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Úvod 

 

Rozvoj vědy a techniky zejména v 19. a 20. století přinesl lidstvu v porovnání 

s předchozími staletími nebývalý rozkvět. To co lidem ještě na počátku 20. století 

připadalo jako velmi vzdálená budoucnost nebo snad jako čirá fantazie, se 

v následujících desetiletích stalo běžnou součástí našich životů. Člověk si byl schopen 

ve velice krátké době, z hlediska doby existence života, značně usnadnit své bytí na 

Zemi. Činnosti dříve velmi náročné byl najednou schopen za pomoci různých vynálezů 

a techniky způsobilý vykonávat za zlomek času a s mnohonásobně menším úsilím. Dnes 

si již pravděpodobně všichni uvědomují, snad s některými výjimkami, že tyto vynálezy, 

technologie a činnosti, které mají lidstvu život usnadňovat, jsou zároveň těmi, které 

zapříčiňují zhoršování a ohrožování prostředí pro jeho existenci. V uplynulých 

desetiletích postupně docházelo k rozvoji činností, které si kladou za cíl zhoršování 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek zmírnit a škody na životním prostředí již 

vzniklé v rámci možností napravit. Tyto činnosti je možno souhrnně označit jako 

ochranu životního prostředí. 

 

Ochrana životního prostředí je uskutečňována různými prostředky či nástroji. 

Nástroje ochrany životního prostředí jsou vlastně jejím praktickým vyjádřením. 

Podobně, jako se vyvíjela ochrana životního prostředí, dochází k rozvoji i jednotlivých 

nástrojů, jimiž je tato ochrana uskutečňována. Právě tyto nástroje jsou předmětem 

předkládané diplomové práce. Prostředky, které by bylo možno zařadit mezi nástroje 

ochrany životního prostředí jsou velmi různorodé a zahrnují celou řadu různých metod, 

způsobů a institutů. Práce je zaměřena na čtyři základní kategorie nástrojů na ochranu 

životního prostředí, jak bývají uváděny teorií práva životního prostředí, neboť tyto čtyři 

kategorie lze považovat z hlediska ochrany životního prostředí za nejvýznamnější.  

 

Diplomová práce tedy postupně vymezuje nástroje koncepční, administrativně-

právní, ekonomické a sankční. Cílem práce je podat přehled těchto nástrojů, každou 

kategorii nástrojů dále vnitřně rozčlenit a uvést příklady z platné právní úpravy a 

pokusit se uvést jejich vzájemné vazby a principy jejich fungování. Na základě tohoto si 

dále klade za cíl podrobněji přiblížit, jak jsou nástroje využity v platné právní úpravě 
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ochrany tří složek životního prostředí, a to vody, ovzduší a půdy. Konkrétně bude 

pozornost věnována nástrojům zaměřeným na ochranu těchto tří složek životního 

prostředí před znečišťováním, a to nástrojům plnícím preventivní funkci. Práce je 

rozdělena do pěti kapitol. V 1. kapitole je stručně zmíněna právní úprava ochrany 

životního prostředí na mezinárodní a unijní úrovni a její vliv na národní právní úpravu. 

Kapitoly 2-5 popisují čtyři základní kategorie nástrojů ochrany životního prostředí v 

českém právu. Tyto kategorie jsou poté děleny do skupin a podskupin včetně uvedení 

příkladů z platné úpravy. Závěr kapitol o koncepčních a zejména pak administrativně-

právních a ekonomických nástrojích je věnován právní úpravě preventivních nástrojů 

na ochranu vody, ovzduší a půdy před znečištěním.  

 

Práce vychází z právního stavu k 30. 11. 2009. 
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1. Ochrana životního prostředí a východiska její právní úpravy 

 

Zákon o životním prostředí definuje ochranu životního prostředí následovně: 

„Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a 

odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo 

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

jako celku.“ 1 Z uvedeného vyplývá, že činnosti spojené s ochranou životního prostředí 

lze rozdělit do dvou úseků. Jeden spočívá v předcházení či omezování poškozování 

životního prostředí, druhý pak v aktivním konání směřujícím ke zlepšování stavu 

životního prostředí.2 Oba způsoby ochrany a působení na životní prostředí nejenže 

spolu souvisí, ale zároveň dochází k jejich konkretizaci, vyjádření a realizaci 

prostřednictvím právních norem. Ovšem právo není jediným nástrojem napomáhajícím 

ochraně životního prostředí. Kromě něho existují také nástroje ekonomické, vzdělávací 

a výchovné, technologické, politické, informační, organizační a často je to právo, které 

je upravuje. Všechny tyto nástroje se vzájemně prolínají a doplňují. Právo je to, které 

mezi ostatními nástroji hraje zvlášť významnou úlohu, a to díky specifickým 

vlastnostem, kterými se vyznačuje. Jde o přesnost, závaznost a vynutitelnost.3 

  

Pokud se dnes hovoří o právní úpravě ochrany životního prostředí v českém 

právním řádu, je třeba se alespoň stručně zmínit také o právu mezinárodním a po vstupu 

České republiky do Evropské unie zejména o právu Evropské unie. 

  

Lze říci, že na prvním místě je to mezinárodní právo veřejné, které zvláště 

v posledních několika desetiletích sehrává nezastupitelnou úlohu. Objevuje se totiž řada 

problémů týkajících se životního prostředí, které je třeba řešit na globální úrovni či 

přinejmenším mezi více národními státy. Jde především o mezinárodní úmluvy, které 

tvoří podstatnou část mezinárodní ochrany životního prostředí. Při tvorbě těchto úmluv 

se vytvořily specifické metody jejich tvorby v rámci mezinárodního práva veřejného. Je 

možno rozlišovat metodu piecemeal approach, záležející ve výběru jen některých 

                                                 
1   § 9 ZŽP 
2   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 29 
3   Tamtéž s. 9 



 - 8 -  

aspektů ochrany životního prostředí a jejich následné oddělené úpravy a na opačném 

přístupu založenou metodu framework convetion and protocol approach, spočívající 

v úpravě určitého globálního problému v jeho celku, kdy je nejprve uzavřena rámcová 

dohoda, která je následně prováděna v podobě protokolů.4 Pokud jde o subjekty, jsou to 

mezinárodní mezivládní a také nevládní organizace, které se podílejí jak na vzniku 

těchto úmluv, tak plní i jiné úkoly v ochraně životního prostředí, a někdy také 

mezinárodní soudy prostřednictvím svých rozhodnutí. 

 

Pro členské státy je to ale hlavně právo Evropské unie, které nabývá v poslední 

době na důležitosti tak dalece, že právní úprava ochrany životního prostředí, která by 

vycházela jen a pouze z vůle některého členského státu, je oproti unijní úpravě malá. 

Jde zejména o sekundární prameny unijního práva, které sehrávají v úpravě ochrany 

životního prostředí významnou funkci.  Jedná se předně o směrnice (80 % legislativy na 

ochranu životního prostředí), které aby byly závazné, mají členské státy povinnost do 

svého právního řádu transponovat. Pro státy jsou závazné, pokud jde o výsledek, 

kterého má být dosaženo, a dále o nařízení (zastoupena asi 10 %), ta jsou pro členské 

státy závazná a přímo aplikovatelná a v unijním právu životního prostředí upravují 

zejména administrativní záležitosti či transponují závazky mezinárodních úmluv.5 

Podstatnou úlohu sehrává Evropský soudní dvůr, který v řízení o porušení smlouvy 

resp. na něj navazujícím řízení pro nesplnění rozsudku zajišťuje důsledné plnění 

environmentálních norem práva Evropské unie. 

 

Nástroje ochrany životního prostředí na unijní úrovni jsou řešeny poněkud 

odlišně než na úrovni národní. Dělí se na nástroje právní, mezi které jsou zahrnovány 

prameny sekundárního práva, nástroje koncepční v podobě Akčních programů a Bílých 

či Zelených knih, které jsou z valné většiny nezávazné, avšak představují východiska 

pro budoucí právně závaznou úpravu. Dále pak nástroje administrativní, které víceméně 

odpovídají administrativně-právním nástrojům na národní úrovni s několika 

odlišnostmi, a konečně nástroje ekonomické, představovány především komunitárními 

                                                 
4   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007,  
s. 109 
5   Tamtéž s. 143 a násl. 
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finančními podporami v oblasti ochrany životního prostředí, systémem obchodování 

s emisními povolenkami a konceptem tzv. bublin. 

 

Pokud jde o národní právní úpravu ochrany životního prostředí vzhledem 

k tomu, co bylo řečeno o mezinárodním a komunitárním právu, je třeba zdůraznit, že 

Česká republika přistoupila k většině mezinárodních úmluv v oblasti ochrany životního 

prostředí, přičemž: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li 

mezinárodní  smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 6 Toto 

se týká také úmluv z oblasti ochrany životního prostředí. Komunitární právo ovlivňuje 

český právní řád v oblasti ochrany životního prostředí způsobem naznačeným výše, 

zejména směrnicemi a nařízeními. K podstatným změnám na poli ochrany životního 

prostředí docházelo již před vstupem České republiky do Evropské unie sbližováním 

českého právního řádu s komunitárním na základě tzv. dohody o přidružení. Vstupem 

do Evropské unie dne 1. 5. 2004 je Česká republika povinna implementovat veškeré 

komunitární právo, počítaje v to také úpravu ochrany životního prostředí. 

  

Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu, jenž lze z hlediska 

ochrany životního prostředí považovat za nejvýznamnější, jsou nástroje koncepční, 

administrativně-právní, ekonomické a sankční. Na nástroje ochrany životního prostředí 

lze nahlížet z různých hledisek. Je možno rozlišovat nástroje přímého působení, mezi 

které jsou řazeny kategorie nástrojů administrativně-právních, koncepčních a sankčních, 

a nepřímého působení, typicky kategorie nástrojů ekonomických. Dále lze nástroje 

ochrany dělit na nástroje působící preventivně a na ty, které působí následně. 

Preventivní nástroje působí na regulované subjekty s cílem předejít či zamezit chování, 

jež poškozuje životní prostředí, například stanovením příkazů, zákazů či úpravou 

poplatků za znečištění. Následné nástroje působí až poté, kdy k neekologickému 

chování došlo. Sem lze zařadit dozorčí činnost příslušných orgánů nebo sankce za 

porušení stanovených zákazů. 

 

                                                 
6   Čl. 10 Ústavy 
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Žádná ze čtyř základních kategorií nástrojů (koncepční, administrativně-právní, 

ekonomické a sankční) nefunguje samostatně. Jednotlivé nástroje působí v určitém 

komplexu, který je označován jako nástrojový mix. Cílem by mělo být nalézt takové 

jeho ideální složení, které by zaručilo maximální efektivitu ochrany životního prostředí. 

Kromě této environmentální účinnosti by mělo být ideálními cíli konstrukce 

nástrojového mixu: minimalizace společensky nutných nákladů, spíše preventivní 

působení na regulované subjekty, vymezení dominantní funkce každého nástroje, 

možnost volby chování pro regulované subjekty, jednoduchý způsob aplikace, 

administrativní náklady na správu mixu by měly být přiměřené dosahovaným efektům, 

integrace ochrany životního prostředí s ostatními politikami (zejména průmyslovou, 

dopravní, zemědělskou)7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7   ŠŤĚPÁNEK, Z. Ekonomika a životní prostředí, Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, 1999, s. 28 a násl.  
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2. Koncepční nástroje 

 

Jako první ze čtyř základních kategorií nástrojů na ochranu životního prostředí 

přichází v úvahu kategorie nástrojů koncepčních. Z dále uvedených důvodů je skupina 

koncepčních nástrojů zařazena před ostatní skupiny nástrojů. Tato obsahuje velké 

množství dokumentů, které, jak již název této kategorie napovídá, lze označit jedním 

všeobecným pojmem – koncepce. Nicméně platná právní úprava těchto nástrojů v 

České republice pracuje u konkrétních nástrojů - koncepcí s různými názvy, jako je 

plán, projekt, program atd. 

 

Pro tyto nástroje je typická, ostatně jako také pro další tří hlavní kategorie 

nástrojů na ochranu životního prostředí, jejich různorodost. I přes tuto diferenciaci mají 

všechny koncepce, a to je také důvod, proč jsou koncepční nástroje předřazeny před 

ostatní (tedy administrativní, ekonomické a sankční nástroje), shodnou funkci, platí totiž 

za určitý rámec pro aplikaci ostatních kategorií nástrojů ochrany životního prostředí. 

Byť je jejich úprava značně odlišná, vždy je jejich smyslem to, že svým rámcovým 

přístupem stanovují cíle či priority na úseku ochrany životního prostředí a rámcově 

vymezují prostředky, kterými má být těchto cílů dosaženo. Jejich prostřednictvím je 

vyjádřeno asi nejvíce hlavních zásad ochrany životního prostředí. Jde o principy 

odpovědnosti státu a často také odpovědnosti původce, prevence a předběžné opatrnosti, 

konečně také o zásadu informovanosti a účasti veřejnosti. U průřezového koncepčního 

nástroje, kterým je územní plánování, se objevuje z hlediska ochrany životního 

prostředí velmi důležitá zásada komplexní a integrované ochrany.8 

 

Vzhledem k různorodosti jednotlivých koncepcí lze provést jejich dělení dle 

různých kritérií. Z pohledu práva a ochrany životního prostředí vůbec je asi 

nejrelevantnějším dělením dělení na dokumenty právně závazné nebo jen doporučující. 

Koncepce mohou být závazné jako celek nebo mohou být závazné jen některé jejich 

části. Závaznost lze chápat ve více rovinách. Závazné mohou být v tom smyslu, že 

dokument zpracovaný na vyšší úrovni (myšleno z pohledu územního členění státu) 

                                                 
8   Srov. DAMOHORSKÝ, M. – STEJSKAL, V. (edit.), Koncepční nástroje ochrany životního prostředí 
z pohledu práva. Sborník z konference. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2003, s. 66 
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slouží jako podklad pro jiný dokument nižší úrovně např. politika územního rozvoje 

(ČR) je závazným podkladem pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje (kraj) 

(§ 31 odst. 4 StavZ). Určitá koncepce může být závazná ne pro další, na ni navazující 

koncepci, ale již pro konkrétní rozhodování, např. na základě územního plánu je 

vydáváno již konkrétní rozhodnutí o umístění stavby (§43 odst. 5 StavZ). Existují také 

koncepce, na jejichž základě není třeba vydávat žádné rozhodnutí ke konkrétní činnosti, 

neboť ty již samy podmínky pro určitou činnost závazně upravují. Příkladem jsou lesní 

hospodářské plány závazně upravující maximální celkovou výši těžeb, kterou může 

vlastník lesa provádět (24 odst. 2 LesZ).  

 

Dalším dělítkem a zároveň charakteristickým rysem kategorie koncepčních 

nástrojů je doba, pro kterou se koncepce zpracovávají. Už z jejich povahy vyplývá, že 

k plnění své úlohy, tedy jakéhosi zastřešení dalších činností spojených s ochranou 

životního prostředí, nemůže jít o dokumenty platné jen krátkodobě. Nejčastěji se jedná 

o koncepce přijaté na dobu od pěti do deseti let, výjimečně na dobu dvaceti let. 

Například nejméně na dobu pěti let jsou zpracovávány plány odpadového hospodářství 

původce odpadů (§ 44 odst. 3 OdpZ), na období deseti až patnácti let se schvalují plány 

péče dle zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 38 odst. 4 ZOPřK), oblastní plány 

rozvoje lesů se zpracovávají zásadně na dobu dvaceti let (§1 odst. 2 vyhl. č. 83/1996 

Sb.). Pokud mají koncepce plnit svůj účel, lze konstatovat, že na jedné straně je doba 

dvou let jakýmsi minimem, neboť doba kratší by zřejmě neumožnila dostatečné 

prosazení jedné z jejích hlavních předností, totiž že slouží jako určité časové překlenutí, 

z něhož by měla vycházet tvorba, aplikace a působení ostatních tří kategorií nástrojů na 

ochranu životního prostředí. Na druhé straně doba dvaceti let se zdá být nejdelší 

možnou. Protože delší platnost jakéhokoli dokumentu by patrně neumožnila působení 

ostatních kategorií nástrojů, a to z důvodu nutně vysoké míry obecnosti jeho obsahu 

vyplývající z jen obtížně předvídatelného vývoje objektu jeho úpravy po tak dlouhou 

dobu. Řešením tohoto problému se zdá být stanovení možnosti koncepce v pravidelných 

lhůtách aktualizovat.  
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Jednotlivé koncepční nástroje se odlišují též z hlediska svého obsahu.9 Rozlišují 

se tedy koncepce upravující určitou lidskou činnost např. územní plán, který „stanoví 

základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného uspořádání, 

uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd.” 10 Dále koncepce, jež lze 

nazvat jako složkové, tedy určené na ochranu některé ze složek životního prostředí - 

např. plán systému ekologické stability11, kterým orgány ochrany přírody vymezují 

místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Rozlišují se i koncepce, 

které slouží k ochraně před lidskou činností, jež s sebou nese riziko ohrožení životního 

prostředí.Jako příklad lze uvést bezpečnostní program prevence závažné havárie, 

zpracovaný na základě analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, obsahující zásady její 

prevence a strukturu a systém řízení bezpečnosti zajišťující ochranu mimo jiné také 

životního prostředí (§ 8 odst.2 PrevHavZ). 

 

Koncepční nástroje se liší i formou, kterou jsou vydávány resp. schvalovány, 

může jít o normativní právní akt, například místní program snižování emisí vydávaný 

jako nařízení obce (§6 odst. 6 OvZ). Formu opatření obecné povahy nese regulační plán 

(§ 62 odst. 1 StavZ), jako správní akt jsou vydávány lesní hospodářské osnovy.  

 

Koncepce lze dělit také dle subjektů, kterými jsou zpracovávány. Z výše 

uvedeného vyplývá, že jejich vydávání či schvalování provádí orgány veřejné správy, 

avšak zpracováním mohou být kromě orgánů veřejné správy (například záchranné 

programy dle § 52 ZOPřK zpracovává Agentura ochrany přírody a krajiny) pověřeny 

také subjekty od státu odlišné, nejčastěji vlastníci či provozovatelé (zpracovat vnitřní 

havarijní plán je povinen provozovatel zařízení v součinnosti se zaměstnanci objektu 

nebo zařízení dle §17 odst. 1 PrevHavZ). 

 

 

 

 
                                                 
9   Srov. DAMOHORSKÝ, M. – STEJSKAL, V. (edit.), Koncepční nástroje ochrany životního prostředí 
z pohledu práva. Sborník z konference. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2003, s. 68 
10   § 43 odst. 1 StavZ 
11   § 2 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny    
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2.1. Plánování v ochraně čistoty vod a ovzduší před znečišťováním 

 

Jako jeden z hlavních cílů transpozice rámcové směrnice12 upravuje zákon o 

vodách13 plánování v oblasti vod. Jde o soustavnou koncepční činnost zajišťovanou 

státem. Účelem tohoto plánování má být takové hospodaření s vodami, které bude 

respektovat princip trvale udržitelného užívání vodních zdrojů. Je nezbytným 

podkladem pro výkon veřejné správy související mimo jiné s ochranou vod a 

vodoprávním rozhodováním.14 Cílem ochrany vody jako složky životního prostředí je 

především zabránit zhoršení stavu povrchových a podzemních vod. V plánování podle 

vodního zákona lze rozlišit Plán hlavních povodí ČR a plány oblastí povodí. Tyto plány 

stanoví cíle, jichž má být v ochraně vod dosaženo. Součástí plánů jsou i tzv. programy 

opatření, které vycházejí z cílů, jenž jsou v plánech stanoveny, a obsahují opatření k 

jejich dosažení jak z věcného, tak časového hlediska a také z hlediska způsobu jejich 

financování. 

 

Pokud jde o Plán hlavních povodí ČR15, ten stanoví rámcové cíle pro naplnění 

účelu plánování v oblasti vod pro tři hlavní povodí, a to povodí Labe, Moravy a Dunaje. 

Plán podléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů.16 

Schvaluje ho vláda a jeho závazné části vyhlásí nařízením, přičemž je stanovena 

povinnost k přezkoumávání a aktualizaci, ke které má docházet nejméně každých šest 

let. Plán hlavních povodí byl schválen usnesením vlády ČR dne 23. května 2007. Pro 

ochranu jakosti vod obsahuje závazná část plánu významnou kapitolu nazvanou „Cíle a 

opatření v ochraně vod jako složky životního prostředí“ stanovující rámcové cíle 

v ochraně vod, mezi které patří zejména zamezení zhoršení jejich stavu, zajištění 

ochrany a zlepšení jejich stavu a zastavení či postupné odstranění emisí závadných 

látek. Za účelem realizace těchto cílů Plán hlavních povodí stanoví rámcová opatření, 

jimiž má být výše uvedených cílů dosaženo. 

 
                                                 
12   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky 
13   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
14   § 23 VodZ 
15   § 24 VodZ 
16   Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů 
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Plány oblastí povodí17 stanoví již konkrétní cíle a programy opatření pro dané 

oblasti povodí na základě rámcových cílů a rámcových programů opatření dle Plánu 

hlavních povodí ČR. Jsou pořizovány správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady 

pro 8 stanovených oblastí povodí (oblast povodí Horního a středního Labe; Horní 

Vltavy; Berounky; Dolní Vltavy; Ohře a Dolního Labe; Odry; Moravy; Dyje). Plány 

jsou zpracovávány ve třech etapách, které představují: 1. přípravné práce, 2. návrh 

plánu oblasti povodí, 3. konečný návrh oblasti povodí. Plány podléhají posuzování vlivů 

na životní prostředí a stejně jako Plán hlavních povodí ČR musí být minimálně každých 

šest let revidovány. Plány oblastí povodí vycházejí z analýzy vodních poměrů v dané 

oblasti povodí a na jejím základě navrhují programy opatření pro konkrétní vodní 

útvary jak povrchových vod, tak i vod podzemních. Z hlediska ochrany kvality vod jsou 

významná zejména opatření k výstavbě a rekonstrukci čistíren odpadních vod a 

kanalizací, technická opatření u průmyslových znečišťovatelů vedoucí k odstraňování 

zvlášť nebezpečných látek či opatření vedoucí ke snižování znečištění povrchových a 

podzemních vod ze zemědělských zdrojů. Lhůta platná pro dosažení cílů trvá do 22. 12. 

2015, přičemž může být prodloužena dvakrát o šest let, tedy až do 22. 12. 2027. Toto 

prodloužení je možné, pokud cílů nelze dosáhnout z důvodů, které jsou tři, a to: 1. 

technická opatření je nutné realizovat postupnými kroky, které přesáhnou stanovené 

časové termíny, 2. zlepšení stavu by bylo neúměrně nákladné, 3. zlepšení stavu v daném 

časovém období neumožňují přírodní podmínky. Plán oblastí povodí stanoví také odhad 

dopadů opatření pro první období realizace opatření, tedy do 22. 12. 2015. Například 

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe uvádí ve své části E., že do výše 

stanoveného data se předpokládá, že se celkový počet vodních útvarů povrchových vod 

ve vyhovujícím stavu zvýší z 19 na 22, počet útvarů v potenciálně nevyhovujícím stavu 

se sníží z 21 na 19 a počet vodních útvarů v nevyhovujícím stavu se sníží pouze o jeden 

vodní útvar a to ze 174 na 173.18 Tento odhad stavu v prvním šestiletém období 

nevyznívá příliš příznivě, příčinou tohoto se zdá být fakt, že pro hodnocení stavu 

vodních útvarů je používáno pravidlo, kdy pokud jen jeden z hodnocených parametrů 

nedosáhne požadované vyhovující úrovně, je i celkový stav vodního útvaru hodnocen 

jako nevyhovující. Na druhou stranu z výše uvedeného vyplývá, že v souladu s cíli 

                                                 
17   § 25 VodZ 
18   Viz Plán oblasti povodí Horního a středního Labe, Hradec Králové: Povodí Labe, státní podnik, 2009, 
část E., s. 10 
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plánování v oblasti vod se v prvním šestiletém cyklu nepředpokládá žádné další 

zhoršování celkového stavu vodních útvarů povrchových vod. 

 

V ochraně ovzduší je možno nalézt řadu dokumentů, které lze zařadit do 

kategorie koncepčních nástrojů, tak jak je upravuje zákon na ochranu ovzduší. Jako 

první lze uvést  Národní program snižování emisí České republiky schválený 

usnesením vlády č. 630 ze dne 11. 7. 2007. Program si klade za cíl „snížit zátěž 

životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady 

pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské 

zdraví, která plynou ze znečištění ovzduší.“19 Program je zaměřen na snížení emisí, 

zejména jemných prachových částic (PM10 a PM 2,5), pocházejících ze dvou skupin 

zdrojů znečištění, kterými je vytápění domácností a automobilová doprava. Tomuto 

účelu má posloužit například stanovení technických požadavků pro malé spalovací 

zdroje (o výkonu do 0,2MW), zajistit kontrolovatelnost těchto zdrojů v domácnostech 

nebo také zpřísnit podmínky pro kontroly technického stavu vozidel. Na národní úrovni 

je nařízením vlády vydáván rovněž Národní program snižování emisí ze stávajících 

zvláště velkých spalovacích zdrojů, který stanoví cíle snížení emisí oxidu siřičitého, 

oxidu dusíku a tuhých znečišťujících látek ze stávajících zvláště velkých spalovacích 

stacionárních zdrojů  znečišťování ovzduší (o výkonu nad 50 MW), uvedených 

v příloze k nařízení. Na krajské úrovni zpracovávají krajské úřady tzv. krajské 

programy snižování emisí. Cílem programů je realizace opatření ke zlepšení kvality 

ovzduší v příslušném kraji, zejména jde o dosažení imisních limitů jednotlivých 

znečišťujících látek a dosažení emisních stropů stanovených pro příslušný kraj. Krajské 

programy jsou vydávány  nařízením kraje, přičemž musí být v souladu s výše 

uvedenými národními programy snižování emisí a slouží jako podklad při výkonu 

veřejné správy v kraji při posuzování záměrů, jenž mohou ovlivnit kvalitu ovzduší. 

Konečně zákon o ochraně ovzduší upravuje místní programy snižování emisí, jejichž 

zpracování je však na rozdíl od národních a krajských programů fakultativní. Pokud se 

obce rozhodnou místní program snižování emisí zpracovat, musí být v souladu jak 

s národními, tak krajskými programy snižování emisí. 

 
                                                 
19   Viz Národní program snižování emisí České Republiky, Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007, 
s. 25 
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 Výše uvedené koncepce jsou, jak již jejich název napovídá, zaměřeny na 

regulaci emisí znečišťujících látek, a to za účelem snížení výskytu těchto látek 

v ovzduší. Přípustná úroveň znečištění ovzduší je stanovena prostřednictvím imisních 

limitů. V oblastech, kde je překročena stanovená hodnota imisního limitu u jedné nebo 

více znečišťujících látek, tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kraje obligatorně a 

obce fakultativně zpracovávají a nařízením vydávají programy ke zlepšení kvality 

ovzduší pro znečišťující látky. Účelem programů je plnění limitů ve lhůtách tak, jak 

jsou stanoveny v nařízení vlády. Protože problematiku imisní zátěže nelze oddělit od 

problematiky emisní, kraje a obce zpracovávají programy ke zlepšení kvality ovzduší 

pro znečišťující látky současně s programy snižování emisí uvedenými výše. 

 

 Výše uvedené ukazuje rozdíly v pojetí konstrukce koncepčních nástrojů 

na ochranu vod a ochranu ovzduší. Zatímco vlivem legislativy evropských společenství 

je plánování v oblasti ochrany vod upraveno komplexními dokumenty (řešící jak 

problematiku emisí, tak i přípustného znečištěné – imisí) využívajícími specifický 

přístup k jejich ochraně, tedy regulaci jednotlivých povodí, koncepce na ochranu 

ovzduší před znečištěním jsou zaměřeny zejména na regulaci látek do ovzduší 

vnikajících, tedy emisí. Pouze v tzv. oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou 

zpracovávány programy ke zlepšení kvality ovzduší pro znečišťující látky, u kterých 

jsou překračovány imisní limity. Pokud jde o ochranu půdy před znečištěním, zbývá 

dodat, že platné právní předpisy neznají žádný koncepční nástroj, který by se takovou 

ochranou půdy zabýval. 

 

2.2. Shrnutí  

 

Koncepční nástroje představují jednu z hlavních kategorií nástrojů ochrany 

životního prostředí. Lze o nich uvažovat jako o dlouhodobém rámci, ve kterém jsou 

stanoveny podmínky pro uplatňování dalších kategorií nástrojů na ochranu životního 

prostředí, neboť stanoví cíle a priority ochrany životního prostředí, čímž se projevuje 

jejich preventivní funkce. Koncepční nástroje se v různých podobách vyskytují ve 

většině zákonných předpisech souvisejících s ochranou životního prostředí.  
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Jednotlivé koncepce se navzájem odlišují v několika základních aspektech. Liší 

se časovým úsekem na jaký jsou zpracovávány, přičemž standardní doba je 5 – 10 let, 

dále mírou své obecnosti resp. konkrétnosti, formou, kterou jsou vydávány, subjekty 

jimiž jsou zpracovávány, konečně také tím, zda a do jaké míry jsou jako celek či jen 

některé jejich části závazné.  
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3. Administrativně-právní nástroje 

  

Jako druhá kategorie nástrojů ochrany životního prostředí v českém právu 

přicházejí v úvahu nástroje administrativně-právní. Tyto nástroje, které jsou ze všech 

nástrojů v ochraně životního prostředí vývojově nejstarší, lze pro jejich úlohu v ochraně 

životního prostředí označit za nejvýznamnější. Rovněž je možno konstatovat, že mezi 

čtyřmi základními kategoriemi tvoří tu nejhojněji zastoupenou. Jejich podstatou je 

závazné stanovení povinností, kontrola jejich dodržování a případné vynucení jejich 

splnění. Tyto vlastnosti, tedy závaznost a vynutitelnost, jsou pro administrativně-právní 

nástroje charakteristické.20 

 

Protože administrativně-právní nástroje působí vůči regulovaným subjektům 

přímo, to znamená, že těmto určitý způsob chování závazně ukládají, jsou typickým 

zástupcem tzv. nástrojů přímého působení. Subjekt je nucen chovat se pouze jediným 

stanoveným způsobem, není mu dána možnost volby (na rozdíl od kategorie nástrojů 

ekonomických, viz část věnovaná ekonomickým nástrojům). Pokud tedy regulovaný 

subjekt jedná jinak, než je mu uloženo, dopouští se protiprávního jednání. V takovém 

případě mu může být uloženo např. provedení nápravného opatření či sankce.  

 

Administrativně právní nástroje je možno rozdělit na nástroje preventivní, mezi 

které patří příkazy, zákazy a omezení, dále povolení, souhlasy a vyjádření, standardy, 

kategorizace, a nástroje následné, tedy kontrolní a dozorčí činnost a odpovědnost za 

ztráty na životním prostředí. 

 

3.1. Příkazy, zákazy, omezení 

 

Tato část nástrojů tvoří v materii práva životního prostředí patrně nejobsáhlejší 

část mezi administrativně-právními nástroji. Jedná se o stanovení různorodých 

povinností adresátům právních norem, jež mohou být trojího druhu: facere (povinnost 

něco konat), omittere (povinnost nekonat), pati (povinnost něco strpět). Účelem 

                                                 
20   Srov. SOBOTKA, M., Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2001, s. 32 
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stanovení povinností, ať už jsou v jakékoli podobě, je regulovat chování adresátů ve 

prospěch ochrany životního prostředí. Nejčastěji půjde o povinnost nekonat či něco 

strpět, tedy zákaz nebo omezení činnosti, jež by mohla negativně ovlivnit životní 

prostředí. O povinnost něco konat půjde v případě, pokud již k tomuto negativnímu 

ovlivnění životního prostředí došlo a příslušný orgán uložil povinnost provést nápravné 

opatření.  

 

Určit, zda má být nějaká povinnost stanovena právním předpisem či na jeho 

základě rozhodnutím příslušného orgánu formou správního aktu, může být 

v konkrétním případě obtížné. Ve prospěch uložení povinnosti správním aktem hovoří 

možnost individuálního přístupu v tom kterém případě, je tedy možno posoudit vliv 

ukládané povinnosti s co největším ohledem na životní prostředí. Co se může z pohledu 

ochrany životního prostředí jevit jako výhoda, tedy individuální přístup, je však zároveň 

z praktického hlediska nevýhodou, ba přímo překážkou. Není totiž zřejmě možné, aby 

se o každém uložení nějaké povinnosti rozhodovalo individuálně. Jednak by s takovým 

přístupem byly spojeny obrovské náklady na administrativní aparát a jednak by toto 

mohlo být ve vztahu k ochraně životního prostředí také kontraproduktivní, vlivem příliš 

širokého uplatňování volného uvážení orgánů, kterého by při individuálním posuzování 

každého případu bylo třeba. Tyto problémy se jistě nevyskytnou u ukládání povinností 

prostřednictvím právního předpisu, který stanoví povinnosti obecně, pro široký okruh 

případů. Nespornou výhodou jsou zde nepoměrně nižší náklady. Obecnost je zde ale 

zároveň pro účinnou ochranu životního prostředí nevýhodou, neboť neposkytuje 

možnost posouzení konkrétních okolností. Někdy také může přílišná obecnost původně 

zamýšlené závazné ustanovení změnit v pouhý nevynutitelný apel. Je tedy zřejmé, že 

pro efektivní ochranu životního prostředí je třeba oba výše uvedené přístupy, tedy 

regulaci zákonnou a regulaci správními akty, vhodně a citlivě kombinovat, což je 

ostatně problematika nejen práva životního prostředí. 

 

Platná právní úprava využívá regulaci právními předpisy nejčastěji ve třech 

případech21: 1. právní povinnost je nutné adresovat nejširšímu okruhu subjektů (např. 

dle: „Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování 
                                                 
21   Srov. SOBOTKA, M., Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2001, s. 35 
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nebo poškozování životního prostředí…“)22, 2. jedná se o případy činností s minimálním 

vlivem na životní prostředí (např. tzv. obecné užívání lesa: „Každý má právo vstupovat 

do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu plody a suchou, na zemi 

ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí…“)23 3. 

okruh adresátů povinnosti je jednoznačně identifikovatelný na základě nějaké společné 

charakteristiky (např. stanovení emisních limitů pro provozování spalovacích 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší).24  

 

3.2. Povolení, souhlasy, vyjádření 

 

Pokud se předchozí skupina jeví jako nejobsáhlejší v rámci kategorie 

administrativně-právních nástrojů, tak skupina zahrnující činnost správních orgánů 

v podobě povolení, souhlasů či vyjádření je z hlediska ochrany životního prostředí 

nejvýznamnější. V rámci těchto administrativně-právních nástrojů se jedná o 

individuální právní akty, vydávané příslušnými orgány veřejné správy. Funkcí nástrojů 

v této skupině má být prevence v ochraně životního prostředí v tom smyslu, že pokud 

by měla některá činnost ohrozit životní prostředí, je jí zabráněno například neudělením 

potřebného povolení, případně mohou být pro určitou činnost v povolení stanoveny 

podmínky, za kterých ji lze vykonávat, aniž by docházelo k poškozování životního 

prostředí. Významným rysem těchto aktů je tedy možnost individuálního posouzení 

každého případu. Regulace správními akty je nejčastěji využívána v případech 

vyžadujících tento individuální přístup, kdy může dojít k velmi závažnému negativnímu 

ovlivnění životního prostředí.25     

  

Jednotlivé správní akty jsou v právních předpisech na úseku ochrany životního 

prostředí nazývány různě (povolení, souhlasy, stanoviska, vyjádření, výjimky ze zákazu 

atd.). Udělením povolení je subjekt, kterému je na jeho žádost uděleno, oprávněn 

vykonávat určitou činnost za podmínek v něm vymezených. Souhlas je vydáván rovněž 

                                                 
22   § 17 odst.1 ZŽP 
23   § 19 odst. 1 LesZ 
24   Nařízení vlády č. 146/2007 o  emisních  limitech  a  dalších  podmínkách  provozování  spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
25   Srov. SOBOTKA, M., Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2001, s. 38 
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na žádost oprávněného subjektu, ovšem s tím rozdílem, že orgán souhlas udělující 

nemůže v tomto stanovit podmínky pro výkon oprávnění z něho vyplývající. Povolení a 

souhlas mají společné to, že pokud oprávněný subjekt splní podmínky stanovené pro 

jejich vydání, příslušný orgán je povinen správní akt vydat, na jejich vydání je tedy 

právní nárok.26 Konečně třetím, často se vyskytujícím správním aktem vydávaným 

v souvislosti s ochranou životního prostředí, je tzv. vyjádření. Vyjádření je, na rozdíl od 

dvou výše uvedených aktů, hmotně-právně nezávazný akt vydávaný pro účely již 

probíhajícího řízení, jehož cílem má být vydání závazného rozhodnutí. V tomto smyslu 

je tedy vyjádření závazné pouze po procesní stránce.  

 

Jako příklad těchto správních aktů v ochraně životního prostředí lze uvést 

ustanovení vodního zákona. Zákon o vodách upravuje tzv. obecné nakládání 

s povrchovými vodami, které představuje především oprávnění každého nakládat 

s vodami a provádět další činnosti v souvislosti s vodami pro vlastní potřebu, stejně jako 

k užívání povrchových vod k plavbě. K tomuto obecnému nakládání není třeba 

rozhodnutí žádného orgánu, toto oprávnění je možné uplatňovat přímo na základě 

zákona. Obecné nakládání se však týká pouze povrchových vod. K jinému nakládání 

s povrchovými vodami než obecnému a rovněž k jakémukoli nakládání s vodami 

podzemními je třeba správní rozhodnutí příslušného úřadu. Tímto úřadem je dle zákona 

vodoprávní úřad a konkrétní formu tohoto rozhodnutí označuje zákon jako povolení či 

souhlas. Povolení27 je třeba k nakládání s povrchovými (nejde-li o obecné nakládání) a 

podzemními vodami, přičemž zákon stanoví konkrétní způsoby tohoto nakládání, které 

je označováno jako zvláštní nakládání s vodami. Povolení ke zvláštnímu nakládání 

s vodami je správním rozhodnutím, a to rozhodnutím konstitutivním s účinky ex nunc. 

Vydává se fyzickým a právnickým osobám na žádost a tyto jsou oprávněny nakládat 

s vodami jen v rozsahu a k účelu a po dobu uvedenou v platném povolení. V povolení 

se stanoví účel, rozsah, povinnosti a podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Je 

vydáváno na časově omezenou dobu, přičemž tato doba se liší u různých druhů 

nakládání s vodami. Zákon tedy neumožňuje vydat povolení na dobu neurčitou. 

Souhlas28 je dle vodního zákona třeba ke stavbám a zařízením nebo k provádění 

                                                 
26   Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 202 
27   § 8 až 16 VodZ 
28   § 17 tamtéž 



 - 23 -  

činností, které mohou ovlivnit vodní poměry a k nimž není třeba povolení. Konkrétní 

činnosti jsou specifikovány v zákoně. Konečně příslušný úřad vydává na žádost 

k záměrům, které by mohly ovlivnit vodní poměry, vyjádření29, zda je tyto možné 

uskutečnit a za jakých podmínek. Vyjádření dle vodního zákona však nenahrazuje výše 

zmíněné povolení ani souhlas.  

  

Zákonem o integrované prevenci30 byl do českého právního řádu zaveden 

institut tzv. integrovaného povolení. Udělení integrovaného povolení podléhají vybraná 

zařízení, kterým jsou v tomto povolení stanoveny závazné podmínky pro jejich provoz. 

Smyslem této úpravy je, že: 1. při rozhodování jsou posuzovány všechny vlivy 

příslušného zařízení na životní prostředí jako celek, včetně vlivů na lidské zdraví a 2. 

zároveň dochází ke sloučení rozhodování o povolení provozu tohoto zařízení do 

jednoho správního řízení, které nahrazuje řadu dílčích správních řízení, která byla do té 

doby vedena dle jednotlivých složkových předpisů.31 

 

3.3. Standardy 

 

Standardy plní nezanedbatelnou funkci mezi administrativně-právními nástroji 

na ochranu životního prostředí, neboť vymezují chování subjektů, které bude v souladu 

s ochranou životního prostředí. Standardem se rozumí objektivně určitelná kvalita nebo 

kvantita, jež se může vztahovat k jednotlivým složkám životního prostředí, k lidské 

činnosti, prostředkům, které tato činnost využívá, či k jejím výsledkům.32 Mezi 

standardy lze potom zařadit emisní standardy, imisní standardy, provozní požadavky či 

požadavky na výrobky.   

 

Emisní standardy či limity se vztahují k činnostem spočívajícím v provozu 

zařízení, která způsobují znečištění životního prostředí. Stanoví se jako maximální 

množství látky škodlivé pro životní prostředí, které může být z těchto zdrojů do 

                                                 
29   § 18 tamtéž 
30   Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění 
31   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007,      
s. 224 
32   Srov. SOBOTKA, M., Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2001, s. 44    
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životního prostředí vypuštěno. Povinnosti řídit se emisními standardy a subjekty, 

kterým jsou adresovány, vyplývají ze zákona. Konkrétní škodlivé látky včetně 

maximálních hodnot jejich emisí a činností, na které se váží, bývají ale již ponechávány 

k úpravě podzákonnému právnímu předpisu.  

 

Samotné stanovení emisních limitů pro jednotlivé zdroje znečištění však 

v určitých případech nemusí vždy vést k dostatečné ochraně životního prostředí. 

V oblastech, kde se vyskytuje velké množství zdrojů znečištění, mohou sice tyto 

jednotlivé provozy dodržovat pro ně stanovené emisní limity, přesto zde ale dojde 

k velmi vysokému znečištění životního prostředí. Jako další typ standardu tedy existují 

imisní standardy, které se váží přímo k životnímu prostředí, resp. k jednotlivým 

složkám životního prostředí, a stanovují maximální množství látky, které se může v této 

složce vyskytovat. Stanovení imisních limitů by tedy mělo zamezit výše zmíněným 

situacím, kdy jsou sice emisní limity dodržovány, přesto je ale znečištění ovzduší velmi 

vysoké. 

 

Pokud lze emisní standardy z pohledu provozovatele chápat jako určitý cíl, jehož 

má být dosaženo (nevypouštět vyšší než stanovené množství škodlivé látky), provozní 

požadavky předepisují způsob provozování zařízení, který bude šetrný k životnímu 

prostředí, zároveň ale také zaručí, že vypouštěné látky budou na přijatelné úrovni33. 

Příkladem takových požadavků jsou stanovené způsoby odstraňování odpadů34. Mezi 

standardy je možno zařadit také požadavky na výrobky, jejichž účelem je zajistit co 

nejmenší riziko pro životní prostředí, které může vyplynout jak ze samotného výrobku, 

tak také z jeho užívání. Základem úpravy je zákon o technických požadavcích na 

výrobky35, na nějž navazují prováděcí předpisy, které již upravují konkrétní technické 

požadavky na určité výrobky, jenž mohou být uvedeny na trh pouze po jejich splnění. 

 

Jako příklad vyjádření vztahu uvedených typů standardů jako administrativně-

právních nástrojů ochrany lze opět uvést ustanovení vodního zákona. Zákon upravuje 

                                                 
33   Srov. SOBOTKA, M., Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2001, s. 48      
34   Příloha č. 4 OdpZ 
35   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
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ochranu čistoty vod36. Dle jeho ustanovení je jedním ze zvláštních typů nakládání 

s vodami vypouštění odpadních vod do vod povrchových. K této činnosti je třeba 

povolení. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví 

v tomto povolení vodoprávní úřad emisní limity v podobě nejvýše přípustné hodnoty 

množství a znečištění vypouštěných odpadních vod, k němuž dochází při činnosti, jejíž 

provoz je předmětem povolení. Vodoprávní úřad při stanovení těchto emisních limitů 

přihlíží mimo jiné k emisním standardům stanovených v nařízení vlády37. Rovněž je při 

vydávání povolení vázán imisními standardy vyjádřenými ukazateli a hodnotami 

přípustného znečištění povrchových vod uvedenými v tomtéž nařízení vlády. 

V povolení také vodoprávní úřad stanoví podmínky zneškodňování vypouštěných 

odpadních vod, při jejichž stanovení je úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným 

technologiím38. BAT představují provozní požadavky, které zaručí nejúčinnější 

ochranu životního prostředí. Tyto nejlepší dostupné techniky jsou uveřejňovány 

v evropských referenčních dokumentech zvaných BREF39. 

 

3.4. Kategorizace objektů ochrany a zdrojů ohrožování životního prostředí 

 

Kategorizace představuje další skupinu nástrojů, které je možno zařadit mezi 

administrativně-právní. Platné právní předpisy využívají této kategorizace dvěma 

způsoby, vždy jde však o členění v rámci jednotlivých složkových zákonů. Zaprvé jde o 

rozčlenění objektů ochrany, kdy jsou tyto odstupňovány dle míry jejich ohrožení nebo 

dle jejich specifických vlastností. Ve druhém případě se jedná o roztřídění zdrojů 

ohrožení, které mohou mít na životní prostředí negativní vliv. Zde jde o třídění zdrojů 

na základě toho, jak závažný vliv mohou na životní prostředí mít, či jako v prvním 

případě, na základě svých specifických vlastností. Smyslem kategorizace jak objektů 

ochrany, tak i zdrojů ohrožení je různá míra stanovených práv a povinností, které se 

k předmětu ochrany či ke zdroji znečištění váží. 

 

                                                 
36   § 38 VodZ 
37   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 oblastech 
38   Best Available Technology - BAT 
39   BAT Reference Documents 
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Charakteristické členění objektů ochrany je upraveno v lesním zákoně: „Lesy 

se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy 

zvláštního určení a lesy hospodářské.“ 40 Dle zákona se do kategorií lesů ochranných 

řadí lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy a lesy v klečovém 

lesním vegetačním stupni. O zařazení lesů do této kategorie rozhoduje orgán státní 

správy lesů. Kategorii lesů zvláštního určení tvoří ty, které nejsou lesy ochrannými a 

nacházejí se například v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně či na 

území národních parků a národních přírodních rezervací. Konečně lesy hospodářské 

jsou lesy, které nejsou ani v kategorii lesů ochranných, ani zvláštního určení.  

 

Další významné rozdělení objektů ochrany je obsaženo v zákoně o ochraně 

přírody a krajiny. Jedná se o zvláštní druhovou ochranu rostlin a živočichů. Na rozdíl od 

obecné druhové ochrany, která se vztahuje na všechny druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin, se zvláštní druhová ochrana týká jen vybraných živočichů a 

rostlin. „Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení 

na a) kriticky ohrožené, b) silně ohrožené, c) ohrožené.“ 41. Ty druhy živočichů a 

rostlin, které jsou zařazeny do některé z těchto tří kategorií, jsou obsaženy v přílohách II 

a III vyhlášky č. 395/1992 Sb..42 Smyslem ochrany těchto zvláště chráněných druhů je 

mnohem obsáhlejší zákaz zasahovat do jejich přirozeného vývoje, než je tomu u 

druhové ochrany obecné. Avšak i z tohoto zákazu lze udělit dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny výjimku. 

 

U kategorizace zdrojů ohrožení, je možno uvést rozlišování druhů odpadů 

upravené v zákoně o odpadech. Dle zákona rozlišujeme nebezpečný odpad, odpad 

ostatní a komunální odpad. „Pro účely tohoto zákona se rozumí a) nebezpečným 

odpadem – odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím 

právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.“ 43 Mezi nebezpečné vlastnosti 

uvedené ve zmíněné příloze patří například: vysoká hořlavost, žíravost, výbušnost či 

                                                 
40   § 6 LesZ 
41   § 48 odst. 2 ZOPřK 
42   Vyhláška ministerstva životního prostředí 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
43   § 4 OdpZ 
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toxicita. Ostatním odpadem je odpad, který není zařazen v kategorii nebezpečného 

odpadu. Dle zákona o odpadech se rozumí: „b) komunálním odpadem – veškerý odpad 

vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální 

odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických 

osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.“44 Komunální odpad je tedy 

kategorií sui genesis, není definován svými zvláštními vlastnostmi, ale způsobem 

vzniku.45 Smyslem uvedené kategorizace je rozdílný způsob nakládání s těmito odpady. 

 

Jiným příkladem dělení zdrojů ohrožení životního prostředí je rozdělení 

upravené v zákoně o prevenci závažných havárií. Zde jsou zařízení, která mohou 

potenciálně způsobit závažnou havárii, zařazena do dvou skupin, skupina A a skupina 

B. Skupina A zahrnuje objekty a zařízení s menším množstvím nebezpečných látek, 

skupina B pak s řádově množstvím vyšším.46 Účelem tohoto dělení je různý rozsah 

povinností provozovatelů těchto zařízení. Provozovatel zařízení zařazeného do skupiny 

A je povinen zpracovat bezpečnostní program, zatímco provozovatel zařízení ve 

skupině B zpracovává bezpečnostní zprávu, která je podrobnější. Provozovatel zařízení 

ze skupiny B má pak navíc povinnost zpracovat vnitřní havarijní plán a dále je povinen 

vypracovat a předložit krajskému úřadu písemné podklady pro stanovení zóny 

havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.    

 

3.5. Kontrolní a dozorčí činnost 

 

Za součást administrativně-právních nástrojů je možno považovat rovněž dohled 

nad dodržováním pravidel stanovených za účelem ochrany životního prostředí. Co se 

týče kontroly a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí, obecně je možno vyjít 

z teoretické koncepce kontroly, která bývá uváděna naukou správního práva. Kontrolní 

činnost lze z hlediska subjektu, který kontrolu vykonává, rozdělit do dvou skupin. Je 

možno rozlišovat kontrolu vykonávanou veřejnou správou samotnou a dále kontrolu 

prováděnou subjekty stojícími mimo veřejnou správu. Rozdíl je rovněž v objektu 

                                                 
44   Tamtéž 
45   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007,      
s. 408    
46   Srov. tamtéž s. 492 
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kontroly. Zatímco kontrola prováděná přímo orgány veřejné správy může směřovat jak 

vůči podřízeným orgánům v rámci veřejné správy, tak i vůči subjektům od veřejné 

správy odlišným, předmětem kontroly prováděné subjekty stojícími mimo veřejnou 

správu je činnost veřejné správy resp. jejích orgánů. Pro oblast práva životního prostředí 

lze považovat za významnější kontrolní činnost vykonávanou přímo veřejnou správou, 

neboť tato kontrola má na ochranu životního prostředí bezprostřednější vliv. Přesto ani 

kontrolu vykonávanou subjekty od veřejné správy odlišnými nelze v rámci kontrolní a 

dozorčí činnosti jako jednoho z typu nástrojů v kategorii administrativně-právních zcela 

opomenout.  

 

V prvé řadě tedy přichází v úvahu kontrola vykonávaná orgány veřejné 

správy. Ve správně-právní literatuře se tato kontrola dále člení na kontrolu vnitřní 

(služební dohled a instanční dozor) a vnější (správní dozor a finanční kontrola).47 

Z tohoto rozdělení je, z hlediska ochrany životního prostředí, nejrelevantnější činnost 

označovaná jako správní dozor. „Pod pojmem správní dozor zpravidla chápeme 

zákonem povolenou (podloženou) činnost správy, při které dozorčí orgán (zpravidla 

správní úřad)  sleduje chování nepodřízených subjektů (fyzických osob, právnických 

osob soukromého i veřejného práva) a ve věcech své specializované působnosti je 

porovnává s chováním žádoucím, tj. zda je v souladu s právními předpisy, příp. s akty 

vydanými na jejich základě.“48 Jediným kritériem pro hodnocení toho, zda je sledované 

chování dozorovaných subjektů žádoucí, je výhradně soulad s právem. Uplatnění 

jakýchkoli jiných mimoprávních měřítek je vyloučeno.49 Správní dozor lze rozdělit do 

dvou stádií – 1. zjištění a zhodnocení stavu věci a 2. případné uplatnění nápravných 

opatření či sankcí.  

 

Na úseku ochrany životního prostředí vykonávají tuto kontrolní činnost orgány 

jak ústřední státní správy (ministerstva životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví 

atd.), tak také orgány na úrovni místní (orgány obcí a krajů). Existují také orgány 

s užším rozsahem pravomoci a působnosti, jejichž činnost je upravena zvláštními 

právními předpisy (například Státní úřad pro jadernou bezpečnost). Zvláštním orgánem 

                                                 
47   Srov. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání, Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 214    
48   Tamtéž s. 215 
49   Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 281 
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v oblasti ochrany životního prostředí je Česká inspekce životního prostředí. Orgánem 

správního dozoru specifickým pro ochranu životního prostředí jsou tzv. veřejné stráže, 

dle jednotlivých složkových zákonů existuje stráž lesní, rybářská, myslivecká a stráž 

přírody. 

 

Dle zákona50 je ČIŽP orgán státní správy podřízený ministerstvu životního 

prostředí. Její působnost je upravena nejen v uvedeném předpisu, ale zejména také 

v jednotlivých složkových zákonech. Inspekce má založenu působnost ve všech 

hlavních úsecích ochrany životního prostředí kromě oblasti ochrany půdy a hornictví. 

ČIŽP je rozpočtovou organizací, dle zákona se člení na ústřední a oblastní inspektoráty, 

v čele inspekce stojí ředitel, který jmenuje vedoucí oblastních inspektorátů. Obsahem 

činnosti ČIŽP je správní dozor nad dodržováním právních předpisů. V rámci tohoto 

dozoru má právo ukládat pokuty za porušení právních norem a preventivní či nápravná 

opatření. Bezprostřední význam pro ochranu životního prostředí má také pravomoc 

inspekce nařídit v případě závažného ohrožení životního prostředí zastavení či omezení 

provozu zdroje znečištění. Její hlavní funkce lze tedy s ohledem na výše zmíněné 

označit jako 1. kontrolní, 2. sankční a 3. nápravné.   

  

Pokud jde o kontrolu, kterou provádějí subjekty od veřejné správy odlišné, 

zaměřenou jen na činnost veřejné správy, připadá v úvahu kontrola vykonávaná: 

Parlamentem ČR, správními a obecnými soudy, Ústavním soudem, Veřejným 

ochráncem práv, ale i například kontrola na základě iniciativy občanů v podobě petic, 

stížností či podnětů a v neposlední řadě také občanskými sdruženími zabývajícími se 

ochranou životního prostředí.  

 

3.6. Ekologicko-právní odpovědnost 

 

Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí se v české platné právní 

úpravě rozpadá do dvou úseků. Lze rozlišovat odpovědnost deliktní a odpovědnost za 

ztráty na životním prostředí.51 Zatímco deliktní odpovědnost tvoří samostatnou 

                                                 
50   Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
51   Srov. DAMOHORSKÝ, M. České právo životního prostředí, Praha : Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2003, s. 32 
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kategorii právních nástrojů na ochranu životního prostředí a to kategorii sankčních 

nástrojů, právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí je řazena mezi nástroje 

administrativně-právní.52 

 

Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí představuje náhrada škody a 

odstraňování ekologické újmy formou nápravných opatření. Právní odpovědnost za 

ztráty na životním prostředí je tedy možno rozdělit na odpovědnost za škodu a 

odpovědnost za ekologickou újmu. „V českém právu je obsažena jak klasická 

soukromoprávní odpovědnost za škodu, tak relativně nově (zhruba od počátku 90. let 

20. století) i odpovědnost za ekologickou újmu, která je koncipována jako nástroj 

typicky veřejnoprávní.“53 Co se týče formy právní odpovědnosti, vyskytuje se zde jak 

tzv. objektivní odpovědnost, jinak označovaná též jako odpovědnost za následek či jako 

odpovědnost bez zavinění, tak tzv. subjektivní odpovědnost, jinak také odpovědnost za 

zavinění. 

    

U právní odpovědnosti za škody na životním prostředí se pojmem škoda 

rozumí škoda materiální, ekonomická. Základem pro úpravu této soukromoprávní 

odpovědnosti je občanský zákoník: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“54 Na toto 

ustanovení navazuje úprava obecné odpovědnosti za škodu v § 420 OZ a § 420a a řada 

zvláštních případů odpovědnosti za škodu upravených v § 421 – 437 OZ. Ten, kdo za 

škodu odpovídá, je povinen ji nahradit, předpokladem náhrady škody je možnost škodu 

vyčíslit a uhradit ji v penězích. Z ustanovení občanského zákoníku o škodě a její 

náhradě však vyplývá řada sporných otázek. Předně občanský zákoník blíže 

nespecifikuje, co to škoda na životním prostředí je. Dalším problémem je to, že 

ustanovení občanského zákoníku se vztahují jen na věci v právním smyslu a někdo 

konkrétní je vlastní. Nakonec uplatňování náhrady škody je výlučně v rukou vlastníka 

věci, stejně jako to, zda případnou náhradu škody využije k nápravě škody na životním 

                                                 
52   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007,      
s. 38 
53   Viz STEJSKAL, V. Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity, Beroun : Eva 
Rozkotová – IFEC, 2006 s. 187  
54   § 415 OZ 
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prostředí způsobené. Toto vše zapříčiňuje, že náhrada škody dle občanského práva je 

pro ochranu životního prostředí jen málo použitelná.55 

    

Právní odpovědnost za ekologickou újmu představuje, jak již bylo naznačeno, 

odlišný přístup k řešení škod způsobených na životním prostředí. Jako reakce na výše 

uvedené pojem ekologická újma zavedl zákon o životním prostředí: „Ekologická újma 

je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů,  vznikající poškozením jejich  

složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.“56  Zákon 

o životním prostředí v § 27 uvádí některé principy uplatňování koncepce ekologické 

újmy. Stanoví formy nápravy tak, že kdo svým jednáním způsobí újmu, je povinen 

obnovit přirozené funkce ekosystému, není-li to možné, je povinen újmu napravit 

náhradním plněním, a není-li ani to možné, musí tuto újmu nahradit v penězích. Dále 

stanoví, že oprávněným ze způsobené újmy je stát. Protože zákon neurčuje konkrétně 

správní orgány a neuvádí procesní postup pro ukládání nápravných opatření, v praxi se 

postupuje dle zvláštních zákonů týkajících se jednotlivých složek životního prostředí či 

zdrojů ohrožení a zákona o předcházení ekologické újmě. 

 

V roce 2008 byl přijat zákon 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě jako výsledek transpozice směrnice ES57. Tento zákon vnáší řadu nových 

prvků do pojetí odpovědnosti za ekologickou újmu v českém právu životního prostředí. 

Zákon nově definuje ekologickou újmu, rozumí se jí: „nepříznivá měřitelná změna 

přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo 

nebo nepřímo.“58 Uvádí, že se jedná o změnu na 1. chráněných druzích volně žijících 

živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, 2. podzemních nebo 

povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 

vod, 3. půdě. U všech třech případů jsou stanoveny bližší podmínky, za kterých je 

změna na těchto považována za ekologickou újmu. Z výše uvedeného vyplývá, že 

zákon o předcházení ekologické újmě se vztahuje jen na újmu na třech zmíněných 

                                                 
55   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007,      
s. 83 a násl. 
56   § 10 ZŽP 
57   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES, o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí 
58   § 2 písm. a) ZPEkoÚ 
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složkách, tedy na biodiverzitě, vodě a půdě. Na odstranění ekologické újmy u ostatních 

složek se nadále použije ustanovení uvedené ve zvláštních zákonech upravujících tu 

kterou složku životního prostředí. Zákon dále stanovuje dvě formy právní odpovědnosti. 

  

Za prvé stanoví odpovědnost za následek, pokud jde o vznik ekologické újmy 

nebo její bezprostřední hrozbu na biodiverzitě, vodě či půdě, je-li způsobena provozní 

činností uvedenou v příloze č. 1 tohoto zákona, přičemž mezi provozní činnosti podle 

přílohy patří například: provozování zařízení podléhající vydání integrovaného 

povolení, vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení,  nakládání  

s  geneticky  modifikovanými  organismy  a  genetickými produkty atd. Jako druhou 

formu upravuje zákon odpovědnost za protiprávní jednání, co se týče vzniku nebo 

bezprostřední hrozby ekologické újmy na vybraných chráněných druzích volně žijících 

živočichů nebo planě  rostoucích  rostlin či přírodních stanovištích, je-li způsobena 

provozní činností neuvedenou v příloze č 1, za předpokladu existence zavinění u 

fyzických osob či protiprávnosti u právnických osob.  

 

K zabránění vzniku a k nápravě ekologické újmy zákon zavádí preventivní a 

nápravná opatření, která je povinen vykonávat provozovatel uvedených provozních 

činností. „V případě bezprostředně hrozící ekologické újmy provozovatel neprodleně 

provede nezbytná preventivní opatření.“ 59 Pokud dojde ke vzniku ekologické újmy, 

zákon stanoví: „V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen 

neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, 

omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých 

faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví 

nebo předejít dalšímu  rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské 

zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.“ 60 Jak u preventivních, tak 

zejména u nápravných opatření stanoví zákon další povinnosti provozovatele a 

oprávnění příslušného úřadu. Řízení o uložení preventivních a nápravných opatření se 

zahajuje z moci úřední nebo na žádost dotčené právnické nebo fyzické osoby. 

 

                                                 
59   § 6 odst. 1 ZPEkoÚ 
60   § 7 odst. 1 tamtéž 
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Zákon stanoví jiný způsob nápravy ekologické újmy na biodiverzitě a na vodách 

a jiný způsob nápravy újmy na půdě. Pokud jde o ekologickou újmu způsobenou na 

chráněných druzích nebo stanovištích a na vodách, nápravy má být dosahováno 

prostřednictvím obnovy životního prostředí zpět do jeho základního stavu pomocí 

primární, doplňkové a vyrovnávací nápravy. Je upřednostňována tzv. primární 

náprava, což obnáší navrácení poškozených přírodních zdrojů nebo jejich zhoršených 

funkcí do základního stavu nebo směrem k tomuto stavu. Pokud toto není možné, měla 

by být provedena náprava na jiné lokalitě či jiném přírodním zdroji – tzv. doplňková 

náprava, nebo vyrovnání přechodných ztrát přírodních zdrojů a funkcí čekajících na 

obnovu – tzv. vyrovnávací náprava. Účelem nápravy újmy na půdě má být odstranění, 

izolace nebo snížení kontaminovaných látek tak, aby kontaminovaná půda již nadále 

nepředstavovala závažné riziko nepříznivého účinku na lidské zdraví.61 

 

Náklady na preventivní či nápravná opatření má nést dle zásady znečišťovatel 

platí provozovatel, který ekologickou újmu způsobil. Náklady provozovatel nemusí 

nést, pokud prokáže některý z uvedených liberačních důvodů uvedené v § 12 ZPEkoÚ , 

mezi které například patří, že újma: byla způsobena třetí osobou a došlo k ní i přesto, že 

byla provozovatelem přijata vhodná bezpečnostní opatření či je důsledkem splnění 

rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy atd. Provozovatel, který 

vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1  k  tomuto zákonu, je povinen 

zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů na opatření přijatá dle tohoto zákona, 

přičemž bližší podmínky pro toto finanční zajištění stanoví vláda svým nařízením. 

 

3.7. Administrativně-právní nástroje v ochraně před znečištěním vod, 

ovzduší a půdy 

 

Za účelem ochrany vod, konkrétně zachování jakosti povrchových a 

podzemních vod, upravuje zákon o vodách předcházení jejich znečištění především 

v podobě úpravy právního režimu odpadních vod a závadných látek. Tyto dvě kategorie 

zdrojů ohrožení představují pro kvalitu vod největší nebezpečí. 

                                                 
61   Srov. STEJSKAL, V. Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 
České právo životního prostředí, 2008, Roč. VIII, Č. 22, s. 67 
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Dle zákona o vodách se odpadními vodami rozumí zejména vody použité 

v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních 

či dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost, a jiné vody z těchto 

zařízení odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.62 

Základním předpokladem pro vypouštění odpadních vod do obou kategorií předmětů 

ochrany, tedy vod povrchových i vod podzemních (zvláštní nakládání s vodami), je 

povolení k jejich vypouštění vydané příslušným vodoprávním úřadem. Bez platného 

povolení tedy není vypouštění odpadních vod možné. Vzhledem k tomu, že vodní zákon 

kategorizuje objekty ochrany (povrchové a podzemní vody) dle jejich specifických 

vlastností, účelu jakému mají sloužit a z toho vyplývající míry jejich ochrany, i pro 

vypouštění odpadních vod jsou stanovena odlišná pravidla. Požadavkem shodným pro 

vypouštění odpadních vod jak do vod povrchových, tak podzemních, je povinnost toho, 

kdo odpadní vody vypouští, zajišťovat jejich zneškodňování dle pravidel v povolení 

stanovených, přičemž ta jsou příslušným vodoprávním úřadem určena s přihlédnutím 

k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.63 Dále je 

příslušný vodoprávní úřad povinen přihlížet k potřebě dosažení nebo zachování 

vyhovujícího stavu povrchových a podzemních vod a posuzovat možnosti omezování 

znečištění u jeho zdroje i omezování znečištění jako celku a také k možnosti 

opětovného využívání odpadních vod.  

 

Vzhledem k tomu, že vypouštění odpadních vod do vod povrchových je, ačkoliv 

až na základě povolení, připuštěno, jsou podmínky, za kterých je vypouštění resp. 

vydání povolení k vypouštění odpadních vod přípustné, upraveny vcelku podrobně. 

V povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad 

nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění, tedy emisní limity vypouštěných 

odpadních vod. Při stanovení emisních limitů v povolení se řídí vodoprávní úřad 

nařízením vlády č. 61/2003 Sb.64 Nařízení upravuje, jak má vodoprávní úřad při 

stanovování tzv. cílových emisních limitů postupovat, přičemž od 1. 1. 2008 vodoprávní 

úřad tyto limity stanovuje tzv. kombinovaným přístupem. Kombinovaný přístup 

                                                 
62   § 38 odst. 1 VodZ 
63   § 38 odst. 3 VodZ 
64   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 oblastech 
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nařízení definuje jako způsob stanovení cílových emisních limitů při současném 

dodržení emisních a imisních standardů a cílového stavu vod ve vodním toku, s 

přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným 

technologiím zneškodňování odpadních vod. Při stanovení cílových emisních limitů 

vodoprávní úřad současně stanoví lhůtu, v níž má být těchto limitů dosaženo, a 

podmínky, za nichž lze odpadní vody vypouštět.65 Emisní standardy jsou uvedeny 

v příloze č. 1 nařízení a představují číselné hodnoty přípustného znečištění 

vypouštěných odpadních vod, imisní standardy pak v příloze č. 3 stanovují hodnoty 

přípustného znečištění povrchových vod, do kterých jsou odpadní vody vypouštěny, 

přičemž tyto hodnoty jsou vyjádřeny pro jednotlivé druhy znečišťujících látek 

(nejčastěji jako mg/l).  

 

Na rozdíl od úpravy vypouštění odpadních vod do vod povrchových je 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních s ohledem na jejich účel (především 

zásobování pitnou vodou) nežádoucí. Proto přímé vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových v zásadě nelze povolit.66 Zákon o vodách umožňuje toto vypouštění pouze 

výjimečně, a to ještě ne do podzemních vod přímo, ale jen do půdních vrstev, z nichž by 

odpadní vody mohly do vod podzemních proniknout. Vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních může příslušný vodoprávní úřad povolit jen výjimečně z jednotlivých 

rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na 

jakost podzemních vod. Právní předpisy nestanovují žádné další podrobnosti pro vydání 

povolení, ale jen to, že vypouštěné odpadní látky nesmí v žádném případě obsahovat 

nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné závadné látky. Z toho vyplývá, že 

podmínky vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních jsou 

posuzovány ad hoc v každé jednotlivé situaci, což v případě správného postupu zajistí 

důslednou ochranu kvality podzemních vod. 

 

 Druhým významným zdrojem ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod 

jsou závadné látky. Závadnými látkami se dle zákona rozumí ty látky, které nejsou 

odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových či 

                                                 
65   § 2 písm. j) nař. vlády č. 61/2003 Sb.  
66   § 38 odst. 4 VodZ 
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podzemních vod.67 Zákon mezi závadnými látkami rozlišuje dvě kategorie závadných 

látek, které představují pro povrchové a podzemní vody vyšší stupeň ohrožení. Jde o 

dvě skupiny, které zákon označuje jako nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné 

závadné látky. V příloze č. 1 zákona o vodách je uveden seznam skupin zvlášť 

závadných nebezpečných látek (patří sem např. organofosforové sloučeniny, rtuť, 

kadmium a jejich sloučeniny) a seznam skupin nebezpečných závadných látek (např. 

metaloidy, kovy a jejich sloučeniny, kyanidy, fluoridy). S ohledem na výše uvedené 

rozdělení závadných látek jsou také odstupňovány povinnosti, které se k nakládání 

s těmito látkami váží. Zákon stanoví obecnou povinnost týkající se všech závadných 

látek, že ten kdo se závadnými látkami zachází, musí učinit přiměřená opatření, aby tyto 

látky nevnikly do povrchových ani podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Pokud 

uživatel zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je toto spojeno s větším 

nebezpečím, má uživatel navíc povinnost vypracovat tzv. havarijní plán a provádět 

záznamy o provedených opatřeních. Ještě přísnější je režim zacházení s nebezpečnými a 

zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, kdy zákon stanoví povinnost učinit 

odpovídající opatření, aby tyto látky nevnikly nejen do povrchových a podzemních vod, 

ale také do kanalizací, přičemž tato opatření demonstrativně uvádějí (jde například o 

povinnost vybudovat a provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných 

látek). Pro nejnebezpečnější skupinu závadných látek, tedy pro zvlášť nebezpečné 

závadné látky, je navíc stanovena povinnost vést záznamy o typech látek, se kterými je 

manipulováno, o jejich množství, o obsahu jejich účinných složek a o jejich 

vlastnostech zejména ve vztahu k povrchovým a podzemní vodám a tyto údaje na 

vyžádání poskytnout vodoprávnímu úřadu a Hasičskému záchrannému sboru ČR. 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb.68 ve své příloze obsahuje 

přesný výčet těchto údajů (např. název výrobku, chemické složení, pH, toxicita atd.) 

Zákon konečně stanoví, že vodoprávní úřad může udělit výjimku ze zákazu vypouštět 

závadné látky ze sedmi uvedených důvodů, mezi které patří použití těchto látek 

k úpravě a udržování vodního toku či ze zdravotních důvodů, ale jen v nezbytně nutné 

míře a jen na omezenou dobu. Ve vyhlášce č. 450/2005 Sb. jsou podrobněji stanoveny 

další povinnosti nakládání se závadnými látkami. Vyhláška mimo jiné stanoví, že 

                                                 
67   § 39 odst. 1 VodZ 
68   Vyhláška 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
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konkrétní postup pro bezpečné nakládání se závadnými látkami je stanoven ve 

zvláštních předpisech, mezi tyto předpisy patří zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech či zákon č. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. 

 

 Ochrana ovzduší jako jedné ze složek životního prostředí před znečištěním je 

v současné době jedním z nejnaléhavějších otázek. Je zřejmé, že znečišťování ovzduší, 

ostatně jako jakékoli jiné složky životního prostředí, nelze zcela zamezit, proto je cílem 

právní úpravy ochrany ovzduší hlavně omezení jeho znečištění na únosnou míru. Zákon 

o ochraně ovzduší upravuje obecnou povinnost každého omezovat a předcházet 

znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek, které 

stanoví zákon či jeho prováděcí předpisy. Z této povinnosti je zřejmé, že klíčovým 

nástrojem k dosažení snížení znečištění ovzduší jsou zejména standardy, konkrétně 

emisní limity. Emisní limity zákon definuje jako nejvýše přípustné množství znečišťující 

látky nebo stanovené skupiny látek nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze 

zdroje znečišťování ovzduší69. Emisní limity jsou určeny s ohledem na dosažení a 

dodržování celkových imisních limitů v ochraně ovzduší. Výše použitý zastřešující 

pojem „zdroje znečišťování“ je z hlediska ochrany ovzduší velmi významný, neboť 

zákon zdroje znečišťování dále dělí do kategorií, pro které je stanoveno různě široké 

spektrum povinností, jež musí jejich provozovatel plnit. Emisní limity dále zákon 

rozděluje na obecné emisní limity a specifické emisní limity70. Obecné emisní limity 

jsou stanoveny pro jednotlivé znečišťující látky nebo stanovené skupiny těchto látek. 

Seznam těchto látek (oxid siřičitý, kyanidy, polychlorované bifenyly atd.) včetně jejich 

nejvyšších přípustných hodnot v příloze č. 1 vyhlášce č. 205/2009 Sb.71 Specifické 

emisní limity jsou stanoveny u jednotlivých kategorií stacionárních zdrojů 

v prováděcích předpisech72. Vztah obecných a specifických emisních limitů je takový, 

že pro zdroj znečišťování ovzduší jsou určující specifické emisní limity stanovené pro 

                                                 
69   § 2 odst. 1 písm. e) OvZ 
70   § 5 odst. 2 písm a), písm. b) 
71   Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
72   Např. nař. vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, nař. vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a 
další podmínky pro spalování odpadu, nař. vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
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danou kategorii zdrojů prováděcím předpisem, tam kde nejsou stanoveny, se aplikují 

obecné emisní limity. 

 

Z hlediska ochrany čistoty ovzduší upravuje zákon další nástroj, který lze zařadit 

do skupiny administrativně-právních nástrojů, konkrétně mezi standardy, a to tzv. 

emisní stropy. Emisní stropy vyjadřují nejvyšší přípustnou úhrnnou emisi znečišťující 

látky nebo stanovené skupiny látek za období jednoho roku ze zdrojů znečišťování 

ovzduší na vymezeném území73, přičemž ve vyhlášce č. 351/2002 Sb.74 jsou stanoveny 

nejvyšší hodnoty emisních stropů pro rok 2010 a to pro oxid siřičitý, oxidy  dusíku, 

těkavé organické látky a amoniak v kt/rok. Příloha č. 1 vyhlášky stanoví hodnoty 

národních emisních stropů (pro celou ČR) a doporučené hodnoty krajských emisních 

stropů (pro jednotlivé kraje).  

 

Zákon o ochraně ovzduší dělí zdroje znečišťování nejprve na zdroje mobilní a 

stacionární. Mobilní zdroje znečištění představují především dopravní prostředky, kdy 

podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním jimi způsobeným upravují zvláštní 

zákony resp. jejich prováděcí předpisy.75 Zákon o ochraně ovzduší dále podrobněji 

kategorizuje stacionární zdroje znečišťování dle dvou kritérií76: 

 

A. dle míry jejich vlivu na kvalitu ovzduší na:  

 

1. zvláště velké,  

2. velké,  

3. střední, 

4. malé.  

 

 

 

                                                 
73   § 2 odst. 1 písm f) OvZ 
74   Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující 
ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí 
75   Např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách atd. 
76   § 4 odst. 4 OvZ 



 - 39 -  

B. dle technického uspořádání na:  

 

1. spalovací zdroje (zvláště velké o jmenovitém tepelném příkonu nad 50 MW, 

velké o jmenovitém tepelném výkonu 5 až 50 MW, střední s výkonem 0,2 až 5 

MW a malé s výkonem nižším než 0,2 MW),  

2. spalovny odpadů (ty se dále dělí na spalovny nebezpečného odpadu, spalovny 

komunálního odpadu a spalovny jiného než nebezpečného a komunálního 

odpadu),  

3. ostatní stacionární zdroje.  

 

Jak již bylo řečeno, smyslem tohoto členění je různá míra negativního vlivu 

uvedených kategorií zdrojů znečištění a s tím související různá míra povinností, které se 

těchto kategorií týkají.  

  

Například umisťovat zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje lze jen na 

základě povolení. Provozovatelům těchto zdrojů je mezi povinnostmi stanoveno 

zejména provozovat tyto zdroje v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny 

v povolení k provozu zdroje, dodržovat emisní limity, emisní stropy, pachové číslo, 

přípustnou tmavost kouře a zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látek, dále 

musejí také poskytovat příslušným orgánům ochrany ovzduší údaje potřebné ke zjištění 

podílu zdroje na znečišťování ovzduší či bezodkladně odstraňovat v provozu 

stacionárních zdrojů nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší77. Nařízení vlády č. 

146/2007 Sb.78 stanovuje ve svých přílohách pro tyto zdroje znečišťování emisní limity. 

Emisní limity jsou určeny pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid 

uhelnatý dle kategorie zdroje znečišťování, přičemž číselné hodnoty nejvýše 

přípustných emisí jsou stanoveny podle jmenovitého tepelného výkonu a druhu 

spalovaného paliva.  

 

Právní úprava ochrany půdy se ve srovnání s ochranou kvality vod nebo 

ovzduší jeví jako nejméně regulovaná. Ochraně půdního fondu se věnuje zejména zákon 

                                                 
77   § 11 odst. 1 OvZ 
78   Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
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č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon č. 289/1995 Sb., o 

lesích. Půda je také chráněna společně s ochranou jiných složek životního prostředí 

prostřednictvím úpravy obsažené v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, zákoně č. 

144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákoně č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství.  

  

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu si, pokud jde o ochranu kvality 

půdy, klade za cíl především zamezení jeho dalšího zhoršování. Ke znečišťování 

zemědělského půdního fondu dochází nejvíce při jeho zemědělském využívání, zákon 

proto stanoví obecnou povinnost, že ti, kdo na zemědělském půdním fondu hospodaří, si 

musejí počínat tak, aby půdu neznečišťovali a nepoškozovali její příznivé fyzikální, 

biologické a chemické vlastnosti.79 Ve vyhlášce č. 13/1994 Sb.80 jsou potom upraveny 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Z hlediska ochrany kvality půdy 

jsou významné přílohy k této vyhlášce, které stanovují nejvýše přípustné hodnoty 

obsahu vyjmenovaných látek v půdě - imisní limity. Příloha č. 1 uvádí výčet rizikových 

prvků v půdách (například nikl, chrom, olovo) a jejich maximální množství. V příloze č. 

2 jsou pak nejvýše přípustné hodnoty znečištění půdy škodlivými látkami ohrožujícími 

živé organismy (některé aromatické uhlovodíky nebo pesticidy). Se zemědělským 

využíváním půdy dále souvisí úprava povinností souvisejících s užíváním hnojiv a 

podobných látek dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a jejich konkretizace ve 

vyhlášce č. 274/1998 Sb.81 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu dále již jen 

stanoví, že každý, kdo provádí stavební, těžební a průmyslové činnosti, je povinen 

učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 

zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt82, aniž by tuto povinnost dále 

konkretizoval.  

 

 Ochranu kvality lesních pozemků před znečištěním obsahuje jen ve velmi malé 

míře zákon o lesích. Ten stanoví, že vlastník lesa je při hospodaření v lese povinen les 

chránit před znečišťujícími látkami, které by při této činnosti mohly unikat. Dále je 

                                                 
79   § 3 odst. 1 OZemPůdF 
80   Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu 
81   Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu užívání hnojiv 
82   § 8 odst. 1 písm. e) OZemPůdF 
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povinen používat jen biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil a 

biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny.83 Zákon dále stanoví, podobně jako 

zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, povinnost pro osoby, které provádějí 

stavební, těžební a průmyslové činnosti, používat vhodné technické prostředky, 

technologie a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a činit účinná opatření 

k zabránění úniku látek poškozujících les.84 

 

 Při srovnání právní úpravy administrativně-právních nástrojů, jejichž cílem má 

být prevence znečištění těchto složek, je třeba rozlišit, jakým způsobem k tomuto 

znečištění dochází. Obecně lze rozlišit dvě skupiny zdroje znečišťování jednotlivých 

složek životního prostředí, a to bodové zdroje znečištění a zdroje znečištění plošné. 

Podle toho, o jaký zdroj znečištění se v konkrétním případě jedná, je voleno také 

spektrum nástrojů, jenž mají toto znečištění regulovat.  

 

Za bodové znečištění lze označit znečišťování vod vypouštěním odpadních vod 

a zejména znečišťování ovzduší ze zdrojů znečištění, jak jsou uvedeny zákonem o 

ochraně ovzduší. U bodového zdroje znečištění, jak již jeho označení napovídá, lze 

vcelku jasně označit přesné místo, odkud znečištění do určité složky vniká. Hlavním 

nástrojem pro regulaci znečištění z bodového zdroje se tedy jeví stanovení emisních 

limitů. Z hlediska ochrany jednotlivých složek ale může být problémem, jak mají být 

tyto emisní limity stanoveny. Úprava ochrany vod před znečišťováním odpadními 

vodami toto řeší tak, že emisní limit je stanoven individuálně pro každý zdroj poměrně 

složitým postupem. Při stanovení emisního limitu pro konkrétní zdroj se postupuje tzv. 

kombinovaným postupem. To znamená, že příslušný vodoprávní úřad musí při 

stanovování emisního limitu zohlednit již vydaná povolení k vypouštění odpadních vod 

do konkrétního vodního útvaru, aby nedošlo k překročení imisního standardu a zároveň 

bylo dosaženo cílového stavu kvality vod v tomto vodním toku. Komplikovanost tohoto 

postupu na druhou stranu vyvažuje, že takto stanovený emisní limit může čistotu 

povrchových vod zohlednit v co největší možné míře. V ochraně ovzduší nejsou emisní 

limity stanovovány individuálním přístupem, ale v závislosti na typu zdroje znečištění. 

Významnou úlohu zde tedy hraje kategorizace zdrojů znečištění. Emisní limity jsou 
                                                 
83   § 32 odst. 8 LesZ 
84   § 13 odst. 3 písm. d) 
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stanoveny prováděcími právními předpisy, nejsou zde tedy určovány individuálně 

rozhodnutím orgánu veřejné správy. V zájmu prevence znečišťování ovzduší se zde 

tedy jeví možnost příslušného orgánu provozovateli zdroje, jehož uvedením by zřejmě 

došlo k překročení imisních limitů, vůbec neudělit povolení k provozu či ke stavbě. 

 

Jiná situace je naproti tomu v případě, kdy má být regulováno plošné znečištění. 

Protože zde v podstatě není možné určit přesné místo zdroje znečištění, použití 

emisních limitů jako nástroje k ochraně před znečištěním zde nepřichází v úvahu. Toto 

je příklad právní úpravy ochrany kvality půdy a režimu závadných látek v ochraně vod. 

Za účelem ochrany zemědělského půdního fondu jsou stanoveny imisní limity pro látky, 

které mohou ohrozit kvalitu půdy. Závadné látky nesmějí do povrchových a 

podzemních vod vnikat vůbec. Proto se zdá, že jedinou možností prevence plošného 

znečišťování je co nejpřesnější stanovení povinností souvisejících s činnostmi a látkami, 

které plošné znečišťování způsobují, v případě činností či látek vysoce ohrožujících 

některou ze složek životního prostředí eventuálně podmínit tyto povolením.  

 

3.8. Shrnutí 

 

Stěžejní část právní úpravy týkající se nástrojů ochrany životního prostředí tvoří 

bezpochyby kategorie administrativně-právních nástrojů. Jejich prostřednictvím dochází 

k přímé regulaci chování subjektů stanovením závazných pravidel chování. Problémem 

se zde jeví, jakou formou mají být tato pravidla (práva a povinnosti) stanovena. Cílem 

by měly být na jedné straně právní předpisy s ustanoveními dostatečně určitými, aby 

neplnily funkci jen jakéhosi morálního apelu a na druhé straně v situacích, kdy může 

dojít k vážnému ohrožení životního prostředí, by měla existovat možnost individuálního 

posouzení konkrétního případu prostřednictvím správních aktů vydávaných při 

kvalifikovaném rozhodování. V souvislosti s tím je významné integrované povolení, 

prostřednictvím kterého je zajišťována komplexní ochrana životního prostředí. 

 

Významnou funkci v této kategorii nástrojů plní standardy, v jejichž případě jde 

o stanovení množství či kvality, jenž se nejčastěji váže buď k určité složce životního 

prostředí - tzv. imisní limity nebo ke zdroji znečištění - tzv. emisní limity. Právní 
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předpisy při ochraně životního prostředí a jeho složek využívají rovněž dalšího nástroje, 

a to kategorizaci objektů ochrany a zdrojů znečištění. Objekty ochrany jsou 

kategorizovány dle svých vlastností nebo míry ohrožení, zdroje ohrožení pak dle míry 

svého vlivu na životní prostředí. 

 

Samo stanovení závazných pravidel k ochraně životního prostředí nepostačuje, 

je také třeba kontrolovat jejich dodržování. Za tímto účelem upravují zákony orgány 

veřejné správy, které dozírají na dodržování těchto pravidel. Tyto orgány se mohou lišit 

svou působností místní či rozsahem svých pravomocí, přičemž lze konstatovat, že 

působnost veřejné správy na tomto úseku je značně roztříštěná. Pro ochranu životního 

prostředí je významná kompetence orgánů uložit za zjištěné porušení povinností 

nápravná opatření. V souvislosti s tím lze v ochraně životního prostředí kladně hodnotit 

přijetí zákona o předcházení ekologické újmě. Zákon upravuje kromě nápravných 

opatření také opatření preventivní, která je možno uložit v případě bezprostředně hrozící 

ekologické újmy, tedy ještě před jejím vznikem. Stanoví také objektivní odpovědnost za 

ekologickou újmu v případě zákonem uvedených provozních činností.  

 

Pokud jde o regulaci znečištění jednotlivých složek životního prostředí lze 

v českém právu vysledovat různé přístupy k její úpravě v závislosti na míře zájmu na 

ochraně konkrétní složky a typu znečištění. Nejpřísnější variantou je obecný zákaz 

stanovený právním předpisem bez možnosti udělení výjimky, jako je tomu v případě 

vypouštění závadných látek do podzemních a povrchových vod. Poněkud mírnější se 

jeví přístup použitý pro regulaci vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které je 

zakázáno, ale existuje možnost výjimky prostřednictvím udělení povolení na základě 

individuálního posouzení. Další alternativou je způsob úpravy vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových. Tuto činnost je možno vykonávat na základě povolení, ve 

kterém je podrobným postupem stanoven emisní limit pro vypouštěné odpadní vody. 

Takto stanovený limit je z hlediska ochrany vod poměrně citlivý. Právní úprava ochrany 

ovzduší reguluje znečišťování ovzduší zejména prostřednictvím emisních limitů, které 

nejsou na rozdíl od vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanovovány 

individuálně, ale jsou určeny podzákonným právním předpisem v závislosti na kategorii 

zdroje ohrožení. Jako nejmírněji regulovaná se jeví ochrana před znečišťováním půdy. 
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Zde jsou prostřednictvím právních předpisů stanoveny jen obecné povinnosti 

předcházení znečišťování zemědělského a lesního půdního fondu bez jakékoli bližší 

konkretizace.    
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4. Ekonomické nástroje 

    

Tato skupina nástrojů nepřímého působení v ochraně životního prostředí je 

založena na tom, že na chování subjektů, které svou činností ovlivňují životní prostředí, 

působí nepřímo. Na rozdíl od nástrojů přímého působení mají na subjekty vliv ne 

prostřednictvím přímého vrchnostenského přinucení, ale prostřednictvím hlediska 

ekonomického. Subjektům je dána možnost volby jejich chování, proto se hovoří o 

nástrojích nepřímého působení. Cílem působení těchto nástrojů je to, aby chování 

subjektů bylo v souladu se zájmem na ochranu životního prostředí. Stručně řečeno, 

ekonomických nástrojů je využíváno tak, že ekologičtější chování je zvýhodněno nebo 

že neekologické chování je naopak znevýhodněno. Předností těchto nástrojů je, že 

využívají svých tržních vlastností při ochraně ochrany životního prostředí oproti 

nástrojům administrativně-právním, které jsou spojeny s poměrně značnou 

ekonomickou neefektivností.   

     

Prostřednictvím ekonomických nástrojů dochází k odstranění selhání tržních sil, 

při kterém je ekologicky méně vhodné chování pro subjekty ekonomicky výhodnější 

tím, že se toto ekonomicky výhodné chováním stane zároveň chováním ekologičtějším. 

Z uvedeného lze vyvodit, že ekonomické nástroje mají několik funkcí. Předně je to 

funkce motivační (stimulační), neboť působením těchto nástrojů dochází k motivaci 

subjektů chovat se více ekologicky. Další funkcí je funkce fiskální, což znamená, že 

ekonomické nástroje fungují jako zdroj finančních prostředků. S výše uvedeným souvisí 

kompenzační funkce, neboť tyto nástroje jsou reakcí na vzniklou újmu a jsou na 

zmírnění této újmy na životním prostředí určeny.  

     

Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí je možno klasifikovat z řady 

různých hledisek. Pokud použijeme jako kritérium dělení jejich stimulační působení, lze 

ekonomické nástroje rozdělit do dvou skupin na nástroje tzv. pozitivní stimulace, kdy je 

chování příznivé pro životní prostředí ekonomicky zvýhodňováno (zde jde například o 

daňová zvýhodnění ekologicky šetrných činností či o dotace na pořízení technologií 

šetřících životní prostředí) a nástroje tzv. negativní stimulace, kdy je ekologicky 

nevhodné chování ekonomicky postihováno (například poplatky za ukládání odpadů na 
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skládku). Podle původu ekonomických nástrojů je možno hovořit o obecných 

nástrojích, které byly adaptovány či jinak využity pro ochranu životního prostředí 

(například obecné daně) a nástrojích specifických, které byly zavedeny speciálně pro 

potřeby ochrany životního prostředí (poplatek za odběr povrchových vod).85  

 

4.1. Poplatky za znečišťování či jiné poškozování životního prostředí 
 

    Do této skupiny ekonomických nástrojů patří ty poplatky, jejichž cílem má být 

snížení míry znečišťování či jiného poškozování životního prostředí. Dle platné právní 

úpravy sem lze zařadit například poplatky za znečišťování ovzduší, poplatky za 

vypouštění odpadních vod do povrchových vod či poplatky za ukládání odpadů na 

skládky (blíže viz poplatky za vypouštění odpadních vod v bodě 4.8.).  

      

4.2. Poplatky za využívání přírodních zdrojů  

 

V rámci ochrany složek životního prostředí byly postupně zavedeny poplatky, 

které postihují vyžití některého z objektů ochrany životního prostředí. Sem patří 

zejména poplatky za odběr povrchových a podzemních vod, úhrady z dobývacího 

prostoru a z vydobytých nerostů, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu nebo poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jejich smyslem 

je tedy motivovat k hospodárnému využívání přírodních zdrojů.  

 

Jako příklad lze uvést vodní zákon, který upravuje kromě poplatků za 

vypouštění odpadních vod také poplatek za odběr podzemní vody86. Poplatek za odběr 

podzemní vody dle zákona o vodách platí osoba oprávněná k odebírání podzemních vod 

na základě povolení. Zákon označuje tuto oprávněnou osobu jako odběratele, čímž je 

zde uplatněna zásada uživatel platí. Poplatek se platí za každý jeden kalendářní rok, 

jeho výše činí 2 Kč za jeden m3 v případě odebírání podzemní vody za účelem 

zásobování pitnou vodou a 3 Kč za jeden m3 pro ostatní účely. Poplatek za odběr 

podzemní vody se neplatí, nepřesáhne-li odběr z jednoho zdroje 6 000 m3 za rok nebo 

                                                 
85   Srov. ŠŤĚPÁNEK, Z. Ekonomika a životní prostředí, Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, 1999, s. 25 
86   § 88 VodZ   
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500 m3 za měsíc, dále za odběry povolené za účelem získání tepelné energie a za 

některé další odběry za stanovených podmínek. Polovina příjmů z poplatků za odběr 

podzemní vody připadá kraji, na jehož území jsou odběry uskutečňovány, druhá 

polovina je příjmem Státního fondu životního prostředí. Příjmy z poplatků v rozpočtu 

kraje mohou být dále použity na podporu vodohospodářské infrastruktury pro obec, na 

jejímž území se odběr uskutečňuje, a také na zřízení a doplňování zvláštního účtu 

zřízeného krajem, který je určen na pokrytí nákladů na nápravná opatření v případě 

havárií, pokud není zjištěn původce závadného stavu. Zde tedy vystupuje do popředí 

kompenzační funkce těchto poplatků.  

     

4.3. Daně 
 

Kromě poplatků lze do skupiny ekonomických nástrojů zařadit také některé 

prvky platné právní úpravy daní. Zde je možno rozlišit daňová zvýhodnění resp. 

znevýhodnění a tzv. ekologické daně. Nejvýznamnější funkcí u těchto nástrojů je 

funkce fiskální, slouží tedy jako zdroj veřejných rozpočtů, zároveň ale nelze pominout 

jejich funkci motivační.  

 

Daňová zvýhodnění lze spatřovat ve zvyhodnění87: úspor ve spotřebě energie, 

alternativních zdrojů energie, snižování emisí znečisťujících látek do životního 

prostředí, technologií šetrných k životnímu prostředí či aktivit k ochraně životního 

prostředí. Zvýhodnění mohou mít podobu osvobození od daně či snížené sazby, pokud 

jde o znevýhodnění, projevuje se zvýšenou sazbou daně. Lze konstatovat, že daňová 

zvýhodnění (či znevýhodnění) ekologicky šetrného (či nešetrného) chování se vyskytují 

v platné právní úpravě u všech typů daní české daňové soustavy např.:  

Daň z příjmu: Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy z provozu malých 

vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních 

zařízení atd., a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu, a 

v bezprostředně následujících pěti letech.88  

                                                 
87   DIENTSBIER, F. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní, Brno : 
Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2006, s. 27 
88   § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmu 
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Daň z nemovitosti: Dle zákona jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky 

území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou 

národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných 

krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny.89   

Daň dědická a darovací: Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno 

bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou se sídlem v  tuzemsku nebo na území 

jiného evropského státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti 

ekologie.90 

Daň silniční: Dle zákona je sazba daně zvýšená o 25 % u vozidel registrovaných 

poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989.91 

DPH: Snížená sazba daně je u služeb uvedených v příloze č. 1 zákona, mezi 

které patří odvádění a čištění odpadních vod nebo sběr, svoz a zpracování komunálního 

odpadu.92 

Spotřební daň: Zákon upravuje vrácení daně z minerálních olejů právnickým a 

fyzickým osobám provozujícím zemědělskou prvovýrobu za podmínek v tomto 

ustanovení uvedených.93 

 

V posledních letech se vzrůstajícím zájmem společnosti o ochranu životního 

prostředí je v rámci daňového systému diskutována tzv. ekologická daňová reforma. 

Jejím základem má být zavedení nových tzv. ekologických daní, jednak na fosilní 

paliva (uhlík, ropa, zemní plyn), na spotřebu vody a vybrané suroviny, jednak na 

výrobky, které neúměrně zatěžují životní prostředí. Současně mají být sníženy ostatní 

daně v takovém rozsahu, aby nedošlo ke zvyšování celkového daňového zatížení. Cílem 

této reformy mají být zásadní technické a technologické změny, které povedou ke 

snížení spotřeby surovin a energií a s tím souvisejícím dalším pozitivním efektům 

v ochraně životního prostředí.94 

 

                                                 
89   § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti 
90   § 20 odst. 4 písm. a) zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
91   §  6 odst. 8 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční 
92   § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
93   § 57 zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních 
94   MOLDAN, B. a kol. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Praha : Univerzita Karlova v 
Praze, Vydavatelství Karolinum, 1997, s. 63 
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První krok v uskutečňování této reformy lze spojit teprve se zákonem o 

stabilizaci veřejných rozpočtů95, který nabyl účinnosti 1. 1. 2008 jako reakce na 

směrnici EU.96 Jde o zavedení třech nových daní z fosilních paliv, a to:  daň ze zemního 

plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Protože jde 

primárně o zdanění energetických produktů, mohou být označovány také jako 

energetické daně. Stručně lze tyto daně přiblížit z hlediska prvků daně, jak je definuje 

nauka finančního práva, tedy: plátce daně, předmět daně, základ daně, její sazba a 

splatnost na dani z pevných paliv.  

     

Plátcem daně z pevných paliv je dodavatel, který dodal pevná paliva konečnému 

spotřebiteli. Dle zákona mohou být za stanovených podmínek plátci i další osoby. 

Plátce daně má povinnost se zaregistrovat k dani u celního úřadu. Předmětem daně je 

černé a hnědé uhlí, koks a paliva z nich vyrobená a další v zákoně uvedené uhlovodíky 

určené k výrobě tepla. Základ daně je specifický, je jím množství pevných paliv 

vyjádřené v GJ spalného tepla. Sazba daně činí 8,50 Kč za 1 GJ spalného tepla v 

původním vzorku. Zdaňovací období je jeden kalendářní měsíc a splatnost daně je 

stanovena na 25. den po skončení tohoto období. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká 

zásadně dodáním konečnému spotřebiteli. Mimo tyto prvky lze uvést, že od  daně jsou 

osvobozena pevná paliva určená k použití, nabízená k prodeji nebo použitá například 

k výrobě elektřiny, v metalurgických pecích, k mineralogickým postupům atd. Správu 

daně vykonávají celní orgány a výnos z ní plyne do státního rozpočtu.  

 

4.4. Finanční podpory 
 

    Do této skupiny ekonomických nástrojů patří zejména různé dotace, výhodné 

půjčky či garance, souhrnně je lze označit jako finanční podpory. Jejich cílem je 

motivace subjektů směrem k ekologickému chování.  Zdroje těchto podpor mohou být 

jak v České republice, tak i v zahraničí, mohou ležet jak ve sféře veřejných, tak i 

soukromých financí. Z hlediska ochrany životního prostředí je ale nejrelevantějším 

zdrojem těchto podpor stát. Aby vynikl rozdíl mezi jednotlivými formami těchto 

podpor, je žádoucí stručně je uvést, přičemž účelem všech má být ve větší či menší míře 

                                                 
95   Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 
96   Směrnice EU 96/2003, o zdanění energetických produktů a elektřiny 
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podpora chování, které napomáhá ochraně životního prostředí. Konkrétně je možno 

v ČR rozlišovat tyto podpory ze státního rozpočtu a ze Státního fondu životního 

prostředí 

     

Dotace jsou peněžní prostředky poukázané institucím či subjektům svou 

povahou představující jednosměrnou, tedy nenávratnou, platbu. Tzv. výhodné půjčky 

(též měkké půjčky) jsou charakteristické tím, že jsou poskytovány za výhodnějších 

podmínek než běžné komerční úvěry. Tyto podmínky mohou spočívat v nižší úrokové 

míře, delší době splatnosti či delším odkladu splácení. Garance jsou v podstatě záruky 

poskytované žadatelům o komerční (často zahraniční) úvěry. Jsou výhodné v tom, že 

žadatelé nemusí sami poskytovat potřebné ručení za úvěr. Jako příklad zastupující výše 

zmíněné typy zvýhodnění poslouží dotace poskytované z programu Zelená úsporám 

Ministerstva životního prostředí.  

 

Program Zelená úsporám je upraven ve směrnici Ministerstva životního 

prostředí.97 Směrnici vydalo MŽP jako správce Státního fondu životního prostředí, ta 

upravuje základní postupy k poskytování finančních prostředků z SFŽP v rámci 

programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie „Zelená 

úsporám“. Tyto finanční prostředky byly získány z prodeje přebytečného  množství  

přidělených emisních jednotek v rámci mechanizmu  Kjótského protokolu, vedoucího 

k podpoře dalšího snižování emisí skleníkových plynů Green Investment Schneme, dále 

s ohledem na závazky ČR vyplývající z členství v EU, z mezinárodních úmluv a ze 

Státní politiky životního prostředí České republiky98. Prostředky získané prodejem 

těchto přebytečných emisních jednotek jsou příjmem SFŽP a takto získané prostředky 

lze použít pouze na podporu akcí vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. 

Podpora z programu Zelená úsporám je směřována do oblasti úspor energie a využití 

obnovitelných zdrojů energie. Poskytuje se formou přímé dotace prokázaných nákladů 

na ukončení investiční akce. Předmět podpory a konkrétní podmínky stanoví příloha 

                                                 
97   Směrnice č. 5/2009 Ministerstva životního prostředí  
98   Usnesení vlády České republiky č. 235 ze dne 17. 3. 2004 
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k této směrnici ministerstva ŽP. „Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard 

korun.“99 

     

Hodnotit konkrétně tento program dotací je předčasné, neboť je teprve uváděn 

do běhu. Přijímání žádostí o podpory dle programu Zelená úsporám bylo zahájeno 22. 

4. 2009, přijímány mají být do 30. 6. 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků. 

Vzhledem k celkové plánované částce určené na financování těchto dotací lze počet 35 

podaných žádostí ke dni 22. 6. 2009, které splňují všechny předepsané náležitosti, 

hodnotit jako více než zanedbatelný.100 Takto nízké číslo lze přisuzovat dvěma 

příčinám. První příčinou může být krátká doba fungování tohoto programu a s tím 

související seznamování se oprávněných subjektů s jeho podmínkami. Druhá, mnohem 

závažnější, by mohla spočívat ve způsobu nastavení těchto podmínek pro získání 

dotace. Nutnost uhradit náklady na zpracování náležitostí pro žádosti (posudky, 

dokumentace), které mohou být značné, by mohla oprávněné osoby od žádostí o tyto 

podpory odradit.  

 

4.5. Depozitně refundační systémy 

 

    Tento typ ekonomických nástrojů není v České republice významně rozšířen. 

Nejčastěji ho představuje zálohování vybraných obalů či zpětný odběr některých 

výrobků. Účelem zálohování obalů je možnost jejich opakovaného použití v zájmu 

ochrany životního prostředí, v české právní úpravě se toto týká pouze skleněných 

nápojových obalů. Předmětem zpětného odběru výrobků jsou ty výrobky, které se 

mohou případně stát odpadem dle § 38 odst. 1 zákona o odpadech. Povinnost zpětného 

odběru se vztahuje na stanovené druhy olejů, elektrické akumulátory, galvanické články 

a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrozařízení  pocházející z domácností.  

     

Blíže je možno uvést systém zálohování vybraných skleněných nápojových 

obalů dle zákona o obalech. Je stanoveno sedm druhů skleněných nápojových obalů, 

                                                 
99   Zelená úsporám [online]. Praha : Státní fond životního prostředí, 2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z 
WWW: <http://www.zelenausporam.cz/sekce/470/popis-programu/>. 
100   Zelená úsporám [online]. Praha : Státní fond životního prostředí, 2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z 
WWW: <http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/948/do-programu-zelena-usporam-vstupuji-banky-
pocet-zadosti-vyrazne-vzrostl/>.    
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výše zálohy je u všech 3 Kč. Tato částka je při koupi zboží v některém z těchto obalů 

započítána v ceně za zboží a při návratu obalu je vyplacena zpět. Mezi povinnosti osob, 

které uvádějí na trh či do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, patří některé 

zvláštní povinnosti, a to: dodržovat stanovenou výši zálohy, označit tyto obaly jako 

vratné zálohované obaly, vykupovat je bez omezení množství a bez vázání výkupu na 

nákup zboží ap.. Na tyto povinnosti navazuje povinnost zabezpečit, aby odpady byly 

využity v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 OdpZ. Jak zpětný odběr zálohovaných 

obalů, tak jejich následné využití může povinná osoba splnit samostatně organizačně a 

technicky na vlastní náklady, přenesením těchto povinností spolu s vlastnickým právem 

k obalu na jinou osobu či uzavřením smlouvy o zajištění plnění těchto povinností 

s autorizovanou obalovou společností. 

 

4.6. Finanční zajištění závazků a odpovědnosti  

 

Mezi tento druh ekonomických nástrojů bývá řazeno tzv. environmentální 

pojištění činností, které mohou ohrozit životní prostředí, například povinné pojištění 

jaderné škody dle atomového zákona a tzv. zajišťovací fondy třeba v podobě finanční 

rezervy pro rekultivace a asanace skládek, zabezpečující dostatek prostředků na péči o 

skládku. V této skupině ekonomických nástrojů se nejvíce projevuje funkce 

kompenzační.  

     

Co se týče povinného pojištění jaderné škody, je upraveno v zákoně o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření.101 Zákon stanoví, že držitel povolení 

k provozu jaderného zařízení či jiné činnosti spojené s nakládáním s jaderným 

materiálem je povinen sjednat pojištění své odpovědnosti za jadernou škodu. V případě 

jaderných energetických zařízení nesmí být pojistná částka nižší než 1,5 miliardy korun, 

v ostatních případech nesmí být nižší než 200 milionů korun. Pojistné se uzavírá zvlášť 

pro každé jaderné zařízení nebo přepravu jaderných materiálů. Stát poskytuje záruku na 

náhradu jaderné škody, pokud částky z pojištění nestačí na uhrazení vzniklých škod, a 

to do výše 6 miliard Kč po vyčerpání plnění pojistitele jaderných zařízení pro 

                                                 
101    § 36 až 38 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
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energetické účely v rozsahu 1,5 miliardy Kč a do výše 1,5 miliardy Kč, pokud je 

vyčerpáno plnění pojistitele 200 milionů korun u ostatních jaderných zařízení.  

 
4.7. Obchodovatelná emisní povolení 
 

Obchodovatelná emisní povolení tvoří zvláštní typ ekonomických nástrojů. 

Podstatou systému obchodovatelných emisních povolení je převedení obecně 

dostupných, plošně vyhlášených neobchodovatelných emisních povolení (což jsou 

v podstatě emisní limity stanovené ze strany státu pro zdroje znečišťování) do podoby 

veřejně obchodovatelných cenných papírů, které umožňují v určitém rozsahu 

znečišťovat životní prostředí. Jde o to, že nejprve je stanovena úroveň znečištění, 

v jejímž rozsahu jsou obchodovatelná emisní povolení vydána bezplatně, a pokud 

znečišťovatel dosáhne snížení emisí, než které má povoleno, může ušetřenou část 

obchodovatelných emisních povolení nabídnout k prodeji ostatním znečišťovatelům. 

Znečišťovatel, jehož náklady na případné snižování emisí by byly příliš vysoké, může 

nákupem přebytečných povolenek získat oprávnění znečišťovat více, než je stanoven 

limit, a to právě v objemu jím nakoupených emisních povolení. Systém 

obchodovatelných emisních povolení zaručuje, že se stanovená celková úroveň emisí 

nezvyšuje, avšak náklady na ochranu ovzduší jsou v porovnání s administrativní 

regulací nižší, protože znečišťovatelé navazují tržní vztahy přímo mezi sebou a tím 

minimalizují výdaje na dosažení stanovené míry znečištění.102 

     

Přidělování i obchodování s povoleními na emisi skleníkových plynů (zejména 

CO2) je spravováno jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni ČR. Množství emisních 

povolenek pro každý jeden rok navrhuje každá členská země EU a po té ho schvaluje 

Evropská komise. Rozdělování emisních povolení v rámci České republiky se děje na 

základě Národního alokačního plánu. Tento plán a další podmínky fungování 

obchodovatelných emisních povolenek obsahuje zákon o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů.103  

 

                                                 
102   Srov. ŠŤĚPÁNEK, Z. Ekonomika a životní prostředí, Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, 1999, s. 45 
103   Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů   
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4.8. Poplatky spojené s ochranou čistoty vod a ovzduší 

 

V rámci ochrany čistoty vod zákon o vodách upravuje v první řadě poplatky za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových104. Osoba, zákonem označená jako 

znečišťovatel, která vypouští odpadní vody do vod povrchových, má povinnost platit 

dva poplatky, poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu 

vypouštěných odpadních vod. Jedná se o vyjádření principu znečišťovatel platí. 

Předpokladem pro tyto poplatky není povolení k vypouštění odpadních vod, povinnost 

platit ho má každý, kdo odpadní vody do vod povrchových vypouští. V případě 

poplatku za znečištění je znečišťovatel povinen tento poplatek platit tehdy, když jím 

vypouštěné odpadní vody obsahují znečišťující látky a jejich úroveň překročí zároveň 

hmotnostní a koncentrační limit. Druh znečišťující látky je obsažen v příloze č. 2 

zákona o vodách (rtuť, kadmium, nečištěné odpadní vody atd.), stejně jako hmotnostní 

limit (stanovený v kg/rok) a koncentrační limit (mg/l). Bez ohledu na to, zda 

znečišťovatel platí předchozí poplatek, je povinen platit poplatek za překročení objemu 

jím vypouštěných odpadních vod. Tento objem je stanoven na 100 tisíc m3 odpadních 

látek za rok. Sazba pro výpočet tohoto poplatku je 0,1 Kč za 1 m3 odpadních vod.  

 

Ustanovení o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

obsahují z hlediska ochrany vod významné ustanovení o odkladu placení poplatků105, a 

to, že znečišťovatel může požádat o odklad placení poplatků až do výš 80 %, pokud 

provozovatel prokazatelně zahájil práce na stavbě čistírny odpadních vod či na jiném 

podobném zařízení, které povede ke snížení množství znečištění ve vypouštěných 

odpadních vodách. Následně pokud znečišťovatel toto provede, má požádat Českou 

inspekci životního prostředí o prominutí poplatků106 v té výši, v jaké bylo předchozím 

rozhodnutím odloženo. Inspekce mu za stanovených podmínek vyhoví. Poplatky za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových spravují místně příslušné celní úřady na 

základě podkladů ČIŽP a jsou v plné výši příjmem Státního fondu životního prostředí.  

 

                                                 
104   § 89 až 99 VodZ 
105   § 96 VodZ 
106   § 97 VodZ 
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Na právní úpravě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

lze přiblížit vzájemný vztah administrativně-právních nástrojů a nástrojů 

ekonomických. V povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví za 

uvedených předpokladů příslušný vodoprávní úřad mezi podmínkami jeho výkonu také 

emisní limity pro vypouštěné odpadních vod. Emisní limit je v tomto případě maximální 

hodnota množství a znečištění těchto odpadních vod, které může oprávněný subjekt 

vypustit. Za normálních okolností by bylo pro tohoto znečišťovatele zřejmě 

ekonomicky výhodnější vypouštět odpadní vody až do výše stanovených emisních 

limitů. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je ale povinen platit 

poplatky za toto vypouštění, které se skládají ze dvou plateb, totiž z poplatku za 

znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních 

vod. Výše zmíněný znečišťovatel je tedy prostřednictvím působení těchto poplatků 

motivován k tomu, aby maximální dovolené hranice stanovené emisními limity 

v povolení nedosahoval, ale spíše přijal opatření ke snížení znečištění či množství 

vypouštěných odpadních vod například prostřednictvím využití efektivnějšího zařízení 

k čištění odpadních vod. Nezbytným předpokladem v tomto případě je ovšem to, aby 

byly tyto poplatky stanoveny v takové dostatečné výši, aby pro znečišťovatele bylo 

třeba i v dlouhodobějším horizontu ekonomicky výhodnější investovat do nových 

technologií v zájmu vyšší ochrany životního prostředí, než platit poplatky za vypouštění 

odpadních vod, kdy toto vypouštění dosáhne maximální hranice stanovené emisními 

limity a tím dojde k většímu zatížení vod jako složky životního prostředí. Zde tedy 

vystupují do popředí nástroje administrativně-právní jako jakýsi základ ochrany 

životního prostředí a ekonomické nástroje jako jejich doplnění v tom smyslu, že pokud 

jsou správně nastaveny, svou motivační úlohou jsou schopny zajistit ochranu životního 

prostředí v ještě vyšší míře. 

 

Druhým poplatkem je v ochraně vod dle vodního zákona poplatek za vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních107. Přímé vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních dle zákona o vodách v zásadě nelze povolit. Jen výjimečně je možné 

povolit vypouštění odpadních vod na základě posouzení jejich vlivu na jakost vod, a to 

jen z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci. Za povolené 

                                                 
107   § 100 VodZ 
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vypouštění odpadních vod do vod podzemních z těchto objektů platí oprávněná osoba 

poplatek obci, na jejímž katastrálním území k vypouštění dochází ve výši 3 500 Kč za 

rok. Pokud je však vypouštěná odpadní voda čištěna domovní čistírnou na úroveň 

stanovenou v povolení k vypouštění, tento poplatek se neplatí. Rovněž není stanovena 

povinnost platit poplatky, pokud se jedná o vypouštění například vod použitých za 

účelem získání tepelné energie nebo přírodních minerálních vod, pokud nebyly použity 

při výrobě balených minerálních vod. 

 

Podobně jako právní úprava ochrany vod upravuje také zákon na ochranu 

ovzduší ekonomický nástroj, prostřednictvím něhož je vyjádřen princip znečišťovatel 

platí. Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší. Při regulaci znečišťování ovzduší 

hraje významnou úlohu kategorizace zdrojů znečišťování, která se odráží také 

v právním režimu poplatků za znečišťování ovzduší. Zákon stanoví, že povinnost platit 

tyto poplatky mají provozovatelé zdrojů znečištění spadající do kategorie zdrojů 

stacionárních. Poplatky za zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje se platí za 

znečišťující látky nebo stanovení skupiny látek, pro které má zdroj stanoven emisní 

limit nebo technické a další podmínky provozu, které tyto limity nahrazují. Příloha č. 1 

zákona o ochraně ovzduší obsahuje seznam zpoplatněných znečišťujících látek (oxid 

siřičitý, těžké kovy a jejich sloučeniny, methan atd.) a roční výše sazeb pro jednotlivé 

zpoplatněné látky (stanovené v Kč/t), přičemž takto vypočtený poplatek se zaokrouhluje 

na celé 100 Kč. Poněkud odlišně je upraveno stanovování poplatků pro malé 

stacionární zdroje, kdy roční výše sazeb je stanovena pevnou částkou, jejíž rozmezí je 

stanoveno opět v příloze č. 1 zákona, s ohledem na velikost stacionárního zdroje a době 

jeho provozu v poplatkovém období či dle druhu a spotřeby paliva.  

 

Jednotlivé kategorie stacionárních zdrojů znečištění ovzduší se liší také tím, kdo 

o poplatku za znečišťování placeném jejich provozovateli rozhoduje, kdo je příslušný 

pro jeho výběr a kam výnosy z těchto poplatků plynou. Výši poplatků provozovatelů 

zvláště velkých a velkých zdrojů stanovuje krajský úřad, u středních zdrojů je to obecní 

úřad, poplatky u těchto zdrojů vybírá a vymáhá příslušný celní úřad a jejich výnos je 

příjmem Státního fondu životního prostředí. Co se týče poplatků provozovatelů malých 

stacionárních zdrojů znečištění, ty jsou stanovovány, vybírány i vymáhány obecním 
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úřadem a také výnosy jsou příjmem příslušné obce s tím, že musí být použity k ochraně 

životního prostředí.  

 

Také právní úprava poplatků za znečišťování ovzduší obsahuje motivační 

ustanovení v tom smyslu, že pokud provozovatel zvlášť velkého, velkého či středního 

stacionárního zdroje prokazatelně zahájí na tomto zdroji práce za účelem snížení emisí 

alespoň o 15 %, příslušný správce poplatku rozhodne o odkladu placení poplatků do 

výše 60 % z celkové výše po dobu realizace těchto prací. Následně pokud tyto práce 

úspěšně dokončí, je mu prominuta povinnost odloženou část poplatků doplatit. Pokud 

provozovatel stanovené podmínky splní, má na odložení i na následné prominutí právní 

nárok. 

 

 Ochrana půdy nezná žádný podobný ekonomický nástroj, který je využit 

v případě ochrany před znečišťováním vod a ovzduší. Ochrana zemědělského i lesního 

půdního fondu upravuje pouze poplatky za odnětí půdy z fondu, které se však řadí do 

skupiny poplatků za využívání přírodních zdrojů. Přestože i prostřednictvím regulace 

odnímání půdy ze zemědělského či lesního půdního fondu může být kvalita půdy 

pozitivně ovlivňována (či alespoň zachována na stávající úrovni), primárním účelem 

poplatků za odnětí je ochrana rozlohy půdních fondů. Důvod, proč ochrana půdy nezná 

poplatky za znečišťování, je nejspíše ten, že k jejímu znečišťování dochází z valné 

většiny z plošných zdrojů. Jako ekonomický nástroj, který by mohl mít na toto 

znečištění pozitivní dopad, by se mohlo jevit zpoplatnění užívání látek se zvlášť 

škodlivým účinkem na kvalitu půdy.  

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, zpoplatnění znečišťování složek životního 

prostředí má vést ke snížení tohoto znečištění, přičemž, aby tuto svou motivační funkci 

mohly poplatky za znečištění splnit, je důležité správné nastavení jejich sazeb. Za 

pozitivní ustanovení, jak v úpravě poplatků za vypouštění odpadních vod, tak za 

znečišťování ovzduší ze stacionárních zdrojů, lze považovat úpravu odkladu a 

následného prominutí části poplatků. Tato ustanovení provozovatele zdrojů znečištění 

ke snižování znečištění pozitivně motivují a zároveň nedochází k odčerpávání jejich 

finančních prostředků, které mohou být případně použity pro další investice do 
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ekologičtějších technologií. Výnosy z poplatků za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových i poplatků za znečišťování ze zvláště velkých, velkých a středních 

stacionárních zdrojů jsou příjmem Státního fondu životního prostředí Je tedy zajištěna 

jejich účelová vázanost na opětovné použití těchto prostředků ve prospěch životního 

prostředí, čímž tyto poplatky plní také významně svou kompenzační funkci.  

 

4.9. Shrnutí 

 

Ekonomické nástroje představují nástroje nepřímého působení, neboť chování 

subjektů neregulují přímo, ale dávají jim možnost volby chování, přičemž ekologičtější 

variantu chování ekonomicky zvýhodňují. Základními funkcemi ekonomických nástrojů 

je funkce motivační, fiskální a kompenzační. Za nejdůležitější funkci lze označit funkci 

motivační, tedy motivaci subjektů k ekologicky vhodnému chování, což je v podstatě 

hlavní smysl působení ekonomických nástrojů ve spektru nástrojů na ochranu životního 

prostředí. V českém právním řádu ale vlivem úpravy konkrétních ekonomických 

nástrojů, zejména poplatků jako nejvýznamnějších nástrojů negativní stimulace, 

převládá spíše funkce fiskální. Mezi nástroje negativní stimulace patří ekologické daně, 

či daňová znevýhodnění, nástroje pozitivní stimulace pak představují zejména finanční 

podpory a daňová zvýhodnění. U tzv. environmentálního pojištění se nejvíce ze všech 

ekonomických nástrojů projevuje jeho kompenzační funkce, neboť jeho prostřednictvím 

je zabezpečeno dostatek prostředků na případnou nápravu ekologické újmy. 
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5. Sankční nástroje 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole týkající se právní odpovědnosti v kategorii 

administrativně-právních nástrojů, v právu životního prostředí rozlišujeme právní 

odpovědnost za ztráty na životním prostředí a odpovědnost deliktní, jenž mezi nástroji 

ochrany životního prostředí tvoří zvláštní kategorii, a to kategorii nástrojů sankčních. 

 

Obecně lze uvést, že deliktní odpovědnost se dělí na odpovědnost trestní - za 

trestné činy a odpovědnost správní - za správní delikty. Nauka obecného trestního 

práva a správního práva spatřuje základní rozdíly mezi trestnými činy a správními 

delikty: a) v rozdílném typovém stupni společenské nebezpečnosti, který je u trestných 

činů vyšší a s tím související vyšší míra společenské difamace a zároveň také 

citelnějších osobnostních následků pro pachatele trestných činů, b) v objektu deliktu, 

kdy za objekt trestného činu lze označit ochranu osobnosti člověka, za objekt správního 

deliktu pak v převážné míře řádný výkon státní správy, c) v tom, že pro správní delikty 

je častější obecná formulace jejich skutkových podstat a také častější výskyt neurčitých 

právních pojmů.108 

 

Dále je možno uvést, že ustanovení o trestných činech jsou k ustanovením o 

správních deliktech v poměru speciality a opačně, ustanovení o správních deliktech jsou 

k ustanovením o trestných činech v poměru subsidiarity. Toto pravidlo se však netýká 

správních deliktů právnických osob, neboť trestní zákon zatím nezná odpovědnost 

právnických osob.109   

 

Lze pak říci, že správní trestání je v českém právu obsaženo velmi široce, 

přičemž systém správních deliktů je značně nepřehledný a komplikovaný. S výjimkou 

přestupků nejsou upraveny obecné základy odpovědnosti za správní delikty. Je možno 

konstatovat, že odpovědnost za správní delikty je oproti odpovědnosti za trestné činy 

v oblasti ochrany životního prostředí v praxi využívána daleko častěji, z tohoto důvodu 

                                                 
108   Srov. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání, Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009,        
s. 185 
109   Srov. NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání, 
PRAHA : ASPI, a. s., 2007, s. 141 
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je v práci správněprávní odpovědnost zařazena před část pojednávající o odpovědnosti 

trestněprávní.   

 

5.1. Správněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí 

 

Jak již bylo zmíněno výše, vedle odpovědnosti za trestné činy existuje 

odpovědnost za správní delikty. Správní delikty lze rozdělit následovně na: 1. 

přestupky, 2. správní disciplinární delikty, 3. správní pořádkové delikty, 4. jiné správní 

delikty fyzických osob, 5. správní delikty právnických osob, 6. správní delikty 

právnických osob a tzv. fyzických podnikajících osob (označované souhrnně též jako 

správní delikty „podnikatelů“).110 Z hlediska ochrany životního prostředí jsou 

významné delikty označené jako přestupky a tzv. správní delikty podnikatelů. Co se 

týče formy odpovědnosti, tak u přestupků jde pouze o odpovědnost subjektivní, tedy za 

zavinění naopak tzv. správní delikty podnikatelů jsou založeny výhradně na 

odpovědnosti za následek, tedy objektivní odpovědnosti.  

   

Základním pramenem pro přestupky je zákon o přestupcích. Zákon definuje 

přestupek takto: „Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o 

jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný 

čin.“111 Z ustanovení vyplývá, že skutkové podstaty přestupků nejsou uvedeny jen 

v přestupkovém zákoně, ale i dalších zákonech. Pokud se jedná o platnou právní úpravu 

na ochranu životního prostředí, jsou to některé zákony upravující složky či zdroje 

ohrožení životního prostředí. Mezi tyto zákony patří například zákon o lesích, zákon o 

myslivosti, zákon o odpadech atd. V oblasti ochrany životního prostředí jsou přestupky 

upravené ve zvláštních zákonech v poměru speciality k přestupkům uvedeným v zákoně 

o přestupcích. Z toho vyplývá, že přednostně se užije úprava obsažená ve zvláštních 

zákonech na ochranu životního prostředí. Procesní režim přestupků je ovládán zásadou 

subsidiarity, tedy nejprve se k projednání přestupku užije ustanovení zvláštního zákona, 

subsidiárně se použije zákon o přestupcích a pokud nějakou procesní stránku 

                                                 
110   Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,        
s. 423 
111   § 2 odst. 1 PřesZ 
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neupravuje ani ten, užije se správního řádu. Dle zákona o přestupcích jsou sankcemi za 

přestupky na úseku ochrany životního prostředí především peněžité pokuty, v úvahu 

mohou připadnout i sankce zákazu činnosti či propadnutí věci. 

 

Skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany životného prostředí je možno 

rozdělit do tří skupin: 

a) obecné, které představuje § 45 „Přestupky na úseku ochrany životního prostředí“, b) 

ostatní, mezi které lze zařadit například ustanovení § 34 „Přestupky na úseku vodního 

hospodářství, či § 35 „Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství, c) 

zváštní dle zvláštních zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

Jak bylo naznačeno výše, tato skupina správních deliktů zahrnuje správní delikty 

právnických osob a z fyzických osob pak jen těch, které spáchají delikt při podnikání 

nebo v souvislosti s ním. Na rozdíl od přestupků není tato kategorie správních deliktů 

kodifikována. Ustanovení o správních deliktech je možno nalézt ve většině zákonů 

z oblasti ochrany životního prostředí jak v zákonech složkových, tak i v těch, které 

upravují zdroje ohrožení životního prostředí a jsou označeny jako „Pokuty“112 či 

„Sankce“113. V řízení o těchto správních deliktech se užije subsidiárně správní řád. 

 

Právní úprava těchto správních deliktů je značně nejednotná a roztříštěná. Právní 

úpravy v jednotlivých zvláštních zákonech se liší nejen vymezením skutkových podstat, 

druhem a výší sankce, ale také okruhem orgánů ukládajících sankce, obligatorností či 

fakultativností ukládání sankcí, účelovou vázaností finančních prostředků z pokut, 

zánikem trestnosti a dalšími prvky.114 Vzhledem k výše uvedenému by bylo možné 

uvažovat o sjednocení a zjednodušení právní úpravy správních deliktů, podobně jako je 

tomu u přestupků a to nejen z důvodu usnadnění rozhodování o těchto deliktech, ale 

také z důvodu snazší orientace veřejnosti v této oblasti, čímž bude naplněn princip 

generální prevence také v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

                                                 
112   § 54 LesZ  
113   § 40 OZ  
114   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007,    
s. 78  
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Co se týče sankcí ukládaných za správní delikty právnických osob a tzv. 

fyzických podnikajících osob v oblasti ochrany životního prostředí, zákony upravující 

jednotlivé složky životního prostředí a jednotlivé zdroje ohrožení životního prostředí 

stanoví peněžité pokuty. 

 
5.2. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí  

 

Trestné činy proti životnímu prostředí jsou upraveny trestním zákonem, přičemž 

skutkové podstaty použitelné pro trestání činů proti životnímu prostředí či jeho složkám 

v trestním zákoně lze také (podobně jako přestupky) rozdělit do tří skupin, a to na 

skutkové podstaty115: a) obecné („Ohrožení a poškození životního prostředí“), b) 

zvláštní (např. „Poškozování lesa těžbou“) , c) ostatní („Obecné ohrožení“). Co se týče 

sankcí za uvedené trestné činy proti životnímu prostředí z výše uvedeného, nejčastěji se 

objevuje peněžitý trest, trest zákazu činnosti a také trest propadnutí věci. Je možné 

uložit také trest odnětí svobody. 

 

 Nový trestní zákon116, jenž nabyl účinnosti od 1. 1. 2010, ve své druhé části 

obsahuje hlavu osmou nazvanou „Trestné činy proti životnímu prostředí“. V této hlavě 

je nově upraveno 14 skutkových podstat trestných činů, jejichž společným objektem je 

zájem na ochraně životního prostředí jako celku, jakož i jeho jednotlivých složek.  

 

Závěrem nutno uvést, že v posledních letech sehrává trestní odpovědnost 

v ochraně životního prostředí čím dál významnější úlohu. „Tato role je v systému 

právní úpravy deliktní odpovědnosti za činy proti životnímu prostředí v podstatě klíčová 

a nezastupitelná. Role trestního práva bude nejen v otázkách odpovědnosti, ale obecně 

ochrany životního prostředí i nadále růst, ačkoliv zřejmě nikdy nedosáhne takové 

intenzity, jakou mají nástroje administrativní, ekonomické, koncepční a speciální 

používané na tomto úseku.“117 

 

                                                 
115   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007,    
s. 72  
116   Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
117   Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007,    
s. 75 
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5.3. Shrnutí 

 

Sankční nástroje v oblasti ochrany životního prostředí představuje odpovědnost 

za správní delikty a odpovědnost za trestné činy. V ochraně životního prostředí v rámci 

správněprávní odpovědnosti přichází v úvahu odpovědnost za přestupky a odpovědnost 

za tzv. správní delikty podnikatelů. Přestupky jsou na úseku ochrany životního prostředí 

upraveny zákonem o přestupcích a v jednotlivých složkových zákonech. Ustanovení o 

přestupcích obsažená ve složkových zákonech, jsou k ustanovením dle zákona o 

přestupcích v poměru speciality. Zatímco úpravu přestupků v oblasti ochrany životního 

prostředí lze považovat za vyhovující, situace týkající se tzv. správních deliktů 

podnikatelů je zcela opačná. Tzv. správní delikty podnikatelů obsahuje většina předpisů 

na ochranu životního prostředí. Jejich úprava je velmi nejednotná, jednotlivé delikty se 

liší svým vymezením, výší sankce, orgánem tyto sankce ukládajícím atd.  

 

Právní úpravu odpovědnosti za trestné činy v ochraně životního prostředí je 

možno považovat za dostatečnou. Zájem na ochraně životního prostředí byl zdůrazněn 

tím, že od 1. 1. 2010 nabyl účinnosti nový trestní kodex, který již má samostatnou hlavu 

obsahující trestné činy týkající se životního prostředí. Co se zde ale jeví jako problém, 

je to, že odpovědnost za trestné činy na úseku ochrany životního prostředí jistě není 

uplatňována v takové míře, jak by tato ochrana vyžadovala. Lze usuzovat, že porušení 

objektu těchto trestných činů je zatím z pohledu společnosti bráno jako méně závažné, 

oproti například majetkovým a jiným trestným činům, přičemž poškození či ohrožení 

životního prostředí lze přisoudit z hlediska celospolečenského jistě větší důležitosti, než 

je tomu nyní. Toto není problém ani tak výše zákonných sankcí, ale spíše jejich 

důsledné aplikace. Pokud by k tomuto došlo, generálně-preventivní charakter působení 

trestněprávní odpovědnosti by se jistě zvýšil na úroveň pro ochranu životního prostředí 

mnohem příznivější.  
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Závěr 

 

 Cílem ochrany životního prostředí je předcházení poškozování životního 

prostředí a tam, kde již k takovému poškození došlo v míře, ve které je to možné, též 

náprava tohoto stavu. Ochrana životního prostředí je zajišťována prostřednictvím 

různorodých prostředků. Z hlediska ochrany životního prostředí lze za nejvýznamnější 

považovat čtyři kategorie nástrojů ochrany životního prostředí, a to nástroje koncepční, 

administrativně-právní, ekonomické a sankční. Cílem této diplomové práce bylo tyto 

čtyři základní kategorie vymezit, dále vnitřně rozčlenit a uvést příklady z platné právní 

úpravy a pokusit se uvést principy jejich fungování, to vše s ohledem na úpravu těchto 

nástrojů v českém právním řádu.  

 

Nástroje ochrany životního prostředí mohou působit preventivně, jejichž úkolem 

je předcházení znečišťování životního prostředí, a následně, ty nastupují v případě, že 

poškození životního prostředí již nastalo. V ochraně životního prostředí jsou nástroje, 

které je možno označit jako preventivní, klíčové. V prvé řadě sem patří kategorie 

administrativně-právních nástrojů (tedy zejména stanovení pravidel, ať už v zákonné či 

podzákonné podobě nebo formou správního aktu), která má mezi ostatními kategoriemi 

nezastupitelnou roli. Pokud jde o administrativně-právní nástroje s preventivním 

působením a to, jak mohou ovlivnit míru znečištění životního prostředí, v platné právní 

úpravě regulace znečištění vody, ovzduší a půdy lze rozlišit různé přístupy v jejich 

využití. Na základě tohoto by bylo možné uvažovat o tom, zda by některé nástroje 

vyskytující se v ochraně jedné složky s ohledem na svůj dopad, nemohly být uplatněny 

v právní úpravě ochrany složky jiné. Jednou z možností by mohlo být využití přístupu, 

který je uplatňován v úpravě vypouštění odpadních vod do vod povrchových v případě 

stanovování emisních limitů z těch kategorií zdrojů znečištění ovzduší, které mají 

vysoce negativní vliv na kvalitu ovzduší. Tedy upravit možnost stanovení emisních 

limitů pro velmi nebezpečné zdroje znečišťování ovzduší na základě individuálního 

posouzení, které by zohledňovalo více faktorů. Emisní limit takto stanovený by byl pro 

ochranu ovzduší více citlivý. Podobně pokud jde o ochranu zemědělského půdního 

fondu, bylo by možné zvážit, zda by nebylo vhodné podmínění těch zemědělských 

činností s vysoce nebezpečným vlivem na kvalitu půdy povolením, v němž by byly 
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stanoveny podmínky pro tyto činnosti. Jak úprava možnosti stanovovat emisní limity u 

zdrojů s vysoce negativním vlivem na kvalitu ovzduší, tak podmínění některých 

zemědělských činností povolením, by bylo jistě administrativně náročné, na druhou 

stranu by mohlo dojít ke zvýšení úrovně ochrany těchto složek, což by bylo zejména u 

ovzduší velmi žádoucí vzhledem k současné téměř kritické situaci v některých 

regionech České republiky.  

 

Mezi preventivní nástroje dále patří kategorie nástrojů ekonomických. Jejich 

úkolem je především doplnit působení administrativně-právních nástrojů tak, že 

v kombinaci s nimi jsou díky své motivační schopnosti způsobilé zajistit vyšší standard 

ochrany životního prostředí, který by administrativně-právní nástroje samy mohly 

zajistit jen stěží, resp. s nepoměrně vyššími náklady. Předpokladem pro to, aby 

ekonomické nástroje plnily tuto svou základní, tedy motivační funkci, je jejich správné 

nastavení. Toto platí zejména u poplatků za znečištění, neboť pokud jsou jejich sazby 

příliš nízké, pro znečišťovatele bude výhodnější platit tyto poplatky, než investovat do 

technologií, které by jim umožnily znečišťování snížit. V platném právním řádu se jeví, 

že tato jejich funkce, tedy funkce motivační, ustupuje funkci fiskální. Ekonomické 

nástroje tedy slouží jako zdroj příjmů veřejných rozpočtů. I když je u mnohých 

ekonomických nástrojů zajištěna jejich účelová vázanost, plní tedy funkci kompenzační 

tím, že jsou využívány pro činnosti spojené s ochranou životního prostředí, lze toto jen 

stěží hodnotit pozitivně, neboť účelem ekonomických nástrojů je v prvé řadě již 

zmíněná motivace subjektů. V České republice je dnes poměrně závažným problémem 

znečištění ovzduší, v zájmu jeho vyšší ochrany by tedy bylo vhodné sazby poplatků za 

emise škodlivých látek podstatně zvýšit. Z hlediska motivace subjektů lze v platné 

právní úpravě kladně hodnotit stanovení možnosti odkladu a prominutí placení poplatků 

za znečišťování vod a ovzduší ze zdrojů, u kterých dojde k zahájení prací za účelem 

snížení emisí škodlivých látek. Dále lze konstatovat, že ne všechny typy ekonomických 

nástrojů jsou v české právní úpravě uplatňovány v dostatečné míře. Do budoucna se 

tedy může jevit jako vhodné, rozšířit zálohové systémy na širší spektrum obalů či 

výrobků. Významnou roli jistě hrají také finanční podpory ve formě dotací 

poskytovaných ze strany státu. U těchto dotací je ale nutno pečlivě vážit podmínky 

jejich přidělování tak, aby měly opravdu požadovaný efekt.  
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 V neposlední řadě jsou k preventivním nástrojům řazeny nástroje koncepční, 

jejichž cílem je stanovení dlouhodobého rámce, který určuje východiska pro 

uplatňování ostatních kategorií nástrojů. Jejich úprava je v platném právu značně 

nejednotná, což však vyplývá jak ze specifik jednotlivých složek životního prostředí, 

tak i činností, které z koncepcí vycházejí. 

 

 Přestože za prioritní cíl ochrany životního prostředí lze považovat to, aby k jeho 

poškozování či ohrožování nedocházelo, je zřejmé, že i sebevíce propracovaný systém 

preventivních nástrojů tomuto poškozování nemůže nikdy zcela zabránit. Pokud tedy 

k takovému poškození či ohrožení dojde, jsou uplatňovány nástroje, označované jako 

následné. Mezi ně se řadí právní úprava odpovědnosti za ztráty na životním prostředí, 

která je součástí kategorie administrativně-právních nástrojů, jejímž účelem je zejména 

odstranění či zmírnění poškození životního prostředí již vzniklého. V tomto ohledu je 

pozitivním krokem nová úprava odpovědnosti za ekonomickou újmu tak, jak je 

upravena v zákoně č. 168/2007 Sb., o předcházení ekologické ujmě. Zákon se zabývá 

újmou způsobenou na třech složkách životního prostředí, a to biodiverzitě, vodách a 

půdě. Do budoucna by bylo možné uvažovat, zda by nemohla být podobná úprava 

rozšířena také na některé další složky životního prostředí. 

 

Do následných nástrojů je řazena čtvrtá ze základních kategorií nástrojů na 

ochranu životního prostředí a to kategorie nástrojů sankčních, které představuje 

odpovědnost za trestné činy a odpovědnost za správní delikty. Co se týče správních 

deliktů, za vyhovující lze považovat úpravu těch deliktů označovaných jako přestupky. 

Naproti tomu úprava tzv. správních deliktů podnikatelů je v české právní úpravě 

rozsáhlá, roztříštěná a tím pádem nepřehledná, proto pokud by došlo k jejímu 

zpřehlednění úpravou těchto deliktů do jediného kodexu, dalo by se očekávat, že 

účinnost takové úpravy by z  pohledu ochrany životního prostředí mnohonásobně 

vzrostla. Právní úpravu odpovědnosti za trestné činy je možno považovat za 

dostatečnou. Z hlediska ochrany životního prostředí a přístupu společnosti k ní by však 

byl žádoucí mnohem důraznější přístup ze strany soudů, spočívající v přísnějším 

trestání činů namířených proti životnímu prostředí a jeho složkám. 
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Seznam použitých zkratek 

 
EIAZ   – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 
LesZ   – zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
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OZ   – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
 
OZemPůdF  – zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
 
PrevHavZ - zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených  

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky    

 
PřesZ   – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích  
 
SpŘ   – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 
TZ   – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
 
VodZ   – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
 
ZPEkoÚ  – zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě    

   a o změně některých zákonů 
 
 
ZOPřK  – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 
ZŽP   – zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
 
 
 
ČIŽP   – Česká inspekce životního prostředí 
 
MŽP   – Ministerstvo životního prostředí 
 
SFŽP   – Státní fond životního prostředí 
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Resumé 

 

The thesis bears the title “Instruments of environmental protection in the Czech 

law.“ The thesis analyses the instruments of environmental protection in the Czech law. 

The means which can be classified as instruments of environmental protection are very 

diverse, the thesis is concerned with four basic categories of instruments, which can be 

considered as most significant from the environmental protection point of view, the 

categories of the conceptual, administratively-legal, economic and sanction instruments. 

The goal of this thesis is to describe these four categories of instruments, then internally 

divide them and give examples from the current Czech legal regulations. On the basis of 

this division are the instruments of protection for three components of the environment, 

namely water, air and soil, described in more detail. Specifically, attention is paid to 

instruments aimed at the protection of these three components from pollution, i.e. 

instruments performing a preventive function. 

 

 The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the legal  

anchorage of environmental protection at the international and Community level and 

how these affect the Czech legal regulations. The second chapter discusses the first of 

the four categories of instruments, namely conceptual instruments. Conceptual 

instruments represent a long-term framework, which sets out the conditions for the 

functioning of other categories of instruments. In this chapter the conceptual 

instruments are divided according to their characteristics, including the examples of 

existing legislation. The third chapter contains the largest category of instruments for 

environmental protection, administratively-legal instruments. As the basis of this 

category of instruments can be considered a binding determination of rules of conduct, 

monitoring their compliance, eventually enforcement of compliance. The category of 

administratively-legal instruments is internally divided into subcategories, one of the 

most important are commands or prohibitions, permits and approvals, standards, 

categorization and ecologically-legal liability. The content of the fourth chapter are the 

economic instruments that are unlike the other categories of instruments ranked among 

the instruments of indirect effects, as they give the regulated subjects a choice of 

behavior. Economic instruments include in particular the fees for environmental 
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pollution, taxes, subsidies and emission permits. The last category of instruments is 

represented by sanction instruments which are addressed in the fifth chapter. Sanction 

instruments are ranked among the subsequent instruments, because unlike the 

preventive instruments, they act after a environmental harm has already occurred. 

Sanction instruments are divided into criminal liability and administrative liability. 

 

 The conclusion summarizes the main functions of the four categories of 

instruments, the vital role in environmental protection played by administratively-legal 

instruments, that may be appropriately complemented by economic instruments when a 

higher level of protection is needed, if these are set correctly. An important function of 

the conceptual instruments is that they act as long-term framework for the other 

categories of instruments. The category of sanction instruments performs a significant 

function where already environmental damage occurred. In regard to measures that 

could increase the level of environmental protection, more of them can be considered. 

As far as the administratively-legal instruments are concerned,  it should be manageable 

to adjust the possibility to set emission limits for sources of air pollution, since these 

have a very negative impact, based on an individual approach. In the legal regulation of 

soil protection could be certain agricultural activities with particularly negative impact 

on the quality of land subject to authorization. From an air protection point of view, it 

would be positive, in the category of economic instruments, to significantly increase 

rates of fees for emissions of harmful substances into the atmosphere. Regarding 

sanction instruments, it would be desirable to amend the so-called administrative 

offenses of enterprisers into a single code. Finally, with respect to crimes against the 

environment, the need for  more forceable action by the courts would be desirable, 

consisting of more stringent punishment of these acts. 
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