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ÚVOD 

 

 V posledných rokoch sa v dôsledku postupných klimatických zmien a závažných 

prírodných katastrof venuje viac pozornosti životnému prostrediu, pričom sa zdôrazňuje 

potreba ochrany jeho jednotlivých zložiek. Inak to nie je ani v prípade ochrany vody samotnej 

ako nevyhnutnej a potrebnej  zložky životného prostredia.  

 Ochrana vody znamená predovšetkým ochranu jej čistoty a zabezpečenie jej 

racionálneho využívania ako prírodného zdroja. Je však nutné priznať, že stav vôd v súčasnosti 

nie je priaznivý, hoci je pomaly možno sledovať postupné zlepšovanie. Na tom sa v značnej 

miere podieľajú vo vzájomnej kombinácii aj rôzne nástroje právne zakotvené, čím nadobúdajú 

na význame a efektívnosti a poskytujú vodám potrebnú právnu ochranu.  

 Tieto nástroje predstavujú východiskovú pozíciu pre ochranu čistoty vôd, ktorá má byť 

dosiahnutá aj za pomoci implementácie európskeho práva, a to požadovaním splnenia prísnych 

podmienok, ktoré sú pre súčasný stav vôd nevyhnutné. Aj stanovenie cieľov a termínov k ich 

dosiahnutiu sa javí ako vhodný motivačný stimul. Presadenie týchto aktivít v praxi súvisí aj s 

uvedomením si nutnosti ochrany čistoty vody a snahou a ochotou ľudskej spoločnosti k tomuto 

cieľu významne prispieť.  

 Vzhľadom k aktuálnosti tejto problematiky a dôležitosti vody bola vybraná téma 

diplomovej práce, ktorá si kladie za cieľ podať systematický súhrn nástrojov ochrany čistoty 

vôd. 

 Predložená diplomová práca je zložená z troch kapitol a každá z nich sa snaží výstižne 

načrtnúť základné problémy a súčasné riešenia danej problematiky. Prvá kapitola sa venuje 

najmä predmetu, príčinám a cieľom ochrany čistoty vôd. Právna úprava ochrany čistoty vôd na 

európskej, medzinárodnej a národnej úrovni je zahrnutá v druhej kapitole a doplnená o 

historický exkurz vývoja vodného práva na území Českej republiky.  

 Podrobné spracovanie nástrojov ochrany čistoty vôd je obsahom tretej kapitoly, ktorá 

tvorí jadro diplomovej práce. Pri rozdelení a charakteristike jednotlivých nástrojov som 

postupovala na základe obecného členenia nástrojov životného prostredia na nástroje priameho 

a nepriameho pôsobenia, pričom som sa snažila zamerať predovšetkým na nástroje najviac 

ovplyvňujúce stav čistoty vôd. Zároveň sú nástroje ochrany čistoty vôd doplnené o 

charakteristiku zdrojov znečistenia vôd, o vysvetlenie obecného nakladania s vodami a 

stanovenie práv a povinností z dôvodu úzkej súvislosti a nadväznosti na spracovanú tému. 

Diplomová práca sa určite nevenuje všetkým aspektom týkajúcich sa vodnej problematiky, ale 

snaží sa o celkové pokrytie tematiky ochrany čistoty vôd.  
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1. PRÍČINY, PREDMET A CIELE OCHRANY  
 
 

1.1. Príčiny ochrany 
 

 Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a nevyhnutnou zložkou životného prostredia 

človeka, ako aj všetkých rastlinných a živočíšnych systémov (výpary, zrážky, odtok 

povrchových a podzemných vôd, akumulovaná voda v nádržiach, moriach a oceánoch). Je 

podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy 

ľudstva. Fyzikálne sa voda vyskytuje vo všetkých skupenstvách (v pevnej, kvapalnej aj plynnej 

forme). 

 Voda pokrýva asi 71 % povrchu Zmene, pričom 97 % z tohto množstva je voda slaná, 

ktorá je viazaná hlavne vo svetovom oceáne. Voda je základom života, tvorí 50 – 95 % 

hmotnosti rastlín a živočíchov a viac ako 70 % objemu ľudského tela. Keďže len asi 3 % 

všetkej vody tvorí voda sladká, len jej nepatrné množstvo je aj využiteľné pre človeka. Ide buď 

o vysoko znečistenú vodu alebo sa nachádza príliš hlboko pod zemským povrchom, aby sa 

mohla čerpať pri prijateľných nákladoch na technológie, alebo je združená v skupenstve ľadu v 

ľadovcoch, ľadovcových kryhách, v skupenstve vody a pary v atmosfére, pôde, zlomoch 

zemskej kôry a ostatných sedimentoch. 

 Voda však plní pre ľudskú spoločnosť mnoho funkcií. Človek ju používa na osobnú 

potrebu a spotrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, rekreáciu, na premenu 

energetického potenciálu a na dopravu. Dnes je voda jedným z podmieňujúcich činiteľov 

rozvoja ľudskej spoločnosti a jej význam stále stúpa. Čím sa však voda viac začala využívať, 

tým viac jej pomaly, ale iste začalo ubúdať a jej kvalita zhoršovať. Dnes na konci éry uhlia a 

nafty, v dobe elektriny, uránu a počítačov, začína byť voda vážnym problémom. V dôsledku 

rozvoja nových technologických postupov i využívania nových energetických a surovinových 

zdrojov stáva sa čoraz naliehavejšou problematika rovnomerného zabezpečovania 

dostatočného množstva vody požadovanej kvality a nevyhnutnosť odstraňovať negatívne 

vplyvy tejto činnosti na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd. 

 Zdroje vody sú čoraz viac vystavené zvyšujúcemu sa tlaku: 

− hladina podzemnej vody na všetkých kontinentoch sa stále znižuje, 

− miera znečistenia vody sa stále zvyšuje, 

− v posledných 30-tych rokoch sa biodiverzita sladkovodných ekosystémov znížila o 50 %, 

− v rozvojových krajinách je 80 % chorôb spôsobených nedostatkom alebo zlou kvalitou 

pitnej vody, 
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− miliarda ľudí nemá doposiaľ prístup k dostupným zdrojom pitnej vody1. 

 Aktuálnym a pálčivým problémom je kritický nedostatok kvalitnej pitnej vody, ktorá 

nie je rovnomerne distribuovaná. Okolo 3,5 miliardy ľudí na celom svete pocíti nedostatok 

vody do roku 2025. Pritom celosvetová spotreba vody sa za posledných 60 rokov viac než 

strojnásobila. 70% vody sa spotrebuje na zavlažovanie plodín, 20% v priemysle a 10% v 

domácnostiach. Priemerná ročná spotreba v bežnej domácnosti činí okolo 200 000 litrov2. Hoci 

tento údaj pomaly klesá, stále zhruba pätina pitnej vody vyjde nazmar aj kvôli únikom vo 

vodovodnom potrubí. 

 

 Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne 

definovaný v 12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6. 

mája 1948 v Štrasburgu: 

1. Bez vody niet života. Je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná.  

2. Zásoby obyčajnej vody nie sú nevyčerpateľné. Preto je nevyhnutné udržiavať ich, 

chrániť a podľa možností zveľaďovať.  

3. Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a ostatným živým organizmom, závislým 

od vody.  

4. Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre rôzne spôsoby jej využitia, musí 

zodpovedať najmä normám ľudského zdravia.  

5. Po vrátení použitej vody do rieky kvalita vody nesmie zabrániť jej ďalšiemu použitiu na 

verejné i súkromné účely.  

6. Pre zachovanie vodných zdrojov má zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les.  

7. Vodné zdroje musia byť zachované.  

8. Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými zdrojmi.  

9. Ochrana vody vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovu odborníkov a 

informovanie verejnosti.  

10. Voda je spoločným majetkom, ktorého hodnota musí byť všetkými uznávaná. 

Povinnosťou každého je používať vodu účelne a ekonomicky.  

11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by sa malo uskutočňovať v rámci prirodzených 

                                                 
1 Ekologické centrum Most – ochrana vody, viď. http://www.ecmost.cz/voda.php?page=ochrana_vody_vyznam 
2 Ekologické centrum Most - spotreba vody, viď. http://www.ecmost.cz/voda.php?page=ochrana_vody_spotreba 
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povodí a nie v rámci politických a správnych hraníc.  

12. Voda nepozná hranice; ako spoločný zdroj vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.  

 

 Význam vody je podčiarknutý aj tradíciou Svetových dní vody, každoročne 22. marca, 

ktorá bola založená vyhlásením na Valnom zhromaždení OSN v decembri 1992. Toto 

rozhodnutie bolo prijaté na základe doporučení Konferencie OSN o životnom prostredí v Rio 

de Janeiro (1992) a Medzinárodnej konferencie o vode a životnom prostredí v Dubline v tom 

istom roku.  

 Dôvodom bolo najmä nedoceňovanie významu ochrany, rozvoja a udržateľnosti 

vodných zdrojov, na ktorých dostupnosti závisí budúcnosť ľudstva a podmienok jeho života.  

 

1.2. Predmet ochrany 

 

 Predmetom ochrany je voda ako základná a nenahraditeľná prírodná zložka životného 

prostredia, pričom dôraz sa kladie práve na ochranu jej čistoty3 a jej množstva. Úplne čistá 

voda sa skladá z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka a nesie tiež názov destilovaná 

voda. V prírode sa takto čistá voda až na výnimky nevyskytuje, obsahuje vždy prímesy 

organického či anorganického charakteru. Tieto prímesy môžu značne ovplyvniť jej kvalitu a 

znížiť ju až pod úroveň úžitkovej vody, ba dokonca učiniť ju škodlivou a tým aj 

nepoužiteľnou. Pre užívanie vody je preto podstatné zachovanie jej kvality, príp. jej 

zlepšovanie, čo sa uskutočňuje zbavovaním nežiaducich nečistôt chemickými alebo 

biologickými procesmi. 

 Dôraz sa kladie predovšetkým na čistotu podzemnej vody, ktorá je zdrojom pitnej 

vody. Kvalitná pitná voda má byť studená, číra, bez chuti a akéhokoľvek zápachu či 

choroboplodných zárodkov. Kvalitatívne ukazovatele stanoví ČSN (technické normy). Ak 

nevyhovuje voda určená pre zásobovanie pitnou vodou týmto požiadavkám, upravuje sa 

mechanickým a chemickým postupom.  

 V roku 2007 sa v monitorovacej sieti podzemných vôd ČR pozorovalo 461 objektov a 

hodnotenie kvality podzemných vôd za rok 2007 sa orientovalo vzhľadom k požiadavkám 

Rámcovej smernice o vodnej politike 2000/60/ES (ďalej len „Rámcová smernica“) najmä na 

nebezpečné látky. Oproti roku 2006 tak došlo k miernemu zhoršeniu v plytkých vrtoch a k 

nepatrnému zhoršeniu v skupine objektov hlbokých vrtov a prameňov. Avšak na druhej strane 

                                                 
3 Terminologická poznámka – termín čistota sa v tejto práci v rámci zjednodušenia a prehľadnosti synonymicky 

používa s pojmami kvalita a akosť 
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v roku 2007 bol mimoriadne sledovaný väčší počet ukazovateľov (226) oproti rozsahu 

ukazovateľov (150) sledovaných v roku 2006, a preto nárast objektov s prekročením 

kvalitatívnych kritérií možno pričítať analytickým zisteniam nových sledovaných 

ukazovateľov v podzemných vodách. Za najvýraznejšie ukazovatele znečistenia podzemných 

vôd sa považujú dusíkaté látky, chloridy a kovy. V menšom množstve aj organické látky, 

najmä vyparujúce sa a pesticídne látky zistené v podzemných vodách plytkých vrtov v 

poľnohospodárskych oblastiach4.  

 Monitorovaniu je podrobená aj kvalita povrchových vôd, ktorá sa už od začiatku 

deväťdesiatych rokov pomaly zlepšuje. V roku 2007 došlo k určitým zmenám v systéme 

monitorovania vôd v ČR, dôsledkom ktorých je aj čiastočná zmena počtu sledovaných 

profilov,  ktoré sú rozdelené do piatich tried čistoty podľa ČSN 75 7221 Akosť vôd – 

Kvalifikácia akosti povrchových vôd5. Najviac ohrozeným triedam (IV. trieda - silne 

znečistená voda a V. trieda – veľmi silne znečistená voda) patrí len malé percento vodných 

tokov v ČR. Hlavné toky, ako aj väčšina významnejších tokov, patria prevažne do III. triedy a 

prechod do menej znečistených tried a zlepšenie kvality bolo zaznamenané aj v menších 

tokoch. 

 Okrem klasického členenia vody na povrchovú a podzemnú (ako to používa zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách), existujú aj ďalšie špecifické kategórie vôd. Jedná sa o vody 

spĺňajúce kritéria pre vyhradené nerasty a banské vody6, ako aj prírodné liečivé zdroje a zdroje 

prírodných minerálnych vôd7. Aj na tieto vody sa vzťahujú požiadavky na ich čistotu 

vzhľadom k ich účelu a použitiu na základe príslušného povolenia, čo je už konkrétne 

upravené zvláštnymi právnymi predpismi. 

 Celková tendencia zlepšenia kvality vody bola spôsobená predovšetkým výstavbou 

alebo intenzifikáciou čistiarní odpadových vôd, zákazom používania fosfátov v pracích 

práškoch, zrušením alebo obmedzením výroby niektorých priemyselných podnikov, ako aj 

znížením používania hnojív v poľnohospodárstve. 

 Aj napriek týmto zlepšeniam nie je súčasný stav kvality vôd považovaný za 

uspokojivý. Problematické ostávajú aj naďalej úseky vodných tokov alebo menšie toky 

zaradené do V. triedy znečistenia, ako aj zaťažené menšie toky s menšou vodnatosťou 

pretekajúce husto osídlenými oblasťami alebo oblasťami s vysokou záťažou. Zaznamenané sú 

                                                 
4 Zrov. Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, Zpráva o stavu vodního 

hospodářství ČR, 2007, “Modrá zpráva 2007”, str. 21 a násl. 
5 Zrov. Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, Zpráva o stavu vodního 

hospodářství ČR, 2007, “Modrá zpráva 2007”, str. 15 a násl. 
6 § 2 odst. 2 písm. a) a b), § 40 zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
7 § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon) 
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aj profily, kde dlhodobo v povrchovej vode pretrváva znečistenie v dôsledku zvýšených 

rádiologických ukazovateľov, a to najmä miestach predošlej ťažby uránových rúd. V 

niektorých vodných nádržiach dochádzalo v roku 2007 k eutrofizácií vody, tj. procesu 

spôsobenému zvýšeným obsahom minerálnych živín, predovšetkým zlúčenín fosforu a tiež aj 

dusíka vo vodách. 

 Zodpovednosť za prevádzku štátnych sietí sledovania akosti vody v celoštátnom 

meradle nesie podľa svojej zakladajúcej listiny Český hydrometeorologický ústav. V 

súčasnosti zabezpečuje prevádzku štátnej siete sledovania akosti vody v tokoch, štátnej siete 

sledovania akosti podzemných vôd a rady medzinárodných monitorovacích aktivít a projektov. 

Práve monitorovanie akosti podzemných a povrchových vôd  je dôležitým nástrojom k 

získaniu informácií potrebných k hodnoteniu stavu a vývoja hydrosféry a ochrany zdrojov 

pitnej vody. Od roku 2003 sú všetky namerané údaje k dispozícií verejnosti v on-line databáze 

akosti vody alebo formou prehľadných máp8. 

 

1.3. Ciele v oblasti ochrany čistoty vôd 

 

 Základným a obecným cieľom vyjadreným na ústavnej úrovni v rámci životného 

prostredia, od ktorého sa odvíjajú ďalšie konkrétne ciele pre jednotlivé zložky životného 

prostredia, je článok 35 odst. 1 Listiny základných práv a slobôd zakotvujúci priaznivé životné 

prostredie pre každého.  

 V oblasti ochrany čistoty vôd sú ciele definované a obsiahnuté predovšetkým v 

dokumente Štátna politika životného prostredia 2004 – 2010 (ďalej len „ŠPŽP“), ktorej 

aktualizované znenie odpovedá na výzvu plynúcu z výsledkov hodnotenia implementácie 

predchádzajúcich ŠPŽP a potrieb uchovať a  zlepšovať životné prostredie pre kvalitný život 

ďalších generácií obyvateľov ČR. Súčasne rešpektuje záväzky vyplývajúce z členstva ČR v 

EU aj povinnosti spojené s členstvom ČR v OSN, OECD a iné. Okrem toho sú ciele vyjadrené 

aj v Rámcovej smernici a následne jej transpozíciou sú obsiahnuté aj vo vodnom zákone (§ 

23a). 

 Štátna politika životného prostredia Českej republiky 2004 – 2010 bola schválená 

uznesením vlády č. 235 z dňa 17. marca 2004. Jedná sa o zásadný referenčný dokument pre 

ostatné sektorové i regionálne politiky z hľadiska životného prostredia, pre realizáciu ktorého 

je nevyhnutná aktívna účasť širokej verejnosti, partnerov z oblasti podnikateľských subjektov, 

neštátnych neziskových organizácií, vedy a výskumu a ďalších.. Tento vládny dokument 

                                                 
8 Viď. webová stránka www.voda.gov.cz 
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zároveň uložil ministrovi životného prostredia vypracovať a predložiť vláde priebežné 

vyhodnotenie plnenia ŠPŽP za obdobie rokov 2004 až 2006. 

 ŠPŽP 2004 – 2010 definovala prioritné problémy životného prostredia v ČR, 

formulovala zásady ŠPŽP a stanovila ciele v prioritných oblastiach, v oblasti sektorových 

politík aj jednotlivých nástrojov realizácie ŠPŽP. Keďže predmetom vyhodnotenia plnenia 

ŠPŽP9 je iba časť obdobia, nebolo jednoduché niektoré opatrenia a ciele jednoznačne 

vyhodnotiť. Hlavným problémom je skutočnosť, že prioritné oblasti sú formulované veľmi 

zoširoka a zahŕňajú prakticky všetky oblasti ochrany životného prostredia. 

 ŠPŽP reaguje na závažné zmeny stavu životného prostredia a stanovuje úlohy a ich 

časové termíny, tak ako vyplývajú zo záväzkov Českej republiky uviesť do praxe požiadavky 

európskeho práva. Obecné ciele týkajúce sa práve oblasti ochrany čistoty vody sú nasledovné: 

 

termín    úloha 

2006    zníženie znečistenia vôd dusičnanmi z poľnohospodárskych 

    zdrojov – nutné implementovať akčný program a monitoring 

2009    obmedzenie vstupu nebezpečných látok do povrchových a  

    podzemných vôd – nutné realizovať  akčné programy 

2009    starostlivosť o riečne ekosystémy podľa Rámcovej  smernice - 

    monitoring a plánovanie 

2010    výstavba čistiarní odpadových vôd pre 2-10 tis. ekvivalentných 

    obyvateľov, rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd nad 10 tis. 

    ekvivalentných o obyvateľov, eliminácia emisií dusíka a fosforu 

    v citlivých oblastiach, čo je celé územie ČR 

2015    starostlivosť o riečne ekosystémy podľa Rámcovej  smernice – 

    dosiahnutie požadovaného stavu 

 

 Jedným z hlavných cieľov ŠPŽP je ochrana povrchových a podzemných vôd ako 

prioritnej oblasti ochrany. Na základe vyhodnotenia plnenia ŠPŽP sa akosť povrchových vôd 

dlhodobo zlepšuje a stabilizovala sa taktiež akosť podzemných vôd. Hlavnou úlohou 

vyplývajúcou zo ŠPŽP pre stanovené obdobie je zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z 

Rámcovej smernice. V uplynulom období boli vo všetkých aglomeráciách nad 10 000 

obyvateľov vybudované čistiarne odpadových vôd. Tie z nich, ktoré nevyhovujú limitom 

                                                 
9 Viď. Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (za období 2004 – 2006), str. 5 a 

násl. 
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nariadenia vlády ČR č. 61/2003 Sb., je nutné v súlade s emisnými limitami smernice Rady 

91/271/EHS prestavať a intenzifikovať, vrátane doplnenia kanalizácie do konca prechodného 

obdobia. Naďalej ostáva splniť cieľ vybudovania čistiarní odpadových vôd do 31.12.2010 vo 

všetkých obciach s počtom 2 000 – 10 000 EO, ktorý sa plní priebežne a u niektorých 

aglomerácií do 2 000 EO je nevyhnutné zaistiť primerané čistenie odpadových vôd. Časť 

kalov z čistiarní odpadových vôd nevyhovuje požiadavkám z hľadiska obsahu rizikových 

látok10. 

 Medzi opatrenia v rámci cieľa zlepšovania čistoty povrchových a podzemných vôd a 

rekonštrukcií čistiarní odpadových vôd a kanalizačných systémov patrí vymedzenie útvarov 

povrchových a podzemných vôd, hydrologická rajonizácia, zlepšenie sledovania výskytu a 

pohybu nebezpečných látok kontaminujúcich podzemné a povrchové vody vyhľadávajúcim 

monitoringom nebezpečných látok v hydrosfére či uplatňovanie Programov na zníženie 

znečisťovania povrchových vôd nebezpečnými škodlivými látkami. V centre pozornosti však 

je aj monitoring podzemných vôd, ochrana zdrojov podzemných vôd a chránených oblastí. 

 Všetky stanovené opatrenia sa plnia či plnia priebežne, problematickou oblasťou 

zostáva finančné zaistenie systému monitorovacieho programu nebezpečných látok v 

hydrosfére, pričom v prípade jeho nezavedenia hrozí nebezpečenstvo postihu zo strany EU.  

 Ďalším cieľom ŠPŽP týkajúci sa čistoty vôd je ochrana a užívanie vôd v rámci 

sektorových politík. Napriek zlepšovaniu sa kvality povrchových vôd, v niektorých 

sledovaných tokoch a ich úsekoch voda nedosahuje najlepšiu kvalitu a v niektorých vodných 

útvaroch dokonca zostáva silne znečistená. Trvalým problémom je stále vysoký obsah 

celkového fosforu vo vodách a nadmerný rozvoj ciest, čo postihuje radu vodných nádrží a 

vodných tokov najmä v letných mesiacoch. Podzemné vody sú znečisťované prevažne 

presakovaním z plošných zdrojov znečistenia. Vplyvom nevhodných úprav vodných tokov, 

nív, povodí a pramenných oblastí došlo k zníženiu retenčnej schopnosti krajiny a tým zvýšeniu 

pravdepodobnosti vzniku povodní a ich katastrofických dopadov, ako to preukázali povodne z 

rokov 1997, 2002 a 2006. Zároveň došlo k odvodneniu prirodzene vlhkých plôch vrátane 

rašelinísk, slatín a lužných lesov, pričom je stály vysoký podiel eróznych splachov11. 

 Preto vzhľadom k významu vody ako nenahraditeľnému bohatstvu prírody, 

krajinotvornému a estetickému prvku, boli v SPŽP stanovené environmentálne opatrenia vo 

vodnej politike vedúce k ochrane čistoty a množstva vody, ako aj jej užívania. Ide o 

                                                 
10 Viď. Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (za období 2004 – 2006), str. 19 a 

násl. 
11 Zrov. Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (za období 2004 – 2006), str. 103 

a násl. 
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environmentálne opatrenia akými sú napr. zaistenie v roku 2010 zásobovanie 91% obyvateľov 

kvalitnou pitnou vodou, zníženie plošného znečistenia povrchových a podzemných vôd a 

zabránenie následkom havarijného znečistenia, trvalé monitorovať organických polutantov a 

toxických kovov v povrchovej a podzemnej vode, zvýšenie prevencie ochrany pred 

povodňami a zmiernenie dopadov období sucha zvýšením retenčnej a retardačnej schopnosti 

krajiny, spomalením a vyrovnaním odtoku zrážkovej vody, znížením eróznych účinkov 

povrchovo odtekajúcej vody a overením dostatočnosti súčasných vodných zdrojov na 

preklenutie období sucha, sprísnenie podmienok pre povoľovanie stavieb a činností v 

záplavových územiach s cieľom predchádzať zbytočným škodám či plnenie implementačného 

plánu Rámcovej smernice12. 

 

 V Rámcovej smernici sú ciele vymedzené v článku 1, od ktorých naplnenia Komisia 

očakáva, že povedú k zachovaniu udržateľného vyrovnaného a spravodlivého využívaniu vôd 

v krajinách EU, k zníženiu znečistenia podzemných vôd, k ochrane teritoriálnych a morských 

vôd a k splneniu medzinárodných záväzkov týkajúcich sa toxických látok. 

 Okrem týchto cieľov, sú environmentálne ciele stanovené aj v článku 4 Rámcovej 

smernice, ktoré vodný zákon následne prevzal a obsahuje ich vo svojom ustanovení § 23a 

pod názvom ciele ochrany vôd ako zložky životného prostredia. Ciele sú stanovené pre 

povrchové, podzemné vody a vzťahujú sa aj na chránené oblasti13, ak v týchto oblastiach nie 

sú pre vody stanovené odlišné požiadavky zvláštnymi predpismi.  

   

 Rámcová smernica je istým spôsobom zastrešujúcim dokumentom, ktorý podľa 

Komisie poskytuje každému štátu rámec pre vytvorenie spoločnej základne pre ochranu a 

udržateľné užívanie vôd. Jej celkovým cieľom je zachovať a zlepšiť vodné prostredie, čo 

korešponduje s cieľmi zmienenými vo vodnom zákone aj v ŠPŽP, pretože tieto dokumenty 

                                                 
12 Medzi ďalšie environmentálne opatrenia vo vodnej politike podľa vyhodnotenia plnenia ŠPŽP patria: splnenie 

požiadavku Smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd do roku 2010, zaistenie 
spracovania a prijatia Plánu hlavných povodí ČR a plánov ôsmych oblastí povodí, pokračovanie v realizácií 
programu Prevencie pred povodňami, ktorý zahŕňa výstavbu malých vodných nádrží, suchých poldrov a 
hrádzí, vypracovanie štúdií odtokových pomerov a vymedzenie záplavových území vo všetkých významných 
tokoch a územiach ohrozených zvláštnymi povodňami, podporovanie odbahňovanie rybníkov, prirodzených 
tvarov vodných tokov (meandery), protipovodňových opatrení v kanalizačných systémoch miest, ktorých 
kataster zasahuje do záplavového územia vodných tokov, dôsledné rešpektovanie záujmov ochrany prírody a 
krajiny pri realizácii vodných diel, realizácia revitalizačných opatrení v krajine a na drobných vodných tokoch 
s ohľadom na komplexné riešenie vodného režimu krajiny a rôznych krajinných typov či zaistenie podmienok 
pre život a reprodukciu pôvodnej populácie rýb a ďalších vodných živočíchov a obmedzenie výskytu 
nepôvodných druhov rýb.  

13 Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd, ochranné pásma vodných zdrojov, citlivé a zraniteľné oblasti, 
povrchové vody určené ku kúpaniu a podpore života rýb či chránené územia podľa zvláštnych právnych 
predpisov (napr. zákon č. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny) 
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vychádzajú z európskych cieľov a členstva ČR v EU. Tento cieľ má byť naplnený najmä 

prostredníctvom starostlivosti venovanej otázkam kvality, avšak aj otázkam kontroly kvantity 

a stanovenia dopadu, ktorý by mohol mať nedostatočné množstvo vody na zachovanie dobrej 

ekologickej kvality.  

2. PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY ČISTOTY VÔD 

 

 

2.1. Legislatívny vývoj vodného práva 

 

 Existencia vody ako zložky životného prostredia, jej nevyhnutnosť ako aj hospodárska 

dôležitosť boli príčinou, že začali byť vodné pomery veľmi skoro upravované aj právnymi 

normami. Históriu vodného práva možno datovať až do obdobia rímskeho práva, ktoré napriek 

zdôrazňovaniu súkromnoprávnych aspektov vodného práva, líšilo rieky a toky tečúce po celý 

rok (flumina publica, id est perennia) ako res extra commercium vyhradené obecnému užívaniu 

od ostatných vôd, ktoré boli predmetom vlastníckeho práva.  

 Po opustení regálnej sústavy (spôsoby využívania vôd boli realizované v prospech 

zemepánov), štát začal nazerať na vody viac z dôvodu národohospodárskej správy. Preto bolo 

aj v Rakúsku kodifikované vodné právo, ako súhrn právnych noriem týkajúcich sa vody, 

jednak v ríšskom vodnom zákone č. 93/1869 a ďalej zemskými zákonmi č. 71/1870 (v 

Čechách), č. 65/1870 (na Morave) a č. 51/1870 (v Sliezsku). Tieto zákony rozoznávali verejné 

vody vo vlastníctve štátu a súkromné vody v súkromnom vlastníctve. 

 Po vzniku Československa v roku 1918 aj naďalej platili zmienené zákony, ale len na 

území českých krajín. Na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi platili v tom čase uhorské zákony 

v roku 1885. Platnosť českého zemského zákona bola neskôr rozšírená na celé územie Čiech, 

Moravy a Sliezska v roku 1942, a to vládnym nariadením č. 305/1942 Sb.  

 Ďalšou súhrnnou úpravou českého vodného práva bol zákon č. 11/1955 Sb., o vodnom 

hospodárstve. Došlo ním k úplnej prestavbe vodného práva aj ochrany vôd a zanechal za sebou 

roky snahy o unifikáciu vodného práva, ku ktorej kvôli II. svetovej vojne nedošlo. Zákon o 

vodnom hospodárstve bol založený na princípe plánovaného riadenia národného hospodárstva 

a stanovil, že väčšie vodné toky hospodárskeho významu sa na základe ustanovenia ústavy z 

roku 1948 stali národným majetkom. Podľa tzv. socialistickej ústavy z roku 1960 boli už 

všetky vodné toky znárodnené. 

 V 60-tych rokoch začali opätovné snahy o vytvorenie nového vodného zákona, ktoré 

nakoniec vyústili do prijatia federálneho zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. Platil ako hmotne-
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právny predpis platil spolu s procesným a organizačným zákonom č. 130/1974 Sb., o štátnej 

správe vo vodnom hospodárstve až do roku 2001, kedy bol nahradený súčasným vodným 

zákonom. Zákon č. 138/1973 Sb. vychádzal z princípu, že vody sú vlastníctvom štátu. Išlo o 

celkom vydarenú právnu úpravu oblasti ochrany vôd, ktorá však vďaka veľkému počtu 

udeľovaných „výnimiek“ nedosiahla také zlepšenie kvality vody, aké bolo zákonodarcami 

očakávané. Aj napriek svojím nedostatkom, najmä v oblasti majetkových práv, však odpovedali 

opatrenia vodného zákona vtedajšej európskej praxi. 

 Zmena spoločenských pomerov v Československu po roku 1989 aj pripravovaný vstup 

ČR do EU boli dôvodom pre prijatie nového vodného zákona, k čomu došlo zákonom č. 

254/2001 Sb., o vodách. 

 

2.2. Pramene európskeho a medzinárodného práva 

 

 Ochrana životného prostredia, ako aj všetkých jeho zložiek, nie je otázkou len na 

národnej úpravy, ale vyžaduje si koordináciu a spoluprácu aj na európskej a medzinárodnej 

úrovni. Tento cezhraničný aspekt je ešte viac zvýraznený pri ochrane kvality vôd, keďže 

jednotlivé vodné útvary sa môžu nachádzať alebo pretekať územím niekoľkých štátov.  

 

Pramene európskeho práva  

 V rámci európskeho práva zakladajúce zmluvy14, ako základné právne dokumenty, na 

ktorých sú založené Európske spoločenstvá, ešte neobsahovali vo svojich ustanoveniach žiadnu 

zmienku o životnom prostredí, a tým ani o ochrane vôd. Táto situácia sa začala riešiť na 

Parížskom summite v roku 1972 a jej výsledkom bol prvý akčný plán životného prostredia, 

po ktorom nasledovalo niekoľko podobných viacročných plánov a množstvo smerníc. 

 Až v dôsledku prijatia Jednotného európskeho aktu v roku 1987 sa stalo životné 

prostredie súčasťou primárneho práva, a to konkrétne Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva v článkoch 174 až 176 (v novom číslovaní články 191 až 193). Stanovili za cieľ 

udržanie a ochranu kvality životného prostredia, ľudského zdravia, racionálne využívanie 

prírodných zdrojov a podporovať riešenie regionálnych a celosvetových problémov životného 

prostredia. 

 Vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na 

životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ.   

                                                 
14 Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele z roku 1951, Zmluva o založení Európskeho 

spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, obe z roku 
1957   
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 Ochranné opatrenia zmienené v článku 175 (192) nebránia členskému štátu udržiavať 

alebo zavádzať prísnejšie ochranné opatrenia, ktoré však  musia byť zlučiteľné so zmluvami a 

oznámené  Komisii. 

 

 Právnymi nástrojmi ochrany životného prostredia, tak aj ochrany vôd sú okrem 

spomínaných akčných programov aj smernice, ktoré sú spolu s nariadeniami a rozhodnutiami 

právne záväznými právnymi aktmi.  V oblasti ochrany vôd je výsledkom činnosti EU množstvo 

smerníc, z ktorých každá rieši dielčí konkrétny problém. Hlavná pozornosť je sústredená najmä 

na 17 smerníc15 a je možné rozdeliť právnu úpravu ochrany vôd do dvoch kategórií. 

 Prvú kategóriu tvoria smernice zamerané na ochranu kvality vody podľa spôsobu ich 

využitia. Prostredníctvom týchto smerníc sú stanovené minimálne požiadavky na kvalitu vody 

podľa účelu, ku ktorému majú byť vodné zdroje využité. V smerniciach sú zakotvené 

ukazovatele kvality vôd (chemické, fyzikálne a mikrobiologické štandardy), ktoré je potrebné 

dosiahnuť, príp. udržať v určitom vodnom zdroji, aby vodné zdroje mohli byť používané k 

danému účelu. Ukazovatele kvality vody sú smernicami stanovené napr. pre povrchové vody 

slúžiace ako zdroj pitnej vody, vody určené na kúpanie či na reprodukciu a chov rýb16. 

 Druhú kategóriu smerníc17 tvoria smernice zamerané na ochranu vôd pred znečistením 

nebezpečnými látkami. Nástroje smernice sa zameriavajú najmä na zdroje znečistenia. Riadia 

sa princípom prevencie znečistenia vôd pred vybranými nebezpečnými látkami, ktoré pre svoju 

toxicitu, perzistenciu a bioakumuláciu predstavujú vážne nebezpečenstvo pre vodné toky. 

Tento cieľ dosahujú prostredníctvom rôznych zákazov vypúšťať nebezpečné látky do vôd, 

prípadne je stanovená možnosť vypúšťania týchto látok len na základe povolenia, za určitých 

podmienok a na vopred vymedzený časový úsek. Významnú úlohu medzi týmito smernicami 

zohráva Smernica Rady 76/464/EHS, ktorá bola vďaka svojim častým zmenám a doplnkom 

kodifikovaná do Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES o znečistení 

spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia. Smernica 

                                                 
15 Zrov. Ministerstvo životního prostředí, Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v České 

republice, str. 4 a násl. 
16 Smernica Rady 75/440/EHS o požadovanej akosti povrchovej vody určenej pre odber pitnej vody v členských 

štátoch, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení akosti vody ku kúpaniu a o zrušení 
Smernice Rady 76/160/EHS o akosti vody pre kúpanie, Smernica Rady 78/659/EHS o akosti sladkých vôd 
vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie podpory života rýb, Smernica Rady 79/923/EHS o požadovanej akosti 
mäkkýšových vôd (netransponovaná v dôsledku neexistencie podmienok), Smernica Rady 79/869/EHS o 
metódach merania a početnosti odberov a rozborov povrchovej vody určenej pre odber pitnej vody v 
členských štátoch, Smernica Rady 98/83/EHS o akosti vody určenej pre ľudskú spotrebu. 

17 Napr. Smernica Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypustenými do 
vodného prostredia a jej dcérine smernice, Smernica Rady 80/68/EHS o ochrane podzemných vôd pred 
znečistením spôsobenom určitými nebezpečnými látkami, Smernica Rady 91/271/EHS o čistení mestských 
odpadových vôd, Smernica Rady 91/767/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z 
poľnohospodárskych zdrojov. 
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obsahuje dva zoznamy nebezpečných látok.  

 Zoznam I. tvoria extrémne nebezpečné látky, ktorých vypúšťanie do vôd je smernicou 

výslovne zakázané a Zoznam II. obsahuje nebezpečné látky, ktorých vypúšťanie je potrebné 

radikálne obmedzovať. V nadväznosti na Smernicu 76/464/EHS boli prijaté tzv. dcérine 

smernice, ktoré stanovujú emisné a imisné limitné hodnoty a najvyššie prípustné koncentrácie 

daných látok, kvalitatívne štandardy pre rôzne oblasti priemyslu ako aj ďalšie požiadavky na 

monitoring a vhodné technológie18. 

 

 Neustále pribúdajúci počet dielčich smerníc, medzi ktorými nebola žiadna vzájomná 

väzba, začal byť veľmi neprehľadný a komplikovaný. Nielenže nepokrýval celú šírku ochrany 

vôd, ale sústreďoval sa prevažne na povrchové vody. Komplexný pohľad na vodné prostredie z 

hľadiska ochrany vôd vo všetkých jej formách aj z hľadiska vodohospodárskeho priniesla až 

Rámcová smernica pre vodnú politiku. 

 Jej vypracovaniu predchádzali roky vedeckých a politických diskusií na pôde 

Európskeho spoločenstva. Samotný návrh Rámcovej smernice publikovaný vo februári 1997 

zakotvil integrovanejší prístup vo vodnom hospodárstve. Návrh zohľadňoval doporučenia 

prevedené v návrhu smernice o ekologickej kvalite vody, ktorá bola predložená v júni 1994 a 

sama o sebe usilovala o splnenie požiadavky Piateho akčného programu životného prostredia, a 

to stanoviť opatrenia na zlepšenie ekologickej kvality povrchových vôd. Finálna verzia 

Rámcovej smernice zároveň vychádza aj z pôvodných návrhov predložených na konferencii v 

Como v roku 1989, ktoré navrhovali preložiť národné systémy klasifikácie vody do 

celoeurópskeho systému a vytvoriť plány pre eventuálne dosiahnutie spoločnej úrovne 

ekologickej kvality19. 

 
 Rámcová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/EHS z dňa 23.10.2000, 

ktorá stanoví rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky, je výsledkom snahy 

zaistiť udržateľnú vodnú politiku v EU. Predstavuje najvýznamnejší legislatívny nástroj pre 

oblasť vody, ktorý je a bude v európskom meradle zavádzaný v priebehu mnohých rokov.  

 Účelom Rámcovej smernice je stanoviť zjednocujúci rámec pre ochranu a 

vodohospodárske využitie vnútrozemských povrchových vôd, prechodných vôd, pobrežných 

vôd a podzemných vôd, ako to definuje článok 1 smernice.  

 Rámcová smernica kladie dôraz na komplexnú ochranu kvality a kvantity vôd a k tomu 

                                                 
18  Napr. Smernica Rady 82/176/EHS o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti 

priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu, Smernica Rady 83/513/EHS o limitných 
hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia. 

19 Viď. Chave P.: Rámcová směrnice vodní politiky Evropské unie – zavádění, str. 12 
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si vytýčila štyri najdôležitejšie a novátorské ciele20: 

− starať sa o vodu ako celok na báze povodia najlepšie odrážajúci stav prirodzeného 

prostredia,  

− zaujať metódou kombinovaného prístupu pri kontrole znečistenia, stanovovania limitných 

hodnôt emisií a cieľov v oblasti kvality vody, 

− zaistiť, aby užívateľ niesol náklady na zaisťovanie a užívanie vody odrážajúce jej skutočnú 

cenu, a  

− zapojiť do procesu rozhodovania o záležitostiach vodného hospodárstva širokú verejnosť. 

 Rámcová smernica stanoví aj časový plán pre všetky krajiny EU jednotné termíny 

plnenia požiadaviek a obsahuje pomerne detailné časové vymedzenie jednotlivých krokov. Je 

možné rozdeliť presadzovanie smernice do niekoľkých hlavných etáp: 

200321 – dosiahnutie transpozície Rámcovej smernice do národného právneho poriadku – do 

vodného zákona, stanovenie oblastí povodí a určenie kompetentného poriadku 

2004 – prevedená analýza charakteristík, tlaku a dopadu v oblastiach povodí, ČR o prevedenej 

analýze podala v marci 2005 príslušnú správu „Správa 2005“ Európskej komisii, 

2006 – príprava, ustanovenie a zahájenie programu sledovania stavu vôd (monitoring), 

2008 – sprístupnenie návrhov prvých plánov oblastí povodí k prejednaniu s verejnosťou, 

2009 – prijatie a zverejnenie plánu povodia s príslušnými programami opatrení, 

2010 – zavedenie cenovej politiky k efektívnemu využívaniu vodných zdrojov 

2012 – realizácia programov opatrení, 

2015 – dosiahnutie požadovaného zlepšenia stavu vôd (tzv. „dobrý stav“), 

2015 – 2021 – vyhodnotenie opatrení a dosiahnutého stavu povodí, aktualizácia príslušných 

plánov povodí a programov opatrení, 

2018 – 2024 – implementácia programov opatrení pre druhý a tretí plánovací cyklus, 

2027 – najneskorší termín pre definitívne dosiahnutie cieľov Rámcovej smernice. 

 

 Rámcová smernica ako európsky legislatívny nástroj vôbec prvýkrát upozorňuje na 

nutnosť zohľadniť vlastné náklady spôsobené životnému prostrediu vykonávaním činností v 

oblasti vody. Vo svojom článku 9 odst. 1 požaduje, aby boli sa vzali do úvahy environmentálne 

náklady a náklady na využité zdroje, a aby cenové politiky vo vzťahu k vode boli schopné 

vytvoriť pre užívateľov dostatočné podnety k efektívnemu využívaniu vodných zdrojov22. 

                                                 
20 Viď. Chave P.: Rámcová směrnice vodní politiky Evropské unie – zavádění, str. 15 
21   V tomto výpočte etáp sa termínom splnenia určitej etapy rozumie 22. decembra príslušného roku, 22.12.2000 

nadobudla Rámcová smernica platnosť 
22 Viď. Chave P.: Rámcová směrnice vodní politiky Evropské unie – zavádění, str. 136 
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Tieto podnety zahŕňajúce päť hlavných kategórií boli následne posúdené OECD. Poplatky, 

ktoré tvoria jednu z týchto kategórií, sú ekonomickými nástrojmi zakotvenými aj v samotnom 

vodnom zákone a rozobrané v príslušnej kapitole diplomovej práce. 

 

 Ochrana životného prostredia, a tým aj ochrana čistoty vody, patrí do spoločnej 

pôsobnosti ES a členských štátov. Pokiaľ nie je určitý problém upravený právnymi predpismi 

ES, môžu ho členské štáty upraviť vlastným právnym poriadkom. Vzťah medzi právnou 

úpravou ES a členskými štátmi je založený na nasledujúcich princípoch: 

− ak existuje spoločná právna úprava, tak je vnútroštátnej právnej úprave nadriadená a je pre 

členský štát záväzná, 

− vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v rozpore s právom ES, nemožno aplikovať, 

− právna zásada „lex posterior derogat priori“ sa vo vzťahu práva ES a práva členských 

štátov nepoužíva, vnútroštátna právna úprava nemôže meniť alebo rušiť ustanovenia práva 

ES.   

 Proces implementácie Rámcovej smernice znamenal zásadné zmeny vo vodnom 

hospodárstve ČR a tieto zmeny boli aj premietnuté do českej legislatívy. K dátumu vstupu ČR 

do EU sa skončil proces transpozície smerníc EU do právneho poriadku ČR. Požiadavky 

dielčich smerníc boli premietnuté v jednotlivých zákonoch, celková transpozícia je dokončená 

vykonávacími nariadeniami vlády a vyhláškami. 

 V oblasti ochrany vôd je súlad českej legislatívy s predpismi EU zaistený 

prostredníctvom vodného zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodoch a kanalizáciách č. 

274/2001 Sb. a zákona o ochrane verejného zdravia č. 258/2000 Sb., ako aj ich vykonávacími 

predpismi. 

 

Pramene medzinárodného práva 

 V oblasti medzinárodného práva je ochrana vôd zaistená prostredníctvom 

mnohostranných a dvojstranných medzinárodných zmlúv. Typickejšie pre ochranu vôd v 

medzinárodnom meradle sú práve bilaterálne zmluvy s ohľadom na špecifický predmet ich 

ochrany, ktorým sú vodné útvary. Zmluvy sú tak uzatvárané medzi štátmi, ktorých sa daná 

problematika bezprostredne dotýka.  

 Výnimkou ostáva morské právo. Napriek tomu, že Česká republika nie je prímorským 

štátom, aktívne sa účastní na znižovaní znečistenia Baltského, Čierneho a Severného mora 

prostredníctvom mnohostranných zmlúv, ktorých je zmluvnou stranou. 

 Česká republika rozvíja moderné princípy ochrany vôd, založené na báze 
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hydrologických povodí veľkých riek a hydrogeologických rajónov, ktoré prekračujú hranice 

viac štátov v súlade s Dohovorom o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a 

medzinárodných jazier a Rámcovou smernicou. Táto spolupráca sa uskutočňuje v rámci 

medzinárodných komisií pre ochranu Labe, Dunaja a Odry23.  

 Česká republika je zmluvnou stranou Dohovoru EHK OSN o ochrane a využívaní 

hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier od mája 2000 a jej experti sa zúčastňujú 

aktivít týkajúcich sa oblastí integrovaného riadenia vodných zdrojov a súvisiacich 

ekosystémov, monitoringu a hodnotenia stavu ochrany vôd, ochrany pred povodňami a 

prípravy na klimatické zmeny, ochrany vôd pred havarijným znečistením z priemyselných 

zdrojov, podpory medzinárodnej spolupráce na hraničných vodách a v ucelených 

medzinárodných povodiach a vody a ľudského zdravia. 

 Pri príležitosti 6. ministerskej konferencie Životné prostredie pre Európu bola v rámci 

Dohovoru EHK OSN pripravená hodnotiaca správa medzinárodných riek v regióne EHK OSN 

„Our waters: Joining Hands across Borders“. V roku 2007 boli zahájené aktivity súvisiace s 

adaptáciou na globálne klimatické zmeny. 

 V rámci Dohovoru EHK OSN vznikol aj nový zmluvný dokument nazvaný Protokol o 

vode a zdraví, ktorý sa zaoberá súvislosťou medzi vodou a ľudským zdravím. Prvé zasadanie 

zmluvných strán Protokolu sa uskutočnilo v januári 2007, kde boli prediskutovaný mimo iné aj 

proces hodnotenia plnenia cieľov, program finančnej pomoci ako aj možnosť rozšírenia 

Protokolu aj na štáty mimo regiónu EHK OSN. Za účelom úspešnej implementácie 

jednotlivých úloh boli založené pracovné skupiny odborníkov pre sledovanie chorôb z vody, 

pre indikátory a reporting a pre extrémne výkyvy počasia. 

 Medzinárodná spolupráca pri ochrane európskych vodných tokoch však bola do značnej 

miery ovplyvnená prijatím Rámcovej smernice, ktorá zakotvila nástroje ku komplexnej 

ochrane vôd v rámci EU. Spolupráca a činnosť v rámci jednotlivých zmlúv je tak z väčšej časti 

zameraná na implementáciu cieľov Rámcovej smernice24. 

 Spolupráca na hraničných vodách, ktorými sú nielen vodné toky tvoriace hranice medzi 

štátmi, ale aj vodné toky križujúce tieto hranice, je upravená dvojstrannými medzištátnymi a 

medzivládnymi zmluvami a dohodami. Príkladom dvojstrannej zmluvy je Zmluva medzi 

Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o spolupráci na hraničných vodách v 

oblasti vodného hospodárstva25. Tieto bilaterálne zmluvy má Česká republika uzavreté so 

                                                 
23 Dohoda o Medzinárodnej komisii pre ochranu Labe (1990), Dohovor o spolupráci pre ochranu a únosné 

využívanie Dunaja (1994), Dohoda o medzinárodnej komisii pre ochranu Odry pred znečistením (1996) 
24 Damohorský M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, II. část (zvláštní), str. 24 
25 Sdělení č. 66/1998 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a 
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všetkými susednými štátmi a zameriavajú sa hlavne na zaistenie stability štátnej hranice 

tvorenej vodnými tokmi, čo je tridsať percent štátnych hraníc, na úpravu a údržbu týchto tokov 

a výstavbu a prevádzku vodných diel na tokoch. Ďalšia spolupráca zasahuje do oblasti 

protipovodňovej ochrany, ochrany kvality vodných zdrojov a vodných ekosystémov a zaistení 

obojstranného prístupu k vode. Napĺňanie týchto dvojstranných zmlúv zaisťujú dvojstranné 

komisie pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách, prípadne vládni zmocnenci pre 

hraničné vody. Zoznam mnohostranných zmlúv ako aj uzavretých bilaterálnych zmlúv je 

uvedený v prílohe tejto práce. 

 

2.3. Pramene českého vodného práva  

 

 Primárny základ ochrany životného prostredia je v českej právnej úprave zakotvený 

na ústavnej úrovni v článku 7 Ústavy ČR (ústavný zákon č. 1/1993 Sb.), ktorý uvádza, že štát 

dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov a ochranu prírodného bohatstva. Zároveň aj Listina 

základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 2/1993 Sb.) vo svojom článku 35  odst. 1 zakotvila 

právo každého na priaznivé životné prostredie. 

 Základným prameňom vnútroštátnej právnej úpravy ochrany vôd je zákon č. 245/2001 

Sb., o vodách a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „vodný zákon“) a jeho vykonávacie 

predpisy. Je účinným legislatívnym nástrojom ochrany čistoty vôd, pretože jedine na základe 

zákona a v jeho medziach je možné ukladať povinnosti  pri rešpektovaní základných práv a 

slobôd (článok 4 odst. 1 Listiny základných práv a slobôd). Základné právne predpisy týkajúce 

sa ochrany vôd a vodného hospodárstva obsahujú právne normy, ktoré nadväzujú na vodný 

zákon, vykonávajú ho alebo s ním úzko súvisia. Za  hlavný vykonávací predpis k vodnému 

zákonu sa dá považovať nariadenie vlády č. 61/2003 Sb., o ukazovateľoch a hodnotách 

prípustného znečistenia povrchových vôd a odpadových vôd, náležitostiach povolenia k 

vypúšťaniu odpadových vôd do vôd povrchových a do kanalizácií a o citlivých oblastiach. 

Vodný zákon úzko súvisí aj so spomínanými medzinárodnými zmluvami v oblasti vodného 

práva a transponovaných právnych predpisov Európskeho spoločenstva, ktoré sú vymenované 

v prílohe práce, pretože z nich vychádza.  

 Ďalšími zákonmi ako špecifickými prostriedkami ochrany čistoty vôd, ktoré zaisťujú 

ochranu zvlášť vymedzených kategórií vôd alebo sa týkajú špecifických činností s vodou 

súvisiacich, sú napr. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodoch a kanalizáciách, zákon č. 164/2001 

Sb., lázeňský zákon a zákon č. 44/1988 Sb., o ochrane a využití nerastného bohatstva (horní 

                                                                                                                                                           
Spolkovou  republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství    
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zákon). Ochrana vôd je ďalej zaistená aj prostredníctvom ďalších právnych predpisov na úseku 

ochrany životného prostredia, najmä v rámci ochrany ekosystémov (napr. zákon o ochrane 

prírody a krajiny, lesný zákon, zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zákon o 

ovzduší), a predpisov upravujúcich ochranu životného prostredia pred zvláštnymi zdrojmi 

ohrozenia (napr. zákon o odpadoch)26. 

 Za pramene práva ochrany vôd možno považovať aj právne predpisy o zodpovednosti 

ako sú trestný zákon, zákon o priestupkoch a ďalšie špecifické zákony obsahujúce skutkové 

podstaty deliktov a trestov za nich na úseku ochrany vôd. Do tejto kategórie možno zaradiť 

predpisy o správnej a občianskoprávnej zodpovednosti za škodu či ujmu, ako občiansky 

zákonník, zákon o životnom prostredí či zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone verejnej moci rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom (zákon č. 82/1998 

Sb.). 

 

 Hlavným prameňom práva ochrany čistoty vôd ostáva aj naďalej vodný zákon. Ten bol 

prijatý po výrazných politicko-spoločenských zmenách a preto mal za snahu zachytiť všetky 

zmeny týkajúce sa  úlohy štátu a tržných mechanizmov, zvýšenia ochrany práv a právom 

chránených záujmov ako aj zabezpečenia komplexnej ochrany povrchových aj podzemných 

vôd i stanovenia rôznych cieľových ukazovateľov a hodnôt k dosiahnutiu. Zákon mal 

zabezpečiť plnú harmonizáciu s predpismi Európskeho spoločenstva, ktoré v tom čase boli vo 

fáze prípravy prechodu od veľkého množstva smerníc ku komplexnej ochrane vôd v podaní 

pripravovanej Rámcovej smernice. 

 Dňa 23. januára 2004 vstúpil v účinnosť zákon č. 20/2004 Sb., ktorý novelizoval vodný 

zákon (označovaný tiež ako euronovela), čím sa s konečnou platnosťou zabezpečila úplná 

zlučiteľnosť českej vodoprávnej legislatívy s predpismi Európskeho spoločenstva. Zmeny, 

ktoré novela priniesla vychádzali jednak z praktických skúseností z využívania vodného 

zákona, tak aj z povodní v roku 2002 a snahy o lepšie zabezpečenie ich prevencie. 

 Medzi dôležité zmeny patrí aj oblasť plánovania povodí. Boli definované oblasti 

povodia, spôsob spracovania, schvaľovania plánov oblastí povodí a Plánu hlavných povodí ČR 

ako aj boli stanovené ciele ochrany vôd ako zložky životného prostredia. Ďalšiu zmenu tvoria 

programy opatrení ako hlavný nástroj k dosiahnutiu cieľov stanovených v plánoch povodí. 

Zmena sa týkala aj určenia odpadových látok, stanovenia zákazu ich priameho vypúšťania do 

podzemných vôd ako aj podmienok povolenia ich vypúšťania. Novinkou sa stali povodňové 

                                                 
26 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 2007, 

str. 268 
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orgány krajov a rozsiahla zmena sa týkala aj ustanovení o poplatkoch za odobrané množstvo 

podzemnej vody ako aj poplatkoch za povolené vypúšťanie odpadových vôd do vôd 

povrchových. 

 Nový vodný zákon však v určitých ohľadoch spája v sebe aj zákon č.130/1974 Sb., o 

štátnej správe vo vodnom hospodárstve ako aj zákon č. 58/1998 Sb., o poplatkoch za 

vypúšťanie odpadových vôd. Na druhej strane však na rozdiel od predchádzajúcich právnych 

úprav vodný zákon nerieši problematiku zásobovania pitnou vodou a kanalizácií, ktorú celkom 

ponecháva na zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodoch a kanalizáciách pre verejnú potrebu. 

 Vodný zákon sa po formálnej stránke vyznačuje kódexovým charakterom. Ide o 

komplexnú právnu úpravu problematiky vôd až na niektoré výnimky ako ukazovatele či 

hodnoty, ktoré sú upravené zvláštnymi právnymi predpismi. 

 Charakteristiku vodného zákona je možné podať v nasledujúcich bodoch: 

− predmetom ochrany sú povrchové a podzemné vody, 

− stanoví podmienky pre hospodárne využívanie vodných zdrojov, pre zlepšenie a 

zachovanie kvality vôd, pre znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha a zaisťuje 

bezpečnosť vodných diel, 

− upravuje právne vzťahy k vodám, k ich využívaniu ako i k susedným pozemkom a 

stavbám, 

− vody nie sú predmetom vlastníckeho práva, stávajú sa ním až odobratím, 

− stanoví základné povinnosti pri nakladaní s vodami, 

− definuje obecné nakladanie s vodami, 

− základnými administratívnymi nástrojmi sú povolenie, súhlas a vyjadrenie, 

− je zavedená vodoprávna evidencia a plánovanie v oblasti vôd, 

− stanovená územná ochrana, ochrana kvality a kvantity vôd, 

− zásady pre vypúšťania odpadových vôd a postupy pri haváriách a povodniach, 

− definuje vodné toky a ich správu, vodné diela a iné vodohospodárske stavby, 

− stanovuje podmienky ukladania pokút a penále, 

− upravuje výkon štátnej správy a dozoru ako aj vodoprávne konanie, 

− mení iné právne predpisy. 

 Do značnej miery sú do vodného zákona nesystematicky začlenené časti 2-9 obsahujúce 

zmeny jednotlivých zákonov a z hľadiska logiky by bolo vhodnejšie tieto novelizácie upraviť 

samostatne. 

 

 Diplomová práca nepodáva výklad jednotlivých nástrojov na ochranu čistoty vôd podľa 
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systematiky vodného zákona, ale vychádza z tradičného obecného delenia na nástroje priameho 

a nepriameho pôsobenia, a to konkrétne sa venuje nástrojom informačným, koncepčným, 

administratívnym, nápravným a sankčným, a ekonomickým. S cieľom doplnenia a prepojenia 

jednotlivých nástrojov som venovala pozornosť aj kategorizácii zdrojov znečistenia vôd, a to 

ešte pred samotnou charakteristikou nástrojov ochrany. V rámci administratívnych nástrojov sa 

bližšie venujem aj základným právam a povinnostiam, nakladaniu s vodami a samostatná 

podkapitola patrí zvýšenej (zvláštnej) ochrane vôd v určitých územiach, pre zvláštne vodné 

útvary či vodné toky, ktoré s ochranou kvality vody úzko súvisia 

 

2.4. Obecné delenie nástrojov  

 

 V práve životného prostredia sa používajú v úplnej prevahe verejnoprávne metódy 

právnej regulácie spoločenských vzťahov, čo je dané najmä zvláštnym účelom a cieľom 

ochrany životného prostredia. Tomu sa prispôsobujú aj nástroje a prostriedky používané k jeho 

ochrane27. 

 Konkrétne ochrana vôd je zameraná na reguláciu ľudských činností, ktoré môžu priamo 

alebo nepriamo ovplyvňovať vlastnosti vôd, viesť k zhoršeniu ich stavu, ohroziť ich výskyt 

alebo narušiť stav ekosystémov viazaných na vodu. Priamy vplyv na vlastnosti vody má najmä 

jej hospodárske využívanie, označené ako nakladanie s vodami. Nepriamy vplyv majú činnosti, 

ktoré sa vôd bezprostredne nedotýkajú, ale aj napriek tomu môžu negatívne ovplyvniť napr. 

prostredie, v ktorom sa vody vyskytujú. 

 Nástroje ochrany životného prostredia, tak aj ochrany čistoty vody delíme do dvoch 

skupín. Prvou z nich sú nástroje priameho pôsobenia a druhá skupina obsahuje nástroje 

nepriameho pôsobenia. Avšak ešte pred samostatným delením je vhodné spomenúť existenciu a 

dôležitosť informačných nástrojov, ktoré nemožno jednoznačne zaradiť do jednej zo skupín, 

ale predstavujú skôr primárny základ pre ochranu vôd, pretože len na základe správneho 

zistenia stavu vôd je možno následne pristúpiť k úspešnému uplatneniu ďalších nástrojov. 

 

2.4.1. Nástroje priameho pôsobenia 

  

 Tieto nástroje odpovedajú svojou podstatou právu aj metódam právnej regulácie. Jedná 

sa predovšetkým o koncepčné nástroje, administratívne nástroje, zmluvy a iné dobrovoľne 

                                                 
27 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 2007, 

str. 36 
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prevzaté záväzky, ako aj sankčné nástroje. 

 Koncepčné nástroje sú predovšetkým koncepcie, plány a programy. Niekedy sú 

obligatórnym nástrojom so záväznými ukazovateľmi alebo obsahujú len záväzné časti, s 

ktorými musia byť rozhodnutia orgánov štátnej správy v súlade. Slúžia hlavne k zaisťovaniu 

trvalo udržateľného rozvoja uplatňovaním verejných záujmov. 

 Plány životného prostredia podľa českého práva nie sú vytvárané ako záväzné nástroje 

k ochrane životného prostredia na celoštátnej a regionálnej úrovni. Hoci programy ochrany 

životného prostredia hrajú významnú úlohu na jeho zaisťovaní, nie sú právne relevantnými 

dokumentmi a nemožno ich radiť do práva životného prostredia. Príkladom takého programu je 

napríklad Štátna politika životného prostredia28. 

 Administratívne nástroje predstavujú prevažne povinnosti vo forme zákazov, 

príkazov a obmedzení v záujme ochrany životného prostredia. Tieto povinnosti sú stanovené 

priamo zákonom alebo môžu byť uložené na základe zákona normatívnym alebo 

individuálnym aktom orgánu verejnej správy29. 

 Patria sem aj povolenia, ktoré sú v mnohých prípadoch predpokladom určitej zákonom 

stanovenej činnosti, súhlasy a stanoviská, ktoré sú často podmienkou pre vydanie povolení, ale 

aj vyjadrenia, ktoré môžu zasa byť podkladom pre vydanie určitého rozhodnutia. Povolenia, 

súhlasy a vyjadrenia môžu byť vydávané formou správneho rozhodnutia alebo inou formou, 

pričom ich hlavná funkcia je zaisťovanie prevencie v ochrane životného prostredia. 

 Medzi administratívne nástroje radíme aj štandardy, ktoré sú rôznymi druhmi 

požiadaviek na zachovanie aspoň únosného a dosiahnuteľného stavu životného prostredia. Ich 

príkladom sú rôzne emisné a imisné limity, prípustné stupne znečistenia vôd a pôdy, a 

kategorizácia objektov ochrany a zdrojov znečistenia. 

 Okrem iného tu patrí aj kontrola a dozor nevyhnutné k presadeniu právneho režimu 

ochrany životného prostredia, čím disponujú príslušné orgány štátnej správy alebo Česká 

inšpekcia životného prostredia. 

 Administratívne zmluvy a iné dobrovoľné nástroje sú aktivity podnikateľských a 

iných subjektov, ktoré smerujú k znižovaniu negatívnych dopadov svojich činnosti na životné 

prostredie, pričom sú zavádzané a realizované na základe dobrovoľného rozhodnutia a idú nad 

rámec požiadaviek platných legislatívnych noriem. V českom práve ho predstavujú dohody o 

                                                 
28 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 2007, 

str. 39 
29 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 2007, 

str. 36 - 39 
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ochranných podmienkach, ktoré sú uzatvárané orgánom ochrany prírody a vlastníkom 

určeného pozemku ku zriadeniu prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky a pamätných stromov 

a ich ochranných pásiem. Ďalej je možno k nim zaradiť pristúpenie podniku k programu 

EMAS30 (Eco-Management and Audit Scheme), ktorý obsahuje systém riadenia podniku z 

hľadiska ochrany životného prostredia, environmentálne účtovníctvo, čistejšia produkcia31 či 

environmentálne značenie založené na medzinárodných normách, ktoré ja svojim spôsobom 

zároveň informačným nástrojom. 

 Z hľadiska dobrovoľnosti prístupu k určitej ekologicky šetrnejšej činnosti možno do 

týchto nástrojov zaradiť aj prevádzku ekologického poľnohospodárstva podľa zákona č. 

242/2000 Sb., avšak od registrácie podnikateľa uskutočňujúceho túto činnosť, musí podnikateľ 

plniť povinnosti stanovené týmto zákonom32. 

 Sankčné nástroje a výkon rozhodnutí patria tiež k nástrojom priameho pôsobenia. 

Sankčné nástroje predstavujú najmä náhrada škody a odstraňovanie ekologickej ujmy formou 

nápravných opatrení, ako aj zodpovednosť za trestné činy, priestupky a iné správne delikty. 

Výkon rozhodnutí nastupuje v prípadoch, že uložená povinnosť nebola splnená dobrovoľne. 

Zvlášť je na tento nástroj daný dôraz v oblasti ochrany životného prostredia, aby márnym 

uplynutím času nedošlo k ešte väčšej či závažnejšej škode, než je škoda, ktorá má byť 

odstránená či nahradená.   

 

2.4.2. Nástroje nepriameho pôsobenia 

  

 Tieto nástroje sú reprezentované najmä ekonomickými nástrojmi, ktorých účelom je 

podnietiť záujem na ochrane životného prostredia ekonomickou stimuláciou. 

 Spravidla sú doplnkom administratívneho systému ochrany životného prostredia a 

vyvážia aj jeho určité nedostatky. 

 Princíp nepriamej regulácie znamená, že štát poskytuje varianty chovania, ktoré sa od 

seba líši dvojitým spôsobom: 1. spôsob – ekologická vhodnosť variant 

                  2. spôsob – ekonomická výhodnosť variant. 

                                                 
30 EMAS je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a 

zlepšovať svoje environmentálne správanie. Registrácia organizácií v EMAS im dáva možnosť preukázať 
všetkým zainteresovaným stranám (zákazníkom, verejnosti, úradom), že hodnotia, riadia a znižujú vplyvy 
svojich činností a produktov. 

31 Preventívna stratégia v ochrane životného prostredia, ktorá sa zameriava na odstraňovanie príčin vzniku 
environmentálnych problémov na úrovni podnikov a organizácií. Nezaoberá sa riešením dôsledkov vzniku 
environmentálnych záťaží, ale hľadá skôr riešenie, ako týmto problémom predchádzať alebo ich 
minimalizovať.  

32 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 2007, 
str. 40 



 2

 Štát využíva ekonomické nástroje k tomu, aby ekologickejšiu variantu zvýhodnil a 

neekologickú variantu znevýhodnil – čím napráva zlyhanie trhu. 

 Druhy ekonomických nástrojov sú nástroje pozitívnej stimulácie, kedy nástroj 

ekonomicky zvýhodňuje ekologicky vhodnú variantu a usiluje sa o väčšiu mieru jeho 

využívania, a nástroje negatívnej stimulácie, kedy nástroj znevýhodňuje prevádzku 

ekologicky menej vhodnej činnosti, zariadenia či technológie, zatiaľčo s používaním 

ekologicky šetrnejšej varianty žiadne dodatočné náklady nie sú spojené. 

2.4.3. Funkcie nástrojov ochrany životného prostredia 

 

 Nástroje ochrany životného prostredia plnia viacero funkcií, no na druhej strane nie 

každý nástroj plní všetky dole spomenuté funkcie. V prípade, že jeden nástroj ich plní viac, 

väčšinou jedna z nich býva primárnou funkciou, hoci ďalšie doplnkové funkcie nemusia byť 

zanedbateľné.  

 Obecne každý nástroj alebo prostriedok na ochranu životného prostredia plní 

preventívnu funkciu. Vychádza sa z predpokladu, že prevencia je účinnejšia a v mnohých 

prípadoch aj „lacnejšia“ záležitosť, než následné odstraňovanie ekologickej ujmy. Práve v 

oblasti životného prostredia to platí dvojnásobne, pretože spôsobená ekologická ujma nemusí 

byť vždy možná alebo veľmi ťažko vyčísliteľná.  

 V oblasti ochrany čistoty vôd je potrebné uplatňovať túto funkciu veľmi dôsledne. 

Mnohé nástroje plnia funkciu prevencie úplne (napr. kategorizácia území, v ktorých sú 

stanovené prísnejšie podmienky pre nakladanie s vodami alebo pre činnosti v nich 

uskutočňované, ale aj prostredníctvom inštitútu povolenie ja plnená preventívna funkcia), 

niektoré viac (ukladanie povinností) a niektoré menej (sankčné a nápravné opatrenia). 

 Funkcia motivačná je charakteristická najmä pre ekonomické nástroje, pretože jej 

cieľom je ovplyvnenie chovania znečisťovateľa a ekonomicky ho motivovať k chovaniu 

šetrnejšiemu pre životné prostredie. To dosahuje predovšetkým odstránením disproporcie vo 

výške nákladov jednotlivých variant chovania. Keďže ekologickejší variant býva často 

ekonomicky nevýhodným, má ekonomický nástroj za úlohu tento rozdiel eliminovať, čím 

zároveň plní funkciu internalizačnú. 

 Okrem toho plnia niektoré nástroje aj funkciu kontrolnú, čím slúžia k presadeniu 

právneho režimu vymedzenému preventívnymi nástrojmi ochrany vôd. Jedná sa najmä o 

administratívne nástroje, presnejšie o inštitúty povolenia, súhlasov či vyjadrení, ale aj o 

kontrolu a dozor, ktoré zaisťujú dodržiavanie a vynútenie práva (napr. výkon rozhodnutia). K 

zabezpečeniu tejto funkcie slúžia aj niektoré zvláštne povinnosti obsiahnuté v predpisoch na 
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ochranu životného prostredia, ako umožnenie vstupu do objektov, oznamovacia povinnosť, 

vedenie evidencie, poskytovanie informácií a pod.)  

 V prípade zistených nedostatkov sa ujímajú úlohy sankčné či nápravné nástroje s 

funkciou sankčnou, ktorú pri ochrane čistoty vôd plnia aj ekonomické nástroje 

prostredníctvom ukladania pokút. 

 

 

3. NÁSTROJE OCHRANY ČISTOTY VÔD 

 

3.1. Zdroje znečistenia vôd 

 

 Pred pristúpením k charakteristike samotných nástrojov ochrany čistoty vôd, pokladám 

za vhodné pristúpiť najprv k charakteristike zdrojov znečistenia vôd, keďže sú z hľadiska 

ochrany čistoty vôd kľúčovými pojmami a jednotlivé nástroje už operujú s konkrétnym 

označením zdrojov znečistenia.  

 Od ich negatívneho pôsobenia na čistotu vody a možných dôsledkov sa odvíja 

následne aj rozsah aplikácie jednotlivých nástrojov, ktorý nie je u všetkých nástrojov rovnaký. 

Zatiaľčo informačné a koncepčné nástroje sa uplatnia ku všetkým zdrojom znečistenia vôd, 

povolenie ako administratívny nástroj sa uplatní predovšetkým vo vzťahu k odpadovým 

vodám. Opatrenia k náprave a sankčné nástroje sa týkajú všetkých zdrojov znečistenia, čím sa 

sankcionuje ich nezákonné použitie, kým ekonomické nástroje sa vzťahujú najmä k 

odpadovým vodám a ich vypúšťaniu do povrchových a podzemných vôd.   

 Kvalita vody je narušená rovnako ako ostatné zložky životného prostredia. Tento fakt 

bol u vody priznaný oveľa skôr než u ostatných zložiek životného prostredia. Práve ľudská 

činnosť sa priamo či nepriamo podieľa na znečisťovaní vôd. Najväčšou hrozbou pre vodu je 

priemyselná výroba (ropa, ropné produkty, organické a neorganické látky či rádioaktívne 

látky), poľnohospodárstvo a jeho chemizácia a mechanizácia (priemyselné a umelé hnojivá, 

pesticídy, odpadové vody), sídla (produkcia kvapalného a tuhého odpadu) a doprava (exhaláty 

a ropné produkty).   

 Aj podzemné vody, ktoré sú prednostne vyhradené pre zásobovanie obyvateľstva 

pitnou vodou sú znečisťované najmä chemikáliami z poľnohospodárstva, presakovaním zo 

skládok, infiltráciou nečistej vody zo závlah a haváriami. 

 



 3

3.1.1. Rozdelenie zdrojov znečistenia 

 

 Celkovo je možné rozdeliť dané zdroje ohrozenia či znečistenia vôd na dve kategórie, 

a to bodové zdroje znečistenia a plošné či difúzne zdroje znečistenia spojené so splachmi z 

terénu. Zároveň sa rozoznáva aj havarijné znečistenie, ako mimoriadne a závažné zhoršenie či 

ohrozenie kvality povrchových či podzemných vôd a jeho následky. 

 Kvalitu povrchových vôd významne ovplyvňujú bodové zdroje znečistenia, čo sú 

hlavne mestá a obce, priemyselné závody a objekty sústredenej poľnohospodárskej živočíšnej 

výroby. U miest a obcí je jedným z najdôležitejších ukazovateľov hodnotenia životného 

prostredia počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu. 

Bodové zdroje znečistenia ovplyvňujú kvalitu vody v povrchových tokoch a v 

nadväznosti aj kvalitu podzemných vôd v riečnych náplavoch. Úroveň ochrany týchto vôd pre 

znečistením sa hodnotí podľa vývoja vyprodukovaného, vypusteného a spoplatneného 

znečistenia, čomu sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť aj v súvislosti s 

požiadavkami EU a OECD. Produkcia znečistenia tohto druhu sa v posledných rokoch znižuje 

vo všetkých ukazovateľoch. Medzi dôvody tohto znižovania patria okrem iného nižšie objemy 

výroby či zrušenie priemyselných podnikov, obmedzenie používania hnojív v 

poľnohospodárstve, dôsledné dodržiavanie technológií výroby aj zvyšovanie čistiacich 

efektov vo vybudovaných čistiarniach.  

 Na kvalitu povrchových vôd však s ohľadom na pokračujúci pokles znečistenia z 

bodových zdrojov relevantne vplývajú nebodové zdroje znečistenia, ktorými sú plošné zdroje 

znečistenia. Medzi tieto zdroje zahŕňame znečistenie z poľnohospodárskej činnosti, eróziu, 

atmosférickú depozíciu33 a rozptylové zdroje znečistenia, čiže drobné neevidované zdroje 

znečistenia komunálneho a poľnohospodárskeho charakteru. Taktiež staré záťaže, najmä 

nebezpečné odpady môžu spôsobiť znečistenie pôdy, a tým podľa druhu uloženého odpadu 

ohrozovať aj kvalitu povrchových a podzemných vôd.  

Na rozdiel od ľahko identifikovateľných, lokalizovaných a merateľných bodových 

zdrojov znečistenia priemyselnej a komunálnej povahy sú plošné zdroje menej adresné, 

evidenčne náročnejšie a problematicky merateľné. Podiel plošného znečistenia je podstatný 

najmä v prípade dusičnanov, pesticídov a acidifikácie34 a je odlišný v rôznych oblastiach 

Českej republiky v závislosti na hustote osídlenia, intenzite a spôsobe poľnohospodárskeho 

hospodárenia či podielu čistenia vypustených odpadových vôd.  

                                                 
33 Prenos znečisťujúcich látok z atmosféry do vôd pomocou zrážok  
34 Okysľovanie – proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostredia, acidifikácia sa 

prejavuje zvyšovaním koncentrácie kyselinotvorných látok vo vodách s následným zvýšením pH vôd  
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 Negatívny dopad na kvalitu ako povrchových tak aj podzemných vôd má aj havarijné 

znečistenie, ktoré je jednorazové a často spojené s katastrofálnymi okamžitými dopadmi ako 

úhyn vodných organizmov. V roku 2007 bolo Českou inšpekciou životného prostredia celkom 

evidovaných 181 prípadov havárií na území Českej republiky, z toho podzemné vody boli 

zasiahnuté v 6 prípadoch. Z uvedeného množstva došlo k trom významnejším prípadom 

znečistenia35. 

 Najväčšou skupinou znečisťujúcich uniknutých látok ostali aj naďalej ropné látky, po 

ktorých nasledovali odpadové vody a chemické látky. V takmer polovici prípadov bol príčinou 

havárie ľudský faktor a havárie spôsobené dopravou sa radia medzi najpočetnejšie. 

 Pre účely vodného zákona (§ 40) je havária definovaná ako mimoriadne závažné 

zhoršenie alebo ohrozenie kvality povrchových alebo podzemných vôd. Ide o skutočnosť, 

ktorá je náhla a nepredvídaná a čiastočne alebo celkom neovládateľná. 

 O haváriu ide vždy, ak k ohrozeniu (ako neovládateľnému vniknutiu akýchkoľvek látok 

do prostredia, ktoré súvisí s povrchovými alebo podzemnými vodami) alebo zhoršeniu kvality 

vôd došlo ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, prípadne rádioaktívnymi žiaričmi a 

rádioaktívnymi odpadmi. Ďalším prípadom, kedy ide vždy o haváriu, je ak k ohrozeniu alebo 

zhoršeniu kvality vôd dôjde v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd alebo v 

ochranných pásmach vodných zdrojov. Prípady technických porúch a závad zariadení, v 

ktorom sa s hore zmienenými látkami nakladá, ale zatiaľ ešte nedošlo k úniku týchto látok, sa 

taktiež považujú vodným zákonom za havárie. 

 V prípade vzniku havárie je nevyhnutné zaistiť opatrenia (opatrenia k náprave sú bližšie 

vymedzené v sankčných nástrojoch), ktoré vedú k odvráteniu a minimalizácií jej následkov, 

pričom práce pri zneškodňovaní havárie riadi príslušný vodoprávny úrad.  

 Zároveň sa tomu, kto haváriu spôsobil alebo ju zistí ukladajú zo zákona povinnosti 

spočívajúce v bezodkladnom hlásení  havárie Hasičskému zboru Českej republiky alebo 

jednotkám požiarnej ochrany alebo Polícii Českej republiky, prípadne aj správcovi povodia. 

Táto ohlasovacia povinnosť je splnená ohlásením komukoľvek z uvedených subjektov. Účelom 

                                                 
35 ide o prípady:  1) UNIPETROL RPA s..o. Litvínov, kde v druhej polovici júla 2007 došlo v priebehu 

opravy BČOV k výraznému prekročeniu limitov vo viacerých ukazovateľoch vypusteného znečistenia do rieky 
Bíliny, čím bol spôsobený kyslíkový deficit 

   2) SARTOMER CZECH s.r.o., kde v septembri 2007 došlo v tomto subjekte k požiaru a k 
niekoľkým výbuchom vo výrobni kvapalných kaučukov. Aj keď na miesto boli povolané jednotky Hasičského 
záchranného zboru, ktoré uskutočnili zásah hasenia, dôsledkom zásahu bol únik vôd hasenia do podnikovej 
kanalizácie 

   3) CUKROVAR ĆESKÉ MEZIŘIČÍ, kde v septembri 2007 došlo k úniku väčšieho množstva 
vápenného mlieka z cukrovaru do rieky Dědiny, čím došlo k úhynu rybej obsádky v rieke v dĺžke asi 5 km. 
Príčinou havárie bola prevádzková nekázeň a neznalosť vyústenej dažďovej kanalizácie do rieky Dědiny 
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tejto povinnosti je umožniť rýchlu, efektívnu a koordinovanú činnosť k zabráneniu havárie 

alebo, pokiaľ už nastala, k odstráneniu jej príčin ako i k obmedzeniu a odstráneniu následkov. 

Podrobnosti ohľadne náležitostiach havarijného plánu, spôsobe a rozsahu havárií, ich 

zneškodňovaní a odstraňovaní ich škodlivých následkov obsahuje vyhláška č. 450/2005 Sb. 

 Ďalšou povinnosťou pôvodcu havárie je postupovať podľa havarijného plánu a podľa 

pokynov vodoprávneho úradu, ktorý riadi zneškodňovanie havárie, poprípade Českej inšpekcie 

životného prostredia, ak sa účastní zneškodňovania havárie. Tieto pokyny nemusia byť vydané 

formou správneho rozhodnutia a i v prípade, keby boli vydané nad rámec schváleného 

havarijného plánu, pôvodca havárie je povinný riadiť sa týmito pokynmi. 

 Povinnosti sú okrem pôvodcu havárie zákonom uložené aj iným subjektom. Ide o 

povinnosť Hasičského záchranného zboru, Polície a správcu povodia bezodkladne informovať 

o nahlásenej havárií príslušný vodoprávny úrad a Českú inšpekciu životného prostredia. Ak 

došlo k havárií v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych 

vôd, je Česká inšpekcia životného prostredia povinná informovať aj Ministerstvo 

zdravotníctva. 

 Ak ide o haváriu mimoriadneho rozsahu, kedy môžu byť závažným spôsobom ohrozené 

životy alebo zdravie ľudí či môže dôjsť k značným majetkovým škodám, postupuje sa 

primerane podľa ustanovení o ochrane pred povodňami, najmä v zmysle § 63 odst. 3 vodného 

zákona36. 

 Povinnosť spolupráce s hore uvedenými orgánmi pri uskutočňovaní opatrení pri 

odstraňovaní príčin a následkov havárie je stanovená pre pôvodcu havárie. Spolupráca vo 

forme poskytnutia potrebných údajov Českej inšpekcii životného prostredia a Hasičskému 

záchrannému zboru, ak to vyžiadajú, sa týka aj osôb, ktoré sa zúčastnili na zneškodňovaní 

havárie. 

 

3.1.2. Odpadové vody 

 

 Ochrane kvality (čistoty) vody sa venuje aj vodný zákon, ktorý zakotvil právny režim 

dvoch najvýznamnejších zdrojov ohrozenia tejto jej vlastnosti. Prvou z nich sú odpadové vody 

ako príklad bodového znečistenia vôd a upravené sú v ustanovení § 38 vodného zákona.  

 Základné kritéria na posúdenie označenia nejakých vôd za vody odpadové sú: 

                                                 
36 Je založená povinnosť vlastníkov nehnuteľností umožniť vstup, prípadne vjazd na svoje pozemky alebo stavby 

tým, ktorí riadia, koordinujú a vykonávajú opatrenia k zdolaní havárie, a povinnosti prispieť osobnou aj 
vecnou pomocou pri zdolávaní havárie na príkaz príslušných orgánov. V takej situácii nastupuje režim podľa 
zákona č. 240/2000 Sb., krízový zákon.  
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− vody po použití majú zmenenú akosť, tzn. zloženie alebo teplotu, 

− vody (iné než použité) odtekajúce z objektov v zákone uvedených môžu ohroziť akosť 

povrchových alebo podzemných vôd. 

 Pri posudzovaní zmeny akosti je nutné vychádzať z akosti vody pred jej použitím pre 

daný účel a porovnať ju s akosťou po jej použití (tzn. na konci procesu užívania, ešte pred 

prípadným čistením v čistiarni odpadových vôd). V prípade iných odtekajúcich vôd (napr. 

zrážkových) je nutné starostlivo zvážiť a preukázať, či môžu byť trvalo tak znečistené, že môžu 

v konkrétnom mieste ohroziť akosť povrchových alebo podzemných vôd.  

 Pri stanovení definície odpadových vôd je použitá v zákone kombinácia pozitívneho i 

negatívneho vymedzenia37. 

 Z hľadiska pozitívneho vymedzenia sú odpadovými vodami: 

− vody použité v obytných, priemyselných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných 

stavbách, zariadeniach alebo dopravných prostriedkoch, ak majú po použití zmenenú 

kvalitu a môžu ohroziť kvalitu povrchových alebo podzemných vôd, 

− iné vody z nich odtekajúce, ak môžu ohroziť kvalitu povrchových alebo podzemných vôd, 

− priesakové vody z odkalísk, s výnimkou vôd využitých spätne pre vlastnú potrebu 

prevádzkovateľom odkaliska, 

− priesakové vody zo skládok odpadu. 

 Odpadovými vodami však nie sú: 

− vody z drenážnych systémov odvodňovaných poľnohospodárskych pozemkov, 

− vody užité na plavidlách a chladiace vody vodných turbín, a  

− nepoužité minerálne vody z prírodného liečivého zdroja alebo zdroja prírodnej minerálnej 

vody. 

 Tieto vody nie sú odpadovými vodami a to bez ohľadu na ich kvalitu. Rozlíšenie, či 

nejaká voda je alebo nie je odpadová, má mimoriadny význam najmä z hľadiska 

uplatňovaných požiadaviek, napr. § 5 odst. 3 (povinnosť zabezpečiť odvádzanie, čistenie, 

prípadne iné zneškodnenie odpadových vôd) alebo § 8 odst. 1 písm. c) (k vypúšťaniu 

odpadových vôd do vôd povrchových alebo podzemných je potrebné povolenie vodoprávneho 

úradu). 

 Odpadovými vodami môžu byť aj vody použité v dopravných prostriedkoch, pokiaľ 

majú po použití zmenenú akosť. Tým sa pripustil aj mobilný zdroj znečistenia. Z praktických 

dôvodov však nie je prípustné povolenie odpadových vôd z dopravných prostriedkov. 

 S problematikou zneškodňovania odpadových vôd súvisia požiadavky Smernice Rady 

                                                 
37 Zrov. § 38 odst. 1 a 2 vodného zákona 
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91/217/EHS o čistení mestských odpadových vôd, ku ktorým sa ČR zaviazala vstupom do EU. 

Pre jej naplnenie je nutné do roku 2010 zaistiť, aby všetky aglomerácie s počtom 

ekvivalentných obyvateľov (EO) väčším ako 2 000 boli vybavené stokovými sústavami 

mestských odpadových vôd, aby v aglomeráciách s počtom EO väčším než 10 000 boli pred 

vypustením čistené podľa prísnejších požiadaviek a v aglomeráciách s počtom EO menším než 

2 000 boli čistené primerane, a aby mestské odpadové vody boli pred vypustením podrobené 

sekundárnemu čisteniu alebo inému rovnocennému čisteniu. ČR si k tejto požiadavke 

vyjednala prechodné obdobie do konca roku 2010 z dôvodu vysokej investičnej náročnosti 

opatrení na výstavbu kanalizácií a čistiarni odpadových vôd. Premietnutie tohto požiadavku je 

článok II. bod 6 zákona č. 20/2004 Sb., ktorý práve ukladá obciam nad 2 000 EO povinnosť 

zaistiť odkanalizovanie a zaistenie čistenia odpadových vôd na ich území práve do  31.12. 

2010. 

 V oblasti čistiarní odpadových vôd sa legislatívou uprednostňuje systém centralizácie 

čistiarní odpadových vôd, aby boli odvádzané odpadové vody zvedené do jednej „centrálnej“ 

čistiarne odpadových vôd v danej oblasti prostredníctvom zberného systému. Zberným 

systémom je kanalizácia, ktorá odvádza odpadovú vodu do čistiarne odpadových vôd, a 

samostatná čistiareň odpadových vôd, ktorá následne vyčistenú vodu vypúšťa do povrchových 

vôd.  

 Kanalizácia je podľa vodného zákona vodným dielom38. Oblasť vypúšťania 

odpadových vôd do verejných kanalizácií ako aj zásobovania pitnou vodou bola v 

predchádzajúcej právnej úprave súčasťou vodného zákona č. 138/1973 Sb., v súčasnosti je táto 

problematika upravená zákonom č. 274/2001 Sb., o vodovodoch a kanalizáciách pre verejnú 

potrebu. 

 Ak osoba vypúšťa odpadovú vodu do kanalizácie pomocou kanalizačnej prípojky či 

zaústením septiku alebo domovej čistiarne odpadových vôd, nepotrebuje k tomu nakladaniu 

povolenie vodoprávneho úradu. Je však povinný uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom 

kanalizácie, v ktorej sa stanovia aj určité podmienky vypúšťania odpadových vôd do 

kanalizácie ako napr. požiadavky na akosť, množstvo odpadových vôd, stočné – úplata za 

službu spojenú s odvádzaním a čistením, príp. zneškodňovaním odpadových vôd a pod (§ 8 

odst. 6 zákona o vodovodoch a kanalizáciách). Odpadové vody musia spĺňať emisné limity 

stanovené kanalizačným poriadkom. Ak by to tak nebolo, muselo by byť zaistené ich 

predčistenie pôvodcom odpadových vôd.  

                                                 
38 Kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor stavieb a zariadení, ktoré zahŕňa kanalizačné stoky, kanalizačné 

objekty, čistiarne odpadových vôd, ako i stavby k čisteniu odpadových vôd pred ich vypustením do kanalizácie 
(§ 2 odst. 2 zákona o vodovodoch a kanalizáciách) 
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 Predčistenie sa však najčastejšie týka priemyselných odpadových vôd, k vypúšťaniu 

ktorých do kanalizácií je potrebné povolenie vodoprávneho úradu. V mnohých prípadoch sú 

priemyselné odpadové vody čistené vlastnými priemyselnými čistiarňami odpadových vôd. 

 Komunálne odpadové vody môžu navyše majitelia nehnuteľností čistiť pomocou 

septiku, žumpy či domovej čistiarne odpadových vôd, ak v obci doposiaľ nie je zavedená 

kanalizácia alebo napojenie na kanalizáciu nie je technicky možné či ekonomicky únosné. 

Žumpa aj septik sa v zásade budujú ako železobetónové vodotesné objekty a vyžadujú 

pomerne veľké stavebné náklady v porovnaní s iným spôsobom likvidácie odpadových vôd. V 

prípade žumpy, ktorá sa buduje hlavne pri objektoch a budovách s menším počtom obyvateľov, 

je potrebné k investičným nákladom pripočítať aj permanentné náklady na vývoz a likvidáciu 

vo vhodnom zariadení, najčastejšie vo vhodnej čistiarni odpadových vôd.     

 V prípade zhromažďovania odpadových vôd v žumpe39, nie je treba mať povolenie 

vodoprávneho úradu, pretože žumpa nie je považovaná za vodné dielo a nevzťahuje sa na ňu 

režim vodného zákona. Jej vybudovanie podlieha iba ohláseniu stavebnému úradu podľa 

ustanovenia § 104 odst. 2 písm. b) stavebného zákona40.            

 K likvidácií odpadových vôd pomocou septiku41, ktorý nie je zaústený do kanalizácie, 

je nutné povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd od vodoprávneho úradu podľa ustanovenia § 

8 odst. 1 písm. c) vodného zákona. V povolení sú stanovené podmienky, ktoré septik musí 

spĺňať, ale v súčasnosti nie je táto prax vydávania povolenia k septiku veľmi častá, ak nie je 

septik doplnený o biologický stupeň čistenia.   

 Domová čistiareň odpadových vôd je vodným dielom podľa vodného zákona a jej 

zriadenie podlieha jednak stavebnému povoleniu a jednak povoleniu vypúšťaniu odpadových 

vôd z tejto čistiarne. Obe povolenia vydá vodoprávny úrad jedným rozhodnutím. Hoci jej 

zriadenie ako povinnosť neuvádza ani vodný ani iný zákon, vo väčšine prípadov, kde nie je 

použitá žumpa alebo septik, je jej zriadenie vhodné za účelom dosiahnutia emisných limitov 

stanovených vodoprávnym úradom. 

                                                 
39   Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do 

povrchových alebo podzemných vôd. Vody zo žúmp sa odvážajú fekálnymi vozmi na likvidáciu a platí, že 
žumpa musí byť nepriepustná. 

40 Ohláseniu stavebnému úradu podliehajú podzemné stavby do 300 m zastavanej plochy a hĺbky do 3 m, ak 
nejde o vodné dielo. Ak by boli tieto rozmery prekročené, podliehalo by vybudovanie žumpy povoleniu 
vodoprávneho úradu. 

41  Septik je prietoková zakrytá nádrž umiestnená v zemi slúžiaca k odsedimentovaniu splaškov. Priestor nádrže 
je rozdelený prepážkami na dve až tri postupne pretekané komory, v ktorých sa zhromažďuje usadzujúci a 
postupne vyhnívajúci kal. Zdržanie septiku by malo byť minimálne 5 dní, aby bol dosiahnutý účinok čistenia 
min. 20 %. Voda vytekajúca zo septiku silno zapácha a nie je možné jej vypúšťanie bez ďalšieho stupňa 
čistenia. Účinnosť čistenia septikov pri obytných budovách je možné zvýšiť segregáciou odpadových vôd, čo 
znamená, že fekálie sa zhromažďujú v bezodtokovej žumpe a ostatné vody z obydlia sú vedené priamo do 
septiku. 
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3.1.3. Škodlivé látky 

  

 Škodlivé látky sú druhým zdrojom znečistenia kvality vôd upraveným v ustanovení § 

39 vodného zákona. Ide o látky, ktoré môžu ohroziť kvalitu povrchových alebo podzemných 

vôd, ale nejde v tomto prípade o odpadové alebo banské vody. Ide o širokú kategóriu látok, 

ktoré zákon nemôže definovať taxatívnym výpočtom. 

 Na rozdiel od právneho režimu odpadových látok je každý, kto zachádza so škodlivými 

látkami je povinný urobiť potrebné opatrenia, aby nevnikli do povrchových alebo podzemných 

vôd a neohrozili ich prostredie.   

 Prísnejší režim sa uplatňuje v prípadoch, keď užívateľ škodlivých látok s nimi 

zaobchádza vo väčšom rozsahu alebo keď zaobchádzanie s nimi je spojené s väčším 

nebezpečenstvom pre povrchové alebo podzemné vody. Vtedy je užívateľ povinný vypracovať 

tzv. havarijný plán – plán opatrené pre prípady havárie a zároveň viesť záznamy 

uskutočnených opatrení, ktoré uchováva po dobu 5 rokov. Tento režim platí aj pre 

zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými látkami. 

 Pre tento prísnejší režim zákon zakotvil aj základné povinnosti preventívneho 

charakteru, ktoré primerane platia aj na použité obaly škodlivých látok. Medzi týmito 

povinnosťami je napríklad povinnosť umiestniť zariadenie, v ktorom sa škodlivé látky 

používajú, zachytávajú, skladujú, spracúvajú alebo dopravujú tak, aby bolo zabránené ich 

nežiaducemu úniku, povinnosť používať len také zariadenia, ktoré sú vhodné aj z hľadiska 

ochrany kvality vôd, povinnosť najmenej raz za 6 mesiacov kontrolovať sklady a skládky a 

najmenej raz za 5 rokov skúšať tesnosť potrubia a pod (§ 39 odst. 4 vodného zákona). 

 Zoznam nebezpečných (ako kovy a ich zlúčeniny, biocídy, chuťové korigenty, toxický 

kremík, fosfor a pod.) a zvlášť nebezpečných látok (charakterom jedy ako sú organofosforové a 

organocínové zlúčeniny, ortuť, kadmium, perzistentné minerálne oleje a pod.) tvorí prílohu 

vodného zákona (§ 39 odst. 3 vodného zákona). Tieto škodlivé látky zahŕňajú všetky 

skupenstvá (tuhé, kvapalné a plynné), keď akákoľvek látka mení akosť vody. Zoznam týchto 

látok vychádza zo zoznamov Smernice Rady 76/464/EHS o nebezpečných látkach 

vypúšťaných do vodného prostredia a Smernice Rady 80/68/EHS o ochrane podzemných vôd 

pred znečistením určitými nebezpečnými látkami. Nakladanie so škodlivými látkami je 

spravidla upravené zvláštnymi právnymi predpismi (hnojivá, chemické látky a pod.). 

 Avšak náležitosti nakladania so škodlivými látkami obsahuje ustanovenie § 3 vyhlášky 

č.450/2005 Sb, podľa ktorého majú užívatelia škodlivých látok povinnosť vybudovať a 
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prevádzkovať odpovedajúci kontrolný systém pre zisťovanie úniku škodlivých látok (§ 39 odst. 

4 vodného zákona) technickým zistením tesnosti zariadenia, v ktorom je škodlivá látka, 

zisťovaním prítomnosti škodlivej látky v okolí zariadenia, vrátane horninového prostredia a 

povrchových a podzemných vôd, meraním množstva škodlivej látky v zariadení so zistením 

dosiahnutia najvyššej hladiny škodlivej látky v zariadení alebo senzorickou kontrolou tesnosti 

zariadenia. 

 Vodný zákon v súvislosti so škodlivými látkami stanovil aj zákaz umývania 

motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov vo vodných tokoch alebo na miestach, 

kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd (§ 39 odst.9 

vodného zákona). Zákonodarca považoval za nutné zakotviť tento zákaz priamo do vodného 

zákona, pretože zbytkové pohonné či mazacie látky mohli zhoršiť kvalitu vody vo vodných 

tokoch. Dôvodom bol aj prudký nárast a prevádzka technicky nevyhovujúcich a značne 

opotrebovaných mechanizmov42.  

 

3.1.4 Ostatné zdroje znečistenia 

 

 Existujú aj ďalší možní znečisťovatelia vôd, ktorých sa nedarí jednoznačne zaradiť 

medzi odpadové vody či škodlivé látky. Takéto postavenie majú aj zrážkové voda a kyslé 

dažde. 

 Zrážková voda môže mať skupenstvo kvapalné (mrholenie, dážď) alebo tuhé (sneh, 

ľadovec). V podobe vodných pár je všade prítomná v ovzduší, pri ochladení sa opäť mení na 

kvapky, snehové kryštáliky či na ľadové hrudky a padá na zem. Tejto forme hovoríme 

atmosférické zrážky. Atmosférické zrážky ovplyvňujú kvantitatívne a kvalitatívne zásoby 

podzemných vôd. Atmosférická voda je najčistejším druhom prírodnej vody, avšak prechodom 

cez vrstvu vzduchu pohlcuje rôzne plynné, kvapalné a tuhé látky, čím sa znečisťuje. Obsahuje 

tým predovšetkým rozpustené plyny, ktoré tvoria normálne zloženie ovzdušia (kyslík, dusík, 

oxid uhličitý a vzácne plyny), ďalej plynné znečisteniny ovzdušia (oxid siričitý, oxid sírový, 

oxidy dusíka, amoniak a i.), ako aj tuhé látky (dym, prach, atď). Podľa miesta dopadu je ľahké 

usúdiť, že zloženie dažďovej vody v priemyselných oblastiach je iné (kyslé dažde) ako v 

čistých prírodných lokalitách.  

 Zrážkové vody, ktoré sa nazývajú kyslý dážď, vznikajú v dôsledku silného znečistenia 

ovzdušia. Nečistoty sa absorbujú vzdušnou vlhkosťou a prostredníctvom zrážok sa dostávajú 

                                                 
42  Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004 
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späť na zem. Kyslý dážď sú zrážky s hodnotou pH menšou ako 5,6 (pH zrážkovej vody je 5,6, 

pretože je vplyvom rozpusteného oxidu uhličitého slabo kyslá)43. 

 Zrážkové vody patria medzi významné plošné zdroje znečistenia povrchových vôd a sú 

hlavnou príčinou ich acidifikácie. Jedná sa o komplex prirodzených a antropogénnych príčin, 

procesov a ich dôsledkov. Prirodzené procesy, ktorých následkom je okysľovanie pôdy aj vody 

(napr. sopečná činnosť, niektoré mikrobiologické procesy vo vode), sú v súčasnosti 

mnohonásobne prevýšené priemyslovou činnosťou človeka, energetiky a dopravy. Medzi 

najzávažnejšie negatívne javy acidifikácie patrí znehodnocovanie zdrojov úžitkovej a pitnej 

vody, pretože acidifikované vody obsahujú nadmerné množstvo ťažkých kovov ohrozujúcich 

zdravie ľudí a hospodárskych zvierat. Zhubný vplyv majú aj na vodné rastliny, pretože vo 

vodách postupne vymiera fytoplanktón a jeho znížením sa dostáva svetlo hlbšie do vody, čím 

je voda postihnutých jazier až neprirodzene priehľadná – čistá. 

 Zrážkovú vodu ako obecne užívaný i technický termín nedefinuje priamo žiadny právny 

predpis. Právne nezáväzná norma ČSN EN 1085 (750160) – Čistenie odpadových vôd uvádza, 

že zrážkové vody sú vody z atmosférických zrážok, ktoré doposiaľ neobsahujú látky z povrchu.  

 Pojem zrážková voda používa aj zákon o vodovodoch a kanalizáciách, a to v ustanovení 

§ 1 odst. 3, kde zrážková voda je skratka pre povrchové vody vzniknuté zo zrážok44. Aj 

nariadenie vlády č. 61/2003 Sb. V ustanovení § 2 písm. b) používa termín „dažďovými 

vodami“, pričom z kontextu je opäť jasné, že sa jedná o povrchové vody vzniknuté z vôd 

zrážkových. Zaujímavosťou tu je práve definícia mestských odpadových vôd podľa nariadenia 

vlády, ktorými sú odpadové vody vypustené z domácnosti alebo služieb, vznikajúce prevažne 

ako produkt ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach (splašky), poprípade ich zmes s 

priemyslovými odpadovými vodami alebo s dažďovými vodami. 

 Na základe terminológie vodného zákona sa dá vyvodiť, že sa zrážková voda v 

momente dotyku povrchu stáva vodou povrchovou a v prípade, že presiakne až pod zemský 

povrch stáva sa vodou podzemnou45. Pokiaľ sa zmení jej kvalita znečistením z povrchu, stáva 

sa následne vodou odpadovou. Zrážková voda po dopade na povrch mení svoju akosť, pokiaľ 

sa jedná o urbanizovaný celok, spravidla v úvode dažďa. V priebehu dažďa sa akosť stabilizuje 

na rovnakých hodnotách ako má zrážková voda pred dopadom. V neurbanizovaných územiach 

má povrchová voda vzniknutá zo zrážkových vôd akosť odpovedajúcu množstvom znečistenia 

                                                 
43 Z chemického hľadiska možno kyslý dážď definovať ako atmosférickú vodu, v ktorej bol vyčerpaná tlmivá 

kapacita uhličitanového systému a na jej kyslosti sa podieľajú silné minerálne kyseliny.  
44 „....kanalizácia slúžiaca k odvádzaniu povrchových vôd vzniknutých odtokom zrážkových vôd (ďalej len 

„zrážková voda”)...” 
45 Ako dôsledok definície vôd v ustanovení § 2 odst. 1 vodného zákona: „povrchové vody sú vody prirodzene sa 

vyskytujúce na zemskom povrchu; tento charakter nestrácajú, ak pretekajú prechodne zakrytými úsekmi, 
prirodzenými dutinami pod zemským povrchom alebo v nadzemných vedeniach.“ 
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danú povrchom miesta dopadu. Ak je tým povrchom poľnohospodársky obrábaná pôda, môže 

sa trvanie znečistenia blížiť dobe trvania dažďa. Pri takom znečistení sa jedná o odpadovú 

vodu, ktorej možno hovoriť tiež prírodná odpadová voda. 

 Právne predpisy sa doposiaľ nezaoberajú touto problematikou a teda ani nemôžu presne 

špecifikovať požiadavky na akosť takých vôd, pretože je veľmi ťažké vymedziť akosť 

povrchovej vody vzniknutej zo zrážkových vôd bez vyhodnotenia miesta dopadu a prípadných 

rozborov vody46. 

 Povinnosť obmedziť znečistenie zrážkových vôd po dopade na povrch a znížiť také 

znečistenie, pokiaľ k nemu došlo a to bez ohľadu či sa jedná o urbanizovaný celok (intravilán) 

alebo územie mimo urbanizáciu (extravilán), je vecou každodenného jednania jednotlivcov i 

celej spoločnosti bez ohľadu na absenciu právneho ošetrenia. 

 

3.2. Informačné nástroje 

  

 Ak je potrebné, aby sa subjekty správali vo vzťahu k životnému prostrediu a jeho 

jednotlivým zložkám priaznivým spôsobom, musí byť pre nich zaistený a sprostredkovaný 

dostatok relevantných informácií aj o metódach, spôsoboch a postupoch k jeho obrane47. Tak aj 

účinné opatrenia k ochrane kvality vôd je možné realizovať iba na základe znalostí vodných 

pomerov a povahy činností, ktoré ju ovplyvňujú. Preto tu zohrávajú dôležitú úlohu práve 

informačné nástroje. 

 Právo na informácie je zakotvené na ústavnej úrovni (článok 35 odst. 2 Listiny 

základných práv a slobôd48) a rozvedené konkrétne v zákone č. 123/1998 Sb., o práve na 

informácie o životnom prostredí. Významným medzinárodným dokumentom zabezpečujúcom 

informácie o životnom prostredí je Aarhurský dohovor49 a komunitárnym dokumentom na 

danom úseku je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1367/2006 o použití ustanovení 

Aarhurského dohovoru na orgány a subjekty Spoločenstva.  

 Zákon o práve na informácie o životnom prostredí rozoznáva zverejňovanie informácií  

ich sprístupnením na základe žiadostí (§§ 3 – 10), aktívnym sprístupnením informácií ako 

                                                 
46 Zhrnutý záver prednášky Ing. Vladimíra Chaloupky, Ministerstvo zemědělství, december 2006 
47 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 2007, 

str. 227 
48 Článok 35 odst. 2 Listiny základných práv a slobôd upravuje právo každého na včasné a úplné informácie o 

stave životného prostredia a prírodných zdrojov a súvisí s obecným právom na informácie podľa článku 17 
Listiny základných práv a slobôd. 

49 Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnej ochrane v 
záležitostiach životného prostredia z roku 1998 (publikovaný pod č. 124/2004 Sb.m.s.) 
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vedenie a aktualizácia elektronických databáz (§ 10a), akými sú ďalej spomenuté informačné 

systémy, aj environmentálnym vzdelávaním, výchovou a osvetou (§ 13). 

 Informačným systémom je predovšetkým systém zisťovania a hodnotenia stavu 

povrchových a podzemných vôd. V jeho rámci sú zisťované informácie o stave a množstve 

povrchových a podzemných vôd, je vedená vodná bilancia a je vytvorený a vedený informačný 

systém, prostredníctvom ktorého sa sleduje a eviduje široká škála údajov, ako napr. množstvo a 

kvalita vôd, odbery vôd, vypúšťanie odpadových vôd atď. Správcovia povodí a ďalšie 

poverené odborné subjekty zaisťujú tieto povinnosti. Takto získané informácie slúžia najmä 

orgánom verejnej správy a odborným subjektom pre prípravu a realizáciu opatrení k ochrane 

vôd.  

 Konkrétnymi informačnými systémami, s ktorými pracuje odbor ochrany vôd 

Ministerstva životného prostredia sú Hydro-ekologický informačný systém a Digitálna 

databáza vodohospodárskych dát, ktoré slúžia ku zhromažďovaniu, vyhodnocovaniu a 

prezentácii dát s vodnou tematikou a sú spravované Výskumným ústavom vodohospodárskym 

T.G.M., IS ARROW (Assessment and Reference Reports of Water Monitoring) – informačný 

systém Monitoringu kvality vôd prevádzkovaný Českým hydrometeorologickým ústavom, 

VODA – informačný systém verejnej správy a povodňový informačný systém POVIS50. 

 

3.3. Koncepčné nástroje 

 

 Životné prostredie je dostatočne chránené, ak efektívne fungujú predovšetkým 

koncepčné nástroje slúžiace k jeho ochrane, a to platí samozrejme aj vo vodnom práve. Z 

hľadiska koncepčných nástrojov sa jedná najmä o rôzne koncepcie, plány či programy, ktorých 

vytváranie, prejednávanie a schvaľovanie sa uskutočňuje so zreteľom na požiadavky ochrany 

životného prostredia. Medzi hlavné úlohy týchto koncepcií v oblasti ochrany vôd patrí aj 

zabezpečenie ochrany čistoty vôd do budúcna. Jedná sa teda o preventívny princíp v oblasti 

ochrany vôd, ktorý nadobúda postupne na dôležitosti a mal by byť uplatňovaný veľmi 

dôsledne. Znečistenie vôd, najmä podzemných, a ekologická ujma, ktorá tým môže byť 

spôsobená, by v prevažnej časti prípadov bola neodstrániteľná. 

 Za strategické koncepčné nástroje v oblasti ochrany vôd sa považujú najmä plánovanie 

v oblasti ochrany vôd, územné plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo 

vodnom práve, plán rozvoja vodovodov a kanalizácií, povodňové opatrenia, vodoprávna 

evidencia a dokumentácia. S úpravou nástrojov ochrany čistoty vôd najviac súvisí plánovanie v 

                                                 
50 http://www.env.cz/cz/informacni_systemy 
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oblasti vôd,  posudzovanie vplyvov na životné prostredie a územné plánovanie, ktoré budú 

ďalej podrobnejšie rozvedené. 

 

3.3.1.  Plánovanie v oblasti vôd 

  

 Plánovanie v oblasti vôd nadväzuje na vodohospodárske plánovanie, ktoré má v ČR 

dlhú tradíciu. V predchádzajúcom vodnom zákone č. 138/1973 Sb. bol zavedený inštitút 

smerný vodohospodársky plán51, z ktorého vodoprávne úrady majú povinnosť vychádzať až do 

doby, keď budú spracované a schválené v príslušnej oblasti povodí nové plány oblastí povodí 

podľa § 25 vodného zákona 52( § 127 odst. 15 vodného zákona).   

 V súčasnosti prebieha plánovanie v oblasti vôd podľa Rámcovej smernice, cieľom 

ktorej je do roku 2015 dosiahnuť dobrý ekologický stav vôd, preto súčasťou plánovania je 

riešenie environmentálnych cieľov a požiadaviek na ochranu vôd, vodných útvarov, vodných a 

na vodu viazaných ekosystémov.  

 Pre účely plánovania v oblasti ochrany vôd je Česká republika rozdelená na 3 hlavné 

povodia, a to povodie Labe, povodie Dunaja a povodie Odry. To vychádza z hydrologického 

rozdelenia Českej republiky, pretože vody odtekajú do troch morí – Labe do Severného mora, 

Dunaj do Čierneho mora a Odra do Baltského mora. Platná právna úprava ČR je tvorená 

Plánom hlavných povodí Českej republiky a plánmi oblastí povodí, vrátane programov 

opatrení.  

 Plán hlavných povodí Českej republiky schválila vláda ČR dňa 23. mája 2007 

uznesením č. 562 a záväzné časti Plánu hlavných povodí Českej republiky boli následne 

vyhlásené nariadením č. 262/2007 Sb. Plán hlavných povodí ČR stanoví obecné rámcové ciele: 

− pre hospodárenie s povrchovými a podzemnými vodami, 

− pre ochranu a zlepšovanie stavu povrchových a podzemných vôd a vodných ekosystémov, 

− pre trvalo udržateľné užívanie týchto vôd, 

− pre ochranu pred škodlivými účinkami týchto vôd a pre zlepšovanie vodných pomerov, 

− ako aj pre ochranu ekologickej stability krajiny. 

  V rámci obecných cieľov sa plán venuje aj ochrane čistoty vody, a preto vo svojej 

záväznej časti určuje konkrétne ciele spočívajúce v cielenom znížení znečistenia nebezpečnými 

látkami, nutrientami a organickými látkami, tj. v zastavení alebo postupnom odstránení emisií 

týchto látok a zabránení ich vniknutiu z plošných zdrojov, ako aj v zamedzení vstupu 

                                                 
51 Ktorý nadviazal na štátny vodohospodársky plán ČSR spracovaný v rokoch 1949 - 1953  
52 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 71 
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znečisťujúcich látok do podzemných vôd a v zamedzení zhoršenia stavu všetkých vodných 

útvarov.  

 Cieľom pre ochranu čistoty vody je aj odvrátenie akéhokoľvek významného a trvajúceho 

trendu koncentrácie nebezpečných, zvlášť nebezpečných a iných škodlivých látok ako 

dôsledok ľudskej činnosti za účelom zníženia znečistenia podzemných vôd a dosiahnutie 

štandardov pre povrchové a podzemné vody v chránených územiach53. Rámcové opatrenia k 

ochrane čistoty vody predstavujú najmä monitoring, hodnotenie stavu kvality vody, 

pokračujúci rozvoj vodovodov a kanalizácií a čistenie odpadových vôd prostredníctvom 

mestských čistiarní.  

 Konkrétne ciele pre dané oblasti povodí, najmä obmedzenia pre nakladanie s vodami a 

limity pre využitie územia, sú stanovené plánmi oblastí povodí, ktoré sú záväzné pre 

rozhodovanie vodoprávnych úradov a podkladom pre výkon verejnej správy. Tieto ciele sú 

stanovené na základe rámcových cieľov a rámcových programov opatrení Plánu hlavných 

povodí Českej republiky, na základe potrieb a zisteného stavu povrchových a podzemných vôd, 

ako aj na základe potrieb užívania týchto vôd v danom území. 

 Plány oblastí povodí zabezpečujú správcovia povodí podľa svojej pôsobnosti v 

spolupráci s príslušnými krajskými úradmi a v spolupráci s ústrednými vodoprávnymi úradmi 

pre 8 oblastí povodí54. Plány oblastí povodí musia byť schválené do 22. decembra 2009, 

pričom súčasný stav spracovania plánov oblastí povodí je taký, že spracovatelia týchto plánov  

ich sprístupnili v auguste 2008 k pripomienkam.    

 Pri zostavovaní plánov oblastí povodí sa pri prípravných prácach vychádzalo z 

vymedzenia oblastí, zostavenia časových plánov, zhromaždenia podkladov a z analýzy 

charakteristík oblastí spolu s dopadom ľudskej činnosti55. Pre ochranu čistoty vody je pre 

jednotlivé plány podstatné najmä starostlivé hodnotenie stavu vôd z hľadiska ich plošného a 

bodového znečistenia, rizikovosti útvarov povrchových vôd pre pesticídy a iné látky, 

vytvorenie zoznamu kúpacích oblastí a rizikových záťaží a pod. Aj vymedzenie silno 

ovplyvnených vodných útvarov, ktoré majú v dôsledku ľudskej činnosti tak zmenený charakter, 

že ho nemožno vrátiť do prírodného stavu, prispieva k ochrane vody tým, že umožňuje 

pokračovanie ich špecifického využitia, ktoré poskytuje značné spoločenské aj ekonomické 

                                                 
53 Plán hlavných povodí ČR, záväzná časť, str. 15-16 
54 Tých 8 oblastí povodí sú oblasť povodia Horného a stredného Labe, oblasť povodia Hornej Vltavy, oblasť 

povodia Berounky, oblasť povodia Dolnej Vltavy, oblasť povodia Ohře a Dolného Labe, oblasť povodia Odry, 
oblasť povodia Moravy a oblasť povodia Dyje. Plány oblastí povodí sa preskúmavajú a aktualizujú každých 6 
rokov od dňa ich schválenia.   

55 Souhrnná zpráva o přípravných pracích Plánu oblastí povodí Horní Vltavy, str. 3 a 6 
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prínosy a zároveň umožňuje zmäkčiť opatrenia ku zlepšeniu kvality vody56. 

 Pri príprave návrhov plánov oblastí povodí boli konkretizované významné problémy 

nakladania s vodami, ktoré bránia dosiahnutiu základných cieľov. Medzi významné problémy 

dotýkajúce sa predovšetkým kvality vody patrí nedostatočné čistenie komunálnych a 

priemyslových odpadových vôd, znečistenie povrchových vôd v dôsledku intenzívneho chovu 

rýb, eutrofizácia vôd vo vodných nádržiach a znečistenie vôd živinami (fosfor a dusičnany), 

pesticídmi, nekontrolovateľnými únikmi škodlivých látok zo starých skládok a starých 

záťaží57. Existenciou týchto problémov je stav vodných útvarov nevyhovujúci a preto je 

zásadou, že sa urobí rozumné maximum pre jeho nápravu. 

 Preto na základe hore uvedených plánov sú vytvárané Programy opatrení, ktoré slúžia 

ako nástroj k náprave a k zaistení ochrany vody. Spracúvajú sa a schvaľujú ako súčasť Plánu 

hlavných povodí ( § 24 odst. 1 a 5 vodného zákona) a plánov oblastí povodí ( § 25 odst. 1 

vodného zákona). Programy opatrení k dosiahnutiu cieľov ochrany vôd musia  obsahovať 

základné opatrenia a tam, kde je to nutné, aj doplnkové či dodatočné opatrenia.  

 Tieto programy postihujú široké spektrum činností od zavádzania najlepších 

dostupných technológií pre čistenie komunálnych a priemyslových odpadových vôd, cez 

revitalizáciu vodných tokov až po obmedzenie plošného znečistenia a odstránenia starých 

ekologických záťaží58. Zároveň súčasťou programov opatrení majú byť aj časové 

harmonogramy ich realizácie a stratégia ich financovania. Podľa týchto programov môžu 

správne úrady uložiť prevedenie schválených opatrení vo verejnom záujme konkrétnym 

subjektom. 

 

3.3.2. Územné plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA, EIA) 

 

 Územné plánovanie možno označiť za komplexný koncepčný nástroj a dôležitý nástroj 

prevencie v oblasti ochrany životného prostredia. A hoci nie je nástrojom priamo 

ovplyvňujúcim kvalitu vody, predsa sa jeho prostredníctvom v územnom konaní dbá na 

ochranu vody. Príkladom toho je vydávanie záväzných stanovísk vodoprávnych úradov podľa 

vodného zákona, ktoré sú záväznou podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia59. 

 Na územné plánovanie, ktoré je úzko prepojené s koncepciou plánovania v oblasti 

                                                 
56 Souhrnná zpráva o přípravných pracích Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, str. 7 
57 Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy, str. 5 
58 Viď. napr. Návrh  Plánu oblasti povodí Dyje – stručný souhrn k návrhu, str. 24 
59 Záväzné stanoviska dotknutých orgánov ochrany životného prostredia nie sú podľa § 4 odst. 2 stavebného 

zákona a podľa § 149 odst. 1 správneho poriadku správnym rozhodnutím. Podľa predchádzajúcej právnej 
úpravy boli stanoviská vydávané formou samostatných správnych rozhodnutí, ktoré nebolo možné po 
nadobudnutí právnej moci meniť z dôvodov odstraňovanie rozporov.  
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ochrany vôd a nakladania s vodami, nadväzujú aj nástroje plošnej ochrany vôd. V ich rámci je 

ochrana čistoty vody zabezpečená stanovením limitov pre využitie územia, za ktoré okrem 

lokalizácie možno považovať nevyhnutnú ochranu a kapacitu zdroja podzemných vôd,  

ekologické a kapacitné možnosti prípadných diaľkových prevodov vôd u iných zdrojových 

oblastí, záplavové územia stanovené vodoprávnymi úradmi, ochranné pásma prírodných 

liečivých a iných vodných zdrojov a ochranné pásma vodovodných poriadkov a kanalizačných 

stok, chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd, zraniteľné a citlivé oblasti. Tieto limity sú 

záväzné a sú zohľadňované pri vypracovaní územne plánovacej dokumentácie. 

 V nadväznosti na § 5 odst. 3 vodného zákona, kde je pre stavebníkov zvýraznená 

povinnosť postupovať pri stavebnej činnosti aj v záujme ochrany čistoty vôd, sa pri 

vypracovaní územne plánovacej dokumentácie stanovia konkrétne povinnosti spočívajúce v 

zabezpečení vody a jej odvedeniu, čisteniu či iným zneškodnením odpadových vôd v súlade s 

vodným zákonom. Bez splnenia týchto podmienok nemôže stavebný úrad vydať stavebné 

povolenie, poprípade kolaudačný súhlas či rozhodnutie o zmene užívania stavby, čím je 

zabezpečená ochrana kvality vody. 

 V územnom konaní je dôležité aj stanovisko príslušného úradu o posúdení vplyvu 

zámeru na životné prostredie, ktoré sa vydáva v prípadoch, keď ide o zámer vyžadujúci takéto 

posúdenie. 

 

 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je prierezovým nástrojom ochrany 

životného prostredia a v jeho rámci sa rozlišujú dve základné roviny: koncepčné (strategické) 

posudzovanie – strategická EIA - SEA, ktorého predmetom je posúdenie vplyvov realizácie 

koncepčných dokumentov, plánov a pod., a posudzovanie zámerov (projektové posudzovanie) 

– projektová EIA, ktorého predmetom je posúdenie vplyvov určitých konkrétnych zámerov 

(napr. stavieb). Platnou právnou úpravou posudzovanie vplyvov na životné prostredie je zákon 

č. 100/2001 Sb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie60. 

 Právna úprava posudzovania vplyvov zámerov na životné prostredie zahŕňa aj 

posúdenie vplyvov na vodu, a to vo väzbe na zvláštny právny predpis, ktorým sa práve u vody 

ako zložky životného prostredia rozumie vodný zákon. Vodný zákon výslovne stanoví v 

ustanoveniach § 24 odst. 2 a § 25 odst. 2, že Plán hlavných povodí ČR aj plány oblastí povodí 

podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zvláštneho zákona, ktorým je 

                                                 
60 Zákon č. 100/2001 Sb. transponuje do českého právneho poriadku požiadavky smerníc vydaných v tejto 

oblasti, a to konkrétne Smernice Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a 
súkromných zámerov na životné prostredie, ktorá bola významne doplnení Smernicou Rady 97/11/ES, a 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní vplyvov niektorých plánov a programov 
na životné prostredie.  
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práve zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie61. 

 Pri posudzovaní vplyvov na vodu sa do úvahy berú nielen vplyvy, ktoré spôsobí 

uskutočnenie konkrétneho zámeru, ale aj jeho príprava, výstavba, ukončenie prevádzky, 

prípadná sanácia, demontáž či rekultivácia a skúmajú sa všetky faktory, ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť kvalitu a kvantitu vôd. Vymedzenie priamych vplyvov na čistotu vodu je pomerne 

jasné, ako napr. vypúšťanie nebezpečných látok v odpadových vodách, ale pri posudzovaní sa 

hodnotia aj nepriame vplyvy, ktorými môže byť pri vypúšťaní odpadových vôd znehodnotenie 

poľnohospodárskej pôdy a presakovanie škodlivín do podzemných vôd a ich následné možné 

znečistenie62. 

 Hodnotený zámer sa z hľadiska ochrany vody skúma, či nebude mať zásadný vplyv na 

kvalitu povrchových a podzemných vôd, či nebudú ohrozené vodné zdroje, či koncentrácia 

predmetných látok vo vypúšťanej vode nepresiahne prípustné limity stanovené právnymi 

predpismi, či nedôjde k zásahom, ktoré by negatívne ovplyvnili vodné zdroje verejného 

zásobovania pitnou vodou alebo lokálne studne alebo či v chránených územiach budú dodržané 

obmedzujúce podmienky, a pod. 

 Pre čistotu vody má význam aj tzv. synergický efekt63, na ktorý sa v hodnotení EIA 

nesmie zabúdať. Ak totiž v regióne, kde kvalita vody nie je vyhovujúca a emisie nebezpečných 

látok či vypúšťanie odpadových vôd dosahujú hraničné hodnoty, sa vyhovie zámeru na 

postavenie napr. spaľovne, dá sa očakávať zhoršenie stavu kvality vôd až jej zničujúci 

dôsledok. Preto sa  posudzovanie vplyvov konkrétneho zámeru deje v kontexte daného územia.  

 Podľa zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie sa medzi zámery, ktoré 

podliehajú obligatórnemu posúdeniu, ak presiahnu určitú zákonom stanovenú kapacitu, radia 

napríklad: 

− odber vody alebo prevod vody medzi povodiami, 

− čerpanie podzemnej vody alebo umele dopĺňanie zásob podzemnej vody, 

− čistiarne odpadových vôd, 

− projekty  vodohospodárskych úprav alebo iných opatrení ovplyvňujúcich odtokové pomery, 

− priehrady, nádrže a iné zariadenia určené k zadržaniu alebo akumulácii vody a v nej 

rozptýlených látok64. 

  Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je upravený ako samostatný 

                                                 
61 Dudová J.: Koncepční nástroje v oblasti ochrany vod, str. 175 a 176 in Damohorský M. - Stejskal V.: 

Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva (Sborník konference) 
62 Zrov. http://eia.arnika.org/zamery.shtml 
63    Zrov. http://eia.arnika.org/zamery.shtml 
64 Zámery podliehajúce obligatórnemu posúdeniu sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie ako kategória I, zámery uvedené v tej istej prílohe ako kategória II podliehajú 
fakultatívnemu posúdeniu, tj. ak je tak stanovené v zisťovacom konaní. 
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správny postup sui generis a nevzťahuje sa naňho v zásade (až na výslovne uvedené výnimky) 

správny poriadok. Výsledkom procesu je stanovisko EIA, ktoré je odborným podkladom pre 

vydanie rozhodnutia, no nie je hmotne-právne záväzný, ale zaväzuje iba procesne (lebo v 

stanovených prípadoch musí byť uskutočnené posúdenie a vydané stanovisko).  

 

 

3.4. Administratívne nástroje 

  

 Vo vodnom práve sú administratívnymi nástrojmi povolenie, súhlas a vyjadrenie 

upravené v druhej hlave vodného zákona. Na rozdiel od obecného nakladania s vodami, týmto 

nástrojom podliehajú činnosti, ktoré sa považujú za zvláštne nakladanie s vodami 

(povrchovými či podzemnými) a ich prostredníctvom má verejná správa prehľad nad užívaním 

vôd. Slúžia k zaisteniu cieľov, ktorými sú predovšetkým udržanie kvality a kvantity vôd, ako aj 

zachovanie biologickej funkcie ekosystémov. 

 

 3.4.1. Nakladanie s vodami 

  

 Nakladanie s vodami je podľa teórie správneho práva verejným užívaním65. Verejné 

užívanie má verejnoprávnu povahu, pretože na konkrétnom užití materiálneho statku určeného 

k verejnému užívaniu jednotlivými užívateľmi nemá vplyv prejav vôle vlastníka. Keďže voda 

ako všeobecne prístupný prírodný materiálny statok je predmetom užívania vopred 

nevymedzeného okruhu užívateľov, radíme ju preto do verejného užívania. V závislosti na 

vzniku právnej možnosti verejného užívania rozlišujeme dve skupiny verejného užívania. 

Prvou skupinou je obecné užívanie, kedy právo k nemu vzniká priamo zo zákona a druhou 

skupinou je zvláštne užívanie, kedy právo k užívaniu vyplýva z určitého správneho aktu 

vydaného príslušným správnym úradom.  

 Verejné užívanie je upravené aj vo vodnom zákone, ktorý používa pojem nakladanie s 

vodami, čím sa rozumie užívanie povrchových a podzemných vôd. Pri nakladaní s vodami sa 

rozlišuje na jednej strane užívanie vôd nevyžadujúce povolenie, tzv. obecné nakladanie a 

nakladanie, ktoré nevyžaduje povolenie priamo zo zákona, a na druhej strane zvláštne 

nakladanie, ktoré vyžaduje povolenie. 

 

 V rámci samotného nakladania s vodami zákon zároveň zakotvil aj základné 

                                                 
65 Hendrych D. a kol.: Správní právo, obecná část, 6.vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 303 a nasl. 
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povinnosti, ktoré takto vymedzené poskytujú primárny základ pre ochranu vôd a sú dôležitým 

nástrojom používaným voči súkromným aj verejným subjektom.  

 Základnou povinnosťou, ktorá je uložená každému, je dbať pri nakladaní s 

povrchovými a podzemnými vodami o ich ochranu a zabezpečovať ich hospodárne a účelné 

využívanie a dbať, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu ich energetického potenciálu a k 

porušovaniu verejných záujmov chránených zvláštnymi zákonmi. Týmito zákonmi sú napr. 

zákon o ochrane krajiny a prírody, zákon o životnom prostredí či zákon o starostlivosti o 

zdravie ľudu. Tieto povinnosti musí každý dodržovať aj v prípade, že to nie je výslovne 

stanovené v konkrétnom povolení alebo iným rozhodnutím vodoprávneho úradu. 

 Konkrétnejšie povinnosti, za účelom zaistenia základnej povinnosti, sú uložené 

výrobcom. Tí musia uskutočniť vo výrobe účinné úpravy, ktoré vedú k hospodárnemu 

využívaniu vodných zdrojov a zohľadniť najlepšie dostupné technológie (BAT - Best Available 

Techniques). Technológiou sa rozumie ako jej používanie, tak aj spôsob, akým je zariadenie 

navrhnuté, vybudované, prevádzkované či vyradené z činnosti. Pre stavebníkov je navyše 

stanovená povinnosť zabezpečiť podľa charakteru a účelu užívania stavieb zásobovanie stavieb 

vodou a zaistiť odvod, čistenie či iné zneškodňovanie odpadových vôd. 

 Veľmi dôsledne by mal byť v ochrane vôd uplatňovaný predovšetkým princíp 

prevencie. Znečistenie vôd, najmä  podzemných, a ekologická ujma, ktorá tým môže byť 

spôsobená, by vo väčšine prípadov bola neodstrániteľná. Preto pri obecnom nakladaní s 

povrchovými vodami sa nesmie ohrozovať kvalita alebo zdravotná nezávadnosť vôd (napr. pri 

praní prádla v rieke), narušovať prírodné prostredie (napr. pri sekaní rákosia), zhoršovať 

odtokové pomery (napr. zabránenie porušeniu odtokových korýt pri napájaní koní), 

poškodzovať brehy, vodné diela a zariadenia (napr. pri vodných športoch), zariadenia pre chov 

rýb a porušovať práva a právom chránené záujmy iných (napr. nevhodné odvedenie vody, v 

dôsledku ktorého dôjde k podmáčaniu domu). Podľa ustanovenia § 6 odst. 3 vodného zákona 

sa má takých dôsledkov vyvarovať každá osoba.  

 

 Obecné nakladanie s vodami upravené v ustanovení § 6 vodného zákona sa však týka 

len povrchových vôd, pretože každé nakladanie s podzemnými vodami sa považuje za zvláštne 

nakladanie.  

 Vo sfére obecného nakladania môže každý na vlastné nebezpečenstvo odoberať 

povrchové vody alebo s nimi inak nakladať pre vlastnú potrebu, ak k tomu nie je potreba 

zvláštneho technického zariadenia. Charakteristickým znakom je, že takto s vodami môže 

nakladať každý; ide o užívanie erga omnes. Pri tomto nakladaní s vodami nemôže jednotlivec 
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obmedziť alebo vylúčiť nakladanie inými užívateľmi. Nakladanie, ktoré by mohlo nad obvyklú 

mieru obmedziť ostatných užívateľov, je považované za nakladanie zvláštne, príp. za zakázané 

jednanie. K obecnému nakladaniu s vodami teda nie je potrebné povolenie či súhlas 

vodoprávneho úradu, pretože toto právo každému vyplýva priamo zo zákona. 

 Obecné nakladanie s vodami je možné len pre vlastnú potrebu, takže je z tohto 

nakladania vylúčené vyžívanie, hoci i len z časti, k podnikateľským účelom. To platí aj v 

prípade, že sú povrchové vody napr. akumulované vo vodnom diele, ktoré je vo vlastníctve inej 

osoby. 

 Zákon zároveň výslovne stanovil, že obecne je možné nakladať s vodami len na vlastné 

nebezpečenstvo. Tým sa potvrdzuje zásada, že za prípadné vzniknuté škody pri tomto 

nakladaní nie sú zodpovední správcovia vodných tokov, vlastníci vodných diel ani vlastníci 

pozemkov korýt vodných tokov či iné osoby. 

 Ďalšou podmienkou obecného nakladania s povrchovými vodami je, že k nemu nie je 

potreba zvláštneho technického zariadenia, ktoré pre svoju prevádzku potrebuje dodávať 

elektrickú, mechanickú či inú energiu. Povolenie či súhlas vodoprávneho úradu nie je potrebný 

k zachytávaniu povrchových vôd jednoduchými zariadeniami na jednotlivých pozemkoch a  

stavbách alebo k zmene prirodzeného odtoku vôd za účelom ich ochrany pred škodlivými 

účinkami týchto vôd. 

 Príkladom obecného nakladania s povrchovými vodami je napr. užívanie k rekreačným 

účelom ako je kúpanie, vodné športy, korčuľovanie na zamrznutej hladine, zachytávanie 

povrchovej vody pomocou jednoduchých hrádzí či odber povrchovej vody k zalievaniu záhrad 

pomocou kanvice, vedra a pod. Samozrejme, to platí za predpokladu, že zvláštny zákon 

nestanoví inak. 

 Vodoprávny úrad môže obecné nakladanie s povrchovými vodami po prevedenom 

vodoprávnom konaní v konkrétnom prípade upraviť, obmedziť, poprípade zakázať, ak to 

vyžaduje verejný záujem. Ten je špecifikovaný ako porušenie povinností uvedených v § 6 odst. 

3 vodného zákona (napr. ak hrozí ohrozenie stavu povrchových vôd je možné vydať zákaz 

používania vody k zalievaniu z dôvodu jej nedostatku) alebo možné ohrozenie bezpečnosti 

osôb. Tento verejný záujem je nutné vo vodoprávnom konaní dokázať. Zároveň platí, že za 

prípadnú ujmu, ktorá upravením, obmedzením alebo zákazom vznikne, nenáleží náhrada. Ak 

ide o obmedzenie alebo zákaz obecného nakladania s povrchovými vodami bližšie 

nešpecifikovaných osôb (napr. Zákaz kúpania v určitom mieste povrchových vodách z dôvodu 

bezpečnosti osôb), možno vyhlásiť rozhodnutie vodoprávneho úradu verejnou vyhláškou (§115 

odst. 14 vodného zákona).  
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 Užívanie povrchových vôd nevyžadujúce povolenie zo zákona je upravené v 

ustanoveníach §§ 7 a 8 vodného zákona. Nejde o obecné nakladanie s vodami a aj napriek 

tomu zákon stanovil, že v týchto prípadoch nie je potrebné povolenie. Takýmto užívaním je 

užívanie povrchových vôd k plavbe a odber vody potrebnej k prevádzke plavidiel. Zákon 

pritom prevádzkovateľom plavidiel stanoví určité povinnosti z hľadiska ochrany vôd, ako sú 

vybavenie plavidiel zariadeniami k akumulácii odpadových vôd alebo zákaz vypúšťania 

odpadových vôd a škodlivých látok z plavidiel do povrchových vôd.  

 Povolenie k nakladaniu s vodami ďalej nie je potrebné pre čerpacie pokusy vykonávané 

pri hydrogeologickom prieskume alebo pri prieskume výdatnosti zdrojov podzemných vôd ( § 

8 odst. 3 písm. a) vodného zákona). V prípade presiahnutia limitov v podobe trvania dlhšieho 

ako14 dní alebo pri odbere vody prekračujúcej 1 l/s, je povolenie vodoprávneho úradu nutné. 

 Odber povrchových a podzemných vôd pre zisťovanie a hodnotenie stavu týchto vôd (§ 

8 odst. 3 písm. b) vodného zákona), ktorý je upravený v ustanovení § 21 vodného zákona, je po 

nakladaní pre čerpacie pokusy novinkou zavedenou euronovelou vodného zákona, ku ktorému 

nie je povolenie potrebné. 

 Aj naďalej však povoleniu nepodliehajú jednorazové odbery povrchových či 

podzemných vôd pri záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach, požiaroch a iných 

živelných pohromách ako aj nakladanie s povrchovými vodami pri cvičeniach a zásahoch 

Hasičského záchranného zboru ČR a iných subjektov.66 Pri cvičení musí byť nakladanie s 

vodami prejednané s vodoprávnym úradom (§ 8 odst. 3 písm. a) a b) vodného zákona). 

 

 Všetky ostatné činnosti alebo užívanie vôd je zvláštnym nakladaním s vodami, ku 

ktorému sa vyžaduje povolenie alebo súhlas vodoprávneho úradu. Oprávnenie k zvláštnemu 

nakladaniu vzniká vždy menovite určenému užívateľovi – adresátovi aktu. Zvláštne nakladanie 

sa týka podzemných vôd a povrchových vôd, ak nepodliehajú obecnému nakladaniu alebo 

užívaniu bez potreby povolenia. Zvláštne nakladanie s vodami nie je definované vo vodnom 

zákone ako je to v prípade obecného nakladania. Spôsob a doba užívania, limity užívania či 

ďalšie podmienky sú stanovené priamo povolením. Prekročením týchto povinností a medzí 

alebo ich obchádzaním sa daná osoba vystavuje možnému sankčnému postihu za nezákonné 

nakladanie s vodami. 

 

3.4.2. Povolenie 

                                                 
66 Okrem Hasičského zboru ČR sú to ešte jednotky požiarnej ochrany, Polícia ČR alebo ozbrojené sily ČR. 
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 Inštitút povolenia je vo vodnom zákone upravený v §§ 8 až 16 a je považovaný za jeden 

zo základných nástrojov ochrany kvality aj kvantity vôd.  

 Povolenie je z hľadiska teórie správneho práva správnym rozhodnutím. Správne 

rozhodnutie je individuálnym správnym aktom vydaným v správnom konaní, čiže rozhodnutím 

v konkrétnej veci voči konkrétnym adresátom.. Ide o prejav zverenej verejnej moci správnym 

orgánom, čo znamená, že sa povolením autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach 

adresátov verejnej správy, ktorí nie sú v rovnoprávnom postavení so správnym orgánom. Pre 

svojich adresátov je teda povolenie aktom právne záväzným, vydaným na základe zákona67. 

  Následne je teda možné povolenie definovať ako jednostranný prejav vôle 

vodoprávneho úradu na základe vodného zákona. Ide o rozhodnutie konštitutívne, ktoré 

záväzne v konkrétnej veci zakladá práva a ukladá povinnosti menovite určeným osobám 

nadobudnutím právnej moci. To platí aj v prípade, že práva udelené týmto povolením je možné 

realizovať až v budúcnosti. Povolenie vydáva na žiadosť oprávneného príslušný vodoprávny 

úrad vo vodoprávnom konaní. 

 Zákon stanovil nutnosť vydania povolenia najmä v prípadoch, ktoré môžu negatívne 

vplývať na kvalitu či kvantitu vody. Samotný vodný zákon rozlišuje štyri typy povolení, ktoré 

sa týkajú ako nakladania s vodami, tak aj iných zvláštnych činností.  

 

Povolenie k nakladaniu s povrchovými alebo podzemnými vodami 

 Právo nakladať s vodami je právom, ktoré vyplýva z ustanovení zákona alebo z 

povolenia vodoprávneho úradu. Bez tohto povolenia je možné s povrchovými a podzemnými 

vodami nakladať, ak ide o vyššie spomenuté obecné nakladanie s vodami alebo o nakladanie, 

ku ktorému zo zákona nie je potrebné povolenie.  

 Povolenie k nakladaniu s vodami sa vydáva fyzickým alebo právnickým osobám na 

základe ich žiadosti (§ 8 odst. 2 vodného zákona). Osoba, ktorej bolo udelené platné povolenie 

k nakladaniu s vodami je oprávnená nakladať s vodami v rozsahu a v súlade s účelom 

stanovenom v povolení. Povolenie je vydávané na časovo obmedzenú dobu a môžu v ňom byť 

navyše stanovené aj podmienky či povinnosti, za ktorých sa toto povolenie vydáva.  

 K udeleniu povolenia k nakladaniu s vodami je príslušný vodoprávny úrad po 

uskutočnenom vodoprávnom konaní. Príslušným vodoprávnym úradom je obecný úrad obce s 

rozšírenou pôsobnosťou, ak ním nie je krajský úrad, poverený obecný úrad alebo újezdní úrad. 

 Zákon priznáva tzv. vecný charakter povoleniu k nakladaniu s vodami, ako aj povoleniu 

                                                 
67 Meritum (Výkladová rada ASPI), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006, str. 239 a nasl. 
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k niektorým činnostiam podľa § 14 a povoleniu k vypúšťaniu odpadových vôd s obsahom 

zvlášť nebezpečných látok do kanalizácie podľa § 16. Také povolenie, vydané pre účel spojený 

s vlastníctvom stavieb i vodných diel, príp. pozemkov, prechádza spolu s ich vlastníctvom na 

ich nových nadobúdateľov a v stanovenom rozsahu aj na ich užívateľov, v prípade, že budú 

slúžiť účelu uvedenému v povolení. Nadobúdateľ či užívateľ nehnuteľností spojených s 

nakladaním s vodami je ako nový oprávnený subjekt povinný oznámiť túto skutočnosť 

príslušnému vodoprávnemu úradu v lehote 2 mesiacov odo dňa prevodu. Euronovelou bol 

rovnaký princíp stanovený aj pre užívateľov. 

 Platné povolenie k nakladaniu s vodami však nezaloží práva k cudzím pozemkom a 

stavbám. Preto ak je potrebné užívať tieto cudzie nehnuteľnosti k povolenému nakladaniu s 

vodami, musí si potrebné práva k nim zaistiť oprávnený dohodou s ich vlastníkmi, príp. 

užívateľmi. 

 V prípade, že vodoprávny úrad nestanoví v povolení inak, môže oprávnený umožniť 

nakladanie s vodami aj inej osobe. Zákon tu fakticky umožňuje nakladanie s vodami inými 

osobami, s vedomím oprávneného. Na návrh alebo z vlastnej iniciatívy môže vodoprávny úrad 

v zákonom stanovených prípadoch platné povolenie k nakladaniu s vodami zmeniť alebo zrušiť 

(§ 12 vodného zákona). 

 Povolenie k nakladaniu s vodami však zaniká (§ 13 vodného zákona) : 

− uplynutím doby, na ktorú bolo udelené, 

− zánikom vodného diela, ktoré nakladanie s vodami umožňovalo, 

− zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo povolenie udelené, ak 

nedošlo k prechodu oprávnení na ďalšieho nadobúdateľa. 

  Vodný zákon obsahuje výpočet činností (§ 8 odst. 1 vodného zákona), ku ktorým je 

potrebné získať povolenie k nakladaniu s povrchovými a podzemnými vodami, ale tento 

výpočet nie je taxatívny, keďže aj iné nevymenované činnosti podliehajú povoleniu 

vodoprávneho úradu68. Povoleniu však predovšetkým podlieha odber povrchových a 

podzemných vôd a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd. 

  Povolenia k odberu povrchových a podzemných vôd sa týkajú predovšetkým 

ochrany množstva vody. Z vodného zákona (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1., písm b) bod 1 a § 6) 

vyplýva, že pre každý odber podzemnej vody a odber povrchovej vody, pri ktorom sa užíva 

zvláštne technické zariadenie – čerpadlo, je nutné povolenie vodoprávneho úradu. Na základe 

                                                 
68 Medzi iné činnosti patrí napr. akumulácia vôd, využívanie energetického potenciálu, užívanie vôd k chovu rýb 

a vodnej hydiny alebo za účelom podnikania, čerpanie vôd za účelom znižovania ich hladiny, k umelému 
obohacovaniu podzemných zdrojov vôd povrchovou vodou, čerpanie vôd a ich následné vypúšťanie za účelom 
získania tepelnej energie, čerpanie znečistených podzemných vôd za účelom zníženia ich znečistenia a ich 
následné vypustenie a iné. 
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tohto povolenia vznikne danému subjektu právo nakladať s povrchovou a podzemnou vodou, 

resp. právo ju odoberať a používať na účely uvedené v povolení. Z právneho hľadiska sa 

oprávnený stane vlastníkom vody, ktorú odobral, resp. legitímne okupoval, pokiaľ nebola 

odobratá pre inú osobu. Pri inom spôsobe nakladania s vodou, akým je napr. akumulácia, 

vzdúvanie vôd a pod., sa právna povaha vôd nemení a naďalej im ostáva štatút povrchových a 

podzemných vôd, s ktorými možno nakladať len takým spôsobom ako to dovoľuje zákon či 

vydané povolenie. 

  Euronovelou vodného zákona bolo stanovené, že platnosť povolení k odberom vôd ako 

aj povolení k vypúšťaniu odpadových vôd, ktoré nadobudli právnu moc do 31.12.2001, zaniká 

najneskôr dňom 1.1.2008, ak nezaniknú uplynutím doby, na ktorú boli udelené, ak je táto doba 

kratšia. Výnimku z tohto režimu však tvoria povolenia k odberom podzemných vôd zo zdrojov 

určených pre individuálne zásobovanie domácností pitnou vodou, ktoré tomu zániku 

nepodliehajú. 

  Tým bola v posledných rokoch aktuálna problematika zániku, predlžovania povolení či 

ich nových žiadostí. V prípade podzemných vôd sa daná problematika líšila u studní fyzických 

osôb vybudovaných pred rokom 1955, ktoré sú automaticky povolené a u studní fyzických 

osôb vybudovaných po roku 1955, pre ktoré bolo nutné predlžovať či žiadať nové povolenia. 

Iná bola situácia pri odberoch vody právnickými či podnikajúcimi fyzickými osobami, kde 

nehralo rolu kedy bola studňa vybudovaná, preto sa povolenia predlžovali alebo žiadali nové69. 

  Na ochranu množstva vody stanoví vodoprávny úrad v povolení k odberu vôd 

minimálny zostatkový prietok povrchových vôd alebo minimálnu hladinu podzemných vôd70, 

pokiaľ pri odbere môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu týchto hodnôt (§§ 36 a 37 vodného 

zákona). 

  Povolenia k vypúšťaniu odpadových vôd do vôd povrchových a podzemných sú na 

druhej strane zamerané najmä na ochranu kvality vody, pretože vypúšťanie odpadových vôd do 

povrchových a podzemných vôd môže veľmi negatívne ovplyvniť vodné zdroje, ktoré je treba  

podľa vodného zákona chrániť. Práve inštitút povolenia umožňuje regulovať znečistenie vôd. 

Preto je možné vypúšťať odpadové vody iba na základe povolenia a to do vôd povrchových, 

ale aj do vôd podzemných.  

 Pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd vychádza vodoprávny úrad z hodnôt 

                                                 
69    Viď. www.zanikpovoleni.cz 
70 Ide o minimálny zostatkový prietok, ktorý ešte umožňuje obecné nakladanie s povrchovými vodami a 

ekologické funkcie vodného toku, zatiaľčo minimálna hladina podzemných vôd je hladina, ktorá ešte 
umožňuje trvalo udržateľné užívanie vodných zdrojov a pri ktorej nedôjde k narušeniu ekologickej stability 
ekosystémov vodných útvarov s nimi súvisiacimi. 
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ukazovateľov stanovených už hore zmieneným nariadením vlády č. 61/2003 Sb.71 a je povinný 

prihliadnuť k najlepšie dostupným technológiám v oblasti zneškodňovania týchto odpadových 

vôd. Vodoprávny úrad preto v povolení uvedie druh odpadových vôd, charakteristiku výrobnej 

činnosti, určenie miesta výpuste odpadových vôd, pre ktoré je povolenie vydané, ako aj emisné 

limity a lehotu k ich dosiahnutiu. 

 Ten, kto vypúšťa odpadové vody do vôd povrchových alebo podzemných, je povinný 

merať objem vypustených odpadových vôd a mieru ich znečistenia (v stanovenom mieste a 

stanoveným spôsobom) podľa podmienok stanovených v povolení vodoprávneho úradu a 

výsledky merania predávať tomu úradu. Vodoprávny úrad môže uložiť túto povinnosť takej 

osobe z vlastného podnetu rozhodnutím i mimo vodoprávne konanie o povolení k nakladaniu 

s vodami (§ 10 odst. 4 vodného zákona). 

 Zákon však výslovne zakotvil zákaz priameho vypúšťania odpadových vôd do vôd 

podzemných (§ 38 odst. 4 vodného zákona). Táto úprava odstraňuje nedostatočnú transpozíciu 

smernice Rady č. 80/68/EHS, o ochrane podzemných vôd pred znečistením spôsobeným 

určitými nebezpečnými látkami – ošetrením tzv. nepriameho vypúšťania, čo smernica definuje 

ako privádzanie látok zmienených v zoznamoch tvoriacich prílohy smernice do podzemných 

vôd preniknutím pôdou alebo pôdnym podložím. Výnimku zo zákazu môže povoliť 

vodoprávny úrad v celkom ojedinelých prípadoch jednotlivých rodinných domov a stavieb k 

individuálnej rekreácií na základe posúdenia vplyvu odpadových látok na akosť podzemných 

vôd (§ 38 odst. 4 vodného zákona). Predpokladá sa, že odpadové vody budú najskôr vyčistené 

na úroveň stanovenú vodoprávnym úradom. Musí ísť o odpadové vody neobsahujúce 

nebezpečné škodlivé látky alebo zvlášť nebezpečné škodlivé látky. V žiadnom prípade však ani 

vyčistené odpadové vody nesmú byť vypustené priamo do pásma nasýtenia, teda do 

podzemných vôd. 

 Pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd do vôd povrchových či podzemných, má 

vodoprávny úrad prihliadať k potrebe dosiahnutia alebo zachovania vyhovujúceho stavu 

povrchových a podzemných vôd a na vodu naviazaných ekosystémov a zároveň má posúdiť 

možnosti obmedzenia znečistenia pri zdroji, obmedzenia emisií do životného prostredia a 

možnosť opätovného využívania odpadových vôd (§ 38 odst. 6 vodného zákona). Preto 

niektoré domácnosti môžu vyčistenú odpadovú vodu spätne použiť, napr. na zalievanie či 

zavlažovanie. Nie je k tomu potrebné povolenie, ak vyčistené odpadové vody nemôžu vniknúť 

do podzemných vôd a ohroziť tak ich kvalitu. Ak by k tomu došlo, išlo by o nedovolené 

                                                 
71 Ukazovatele prípustného znečistenia vôd charakterizujú maximálne znečistenie vôd, do ktorého majú byť vody 

vypúšťané (najčastejšie povrchové vody vo vodnom toku), a ďalej sa s ich pomocou vymedzí maximálna 
miera znečistenia vypúšťaných odpadových vôd. 
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vypúšťanie odpadových vôd, za čo by hrozila pokuta. Tomu je možné predísť včasným 

zistením hydrogeologických podmienok alebo vystavením hydrogeologického posudku, čím je 

vlastne vyjadrenie osoby s odbornou spôsobilosťou k povoleniu nakladať s podzemnými 

vodami. 

 Vo výnimočných prípadoch a za dodržania stanovených podmienok môže vodoprávny 

úrad povoliť vypustenie odpadových vôd s hodnotami ukazovateľov znečistenia vyššími, než 

sú hodnoty stanovené nariadením vlády. Ide o prípady ako uvedenie čistiarne odpadových vôd 

do prevádzky alebo pri nevyhnutných opravách či zmenách zariadení na zneškodňovanie 

odpadových vôd a pod (§ 38 odst. 9 vodného zákona). Na žiadosť znečisťovateľa je taktiež 

možné povoliť vypúšťanie odpadových vôd z obcí s tzv. „voľnými výpustami“, teda bez 

dostatočného čistenia, a to len na nevyhnutnú dobu, kým bude riadne čistenie týchto 

odpadových vôd zaistené odpovedajúcim zariadením.  

 

 

Povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd s obsahom zvlášť nebezpečne škodlivej látky do 

kanalizácie 

 Významným prostriedkom na kontrolu čistoty vôd je vydávanie povolení na vypúšťanie 

odpadových vôd, u ktorých možno dôvodne predpokladať, že obsahujú jednu alebo viac zvlášť 

nebezpečných škodlivých látok, do kanalizácie (§ 16 odst. 1 vodného zákona). Zoznam zvlášť 

nebezpečných látok je prílohou č.1 vodného zákona. 

 Pri vydávaní povolenia je príslušný vodoprávny úrad viazaný emisnými štandardmi a 

lehotami pre ich dosiahnutie stanovených v nariadení vlády č. 61/2003 Sb. V prípade 

vypúšťania týchto odpadových vôd z jednej alebo viacerých jednotlivých technologicky 

vymedzených výrob, povolenie je potrebné pre každú z týchto výrob. 

 V povolení k vypúšťaniu týchto odpadových vôd do kanalizácie zároveň vodoprávny 

úrad uloží povinnosť zriadiť kontrolné miesto a spôsob merania objemu vypustených 

odpadových vôd, mieru ich znečistenia zvlášť nebezpečnými škodlivými látkami ako aj 

spôsob, ktorým mu budú predávané výsledky merania (§ 16 odst. 4 vodného zákona). Pri 

stanovení všetkých podmienok a limitov prihliada k schválenému kanalizačnému poriadku. 

Vodoprávny úrad môže upustiť od tejto povinnosti a nahradiť ju podmienkami prevádzky 

zariadenia s dostatočnou a preukázateľnou účinnosťou, ak je také zariadenie inštalované pre 

odstraňovanie zvlášť nebezpečne škodlivých látok z odpadových vôd vypustených do 

kanalizácie (§ 16 odst. 5 vodného zákona).  

 Táto úprava bola nevyhnutná s ohľadom na požiadavky smerníc ES. Ide predovšetkým 
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o smernicu Rady 76/464/EHS o znečistení určitými nebezpečnými látkami vypustenými do 

vodného prostredia, a nadväzujúce smernice, ktoré jednoznačne požadujú stanoviť emisné 

limity na výpusty  odpadových vôd s obsahom zvlášť nebezpečnej škodlivej látky z výrobného 

zariadenia alebo na výpusty zo zariadenia určeného k čisteniu alebo zneškodneniu týchto vôd. 

Dôvodom je riedenie a iné procesy, ktoré v kanalizácii prebiehajú a ktoré môžu zmeniť 

koncentráciu i chemický stav zvlášť nebezpečnej látky tak, že po zmiešaní s odpadovými 

vodami už nie je možné poriadne zmerať požadované parametre a porovnávať ich s limitmi pre 

vypúšťanie72.  

 Ďalšou smernicou je Rámcová smernica, ktorá zavádza v prílohe X zoznam prioritných 

látok a prioritných nebezpečných látok pre vodné prostredie a v čl. 16 požaduje prijatie 

špecifických opatrení na cielené zníženie vypúšťaní, emisií a únikov týchto látok. 

 Požiadavky týchto smerníc boli transponované novelou vodného zákona, ktorá zároveň 

v § 38 odst. 5 zmocnila vládu k prijatiu Programu na zníženie znečistenia povrchových vôd 

nebezpečnými škodlivými látkami a zvlášť nebezpečnými škodlivými látkami. Tento program 

je určený pre vodoprávne úrady k využitiu pri vydávaní rozhodnutí vo vodoprávnom konaní a 

pri prijímaní ďalších opatrení k obmedzeniu znečistenia povrchových vôd týmito 

nebezpečnými látkami, ako aj pre Českú inšpekciu životného prostredia k využitiu pri 

plánovaní a realizácii kontrolnej činnosti v tejto oblasti. Ďalej je program určený pre subjekty 

nakladajúce s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými škodlivými látkami, pretože zhŕňa rôzne 

súčasné ako aj pripravované obmedzujúce opatrenia vo vzťahu k jednotlivým látkam, termíny 

pre ich splnenie a trendy v oblasti obmedzovania nakladanie s týmito látkami. 

 Spracovaný program je platný pre celé územie ČR a termín pre realizáciu opatrení 

podľa tohto programu sa stanovil na 31. decembra 2009. Dosiahnutie cieľov programu je 

vynútiteľné a môže byť, podľa § 12 písm h) vodného zákona, dôvodom pre zmenu vydaných 

vodoprávnych rozhodnutí. 

 

Stavebné povolenie k vodným dielam  

 Stavebné povolenie je potrebné k uskutočneniu vodných diel, k ich zmenám a zmenám 

ich užívania, ako aj k ich odstráneniu !§ 15 odst. 1 vodného zákona). Vodnými dielami sú 

najčastejšie studňa, vodovod, zariadenie k čisteniu odpadových vôd a pod. Ich demonštratívny 

výpočet uvádza vodný zákon v ustanovení § 55 odst. 1, zatiaľčo odst. 2 vymedzuje, ktoré 

zariadenia za vodné dielo nie sú považované. V pochybnostiach, či ide o vodné dielo, rozhodne 

                                                 
72  Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, § 16 
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miestne príslušný vodoprávny úrad. 

 Ak má vodné dielo slúžiť k nakladaniu s vodami, je možné vydať stavebné povolenie k 

vodnému dielu, ak žiadateľ získa odpovedajúce povolenie k nakladaniu s vodami najneskôr 

súčasne s povolením stavby vodného diela. To platí aj v prípade, že reálne bude možné 

nakladať s vodami týmto spôsobom až po zriadení vodného diela. Prakticky bude povoľované 

nakladanie s vodami a s tým súvisiace vodné dielo súčasne (§ 15 odst. 1 vodného zákona). Ide 

však o dve rôzne vodoprávne konania a rôznym priebehom.  

 Vodoprávny úrad v stavebnom povolení môže stanoviť povinnosti či podmienky, za 

ktorých sa vydáva a účel, ktorému má vodné dielo slúžiť. V tomto prípade je vodoprávny úrad 

špeciálnym stavebným úradom podľa stavebného zákona (§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb.) a vykonáva pôsobnosť stavebného úradu, okrem právomoci vo veciach 

územného rozhodovania. Preto stavebné povolenie pre vodné dielo môže vodoprávny úrad 

vydať len so súhlasom73 obecného stavebného úradu príslušného k vydaniu územného 

rozhodnutia, ktorý overuje dodržanie jeho podmienok. Ak sa nevydáva územné rozhodnutie ani 

územný súhlas, stačí vyjadrenie obecného stavebného úradu o súlade navrhovaného vodného 

diela so zámermi územného plánovania.  

 Ohláseniu vodoprávneho úradu podliehajú aj udržovacie práce, ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť životné prostredie alebo stabilitu vodného diela, ako aj obnova vodných diel 

zničených živelnou pohromou alebo haváriou. 

 Pri povoľovaní vodných diel, ich zmenách či zmenách ich užívania a ich odstránenia 

musí byť zohľadnená najmä ochrana vodných a na vodu naviazaných ekosystémov. Vodné 

diela nesmú vytvárať bariéry pohybu rýb a vodných živočíchov v oboch smeroch vodného 

toku. Zákon stanovuje aj výnimky z tohto zákazu, ako sú napr. rybníky alebo vodné nádrže pre 

chov rýb, stavby k hradeniu bystrín alebo ak to vyžaduje ochrana pred povodňami alebo iný 

verejný záujem (§ 15 odst. 6 vodného zákona). 

 Vodný zákon presne nedefinuje zánik vodných diel, ku ktorému môže dôjsť ľudskou 

činnosťou, ale aj pôsobením prírodných síl. Ak teda dôjde k zániku vodného diela, môže 

vodoprávny úrad určiť lehotu a podmienky k uvedeniu stavby do pôvodného stavu alebo môže 

po zvážení konkrétneho stavu určiť lehotu, po uplynutí ktorej dôjde k zániku povolenia k 

nakladaniu s vodami. Ak tak vodoprávny úrad nerozhodne do 1 roku po zániku vodného diela, 

dôjde márnym uplynutím tejto lehoty k zániku povolenia k nakladaniu s vodami ( § 13 písm b) 

vodného zákona). Na druhej strane, ak však zanikne povolenie k nakladaniu s vodami podľa § 

8 odst. 1, rozhodne vodoprávny úrad o podmienkach ďalšieho trvania a uvedenia do 

                                                 
73 Súhlas v tomto prípade nie je správnym rozhodnutím.  
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neškodného stavu, poprípade o odstránení vodného diela, ktoré umožňovalo nakladanie s 

vodami ( § 15 odst. 7 vodného zákona). Vodoprávny úrad to uloží z úradnej povinnosti 

vlastníkovi vodného diela. Pokiaľ nie je vlastník vodného diela zistený, postupuje sa podľa § 

59 odst. 3 vodného zákona74.  

  

Povolenie k niektorým činnostiam 

 Vodný zákon výslovne stanoví, že vedľa povolenia k nakladaniu s vodami a stavebného 

povolenia k vodným dielam, je povolenie potrebné aj pre iné činnosti taxatívne vymenované v 

príslušnom ustanovení § 14 vodného zákona. Dôvodom pre zaradenie týchto činností medzi 

činnosti podliehajúce povoleniu je možné ovplyvnenie vodných pomerov v určitých oblastiach. 

 Medzi takéto činnosti patrí napr. vysadzovanie stromov alebo krov v záplavových 

územiach v rozsahu ovplyvňujúcom odtokové pomery (najmä pri povodni), ťažba piesku, štrku 

či bahna z pozemkov, na ktorých leží koryto vodného toku, vrátenie vodného toku do 

pôvodného koryta a pod. 

 Aj toto povolenie vodoprávneho úradu je správnym rozhodnutím vydaným po 

vodoprávnom konaní, ktoré je zahájené na návrh žiadateľa. 

 

3.4.3. Súhlas 

  

 K stavbám, zariadeniam alebo činnostiam, ku ktorým nie je potrebné povolenie podľa 

zákona, ale ktoré však môžu ovplyvniť vodné pomery, vydáva vodoprávny úrad súhlas (§ 17 

odst. 1 vodného zákona) . V tomto prípade nejde o vodné diela a nakladanie s vodami. 

 Vodný zákon stanovuje pôsobnosť vodoprávneho úradu pre niektoré špeciálne prípady, 

najmä pre potreby stavebného konania vedeného inými stavebnými úradmi. Tieto prípady sú v 

zákone taxatívne vymenované, takže pre iné prípady nie je možné vyžadovať súhlas 

vodoprávneho úradu. 

 Súhlas aj napriek svojmu terminologickému označeniu je správnym rozhodnutím, ktoré 

sa vydáva po uskutočnenom vodoprávnom konaní na návrh žiadateľa. Pre súhlas, označovaný 

aj ako schvaľovací akt, je podľa správneho práva typické, že príslušný správny orgán môže 

súhlas vydať alebo jeho vydanie odoprieť, nemôže však stanoviť žiadne podmienky výkonu 

oprávnenia, ku ktorému je vydanie súhlasu potrebné75. Táto vlastnosť je prelomená vo vodnom 

                                                 
74 Vodoprávny úrad môže rozhodnúť, že iná osoba preberá na nevyhnutnú dobu potreby prevádzky a údržbu 

vodných diel, a robí tak na náklady toho, kto mal tieto povinnosti plniť. Nie je taká osoba (vlastník) zistená, 
nesie tieto náklady štát. 

75 Hendrych D. a kol: Správní právo, obecná část , 6.vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 202 
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zákone v ustanovení § 17 odst. 2, ktorý stanoví, že ak to vyplýva z povahy veci, môže 

vodoprávny úrad v rozhodnutí o udelení súhlasu stanoviť aj podmienky.  

 Súhlas sa udeľuje predbežne (je podmienkou vzniku oprávnenia), je teda podkladom 

pre nasledujúce správne konania, napr. stavebné konanie alebo povolenie ťažby nerastov podľa 

zvláštnych predpisov, a je záväzný pre orgány štátnej správy príslušné k vydaniu povolenia 

stavby, zariadenia alebo činnosti. Môže byť vydané až po zistení skutočného stavu veci a na 

základe predložených podkladov. Pri splnení stanovených podmienok je na vydanie 

schvaľovacieho aktu právny nárok. 

 Narozdiel od povolenia zákon nestanoví zánik platnosti rozhodnutí v súhlase zo zákona, 

preto je možné časové obmedzenie platnosti rozhodnutia o súhlase vodoprávnym úradom (§ 17 

odst. 2 vodného zákona). 

 Euronovelou vodného zákona bolo zrušené ustanovenie, že povinnosť mať súhlas 

vodoprávneho úradu sa nevzťahuje na stavby, ktoré podliehajú iba ohláseniu stavebnému 

úradu. Teraz aj tieto stavby podliehajú súhlasu, pretože je nevyhnutné, najmä v záplavových 

územiach, aby mal vodoprávny úrad možnosť stanovovať podmienky. Okrem toho, podľa 

stavebného zákona možno ohlásiť aj obnovu alebo opravy všetkých stavieb poškodených pri 

povodni a nie je treba ďalšieho povolenia stavebného úradu. Súhlas vodoprávneho úradu by v 

takom prípade mohol stanoviť podmienky, za ktorých je možné tieto stavby obnovovať76. 

 

3.4.4. Vyjadrenie 

  

 Správny poriadok vo svojom ustanovení § 139 upravuje možnosť každého požadovať 

od správneho orgánu, ktorý je príslušný vydať rozhodnutie alebo podmieňujúci úkon, aby mu v 

písomnej forme poskytol predbežnú informáciu o tom, či je možné uskutočniť určitý zámer len 

za predpokladu vydania rozhodnutia či podmieňujúceho úkonu alebo podľa akých hľadísk 

bude posudzovať žiadosť o vydanie rozhodnutia či podmieňujúceho úkonu.  

 Túto informáciu možno požadovať, len ak tak stanoví zvláštny zákon, čo v prípade 

vodoprávneho konania je týmto zvláštnym predpisom vodný zákon. Ten vo svojom ustanovení 

§ 18 stanoví podmienky a možnosti vydania tzv. vyjadrenia vodoprávneho úradu k 

zamýšľanému zámeru stavby, jej zmeny či odstránenia, zámeru realizácie zariadenia a alebo k 

zámeru uskutočniť iné činnosti ovplyvňujúce vodné pomery, energetický potenciál kvalitu 

alebo množstvo povrchových či podzemných vôd77. 

                                                 
76  Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, § 17 
77 Vo vyjadrení vodoprávny úrad uvedie, či je tento zámer možný z hľadiska chránených záujmov, poprípade či 



 5

 Ide teda o právo získať u príslušného vodoprávneho úradu zásadnú informáciu o 

prípustnosti  niektorých stavieb alebo činností, a to ešte pred prípravou takýchto činností. Táto 

informácia, najmä ak bude negatívna, alebo v nej budú závažné obmedzujúce podmienky, 

môže byť významným prínosom, lebo právnická či fyzická osoba zistí relatívne včas, skôr než 

vynaloží zbytočne finančné prostriedky, že jej zámer nie je možný78. Na druhú stranu je po 

podaní tejto žiadosti zo strany žiadateľa, povinnosťou vodoprávneho úradu vyjadrenie 

(informáciu) vydať. 

 Vyjadrenie na rozdiel od povolenia a súhlasu nie je správnym rozhodnutím a v žiadnom 

prípade vyjadrením nie je možné tieto administratívne nástroje nahradiť(§ 18 odst. 3 vodného 

zákona). Vydanie vyjadrenia sa neuskutočňuje v správnom konaní, ale postupuje sa podľa § 

154 zákona č. 500/2004 Sb, správneho poriadku. 

 

 

 

3.4.5. Integrované povolenie 

 

 Vodný zákon vo svojom ustanovení § 126 odst. 5 stanovil, že rozhodnutia vydané podľa 

§ 8 odst. 1 vodného zákona79, povolenia k nakladaniu s povrchovými a podzemnými vodami, 

sa nevydajú podľa tohto zákona, ak je ich vydanie nahradené postupom v konaní o vydaní 

integrovaného povolenia podľa zákona č. 76/2002 Sb., o integrovanej prevencii a 

obmedzovaní znečistenia, o integrovanom registri znečistenia (zákon o integrovanej prevencii, 

ďalej len „zákon o IPPC“). Okrem toho, integrované povolenie nahrádza vybrané správne akty, 

ktoré by inak boli  vydané podľa právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, lesa, 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, prírody a krajiny, nakladanie s odpadmi a pod. 

 Účelom zákona o IPPC je dosiahnuť, v súlade s právom Európskych spoločenstiev, 

vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku. To sa dosahuje prostredníctvom 

integrovaného rozhodovania, ktorému podliehajú vybrané zariadenia spadajúce do niektorej z 

kategórií uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPPC80. Ide o zariadenia, ktorých prevádzka by 

mohla mať významný vplyv na životné prostredie, a ktoré spadajú do okruhu zariadení 

                                                                                                                                                           
je možný len za určitých podmienok. 

78  Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, § 18 

79 Rovnaký režim platí pre rozhodnutia vydané podľa ustanovení § 12 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 36, 37, 
§39 odst. 2 písm. a). Tento režim sa vzťahuje na súhlasy vodoprávneho úradu (§ 17 odst. 1) ako správneho 
rozhodnutia, ale nie na vyjadrenia správneho úradu, ktoré je len predbežnou informáciou. 

80 Kategórie priemyselných činností ako sú energetika, výroba a spracovanie kovov, spracovanie nerastov, 
chemický priemysel, nakladanie s odpadmi a iné priemyselné činnosti.  
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podliehajúcich procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

 V žiadosti o integrované povolenie žiadateľ musí preukázať, že predmetné zariadenia 

odpovedá tzv. najlepšie dostupným technikám (BAT). Preto žiadateľ uvedie okrem zariadenia, 

jeho základných parametrov a stavu územia, kde je alebo má byť zariadenie umiestnené, 

predovšetkým zdroje znečistenia životného prostredia a zdravia človeka81.  

 V prípade vôd špecifikuje zdroje emisií ako dažďové vody (napr. zo striech objektov, 

spevnených plôch), splaškové vody či odpadové vody. Ďalej uvedie plánované opatrenia k 

predchádzaniu vzniku emisií ako aj realizované technológie k zachyteniu a zneškodňovaniu 

emisií (napr. pred vypustením odpadových vôd do zásobnej jamy sú odpadové vody podrobené 

elektrolýze pre získanie zbytkového množstva striebra a následne uskutočnená alkalizácia 

hydroxidom sodným pre vyzrážanie zbytkových kovov82).  

 Všetky údaje zariadenia sa porovnajú s najlepšie dostupnými technikami, ktoré 

vychádzajú z referenčných dokumentov vydávaných Európskym spoločenstvom, označené 

skratkou BREF (Best available techniques reference documents). Pre ochranu čistoty vody má 

hlavný význam Referenčný dokument o bežnom čistení odpadových vôd a odpadových plynov 

z februára 2002 platiaci najmä pre chemické odvetvie, ale obsahuje cenné informácie aj pre 

ďalšie odvetvia. Dokument zahŕňa systém a nástroje environmentálneho managementu, ako aj 

použitie technológií čistenia odpadových vôd a plynov bežne používaných v chemickom 

odvetví, na ktorých sú založené závery o BAT vedúce k optimálnemu zníženiu znečistenia, ako 

aj k stanoveniu hodnôt emisií.   

 Pri vydaní integrovaného povolenia sa pre oblasť vody stanovia emisné limity pre 

vypúšťanie odpadových vôd a prípadný monitoring a kontrola ich kvality, limity pre odbery 

vôd pre konkrétny účel a povolením sa môže požadovať aj vytvorenie havarijného plánu či iné 

podmienky. 

 Inšpekčnú činnosť v oblasti IPPC vykonáva Česká inšpekcia životného prostredia, ktorá 

zahŕňa plánované a neplánované kontroly prioritných zdrojov, kontroly vedenia evidencie 

užívateľov registrovaných látok a príp. ohlasovanie do integrovaného registra znečisťovania. 

  

3.4.6. Zvláštna (zvýšená) ochrana vôd 
 

 Zvláštna alebo zvýšená ochrana vody sa vyžaduje v určitých prípadoch z dôvodu jej 

vzácnosti, potrebnosti alebo vyššieho rizika znečistenia. Takýto režim sa vzťahuje najmä na 

                                                 
81    http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=32&base=2|2 
82 Viď. Rozhodnutie o IPPC pre zariadenie na výrobu roztokov k redukčnému striebreniu skla a plastov z dňa 

21.11.2008 pre spoločnosť EGO 93 s.r.o. 
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územnú ochranu vôd, na vybrané vodné útvary, vodné toky a podzemné vody ako zdroj pitnej 

vody. Zvláštnosťou tohto režimu je priame zakotvenie zákazov určitých činností vo vodnom 

zákone a povoľovanie výnimiek len v ojedinelých prípadoch, aby sa zachoval účel tejto 

ochrany. 

 

 1. Územná ochrana vôd 

 Ochranu čistoty aj množstva vôd nie je možné zaistiť iba ochranou vody samotnej, 

pretože vplyv na jej kvalitu a kvantitu majú taktiež činnosti priamo spojené s povrchovou a 

podzemnou vodou, ale aj činnosti, ku ktorým dochádza v území, kde sa voda nachádza. 

 Do územnej ochrany vôd patrí neoddeliteľne patrí ochrana prostredia, v ktorom 

dochádza k akumulácií vôd najmä pri zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva, ale aj ochrana 

oblastí  preťažených alebo zraniteľných z rôznych dôvodov priemyselnou či inou činnosť, kde 

verejná moc musí týmto oblastiam zaistiť ochranu z verejnoprávneho hľadiska. 

 Ako obecné pravidlo je pritom stanovená povinnosť vlastníkov starať sa o pozemky 

tak, aby nedochádzalo k zhoršovaniu vodných pomerov (§ 27 vodného zákona). V rámci 

územnej ochrany upravuje vodný zákon právny režim chránených oblastí prirodzenej 

akumulácie vôd, ochranných pásem vodných zdrojov a zraniteľných oblastí.   

Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd 

 Sú to územia, ktorých prírodné podmienky umožňujú významnú prirodzenú 

akumuláciu vody. Boli vyhlásené už podľa predchádzajúcich právnych predpisov a zahŕňajú 

významnú časť územia Českej republiky, väčšinou v prihraničných horských oblastiach83.   

 V týchto oblastiach sú ex lege zakázané činnosti, ktoré by mohli významne ovplyvniť 

retenčné schopnosti krajiny a ovplyvňovať odtokové pomery ako napr. zmenšiť rozsah lesných 

pozemkov, odvodniť lesné či poľnohospodárske pozemky, uskutočňovať povrchovú ťažbu 

nerastov, ťažiť rašelinu či spracovávať rádioaktívne suroviny (§ 28 odst. 2 vodného zákona) 

Avšak možnosťou udelenia výnimiek zo zákazu, ktorá je v hojnej miere využívaná, dochádza k 

podstatnému oslabeniu ochrany daných území. 

 Hlavným účelom chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd je zaistiť preventívnu 

ochranu oblastí, v ktorých dochádza k prirodzenej akumulácií vôd pred činnosťami, ktoré by 

mohli poškodiť alebo negatívne ovplyvniť množstvo a kvalitu povrchových a podzemných 

                                                 
83   Ide o nariadenie vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd Beskydy, 

Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy; nariadenie vlády ČSR č. 10/1979 
Sb., o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské 
hory, Vsetínske vrchy a Žamberk, a nariadenie vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chránených oblastiach prirodzenej 
akumulácie vôd Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská krieda, Východočeská krieda, Polická panva, 
Třeboňská panva a Kvartér rieky Moravy. 
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vôd. Pritom nie je podstatné, či tieto vodné zdroje sú využívané alebo sa jedná o vodné zdroje 

využiteľné, prípadne či tieto vodné útvary nie sú vodnými zdrojmi84.  

 Zákon ponecháva nárok na úhradu škody, ktorá vznikla vlastníkovi pozemku, na 

ktorom bol stanovený zákaz zmenšovať rozsah lesných pozemkov alebo odvodňovanie lesných 

či poľnohospodárskych pozemkov (§ 28 odst. 4 vodného zákona). 

 Poslednou novelou vodného zákona bol k chráneným oblastiam prirodzenej akumulácie 

vôd priradené ustanovenie § 28a, ktoré zakotvilo právnu ochranu území chránených pre 

akumuláciu povrchových vôd. Ide o plochy, ktoré sú morfologicky, geologicky a hydrologicky 

vhodné pre akumuláciu povrchových vôd a ich účelom je zníženie nepriaznivých účinkov 

povodní a sucha. V týchto územiach možno meniť využitie či umiestnenie stavby a 

uskutočňovať ďalšie činnosti iba v tom prípade, že sa tým podstatne nesťaží ich budúce 

využitie pre akumuláciu povrchových vôd. 

  
Ochranné pásma vodných zdrojov 

 Ďalším relevantným nástrojom územnej ochrany vôd sú práve ochranné pásma vodných 

zdrojov. Jedná sa o územia maloplošné, čo aj vyplýva z ich účelu. Zriaďujú sa k ochrane 

výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov, čiže zdrojov podzemných alebo 

povrchových vôd využívaných alebo využiteľných pre zásobovanie pitnou vodou (§ 30 odst. 1 

vodného zákona). 

 Zákon predpokladá ochranu využívaných a využiteľných vodných zdrojov, a tým aj 

vodných zdrojov, kde nie je odber vody zatiaľ povolený, ale plán rozvoje vodovodov a 

kanalizácií a plány v oblastí povodí s ich využitím pre zásobovanie pitnou vodou počítajú. 

Ochrana vodných zdrojov je povinnosťou vodoprávneho úradu a preto stanoví ochranné pásma 

vodoprávny úrad na základe priemerného odberu viac ako 10 000 m3 za rok, ale v prípade 

závažných okolností, môže stanoviť ochranné pásmo aj pre vodné zdroje s nižšou kapacitou85. 

 Ochranné pásma sa zriaďujú vždy vo verejnom záujme rozhodnutím príslušného 

vodoprávneho úradu, ktorý súčasne stanoviť činností či spôsoby užívania nehnuteľností, ktoré 

aj keď nie sú v rozpore s obecnou ochranou vôd, môžu ohrozovať alebo poškodzovať 

výdatnosť, akosť či zdravotnú nezávadnosť vodných zdrojov.  

 Ochranné pásma sa vnútorne členia na: 

− ochranné pásmo I. stupňa, ktoré má prísnejšiu ochranu, pretože slúži k ochrane vodného 

zdroja v bezprostrednej blízkosti odberného alebo záchytného zariadenia, rozsah 

                                                 
84 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 82 
85 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 88 
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obmedzení, povinností či technických opatrení je vecou posúdenia konkrétnych podmienok 

vodného zdroja a výsledkom vodoprávneho konania, 

− ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži k ochrane vodného zdroja v územiach stanovených 

vodoprávnym úradom tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu jeho výdatnosti, akosti alebo 

zdravotnej nezávadnosti. 

 Ochranné pásmo II. stupňa musí ležať navonok od ochranného pásma I. stupňa a na 

rozdiel od neho ho môžu tvoriť navzájom od seba oddelené alebo s ochranným pásmom I. 

stupňa územne nesúvisiace zóny s rozdielnou úpravou alebo spôsobom obmedzenia užívania 

zdroja (§ 30 odst. 5 vodného zákona). 

 Vodoprávny úrad má tiež v kompetencii rozhodnúť z vlastného podnetu alebo na návrh 

o zrušení ochranného pásma, ak odpadne dôvod ochrany, pre ktorý bolo ochranné pásmo 

pôvodne stanovené (§ 30 odst. 7 vodného zákona). 

 

Zraniteľné oblasti 

 Novším nástrojom územnej ochrany vôd sú zraniteľné oblasti upravené v ustanovení § 

33 vodného zákona. Stanovila ich vláda svojím nariadením č. 103/2003 Sb., v ktorom zároveň 

upravila používanie a skladovanie hnojív, striedanie plodín a uskutočňovanie protieróznych 

opatrení. Táto právna úprava bola zakotvená v dôsledku aproximácie komunitárnej legislatívy, 

a to Smernice Rady č. 91/676/EHS o ochrane vôd pred  znečistením dusičnanmi z 

poľnohospodárskych zdrojov (nitrátová smernica) 

 Zraniteľné oblasti zahŕňajú územia, v ktorých sa vyskytujú vody významne znečistené 

alebo ohrozené dusičnanmi, ktoré majú svoj pôvod v poľnohospodárskej činnosti. Konkrétne 

zákon stanoví limit tak, že zraniteľnými oblasťami je územie, kde sa vyskytujú povrchové a 

podzemné vody využívané najmä ako zdroje pitnej vody, v ktorých koncentrácia dusičnanov 

presahuje hodnotu 50mg/l alebo môžu túto hodnotu dosiahnuť a druhým prípadom sú 

povrchové vody, v ktorých v dôsledku vysokej koncentrácie dusičnanov dochádza alebo môže 

dôjsť k nežiaducemu zhoršeniu akosti vody (§ 33 odst. 1 vodného zákona). 

 To je dôsledok, prečo v týchto oblastiach bolo nevyhnutné nariadiť prísnejšie pravidlá 

pre poľnohospodárske činnosti, najmä pre nakladanie s hnojivami. Dá sa povedať, že 

zraniteľné oblasti sú výsledkom ochrany pred necitlivým poľnohospodárstvom. 

 Preto ďalšou nevyhnutnou požiadavkou nitrátovej smernice bolo vytvorenie zásad 

správnej poľnohospodárskej praxe zameranej na ochranu vôd pred znečistením dusičnanmi z 

poľnohospodárskych zdrojov. Tieto zásady založené na dobrovoľnej báze zahŕňajú obecné 
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pravidlá správneho hospodárenia pre celé územie Českej republiky86. 

 V zraniteľných oblastiach sú navyše stanovené povinné spôsoby hospodárenia, tzv. 

akčné programy. Vychádzajú zo zmienených zásad a predovšetkým vymedzujú časové 

obdobia, v ktorých je zakázaná aplikácia určitých druhov hnojív na poľnohospodárske plochy, 

sú stanovené pravidlá aplikácie hnojív na poľnohospodársku pôdu a pravidlá hospodárenia 

svahovitých pozemkoch a na pozemkoch v blízkosti vodných tokov87. Pojem akčný program 

bol zavedený zákonom č. 20/2004 Sb. za účelom dosiahnutia súladu s nitrátovou smernicou a 

zároveň požaduje aj jeho preskúmanie na základe vyhodnotenia účinnosti opatrení 

vyplývajúcich z prijatého akčného programu. Prvý akčný plán ČR bol vyhlásený nariadením 

vlády č.103/2003 Sb. s účinnosťou od 1.1.2004. 

 

2. Zvláštna ochrana vodných útvarov 

  

 Zvýšená ochrana sa poskytuje aj niektorým špecifickým vodným útvarom. Rozdiel od 

územnej ochrany vôd spočíva práve v ochrane vody samotnej a nie jej územia. Opatrenia, 

ktoré sú prijímané k jej ochrane, sa zväčša dotýkajú iba činností bezprostredne súvisiace s 

vodami, ako napr. vypúšťanie odpadových vôd. Táto zvláštna ochrana je zaisťovaná v prípade 

povrchových vôd určených ku kúpaniu, povrchových vôd vhodných pre život a reprodukciu 

rýb (rybie oblasti) a citlivých oblastí. Vo všetkých troch prípadoch je zakotvenie príslušnej 

úpravy dôsledkom aproximácie s komunitárnym právom88. 

 

Povrchové vody určené ku kúpaniu 

 Predstavujú vody obvykle používané ku kúpaniu väčším počtom ľudí pre ich 

vyhovujúcu kvalitu vody, a preto musia spĺňať určité kvalitatívne požiadavky určené 

hygienickými predpismi89 a ich zakotvenie v ustanovení § 34 vodného zákona je v súlade so 

Smernicou Rady č. 76/160/EHS o akosti vôd ku kúpaniu. 

 Vody vymedzené ako vody vhodné ku kúpaniu stanoví Ministerstvo zdravotníctva v 

                                                 
86 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 93 
87 Do akčných programov sú zapracované požiadavky, ako kapacita skladovacích priestorov pre statkové 

hnojiva, ktorá musí odpovedať potrebe uskladnenia ich šesťmesačnej produkcie, či požiadavky na užitie 
dusíkatých hnojivých látok podľa pôdne klimatických podmienok stanovišťa a požiadavky na obmedzenie 
užitia organického dusíka.   

88   Jedná sa o transpozíciu požiadaviek nasledujúcich smerníc: smernica Rady č. 91/272/EHS o čistení 
mestských odpadových vôd (citlivé oblasti), smernica Rady č. 76/160/EHS o akosti vôd ku kúpaniu a smernica 
Rady č. 78/659/EHS o akosti povrchových vôd vyžadujúcich zvláštnu ochranu alebo zlepšenie pre podporu 
života rýb. 

89 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia  
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spolupráci s Ministerstvom životného prostredia vyhláškou a kúpanie je v nich povolené, ak 

kvalita vody odpovedá daným kvalitatívnym požiadavkám (§ 34 odst. 1 vodného zákona). Ide 

o vyhlášku č. 159/2003 Sb., ktorou sa stanovia povrchové vody využívanú ku kúpaniu osôb a 

sú v nej definované tzv. kúpacie oblasti (miesta), ktorými sú stojaté alebo tečúce povrchové 

vody alebo ich časti, kde je kúpanie výslovne povolené príslušným úradom alebo nie je 

zakázané a je tradične používané veľkým počtom kúpajúcich sa90. V prípade, že miesto nemá 

prevádzkovateľa, orgány ochrany verejného zdravia môžu kontrolovať kvalitu vody v rozsahu 

a početnosti vyhlášky č. 464/2000 Sb., ktorou sa stanovia hygienické požiadavky na kúpaliská, 

sauny a hygienické limity vidieckych hracích plôch. 

 Ak prestanú vodné útvary týmto požiadavkám vyhovovať, vodoprávny úrad uloží alebo 

prijme po prejednaní s orgánmi ochrany verejného zdravia a správcom povodia vhodné 

nápravné opatrenie (§ 34 odst. 3 vodného zákona). V prípade, že nedodržanie požiadaviek 

predstavuje zdravotné riziko, rozhodne krajská hygienická stanica o zákaze kúpania v kúpacej 

oblasti a zákaz zverejní vyvesením na úradnej doske obecného úradu obce s rozšírenou 

pôsobnosťou a úradných doskách všetkých obcí tvoriacich jeho správny obvod (§ 113 vodného 

zákona)91. 

 Pre povrchové vody určené ku kúpaniu sú okrem iného vládnym nariadením č. 61/2003 

Sb. definované aj ukazovatele a hodnoty prípustného znečistenia vôd pre účely povolenia 

vypustenia odpadových vôd do vôd povrchových a zároveň je vypracovaný program zníženia 

znečistenia týchto vôd k dosiahnutiu hodnôt prípustného znečistenia. 

 

Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a ďalších 

vodných živočíchov (rybie oblasti) 

 Ochrana rybích oblastí si kladie za cieľ najmä zaistiť vhodné životné podmienky pre 

uvedené druhy vodných živočíchov92. Vodný zákon svojím ustanovením § 35 transponoval 

Smernicu Rady č. 78/659/EHS o akosti povrchových vôd vyžadujúcich zvláštnu ochranu alebo 

zlepšenie pre podporu života rýb.  

 Táto právna úprava vychádza z historickej situácie so snahou v maximálnej miere 

zlepšiť pomery tak, aby sa v príslušnom vodnom útvare obnovila či ustálila skladba rybej 

obsádky čo najbližšie prírodnému (pôvodnému) stavu. Opatrenia, prostredníctvom ktorých má 

                                                 
90 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 95 
91 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 95 
92 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 2007, 

str. 276 
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byť daný cieľ dosiahnutý, sa vzťahujú primárne ku kvalite vody samotnej. Podobne aj v 

prípade rybích oblastí určí vláda svojím nariadením č. 71/2003 Sb. ukazovatele a hodnoty 

prípustného znečistenia týchto vôd, spôsob zisťovania a hodnotenia stavu akosti vôd ako aj 

program zníženia znečistenia týchto vôd93. V určitých oblastiach je možné dokonca stanoviť aj 

ďalšie ukazovatele či prísnejšie hodnoty povoleného znečistenia. 

 Vodoprávny úrad je tiež oprávnený v niektorých vodárenských nádržiach uložiť ich 

vlastníkovi alebo správcovi vodného toku aj vhodný spôsob rybárskeho obhospodarovania (§ 

35 odst. 2 vodného zákona). 

 Zákonom je zavedený aj dohľad a regulácia vysádzania nepôvodných či geneticky 

nevhodných a nepreverených populáciou prirodzených druhov rýb a iných vodných 

organizmov (§ 35 odst. 3 vodného zákona). Táto introdukcia je zakázaná bez súhlasu 

vodoprávneho úradu. Jedine takto možno dosiahnuť neohrozenie genofondu pôvodných rastlín 

a živočíchov a zabrániť tým nežiaducim zmenám v biodiverzite fauny a flóry nielen v ČR, ale 

aj v širšom kontexte vodných tokov v Európe94.  

 

Citlivé oblasti  

 Zvláštna ochrana sa poskytuje aj inštitútu citlivých oblastí zakotvenom v ustanovení § 

32 vodného zákona. Citlivé oblasti sú vodnými útvarmi povrchových vôd, v ktorých dochádza 

alebo môže dôjsť v dôsledku vyššej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu akosti vôd alebo u 

ktorých z hľadiska záujmov chránených vodným zákonom je nutný vyšší stupeň čistenia 

odpadových vôd. Ale sú nimi aj vody, ktoré sú využívané predovšetkým ako zdroje pitnej vody 

a koncentrácia  dusičnanov presahuje hodnotu 50 mg/l (§ 32 vodného zákona). 

 Preto tieto citlivé oblasti vyžadujú vyššiu mieru ochrany a ochranné opatrenia spočívajú 

najmä v určení príslušných požiadaviek na čistenie odpadových vôd, resp. na akosť 

vypúšťaných odpadových vôd z aglomerácií väčších než 10 000 ekvivalentných obyvateľov, a 

to v ukazovateľoch celkový dusík a celkový fosfor, prípadne na minimálnu účinnosť 

odstraňovania znečistenia95. 

 Obdobne aj tento inštitút je výsledkom transpozície, a to Smernice č.91/271/EHS o 

čistení mestských odpadových vôd, ktorá používa vymedzenie citlivých oblastí ako nástroj pre 

zmiernenie nepriaznivých dopadov vypúšťania odpadových vôd z veľkých aglomerácií do 

                                                 
93 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 96 
94 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 97 
95 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 92 
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jedného miesta na vodné útvary. 

 Zákon ponechal vymedzenie citlivých oblastí na vláde, ktorá tak učinila nariadením č. 

61/2003 Sb. (§ 32 odst. 2 vodného zákona). Zároveň sú v ňom stanovené aj ukazovatele stupňa 

znečistenia odpadových vôd a ich hodnoty pre vypúšťanie odpadových vôd do vôd 

povrchových v citlivých oblastiach (§ 32 odst. 3 vodného zákona). 

 

3. Ochrana vodných tokov 

 

 Zvýšená ochrana je venovaná aj vodným tokom, ktoré predstavujú významnú súčasť 

životného prostredia a plnia okrem ekologických funkcií aj funkcie ekonomické (doprava, 

šport, výroba energie a pod.). Pri ich využívaní môže byť stav povrchových vôd a súvisiacich 

ekosystémov významne ovplyvnený.   

 Vodné toky sú významnými prírodnými fenoménmi, ktoré vodný zákon vo svojom 

ustanovení § 43 definuje ako určitú časť povrchových vôd za predpokladu, že tečú prirodzene, 

teda sa pohybujú vlastným spádom v koryte trvalo alebo po prevažnú časť roka, a to vrátane 

vôd v nich umelo vzdutých. Preto v prípade, že vodný tok prechodne v niektorom svojom 

úseku preteká prirodzenými dutinami v zemskom povrchu alebo bol v určitej časti zakrytý, 

nestráca svoj charakter96. Koryto vodného toku na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy 

netvorí súčasť vodného toku. Napriek tomu nie je možné ich ochranu striktne oddeľovať, 

pretože koryto vodného toku bezprostredne súvisí so stavom samotného vodného toku97. 

 Ochrana vodných tokov a ich korýt spočíva najmä v zákaze zásahov do korýt a tieto 

zákazy vodný zákon pomerne presne definuje. Zakazuje sa meniť smer, pozdĺžny sklon a 

priečny profil korýt vodných tokov. Ďalej zakazuje ohrozovať plynulosť odtoku vody vodného 

toku ťažbou zeminy, piesku či nerastov z koryta alebo naopak ukladaním predmetov do 

vodného toku, ktorými by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí či 

ukladaním predmetov na miesta, odkiaľ by mohli byt odplavené do vodného toku (§ 46 odst. 1 

vodného zákona). Tento zákaz sa vzťahuje na všetky osoby, vrátane vlastníkov pozemkov 

tvoriacich koryto vodného toku. Zákaz sa však nevzťahuje sa vymenované činnosti, ak sú 

vykonávané v súlade so zákonom, a to na základe povolenia vodoprávneho úradu podľa §§ 14 

a 15 alebo na základe plnenia povinností uložených zákonom (§ 47 odst. 2 písm. b) alebo d), 

                                                 
96 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 116 - 117 
97 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2007, 

str. 276 
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príp. § 59 odst. 1 písm. i))98.  

 K zaisteniu riadneho stavu vodných tokov a starostlivosti o ne bol zavedený inštitút 

správy vodných tokov, ktorá je vykonávaná zvláštnymi subjektmi, a to správcami vodných 

tokov. Medzi povinnosti správcov patrí sledovanie stavu vodných tokov a ich korýt, staranie sa 

o koryta vodných tokov a uskutočňovanie nevyhnutných udržiavacích prací na nich, 

udržiavanie v riadnom stave vodných diel v korytách vodných tokov ako aj vytváranie 

podmienok umožňujúcich oprávnené nakladanie s vodami  a pod (§ 47 odst. 2  vodného 

zákona). 

 Vodné toky sa členia na významné vodné toky, ktorých správu vykonávajú správcovia 

povodí, právnické osoby zriadené zvláštnym zákonom, a na drobné vodné toky spravované 

subjektmi určenými Ministerstvom poľnohospodárstva a môžu nimi byť obce, ktorých územím 

drobné vodné toky pretekajú, alebo osoby, ktorým drobné vodné toky slúžia či s ich činnosťou 

súvisia (§ 47 odst. 1 a 2 vodného zákona). K výkonu svojich povinností vodný zákon stanovil 

pre správcov radu verejnoprávnych oprávnení, ktoré im umožňujú napr. vstupovať na 

pozemky, požadovať predloženie povolení a kontrolovať ich dodržiavanie či dávať pokyny pre 

manipuláciu s vodnými dielami (§ 49 vodného zákona).    

 

4. Ochrana podzemných vôd 

  

 Podzemné vody sú limitovaným a ťažko obnoviteľným zdrojom vody. Ich kvalita, ktorá 

je do značnej miery daná prostredí, v ktorom sa vyskytuje, sa prevažne blíži kvalite 

požadovanej pre pitnú vodu. Preto sú podzemné vody prednostne vyhradené pre zásobovanie 

obyvateľstva pitnou vodou99. Vodný zákon stanovil, že použitie podzemných vôd k iným 

účelom má byť povolené len vo výnimočných prípadoch a ak to nejde práve na úkor 

uspokojovania tejto potreby (§ 29 odst. 1 vodného zákona). 

 Podzemné vody sú vodným zákonom definované ako vody prirodzene sa vyskytujúce 

pod zemským povrchom v pásme nasýtenia v priamom styku s horninami, ako aj vody 

pretekajúce drenážnymi systémami a vody v studniach (§ 2 odst. 2 vodného zákona). 

Vzhľadom k ich obmedzenému množstvu ale aj vzácnej kvalite zákon zakotvil povinnosť 

osoby nahradiť škodu, ktorá vznikla tomu, kto má povolené odoberať podzemnú vodu z 

vodného zdroja, a ďalej vykonať podľa miestnych podmienok potrebné opatrenia k obnoveniu 

                                                 
98 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 117 
99 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 83 
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pôvodného stavu vo vodnom zdroji, ak pri svojej prevádzkovej činnosti spôsobí stratu 

podzemnej vody alebo podstatné zníženie možnosti odberu v zdroji podzemných vôd, prípadne 

zhoršenie kvality vody v ňom (§ 29 odst. 2 vodného zákona).  

 Náhrada spočíva v opatrení náhradného zdroja vody. Ak to však nie je možné alebo 

účelné, je táto osoba povinná poskytnúť jednorazovú náhradu odpovedajúcu zníženiu hodnoty 

nehnuteľného majetku, s ktorého užívaním je povolenie spojené.  

 V prípadoch, kedy ide o dočasné znemožnenie odberu podzemnej vody, ako napr. pri 

znižovaní hladiny podzemnej vody pri stavebných činnostiach, je osoba, ktorá tento stav 

spôsobila, povinná zaistiť náhradné zásobovanie po dobu trvania negatívneho ovplyvnenia 

zdroja podzemnej vody, napr. zaistenie dodávky vody dovážaním. V prípadoch trvalého 

zníženia hladiny podzemnej vody v studni, pokiaľ toto zníženie nemá vplyv na celkovú 

výdatnosť vodného zdroja, môže oprávnený aj naďalej odoberať podzemnú vodu po prevedení 

technických úprav na studni, napr. hlbšie zavedenie čerpadla a s tým spojené úpravy100. 

 Povinnosť ohlásiť zistenie nového výskytu podzemnej vody vodoprávnemu úradu k 

zisteniu jeho výdatnosti je uložená vlastníkom pozemkov a celkom zámerne je viazaná na 

výskyt podzemnej vody v neobvyklom množstve101 alebo na výskyt podzemných vôd s 

napätou hladinou (artézske vody). Zistenie skutočného množstva nového výskytu podzemnej 

vody zaistí vodoprávny úrad v rozsahu a spôsobom odpovedajúcim charakteru nahláseného 

výskytu podzemnej vody a miestnym hydrologickým podmienkam (§ 29 odst. 3 vodného 

zákona).  

 Povolenie k odberu podzemných vôd a povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd do vôd 

podzemných, ako aj ďalšie súvislosti týkajúce sa kvality podzemnej vody ako zdroja pitnej 

vody sú bližšie vymedzené v príslušných častiach diplomovej práce. 

 

3.5. Nápravné a sankčné nástroje  

  

 Nápravné a sankčné nástroje patria do kategórie priamych nástrojov a úzko súvisia 

práve s administratívnymi nástrojmi, keďže predstavujú následok za nedodržanie či 

obchádzanie povinností stanovených obecným režimom nakladania s vodami alebo 

                                                 
100 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 84 
101 Neobvyklé množstvo podzemnej vody je v zákone charakterizované zmenou technológie zakladania stavby 

alebo vynúteným upustením od realizácie stavby na tomto stavenisku a pod. K zavedeniu termínu 
neobvyklého množstva došlo v dôsledku znenia predchádzajúcej právnej úpravy, ktorá síce presne stanovila 
limity množstva na 1,0 l/s alebo 0,5 l/s, ale bolo to ťažké odhadnúť pre vlastníka pozemku, čo spôsobovalo 
nejasnosti.  
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špecifickými povinnosťami stanovenými jednotlivými administratívnymi nástrojmi 

vymedzenými v predchádzajúcej podkapitole.  

 Následkom sú nápravné opatrenia, uložené k odstráneniu následkov škodlivého stavu, a 

sankcie, ukladané zodpovedným osobám za protiprávne jednanie. Protiprávne jednanie sa 

podľa stupňa nebezpečnosti pre spoločnosť delí na trestné činy, priestupky a delikty. Keďže 

sankciou je najčastejšie pokuta, teda peňažitý trest, má veľmi úzku spojitosť s ekonomickými 

nástrojmi. 

 Do tejto kategórie patrí aj problematika zodpovednosti za škodu, ktorá je väčšinou úzko 

spojená s protiprávnym následkom či iným škodlivým následkom. Patrí tu aj občianskoprávna 

zodpovednosť za škodu i tzv. zvláštne druhy zodpovednosti, napr. škoda spôsobená 

nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa zákona č. 82/1998 Sb., 

ekologická ujma a pod. 

 Sankcie majú pôsobiť jednak preventívnym spôsobom, a to hrozbou trestu pri porušení 

povinností vo vodnom práve má odradiť potencionálneho porušovateľa, ale najmä svojím 

donucovacím charakterom donútiť všetky subjekty k dodržiavaniu povinností vyplývajúcich z 

príslušných právnych predpisov a z rozhodnutí správnych úradov. 

 

3.5.1. Opatrenia k náprave 

  

 U opatrení k náprave ide o zvláštnu zodpovednosť vo forme povinnosti uloženej 

vodoprávnym úradom alebo Českou inšpekciou životného prostredia, ktorá má viesť k 

odstráneniu následkov škodlivého stavu. Je zakotvená v ustanovení § 42 vodného zákona a 

svojou špecifickou podstatou tvorí základ pre ochranu čistoty vody, pretože sa týka 

predovšetkým odstránenia následkov nedovoleného vypúšťania odpadových vôd, 

nedovoleného nakladania so škodlivými látkami alebo havárií. 

 Opatrenie k náprave takto nežiaduceho stavu sa uloží tomu, kto porušil povinnosť k 

ochrane povrchových alebo podzemných vôd, a to na jeho vlastné náklady. V prípade 

neplnenia uloženej povinnosti pôvodcom a zároveň s hrozbou nebezpečenstva z omeškania, 

zabezpečí opatrenia k náprave vodoprávny úrad alebo Česká inšpekcia životného prostredia na 

náklady pôvodcu. Zdôraznený je tu aspekt rýchlosti konania, aby bola v čo najväčšej miere 

minimalizovaná vzniknutá škoda (§ 42 odst. 1 vodného zákona). 

 Je zákonom jasne stanovené, že za pôvodcu havárie sa nepovažuje Hasičský záchranný 

zbor alebo jednotky požiarnej ochrany, ak k havárií došlo v dôsledku ich zásahu avšak s 

použitím primeraných prostriedkov. 
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 Podľa vodného zákona je možné uložiť opatrenia k náprave aj novému vlastníkovi 

majetku, ku ktorému sa viaže nežiaduci stav (§ 42 odst. 2 vodného zákona). Pre taký prípad sú 

stanovené presné podmienky a to, že predmetný majetok prešiel na nového nadobúdateľa v 

rámci privatizácie spôsobom uvedeným v zákone č. 91/1991 Sb., o podmienkach prevodu 

majetky štátu na iné osoby, a zároveň s ním bola uzavretá zvláštna zmluva o náhrade nákladov 

odstránenia starej ekologickej záťaže štátom alebo mu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny z 

dôvodu jeho nežiaduceho stavu. To platí aj v prípade, že pôvodca nežiaduceho stavu doposiaľ 

existuje a bol zistený102. 

 Ak hrozí závažné ohrozenie alebo znečistenie vôd a nemožno uložiť nápravné 

opatrenie, zabezpečí tieto opatrenia z vlastného podnetu alebo z podnetu Českej inšpekcie 

životného prostredia príslušný vodoprávny úrad. Inou možnosťou pre vodoprávny úrad je aj 

objednanie alebo uloženie týchto opatrení k náprave fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je k 

tomu odborne a technicky spôsobilá. K tomu účelu zriaďuje kraj v rámci svojho rozpočtu 

zvláštny účet ročne doplňovaný do výšky 10 000 000 Kč (§ 42 odst. 3 vodného zákona). 

 Zákon ukladá povinnosť strpieť uskutočnenie opatrení k náprave aj vlastníkom 

majetku, na ktorom viazne škodlivý stav, aj keď nie sú pôvodcami tohto stavu. Za tým účelom 

sú povinní umožniť vstup alebo vjazd na svoje pozemky a stavby a strpieť obmedzenie 

bežného užívania pozemkov a stavieb. Pri opatreniach k náprave vykonávané na 

nehnuteľnostiach inej osoby ako je pôvodca, sa musia čo najviac šetriť jej práva. Po vykonaní 

nápravných opatrení sú tí, ktorí ich vykonali, povinní uviesť nehnuteľnosti do pôvodného 

stavu. V prípade vzniku škody pri  vykonaní opatrení k náprave, musí  byť právo na jej 

náhradu uplatnené do 6 mesiacov od jej vzniku u toho, komu bolo opatrenie na nápravu 

uložené (§ 42 odst. 5 – 8 vodného zákona).  

 

3.5.2. Správne-právna zodpovednosť 

  

 Sankcie sú ukladané za správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických 

osôb a za priestupky. Prvá kategória deliktov a sankcií, ktoré možno uložiť za ich spáchanie, 

upravuje vodný zákon. Druhá kategória deliktov je upravená priestupkovým zákonom103.  

 

Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb  

 Ide o kategóriu objektívnej absolútnej zodpovednosti s pomerne obmedzenými prvkami 

                                                 
102 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 114 
103  Zákon č. 200/1990 Sb., o priestupkoch 
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moderácie. Tieto delikty a sankcie upravuje vodný zákon vo svojej Hlave XII pod názvom 

„Sankcie“ a ide o pokuty: 

− za nedovolené odbery vôd, 

− za nedovolené vypúšťanie odpadových alebo banských vôd, 

− za nedovolené nakladanie so škodlivými látkami, 

− za porušenie povinností týkajúcich sa vodných diel, 

− za porušovanie povinností týkajúcich sa užívania povrchových vôd k plavbe, 

− za porušenie iných povinností a  

− za opakované porušenie povinností. 

 Sankcie sú výlučne peňažnej povahy a ich výška závisí najmä na rozsahu spôsobenej 

ekologickej ujmy. Pokuty môže ukladať iba Česká inšpekcia životného prostredia alebo obecný 

úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou, pričom sa tieto orgány navzájom informujú. V prípade 

zvláštnych skutkových podstát súvisiacich s využívaním povrchových vôd k plavbe ukladá 

pokuty Štátna plavebná správa104. 

 Pokuty sú príjmom obce s rozšírenou pôsobnosťou v prípade pokuty uloženej obecným 

úradom obce s rozšírenou pôsobnosťou a príjmom z polovice obce s rozšírenou pôsobnosťou a 

z polovice príjmom Štátneho fondu životného prostredia Českej republiky, ak ide o pokuty 

uložené Českou inšpekciou životného prostredia (§ 124 odst. 4 vodného zákona). 

 Zvláštnym a jedinečným inštitútom vo vodnom zákone je inštitút upustenia od pokuty 

zakotvený v ustanovení § 125 vodného zákona. Ten má prispieť k dobrovoľnému 

odstraňovaniu škodlivých následkov subjektom, ktorý ich svojím protiprávnym jednaním 

spôsobil či k prijatiu opatrení zamedzujúcich ďalšiemu znečisťovaniu alebo ohrozovaniu 

povrchových a podzemných vôd, ale aj  k odstráneniu neprimeranej tvrdosti uloženej pokuty, 

ktorá by hrozila vzhľadom k už uskutočneným opatreniam povinným subjektom. Na zastavenie 

konania však nie je právny nárok, a to aj v prípade splnenia zákonom stanovených 

podmienok105. 

 

Priestupky 

 Priestupková zodpovednosť je typická subjektívna zodpovednosť (za zavinenie) a je 

upravená v už spomínanom priestupkovom zákone, a to konkrétne v § 34, kde sú zakotvené 

priestupky vo vodnom hospodárstve. 

                                                 
104 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2007, 

str. 279 
105 Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 281 
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 Za priestupky môže byť uložená iba pokuta v rôznej výške až do 50 000 Kč a v prípade 

porušenia povinností týkajúcich sa vodných diel až do 100 000 Kč. Ukladá ju len Česká 

inšpekcia životného prostredia alebo obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou a pri ukladaní 

pokút  obdobne použije § 124 odst. 2 vodného zákona.  

 Skutkové podstaty sa týkajú obdobne ako správne delikty nedovolených odberov vôd, 

nedovoleného vypúšťania vôd, nedovoleného nakladania s vodami, porušenia povinností 

týkajúcich sa vodných diel založené stavebnými predpismi či porušenie inej povinnosti 

stanovenej vodným zákonom alebo povinnosti na základe neho uloženej. 

  Priestupky súvisiace s ochranou vôd sú zahrnuté aj v iných ustanoveniach tohto zákona, 

napr. § 45 – priestupky na úseku ochrany životného prostredia či § 46 – ostatné priestupky 

proti poriadku v štátnej správe a proti poriadku v územnej samospráve.   

 

3.5.3. Trestno-právna zodpovednosť 

  

 Protiprávne jednanie poškodzujúce či ohrozujúce životné prostredie a jeho jednotlivé 

zložky je považované za trestný čin podľa trestného zákona (zákon č. 140/1961 Sb.). V 

trestnom zákone neexistuje samostatná hlava trestného zákona zaoberajúca sa trestnými činmi 

proti životnému prostrediu. Preto trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia (§§ 

181a a 181b) je upravený v hlave štvrtej trestného zákona pod názvom „Trestné činy obecne 

nebezpečné“.  

 Protiprávne činy na úseku ochrany vody pokrýva skutková podstata trestného činu 

ohrozenia a poškodenia životného prostredia, a to v jeho dvoch formách zavinenia – úmyselne 

a z nedbalosti.  

 Úmyselného trestného činu (§ 181a) sa dopustí v rámci vodného práva ten, kto 

úmyselne znečistí alebo iným spôsobom poškodí vodu tým, že poruší predpisy o ochrane 

životného prostredia alebo predpisy o ochrane a využívaní prírodných zdrojov, a to na väčšom 

území, na zvlášť chránenom území alebo vo vodnom zdroji, u ktorého je stanovené ochranné 

pásmo, alebo kto úmyselne poškodenie životného prostredia zvýši alebo sťaží jeho odvracanie 

alebo zmiernenie. Väčším územím v prípade vodného toku sa rozumie podľa definície zákona 

najmenej 2 km jeho dĺžky. 

 Kvalifikované skutkové podstaty v nasledujúcich odstavcoch daného paragrafu sú 

spojené s vyššími trestnými sadzbami a to v prípade, že sa páchateľ dopustil činu za ďalších 

okolností či podmienok predpokladaných trestným zákonom. Takýmito okolnosťami sú 

napríklad opakovanosť trestného činu, také poškodenie životného prostredia, ku ktorého 
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odstráneniu je potreba nákladov v značnom alebo veľkom rozsahu alebo poškodenie vodného 

zdroja, u ktorého je stanovené ochranné pásmo tak, že tým zanikne alebo je značne oslabený 

dôvod pre zvláštnu ochranu.  

 Obdobným spôsobom je formulovaná aj skutková podstata trestného činu podľa  § 

181b, ale hlavným rozdielom ostáva forma zavinenia, a to nedbalosť pri spáchaní daného 

trestného činu.  

 Okrem tohto trestného činu je možné spáchať aj iné trestné činy, ktoré úzko súvisia s 

vodou a jej ochranou. Príkladom je trestný čin obecného ohrozenia (§§ 179, 180) v prípade 

úmyselného alebo nedbalostného vydania ľudí nebezpečenstvu spôsobením povodne či iných 

nebezpečných látok, trestný čin pytliactva (§ 178a) neoprávneným ulovením či prechovávaním 

rýb a zveri, trestný čin poškodzovania a ohrozenia prevádzky obecne prospešného zariadenia 

(§§ 182-184), kde týmto zariadením môže byť ochranné zariadenie proti úniku znečisťujúcich 

látok, verejné ochranné zariadenie proti povodni či podmorský kábel, trestný čin ohrozovania 

zdravia škodlivými potravinami a inými potrebami (§§ 193, 194) a pod. 

 

3.6. Ekonomické nástroje 

  

 Ekonomické nástroje svojím charakterom dopĺňajú ďalšie už vyššie uvedené nástroje a 

tým vytvárajú celkový komplex nástrojov určených k ochrane čistoty vôd. Patria do kategórie 

nepriamych nástrojov, pretože stanovením poplatkov sa chovanie užívateľov prispôsobuje 

daným pravidlám nepriamo a citlivým, no účinným spôsobom donucuje užívateľa k čo najviac 

šetrnému užívaniu vody. 

 Ekonomické nástroje ochrany vôd tvoria systém poplatkov zahŕňajúcich poplatky za 

znečisťovanie vôd a poplatky za využívanie vôd ako prírodného zdroja. Poplatkový systém vo 

donom zákone tvoria §§ 88 – 103, ktorými sú: 

− poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do vôd povrchových, 

− poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do vôd podzemných, 

− platba k úhrade správy vodných tokov a povodí, a  

− poplatok za odobrané množstvo podzemnej vody. 

 Z hľadiska ochrany vôd je význam jednotlivých druhov poplatkov odlišný. 

Rozhodujúcim kritériom je spôsob, akým je rozsah ekologickej ujmy premietnutý do výšky 

platby. Významným kritériom je tiež spôsob využitia vybraných finančných prostriedkov106. 

                                                 
106 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2007, 

str. 277 
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3.6.1. Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do vôd povrchových 

  

 Tieto poplatky predstavujú najvýznamnejší ekonomický nástroj ochrany povrchových 

vôd, pretože môžu veľmi dôsledne ovplyvniť stav vody. 

 Problematika poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do vôd povrchových je 

upravená v §§ 89 až 99 vodného zákona a vo vyhláške č. 293/2002 Sb., o o poplatkoch za 

vypúšťanie odpadových vôd do vôd povrchových.  

 Spoplatnené je vypúšťanie odpadových vôd, ktoré majú určité vlastnosti (poplatok za 

znečistenie) a ďalej za predpokladu, že sú vypustené v určitom minimálnom množstve 

(poplatok z objemu vypustených odpadových vôd)107. Tieto poplatky sa platia za jednotlivé 

zdroje znečistenia a majú charakter platby za vypustenie škodlivín do prostredia a tým napĺňajú 

medzinárodne uznávanú zásadu „kto znečisťuje, ten za znečistenie platí“. 

 Od poplatku je oslobodené vypúšťanie odpadových vôd z prietočného chladenia 

parných turbín, vôd zo sanačných vrtov aj vypúšťanie minerálnych látok za určitých 

podmienok (§ 89 odst. 2 vodného zákona). 

 Povinnosť zaplatiť poplatok za znečistenie vznikne znečisťovateľovi, ktorý vypustí 

odpadové vody obsahujúce znečisťujúce látky, ktorých ukazovatele sú uvedené v prílohe č. 2 

vodného zákona108, ak pritom v príslušnom ukazovateľovi znečistenia je prekročený 

hmotnostný a koncentračný limit spoplatnenia. 

 Poplatok z objemu vypustených odpadových vôd platí znečisťovateľ, ak objem takto 

vypustených odpadových vôd prekročí 100 000 m3 za kalendárny rok (§ 90 odst. 2 vodného 

zákona). Euronovelou vodného zákona bol tento limit sprísnený z pôvodných 30 000 m3 a pred 

jej prijatím bolo možné získať výnimku z platenia poplatku z objemu vypustených odpadových 

vôd, ak zároveň znečisťovateľovi nevznikla povinnosť platiť poplatok za znečistenie. Táto 

výnimka však bola euronovelou zrušená kvôli rozporu so spomínanou zásadou „znečisťovateľ 

platí“ a v súčasnosti sú oba poplatky na sebe nezávislé.  

 Zákon však obsahuje aj určité zvýhodnenie pre znečisťovateľa, ak zníži celkové 

množstvo znečistenia v niektorom ukazovateľovi oproti znečisteniu vypustenom v 

predchádzajúcom kalendárnom roku (zrov. § 90 odst. 4 vodného zákona). Toto ustanovenie má 

motivačnú funkciu, prostredníctvom ktorej sa má zvýhodniť ekologickejšie chovanie 

                                                 
107 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2007, 

str. 278 
108 Príloha č. 2 obsahuje ukazovatele znečistenia, koncentračné a hmotnostné limity spoplatnenia a sadzby 

poplatku členené podľa jednotlivých ukazovateľov znečistenia.  
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znečisťovateľa. 

 Po povodni v roku 2002 sa stalo súčasťou vodného zákona ustanovenie § 89 odst. 3, 

ktorým sa má riešiť situácia, keď znečisťovatelia bez svojho zavinenia vypustia omnoho väčšie 

znečistenie. V prípade, ak je prevádzka čistiarne odpadových vôd obmedzená alebo prerušená 

v dôsledku povodne alebo inej prírodnej katastrofy, platí znečisťovateľ poplatky vo výške 

odpovedajúcej pomernej časti poplatkov stanovených poplatkovým výmerom za 

predchádzajúci kalendárny rok109. 

 Okrem toho sú v zákone zakotvené aj inštitúty možnosti odkladu a odpustenia platenia 

časti poplatku v prípade realizácie opatrení vedúcich k zníženiu množstva znečistenia 

vypusteného v odpadových vodách (§ 96 – 97 vodného zákona). Tým je prelomený negatívny 

motivačný charakter poplatku. Odklad platenia poplatku je viazaný na dobu realizácie opatrení 

a výška odloženej časti poplatku môže dosiahnuť až 80% celkovej výšky poplatku. Platenie 

odloženej časti poplatku bude odpustené v prípade úspešnej realizácie opatrení, teda v 

stanovenej lehote a pri dosiahnutí predpísaných parametrov. V opačnom prípade musí byť 

odložená časť poplatku doplatená110. 

 Poplatok je v plnej výške príjmom Štátneho fondu životného prostredia, na ktorého účet 

sú výnosy z poplatkov a ich príslušenstvo vrátane záloh, vybraté penále a pokuty prevádzané 

mesačne príslušnými colnými úradmi (§ 99 odst. 2 vodného zákona). 

 Celkom zaujímavá je aj problematika vypúšťania odpadových vôd z plavidiel do 

povrchových vôd. V predchádzajúcej právnej úprave bolo uvedená možnosť tohto vypúšťania, 

ak odpovedali ukazovateľom prípustného stupňa znečistenia (§ 6 odst. 2 zákona č. 138/1973 

Sb.). Súčasný vodný zákon stanovuje povinnosť prevádzkovateľom plavidiel zabrániť úniku 

odpadových vôd a škodlivých látok z plavidiel do povrchových vôd a preto sú povinní byť 

vybavení potrebným zariadením k akumulácií odpadových vôd, ktoré môžu vznikať pri 

prevádzke plavidiel. 

3.6.2. Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do vôd podzemných  

  

 Ako už bolo spomenuté pri odpadových vodách ako zdroji ohrozenia kvality vody, je 

priame vypúšťanie odpadových vôd do vôd podzemných zakázané. Vypúšťanie odpadových 

vôd do pôdnych vrstiev, z ktorých by však mohli do podzemných vôd preniknúť je možné len 

vo výnimočných situáciách (z rodinných domov alebo stavieb pre individuálnu rekreáciu) na 

                                                 
109  Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 215 
 
110 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2007, 

str. 278 
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základe povolenia (§ 38 odst. 4 vodného zákona). Tento nástroj je nevyhnutný, aby práve 

podzemná voda bola čo najviac chránená pred odpadovými vodami. 

 Preto spoplatnenie vypúšťania odpadových vôd do vôd podzemných hrá oveľa menšiu 

úlohu než prechádzajúci prípad. Za povolené vypustenie odpadových vôd do vôd podzemných 

platí oprávnený poplatok (§ 100 odst. 1 vodného zákona).  

 Ak sú odpadové vody z rodinných domov alebo stavieb pre individuálnu rekreáciu 

čistené domovou čistiarňou na úroveň stanovenú v povolení, tak sa poplatok neplatí. V 

ostatných prípadoch povoleného vypúšťania sa platí poplatok vo výške 3 500 Kč za kalendárny 

rok. 

 Povinnosť platiť poplatok sa však nevzťahuje na zákonom vymenované vypúšťanie ako 

napr. vody použité za účelom získania tepelnej energie, minerálne vody alebo znečistené vody 

za určitých podmienok (§ 100 odst. 3 vodného zákona) 

 Príjemcom poplatku je obec, na ktorom katastrálnom území došlo k vypusteniu 

odpadových vôd. 

 

3.6.3. Poplatok za odobrané množstvo podzemnej vody 

  

 Aj v tomto prípade je spoplatnená činnosť, ktorá sa viaže na povolenie a má za cieľ 

efektívnu ochranu podzemných vôd. 

 Právna úprava poplatku spočíva v § 88 vodného zákona a výslovne stanoví, že 

spoplatnený je každý povolený odber podzemnej vody, ktorý dosahuje aspoň 500 m3 skutočne 

odobranej podzemnej vody za mesiac alebo aspoň 6 000 m3 ročne. Výška poplatku sa odvíja od 

skutočne odobranej podzemnej vody podľa účelu odberu vody a nie od povoleného množstva 

vody, ktoré je možné odobrať na základe povolenia111.  

 Poplatok sa neplatí za skutočný odber podzemnej vody, ak množstvo odobranej vody 

nedosahuje zmienené hodnoty, ak ide o odbery povolené k účelu získania tepelnej energie, o 

odbery vody ku zníženiu znečistenia podzemných vôd, o odber vody ku znižovaniu jej hladiny 

a o odbery vody slúžiace hydraulickej ochrane podzemných vôd pred znečistením. 

 Poplatok sa platí za kalendárny rok a jeho sadzby stanovené v prílohe č. 2 vodného 

zákona sú určené na 2 a 3 Kč za m3 odobranej podzemnej vody. 2-korunová sadzba sa vzťahuje 

k podzemnej vode odoberanej za účelom zásobovania pitnou vodou a v ostatných prípadoch 

platí 3-korunová sadzba. 

                                                 
111  Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2007, 

str. 278 
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 Výnos poplatku je príjmom rozpočtu kraja, na ktorého území sa odber realizuje, a 

Štátneho fondu životného prostredia, vždy vo výške jednej polovice (§ 88 odst. 15 vodného 

zákona). Príjem kraja z týchto poplatkov možno použiť len pre zákonom vymedzené účely 

(napr. podpora výstavby a obnovy vodohospodárskej infraštruktúry). 

 

3.6.4. Platba k úhrade správy vodných tokov a správy povodí 

  

 Je ďalším ekonomickým nástrojom, ktorého účelom je získať finančné prostriedky k 

úhrade nákladov na činnosť správcov pri správe vodných tokov a v prípade významných 

vodných tokov tiež pri správe povodia.  

 Platba sa uhrádza podľa účelu a podľa skutočne odobraného množstva povrchovej vody 

(§ 101 odst. 1 vodného zákona). Platba predstavuje motivačný prvok k šetrnému nakladaniu s 

vodami a minimalizácií odberu, ale stanovením množstva výnimiek je účinnosť tohto nástroja 

aj do značnej miery obmedzená (zrov. § 101 odst. 4 vodného zákona). 

 Príjemcom platby je správca príslušného vodného toku, v ktorom dochádza k odberu 

povrchovej vody. Výška tejto platby nemusí byť stanovená jednotne pre územie Českej 

republiky, ale výšku stanovujú individuálne správcovia vodných tokov na základe zákona o 

cenách (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách) a bude závisieť na skutočných nákladoch spojených 

so správou vodného toku či povodia112.  

 

3.6.5. Úhrada výdajov na opatrenia vo verejnom záujme 

  

 Ide o možnosť štátu poskytnúť finančné prostriedky na opatrenia vo verejnom záujme 

správcom povodí, Českej inšpekcii životného prostredia, správcom vodných tokov, vlastníkom 

vodných diel a povereným odborným subjektom či iným fyzickým a právnickým osobám. Na 

tieto finančné prostriedky však neexistuje právny nárok, je to iba oprávnenie štátu to poskytnúť 

(§ 102 odst. 1 – 2 vodného zákona). 

 Finančné prostriedky sa poskytujú k úhrade výdajov na opatrenia vo verejnom záujme 

najmä v zákonom uvedených činnostiach. Pri poskytovaní finančných prostriedkov s postupuje 

v rámci stanovenom záväznými pravidlami, ktoré každoročne pripravuje vláda113. 

 

                                                 
112  Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2007, 

str. 279 
113  Punčochář P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným  

komentářem, 3.vydání se změnami, Praha 2004, str. 237 
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ZÁVER 

 

 Charakterizované a spracované nástroje ochrany čistoty vody v tejto práci predstavujú v 

súčasnosti veľmi vhodný prostriedok ako dospieť k samotnému cieľu, a to dosiahnuť čo 

najvyšší možný stupeň čistoty vody. Žiaden z týchto nástrojov osamote nie je schopný 

dosiahnuť tento cieľ, ale vzájomné prepojenie ich činností má vysokú pravdepodobnosť 

úspechu.  

 Väčšina nástrojov je zakotvená v hlavnom prameni vodného práva ČR, vo vodnom 

zákone č. 254/2001 Sb., a ostatné sú svojou povahou a logikou veci zaradené v súvisiacich 

právnych predpisoch. Každopádne bol vytvorený celkový systém ochrany vôd, ktorého 

efektivita, ako aj výsledky sa prejavia v blízkej budúcnosti, avšak už aj čiastočné výsledky 

naznačujú správny smer. Oporu celému systému a cieľom týkajúcich sa ochrany čistoty vôd 

vyjadrených vo vodnom zákone poskytuje najmä európska právna úprava, a to konkrétne 

Rámcová smernica 2000/60/ES. Tá je dnes komplexným legislatívnym nástrojom, ktorý 

poskytuje základný rámec pre vodnú politiku pre všetky členské štáty a z ktorého následne 

vychádza aj vodný zákon.  

 Hlavným cieľom uvedenom v Rámcovej smernici a tým aj vodnej politiky ČR je 

dosiahnutie tzv. dobrého stavu vody, ktorý vychádza z kombinácie chemického a ekologického 

stavu povrchovej vody a chemického a kvantitatívneho stavu podzemnej vody. Chemický stav 

povrchových aj podzemných vôd je definovaný kvalitatívnymi normami vody, teda 

neprítomnosťou nebezpečných a zvlášť nebezpečných látok, zatiaľčo ekologický stav ide nad 

definíciu chemických klasifikácií a odkazuje na rôzne biologické a morfologické 

charakteristiky. Z toho vyplýva, že súčasný prístup k vodám, ktorý sa uplatňuje na základe 

vodného zákona, sa dá pomenovať kombinovaným prístupom založeným na obmedzení 

znečistenia prostredníctvom kontroly zdrojov znečistenia, ako aj na stanovení cieľov kvality 

vody, ktoré majú byť dosiahnuté. 

 Pozitívne hodnotím a osobne schvaľujem práve snahy o stanovenie prísnych 

kvalitatívnych noriem pre vodu, čo sa dá k významu vody a hrozivému nedostatku pitnej vody 

vo svete považovať za nutnosť. Z toho a z iných podnetov vychádza určite aj smernica, ktorá je 

poslednou významnou legislatívou Rámcovej smernice. Cieľom smernice, ktorú v júni 2008 

schválil Európsky parlament, je dosiahnuť vysoké štandardy povrchových vôd. Stanovuje 

normy environmentálnej kvality v prípade 33 znečisťujúcich látok (medzi ktoré patria napr. 

pesticídy, ťažké kovy a ďalšie škodliviny), ktoré sa často nachádzajú v riekach, jazerách či 

pobrežných vodách. Už teraz asi 13 látok spadá do kategórie zvlášť nebezpečných látok a 
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predpokladá sa zhodnotenie ďalších látok o ich zaradení. Pôsobenie týchto látok vážne 

ohrozuje nielen ekosystémy, ale prostredníctvom potravinového reťazca aj ľudské zdravie. 

Smernica bude prijatá v roku 2008 a do platnosti vstúpi najskôr v roku 2010, pričom členské 

štáty majú povinnosť uskutočniť pokrok pre dosiahnutie štandardov kvality vôd (maximálne 

povolené koncentrácie a ročné priemerné hodnoty) do roku 2018. 

 V rámci sprísňovania požiadaviek na čistotu vody postupovalo aj nariadenie vlády č. 

61/2003 Sb., ktoré stanovuje ukazovatele a hodnoty prípustného znečistenia povrchových vôd 

a odpadových vôd. Ide najmä o stanovené prísne emisné a imisné štandardy záväzné pre 

vodoprávne úrady pri vydávaní povolení k vypúšťaniu odpadových vôd do vôd povrchových, v 

ktorých určujú cieľové emisné limity a lehotu s podmienkami k ich dodržaniu. Najnovšie boli 

vhodne zavedené aj emisné štandardy pre čistiarne odpadových vôd do 500 EO, hoci stále 

prevládajú názory o zavedení emisných štandardov pre čistiarne odpadových vôd do menšieho 

počtu EO.  

 Nariadenie však nestanoví žiadne ukazovatele týkajúce sa prípustného znečistenia 

odpadových vôd, ktoré môžu byť vo výnimočných prípadoch vypúšťané do vôd podzemných. 

Hoci je obecne stanovený zákaz vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd, je podľa 

mňa vhodné stanoviť určité emisné štandardy v predmetnom nariadení, ktoré sa budú 

vzťahovať práve na tieto výnimky nepriameho povoleného vypúšťania do vôd podzemných s 

odporúčaním možného stanovenia prísnejších limitov. Bez takejto úpravy sú tieto limity 

ponechané na uvážení príslušného vodoprávneho úradu v konkrétnom povolení, čo môže viesť 

až k príliš nesúrodému určovaniu limitov. 

 Oblasťou súvisiacou s vodnou problematikou avšak nevyriešenou jednoznačne 

legislatívou v súčasnej dobe je problematika zrážkových vôd (povrchových vôd vzniknutých 

zo zrážkovej vody). Potreba vyriešenia tejto situácie vychádza aj z čoraz viac sa zhoršujúcej 

kvality zrážkovej vody, ktorá miestami sa dá prirovnávať k odpadovým vodám.  

 Najviac viditeľný rozdiel je možné zaznamenať v oblasti vsakovania. Odpadové vody z 

prevádzky domácnosti, priemyslovej alebo poľnohospodárskej činnosti či inak znečistené nie 

je možné vsakovať ani vypúšťať bez povolenia príslušného vodoprávneho úradu.. Týka sa to aj 

predčistených vôd z čistiarní odpadových vôd, hoci v niektorých prípadoch môžu tieto vody 

byť lepšej kvality ako zrážkové vody. V prípade vsakovania zrážkovej vody výklad zákona nie 

je až tak jednoznačný. Obecné nakladanie s vodami sa týka iba povrchových vôd a pri 

spomenutom vsakovaní114 sa jedná o nakladanie s podzemnými vodami, kde je nutné povolenie 

vodoprávneho úradu. Výnimku tu udáva Výkladová komisia k vodnému zákonu, podľa ktorej 

                                                 
114 Viď. § 8 odst. 2 písm. b) bod 4 vodného zákona 
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vsakovanie zrážkových vôd pochádzajúcich zo striech a spevnených plôch u jednotlivých 

rodinných domov je obecné nakladanie s povrchovými vodami podľa vodného zákona, 

presnejšie o zmenu ich prirodzeného odtoku za účelom ochrany nehnuteľností pred škodlivými 

účinkami týchto vôd jednoduchými zariadeniami. A k takému nakladaniu povolenie 

vodoprávneho úradu nie je potrebné. 

 Keďže vsakovanie zrážkových vôd nie je riešené v žiadnej norme ani predpise, je 

vhodné vytvorenie novej normy alebo technického doporučenia. Jedným z navrhovaných 

riešení je prebratie určitých postupov z nemeckej technickej normy. 

 Voda ako jedna zo zložiek životného prostredia úzko súvisí s ostatnými zložkami a 

navzájom sa ovplyvňujú. Preto na čistotu vody má vplyv aj vyrubovanie a devastovanie lesov, 

ktoré prispievajú k znižovaniu erózie a tvorby sedimentov v prostredí, ale aj k vyššej čistote 

vodných zdrojov a v niektorých prípadoch sú schopné zachytiť a v systéme uskladniť 

nezanedbateľné množstvá zrážkovej vody. Ochranou lesa je tak možné finančne efektívnym 

spôsobom zabezpečiť dostatočné množstvá pitnej vody, pretože stále viac poskytovateľov 

služieb zásobovania pitnou vodou si uvedomuje nízku kvalitu surovej vody, čím sa im zvyšujú 

náklady na úpravu vody. Napriek existujúcej technologickej úprave vody na pitnú vodu, sa 

začína klásť dôraz na tzv. multi-bariérny princíp ochrany pitnej vody zahrňujúci viacero krokov 

akými sú výber vysokokvalitných vodných zdrojov, ochrana a náležité obhospodarovanie 

týchto zdrojov, ale aj permanentný monitoring kvality vody. 

 Pri poskytovaní ochrany vodám by sa mala brať do úvahy aj jej samočistiaca 

schopnosť, pri   ktorej dochádza ku zlepšeniu kvality vody prirodzenou cestou. Táto schopnosť 

bola doteraz v Českej republike dlhodobo výrazne potlačená v dôsledku intenzívneho 

využívania krajiny pre poľnohospodárstvo, osídlenie, priemysel, dopravu a pod. Pre jej 

posilnenie by mali byť uskutočnené vhodné zásahy v rámci revitalizačných opatrení. 

Konkrétne návrhy revitalizačných opatrení si totiž kladú za cieľ zvýšenie kvality vody v toku, 

odstrániť alebo zmierniť negatívne dôsledky úprav vodných tokov na prírodné a životné 

prostredie, obnoviť alebo zlepšiť ich ekologické funkcie v krajine pri zachovaní účelových 

funkcií vodného toku, kvôli ktorým bol upravený. Analýzy ukazujú, že revitalizácie sú 

vhodnou alternatívou klasických vodohospodárskych úprav vodných tokov. Budúca spolupráca 

medzi správcami vodných tokov a zložkami prírody a krajiny je vzájomne výhodná a 

nevyhnutná, zvlášť v oblasti prípravy a realizácie opatrení plánov oblastí povodí v rámci 

Rámcovej smernice. 

 Medzi najväčších znečisteľovateľov vody patrí jednoznačne poľnohospodárstvo, 

ktorého následkami sú znečistené vodné plochy a toky, zasiahnuté zdroje pitnej vody, prebytok 
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dusíka dodávaného vo forme hnojív, najzávažnejšie kontaminácie vôd zlúčeninami dusíka a 

fosforu a pôsobenie pesticídov. Znečistenie niektorých vodných tokov ako Dunaja a následne 

aj Čierneho mora, je tak závažné, že boli vyhlásené medzinárodné záchranné programy – 

Dunajský regionálny program. Preto v prípade poľnohospodárstva sa ako alternatíva a 

pozitívum aj pre kvalitu vôd ponúka ekologické poľnohospodárstvo, ktoré svojou 

komplexnosťou kladne vplýva na viac oblastí – ochrana kvality povrchových a podzemných 

vôd, kvalita potravín, pohoda hospodárskych zvierat či osídlenie vidieka. Samotný prínos 

ekologického poľnohospodárstva pre kvalitu podzemných a povrchových vôd bol 

zaznamenaný aj odbornou štúdiou vypracovanou v rámci Dunajského regionálneho 

programu115 alebo výskumnou činnosťou dr. Haasa z univerzity v Bonne, ktorá potvrdila že 

vyplavovanie dusičnanov v ekologickom poľnohospodárstve je nižšia ako v konvenčnom 

poľnohospodárstve. 

 Preto si osobne myslím, že čistota vôd závisí jednak na kombinácii úspešného 

presadenia všetkých právne zakotvených nástrojov a ich vzájomnej kooperácie, čím je 

zabezpečené právna ochrana čistoty vôd, ako aj na ochrane ostatných zložiek životného 

prostredia, vrátane zachovania prírodných a biologických funkcií vody a vhodných 

neškodlivých zásahov ľudskej činnosti do vody samotnej a jej prostredia. To navyše musí byť 

podporené ochotou celej spoločnosti k ochrane životného prostredia ako celku a jeho zložkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Štúdia je dostupná na stránkach www.pro-bio.cz 
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Instruments of the protection of water quality  

(Summary) 

 

 The purpose of my thesis is to examine the actual problem of water pollution and to 

analyse certain legal instruments that are set in order to protect water quality.  

 The thesis is composed of three chapters, each of them dealing with different aspects of 

the protection of water quality. Besides chapters, the thesis includes an introduction and a 

conclusion. The introductory part of the thesis gives a simple reason for choosing the topic 

from the point of the necessity of the water protection. 

 Chapter One refers to the subject, reasons and aims of the protection. The chapter is 

divides into three parts. The importance of waters for the whole world and its population is 

described in part One. Part Two deals with water as the subject of the protection and focuses 

more on the quality of surface and ground waters. Part Three mentions goals to achieve the 

required water quality which are defined in the State Environmental Policy of the Czech 

Republic for 2004 – 2010 and in the Framework Directive on Water Management. 

 Chapter Two also examines relevant Czech, European and international legislation in 

the area of the water protection. The chapter consists of four parts. Part One provides a brief 

description of the development of Czech water law. Part Two characterises legal sources of 

international and European law in water management and protection. International law is based 

upon bilateral agreements, which the Czech Republic concluded with its neighbours, and 

multilateral agreements on boundary and common rivers such as the Convention on Protection 

and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. The Community Water Law, 

which is grounded especially in the Framework Directive on Water Management No. 

2000/60/EC, unifies the whole field of the water protection. Part Three outlines legal regulation 

of Czech water law that is based upon the Water Act No. 254/2001 Sb. and other altering acts 

which are supplemented by a number of implementing Government decrees and regulations. 

Part Four deals with the general division of instruments used in environmental law from which 

the main division of instruments of the protection of water quality emanates.  

 Chapter Three, which is divided into six parts, concentrates in detail on all instruments 

of the water protection and analyses their impact on water quality. Part One looks at 

informative instruments that emphasize importance of the following instruments. Policy 

instruments are described in part Two and consist of water planning, landscape planning and 

environmental impact assessment. Water planning is examined through the plan of main river 

basins in the Czech Republic, the plans of river basin regions and measures programmes. Part 
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Three mentions sources of the pollution and examines mainly wastewaters and their discharge 

into surface or ground waters, harmful substances and the negative effects of water 

management accidents. Part Four deals with administrative instruments through which the 

management of water is regulated. This part contains section One where disposal of surface 

and ground waters is determined including the basic rights and duties in water management, 

section Two which deals with water management permit that is required for activities above the 

general water management scope, sections Three, Four and Five which describe water 

management approval, opinions and institution of the integrated permission. Section Six is 

called special or increased water protection and it applies to specific areas connected with 

water. The protection is provided for protected areas of natural water accumulation, protective 

zones of water sources and vulnerable areas mentioned in subsection One, for waters 

determined for bathing and for fish life support as well as sensitive areas described in 

subsection Two and for watercourses and ground waters in subsections Three and Four. Part 

Five reports on a reformative instrument, purpose of which is minimising or prevention of 

further damage, and sanctioning instruments that are set in order to punish a person for non 

fulfilment of duties. Finally, part Six discusses economic instruments which complete the 

number of all instruments of water protection and deals with charges collected for abstracting 

groundwater, discharging wastewater into surface or groundwater, charges to cover the 

administration of watercourses and water basins, and charges to pay for measures in public 

interests. 

 The closing part of the thesis gives the general opinion of the research made in this area 

and draw conclusions vesting in underlining of the protection of waters and their quality for 

future generations. I suggest that limits set in administrative instruments should be more 

precise and strict; more attention should be granted to rain waters and to their quality with the 

possibility of future use as well as support for ecological agriculture which contributes to 

improvement of quality of waters.   

 

Key words 

Quality of waters – čistota vôd 

Instruments of the protection – nástroje ochrany 
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PRÍLOHY 

 

1)   Zoznam medzinárodných zmlúv na úseku ochrany vôd, ktorých Česká republika je 

zmluvnou stranou (v súlade s vodným zákonom č. 254/2001 Sb.) 

 

Mnohostranné zmluvy 

− Dohoda o Medzinárodnej komisii pre ochranu Labe, podpísaná 8.10.1990 

− Dohovor o spolupráci a trvalom využívaní Dunaja, ku ktorej Česká republika pristúpila dňa 

10.3.1995 

− Dohoda o Medzinárodnej komisii pre ochranu Odry pred znečistením, podpísaná 11.4.1996 

− Dohovor o využívaní a ochrane hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (1992), 

Česká republika ratifikovala dohovor v máji 2000 

  

Dvojstranné zmluvy 

− Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej 

republiky o vodnom hospodárstve na hraničných vodách, podpísaný 21.3.1958 (platnosť od 

7.8.1958) 

− Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave 

vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísaná 7.12.1967 (platnosť od 

18.3.1970) 

− Zmluva medzi Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o spolupráci na 

hraničných vodách v oblasti vodného hospodárstva, podpísaná 12.12.1996 (platnosť od 

25.10.1997) 

− Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci na 

hraničných vodách, podpísaná 16.12.1999 a týmto dňom vstúpila aj v platnosť 

 

2)   Zoznam predpisov Európskych spoločenstiev na úseku ochrany vody 

 

− Smernica Rady 75/440/EHS zo 16.júna 1975 o požadovanej akosti povrchovej vody 

určenej pre odber pitnej vody v členských štátoch 

− Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení akosti vody ku kúpaniu a o 

zrušení Smernice Rady 76/160/EHS z 8.decembra 1975 o akosti vody pre kúpanie 

− Smernica Rady 78/659/EHS z 18.júla 1978 o akosti sladkých vôd vyžadujúcich ochranu 

alebo zlepšenie podpory života rýb 
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− Smernica Rady 79/923/EHS z 30.októbra 1979 o požadovanej akosti mäkkýšových vôd 

− Smernice Rady 79/869/EHS o metódach merania a početnosti odberov a rozborov 

povrchovej vody určenej pre odber pitnej vody v členských štátoch 

− Smernica rady 98/83/EHS o akosti vody určenej pre ľudskú spotrebu 

− Smernica Rady 76/464/EHS zo 4.mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými 

nebezpečnými látkami vypustenými do vodného prostredia a jej dcérine smernice 

− Smernica Rady 80/68/EHS zo 17.decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred 

znečistením spôsobenom určitými nebezpečnými látkami 

− Smernica Rady 91/271/EHS z 21.mája 1991 o čistení mestských odpadových vôd 

− Smernica Rady 91/676/EHS z 12.decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením 

dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 

− Smernica Rady 82/176/EHS z 22.marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych 

cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór – alkalickú 

elektrolýzu 

− Smernica Rady 79/869/EHS z 9.októbra 1979 o metódach a frekvencii odoberania vzoriek 

a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch 

− Smernica Rady 98/83/EHS z 3.novembra 1998 o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu 

(pitná voda) 

− Smernica Rady 83/513/EHS zo 6.septembra 1983 pre limitné hodnoty a cieľové 

kvalitatívne ukazovatele pre vypúšťanie látok s obsahom kadmia 

− Smernica Rady 84/156/EHS z 8.marca 1984 pre limitné hodnoty a cieľové kvalitatívne 

ukazovatele pre vypúšťanie látok s obsahom ortuti v iných výrobách než chlór–alkalická 

elektrolýza 

− Smernica Rady 84/491/EHS z 9.októbra 1984 pre limitné hodnoty a kvalitatívne 

ukazovatele pre vypúšťanie látok s obsahom hexa–chlórcyklohexán 

− Smernica Rady 86/280/EHS z 12.mája 1988 o limitných hodnotách a kvalitatívnych 

cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname prílohy k 

smernici Rady 76/464/EHS 

− Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 ustanovujúca 

rámec pôsobnosti Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica), ktorá zrušila 

Smernicu Rady 75/440/EHS k 22.12.2007 a zruší Smernicu Rady 78/659/EHS a Smernicu 

Rady 80/68/EHS, obe k 22.12.2013 
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3) Zoznam právnych predpisov Českej republiky použitých v práci 

 

− zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

− zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

− zákon č. 305/2000 Sb., o povodích 

− zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

− zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon) 

− zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

− zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

− zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

− zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

− zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

− zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

− zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

− zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování  

− nařízení vlády č. 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 místech 

− nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočíchů a o zjišťování a hodnocení 

stavu jakosti těchto vod 

− 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. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 

− vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijného plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 

jejich škodlivých následků 

− vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
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