
Předkládaná diplomová práce se zabývá administrativními a ekonomickými nástroji 

jako jedněmi z prostředků ochrany životního prostředí. Dané téma jsem si zvolila z 

následujících důvodů. Péče o životní prostředí a jeho ochrana je významnou a aktuální 

otázkou, je jedním ze tří základních pilířů tzv. trvale udržitelného rozvoje (sustainable 

development), spolu s pilířem ekonomickým a sociálním. Je tedy zřejmé, že pokud nebude 

životní prostředí chráněno dostatečně a efektivně, nelze se k udržitelnému rozvoji na planetě 

Zemi ani přiblížit. Aby bylo dosaženo jeho účinné ochrany, je třeba zakotvit nejdůležitější 

nástroje ekologické politiky v potřebném rozsahu v právu. Jen tehdy, získají-li příslušná 

opatření podobu právní normy, lze je s úspěchem na povinných subjektech vymáhat. 

Administrativní a ekonomické nástroje představují dvě nejdůležitější skupiny nástrojů 

ochrany životního prostředí, mají v řešení ekologických otázek velký potenciál, jenž je v 

některých případech dostatečně, v jiných případech však velmi málo využíván. Jednotlivé 

druhy těchto nástrojů, podmínky za kterých se uplatní a povinnosti z nich vyplývající jsou 

zakotveny v právu. To platí i pro většinu ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí. 

Jde tedy o nástroje, které mohou přímo (administrativní nástroje) a nepřímo (ekonomické 

nástroje) ovlivňovat chování velkého počtu subjektů, a to ekologicky žádoucím směrem. 

 

Práce je systematicky rozdělena do tří hlavních částí, které se dále člení na kapitoly a 

podkapitoly. První část je věnována nástrojům ochrany životního prostředí obecně, vymezuje 

základní druhy těchto nástrojů a jejich charakteristiky, pojednává o významu jednotlivých 

druhů nástrojů v environmentální politice a uvádí základní teze tvorby nástrojových mixů za 

účelem efektivního dosažení ekologických cílů. Druhá a třetí část je těžištěm celé práce, 

pojednává o administrativních a ekonomických nástrojích ochrany životního prostředí a jejich 

jednotlivých druzích, v obecnější rovině analyzuje jejich uplatnění v ochraně životního 

prostředí, upozorňuje na nedostatky jednotlivých nástrojů, resp. na nedostatky způsobu, 

jakým jsou uplatňovány a snaží se najít řešení de lege ferenda za účelem dosažení co 

nejúčinnější ochrany životního prostředí. 

 

Práce si neklade za cíl zmapovat komplexně právní úpravu administrativních a 

ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v České republice. Vzhledem k 

doporučenému rozsahu diplomové práce by to ani nebylo možné. Uvedené nástroje působí v 



širokém spektru problémů životního prostředí, uplatňují se při ochraně všech jeho složek a 

stejně tak při ochraně životního prostředí před různorodými zdroji jeho ohrožení.  

Cílem práce je zanalyzovat hlavní funkce a účinky administrativních a ekonomických 

nástrojů v ochraně životního prostředí jak v rovině obecné, tak pokud jde o jednotlivé druhy 

těchto nástrojů, nalézt jejich pozitivní a negativní stránky a vyvodit z toho příslušné závěry 

pro jejich využití v ochraně životního prostředí. Tam, kde je to účelné, uvádí práce konkrétní 

příklady uplatnění daných nástrojů v českém právním řádu, které reprezentují určitý trend 

právní úpravy dané problematiky.  

Práce si zároveň klade za cíl vymezit základní vztah administrativních a 

ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí a v souvislosti s tím s ohledem na vývoj 

politiky životního prostředí potvrdit, popř. vyvrátit nazírání administrativních nástrojů jako 

fundamentu ochrany a ekonomických nástrojů jako jejich „pouhého“ doplňku. 

 

Lze shrnout, že administrativní nástroje představují v ochraně životního prostředí 

prvek zcela nezbytný, představují základní pilíř této ochrany, stanovují rámec přípustného 

chování, který nemůže žádný z regulovaných subjektů překročit. Uvnitř tohoto rámce působí 

potom nástroje ekonomické, jejichž cílem je stimulovat subjekty k tomu, aby se jejich chování 

ve vztahu k životnímu prostředí nacházelo co nejblíže středu onoho pomyslného rámce a 

nezůstávalo pod samou hranicí „dovoleného“ a „nedovoleného“. Listina základních práv a 

svobod stanoví v ustanovení čl. 35 odst. 3, že „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat 

ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 

památky nad míru stanovenou zákonem.“  Tato zákonem stanovená míra, jíž nelze překročit, 

představuje meze stanovené kogentně administrativními nástroji. Ovšem stav, který by 

vyhovoval Listinou stanovenému příkazu neohrožovat a nepoškozovat životní prostředí nad 

míru stanovenou zákonem, není stavem ideálním, nýbrž stavem „únosným“. K přiblížení se 

stavu ideálnímu mají přispívat právě nástroje ekonomické tím, že jejich právní úprava nastaví 

prostřednictvím ekonomických stimulů podmínky výkonu různých činností tak, aby zájmy 

jednotlivých osob korespondovaly se zájmem na ochraně životního prostředí. Tato role 

ekonomických nástrojů je podle mého názoru rolí nezanedbatelnou, a proto si myslím, že 

ekonomické nástroje nepředstavují pouhý „doplněk“ nástrojů administrativních, nýbrž jsou v 

ochraně životního prostředí jejich plnohodnotným, i když významem ne zcela rovnocenným, 

partnerem. 


