnost, které se dosahuje např. 
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uvedením typických tj.středních hodnot ukazatele, možné odchylky, nebezpečných 

odchylek, atd. Dalšího uplatnění ukazatelů se dosahuje vzájemným porovnáním např. 

v rámci časové řady, což slouží ke zjištění trendů, nebo prostorového umístění, tím se 

zjistí odlišnosti v různých zemích nebo geografických oblastech. 

Indikátory tedy jednak kvantifikují informace a jednak zjednodušují informace 

o složitých jevech, čímž usnadňují jejich přijímání veřejností. Indikátory jsou 

nejvýznamnějšími environmentálními daty pro informování laické veřejnosti. 

3.7.4 Zvláštní skupina – Metadata 
Se vznikem tak specifických datových souborů jako byly satelitní snímky 

Země, kartografické plány a mnohá další, bylo evidentní, že pro poskytování 

úplnějších a přesnějších informací je třeba určitých popisů. Stále rostoucí množství 

různorodých typů digitálně uchovávaných objektů ukazuje, že data sama o sobě mají 

jen malou hodnotu bez informace o tom, jak vznikla, za jakým účelem, v jakém 

formátu a jaká jsou případná omezení použití nebo reprodukce. Definice metadat či 

metainformací je tedy jednoduchá, jsou to "data o datech" nebo "informace o 

informacích". Více ozřejmující je tvrzení hovořící o metadatech jako o "datech 

sdružených s objekty, které zbavují jejich potencionální uživatele nutnosti předběžné 

znalosti existence či charakteristik těchto objektů" [Sklenák, 2001, s.189].                       

U problematiky metadat je nutno zmínit snahu o standardizaci, jejíž výsledkem je 

pravděpodobně nejrozšířenější standard pro metadatový popis nazývaný DUBLIN 

CORE. Vznikl pod záštitou OCLC (Online Computer Library Center) a NCSA 

(National Centre for Supercomputer Applications) v roce 1995 a má ve své základní 

verzi 15 elementů [Sklenák, 2001, s. 198]. 
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4 ORGANIZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH INFORMACÍ 

Po vymezení toho, co považujeme za ekologickou informaci, jaké rozlišujeme 

její typy, popřípadě které jsou její hlavni funkce, se propracováváme k nástinu 

praktického organizování a využívání těchto dat. 

 

4.1 Úvod a vymezení terminologie  
Informační systém 

Pro každé rozhodování a řízení na všech úrovních jsou nejdůležitější pravdivé a 

dostatečné informace o předmětu, o němž rozhodujeme. Nejsou-li informace 

dostatečné, rozhodujeme s velkou nejistotou, je-li jich příliš nebo jsou obtížně 

vyhodnotitelné, situace je obdobná. Jsou to právě tyto důvody, pro které se vytváří 

informační systémy zpřístupňující informace a umožňující jejich vyhodnocení pro 

rychlé a efektivní rozhodování. Informační systém může být tvořen technickými 

prostředky na úrovni papíru a tužky, což ale zněkolikanásobí nároky na lidský faktor, 

stejně jako riziko duplicitního vkládání a ztratí se vazba mezi daty. „Pod pojmem 

informační systém rozumíme celek, který zabezpečuje systematické shromažďování, 

zpracování, uchování a zpřístupňování informací. Mezi klíčové vazby složky tohoto 

celku patří hardwarová a softwarová platforma, postupy a technologie pro získávání 

informací, ale i pracovníci pověření nejrůznějšími úkoly v rámci činnosti informačního 

systému“ [Stluka, 1996, s.76]. Toto jsou základní požadavky kladené na jakýkoliv 

informační systém bez ohledu na jejich obsahovou náplň.  

Databáze 

Specifickým typem informačního sytému je databáze, kterou můžeme chápat 

jako „soubor znakových, numerických, grafických dat uložených v paměti počítače. 

Data jsou uspořádána ve strukturované množině formou logicky uspořádaných 

záznamů, což maximálně umožňuje jejich použitelnost“ [Webopedia, 1997]. Tou je 

míněno jejich vyhledání, operativnost a efektivní výstupy. Historicky se databáze 

vyvinula z procesu „hromadného zpracování dat“, kterým byly označovány počátky 

strojového zpracování a uchovávání informací v 60. letech. Kvalitativním zlomem ve 

vývoji databází na přelomu 60. a 70. let bylo vytvoření „Systému řízení báze dat“(Data 
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base management systém). Tento pojem představuje integrované softwarové 

prostředky, které data v databázi řídí. Je to operační vrstva nad samotnou databází 

starající se o efektivní správu a organizaci dat, zajišťující vkládání údajů do databáze a 

vyhledávání. Jejím hlavním posláním je ušetření uživatele (aplikace) od technických 

detailů. Databáze spolu se systémem řízení báze dat tvoří databázový systém, jehož 

dalšími nezbytnými součástmi jsou „jazyk pro definici dat“ a „jazyk pro manipulaci 

s daty“. Na tomto architektonickém principu je dnes vystavěna většina databází. 

4.2 Environmentální informační systém 
Informační systémy zaměřující se na problematiku životního prostředí musí 

splňovat některá specifická kritéria vyplývající ze zvláštností tohoto oboru. Především 

musí respektovat systematickou věcnou strukturu odpovídající struktuře biosféry. Zde 

je nutné podotknout, že účelnější, než hromadění veškerých informací se sebemenším 

vztahem k dané problematice, se jeví vnitřní členění systému na jednotlivé 

subsystémy. Dále je nezbytné zachovávat metodologickou jednotu vstupujících druhů 

informací, která se týká nejenom jejich sběru, ale také vyhodnocování a interpretace. 

Velmi důležitým rysem veškerých informací týkajících se oblasti životního prostředí je 

jejich prostorové vymezení, a proto musí být tento fakt zohledňován i při budování 

informačních systémů. Jedním z prostředků, které z tohoto aspektu přímo vycházejí, 

jsou tzv.geografické informační systémy (GIS). Jejich základem jsou „mapy a 

informace o mapových místech, na základě kterých jsou schopné provádět prostorové 

operace s daty, propojovat je s množinami dat kartografického charakteru a další 

funkce“ [Krása, 2006, s.6]. Obdobnou vlastností environmentálních informací je jejich 

časové vymezení. To vznáší na systém především nároky související se schopností 

vyhotovování prognóz a vývojových trendů. Závěrem je na místě připomenou 

skutečnost, že se zhoršujícím stavem životního prostředí, ale také rostoucí úrovní 

technologií, se informační systémy, používané na vyhodnocování stavu životního 

prostředí, stávají postupně propracovanějšími a sofistikovanějšími. Zejména po 

Stockholmské konferenci (1972) dochází k rozvoji environmentálních informačních 

systémů (EIS) na mezinárodní úrovni i na úrovni národních států [Činčera, 2001]. 
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4.2.1 Environmentální informační systém na úrovni ekonomického subjektu 
Na nejnižší úroveň bychom mohli zařadit informační systémy využívané 

podniky či jinými subjekty, které vyvíjí svou činnost v tzv. environmentálním 

managementu. Do tohoto pojmu lze zahrnout odpadové a vodní hospodářství, ochranu 

ovzduší, péči o přírodu a krajinu, havarijní plánování, ochranu před chemikáliemi, 

ochranu před hlukem, energetiku, emise tepla a ionizujícího záření. Výčet stále ještě 

není úplný, neboť s ochranou životního prostředí souvisí přímo či nepřímo řada 

dalších kategorií (požární ochrana a bezpečnost práce, ochrana zdraví apod.)  U všech 

jmenovaných oblastí lze vymezit čtyři aspekty: technický, administrativní, finanční a 

legislativní [Beran, 2003, s. 12]. Přičemž je legislativa základem určující práva a 

povinnosti všech zúčastněných subjektů a zásadně ovlivňuje předešlé tři aspekty. 

Informace o aspektech technických, administrativních a finančních lze rozdělit na 

povinné, které jsou požadovány legislativními předpisy, a informace nezbytné pro 

výkonný management, a tudíž prosperující podnik. Do jisté míry se u většiny provozů 

překrývají informace vyžadované zákonem a informace nezbytné pro provoz. Zde je 

dobré uvážit toto hledisko především u zohledňování multiplicitních výstupů při 

samotném projektování informačních systémů. Mimo ně existuje ještě oblast 

doplňujících informací, jejíž vztah k předešlým dvěma není pevně definován, ale za 

určitých okolností se může statisticky projevit.  

Relevantní informace mají svoji hierarchickou strukturu, od dat o jednotlivých 

technických zařízení nebo činností (např. o čistírně odpadních vod, skladu odpadů, 

výdejích chemických látek, poplatcích za znečišťování ovzduší aj.) po informace o 

provozních celcích, finančních tocích, souvisejících ekosytémech, zneškodňování 

odpadu, starých ekologických zátěžích apod.  Úkolem informačního systému je 

umožnit „pořízení informací týkajících se  čtyř již zmiňovaných základních aspektů 

(technický, administrativní, finanční a legislativní) a vytvoření záznamů. Tyto 

záznamy systém dále porovná oproti tzv.číselníkům (to jsou seznamy s výčtem  všech 

podle platných norem přípustných hodnot  testované položky), chybné údaje vyloučí a 

zajistí návaznost validních dat“ [Krupička, 2003, s.7]. Systém pak musí být schopen 

vypracovávat příslušná hlášení a ostatní administrativní položky, proto bývá často 

doplněn o statistický modul. Důležitou vlastností environmentálního podnikového 
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informačního systému je schopnost „na základě kontinuálního přísunu relevantních dat 

vyhodnocovat trendy jednotlivých parametrů a vytvářet prognózy“ [Jarošinec, 2000, 

s.17]. Pořizování dat probíhá zásadně na nejnižší úrovni a to buď kontinuálně-

automaticky nebo manuálně, případně kombinace obojího.  Pro vyšší úroveň musí být 

k dispozici vždy data nějakým způsobem zpracovaná, zredukovaná. Často se užívá 

zprůměrovaných parametrů. Pro nejvyšší stupeň řízení se data předkládají téměř vždy 

v agregované formě, např. grafické. Jejich vyhodnocení se zpravidla provádí 

porovnáním s tzv. ideálním environmentálním profilem, který je navržen tak, aby byl 

vliv činnosti podniku na životní prostředí co nejmenší. Tedy stav, kdy reálně 

používané technologie pracují s nejlepšími možnými parametry. Je možno navrhnout i 

tzv. super ideální profil, kdy se místo reálně v podniku užívaných technologií, použijí 

popisy technologií podle BAT2. 

Do činnosti informačního sytému je zapojeno několik skupin osob . První 

z nich jsou odběratelé vzorků, případně zpracovatelé výstupů z monitorovacích 

zařízení, na jejich práci navazují pracovníci analytických laboratoří. O jádro 

informačního systému se starají správci dat (údržba dat, vývoj aplikačních programů) a 

administrátor serveru (zálohování, přístupová práva). Nejpočetnější skupinou jsou 

koncoví uživatelé, kam patří nejen management podniku, ale i nadřízené orgány státní 

správy, popřípadě instituce činné v ochraně a správě životního prostředí. 

4.2.2 Environmentální informační systémy budované státní správou 

Nejvýznamnější informační systémy zaměřené na oblast životního prostředí 

vznikají v jednotlivých zemích při orgánech jejich státní správy, jedná se většinou o 

ministerstva životního prostředí a jimi pověřené organizace [Přibilová, 1992, s.22]. 

Jejich cílem je jednak informovat veřejnost, jednak usnadnit fungování státní správy, 

                                                
2  Best Available Technique (BAT) představuje nejefektivnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich 

provozních metod, které jsou zároveň technicky a ekonomicky dostupné. Technikou se přitom rozumí jak používaná 

technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno a vyřazováno z činnosti, Dostupnou se 

rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku, které umožňuje realizaci v příslušném průmyslovém oboru za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přednosti, ať již tato technika je nebo není v dotyčném členském 

státě používána či vyráběna, pokud je provozovateli vhodně přístupná, a pod pojmem Nejlepší se rozumí nejefektivnější 

technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.  
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což znamená především vytvořit podklady pro přijímání účinných legislativních 

opatření a formování environmentální politiky jednotlivých zemí. V těchto systémech 

jsou zpravidla zachycovány tři hlavní položky. Jsou to imise, emise a stav přírody.  

Imise znamenají množství škodlivých látek v určité složce životního prostředí 

(např. ovzduší, vody). Měřením imisí se zpravidla zabývá státní správa, kompetentní 

v oblasti životního prostředí. V České republice je to Ministerstvo životního prostředí 

a jeho jednotlivé resortní organizace – Česká informační agentura životního prostředí, 

Český hydrometeorologický ústav, atd. Nejčastěji se měří čistota ovzduší  a čistota 

vody. Pro zjišťování čistoty ovzduší se využívají stacionární (nepohyblivé) i mobilní 

(speciální automobily) monitorovací zařízení. Sledují se vybrané nejnebezpečnější 

látky (oxidy síry, dusíku, prach, atd.). V České republice ho zajišťuje Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a magistráty velkých měst. Na základě těchto 

informací mohou být vyhlašovány smogové situace s následnou regulací dopravy, 

mohou být také využity pro návrh přísnějších regulačních opatření, atd. Druhou 

největší měřenou položkou je čistota vody, kterou měří stacionární monitorovací 

zařízení. V ČR data zpracovává ČHMÚ a výzkumné ústavy vodního hospodářství. 

Vyhodnocuje se několik desítek parametrů včetně fyzikálních a chemických 

parametrů vody, na jejichž základě je příslušný úsek vodního toku označen určitou 

třídou znečištění.  

Emise představují množství škodlivých látek vypouštěných do okolního 

prostředí. Jejich měřením se zabývají zejména jednotliví znečišťovatelé (jedná se 

většinou o právnické subjekty- firmy), kterým to ukládají příslušné zákony, státní 

správa hraje inspekční roli. Na základě evidence emisí jsou pak firmy zpoplatňovány 

(nazývá se to principem „znečišťovatel platí“- tzv. ekonomické nástroje), což je nutí k 

čistší výrobě. Nejčastěji se evidují tři skupiny emisí. V prvé řadě to jsou emise do 

ovzduší, které si firmy měří samy a hlásí údaje kontrolnímu orgánu, tím je v ČR 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Zvlášť jsou evidovány úniky ozon 

ničících látek. Jako druhá skupina následují emise do vody. U nás je zavedenou praxí, 

že jednotlivé firmy hlásí každoročně dopředu, kolik asi vypustí sledovaných látek, a 

na základě těchto údajů dostanou od příslušného orgánu (zpravidla se jedná o správu 
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povodí) tzv. vodohospodářský výměr - povolení na příslušnou produkci emisí. Třetí 

zbývající měřenou položkou emisí jsou produkované odpady. V ČR se hlásí 

regionálním orgánům státní správy, tedy dnes zřejmě krajům. Informace pak sbírá 

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Zvlášť jsou evidovány tzv. 

nebezpečné odpady, na které platí přísnější režim a také samozřejmě radioaktivní 

látky. Protože evidence emisí je značně neúplná a roztříštěná do řady systémů a 

organizací, prosazuje se ve vyspělých zemích zřízení tzv. systému PRTR (Pollutant 

Release and Transfer Register), volně přístupné a od jednotlivých firem každoročně 

vyplňované evidence úniků a přenosů několika stovek znečišťujících látek do 

prostředí. V České republice je na tomto principu vystavěn Integrovaný registr 

znečišťování (IRZ) [Česká informační agentura, 2005b]. 

Stav přírody, zde se eviduje např. rozsah lesní plochy, stav narušenosti porostů, 

výskyt jednotlivých druhů, atd. V ČR se tímto zabývá Agentura ochrany přírody a 

krajiny (AOPK).  

4.3 Metainformační environmentální systém 
4.3.1 Historie metainformačních environmentálních systémů v Evropě 

V 90. letech minulého století se začala v západní Evropě prosazovat myšlenka 

vytváření datových katalogů v oblasti životního prostředí. Soubory dat o naměřených 

nebo pozorovaných veličinách, seznamy pozorovacích stanic, projekty zlepšení 

životního prostředí, účelové databáze, ale i strategické a osvětové dokumenty se staly 

předmětem shromažďování, registrace a zpřístupňování pomocí datového katalogu. 

Datové katalogy poskytují metainformace o datových zdrojích obdobně jako 

knihovní katalogy poskytují informace o knihovním fondu. Iniciativa při vytváření 

datových katalogů vycházela z Německa a Rakouska. V těchto zemích existují nejen 

národní katalogy, ale i katalogy jednotlivých spolkových zemí [Jensen, 2000].  

Myšlenka datových katalogů byla přijata i v dalších zemích a později vznikl 

reprezentativní katalog Evropského společenství ETC/CDS (European Topic Center 

on Catalogue of Data Sources- Katalog datových zdrojů Evropských oborových 

center). Jeho posláním je tedy  evidence producentů dat a jejich adres, popis zdrojů dat 
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(databází, dokumentů, atp.), vyhledávání a šíření informací. Hlavními uživateli 

datových katalogů jsou pracovníci veřejné správy, odborníci, podnikatelé, ale i laická 

veřejnost. Přístup k cílovým datům je však odstupňován pro různé skupiny uživatelů. 

Přístup ke katalogům je bezplatný a katalogy jsou využívány odborníky na celém 

světě. „Obsahová charakteristika zdrojů je vyjadřována nejen formou volně 

vytvářených klíčových slov, ale i jednojazyčných nebo vícejazyčných tezaurů. 

Katalogové systémy v oblasti životního prostředí mívají obvykle volně dostupnou 

dokumentaci a jejich rozvoj a údržba dále pokračují“ [Pinkas, 2002]. 

4.3.2 Cíl metadatového informačního systému 
Cílem metadatového systému je především popsat obsah datového objektu (jeho 

titul, klíčová slova, jeho abstrakt – i v jiných jazycích, dále vztah k ostatním datovým 

objektům (asociace). 

Usnadňuje vyhledávání (indexování) v množinách (např. souborech) datových 

objektů a řídí přístup a navigaci pro přístup k datovým objektům (práva přístupu, 

doporučení k odepření přístupu, URL, databázový dotaz atd.). 

„Účelem je komplexně dodat údaje o autorovi, správci, distributorovi datových 

objektů a informace o copyrightu (práva použití). Jednoznačně vymezuje popis formy 

uložení datových objektů (jazyk, popis formátu, příp. kódování, šifrování), stejně jako 

další údaje o správě datových objektů (aktualizace, zálohování, utajení, bezpečnost, 

likvidace)“[Hřebíček, 2004]. 

V závěru nabízí instrukce pro přístup (přístupová práva) a interpretaci datových 

objektů, popřípadě historii a vývoj datových objektů.  

 

4.3.3 Metainformační systém Ministerstva životního prostředí ČR 
Český metainformační systém (MIS) obsahuje výhradně informace o datech o 

životním prostředí, databáze, odborné informační systémy stejně tak i GIS data 

(mapy). Metainformační systém je katalog seskupující datové a informační zdroje. Pro 

každý datový nebo informační zdroj popisuje především jaký je obsah databáze nebo 

jiného informačního zdroje, jaký je k databázi přístup, formát uložených dat, jaká je 

kvalita zdroje, jeho popis klíčovými slovy, jaký je geografický rozsah informací ve 
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zdroji a kdo je správcem databáze. Publikace, výzkumné zprávy, legislativa a literatura 

jeho součástí nejsou. 

 

4.3.3.1 Vznik MIS 

V resortu životního prostředí existuje velké množství dat a informací jak na 

ministerstvu samém, tak i v jeho specializovaných institucích, které vytváří vlastní 

informační systémy. Vzhledem k nárůstu požadavků na informovanost o  existenci dat 

uvnitř resortu i mezi resorty navzájem, případně i pro potřeby široké veřejnosti, 

přistoupilo MŽP k tvorbě metainformačního systému, který shromažďuje a poskytuje 

uživatelům informace o datových a informačních zdrojích v oblasti životního 

prostředí. Základ pro tento systém vznikl v letech 1999-2000 v rámci projektu 

PHARE. Po té byl ministerstvem dále vyvíjen a rozšiřován. V roce 2000 byly poprvé 

zveřejněny metadatové dokumenty uložené v MIS, a to kompletně ve dvou jazycích- 

češtině a angličtině. V roce 2004 bylo v MIS registrováno zhruba 400 záznamů, které 

byly rozděleny do 17 skupin a byly poskytnuty 15 poskytovateli informací. 

[Ministerstvo, 2000, s. 76].  

 

4.3.3.2 Cíle MIS 

Hlavním posláním MISu je umožnit rychlé nalezení signální informace o 

existenci dat. Prostřednictvím své sumarizační funkce odhaluje duplicity ve vytváření 

dat v resortu. Data jsou totiž hierarchicky uspořádána podle témat, takže duplicitní 

databáze se nacházejí na konci jednotlivých hierarchických větví.  

MIS lokalizuje zbytečně vytvářená data. Základním předpokladem je fakt, že 

informační zdroje nesou informaci o použitých datových zdrojích. Pak lze porovnáním 

množiny datových zdrojů použitých pro všechny informační zdroje s množinou všech 

datových zdrojů nalézt takové datové zdroje, které nejsou použity pro žádný 

informační zdroj. Takovéto datové zdroje jsou pravděpodobně vytvářeny zbytečně.  

MIS umožňuje navázání aplikací na hledací stroj, takže lze po nalezení vhodné 
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signální informace (o existenci datového zdroje) v tomtéž systému vyhledaná data 

přímo zobrazit např. jako indikátor životního prostředí nebo GIS mapu. 

 

4.3.3.3 Sběr dat a zařazení zdrojů do MIS 

Realizaci projektu systému MIS předcházela inventura datových a informačních 

zdrojů existujících na MŽP a jeho specializovaných organizacích. Inventarizováno 

bylo 146 zdrojů. Po té následoval audit kvality těchto zdrojů. Audit vycházel 

z metodiky navržené ETC/CDS ve spolupráci se švédskou agenturou pro životní 

prostředí. Hodnocení je založeno na kritériích, které vychází z požadavku na vznik a 

využívání zdroje. Zdroj by měl být alespoň částečně relevantní z mezinárodního či 

evropského úhlu pohledu. 

Hodnotící kritéria pro zařazení zdroje do katalogu 

Primární kritéria hodnotí existenci zdroje z hlediska toho, zda je nezbytný pro splnění 

legislativních požadavků a závazků, jak vzhledem k legislativě EU, tak k legislativě 

české, popřípadě splnění dalších mezinárodních organizací. 

Sekundární hodnotící kritéria (dostupnost, metodika pořizování dat, geografické 

pokrytí, sektorová příslušnost) jsou pomocná. Splnění kritérií je vyjádřeno bodově a 

zdrojově jsou hodnoceny podle jejich národního nebo mezinárodního významu. 

[European, 1997b]. 

Výsledky auditu 206 zdrojů ukázaly, že 79% zdrojů vykazuje vysokou hodnotu 

z hlediska jejich národního i mezinárodního využití. Bylo doporučeno poskytovat 

metainformace o těchto zdrojích do mezinárodního katalogu na úrovní Evropské 

agentury pro životní prostředí (European Environmental Agency- EEA). 

Ostatní hodnocené zdroje prokázaly, že mají lokální význam a že jsou 

významné např. pro správu chráněných území, informace turistického charakteru apod.  

Pouze 5% hodnocených zdrojů bylo doporučeno před zařazením do katalogu MIS 

upravit.  

Pro popis a zařazování zdrojů do katalogu bylo důležité posoudit stupeň 

agregace dat a informací. Popis všech položek všech datových údajů u všech 

resortních organizací se jevil jako příliš podrobný, který by ztížil vyhledání a vytvořil 
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by zvláště u položek popisující objekty z rostlinné nebo živočišné říše neúměrně 

vysoký počet popsaných datových zdrojů. Přehnané množství záznamů v databázi 

způsobuje kontraproduktivnost celého systému. Pokud by došlo k nadměrné agregaci 

databází existujících v jednotlivých organizacích, počet popsaných datových zdrojů by 

se naopak snížil na minimum. V rámci projektu byla zvolena vysoká úroveň agregace 

informace. Tento stupeň agregace odpovídá současnému trendu spojování jednotlivých 

registrů nebo informačních vrstev vzniklých v rámci projektů do ucelenějších aplikací. 

Trend vychází ze současných možností výpočetní techniky a poskytuje také větší 

komfort uživatelům těchto informací. 

Ve druhé a třetí části bylo vytvořeno 237 metazáznamů, které byly uloženy do 

centrální databáze. V současné době je v databázi MIS přes 400 záznamů 

[Ministerstvo, 2000, s. 82].   
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5 PRŮZKUM ENVIRONMENTÁLNÍCH INFORMAČNÍCH POTŘEB NA ÚROVNI 

STAROSTŮ OBCÍ 

Myšlenka zkoumání environmentálních informačních potřeb byla rámcovou 

ideou stojící na pozadí rozsáhlého tři roky probíhajícího výzkumu „Průzkum 

využívanosti informačních systémů Ministerstva životního prostředí České republiky a 

České informační agentury pro životní prostředí“. Cílem průzkumu bylo hledání 

odpovědi na otázku, zda informační služby ve stávající podobě a formě, které 

ministerstvo a jeho organizace poskytují, pokrývají dostatečně efektivně informační 

potřeby několika profilových cílových skupin uživatelů. 

Jednou ze součástí, jakousi podotázkou tohoto projektu byl zájem České 

informační agentury pro životní prostředí o malou, ale důležitou skupinu uživatelů se 

specifickými informačními potřebami a nároky. Touto skupinou byli starostové 

malých obcí. Ti se vyznačují tím, že spektrum jejich působnosti a kompetencí prochází 

průřezově všemi oblastmi života obce. Zatímco města a větší obce svoji agendu dělí a 

delegují na různé své odbory a složky, v případě malé obce má starosta odpovědnost 

za celý její chod. Právě z tohoto specifického postavení vyplývají určité zvláštnosti 

této skupiny. Velice dobře to ilustruje již definice informačních potřeb podle 

Smetáčka: „Informační potřeby vznikají v důsledku řešení pracovních úkolů. Jejich 

konkrétní podoba je ovlivněna řadou skutečností, z nichž podstata pracovního úkolu je 

pouze určujícím rámcem. Odborné znalosti uživatele, jeho temperament, invence, 

celkové ovzduší mateřské instituce, časové podmínky řešení, dostupnost informačních 

systémů a požadovaných informací modifikují informační potřeby velmi podstatným 

způsobem. Dva řešitelé téhož pracovního úkolu mohou mít tedy velmi rozdílné 

informační potřeby“ [Smetáček, 1990, s.83]. Důležitý aspekt k tomu dodává 

Manecken „konkrétní jevové formy informačních potřeb (např. kolektivní nebo 

individuální) vznikají a jsou vyjadřovány v procesu řešení úkolů a problémů. Právě 

tyto jsou pro praktickou informační činnost relevantní“ [Manecken, 1990, s. 49]. Při 

uvědomění si těchto výchozích předpokladů je zřejmé, že starostové malých obcí jsou 

specifickou skupinou, proto jim také byla vyčleněna samostatná část výzkumu. 
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5.1 Účel a metodika průzkumu 
Primárním účelem „Průzkumu informačních potřeb z oblasti životního prostředí 

na úrovni starostů malých obcí“ je zmapování informačních potřeb z oblasti životního 

prostředí (ŽP)  starostů obcí a obcí s rozšířenou působností (ORP) při správě obce. 

Dále si průzkum klade za cíl charakterizovat typické uživatelské chování při 

vyhledávání environmentálních informací a identifikovat nejvyužívanější informační 

zdroje a kanály, a to nejen pro fázi vyhledávání potřebných informací, ale i při jejich 

následné distribuci směrem k občanům.  

Výzkum byl realizován během měsíců července a října roku 2006 

prostřednictvím osobních strukturovaných rozhovorů na základě standardizovaných 

dotazníků (viz Příloha č.1 Vzor dotazníku). Dotazované osoby byly v případě ORP 

vedoucí odboru životního prostředí a u menších obcí většinou starostové. 

 

5.2 Charakteristika vybraného vzorku 
Výběr respondentů průzkumu je účelový. Smyslem je postihnout informační 

potřeby průměrné obce. Průzkum nezahrnuje obce vyskytujících se v některých 

specifických podmínkách z hlediska životního prostředí. Například nemapuje obce 

ležící v území podléhající zvláštnímu režimu ochrany přírody (CHKO,…) ani 

potýkající se s extrémně negativními důsledky lidské činnosti na životní prostředí 

(povrchová důlní těžba, intenzivní průmyslová výroba,…). Výsledky průzkumu tedy 

poskytují výpověď o informačních potřebách typické české obce.  

Cílovou skupinou jsou malé obce v rozmezí od 300 do 3000 obyvatel a obce 

s rozšířenou působností. Oporou výběru je adresář měst a obcí na internetových 

stránkách Portálu územní samosprávy [Města, 1996]. Náhodným výběrem byly 

vybrány dva kraje ČR, středočeský a pardubický. V každém z nich pak náhodně 3 

ORP, ke kterému již nenáhodně 1-2 obce spadající do působnosti dotyčné ORP dle 

vstřícnosti a ochoty jednotlivých starostů malých obcí. K této ne zcela standardní 

metodě jsme přistoupili na základě časových i ekonomických omezení. 

Z celkového počtu 16 respondentů je 5 obcí s rozšířenou působností, 1 obec s 

pověřeným obecním úřadem a 9 obcí. Z tohoto vzorku je nejpočetnější obcí město 
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Beroun (17 646 obyvatel) a nejmenší obcí obec Jehnědí (301 obyvatel), ve které jako v 

jediné z dotazovaných působí neuvolněný starosta (viz Příloha č.2 Identifikační a 

statistické údaje dotazovaných obcí).  Ve všech vybraných ORP je zřízený samostatný 

odbor ŽP. Nejenom z důvodů existence specializované části úřadu zabývající se 

problematikou ŽP, ale i celkově odlišnému charakteru řešených problémů a z nich 

následně vyplývajících informačních potřeb, jsou výsledky výzkumu interpretovány u 

některých otázek odděleně pro obce s rozšířenou působností (spolu s obcí s pověřeným 

obecním úřadem) a pro menší obce bez rozšířených kompetencí. Terminologicky je 

pojem obec používán pouze pro obce bez pověřeného úřadu a rozšířené působnosti.  

V části vyhodnocení je dodržována následující struktura: nejprve přepis otázky 

s nabízenými variantami odpovědí a následné vyhodnocení odpovědí. 

 

5.3 Vyhodnocení jednotlivých otázek 
• Pakliže vyhledávám informace z oblasti ŽP obracím se zpravidla na: 

 

Nabízené možnosti: pověřený úřad; krajský odbor ŽP; MŽP; odborníky z jednotlivých 

oblastí; jiného starostu; jinou ORP; …  

Při procesu vyhledávání informací z oblasti ŽP všeobecně platí, že velká část 

probíhá dle linie organizační hierarchie státní správy. Malé obce se obracejí na obce 

s rozšířenou působností či svůj pověřený úřad a obce s rozšířenou působností adresují 

své dotazy krajským odborům životního prostředí nebo přímo Ministerstvu životního 

prostředí (MŽP) či jiným ministerstvům. Kromě tohoto hierarchického toku lze 

vysledovat velký podíl starostů obcí i obcí s rozšířenou působností, kteří elektronicky 

konzultují své problémy na internetu napříč weby různých institucí (Ministerstvo 

životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní fond životního prostředí, 

Agentura ochrany přírody a krajiny, …).  

Neméně významným a velmi efektivním zdrojem informací jsou především u 

těch, kteří své funkce vykonávají delší dobu, známosti a styky vytvořené před 

reformou státní správy. Lidé z bývalých okresních úřadů byli všem obcím blíže 

fyzicky i v přeneseném slova smyslu než jsou dnešní kraje. Nezanedbatelná se jeví i 

skutečnost, že díky podrobným  znalostem místních poměrů při současné větší 



 42 

odbornosti, jsou schopni poradit přímo na míru. Dle mínění většiny respondentů 

nedokázala současná podoba státní správy plně nahradit ani navázat na dřívější 

zkušenostmi prověřený a dlouhodobě fungující systém okresů. Kraj funguje 

povětšinou jako dozorující a vymáhající prvek, neposkytuje metodické vedení a 

někteří z dotazovaných se setkali i s neochotou úředníků zodpovídat jejich dotazy. 

Pro starosty zejména menších obcí jsou rovněž velmi cenné zkušenosti dalších 

starostů obdobně velkých obcí v téže lokalitě. Osobní kontakty jako cenný zdroj uvádí 

50% respondentů. 

• Při řešení environmentálních požadavků souvisejících s chodem obce 
využíváte nejčastěji. Pokud možno uveďte příklady: 

 
Nabízené možnosti: letáky, brožury; odborné monografie; ročenky; specializované on-

line systémy; tištěná periodika; www stránky; konzultace s dalšími starosty, … 

• Z oblasti elektronických zdrojů nejčastěji pracujete s: 
 

Nebyla zjištěna jednoznačná preference využívání elektronické formy 

dokumentů při správě obce před tištěnou podobou. Uplatňuje se kombinace obou 

forem. Především menší obce praktikují přístup, kdy v tištěné formě mají k dispozici 

základní a nejvyužívanější informace a elektronické zdroje slouží k vyhledávání 

aktualit nebo méně frekventovaných či specifických dotazů.  

Specializovaná tištěná produkce, odborné monografie a oborová periodika jsou 

využívány při činnosti zejména obcí s rozšířenou působností. Jsou jim svěřeny větší 

pravomoci, kompetence a rozsah působnosti, z čehož vyplývají i úměrně rostoucí 

nároky na odbornost jejich zaměstnanců. Pracují zde odborníci věnující se konkrétní 

oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, lesy,…) s potřebou úzce zaměřené 

informační podpory. Odbory životního prostředí kromě základních tištěných 

monografií k jednotlivým oblastem bývají zpravidla předplatiteli několika oborových 

periodik a každý z referentů má své relevantní elektronické zdroje dle svého zaměření, 

které průběžně sleduje.     

Starostové menších obcí, kteří obstarávají kompletní agendu své obce sami, 

nemají čas ani energii věnovat se takto podrobně a do hloubky dílčímu problému, 

jakou pro ně při každodenním chodu obce představují záležitosti týkající se životního 
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prostředí. Potřeba informací o životním prostředí se projeví teprve, když nastane 

konkrétní problém z této oblasti. Pak se starostové obracejí k volně přístupnému 

internetu, kde používají především metodu „vyhledávání- searching“, která se 

uplatňuje nárazově, nesystematicky. Častými výchozími body jsou pro ně při 

takovémto vyhledávání internetové stránky příslušného krajského úřadu, nicméně 

nejrozšířenějším způsobem je fulltextové vyhledávání na všeobecných portálech 

obsahujících  vyhledávač (Seznam, Centrum , Atlas, …). Konzistentní sledování 

konkrétního informačního oborového portálu nebylo v této skupině zaznamenáno. 

Hlavními informačními zdroji této dotazované skupiny pro oblast životního 

prostředí jsou volně přístupné webové stránky. Nejčastěji respondenti uvádějí 

internetové stránky MŽP, zde je ale nutno vzít v úvahu možné ovlivnění respondentů 

tazatelem, který při představování uvedl MŽP jako zadavatele průzkumu. Druhým 

nejvíce zmiňovaným elektronickým zdrojem byly webové stránky krajských úřadů i 

přes někdy velmi silné výhrady k přístupu a fungování krajů. Následují webové 

stránky dalších státních institucí z resortu životního prostředí: SFŽP, AOPK, ČHMU, 

správy povodí…. Dle charakteru problému jsou relevantní i stránky dalších vysokých 

státních institucí: MZem, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  

V menší míře se objevují obce pracující s placenými  informačními  systémy 

(ASPI- placený systém právních informací; Mysis- mapová služba). Aktivní práci se 

službami tohoto typu uvádí 1/3 dotázaných obcí.  

Starostové obcí z důvodů velké pracovní vytíženosti jen minimálně pracují s 

tištěnou produkcí např. ministerstev. Naopak cenné jsou pro ně metodické a výkladové 

brožurky či letáky vydávané krajem, kterých však není tolik, kolik by menší obce 

uvítaly. Kromě metodiky také postrádají podporu typu alert, tj.upozorňování na pro ně 

relevantní změny v legislativě či vypsání grantových programů. 

Z tištěných periodik byl starosty malých obcí uváděn pouze titul „Veřejná 

správa“. 
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• Znáte mapový server CENIA http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal 
tedy portál veřejné správy ČR? 

 
Mapový server CENIA zná pouze 18% ze všech dotázaných respondentů.  Po 

osvětlení účelu a funkcí systému nebyla respondenty kladně hodnocena jeho 

využitelnost pro jejich potřeby, tj. zajištění fungování obce. Obce s rozšířenou 

působností pracují se specializovanými mapovými aplikacemi dle zaměření 

jednotlivých referentů a obce takovéto informace většinou nepotřebují. 

• Z hlediska druhu vyhledávaných informací, nejvíce vyhledáváte: 
 

Nabízené možnosti: legislativa- zákony, vyhlášky; dotační programy, granty, 

finance; informace týkající se závazků, regulací- především hrozba sankcí; Informace 

z oblasti environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání; informace zaměřující se na 

dobrovolné proekologické projekty- biomasa, větrné elektrárny; propagační 

informace-CHKO; … 

Nejvyhledávanějšími informacemi z celé oblasti ŽP jsou  informace týkající se 

legislativy, případně hrozících sankcí, a informace týkající se možností získávání 

finančních prostředků (dotace, granty). Jiné typy informací nebyly vůbec zmíněny. 

Zejména malé obce se v naprosté většině případů zajímají pouze o to, co jim zákon 

ukládá jako povinné. 

Pro legislativu ŽP se obce i ORP nejčastěji obracejí na Ministerstvo vnitra ČR, 

MŽP a Portál veřejné správy České republiky [Portál, 2003]. Některé dotázané obce ze 

své každodenní praxe zmiňovaly problémy způsobené nedostatečností některých 

právních úprav z oblasti životního prostředí (např. ovzduší). Dostupnost legislativy 

samotné je velmi dobrá avšak především nejednoznačná aplikace právních předpisů   

působí malým obcím problémy. Proto jsou pro ně velmi cenné výklady jednotlivých 

právních úprav či příklady jejich konkrétního užití. Právě tento typ informací a 

metodické vedení ze strany státní správy většina respondentů více než postrádá. 

Částečně tento nejen informační deficit vyplňuje nezisková sféra, např. organizace 

Ekologický právní servis, s kterým byla opakovaně zmíněna uspokojující zkušenost. 

 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal
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• Jakým způsobem získáváte informace o možnostech financování (myšleno 
nad standardní rozpočet)? 

 
Získávání financí pro oblast životního prostředí se věnuje především 

samospráva obce, a to zpravidla pouze za účelem realizace opatření a požadavků 

vyplývajících ze zákona. Pro-ekologické aktivity z vlastní iniciativy jsou spíše raritou. 

Tento bod je velmi těžké generalizovat, protože přístupy jednotlivých obcí se liší. ORP 

Beroun má vyčleněného zaměstnance, jehož náplní práce je právě zjišťování těchto 

informací.  U ORP Ústí nad Orlicí spadá tato problematika pod odbor strategického 

plánování a pro ORP Vysoké Mýto spravuje tuto oblast odbor investic. Oproti tomu 

téměř polovina dotázaných malých obcí, pokud realizuje projekt financovaný 

prostřednictvím grantu či dotace, si najímá poradenskou firmu, která zajišťuje 

kompletní agendu akce (Sloupnice, České Heřmanice, Tisová). Ostatní obce, pakliže 

hledají finanční zdroje, využívají velmi často osobní kontakty na ORP či na kraji. 

Žádná z malých obcí neuvedla realizaci konkrétních pro-ekologických opatření nad 

rámec povinností vyplývajících ze zákona.  

Další využívané formální informační kanály jsou především elektronické, např. 

Pardubický krajský úřad vydává elektronickou brožuru „Grantová schémata 

pardubického kraje“, kterou spolu s internetovými stránkami kraje uvedli 4 z 8 

dotazovaných obcí tohoto regionu. Především z důvodu zaneprázdněnosti starostové 

menších obcí takřka nepátrají po grantech nebo dotacích přímo pod jednotlivými 

institucemi (MŽP) je vypisujících, jako to okrajově zmiňovali respondenti z ORP.  

Starostům malých obcí vyhovují do určité míry již „filtrované“ informace odpovídající 

jejich podmínkám (jako to již vytvářejí některé krajské úřady), než prohledávání 

velkého množství pro ně nerelevantních informací na centrální úrovni (MŽP,SFŽP). 

• Uvítali byste službu, která by průběžně zjišťovala vypisované granty a 
poskytované dotace různými orgány státní správy i samosprávy a informovala 
Vás o možnostech získávání těchto prostředků? 

 
Službu, která by průběžně zjišťovala vypisované granty a poskytované dotace 

by uvítaly všechny obce. Ovšem s podmínkou, že informace takto zprostředkované 

musí být především aktuální a adresné. Z celkového objemu všech dotačních titulů a 

grantových schémat je pro danou obec řešící konkrétní problém relevantní pouze 
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zlomek, služba by tedy musela nabízet velmi propracované možnosti třídění a 

vyhledávání informací. Forma této služby dle respondentů by měla být elektronická a 

to zejména z důvodů aktuálnosti. Jedna z respondentek se domnívá, že tato 

problematika je již ošetřena serverem „eDotace“ [Nejsnazší, 2005] a periodikem 

„Dotační věstník“. 

 

• Domníváte se, že by bylo užitečné, aby vznikla jakási „zelená linkaekolinka“, 
kam by se bylo možno telefonicky obrátit s dotazem týkajícím se oblasti 
životního prostředí? 

 
Odezva na možnost vzniku telefonické služby „Zelená ekolinka“ byla kladná, 

ale doprovázená určitými pochybnostmi. Respondenti vyjadřují nedůvěru k vzniku této 

služby na centrální úrovni, která by mohla vést k odtrženosti od místních problémů. 

Dále starostové  zmiňují výhrady týkající se velkých nároků na odbornost odpovědné 

osoby vyplývající z šíře problematiky nebo nutnost masivní kampaně, aby se o této 

možnosti skutečně dozvědělo maximum potencionálních klientů. Dvakrát bylo 

navrženo, zda by nebylo účelnější než telefonická forma, zřízení „zeleného e-mailu“. 

Jiní respondenti se naopak domnívají, že emailová forma komunikace neposkytuje 

dostatečně interaktivní vazbu pro diskutování a řešení problému, proto by preferovali 

telefonickou službu s eventuální následnou emailovou podporou. 

Velmi oceňovaným aspektem této linky je garance a spolehlivost informací. Za 

předpokladu, že službu by provozovalo přímo MŽP/CENIA, pak by byly jim 

poskytnuté informace podložené vahou a významem této instituce, tudíž skutečně 

důvěryhodné a správné. Část starostů malých obcí si totiž stěžuje na nejednotnost 

postupů, které jim doporučují jednotliví úředníci, na něž se obrací. Navíc místy 

doprovázena neochotou a obavami přijmout odpovědnost za poskytnutou radu či za 

rozhodnutí obce učiněné na základě poskytnuté rady.  

Sekundárně je zde zaznamenán další potenciální přínos této služby, zřízení 

jedné telefonní linky (důraz na jednoduchost- ne naváděcí služba systému typu 

„stiskněte jedničku“….), kde by se odborný pracovník respondentům ochotně věnoval 

a byl schopen zjistit nutné informace týkající se jejich problému, jejichž podloženost a 

správnost je zaručena nejvyšší instancí celého resortu. 
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• Byla by Vám ve Vaší práci nápomocná aplikace s funkcí elektronického 
ekoauditu (webová mapová služba, která shromažďuje ekologické informace 
o dané lokalitě)? 

 
Vznik služby „Elektronický ekoaudit“ by většina respondentů schválila, ač pro 

něj v rutinním provozu své obce nespatřují konkrétní využití. Nabídka zde předchází 

poptávku. Pro jejich každodenní záležitosti je například spíše než informace o 

biokoridorech zásadní propojení map s katastrálním úřadem a územním plánem. 

Objevuje se připomínka, že integrace velkého  množství různých tématických vrstev 

by nutně musela vést ke komplikovanosti a uživatelské nevlídnosti systému. Možné 

využití této služby spatřovali dotázaní pro návštěvníky z jiných regionů. Pro zájemce o 

jejich region, kteří by z vlastní iniciativy pátrali po ekologických informacích o jejich 

lokalitě, by bylo účelné integrovat různé typy informací v jedné sjednocující 

platformě. Odborní referenti ORP, kteří při výkonu svého povolání pracují 

s oborovými geografickými informacemi, vyžadují úzce specializované mapové 

podklady, s jejichž zdroji jsou detailně obeznámeni. Integrující platforma by tudíž pro 

ně nejspíše nebyla účelná ani dostačující. 

  

• Naše obec potřebuje nejvíce informace z oblasti ŽP: 
 

Nabízené možnosti: ochrana vod, odpadní vody; ochrana před povodněmi; ovzduší; 

nakládání s odpady; územní plánovaní, zemědělský půdní fond; ochrana přírody a 

krajiny, zvláštní ochrana, ochrana dřevin, Natura; lesní hospodářství; staré 

ekologické zátěže; energetika; stavební řízení, správní řád, účastníci řízení;…  

Nejfrekventovanější tématikou vyhledávaných informací je oblast týkající se 

odpadového (nakládání s odpady, zneškodňování odpadu,…) a vodního hospodářství 

(ČOV, ochrana před povodněmi, revitalizace toků). Následují oblasti ochrany ovzduší, 

staré ekologické zátěže, zemědělský a půdní fond.  

Informační potřeby obce vychází z konkrétních poměrů, podmínek a řešených 

problémů dané obce. Respondenti požadují informace z té oblasti ŽP, která je 

momentálně pro ně nejvíce aktuální. Jestliže obec staví obecní kanalizaci, zaměřuje se 
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tímto směrem, pokud na ni dopadá povinnost vybudovat ČOV, pak se orientuje na tuto 

problematiku. Průřezově však pouze jediný respondent neuvádí ve svém výčtu 

nakládání s odpady. 

 

• Bez vyžádání/sami ze své iniciativy zveřejňujeme nejčastěji tyto informace 
týkající se ŽP:  

 
Nabízené možnosti: viz ot.č. 10 

 

• Při uspokojování informačních požadavků ze strany občanů nejčastěji 
využíváme: 

 
Nabízené možnosti:  letáky; obecní vývěsku; přednášky; obecní periodikum; www 

stránky; … 

Odpady spolu s vodou jsou také nejfrekventovanější problematikou, o které 

obce i ORP samy informují své občany. Činí tak především prostřednictvím obecního 

periodika, úřední vývěsky, eventuálně u menších obcí pomocí místního rozhlasu. 

Informovaní občanů pomocí internetových stránek obce se neodvíjí od její velikosti. Je 

realizováno přibližně v polovině dotázaných obcí a ORP bez zjevné korelace k počtu 

obyvatel.   

 

• Nejčastěji se na nás lidé obracejí s dotazy související s: 
 

Nabízené možnosti: komunálním odpadem; nebezpečným odpadem; tříděním odpadu; 

nakládáním s odpady – spalování; lesním hospodářstvím; ochranou dřevin rostoucích 

mimo les – kácení stromů; myslivostí; stavebním řízením – povolování drobných 

staveb; … 

Obecně platí, že dotazy z oblasti životního prostředí nebývají příliš časté. 

Z tohoto sektoru občané požadují nejčastěji informace o stavebním řízení, o 

povolování kácení stromů a příležitostně i o odpadech. Zejména na malých obcích je 

často jedinou agendou z oblasti ŽP nakládání s odpady a kácení stromů. Ze zákona 

vyplývá obci povinnost zajistit svým občanům odvoz odpadu a informovat je o 
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podmínkách tohoto odběru, je šíření těchto informací zajištěno bez problémů. Většina 

obcí se angažovala v osvětě v oblasti třídění odpadu, aby se vyhovělo podmínkám 

firmy zpracovávající tříděný odpad. Informace jsou  distribuované ve více než 

polovině případů prostřednictvím letáčků. Jedna z respondentek tento přístup 

nepovažuje za vhodný z důvodu rizika možného přehlédnutí letáku mezi množstvím 

firemních reklamních letáků, které zaplavují poštovní schránky občanů. Druhým 

nejrozšířenějším způsobem distribuce těchto informací bylo uveřejnění v obecním 

periodiku.  

 

•  Jaké změny byste případně navrhl/a ve způsobu  šíření informací o ŽP, 
abyste je při své práci mohl využívat účelněji a efektivněji?   

 

Viz závěr průzkumu. 

 

• Jaké  způsoby a metody environmentální osvěty a vzdělávání používáte, 
případně které se Vám osvědčily? 
 

Environmentální výchova a osvěta je velmi sporá. Pro malé obce není ekologie 

prioritou, věnují se pouze povinným aktivitám tohoto resortu, nejčastěji v případech 

kde existuje hrozba nějaké sankce. Pouze dvě malé obce uvádějí spolupráci s místní 

školou. 

U ORP je situace příznivější, všechna ORP uvedla spolupráci se školami a ORP 

Vysoké Mýto realizuje několik pro-ekologických projektů (sběr bio-odpadu, pořádání 

akcí při příležitosti Dne země). Vše se odvíjí od celkového přístupu dané obce. 

 

5.4 Závěry průzkumu 
Tématika životního prostředí není prozatím v obcích prioritou. Je pouze jednou 

ze souboru položek nutné agendy, kterou musí obce i ORP zajišťovat pro své 

fungování. Pozornost věnovaná této oblasti roste s hrozbou sankcí a postihů. 

Pro získávání informací k vedení obce, a to nejenom z oblasti životního 

prostředí, se ukazuje velký význam osobních kontaktů. Důležitá je možnost adresně se 
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obrátit na konkrétní odpovědnou osobu. Všichni respondenti vyzdvihují přínos 

osobních kontaktů a vzájemné výměny zkušeností. Přivítali by možnost seminářů, 

školení či osobního setkávání se nejenom mezi sebou, ale také s  různými 

kompetentními odborníky.  

Obcemi nejvyhledávanějšími informacemi, nejen z oblasti životního prostředí, 

jsou informace o možnostech získávání finančních prostředků a následnou 

administraci dotací a grantů. Dále lidé z praxe potřebují především legislativu, u které 

jsou velmi hodnoceny výklady a vzory její aplikace. Velmi žádané jsou také jakékoliv 

metodické propozice. Metodické vedení ze strany státní správy i územních samospráv 

je velmi oceňovanou a poptávanou službou. Zejména menší obce se zpravidla zajímají 

pouze o záležitosti, které jim jako povinné ukládá zákon a způsoby vylepšení obecního 

rozpočtu.  

Obce i ORP se při realizaci agendy z oblasti ŽP nepotýkají se 

zásadním nedostatkem informací. Problémy se vyskytují spíše s jejich systematizací a 

vyhledáním konkrétních údajů, které odpovídají jejich informačním potřebám. Právě 

v tomto ohledu by velmi ocenily roli krajských úřadů jako určitých „filtrů“, které by 

předcházely zahlcení obcí i ORP  nerelevantními informacemi. Vyplývajícím 

doporučení je tedy nevytvářet nové informační toky, ale systematizovat stávající, 

s důrazem na posílení linky „MŽP-kraje“ a následných již adresných a utříděných 

konkrétních linek „kraje-ORP-obce“.  

Z navrhovaných nových informačních služeb je nejkladněji hodnocena 

telefonická „zelená ekolinka“, jejíž zřízení se setkalo s kladným ohlasem byť 

s určitými výhradami, které jsou zmiňovány výše. Respondenti by ocenili i službu, 

která by mapovala možnosti získávání finančních prostředků. Zde doporučujeme 

inspirující konzultaci i případnou spolupráci se servrem edotace a nakladatelstvím 

RAVEN Consulting, a.s. a Economia a.s. vydávající periodikum „Dotační věstník“ a 

provozující elektronickou aplikaci „edotace“, z důvodů možné nežádoucí duplicity a 

naopak dosažení maximální efektivnosti služby. 

Hodnocení potenciálního přínosu mapové aplikace s funkcí ekologického auditu 

nebylo výrazně kladné. Obce ani ORP nespatřují zásadní možnosti využití informací 

tohoto druhu při své každodenní činnosti. 
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Výzkum potvrzuje vzrůstající trend masivnějšího a častějšího využívání 

elektronických zdrojů, které je ovšem souběžně provázeno jen mírným odklonem od 

současného sledování tištěné produkce. Na základě tohoto zjištění nedoporučujeme 

výraznější omezení tištěné produkce. Výjimku představují systematické rozsáhlé 

služby typu Ročenka, se kterými je práce v elektronickém prostředí efektivnější a 

uživatelsky vlídnější. 

Informační potřeby obce vychází z konkrétních poměrů, podmínek a řešených 

problémů dané obce. Respondenti požadují informace z té oblasti ŽP, která je 

momentálně pro ně nejvíce aktuální. Nejfrekventovanější tématikou vyhledávaných 

environmentálních informací je oblast týkající se odpadového (nakládání s odpady, 

zneškodňování odpadu,…) a vodního hospodářství (ČOV, ochrana před povodněmi, 

revitalizace toků).  
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6 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA STÁTNÍ SPRÁVY NA KRAJSKÉ 

ÚROVNI 

Realizovaný výzkum se pokusil osvětlit, jak a kde starostové a další zodpovědní 

úředníci naplňují svoje informační potřeby z oblasti životního prostředí.  

Jedním ze stěžejních závěrů výzkumu je, že velmi často se obce se svými 

informačními požadavky obracejí na hierarchicky výše postavené orgány státní správy 

a samosprávy. Činí tak především elektronickou formou. Webové stránky krajů 

a jejich odborů životního prostředí byly respondenty zmiňovány jako druhý nejčastěji 

využívaný elektronický zdroj (tím nejfrekventovanějším byly webové stránky 

Ministerstva životního prostředí ČR). 

Na základě uvedených zjištění se budu v následující části věnovat analýze 

jednotlivých webů odborů životního prostředí podle kritérií vyplývajících 

z provedeného výzkumu.  

Za hlavní parametry při svém posuzování budu považovat obcemi nejvíce 

akcentovaná témata. Nejčastěji vyhledávané jsou informace o grantových a dotačních 

titulech a legislativě, kde jsou oceňovány především výklady zákonů či příklady 

konkrétního užití právních předpisů. Co se oblastí životního prostředí týče, jsou 

nejžádanější informace z okruhu odpadového a vodního hospodářství.  

Webové stránky krajů a krajských odborů životního prostředí budu tedy 

posuzovat z hlediska nabídky právě těchto informací. 

Předmětem posuzování nebudou webové stránky Hlavního města Prahy, které 

má sice statut kraje, ale skládá se z jednotlivých městských obvodů a nikoliv z obcí. 

Moje hodnocení probíhá na základě kritérií a potřeb vyplývajících z výzkumu obcí, 

proto Hlavní město Praha nebude zařazeno. 
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6.1 Webové stránky Krajského úřadu Pardubického kraje 
www.pardubickykraj.cz  

6.1.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka je vystavěna obdobně jako u většiny krajů, tj. členěná do tří 

oblastí s krajskou hlavičkou v záhlaví stránky se stylizovanými dominantami kraje.   

Obrázek 1 Titulní stránka Krajského úřadu Pardubického kraje 

 

Levý sloupec obsahuje všeobecné menu jako jsou SYMBOLY KRAJE, 

PERIODIKA, GIS MAPY, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, aj. 

Ve střední části je prostor určený pro aktuality s horní lištou, která slouží pro vstup do 

částí PARDUBICKÝ KRAJ, SAMOSPRÁVA, KRAJSKÝ ÚŘAD a INFO PRO 

VEŘEJNOST. 

Pravý sloupec poskytuje kontaktní informace spolu s novinkami z jednotlivých 

pracovišť krajského úřadu. 

 Z pohledu zvolených  kritérií je důležité, že již na úrovni prvotního rozcestníku 

hlavní stránky je v části levého sloupcového menu vložen odkaz GRANTOVÉ 

PROGRAMY.  

http://www.pardubickykraj.cz
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Po vstoupení nabízí web dokumenty „Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu 

Pardubického kraje“ a „Vzorová smlouva o poskytnutí grantu“ ve střední části stránky, 

které oba mohou sloužit jako metodické vzory.  

V levém sloupci se původní odkaz rozdělil na PROBÍHAJÍCÍ GRANTOVÉ 

PROGRAMY, kde jsou avizovány aktuální možnosti získání grantů, a PŘEHLED 

GRANTOVÝCH PROGRAMŮ, který je kategorizován tématicky a pro lepší 

přehlednost znovu rozdělen na granty probíhající a ukončené. Tématická kategorizace 

umožňuje vstup přímo do oblasti životního prostředí, aniž bychom museli 

„rozklikávat“ hierarchickou strukturu krajského úřadu, což je uživatelsky velice 

přívětivé. V oblasti životního prostředí je uveden výčet grantových titulů, například 

„Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel“. Pod 

touto položkou se nachází kompletní agenda pro zažádání o grant- od pravidel pro 

poskytování dotací, žádosti o dotaci, projektové dokumentace, vzoru smlouvy až po 

vzor vyúčtování dotace. Takovéto rozpracování lze na základě výsledků vyplývajících 

z výzkumu hodnotit jako přesně to, co malé obce od krajů očekávají. Jedná se o oblast 

získávání financí na ze zákona povinně realizované opatření, která je metodicky 

rozčleněna na jednotlivé dílčí kroky. 

V horní partii střední části úvodní stránky přibyl odkaz, který hyperlinkově 

zobrazuje, v které části webu se uživatel právě nachází s možností bezprostředního 

navrácení se na jakoukoliv z vyšších úrovní. Jedná se o softwarový nástroj nazývaný 

drobečková navigace. 

Příklad drobečkové navigace:  

„Úvodní strana / PARDUBICKÝ KRAJ / Grantové programy / Přehled 

grantových programů / Granty v oblasti životního prostředí / Granty probíhající“ 

Z dalších nástrojů, které stránka obsahuje bych zmínila rubriku 

Vyhledávání v horní části levého sloupce úvodní stránky, což je full-textový 

vyhledávač nad celým obsahem webu a dále možnost přepnout obsah webu do 

několika cizích jazyků – angličtiny, němčiny, italštiny, polštiny a francouzštiny. 
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6.1.2 Webové stránky Odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického 
kraje 

Obrázek 2 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Pardubického kraje 

 

Základní členění vstupní stránky odboru je na oborové sekce: 

• Oddělení vodního hospodářství 

• Oddělení integrované prevence 

• Oddělení ochrany přírody  

• Oddělení ochrany ovzduší 

• Oddělení odpadového hospodářství 

• Oddělení zemědělství 

Z těchto sekcí jsou vybrány nejfrekventovanější materiály, které jsou umístěny 

také na  vstupní stránce, čímž je ušetřeno prohledávání webu o jednu hierarchickou 

úroveň. 
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I z této stránky je přímý link na grantové a dotační programy v oblasti životního 

prostředí, kde se dostáváme do stejné nabídky jako vstupem přímo z menu v nabídce 

úvodní stránky. Dotační oblast je v této části krajského webu rozšířena o dotační titul 

„Program obnovy venkova“, který je rozpracován do poměrně obsáhlé sekce, 

pokrývající celý proces podávání dotační žádosti. Lze zde pracovat se zásadami pro 

poskytování dotací v rámci tohoto programu, použít obecný návod k práci 

s internetovými formuláři. Dále stránka nabízí přímo potřebné formuláře pro podání 

žádosti o dotace. Pro lepší orientaci, jaké projekty mají šanci na úspěch ve výběrovém 

řízení, odbor uveřejňuje seznam schválených projektů v rámci tohoto programu za 

loňský rok. 

Z pohledu malých obcí jako další velmi návodná a užitečná položka se jeví 

rubrika „Metodické pomůcky v oblasti odpadového hospodářství“, kde lze nalézt 

materiál o „Výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství“. Na tento 

efektivní nástroj na základě, kterého jsou ujasněny povinnosti vyplývající pro obce ze 

zákona o odpadech a souvisejících právních opatřeních, navazuje „Příručka pro obce a 

města pro hospodaření s komunálním odpadem a k podpoře tvorby obecně závazných 

vyhlášek“, což je jakási „instantní kuchařka“, která usnadňuje obcím vytváření jejich 

vlastních obecně závazných právních předpisů. Jak vyplynulo z výzkumu, metodika je 

mezi obcemi velmi ceněna a problematika odpadů a odpadového hospodářství patří 

mezi témata, s nimiž se obce potýkají nejčastěji. 

Oddělení vodního hospodářství zahrnuje dokumenty věnující se specifickému 

tématu protipovodňové ochrany a další především koncepční materiály (např. 

Plánování v oblasti vod, Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje). 

Nahlíženo optikou našich kritérií bych jako účelný a efektivní odkaz zmínila „Žádosti 

dle vyhlášky č. 432/2001 Sb.“, který představuje kompletní typologii všech žádostí o 

povolení k vypouštění odpadních vod, jejichž povinnost podání vyplývá z vodního 

zákona a které představují administrativu, se kterou se potýkají všechny obce bez 

výjimky.  

Oddělení odpadového hospodářství opět poskytuje zejména koncepční 

dokumenty (např.: Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje, Krajská 
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koncepce hospodaření s odpady), ale lze zde nalézt i metodickou složku, která již byla 

popsána výše. 

6.1.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Odboru životního prostředí Pardubického kraje byly shledány 

z hlediska požadavků malých obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj. Jejich 

silnou stránkou je informační podpora a nabídka metodiky v oblasti podávání grantů 

(tištěnou formou je vydávána příručka Grantová schémata Pardubického kraje), 

naopak negativně je hodnocen velmi malý podíl legislativy a absence problematiky 

posuzování vlivů na životní prostředí (EIA,SEA). Slabinou také zůstává neexistence 

provázanosti na další informační zdroje budované státní správou i samotným 

ministerstvem- např. : databáze EIA, Portál životního prostředí ČR nebo 

metainformační systém. 
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6.2 Webové stránky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
www.kr-moravskoslezsky.cz 

6.2.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka je rozčleněna na tři části.  

Obrázek 3 Titulní stránka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

 

V levé části je sloupec rozpadající se do tří oddílů: KRAJ, (sdružuje odkazy na 

zastupitelstvo kraje, výbory zastupitelstva, hejtmana, krajský úřad a další), ÚŘEDNÍ 

DESKU (nabízí přímý link na položku dotace, ale obsahuje také informace o majetku, 

veřejných vyhláškách, zakázkách a jiné) a TISKOVÉ INFORMACE (položky jako 

kalendárium, krajské noviny, publikace). Poslední sekcí levého sloupce je pouze po 

zadání hesla přístupná část INFORMACE PRO, členěná na sekce pro obce, pro 

příspěvkové organizace, pro školy a pro živnostenské úřady 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz
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Z hlediska našeho posuzování je důležité vyzdvihnout, že již v tomto bodě na 

úrovni rozcestníku se v části úřední deska nachází přímý odkaz DOTACE a také odkaz 

EIA, SEA a IPPC. 

Střední část hlavní stránky je věnována aktualitám z dění v kraji. V záhlaví této 

části jsou položky umožňující rychlé vyhledání konkrétní informace např. telefonní 

seznam, nabídka majetku nebo rozpočet kraje. 

Pravý sloupec úvodní stránky je navržen jako nabídka jednotlivých tématických 

oblastí- školství, zdravotnictví, doprava, kultura aj. Životní prostředí zde vystupuje 

jako samostatná sekce.  

Z hlediska našich kritérií je na hlavní stránce nejrelevantnější oddíl Úřední 

deska, kde se nachází sekce DOTACE. Po vstupu do této části jsou uživateli 

k dispozici pravidla pro poskytování dotací a to s dvouletou retrospektivou, dále 

přehled vyhlášených dotačních programů, kde jsou dostupné kompletní volně 

stažitelné sady formulářů pro administraci dotace. Uživatel má dokonce na výběr, zda 

bude pracovat se sadami formulářů ve formátu OpenDocument nebo Adobe Acrobat 

Reader (PDF) nebo MS Word/MS Excel. Cenné rady a tipy může návštěvník získat 

v sekci Hlavní příčiny vyřazení projektů z výběrových řízení na poskytnutí dotací. 

Kromě těchto dokumentů je v sekci dotace samostatný portál Grantová 

schémata Moravskoslezského kraje, který se soustřeďuje na možnosti získávání 

finančních prostředků z evropských fondů. Portál pokrývá problematiku Regionálních 

operačních programů (ROP) od základních informací, přes zapojené instituce, až po 

příručky a manuály. Zařazena je i rubrika „Často kladené otázky“. 

Další položkou na úřední desce se vztahem k životnímu prostředí je rubrika 

EIA,SEA a IPPC, která předkládá v oblasti EIA Seznamy posudků a jejich 

zpracovatelů od roku 2002 a Seznamy posuzovaných aktivit EIA podle zákona číslo 

100/2001 Sb. Ve spodní části stránky je odkaz Portál veřejné správy IPPC, který 

odkazuje přímo na databázi vytvářenou ministerstvem životního prostředí, což je 

příkladem fungujícího propojení obce- kraje- centrální orgány státní správy a jimi 

budované informační zdroje. 

Co se problematiky legislativy týče, je zastoupena v sekci KRAJ, kde jsou pro 

návštěvníka připraveny v přehledné tabulce plná znění právních předpisů kraje i 
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s datem nabytí účinnosti. Pomocí zvláštního odkazu se lze dostat k plnému znění 

„Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje“, nabízeny jsou věstníky od 

roku 2002. 

 

6.2.2 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje 
Vstup do sekce je přímo z hlavní stránky výběrem ikony životní prostředí mezi 

tématy pravého sloupce. 

 
Obrázek 4 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

 

Sekce je členěna do osmi okruhů: 

1. Ochrana přírody a krajiny 

2. Lesy, myslivost, rybářství 

3. Odpadové hospodářství 

4. Vodní hospodářství 

5. Ochrana ovzduší 

6. Posuzování vlivů EIA-SEA 
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7. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

8. CITES 

 

Dotační a grantová problematika je zde patrně z důvodů existence obsáhlého 

samostatného serveru na úrovni titulní stránky zastoupena pouze jediným dokumentem 

popisujícím projekt „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“ spolufinancovaný 

Evropskou komisí a Moravskoslezským krajem. Jedná se ovšem pouze o deskripci 

projektu, nejsou k dispozici žádné žádosti či formuláře. 

Obcemi nejvíce poptávaná problematika odpadového hospodářství je na serveru 

zastoupena rubrikou Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů, která je na další úrovni velmi vhodně rozčleněna podle druhu nakládání 

s odpady na: 

1. Linky, fermentační stanice, třídírny, dekontaminační plochy, spalovny, 

deemulgační stanice 

2. Kompostárny 

3. Rekultivace, terénní úpravy 

4. Skládky 

5. Sběrny a sklady 

6. Mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu 

7. Autovrakoviště 

 

Po výběru způsobu nakládání s odpady  se zobrazí přehledná tabulka se jménem 

provozovatele, umístěním zařízení a datem konce platnosti povolení pro provozování 

zařízení. 

Tématika vodního hospodářství je zde zastoupena především plánovacími 

dokumenty: „Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Moravskoslezského kraje“, 

„Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí 

Moravy“,  „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti 

povodí Odry“ a další. 



 62 

6.2.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
 

Webové stránky Moravskoslezského kraje byly shledány z hlediska požadavků 

malých obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj zejména v oblasti grantové 

politiky. Velmi kvalitně je zpracován přehled všech vyhlášených dotačních titulů 

Moravskoslezského kraje, kde jsou připraveny kompletní dokumenty pro administraci 

projektu a to ve třech formátech. Tato variabilita formátů může být velmi užitečná 

zejména pro menší obce vybavené starší výpočetní technikou. Jediným nedostatkem 

v této sekci je absence možnosti tématického rozdělení grantových příležitostí, 

uživatel je nucen procházet granty dle poskytovatelů, nemůže zaměřit své vyhledávání 

podle předmětu svého konkrétního projektu. Silnou stránkou webu je kategorizace a 

nabídka informací v oblasti odpadového hospodářství. Nedostatky naopak lze 

spatřovat v oblasti metodického vedení, které zde není vůbec zastoupeno, dále chybí 

zpracovaná nebo alespoň odkazovaná státní legislativa. 
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6.3 Webové stránky Krajského úřadu Jihočeského kraje 
www.kraj-jihocesky.cz 

6.3.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka je organizována do tří sektorů se společným krajským záhlavím, 

které je zakončeno navigační lištou. Záhlaví je tvořeno znakem kraje, oficiálním 

jménem serveru a ikonami pro vstup na další stránky vybudované a spravované 

Jihočeským krajem, např. MAPOVÝ SERVER, KANCELÁŘ BRUSEL, PARTNERSTVÍ. 

 

Obrázek 5 Titulní stránka Krajského úřadu Jihočeského kraje 

 

Navigační lišta v sobě integruje tyto odkazy- JIHOČESKÝ KRAJ, SAMOSPRÁVA, 

KRAJSKÝ ÚŘAD, OBČAN A ÚŘADY, PODNIKATELÉ, NNO, GRANTY, FONDY EU A 

INFORMACE. 

Levý sloupec nabízí vyhledávání nad celým obsahem webu a dále rubriky 

kategorizující obsah serveru- např.: O JIHOČESKÉM KRAJI, ZNAK A SYMBOL KRAJE, 

http://www.kraj-jihocesky.cz
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POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE, KONCEPČNÍ MATERIÁLY, HOSPODAŘENÍ KRAJE, 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a LEGISLATIVA KRAJE. 

Prostřední, nejužší sektor odkazuje další užitečné weby budované státní správou 

i dalšími nestátními institucemi- portal.gov, Europe Direkt, Euroskop, GIS-ový server, 

Asociace krajů České republiky. 

Pravá část hlavní stránky je věnována aktualitám. 

Dle našich kritérií je na hlavní stránce relevantní zejména odkaz LEGISLATIVA KRAJE, 

který zahrnuje veškeré krajem schválené a vydané vyhlášky a nařízení i s jejich plným 

zněním. Informační potřeba obcí je ovšem naplněna jenom částečně, protože ze strany 

obcí byla poptávána veškerá legislativa, chybí tedy alespoň odkaz na některý  ze 

serverů zpřístupňující Sbírku zákonů ČR. 

Druhým relevantním odkazem jsou GRANTY, FONDY EU. Tato zcela samostatná 

sekce je určena všem nepodnikatelským i podnikatelským subjektům, které se zajímají 

o možnost získání finanční podpory pro realizaci svých projektů z prostředků 

Jihočeského kraje, ze státních fondů nebo z prostředků některého z fondů EU. K 

vyhledání dokumentů jsou určeny rubriky vlevo. K usnadnění orientace a pohybu ve 

zvolené sekci nebo rubrice lze také využít pomocné navigační prvky, které se postupně 

zobrazují vpravo nahoře pod řádkem horního menu. V pravé části titulní strany této 

sekce je oddělení Významné odkazy, které poskytuje přehledný hyperlinkový seznam 

odkazů na weby dalších institucí věnujících se grantové a dotační problematice, např.: 

Server eDotace, Státní fond životního prostředí, Evropský sociální fond (ESF).  

Uživateli sekce jsou nabízeny konkrétní informace z grantové oblasti. Je zde 

připraven grantový kalendář, granty a příspěvky aktuální pro podávání žádostí, granty 

a příspěvky, u kterých již uplynul termín pro podávání žádostí, schválené granty a 

příspěvky pro rok 2007 a archiv grantů. Retrospektivně zachovávané žádosti a 

grantové projekty mohou sloužit jako velmi cenný inspirativní zdroj při tvorbě a 

sestavování nových projektů. Za velmi účelnou považuji rubriku Přehled  zpracovatelů 

projektů, kde je připraven abecedně řazený seznam firem a institucí poskytujících 

služby v grantové oblasti. Připojen je i formulář pro firmy, které by se na tento seznam 

chtěly sami přiřadit. 
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6.3.2 Webová stránka Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského 
úřadu Jihočeského kraje 

 

 Obrázek 6 Webová stránka Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

Krajského úřadu Jihočeského kraje 

 

Vstup na stránku je přes navigační lištu pod záhlavím titulní stránky, kde po 

výběru ikony Krajský úřad se v levé části rozbalí menu jednotlivých odborů krajského 

úřadu. Na stránkách odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví jsou nejprve 

návštěvníkovi předkládány organizačně-administrativní informace typu: vnitřní 

členění a telefonní seznam odboru, náplň činnosti odboru v samostatné působnosti 

kraje, náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (státní správa). Dotační a grantová 

problematika je zde patrně z důvodů existence obsáhlého samostatného serveru na 

úrovni titulní stránky zastoupena pouze jediným dokumentem pojednávajícím o 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Jako plus je třeba uvést, že 

pro maximální vstřícnost vůči uživateli při podávání této žádosti je zde přímo 

připraven ke stažení program, ve kterém lze žádost vytvořit a zpracovat.  
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Obcemi nejvíce poptávaná problematika odpadového hospodářství je na portálu 

pokryta rubrikou Třídění komunálního odpadu v Jihočeském kraji, která sdružuje 

materiály týkající se informační kampaně, rubrikou Seznam oprávněných osob 

k nakládání s odpady, kde jsou zobrazeny informace o oprávněných osobách 

k nakládání s odpady na základě platných souhlasů, včetně seznamu povolených 

odpadů a rubrikou Subjekty s vydaným souhlasem pro autovraky. 

Na poli vodního hospodářství je zde k dispozici dokument Plánování v oblasti 

vod, úsek Problematika nakládání s vodami, ke které jsou připojeny i vzory žádostí 

pro odběr a vypouštění vod a Přehled obcí s vydaným povolením k provozování 

vodovodů a kanalizací. 

6.3.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Jihočeského kraje byly shledány z hlediska požadavků malých 

obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj zejména v oblasti grantové politiky. 

Jediný nedostatek v této sekci je absence možnosti tématického rozdělení grantových 

příležitostí, uživatel je nucen procházet granty dle poskytovatelů, nemůže zaměřit své 

vyhledávání podle předmětu svého konkrétního projektu. Silnou stránkou webu je 

propojenost na další webové stránky státních i nestátních  institucí. Nedostatky naopak 

lze spatřovat v oblasti metodického vedení, které zde není vůbec zastoupeno, dále 

chybí zpracovaná nebo alespoň odkazovaná státní legislativa. 
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6.4 Webové stránky Krajského úřadu kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz 

6.4.1 Úvodní strana 
Úvodní strana kraje Vysočina je tvořena třemi částmi se společným krajským 

záhlavím, které je zakončeno navigační lištou. Záhlaví obsahuje v pravém horním rohu 

vyhledávací službu, která umožňuje fulltextové vyhledávání nad obsahem serveru. 

 

 
Obrázek 7 Titulní stránka Krajského úřadu kraje Vysočina 

 

Levý sloupec poskytuje rubriky SERVIS PRO, TÉMA, KRAJSKÝ ÚŘAD, 

SAMOSPRÁVA a INFORMACE. Rubrika SERVIS PRO se dělí na servis pro 

novináře, pro obce, pro organizace kraje a pro samosprávu kraje. Následuje rubrika 

TÉMA, kde jsou připraveny odkazy týkající se každodenního provozu kraje, 

http://www.kr-vysocina.cz


 68 

např.:doprava, finance, kultura a památky, školství a životní prostředí. Další částí 

levého sloupce je sekce KRAJSKÝ ÚŘAD, která zpřístupňuje dokumenty odborů 

krajského úřadu, koncepční materiály, ale také pro oblast životního prostředí zvláště 

důležité informace týkající se integrované prevence IPPC a posuzování EIA a SEA. 

Sektor SAMOSPRÁVA v sobě nese rubriky jako je HEJTMAN, RADA, 

ZASTUPITELSTVO, KOMISE, VÝBORY A OSTATNÍ DOKUMENTY. Poslední oddíl levého 

sloupce jsou INFORMACE, ty pokrývají oblasti: často kladené otázky, mapa stránek, 

podrobné vyhledávání, o kraji Vysočina, kontakty a další. 

Prostřední sekce hlavní stránky se věnuje aktualitám z dění v kraji. 

Pravý sloupec je určen pro krátkodobé interaktivní rubriky jako je například 

anketa „Myslíte si, že v posledních letech došlo v kraji Vysočina ke zlepšení péče o 

kulturní památky?“ nebo diskuze  o práci krajského úřadu. 

Z hlediska zaměření našeho výzkumu jsme zvolili rubriku SERVIS PRO, sekce 

SERVIS PRO OBCE. Struktura stránky se opět opakuje  s tím, že z hlavičky stránky 

se stává hypertextový odkaz pro navrácení na titulní stránku webu. Nástroj 

vyhledávání se přesunul do levého horního rohu a rozšířil se na dvě kategorie; 

vyhledávání textu a vyhledávání jmen. 

Z levého sloupcového menu se dále nezobrazují nedotazované položky, čímž se celé 

menu zkonkretizovalo podle našeho zadání. Vytvořily se dvě nové rubriky 

odpovídající sekci SERVIS  PRO OBCE : oddíl PRO OBCE a INFORMACE. První 

položkou v sekci Pro obce je obcemi velmi často poptávaná metodika, kde je 

k dispozici celkem 51 dokumentů poskytujících metodické návody z nejrůznějších 

oblastí. Oblast životního prostředí je zde zastoupena například dokumenty: Povolování 

kácení dřevin nebo Metodická pomůcka k ochraně obyvatelstva při živelných 

pohromách. Další relevantní nabídkou v sekci pro obce je oddělení Právní předpisy 

kraje, kde jsou zpřístupňovány Věstníky kraje Vysočina. Dokumenty jsou dostupné ve 

formátu PDF a volně stažitelné. V druhé sekci INFORMACE jsou odkazy např. 

bezpečnostní rada kraje, finanční kontrola a interní audit, fond Vysočiny a jiné. Střední 

část stránky zůstává velikostně stejná, v jejím obsahu se však objevují jednotlivé 

články odpovídající sekci  PRO OBCE. Vpravo je namísto anket zobrazena reklamní 

část, kde jsou vystaveny upoutávky na akce pořádané krajem. 
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Dle našich kritérií další relevantní části z výběru na hlavní stránce je v sekci 

TÉMA oddíl FINANCE. Po vstupu se levé menu rozpadá na dvě části; Výzvy 

grantových schémat, které zahrnují rubriky malý a střední podnikatelé, drobní 

podnikatelé, infrastruktury cestovního ruchu, a druhá část Informace, kde jsou 

nabízeny finanční zdroje z EU nebo seznam zpracovatelů projektů do strukturálních 

fondů EU. Oddíl finance ve své střední části zobrazuje nejrůznější výzvy a informace 

vztahující se k jednotlivým dotačním a grantovým titulům. Na místě pravého 

sloupcového menu vznikl grantový kalendář. 

 

6.4.2 Webové stránky Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina 
Celkový charakter stránky se nemění, stále pokračuje se stejným designem. 

V hlavičce dochází ke změně průvodního obrázku. Opět se přetváří levé sloupcové 

menu, ovšem opět jen obsahově. 

 

 
Obrázek 8 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje 

Vysočina 
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Stávající menu se skládá ze sekcí:  

• Životní prostředí 

• EIA a SEA 

• IPPC a IRZ 

• Radon 

• Odpadové hospodářství 

• Ochrana ovzduší 

• Příroda 

 

Každá sekce obsahuje jednotlivé pododkazy a až ty nás posunují 

k vyhledávanému údaji. Cílová data nahradí aktuální vzhled. Ze základní struktury 

zůstává pouze hlavička, pod níž se zobrazuje nástroj zvaný drobečková navigace, která 

umožňuje návrat do předchozích nabídek. Zbytek stránky už je přímo obsah, 

popřípadě hyperlink na dotazované informace.  

Na pravé straně základní stránky odboru je umístěna lišta sdružující odkazy na 

související instituce (MŽP, CENIA, ČIŽP, …). 

Sekce Odpadové hospodářství je velmi obsáhlá. Předkládá zevrubné informace 

od základního legislativního vymezení, přes připomínkování plánu odpadového 

hospodářství, až po data z odpadového hospodářství zpracovaná do Geografického 

informačního systému kraje Vysočina. Připraven je i velmi účelný a kategorizovaný 

Přehled povolených zařízení v kraji. V rámci kampaně kraje Vysočina za širší zapojení 

obyvatelstva a obcí do třídění odpadů a obalů byl vytvořen samostatný portál Třídění 

odpadů v kraji Vysočina, kde lze nalézt informace o tom, jak třídit, kam s jednotlivými 

druhy odpadů, ale i řadu užitečných informací pro obce. 
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Obrázek 9 Titulní stránka serveru Třídění odpadů v kraji Vysočina 

 

6.4.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky kraje Vysočina byly shledány jako velmi obsáhlý a přitom 

přehledný informační zdroj především díky výborné kategorizaci informací.  

Z hlediska malých obcí je příhodná možnost vybrat si sekci SERVIS PRO OBCE, kde 

jsou připraveny informace na míru jejich informačním potřebám. Velmi kvalitně je zde 

zpracována často poptávaná metodika. Grantová politika je zastoupena především pro 

vlastní grantové a dotační tituly a pak až ohledně financí z fondů EU, chybějí 

informace o možnostech získávání státních prostředků. Silnou stránkou webu je 

propojenost na další webové stránky státních i nestátních  institucí, pro oblast 

životního prostředí je míra odkazování vysoce nadprůměrná v porovnání s webovými 

stránkami ostatních krajů. Naproti tomu je nepraktické, že vůbec není zastoupena 

problematika vodního hospodářství. Velmi sporé je také zastoupení  státem vydávané 

legislativy. 
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6.5 Webové stránky Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
www.kr-jihomoravsky.cz 

6.5.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka má ve svém záhlaví stylizované sídlo krajského úřadu a znak 

kraje. Následuje rozcestníková lišta, která ovšem při prvním náhledu stránky není 

nijak výrazná. 

 

 
Obrázek 10 Titulní stránka Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz
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 Lišta zpřístupňuje rubriky JIHOMORAVSKÝ KRAJ, VOLENÉ ORGÁNY, 

KRAJSKÝ ÚŘAD, ÚŘEDNÍ DESKA, GRANTY A DOTACE a INFORMACE. 

Uprostřed hlavní strany nás zaujme mapa kraje (jejíž nevýhodou ovšem může 

být dlouhá doba načítání i při poměrně rychlém internetovém připojení) spolu 

s výčtem geografických údajů. Ve spodní partii střední části stránky je umístěna 

celková charakteristika území kraje s jeho zajímavostmi, infrastrukturou a přírodními 

zvláštnostmi. Tento obsah hlavní stránky odpovídá výběru rubriky JIHOMORAVSKÝ 

KRAJ na horní navigační liště. 

Pravý sloupec nabízí  aktuality  a zajímavosti z dění v kraji. Levý sloupec 

poskytuje informace z různých oblastí samosprávy, právní předpisy a nařízení, 

symboliku kraje, dále příslušnost obcí, příspěvkové organizace, portály a odkazy. 

Poslední rubrika PORTÁLY A ODKAZY přináší velmi dobrý přehled webových 

portálů státních i nestátních institucí. Následují novinky z činnosti krajského úřadu. 

Úvodní stránky také obsahuje sekci pro registrované uživatele, kam je umožněn vstup 

pouze s přístupovým heslem. 

Použijeme-li rozcestníkovou lištu odkaz GRANTY A DOTACE, otevře se 

webová stránka podobná té hlavní. Ve střední části jsou nabízeny Grantové příležitosti 

Jihomoravského kraje a Obecná pravidla pro poskytování finanční podpory na dotační 

programy. Pravý sloupec poskytuje aktuality k dané problematice, levý sloupec 

zobrazuje dotace a granty pro jednotlivé roky a dále v sekci novinky i jednotlivé 

grantové tituly. Dalším krokem lze zvolit již jednotlivý grant nebo dotaci a to výběrem 

přímo z nabídky levého sloupce nebo z menu Grantových příležitostí. Uvedeným 

postupem získáme celkový přehled o všech dostupných grantových a dotačních 

titulech. 

Při zaměření na vyhledání grantů z oblasti životního prostředí je lépe 

postupovat přes odkaz v záhlavové liště KRAJSKÝ ÚŘAD- nabídka odborů- odbor 

životního prostředí. Je zde umožněno tématické třídění grantů a dotací, které uživateli 

vyhledávajícímu finanční zdroje pro konkrétní projekt ušetří procházení řady 

nerelevantních informací. Tato užitečná tématická kategorizace grantů není 

v porovnání s ostatními kraji pravidlem. 
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6.5.2 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje 
Vstup na stránku je přes navigační lištu pod záhlavím titulní stránky, kde po 

výběru ikony KRAJSKÝ ÚŘAD se v levé části rozbalí menu jednotlivých odborů 

krajského úřadu. 

 
Obrázek 11 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje 

 

Stránky odboru životního prostředí se rozpadají do 5 sekcí.  

• Náplně činností 

• Právní předpisy a metodika 

• Strategické dokumenty 

• Kontakty 

• Granty a dotace 

 

Na základě výsledků našeho výzkumu se jako velmi žádanou jeví sekce PRÁVNÍ 

PŘEDPISY A METODIKA. Je zde rozpracován ucelený přehled platných zákonů, vyhlášek 

a nařízení, které byly v oblasti životního prostředí schváleny a vydány (viz Příloha č.3 

Přehled platných právních předpisů oblasti životního prostředí). Soupis legislativy je 
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účelným nástrojem pro ty, kteří pátrají po legislativním zajištění určité problematiky, 

které si potom musí dohledat například na webu Ministerstva životního prostředí nebo 

Ministerstva vnitra.  Zde bych podotkla, že daný přehled by byl ještě efektivnější, 

pokud by byl tvořen přímo hyperlinkovými odkazy na plná znění právních předpisů.  

Součástí této sekce je i velmi poptávaná metodika, která nabízí vzory a návody, 

jak dodržet zákonné požadavky a postupy v některých konkrétních oblastech životního 

prostředí, například Metodika k zániku povolení k odběru a vypouštění vod nebo 

Metodika k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Metodiky jsou dostupné ve 

formátu MS Word a volně stažitelné. 

 Pátou sekcí je oblast grantů a dotací, které jsou členěny na granty 

Jihomoravského kraje, granty a dotace EU a dotace z ministerstev ČR, pod těmito 

rubrikami se nacházejí již konkrétní dotační tituly. 

Problematika vodního a odpadového hospodářství zde není zastoupena jako 

samostatná oblast, dílčí informace jsou přinášeny v sekcích novinky a aktuality 

6.5.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
 

Webové stránky Jihomoravského kraje byly shledány z hlediska požadavků 

malých obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj zejména v oblasti legislativy 

a metodiky. Kompletní přehled platného legislativního zajištění oblasti životního 

prostředí je cennou pomůckou. Také oblast environmentální metodiky je hojně 

zastoupena. Silnou stránkou webu je propojenost na další webové stránky státních i 

nestátních  institucí. Grantová politika je zastoupena spíše spoře a přehledově  zejména 

pro vlastní grantové a dotační tituly. Možnosti získávání finančních prostředků z fondů 

EU a státních zdrojů jsou zachyceny pouze okrajově. Celkově není tento informační 

zdroj ani v obecné rovině ani v rovině environmentální příliš rozsáhlý. Na druhou 

stranu kvalitativně jsou některé sekce velmi přínosné- legislativa, metodika.  
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6.6 Webové stránky Krajského úřadu Libereckého kraje 
www.kraj-lbc.cz 

6.6.1 Úvodní stránka 
Už při prvním pohledu na úvodní stránku nabývá návštěvník dobrého dojmu. 

Oproti jiným stejně strukturovaným stránkám je zde důmyslné menu, které umožňuje 

návštěvníkovi vidět jen to, co potřebuje. Menu je v základu tvořeno záložkami, které 

se po kliknutí rozšiřují o plnou nabídku, díky tomu není stránka zahlcena 

nerelevantními odkazy a je celkově přehlednější. 

 

 
Obrázek 12 Titulní stránka Krajského úřadu Libereckého kraje 

 

http://www.kraj-lbc.cz
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Členění webu je klasické; hlavička, pod níž se nachází hlavní odkazová lišta, na 

které je mimo odkazů i možnost změny jazyka pro celý web. Menu je na stránce 

umístěno vlevo i vpravo. Samotný střed stránky pak tvoří zobrazované informace. 

Odkazová lišta  v sobě sdružuje rychlý vstup do rubrik, které jsou duplicitně 

obsaženy i v levém a pravém sloupcovém menu. Jedná se o rubriky  HLAVNÍ 

STRÁNKA, LIBERECKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, AKTUALITY, ÚŘEDNÍ 

DESKA, VYHLEDÁVÁNÍ, VOLNÁ MÍSTA, PRO MÉDIA, VĚSTNÍK a 

KONTAKTY. 

Levé sloupcové menu se sestává ze záložek LIBERECKÝ KRAJ, KRAJSKÝ 

ÚŘAD, ODBORY, ÚŘEDNÍ DESKA, PRODEJ MAJETKU, VOLNÁ MÍSTA, 

FIRMY V LIBERECKÉM KRAJI a OSTATNÍ.  

Pravé sloupcové menu je ve své horní části vystavěno jako reklamní banner pro 

další servery spravované Libereckým krajem. Spodní část je opět koncipována 

záložkovým způsobem, jsou zde k dispozici rubriky AKTUALITY, ZASÍLÁNÍ 

NOVINEK, INFORMACE PODLE ZÁKONA 106, ANKETA, FOTOGALERIE, 

GIS, EVROPSKÉ PROGRAMY, PODATELNA a ODKAZY. 

Z hlediska kritérií, která vyplynula z výzkumu, jsou pro malé obce zajímavé 

především odkazy VĚSTNÍK, kde jsou pro uživatele  připravena čísla Věstníku 

právních předpisů Libereckého kraje retrospektivně od roku 2002, a EVROPSKÉ 

PROGRAMY. Tato rubrika pokrývá problematiku přidělování evropských dotací. 

Přesměrovává uživatele na samostatnou stránku krajského odboru hospodářského a 

regionálního rozvoje, oddělení řízení grantových schémat. Zde jsou uživateli 

poskytovány informace především o Společném regionálním operačním programu EU 

(SROP). Další sekcí věnující se možnostem získávání finančních prostředků je rubrika 

GRANTOVÝ FOND. Ta obhospodařovává oblast rozdělování krajských dotací a 

grantů. Uživateli je nejprve předložen přehled programů podpory a následně jsou mu 

k dispozici obecné formuláře pro žádost o dotaci, formuláře pro průběžné a závěrečné 

zprávy až po formuláře pro závěrečné vyúčtování. 
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6.6.2 Webové stránky Odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 
Krajského úřadu Libereckého kraje 
Vstup na stránku je přes navigační lištu pod záhlavím hlavní stránky, kde po 

výběru záložky KRAJSKÝ ÚŘAD se ve střední části rozbalí menu jednotlivých 

odborů krajského úřadu. Po výběru příslušného odboru se relevantní informace zobrazí 

ve střední části stránky, pravé sloupcové menu zmizelo, levé zůstává nezměněno. 

 
Obrázek 13 Webová stránka Odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního 

prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje 

 

Jednotlivé odkazy v sekci odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního 

prostředí jsou uspořádány výčtově pod sebou bez jakékoliv kategorizace, což při 

celkovém počtu téměř třiceti položek působí poměrně nepřehledně. Jedním z odkazů je 

link GRANTOVÝ FOND, kde jsou již soustředěny propozice pouze ke grantovým 

titulům z oblasti životního prostředí a to s pětiletou retrospektivou. 

Problematice odpadového hospodářství je věnována značná pozornost. 

Dostupné jsou jednotlivé dokumenty jako jsou Plán odpadového hospodářství a jeho 

realizační programy, Kalové hospodářství, Přehled zařízení k nakládání s odpady. 

Vybudován je i samostatný odpadový portál, který zpřístupňuje kompletní legislativní 

zajištění včetně volně dostupných plných textů jednotlivých právních předpisů. Kromě 
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toho dále obsahuje interaktivní mapovou aplikaci s několika tématickými vrstvami, 

rozpracovaný Plán odpadového hospodářství včetně závazné a směrné části a 

kompletní Katalog odpadů. Následně jsou v jedné z částí portálu přehledně 

sumarizovány formou hyperlinkových odkazů státní instituce, profesní sdružení, firmy 

a odborný tisk působící v oboru odpadů. 

Oblast vodního hospodářství se rozpadá na dvě části- vodní hospodářství a 

povodňová ochrana. Opět jsou zde k dispozici právní předpisy v plném znění. Sekce 

podává obsáhlé informace ohledně plánování v oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací i 

výstavby vodních děl. Následují informativní oznámení o nejrůznějších událostech 

z odboru. Část věnována protipovodňové ochraně přináší informace o stavech na 

hlásných profilech, mapy vybraných míst s častým 3. stupněm povodňové aktivity a 

aktuální související odkazy na internetu. 

 

6.6.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Libereckého kraje byly shledány z hlediska požadavků malých 

obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj zejména v oblasti grantové politiky. 

Velmi kvalitně je zpracován přehled všech vyhlášených dotačních titulů Libereckého 

kraje včetně připravených formulářů pro administrativní zajištění projektů. S velkou 

informační podporou se zde také setkaly evropské fondy, kterým je věnována celá 

samostatná sekce. Naopak scházejí informace o možnostech financování ze státních 

prostředků. Metodické pokrytí také chybí. Legislativa je dostupná až na úrovni 

jednotlivých odborů. Velmi kvalitně a obsáhle jsou zajištěny informace z oblasti 

životního prostředí, jediným nedostatkem je malá strukturovanost sekce, ale obsahově 

jsou oborové stránky vysoce nadprůměrné. Provázanost na další weby státních i 

nestátních institucí je dobrá. Webové stránky jsou celkově uživatelsky velice přívětivé 

a po obsahové stránce vynikají. 
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6.7 Webové stránky Krajského úřadu Olomouckého kraje 
www.kr-olomoucky.cz 

6.7.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka je uvedena tradičně, záhlavím s dominantami kraje a znakem. 

Tělo stránky se sestává ze tří částí sloupcového uspořádání. Prostřední, nejširší sloupec 

je věnován aktuálním zprávám  a je veden formou aktualita dne. Jsou zde zprávy až 2 

týdny staré. 

 

 
Obrázek 14 Titulní stránka Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 

Pravý sloupec nabízí vyhledávání, grafické odkazy na propagační servery 

a zajímavosti kraje, aktuální dokumenty krajského úřadu a anketu. 

Levý sloupec obsahuje rubriky OLOMOUCKÝ KRAJ, ORGÁNY 

OLOMOUCKÉHO KRAJE, INFORMACE O KRAJI, KOMUNIKACE S KRAJEM 

http://www.kr-olomoucky.cz
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A ÚŘADEM a KRAJ V MÉDIÍCH. Dále nabízí přihlášení pro zaregistrované 

uživatele. 

 Odkaz GRANTY A DOTACE je strukturován podle poskytovatele dotace- 

EVROPSKÁ UNIE, FINANČNÍ MECHANISMY EHP A NORSKA, GLOBÁLNÍ GRANT PRO 

NNO, KRAJSKÉ ZDROJE, PROGRAM VLÁMSKÉ SPOLUPRÁCE, STÁTNÍ ZDROJE  

A VISEGRÁDSKÝ FOND. Pod nimi následuje seznam naposledy aktualizovaných 

dokumentů. Na základě výběru z uvedené nabídky jsme v některých případech 

přesměrováni na stránky příslušného ministerstva nebo institucí, které jsou zmiňovány 

v daném odkazu. Stránka tedy funguje jako účelový rozcestník. 

Při výběru krajských zdrojů je uživateli poskytnuta nabídka jednotlivých 

krajských dotačních titulů včetně formulářů pro žádosti a pravidel poskytování. Pod 

odkazem životní prostředí a zemědělství je nabídka grantů a dotací na tomto úseku, 

které jsou členěny na 5 oddílů: 

• Agroenvironmentální programy ČR- nabízí volně stažitelnou příručku MŽP ve 

formátu PDF 

• Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 

• Krajinotvorné programy MŽP, po výběru této položky jsme přesměrováni na 

příslušnou sekci ministerských webových stránek 

• Program péče o urbanizované prostředí 

• Program podpory EVVO Olomouckého kraje pro rok 2007 

 

Většina odkazů obsahuje přesměrování na konkrétní stránky příslušných odborů 

MŽP. 

Dalším relevantním odkazem je LEGISLATIVA. Tato sekce zpřístupňuje 

právní předpisy ze všech úrovní. Hyperlinkově odkazuje na webové stránky 

Ministerstva vnitra ČR, kde je k dispozici Sbírka zákonů ČR, evropská legislativa je 

dostupná odkazem na databázi Eur-Lex a své vlastní právní předpisy kraj zpracovává 

v databázi ASPI. 
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6.7.2 Webová stránka Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje 
Celkový charakter stránky se nemění, levé i pravé sloupcové menu zůstává 

shodné s titulní stránkou. 

 
Obrázek 15 Webová stránka Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Olomouckého kraje 

 

 Prostřední sloupec nám poskytuje následující sekce: 

• Environmentální vzdělávání 

• Granty a dotace 

• Informace pro veřejnost 

• IPPC 

• Lesy a myslivost 

• Odpadové hospodářství 

• Ochrana ovzduší 

• Ochrana přírody 

• EIA,SEA 

• Prevence závažných havárií 

• Vodní hospodářství a rybářství 

• Zemědělství 

• Zpráva o stavu životního prostředí 
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Každá sekce obsahuje jednotlivé pododkazy a až ty nás posunují 

k vyhledávanému údaji. Cílová data nahradí aktuální vzhled středního sloupce. Ze 

základní struktury zůstává levé i pravé menu a hlavička, pod níž se zobrazuje nástroj 

zvaný drobečková navigace, která umožňuje návrat do předchozích nabídek. Zbytek 

stránky už je přímo obsah, popřípadě hyperlink na dotazované informace. 

Přes zde zastoupenou sekci GRANTY A DOTACE je uživatel přesměrován 

přímo do sekce webu monitorující možnosti a nabídky získávání financí konkrétně pro 

oblast životního prostředí, která již byla popsána výše. 

Z obcemi nejvíce poptávané problematiky odpadového hospodářství server 

poskytuje Koncepci a plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje a Seznam 

zařízení ke sběru-výkupu-využívání nebo odstraňování odpadů na území Olomouckého 

kraje. 

Problematika vodního hospodářství zde není zastoupena jako samostatná 

rubrika. 

 

6.7.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Olomouckého kraje byly shledány z hlediska požadavků 

malých obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj zejména v oblasti grantové 

politiky. Velmi účelná je nejenom možnost rozdělení grantů podle poskytovatelů, ale 

také na základě tématického zaměření. Silnou stránkou webu je propojenost na další 

webové stránky státních i nestátních  institucí. Dostatečně je zde zastoupena také 

legislativa ze všech úrovní, byť je zpracována formou odkazů. Nedostatky naopak lze 

spatřovat v oblasti metodického vedení, které zde není vůbec zastoupeno. 
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6.8 Webové stránky Karlovarského kraje 
www.kr-karlovarsky.cz 

6.8.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka je šablonovitého typu. Hlavička, levé a pravé menu a obsahový 

střed. Oproti jiným stránkám není hlavička pouze dekorativní, obsahuje aktuální 

datum, vyhledávání a možnost změny jazyka na anglický, francouzský nebo německý. 

 

 
Obrázek 16 Titulní stránka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Tvůrci levého menu dbali na snadnou uživatelskou orientaci a tak jsou základní 

odkazy uspořádány tak, aby návštěvník nemusel prohledávat složitou strukturu, ale 

mohl se přes první odkaz dostat až k hledanému cíli. Menu nabízí dva typy odkazů; 

přímé jako například PŘENESENÁ PŮSOBNOST OKRESŮ, KRIZOVÉ SITUACE, 

POMOC PŘI ŽIVELNÉ POHROMĚ a dále dělící se odkazy SAMOSPRÁVA, KRAJ 

A JEHO SPRÁVA, KRAJSKÝ ÚŘAD, ÚŘEDNÍ DESKA, LEGISLATIVA, 

DOTACE. 

http://www.kr-karlovarsky.cz
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Po levé straně se dále nachází přihlášení pro uživatele, kteří zásobují web 

aktualitami. Jako poslední se v levé sloupcové části nalézají kontaktní údaje a odkazy 

na informační portály se související tématikou. 

V pravé liště se nachází mapa webu a možnost zasílání novinek přes službu 

RSS (Really Simple Syndication). Dále pravý sloupec obsahuje tématické okruhy, 

odkaz na ankety a další tématické weby. Tématické okruhy nám zrychlují práci při 

vyhledávání. Nachází se zde: kultura, doprava, památková péče a jiné obtížněji 

dohledatelné informace. Tématické weby jsou samostatné servery zabývající se 

různorodou problematikou od turismu, dopravní situace, přes vodní hospodářství, až 

po integrovanou prevenci a omezování znečištění.  

Ve středu stránky se jako vždy zobrazují všeobecné aktuality- částečné 

informace doplněné o odkaz na celý text. 

Z hlediska orientace našeho výzkumu jsme zvolili rubriku NA POMOC 

OBCÍM, která se nachází v levém sloupcovém menu. Jsou zde připraveny Metodické 

listy Karlovarského kraje pro obce poskytující metodické návody pro různé oblasti. 

Kromě této metodické pomůcky jsou zde k dispozici další vzory- Metodika pro 

pořizovatele územního plánu obce, Metodika rozpočtování aj. 

Další relevantní rubrika je LEGISLATIVA, která poskytuje přehled nejčastěji 

používaných právních předpisů, které jsou zde v úvodu pouze vyjmenovány. Následně 

lze legislativu rozdělit podle odborů- odbor správních agend, odbor zdravotnictví a 

odbor životního prostředí. Na této úrovni jsou předpisy uspořádány podle jednotlivých 

oddělení. Na úseku životního prostředí jsou to oddělení lesního hospodářství, 

myslivosti a rybářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany krajiny a 

zemědělství. Zákony, vyhlášky a nařízení jsou zde již dostupné v plném znění. 

Dále jsme z levého sloupcového menu zvolili sekci  DOTACE. Ta je přehledně 

členěna do třech základních kategorií- dotace Karlovarského kraje rozdělené dle 

jednotlivých odborů, dotace ministerstev a dotace Evropské unie. Jsou zde ovšem 

předkládány pouze výzvy v případě ministerských a evropských dotací a schválené 

příspěvky z krajských financí. Nejsou zde k dispozici žádné vzory pro podávání 

žádostí nebo jejich vyúčtovávání. 
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6.8.2 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského 
kraje 
Vstup do této sekce je přes odkaz ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ z pravého 

sloupcového menu úvodní nabídky. Celkový charakter webu se nemění, relevantní 

informace jsou zobrazovány ve střední části stránky namísto aktualit. Jednotlivé 

rubriky jsou pouze vyjmenovány bez jakéhokoliv členění.  

 
Obrázek 17 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

 

Problematika dotací je ošetřena několika rubrikami, které jsou tématicky 

organizované podle jednotlivých složek životního prostředí. Na této úrovni se již 

nacházejí konkrétní formuláře pro žádosti o dotace a vzory smluv. 

Tématika odpadového hospodářství je zastoupena jediným dokumentem Plán 

odpadového hospodářství. 

Naproti tomu odvětví vodohospodářské má vyčleněno samostatnou sekci. Tato 

sekce podává obsáhlé informace ohledně plánování v oblasti vod. Dále jsou zde 

poskytovány informace pro žadatele a kompletní soubor formulářů žádostí z tohoto 

odvětví. Také je  k dispozici vodohospodářská legislativa prostřednictvím odkazu na 

webové stránky ministerstva zemědělství. 
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Související samostatné stránky odkazované ze sekce odboru životního prostředí 

jsou věnované protipovodňové ochraně. Soustředěny jsou zde informace o 

povodňových orgánech, předpovědní a hlásné povodňové službě a záplavových 

územích. 

Jednou z rubrik na stránce odboru životního prostředí je odkaz na samostatný 

server Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Zde jsou k dispozici plné 

texty právních opatření na tomto poli, následuje možnost přímého přesměrování na 

informační systém provozovaný ministerstvem životního prostředí a další odkazy na 

instituce zabývající se IPPC. 

Tyto tři posledně zmiňované sekce- vodní hospodářství, protipovodňová 

ochrana a IPPC jsou zařazeny mezi tématické weby, které jsou zahrnuty v pravé 

sloupcové liště, čímž je vstup do těchto samostatných stránek umožněn přímo z úvodní 

nabídky. 

 

6.8.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Karlovarského krajského úřadu byly shledány z hlediska 

požadavků malých obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj. Téměř všechny 

dle výzkumu nejvyhledávanější kategorie informací jsou dostupné již z úvodní 

stránky. Mezi tématickými weby jsou tři z oblasti životního prostředí. Velmi 

propracovaná je sekce NA POMOC OBCÍM, která předkládá rozsáhlou všeobecnou 

metodiku. Naopak environmentální metodika není zastoupena. Legislativa je ošetřena 

vyjmenováním nejpoužívanějších právních předpisů a až na úrovni tématických 

kategorií jsou dostupné plné texty zákonů, vyhlášek a nařízení. Problematika dotací 

zde není tolik rozpracovaná jako u jiných webů, informace jsou spíše výčtové a 

přehledové, největší pozornost je věnována krajským dotacím. V dnešní době velmi 

akcentovaná problematika odpadů je pokryta pouze Plánem odpadového hospodářství 

bez jakékoliv legislativní a jiné informační podpory. Celkově je web přehledný 

s maximem informací na titulní stránce. Námi vyhledávané informace jsou k dispozici 

v dostatečné míře. 
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6.9 Webové stránky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
www.kr-kralovehradecky.cz 

6.9.1 Úvodní stránka 
V záhlaví úvodní stránky se vyskytuje znak kraje, stylizované dominanty a dvě 

rozcestníkové lišty. První slouží jako informační servis pro OBČANY, TURISTY, 

OBCE a NOVINÁŘE, dále je k dispozici telefonní seznam krajského úřadu. Tato lišta 

je vytvořena pro dané subjekty zřejmě dle nejčastějších dotazů. Pod ní následuje další 

rozcestníková lišta, která sdružuje základní informace o kraji a krajském úřadě 

(STRUKTURU, VOLENÉ ORGÁNY, FUNKCE, POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE, 

ÚŘEDNÍ DESKU), dále lišta nabízí možnost překladů do dalších jazyků.  

 

 
Obrázek 18 Titulní stránka Krajského úřadu Královehradeckého kraje 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz
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Webová stránka je rozdělena na tři sloupce. Levý sloupec poskytuje tématickou 

kategorizaci webu na jednotlivé položky, ze kterých si vybereme dle svých preferencí. 

Prostřední sloupec slouží ke zveřejňování aktualit z dění v kraji. Pod aktualitami 

následuje úřední deska pro zveřejňování oficiálních dokumentů.  V pravém sloupci lze 

nalézt oznámení o konaných kulturních akcích, novinkách a soubor užitečných 

odkazů. 

Po zvolení sekce INFORMACE PRO OBCE se ve střední části stránky namísto 

aktualit zobrazí nabídka metodické pomoci obcím. Jsou zde obsaženy informace 

vyplývající z potřeby výkladu a aplikace státní legislativy, kterou by obce měly vést 

v patrnosti. 

Webové stránky mají připraveny dvě sekce zabývající se možnostmi získávání  

finančních prostředků. První je rubrika EVROPSKÁ UNIE, EHP-granty a dotace, kde 

jsou kromě obecných informací o EU poskytovány informace o možnostech získávání 

dotací dle jednotlivých oblastí, dále jsou zde popsány předchozí úspěšné a podpořené 

projekty. Druhou sekcí jsou GRANTY A DOTACE- KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ se 

zobrazí nabídka dle jednotlivých tématických oblastí pro rok 2006, 2007 a Program 

obnovy venkova. Zvolili jsme nabídku Grantové a dotační tituly pro rok 2007 oblast 

životního prostředí a zemědělství. Sekce obsahuje jednotlivé soubory ve formátech 

MS Excel nebo MS Word, které obsahují pravidla programů, požadované formuláře 

žádostí, příloh a závěrečné zprávy. Sekce je tématicky rozdělená na rubriky Vodní 

hospodářství,  Odpadové hospodářství, Ochrana přírody a krajiny, Zájmové skupiny, 

Lesní hospodářství a Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta. 

Z oblasti legislativy web zpřístupňuje pouze krajem vydávané právní předpisy 

v sekci KRAJ- Věstníky. Věstníky jsou dostupné ve formátu Acrobat Reader (PDF) 

s dvouletou retrospektivou. 
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6.9.2 Webové stránky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje 
Do této sekce vstoupíme prostřednictvím odkazu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

z levého sloupcového menu úvodní nabídky. Celkový charakter webu se nemění, 

relevantní informace jsou zobrazovány ve střední části stránky namísto aktualit.  

 
Obrázek 19 Webová stránka Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje 

 

I z této úrovně je přímý odkaz na grantové a dotační programy v oblasti 

životního prostředí, kterým se dostáváme do stejné nabídky jako vstupem přímo 

z menu v nabídce úvodní stránky. 

Informace jsou rozděleny do tří oddílů: 

• Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství 

• GIS- životní prostředí a zemědělství 

• Rozvojové dokumenty, koncepce, analýzy 

 

Obcemi nejvíce poptávanou tématiku vodního a odpadového hospodářství 

nalezneme v sekci Aktuální  informace z životního prostředí a zemědělství. Rubrika 

odpadové hospodářství nabízí informace o krajské soutěži v třídění odpadu „Čistá 
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obec“, ale také přináší velmi uživatelsky přívětivou tabulku Přehled zařízení 

k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji včetně připraveného formuláře 

k podání žádosti k provozování živnosti v souvislosti s nakládáním s odpady. 

Sekce vodní hospodářství zahrnuje materiál zabývající se plánováním v oblasti 

vod v Královéhradeckém kraji, ale pro obce pravděpodobně užitečnější je kompletní 

soubor formulářů pro žádosti podle vodního zákona a podle zákona o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu. Žádosti jsou dostupné ve formátu MS Word a 

volně stažitelné. 

 

6.9.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Královéhradeckého kraje byly shledány z hlediska požadavků 

malých obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj zejména v oblasti grantové 

politiky. Velmi účelná je nejenom možnost rozdělení grantů podle poskytovatelů, ale 

také na základě tématického zaměření. Další přínosnou sekcí webu jsou v rubrice 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ sady formulářů pro podávání žádostí. Naproti tomu web 

vykazuje jen velmi malou propojenost na další webové stránky státních i nestátních  

institucí. Legislativa je zde zastoupena pouze krajskými právními předpisy, schází 

státní i evropská úroveň. Nedostatky lze spatřovat v oblasti metodického vedení, které 

je zde dostupné pouze okrajově na všeobecné úrovni, z oblasti životního prostředí není 

vůbec zastoupeno. Celkově web není nijak rozsáhlý a obcemi preferované kategorie 

informací jsou zde obsaženy v menší míře než je tomu u jiných krajů.  
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6.10 Webové stránky Krajského úřadu Ústeckého kraje 
www.kr-ustecky.cz 

6.10.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka je organizována do dvou hlavních oddílů. Pod nezbytnou 

hlavičkou se stylizovanou krajinou, která obsahuje i vyhledávací službu, se stránka 

dělí na levou sloupcovou nabídku a ústřední oddíl, který je ve své horní části 

uspořádán záložkovým způsobem. 

 
Obrázek 20 Titulní stránka Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 

http://www.kr-ustecky.cz
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Levý sloupec je rozdělen na čtyři oddělení. První nabízí odkazy ÚSTECKÝ 

KRAJ (poskytuje informace o radě , zastupitelstvu a obecnou charakteristiku kraje), 

KRAJSKÝ ÚŘAD (zpřístupňuje elektronickou podatelnu, organizační strukturu, ale 

také Plán odpadového hospodářství) a ÚŘEDNÍ DESKU (uveřejňovány jsou nejen 

usnesení, termíny a programy rad a zastupitelstev, ale také dokumenty vztahující se 

k problematice IPPC a posuzování EIA). Druhý oddíl přináší velmi různorodé odkazy 

souhrnně nazvané DOPORUČUJEME, mezi odkazy tohoto oddílu nalezneme 

například Diskusní fórum, Dopravní servis, Fotoarchiv, ale také odkaz Dotace a 

granty. Třetí oddíl je uskupení grafických odkazů na další samostatné servery institucí 

jako je portál Asociace krajů České republiky nebo server Hospodářské komory ČR, 

ale také tématické weby Třiďme správně nebo stránky průmyslové zóny Triangle. 

Čtvrté oddělení zprostředkovává základní kontaktní údaje jako jsou adresa, telefony a 

úřední hodiny krajského úřadu. 

Ústřední část obsahuje v horní části jednotlivé tématické záložky, které po 

výběru zobrazí samostatnou stránku, jenž je graficky i co do uspořádání odlišná  od 

struktury hlavní stránky. Záložky zahrnují témata Doprava, Cestovní ruch, Občan a 

obce, Školství, Životní prostředí a další. Střední část je tvořena aktuálními články z 

dění v kraji a spodní sekce je věnována novým dokumentům z činnosti krajského 

úřadu. 

V levém sloupcovém menu je nabízen odkaz DOTACE A GRANTY, který je 

rozdělen na krajské dotace, dotace EU a dotace z jiných zdrojů. Dotace jsou členěny 

podle poskytovatelů, není umožněna tématická kategorizace. U některých dotačních 

titulů jsou zprostředkovány vzory žádostí a formuláře pro různá stádia průběhu 

dotačních řízení.  

Další relevantní odkaz v levém sloupcovém menu je  METODICKÁ POMOC 

OBCÍM  přístupná v sekci KRAJSKÝ ÚŘAD. Vytvořená sekce slouží ke sdělování 

informací, metodických postupů a doporučení z různých oblastí, především pro 

pracovníky, jejichž zodpovědnost se prolíná různými agendami. Stejné dokumenty 

jsou zveřejňovány také v jednotlivých sekcích odborů krajského úřadu dle jejich 

zaměření. 
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Následující částí webu sloužící jako pomůcka pro obce je sekce OBČAN A 

OBCE v záložkovém menu ústředního sloupce. Zde nalezneme dokumenty Registr 

zájmových sdružení, Veřejnoprávní smlouvy a rozhodnutí, ale také Věstníky právních 

předpisů Ústeckého kraje. Věstníky jsou jediným zpřístupněním legislativy na tomto 

webu. Nechybí duplicitní odkaz na Metodickou pomoc obcím.  

Dle našich kritérií posledním odpovídajícím odkazem z úvodní stránky je 

záložka EU-GRANTY A DOTACE. Pod touto záložkou je vypsaný soupis realizovaných 

dotací a grantů, které jsou pouze popsány základními údaji. U většiny nejsou 

předpřipravené  formuláře ani vzory žádostí. Kraj také vybudoval samostatný server 

věnovaný možnostem čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. 

 

6.10.2 Webové stránky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 
Vstup do této sekce je pomocí záložky ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ze záložkové 

lišty v ústřední části úvodní stránky. Uživatel je přesměrován na novou stránku, která 

je designově i strukturou odlišná od stránky výchozí. 

 
Obrázek 21 Webové stránky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Ústeckého kraje 
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Stránka je obsahově velice chudá. Není dělena na žádné oddělení. Kromě 

seznamu pracovníků jsou zde pouze uveřejněny dokumenty odboru, jejichž celkový 

počet od roku 2003 je 31. Dokumenty jsou značně různorodé od hodnotících zpráv 

přes výzvy k podání dotačních žádostí až po dotazník. Jediným pokrytím problematiky 

odpadového hospodářství je odkaz na web věnovaný projektu zabývající se propagací 

třídění nazvaném Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek 

komunálních odpadů, včetně jejich obalové složky v Ústeckém kraji. 

Tématika integrované prevence a omezování znečištění je ošetřena pouze 

přesměrováním na webové stránky ministerstva životního prostředí a jejich databázi 

IPPC. Další často řešenou oblastí je posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), jenž 

je opět pokryto pouze vyjmenováním posuzovaných projektů. 

 

6.10.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Ústeckého kraje byly shledány z hlediska požadavků a kritérií 

malých obcí jako relevantní zdroj, který však není obsahově nijak rozsáhlý. 

Dostatečné je všeobecné metodické pokrytí, ovšem s absencí environmentální 

metodiky. Některé informace jsou na webových stránkách duplicitně pro lepší a snazší 

uživatelskou orientaci. Problematika grantová a dotační je ošetřena většinou výčtově 

bez nabídky formulářů či vzorů žádostí. Z oblasti legislativy web pokrývá pouze 

krajské právní předpisy prostřednictvím uveřejňování krajských Věstníků. Obor 

životního prostředí je na krajských webových stránkách  informačně zajištěn jen velmi 

povrchně, přinášené informace kusé bez jakékoliv kategorizace. Chybí oborová 

legislativa, tématická metodika a jakékoliv bližší informace k problematice vodního a 

odpadového hospodářství. Web jen velmi spoře odkazuje na související webové 

stránky dalších státních i nestátních institucí. Celkově je web zajímavě graficky 

řešený, ale obsahově nedosahuje kvalit ostatních krajů.  
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6.11 Webové stránky Krajského úřadu Středočeského kraje 
www.kr-stredocesky.cz 

6.11.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka je řešena opět sloupcovou formou. Hlavička stránky je 

vytvořena z fotografií a je pouze dekorativní, pod ní se zobrazuje levá a pravá 

sloupcová nabídka, nejširší střed stránky je vyhrazen aktualitám.  

 

 
Obrázek 22 Titulní stránka Krajského úřadu Středočeského kraje 

 

Levé sloupcové menu je barevně rozlišeno na dvě části. První oddíl pokrývá 

obecné informace o KRAJI, jeho SAMOSPRÁVĚ, KRAJSKÉM ÚŘADĚ, 

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH a dalších záležitostech. Následuje druhý 

oddíl, který je již tématicky rozčleněn na připravené odkazy týkající se každodenního 

provozu kraje, např.:doprava, finance, kultura a kulturní dědictví, sociální oblast, 

http://www.kr-stredocesky.cz
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školství a životní prostředí. Již na této úrovni je rubrika GRANTOVÁ A DOTAČNÍ 

ŘÍZENÍ. V závěru je levý sloupce doplněn o anketu a užitečné odkazy s krajskou 

tématikou. 

Střed stránky je klasicky věnován aktualitám prezentovaných formou 

jednotlivých článků. 

Pravý sloupec je na první pohled poměrně členitý. Nabízí rubriky 

AKTUÁLNĚ, STŘEDOČESKÝ KRAJ V EU, STŘEDOČESKÉ LISTY, DŮLEŽITÉ 

ÚDAJE A KONTAKTY. 

Podle našich kritérií jsme zvolili rubriku  GRANTOVÁ A DOTAČNÍ ŘÍZENÍ. 

Sekce není organizována podle poskytovatelů, je členěna do jednotlivých fondů- 

například humanitární fond, fond kultury, fond obnovy památek a fond životního 

prostředí. Pod jednotlivými fondy lze nalézt zásady pro poskytování dotací, přehledy 

přidělených finančních prostředků a vyhodnocení udělených dotací. Samostatná 

kapitola Grantová schémata je věnována možnostem čerpání finančních prostředků 

z fondů EU. 

Legislativa je zde zastoupena v několika sekcích. V rubrice ÚŘEDNÍ DESKA  

jsou uveřejňovány věstníky kraje, které jsou zpracovány v databázi ASPI a tudíž 

nejsou volně dostupné. Naopak v plných textech ve formátu MS Word jsou k dispozici 

v sekci DOKUMENTY obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané Středočeským 

krajem. Státem vydávaná legislativa v podobě zákonů není dostupná ani formou 

odkazu. 

Obcemi často požadovaná metodika není zpracována ani v podobě samostatné 

sekce ani v jednotlivých částech webu.  

 

6.11.2 Webové stránky Odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského 
kraje 
Na stránku odboru životního prostředí se dostaneme přímým odkazem z hlavní 

stránky vstupem přes levé sloupcové menu. Celkový charakter stránky se nemění, 

informace z oblasti životního prostředí jsou zobrazovány na místo aktualit. 
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Obrázek 23 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Středočeského kraje 

 

Sekce životní prostředí je velmi přehledně a účelně členěna na následující 

jednotlivé již tématicky specifikované kapitoly:  

• Ochrana přírody a krajiny 

• Ochrana ovzduší 

• Odpadové hospodářství 

• Lesnictví 
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• Zemědělství 

• Myslivost a rybářství 

• Vodní hospodářství 

• Posuzování vlivů (EIA,SEA) 

• Integrovaná prevence (IPPC) 

• Granty z Fondu životního prostředí 

Každá sekce je nejprve obecně charakterizována v několika odstavcích, po 

nichž následují odkazy na podrobné informace, právní normy, kompetence krajského 

úřadu a aktuality. Legislativní zajištění jednotlivých tématicky specifikovaných kapitol 

je ošetřeno plným zněním právních předpisů. 

Grantové problematice v oblasti životního prostředí je vyhrazena samostatná 

rubrika, která zpřístupňuje formuláře pro žádosti o poskytnutí dotace, formuláře pro 

vyúčtování dotace a řadu dalších návodných dokumentů a příruček. 

V sekci odpadového hospodářství se kromě základního informačního zajištění 

nachází odkaz na zvláštní server  (obrázek 24) věnovaný odpadům ve Středočeském 

kraji.  

 

 
Obrázek 24 Titulní stránka serveru Středočeské odpady 
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Ten přináší kompletní přehled legislativy, Krajský plán odpadového 

hospodářství, informace k povinnostem původců odpadu, náležitosti pro žádosti o 

souhlas pro nakládání s odpady a obcemi realizované projekty z této oblasti. 

Tématika vodního hospodářství je velmi podrobně zpracována jak z hlediska 

legislativního zajištění, tak jsou k dispozici sady studií odtokových poměrů a další 

dokumenty věnující se protipovodňovým opatřením. Rubrika dále nabízí volně ke 

stažení Plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro většinu významných měst kraje v 

komprimovaném formátu ZIP. 

 

6.11.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Středočeského kraje byly shledány z hlediska požadavků 

malých obcí jako přínosný a relevantní informační zdroj, který je velmi přehledně 

strukturovaný a informačně vyčerpávající. Grantová problematika je pokryta 

především na krajské úrovni a zmíněné jsou i evropské finanční možnosti, schází 

pokrytí státních fondů. Nabídka pomocných formulářů a vzorů není tak rozsáhlá jako u 

jiných krajů. Z oblasti legislativy stránky zprostředkovávají především krajem vydané 

právní předpisy, státem generované zákony jsou dostupné až na úrovni jednotlivých 

tématických kapitol jako jsou odpadové a vodní hospodářství. Metodické zajištění je 

nejslabším bodem stránek. Naopak velmi kvalitně je řešena sekce životního prostředí, 

která je logicky systematizovaná do jednotlivých tématických kapitol. Kapitoly mají 

svoje vlastní právní předpisy a formuláře, což je obcemi shledáváno jako velmi 

přínosné. Web vykazuje jen velmi malou míru provázanosti na další webové stránky 

státních i nestátních institucí. Celkově je web uživatelsky přívětivý s dobrým 

obsahovým pokrytím a účelnou kategorizací informací.  
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6.12 Webové stránky Krajského úřadu Plzeňského kraje 
www.kr-plzensky.cz 

6.12.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka je koncipována sloupcovým způsobem. Hlavička je tvořena 

grafickým pruhem s obrysovou mapou kraje a fotografií krajiny.  

 
Obrázek 25 Titulní stránka Krajského úřadu Plzeňského kraje 

 

V levé části se nalézá sloupec zprostředkovávající základní informace o kraji. 

Sestává se z rubrik PLZEŇSKÝ KRAJ, VOLENÉ ORGÁNY, KRAJSKÝ ÚŘAD, 

INSTITUCE, FONDY A PROGRAMY EU, následují tématické sekce 

EKONOMIKA, DOPRAVA, VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

Levý sloupce pokračuje sekcemi VYHLEDÁVÁNÍ, vstupem pro registrované 

uživatele a grafickým přehledem partnerských portálů. 

Středový prostor stránky je tradičně určen pro panel aktualit z krajského dění. 

V záhlaví pravého sloupce je umístěna odkazová zrychlená volba pomocí grafických 

ikon, které usnadňují přístup uživatele k často vyhledávaným informacím jako jsou 

informace podle zákona 106, mapové aplikace, organizační struktura úřadu a odkaz na 

http://www.kr-plzensky.cz
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dotace. Navazují sekce NOVINKY, KALENDÁŘ AKCÍ, DOPRAVNÍ INFORMACE 

a ZASÍLÁNÍ NOVINEK. 

Dle našich kritérií jsme vybrali rubriku DOTACE přístupnou přes grafickou 

ikonu pravého sloupce. Dotace jsou rozděleny do šesti základních oblastí- oblast 

kultury a památkové péče, cestovního ruchu, životního prostředí, školství, 

regionálního rozvoje a zdravotnictví a sociálních věcí. V jednotlivých oblastech jsou 

krátké popisné informace o již realizovaných projektech financovaných z dotačních 

titulů. Nejsou tu k dispozici žádné návodné formuláře ani vzory smluv a žádostí. Další 

rubrikou související s možnostmi čerpání finančních zdrojů je odkaz v levém 

sloupcovém menu FONDY A PROGRAMY EU,  která předkládá především 

informace o Společném regionálním operačním programu (SROP). V podsekci 

Grantová schémata Plzeňského kraje jsou k dispozici pokyny pro příjemce dotace, 

pokyny pro zadávání zakázek i výsledky jednotlivých kol výzev k určitým grantům.  

Legislativa je zde přehledně a vyčerpávajícím způsobem zpracována. Dostupná 

je Sbírka zákonů na webu Ministerstva vnitra ČR, evropské zákonodárství 

prostřednictvím odkazu na databázi Eur-lex a vlastní právní předpisy jsou ošetřeny 

v databázi ASPI, čímž jsou přístupné pouze uživatelům licence. 

Na hlavní stránce zcela chybí dokumenty nebo odkaz na problematiku 

metodiky. 

 

6.12.2 Webové stránky Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského 
kraje  
Vstup do této sekce je odkazem ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ z levého sloupcového 

menu úvodní nabídky. Celkový charakter webu se nemění, relevantní informace jsou 

zobrazovány ve střední části stránky namísto aktualit. 
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Obrázek 26 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského 

kraje 

 

Sekce životní prostředí je uvozena vyčerpávající informací o stavu životního 

prostředí Plzeňského kraje prostřednictvím uveřejněné kompletní verze Ročenky o 

stavu životního prostředí Plzeňského kraje za rok 2005.  

Stránky jsou ve své horní části rozděleny na tyto tématické celky: 

• Voda 

• Odpady 

• Ovzduší 

• Zemědělství 

• EVVO- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

• Lesy  

• Ochrana přírody 

• IPPC, EIA 

• Myslivost 

• Rybářství 

Problematika dotací a grantů je zastoupena v podsekci VYHLAŠOVANÉ 

PROGRAMY, kde jsou již soustředěny informace o finančních možnostech pro oblast 
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životního prostředí. Opět jsou to ale články spíše popisného charakteru bez vzorů 

žádostí či formulářů.  

Obcemi akcentované tématice odpadového hospodářství je vyhrazena 

samostatná sekce. Zde jsou integrovány praktické dokumenty jako jsou Seznam 

sběrných dvorů, Krajská koncepce hospodaření s odpady a Plán odpadového 

hospodářství Plzeňského kraje až po osvětlení fungování zpětného odběru elektrických 

a elektronických zařízení. Užitečný může také být Manuál evidence odpadů, který 

návštěvníka přesměrovává na webové stránky Ministerstva životního prostředí ČR. Ty 

jsou zpřístupňovány také samostatným odkazem, stejně jako webové stránky 

Ministerstva zemědělství ČR.  

Odvětví vodohospodářské, které je ve vodnatém Plzeňském kraji často na 

pořadu dne, je zastoupeno masivně řadou dokumentů. Velmi důkladně je 

zprostředkován program rozvoje vodovodů a kanalizací téměř pro každé větší město 

regionu. Zvláštní pozornost je věnována povodním, pro které je vystavěn samostatný 

Povodňový portál přinášející nejen informace o aktuální situaci, ale také mapy a 

dlouhodobé statistiky. Uživatel nalezne i informace metodického charakteru- 

Metodický materiál pro obce z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod a 

Metodický materiál pro obce včetně příkladů rozhodnutí v oblasti vodovodů a 

kanalizací. 

 

6.12.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Plzeňského kraje byly shledány z hlediska požadavků malých 

obcí jako přínosný  a relevantní informační zdroj zejména v oblasti grantové politiky. I 

když přinášené informace jsou spíše popisného charakteru bez metodických návodů a 

vzorů, přínosné jsou možnosti kategorizace dotací nejenom podle poskytovatelů, ale 

také podle jednotlivých témat. Vyčerpávajícím způsobem je pokryta problematika 

čerpání evropských financí. Zajištění legislativy je dostatečné na všech úrovních. 

Provázanost na weby dalších státních či nestátních institucí je v porovnání s ostatními 

kraji průměrná. Slabinou stránek je malý podíl metodiky. Sekce životního prostředí je 

obsáhlá, ale díky účelné systematizaci informací zůstává přehledná. Rozsáhlá je 
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zejména informační podpora vodního hospodářství. Web je uživatelsky vlídný a 

obsahově pokrývá většinu dle výzkumu požadovaných informací.  
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6.13 Webové stránky Krajského úřadu Zlínského kraje 
www.kr-zlinsky.cz 

6.13.1 Úvodní stránka 
Úvodní stránka má ve svém záhlaví stylizované sídlo krajského úřadu a název 

kraje. Na záhlaví opět navazují tři sloupcové oddíly. 

 

 
Obrázek 27 Titulní stránka Krajského úřadu Zlínského kraje 

 

Levé sloupcové menu je rozčleněno na šest oddílů. V prvním se nachází 

základní informace o kraji a jeho struktuře. Nalézají se zde rubriky AKTUALITY, 

ZLÍNSKÝ KRAJ, VOLENÉ ORGÁNY, KRAJSKÝ ÚŘAD, PRO NOVINÁŘE, 

DOKUMENTY, DOTACE A GRANTY, INFORMACE PRO OBCE  a další. Druhým 

http://www.kr-zlinsky.cz
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samostatným oddílem sloupce je část sloužící k uveřejňování novinek. Třetí část 

přináší přehled aktualit z dění v kraji. Čtvrtá rubrika DOPORUČUJEME představuje 

partnerské servery budované krajským úřadem. Navazující pátá rubrika je odkazem na 

související portály udržované státní správou. Poslední část levého sloupcového menu 

obsahuje základní kontaktní údaje krajského úřadu. 

Střední část stránky je určena aktualitám, které jsou totožné s aktualitami třetí 

sekce nabídky levého sloupce. V této části se již nenalézají pouze titulky aktualit, ale 

celý úvodní odstavec článku. 

Pravý sloupec je uvozen oddílem věnovaným hejtmanovi kraje, následuje 

rubrika AKTUÁLNĚ. Další částí jsou OBLASTI rozdělené na jednotlivé tématické 

okruhy jako jsou CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVA, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, KULTURA, 

NEZISKOVÝ SEKTOR, PODNIKÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST, ŠKOLSTVÍ, 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a další. V závěru pravého menu jsou připravené nabídky 

TELEFONNÍ SEZNAM a NOVĚ PŘIDÁNO. 

Na základě orientace realizovaného výzkumu volíme sekci levého menu 

INFORMACE PRO OBCE. Odkazem vstoupíme do nabídky informací z jednotlivých 

odborů, informací ředitele krajského úřadu a nových dokumentů.  Sekce informace 

z odborů je velice dobře strukturovaná dle jednotlivých odborů krajského úřadu, ale 

obsah řady odborových složek (odboru životního prostředí, odboru investic, tiskového 

odboru nebo odboru strategického rozvoje) je zcela prázdný bez jakýchkoliv 

dokumentů, formulářů či instrukcí. U jiných odborů (odbor územního plánování) se 

nacházejí zastaralé dokumenty až z roku 2003. 

Další relevantní částí je sekce DOTACE A GRANTY přístupná opět z levého 

menu hlavní stránky. Tato problematika je přehledně rozčleněna na Dotace Zlínského 

kraje, Grantová schémata, Strukturální fondy EU, Státní podporu a Ostatní. Není tu 

umožněno rozčlenění podle tématických oblastí, uživatel musí vyhledávat dle 

poskytovatelů dotace. Jednotlivé odkazy se dělí na poskytnuté podpory a aktuálně 

poskytované podpory. U aktuálně poskytovaných podpor je výborné informační 

pokrytí. Volně ke stažení ve formátech MS Word a MS Excel jsou tu připravené 

informace pro žadatele, výzvy k předkládání žádosti, formuláře žádostí, vzory smluv o 

poskytnutí podpory, formuláře pro závěrečné zprávy a seznam příjemců podpor. 
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Možnosti čerpání finančních prostředků z evropských fondů jsou zajištěny především 

prostřednictvím odkazů na státem budované informační zdroje. 

Legislativa je zde zastoupena v sekci KRAJSKÝ ÚŘAD, kde  jsou 

uveřejňovány věstníky kraje, které jsou zpracovány v databázi ASPI a tudíž nejsou 

volně dostupné. Státem vydávaná legislativa v podobě zákonů a legislativa Evropské 

unie není dostupná ani formou odkazu. 

Co se obcemi často poptávané metodiky týče není zpracována ani v podobě 

samostatné sekce ani v jednotlivých částech webu. 

 

6.13.2 Webové stránky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje 
Vstup na stránky odboru je prostřednictvím odkazu v pravém menu. Celkový 

vzhled stránky se nemění, odpovídající informace se zobrazují ve střední části stránky 

na místo aktualit. 

 

 
Obrázek 28 Webová stránka Odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského 

kraje 
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Sekce je rozčleněna na následující kapitoly: 

• Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

• IPPC 

• Chráněná území Zlínského kraje 

• Oddělení vodního hospodářství 

• Oddělení technické ochrany prostředí 

• Oddělení ochrany přírody a krajiny 

• Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství 

• Oddělení integrované prevence 

 

Každá sekce obsahuje jednotlivé pododkazy a až ty nás posunují 

k vyhledávanému údaji. Požadovaná data nahradí aktuální vzhled středu stránky. Ze 

základní struktury zůstává hlavička, levé i pravé sloupcové menu. Pod hlavičkou se 

zobrazuje nástroj zvaný drobečková navigace, která umožňuje návrat do předchozích 

nabídek. Zbytek stránky už představuje přímo obsah, popřípadě hyperlink na 

dotazované informace.  

V případě problematiky IPPC a EIA je uživatel přesměrován do databází 

umístěných na webových stránkách ministerstva životního prostředí. 

Problematika odpadového hospodářství spadá pod oddělení technické ochrany 

prostředí. Zvláštní pozornost je věnována třídění odpadů, pro které je dostupná řada 

dokumentů- letáky do domácností, novinové články a tiskové zprávy. Oborová 

legislativa ani metodika nejsou zastoupeny. Téma je dále pokryto řadou dílčích 

dokumentů jako jsou Zpětný odběr některých výrobků, Komunitní kompostování, 

Zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů, Zpracovatelé autogramů, Plán 

odpadového hospodářství a Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji.  

Pod oddělením vodního hospodářství nenalezneme žádné dokumenty. Veškeré 

pokrytí vodohospodářství představují dokumenty Plán povodí Moravy, Plán povodí 

Dyje a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, které jsou neuspořádaně 

soustředěny ve vstupní části stránky. 
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6.13.3 Závěrečné shrnutí a zhodnocení 
Webové stránky Zlínského kraje byly shledány z hlediska požadavků malých 

obcí jako relevantní, byť nepříliš rozsáhlý informační zdroj zejména v oblasti krajské 

grantové politiky. Nadprůměrné je zajištění formulářů a žádostí pro administraci 

dotací a grantů. Sekce pro obce je velmi dobře strukturovaná, ovšem obsahově 

zaostává. Stránky se vyznačují intuitivností a přehledností, ale obsahová stránka dle 

námi zvolených kritérií nedosahuje kvalit ostatních krajů.  Legislativa je pokryta na 

krajské úrovni a dostupná pouze uživatelům licence. Metodika zde není zastoupena. 

Propojenost na další webové stránky je spíše podprůměrná, i když na poli životního 

prostředí jsou odkazovány obě důležité databáze EIA i IPPC. Stránky odboru 

životního prostředí nepřinášejí mnoho užitečných dokumentů, jsou spíše orientační a 

přehledové. Oborové dotační programy a tituly nejsou pokryty. 

 

6.14 Závěrečné vyhodnocení environmentální informační politiky na 
krajské úrovni 

 
Bylo provedeno prozkoumání a hodnocení webových stránek 13 krajských 

úřadů na základě kritérií odvozených z výsledků „Průzkumu informačních potřeb 

z oblasti životního prostředí na úrovni starostů malých obcí“. Posuzován byl stav 

webových stránek krajských úřadů k červnu a červenci roku 2007. Hodnocena byla 

především nabídka a dostupnost dle průzkumu nejvíce žádaných informací. 

Všechny webové stránky krajských úřadů byly shledány jako relevantní 

informační zdroj, protože u všech byly zastoupeny požadované informace. Ovšem 

množství a kvalita informací byla mezi jednotlivými krajskými samosprávami značně 

rozdílná. Obecně největší pozornost je věnována možnostem získávání finančních 

prostředků (granty a dotace), naopak nejslabší informační podpory se dostává 

metodice. 

Informační pokrytí grantové a dotační tématiky se u jednotlivých webů liší. 

Například u Ústeckého a Karlovarského krajského úřadu nalezne uživatel pouze 

popisné informace k jednotlivým titulům bez nabídky formulářů či vzorů žádostí. 

Oproti tomu Moravskoslezský nebo Zlínský kraj  nabízejí informace pro žadatele, 

výzvy k předkládání žádosti, formuláře žádostí, vzory smluv o poskytnutí podpory, 
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formuláře pro závěrečné zprávy, retrospektivně zachované žádosti, seznam 

zpracovatelů projektů a seznam příjemců podpor. Vše volně stažitelné a dostupné ve 

dvou formátech MS Word a MS Excel.  

Zpravidla bývá členění grantových nabídek dle poskytovatelů, což může být 

v některých případech nešikovné a vést k probírání se řadou nerelevantních informací. 

Mezi několik krajů, které disponují možností kategorizovat granty tématicky podle 

oblastí, patří Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj a Královéhradecký kraj. Nejčastěji je 

nejvíce prostoru vyhrazeno titulům, jejichž poskytovatelem je přímo dotyčný krajský 

úřad, nejméně informací je uživateli nabízeno o možnostech ze státních zdrojů. Zde 

činí výjimku Olomoucký kraj, jehož stránky člení granty tématicky i dle 

poskytovatelů, kdy po výběru státních prostředků je uživatel přesměrován na webové 

stránky příslušného ministerstva či státní instituce. Velmi dobré informační podpoře u 

všech krajů se těší fondy Evropské unie. Ústecký kraj, Středočeský kraj a kraj Liberec 

mají dokonce vybudovaný samostatný portál zabývající se evropskými penězi, ostatní 

kraje kombinují vlastní informace s odkazy na státem budované informační zdroje. 

Problematika legislativy je nejvíce zajištěna, co se týče krajem vydávaných 

obecně závazných právních předpisů, zpravidla uveřejňováním krajských věstníků. 

Zpřístupňování státní a evropské legislativy není pravidlem. Příkladem kraje, který 

zprostředkovává právní předpisy ze všech úrovní je kraj Plzeňský. Legislativa je zde 

přehledně a vyčerpávajícím způsobem zpracována. Dostupná je Sbírka zákonů 

odkazem na web Ministerstva vnitra ČR, evropské zákonodárství prostřednictvím 

odkazu na databázi Eur-lex a vlastní právní předpisy jsou ošetřeny v databázi ASPI. 

Pokud se jedná o legislativu oblasti životního prostředí vyniká celkový přehled platné 

legislativy na stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje (viz Příloha č.3 

Přehled platných právních předpisů oblasti životního prostředí). Soupis legislativy je 

účelným nástrojem pro ty, kteří pátrají po legislativním zajištění určité problematiky, 

ovšem plné znění předpisů si uživatelé musejí dohledat jinde. Středočeský kraj 

poskytuje přehled právních opatření vždy u jednotlivé oblasti (voda, ovzduší, 

odpady,…) a to včetně plných textů jednotlivých předpisů.  

Metodika je celkově vzato nejopomíjenější kategorií informací. Polovina  krajů 

(Moravskoslezský, Jihočeský, Liberecký, Olomoucký, Ústecký, Plzeňský a Zlínský) 



 112 

neposkytují žádné elektronické dokumenty z oblasti metodiky. Dobré zajištění 

všeobecné metodiky mají kraj Karlovarský (Metodické listy Karlovarského kraje pro 

obce) a Vysočina. Kraj Vysočina nabízí 51 dokumentů poskytujících metodické 

návody z nejrůznějších oblastí. Oblast životního prostředí je zde zastoupena například 

dokumenty: Povolování kácení dřevin nebo Metodická pomůcka k ochraně 

obyvatelstva při živelných pohromách. Obsáhlá metodika z oblasti životního prostředí 

je uživatelům k dispozici také na webových stránkách krajských úřadů Pardubického a 

Jihomoravského kraje.  

Informační pokrytí obcemi nejvíce akcentovaných problematik odpadového a 

vodního hospodářství bylo dostatečné u většiny krajů. V oblasti odpadů vyniká kraj 

Vysočina, který předkládá zevrubné informace od základního legislativního vymezení, 

přes připomínkování plánu odpadového hospodářství, až po data z odpadového 

hospodářství zpracovaná do Geografického informačního systému kraje Vysočina. 

V rámci kampaně kraje Vysočina za širší zapojení obyvatelstva a obcí do třídění 

odpadů a obalů byl vytvořen samostatný portál Třídění odpadů v kraji Vysočina, kde 

lze nalézt informace o tom, jak třídit, kam s jednotlivými druhy odpadů, ale i řadu 

užitečných informací pro obce. Podobně rozsáhlé informace včetně samostatného 

odpadového serveru poskytuje také Středočeský kraj. 

Na poli vodního hospodářství jsou nejčastěji zpřístupňovány koncepční 

materiály. Nadprůměrné jsou stránky Karlovarského a Královéhradeckého kraje, které 

přinášejí kompletní soubor formulářů pro žádosti podle vodního zákona a podle 

zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Žádosti jsou dostupné ve 

formátu MS Word a volně stažitelné. 

Celkově po obsahové stránce na poli životního prostředí převyšují ostatní kraje 

kraj Liberecký a Středočeský, které jsou uživatelsky přívětivé s velmi dobrým 

obsahovým pokrytím a účelnou kategorizací informací. 

Nejméně propracované webové stránky byly shledány u Ústeckého krajského 

úřadu. Ač graficky zajímavé, pro oblast životního prostředí jsou obsahově 

nedostačující, jimi přinášené informace jsou kusé bez jakékoliv kategorizace.  
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7 ZÁVĚR 

Ochrana životního prostředí je velmi širokou problematikou, do které je 

nejenom zapojena celá řada institucí a organizací, ale týká se v mnoha každodenních 

podobách každého z nás.  Dostatek aktuálních a relevantních informací je jednou ze 

základních podmínek účinného a efektivního působení v této oblasti.  

V dnešním stále se zrychlujícím světě se zvětšuje podíl lidí, kteří se obracejí se 

svými dotazy k internetu. Informací pro oblast životního prostředí v elektronické 

podobě je dostatek. Metodou volného vyhledávání na otevřeném webu získáváme 

nepřeberné množství informací pro zadané téma. Problémem tedy není existence 

informací, ale jejich vyhledatelnost a dostupnost v okamžiku vzniku informační 

potřeby, která se objevuje při řešení určitého úkolu. Právě v roli jakéhosi 

systematického navigačního uzle, který zprostředkovává informace pro obce, se snaží 

vystupovat krajské úřady. Průzkum environmentálních informačních potřeb na úrovni 

starostů obcí zřetelně prokazuje, že tématika životního prostředí není prozatím 

v obcích prioritou. Je pouze jednou ze souboru položek nutné agendy, kterou musí 

obce zajišťovat pro své fungování. K obcemi nejžádanějším informacím náleží 

informace o možnostech získávání finančních prostředků, legislativa a metodika. 

Z jednotlivých oblastí životního prostředí jsou nejfrekventovanější vodní a odpadové 

hospodářství. 

Všechny webové stránky krajských úřadů byly shledány jako relevantní 

informační zdroj, protože u všech byly zastoupeny požadované informace. Ovšem 

množství a kvalita informací byla mezi jednotlivými krajskými samosprávami značně 

rozdílná. Obecně největší pozornost je věnována možnostem získávání finančních 

prostředků (granty a dotace), naopak nejslabší informační podpory se dostává 

metodice. 

Při posuzování webových stránek jednotlivých krajských úřadů jsem dospěla k 

závěru, že množství informací na stránkách není hlavním faktorem, který rozhoduje o 

jejich využitelnosti pro obce. Zásadnějším kritériem je uspořádání a kategorizace 

informací a pak samozřejmě velikost prostoru, který je věnován nejčastěji 

požadovaným informacím.  
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PŘÍLOHA Č. 1 – VZOR DOTAZNÍKU 

 
PRŮZKUM INFORMAČNÍCH POTŘEB NA ÚROVNI 
STAROSTŮ MALÝCH OBCÍ- Seznam otázek 

1) Pakliže vyhledávám informace z oblasti ŽP obracím se zpravidla na: 

2) Při řešení environmentálních požadavků souvisejících s chodem obce využíváte nejčastěji. Pokud 
možno uveďte příklady: 

3) Z oblasti elektronických zdrojů nejčastěji pracujete s: 

4) Znáte mapový server CENIA http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/- PORTÁL VEŘEJNÉ 
SPRÁVY ČR? 

5) Z hlediska druhu vyhledávaných informací, nejvíce vyhledáváte: 

6) Jakým způsobem získáváte informace o možnostech financování (myšleno nad standardní 
rozpočet)? 

7) Uvítali by jste službu, která by průběžně zjišťovala vypisované granty a poskytované dotace 
různými orgány státní správy i samosprávy a informovala Vás o možnostech získávání těchto 
prostředků?  
8) Domníváte se, že by bylo užitečné, aby vznikla jakási „zelená linkaekolinka“, kam by se bylo možno 
telefonicky obrátit s dotazem týkající se oblasti životního prostředí? 

9) Byla by Vám ve Vaší práci nápomocná aplikace s funkcí elektronického ekoauditu (webová 
mapová služba, která shromažďuje ekologické informace o dané lokalitě) ? 

10) Naše obec potřebuje nejvíce informace z oblasti ŽP: 

11) Bez vyžádání/sami ze své iniciativy zveřejňujeme nejčastěji tyto informace týkající se ŽP: 

12) Při uspokojování informačních požadavků ze strany občanů nejčastěji využíváme: 

13) Nejčastěji se na nás lidé obracejí s dotazy související s: 

14)  Jaké změny by jste případně navrhl/a ve způsobu  šíření informací o ŽP, aby jste je při své práci 
mohl využívat účelněji a efektivněji?  

15) Jaké  způsoby a metody environmentální osvěty a vzdělávání používáte, případně které se Vám 
osvědčily? 

 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
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PŘÍLOHA Č. 2 – IDENTIFIKAČNÍ A STATISTICKÉ ÚDAJE DOTAZOVANÝCH OBCÍ 

Jméno obce ORP / obce Počet 
obyvatel 

Uvolněný 
starosta 

Odbor životního 
prostředí 

Beroun ORP 17646 ANO ANO 
Zdice obec 3864 ANO NE 
Hostomice obec 1533 ANO NE 
Hořovice ORP 6546 ANO ANO 
Mnichovice obec 2340 ANO NE 
Velké Popovice obec 2004 ANO NE 

Davle obec 1202 ANO NE 
Jílové u Prahy Obec s pověřeným 

obecním úřadem 
3516 ANO NE 

Ústí nad Orlicí ORP 15007 ANO ANO 
Jehnědí Obec 301 NE NE 
Brandýs nad 
Orlicí 

Obec 1423 ANO NE 

Litomyšl ORP 10096 ANO ANO 
Sloupnice Obec 1727 ANO NE 
Vysoké Mýto ORP 12323 ANO ANO 
České 
Heřmanice 

Obec 533 ANO NE 

Tisová Obec 512 ANO NE 
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PŘÍLOHA Č. 3 – PŘEHLED  PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLASTI 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí  
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
• vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
• vyhláška 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní  
• vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000  
• vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu 

vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku  
• vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných 

podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení  
• vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného  
• vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu 

vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku  
• zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 

živočichy  
• vyhláška č. 360/2000 Sb. o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými 

zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich 
hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech  

• zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin  

• zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)  

• vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb.  
• zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon  
• zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích  
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
• nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky  
• vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů  

• vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  
• vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě  
• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
• vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB  
• vyhláška č. 237/2002 o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků  
• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu  
• vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 

podmínkách financování nakládání s nimi  
• vyhláška č. 309/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství 

Jihomoravského kraje  
• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
• nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší  
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• nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující 
ovzduší  

• nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  

• nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  

• nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadů  
• nařízení vlády č. 112/2004 Sb., Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek  
• nařízení č. 384/2004, kterým se vyhlašuje program snižování emisí Jihomoravského kraje  
• vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity pro provozování zdrojů emitujících těkavé 

látky  
• vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 

předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 
přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na 
vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování  

• vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší  
• vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek  
• nařízení vlády č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy  
• vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování 

zápachem a způsobu jejího zjišťování  
• zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích  
• vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností 

chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti  
• vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a 

vedení jejich evidence  
• vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných 

chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo 
používání je omezeno  

• vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných 
chemických látek pro životní prostředí  

• vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek  
• vyhláška č. 232/2004 Sb., k provedení zákona č. 356/2003 Sb.  
• vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné 

chemické látce a chemickému přípravku  
• vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné 

chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků  

• zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
• vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a 

způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu  
• vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany 

objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B  
• nařízení č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek  
• vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o 

vzniku a dopadech závažné havárie  
• vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií  
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
• zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  
• vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o integrované povolení  
• nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších 

dostupných technikách  
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• nařízení vlády č. 368/2003 Sb., i integrovaném registru znečišťování  
• vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro 

ohlašování do integrovaného registru znečišťování  
• zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon  
• nařízení 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech  

• nařízení č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních 
druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod  

• vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance  
• vyhláška č. 432/2001 Sb., o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření  
• vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků  
• vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly  
• vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody  
• vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl  
• vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím  
• vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovení záplavových území  
• vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba 

plavidel se spalovacími motory  
• vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí  
• vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci  
• vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob  
• vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o 

způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy  
• nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a 

statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech  
• vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod  
• vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků  

• vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí 
ČR  

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  
• vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech kanalizacích  
• zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství  
• vyhláška č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství  
• zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti  
• vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti  
• vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění 

lovu  
• vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře  
• vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice  
• vyhláška č. 553/2004 Sb., podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého 

hospodaření v honitbě  
• zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon  
• vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně 

pozemků určených k plnění funkcí lesa  
• vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí  
• vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů  



 6 

• vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování  
• vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství  
• vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa  
• vyhláška č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v 

případech, kdy jeho činnost hradí stát  
• vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin  
• vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů  
• vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích  
• vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví  
• zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin  
• vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.  
• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  
• vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu  
• zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  
• zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  
• vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat  
• vyhláška č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu  
• zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech  
• zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí  
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
• vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  
• vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla  
• vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech  
• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
• vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti  
• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
• vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

plánování  
• vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu  
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude 
tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 

V Praze, 11.8. 2007. 
      Zuzana Němcová  
  
 

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


