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Úvod 

Životní prostředí je systém složený z různých přírodních a umělých složek, které jsou 

tvořeny vším, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, a to včetně člověka. 

Životní prostředí musí být zároveň předpokladem dalšího vývoje všech těchto organismů. 

Právě proto je posláním člověka, aby životní prostředí ochraňoval, a aby za tímto účelem 

vytvořil systém jednotlivých nástrojů k jeho ochraně. Obsah této práce je zaměřen zejména na 

příklad systému nástrojů ochrany životního prostředí v oblasti vod. 

Voda je vedle jiných složek životního prostředí, jako ovzduší, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie, nejběžněji se vyskytující sloučeninou na Zemi. Pokrývá 

zhruba 71% povrchu naší planety. Voda je zároveň jednou z nejdůležitějších složek životního 

prostředí. Bez této sloučeniny si nelze představit život na zemi v jakékoliv formě. V oblasti 

ochrany vod je nezbytná nejen ochrana množství těchto vod, ale především ochrana jejich 

čistoty. Voda na Zemi je v přírodě obsažena převážně jako tekoucí voda, dešťová, ve vodních 

dílech, v potrubí, nabraná do nádob a plní tak řadu funkcí. Mezi ty nejzákladnější patří již 

zmíněná biologická funkce. Další významnou funkcí vody je funkce hygienická, či funkce 

vody pro hospodářské využití.  

Nástroje k ochraně vod mohou mít povahu právních nástrojů, anebo povahu nástrojů, 

které existují mimo rovinu práva. Některé z těchto nástrojů slouží pouze k ochraně vod jako 

jedné ze složek životního prostředí. Jiné pak slouží k ochraně životního prostředí jako celku a 

ochrana vod je pro ně pouze jednou z částí, na kterou jsou zaměřeny.  

Nevyužíváním či špatným využíváním těchto nástrojů k ochraně vod může člověk 

způsobit vážné a těžko napravitelné škody na životním prostředí. Příkladem takového 

následku může být celosvětově známá ekologická katastrofa Aralského jezera, dříve 

označovaného jako Aralské moře. Toto jezero bývalo kdysi čtvrté největší jezero na světě. 

Dnes však díky snaze tehdejšího Sovětského svazu, snažícího se o zavlažování pouští pro 

pěstování bavlny, je toto jezero svojí rozlohou menší než jedna třetina rozlohy z počátku 

padesátých let dvacátého století.  

Základní vlastností nástrojů ochrany vod by tak mělo být zajištění souladu požadavků 

užívání vod státem, fyzickými a právnickými osobami s požadavky ochrany vod a vodních 
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ekosystémů. Klíčovou myšlenkou k naplnění výše zmíněného by měla být určitá modifikace 

zásady trvale udržitelného rozvoje, jako trvale udržitelného hospodaření s omezeným vodním 

bohatstvím. 

Tato práce rozebírá povahu a úpravu jednotlivých nástrojů nejprve obecně k ochraně 

životního prostředí jako celku, a následně jsou v jednotlivých kapitolách rozebrány konkrétní 

druhy nástrojů na úseku ochrany vod.  

Při vypracovávání této práce byly použity metody výkladu jako gramatický výklad, 

systematický, či historický výklad. Dále při porovnávání jednotlivých druhů nástrojů byla 

použita komparativní metoda výkladu.1  

Tato práce vychází z právního stavu ke dni 7. prosince 2010 

                                                 
1 Např. při porovnávání integrovaného povolení IPPC a povolení na úseku ochrany vod podle zák. č. 254/2001 

Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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Část 1. Nástroje ochrany životního prostředí 

 Ochrana životního prostředí jako právní pojem je definována v zákoně o životním 

prostředí, a to jako „ 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.“2 Nástroje ochrany životního 

prostředí jsou pak instrumenty upravené právem, které k takovéto ochraně životního prostředí 

slouží, a to buď k ochraně životního prostředí jako celku, nebo k ochraně jeho jednotlivých 

složek.3 Tyto nástroje jsou však zaměřeny na antropogenní vliv na životní prostředí, resp. na 

chování člověka a jeho možnost působit na životní prostředí.  

Mimo výše zmíněné právní nástroje napomáhají k ochraně životního prostředí i další 

prostředky. Ty jsou považovány za neméně významné jako právní nástroje, jelikož je často 

doplňují, nebo dokonce působí jako jejich náhražka. Jedná se o prostředky ekonomické, 

vědecké, technické a technologické, politické, osvětové, výchovné a vzdělávací i 

organizační.4 

1.1 Předmět a cíl ochrany životního prostředí 

Pro určení a definici nástrojů ochrany životního prostředí je nezbytná specifikace a 

definování předmětů ochrany životního prostředí. Tyto předměty jsou rozdělovány podle své 

obecnosti od nejobecnějšího předmětu, kterým je ochrana životního prostředí jako celku, až 

po nejkonkrétnější předměty ochrany životního prostředí. Díky tomu právo životního 

prostředí pracuje s tzv. složkovou ochranou životního prostředí. Ta je rozdělena na ochranu 

ovzduší a ozónové vrstvy Země, ochranu vody, ochranu půdy, ochranu lesa, ochranu přírody 

a krajiny a na ochranu rostlinstva a živočišstva.   

                                                 
2 Dle § 9 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
3 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, str. 73 
4 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 9 



 8 

Za hlavní a zároveň nejobecnější cíl, resp. předmět ochrany životního prostředí je 

považován tzv. trvale udržitelný rozvoj, který byl poprvé zmíněn ve zprávě Naše nová 

budoucnost (Our Common Future) Komisí OSN vedenou Gro Harlem Brundtlandovou v roce 

1987. Tento princip a cíl byl poté použit na summitech v Rio de Janeiru (1992), i 

v Johannesburgu (2002). Na základě toho se stal nedílnou součástí norem mezinárodního, 

unijního i českého práva.5 

V našem právním řádu je trvale udržitelný rozvoj definován jako „rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní 

potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ 6. 

1.2 Cíle v rámci ochrany vod jako složky životního prostředí 

Dle vodního zákona jsou základní cíle ochrany vod jako složky životního prostředí 

rozděleny na obecné cíle, cíle pro povrchové vody a na cíle pro podzemní vody. Mezi 

základní obecné cíle ochrany vod patří čistota vod, snížení nepříznivých účinků povodní a 

sucha, trvale udržitelné užívání vodních zdrojů
7 a ochrana vod jako jedné ze složek životního 

prostředí.8  

Pro povrchové vody jsou nejdůležitější zejména cíle zamezení zhoršování stavu těchto 

vod, jeho ochrana a postupné zlepšování. Dále je tento cíl vodním zákonem konkretizován 

zejména na ochranu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů, na dobrý chemický 

stav těchto vod, či na snížení znečištění všech povrchových vod prioritními látkami. 

Pro podzemní vody je kromě cíle zamezení zhoršení stavu, zajištění ochrany a zlepšení 

stavu těchto vod uvedena řada dalších cílů. Těmi jsou zejména omezení a koncentrace zvlášť 

                                                 
5 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 7 
6 Dle § 6 zák. č 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
7 Jde o jakousi modifikaci principu trvale udržitelného rozvoje, která se vztahuje cíleně na ochranu vod, nikoliv 

životního prostředí jako celku 
8 Dle § 23 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 



 9 

nebezpečných látek, zamezení jejich vstupu do podzemních vod, či závazek k dosažení 

dobrého stavu těchto vod.9   

1.3 Přímé a nepřímé nástroje ochrany životního prostředí 

Nástroje, jako prostředky ochrany životního prostředí, se mohou dělit podle různých 

kritérií. Nejzákladnějším kritériem je dělení nástrojů na přímé a nepřímé. Nepřímé nástroje 

jsou takové, které se snaží motivovat subjekty a vzbudit v nich dobrovolně zájem na ochraně 

životního prostředí, resp. chování, které je z hlediska životního prostředí konformní. 

Takovým nepřímým nástrojem jsou zejména ekonomické nástroje. Na rozdíl od nich existují 

nástroje, které chování subjektů ovlivňují přímo. Mezi takové nástroje řadíme koncepční 

nástroje, administrativně-právní, institucionální a jiné nástroje. Zvláštní kategorii pak 

tvoří tzv. dobrovolné nástroje, které jsou sice zařazovány do přímých nástrojů, ale svoji 

povahou mohou některé druhy těchto nástrojů připomínat nástroje nepřímé, a to zejména díky 

faktu, že se subjekty k nim zavazují dobrovolně. 

Co se týče dělení nástrojů, existují i jiná členění. Např. JUDr. Ing. Filip Dienstbier, 

Ph.D rozděluje nástroje ochrany životního prostředí na administrativně právní, které též 

nazývá jako normativní, dále nástroje ekonomické, nástroje koncepční, vzdělávání, výchova a 

osvěta, dobrovolné nástroje aj.10  

1.3.1 Koncepční nástroje 

Koncepční nástroje tvoří základní nástroj ochrany. Svojí univerzální a komplexní 

povahou stojí nad všemi ostatními nástroji a vytváří pro ně faktický rámec. Jedná se o různé 

plány, programy, prognózy a jiné koncepce, které jsou vybudovány v souladu se základními 

principy práva životního prostředí jako je princip prevence, trvale udržitelného rozvoje, 

odpovědnosti státu a jinými principy.11  

                                                 
9 § 23a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
10 Dienstbier, F., Ekonomické nástroje životního prostředí – otázky právní –, disertační práce, Masarykova 

univerzita v Brně, 2006, str. 11 
11 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, ediční středisko 2003, str. 66  
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Jednotlivé druhy koncepcí se dají rozčlenit podle několika kritérií. Jedním ze základních 

členění je podle druhu zpracovatele. Na základě toho jsou jednotlivé koncepce 

vypracovávány buď státem, anebo jednotlivými fyzickými a právnickými osobami, jako 

vlastníky, či na základě získané autorizace opravňující k vypracovávání takovýchto koncepcí. 

V takovém případě jsou vydávány jinou osobou, než tou, která je ke konkrétní koncepci 

povinna.12 Dalším kritériem je doba, na kterou se koncepce vypracovávají. Díky tomu 

členíme koncepce na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Neméně podstatným faktorem 

rozdělujícím koncepce do několika skupin je šíře záběru koncepce. Ty se v rámci toho dělí 

na koncepce velmi široké, obecné, rámcové a abstraktní.  

Velmi podstatným faktorem, který rozděluje koncepce je závaznost. Na základě ní 

můžeme v neposlední řadě rozdělit koncepce na ty, které jsou závazné a ty, které jsou jen 

orientační, popř. směrné.13 Právě závaznost tvoří z koncepčních nástrojů obligatorní nástroje, 

které obsahují závazné ukazatele, a které mohou tvořit podklad pro rozhodování správních 

orgánů. Takovými nástroji jsou například vodohospodářské plány, či lesní hospodářské plány. 

Nicméně i právně nezávazné koncepce mohou být významným nástrojem. Takovou roli 

mohou hrát například při prokazování veřejného zájmu.14 

Základním koncepčním nástrojem ochrany životního prostředí je Státní politika 

životního prostředí. Tento dokument byl přijat vládou v roce 2004 a je koncipován jako 

střednědobý až dlouhodobý dokument, který patří i přes svoji nezávaznost mezi klíčové 

koncepční nástroje. Tato politika by měla být prováděna prostřednictvím legislativních změn 

a jednotlivých nástrojů ochrany životního prostředí. Jejím cílem je zachovat a vylepšit kvalitu 

života na základě principu trvale udržitelného rozvoje. Svým obsahem je pak zaměřena 

komplexně na všechny složky životního prostředí a z hlediska jeho ochrany by měla vytvářet 

rámec pro jednotlivé aktivity na úrovni celostátní, krajské i obecní.    

                                                 
12 Jako příklad lze uvést vypracovávání lesních hospodářských plánů, kdy podle § 26 odst. 1 zák. č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů „Plány  a  osnovy  mohou  zpracovávat  pouze právnické 

nebo fyzické osoby,  které mají k této činnosti licenci udělenou ministerstvem podle hlavy šesté tohoto zákona.“  
13 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko 2003, str. 67 - 68 
14 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 40 
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Další velmi časté měřítko pro rozdělení koncepcí je členění věcné a územní. Věcně lze 

tedy koncepce členit na plány lidských činností, plány ochrany jednotlivých složek životního 

prostředí, popř. ekosystémů a plány sloužící k ochraně před zdroji ohrožení a následky 

havárie. Dle územního členění můžeme koncepce dělit na obecné koncepce, které se vydávají 

v rámci státního členění. Takovými koncepcemi jsou ty, které se vydávají pro celé území 

České republiky, území jednotlivých krajů, či obcí. Druhou skupinu dále tvoří koncepce, které 

jsou vydávány pro jednotlivé oblasti odlišené v rámci ochrany životního prostředí, jako např. 

povodí, či chráněné krajinné oblasti. Třetí skupinou jsou koncepce subjektivní, tedy takové, 

které jsou vydávány např. v rámci nakládání odpadů jejich původcem, či v rámci lesního 

hospodářství vlastníkem lesa.15  

Z hlediska procesněprávního neexistuje pro jednotlivé koncepce komplexní úprava 

postupu jejich zpracování, schvalování, či k jejich realizaci. Právě tyto tři fáze jsou 

základními kroky v rámci procesu tvorby a aplikace jednotlivých koncepcí. 

 Podstatou fáze zpracovávací je tvorba návrhu jednotlivé koncepce. Pro tuto fázi je 

podstatných hned několik faktorů. Jedná se zejména o fakt, jestli je k vypracování jednotlivé 

koncepce subjekt povinen, anebo jestli jedná na základě své svobodné vůle. V případě 

koncepcí vypracovávaných subjekty a vykonavateli veřejné správy lze takovouto povinnost 

k vypracovávání koncepcí nepřímo dedukovat z Ústavy.16 V případě fyzických a právnických 

osob je však situace odlišná. Tyto subjekty jsou povinny vypracovávat koncepce pouze, 

pokud jim to zákon výslovně nařizuje.17 Dalšími faktory, které jsou podstatné pro zpracování 

koncepce jsou lhůty pro její zpracování, dále pak povinnost projednat koncepci s konkrétním 

orgánem státní správy, veřejností, či dotčenou obcí a krajem.18 

                                                 
15 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, ediční středisko 2003, str. 68 
16 Tato povinnost je nepřímo vyjádřena v  čl. 7 Ústavy České republiky, který stanoví, že Stát dbá o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.  
17 Tato myšlenka přímo vyplývá z ústavní zásady uvedené v čl. 2 Ústavy České republiky, který stanoví, že 

„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ 
18 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, ediční středisko 2003, str. 75 - 82 
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Samotná koncepce jako dokument vzniká až schválením subjektu, který je k tomu 

pověřen. Takovým subjektem může být jak orgán veřejné správy, tak subjekty soukromého 

práva. Samotný akt schválení může být učiněn formou obecně závazného předpisu, správním 

aktem, vnitřním interním aktem, veřejnoprávní smlouvou, či právním úkonem fyzické, či 

právnické osoby.19 

Schválené koncepce pak následně slouží k jejich realizaci. Tato realizace však může 

nabývat několika podob a to v závislosti na účelu konkrétní koncepce. Koncepce tak mohou 

sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů, k realizaci konkrétních úkolů v ní 

stanovených, anebo mohou sloužit jako podklad pro vydání jiných koncepcí.20 

1.3.2 Administrativní nástroje 

Administrativní nástroje jsou jedny z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního 

prostředí. Vytváří soustavu určitých zákazů, příkazů a povolení a stanovisek, které jsou 

jednotlivé fyzické a právnické osoby povinny dodržovat. Tradičně se administrativní nástroje 

člení na ty, které ukládají povinnosti, dále pak na udělování povolení, souhlasů, či 

koncipování různých vyjádření a jiné administrativní nástroje. Těmito jinými nástroji 

jsou myšleny ty, které mají znaky některých výše zmíněných administrativních nástrojů, 

avšak jsou svojí povahou považovány za samostatnou kategorii.  

Zákony a podzákonné právní předpisy slouží v právu životního prostředí k vytyčení 

právního rámce, v rámci kterého jsou ukládány povinnosti, či jsou v případě podzákonných 

právních předpisů tyto povinnosti konkretizovány. Děje se tak zejména díky ústavní zásadě, 

že „každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 

zákon neukládá.“21 Tyto zákonem stanovené povinnosti spočívají především v ukládání 

                                                 
19 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, ediční středisko 2003, str. 83 - 84 
20 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, ediční středisko 2003, str. 85 - 86 
21 Na základě čl. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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zákazů, příkazů, a omezení v oblasti práva životního prostředí a ten, na koho se vztahují, je 

povinen je dodržovat.22 

Mezi základní povinnosti při ochraně životního prostředí jako celku patří, že každý je 

povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování 

životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. 

Další povinností každého je, aby ten, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje životní 

prostředí, nebo kdo využívá přírodní zdroje, byl povinen na vlastní náklady zajišťovat 

sledování tohoto působení a znát jeho možné důsledky. Poslední obecnou povinností 

aplikující se na celé spektrum životního prostředí je povinnost každého, kdo zjistí, že hrozí 

poškození životního prostředí, nebo že k němu již došlo, učinit v mezích svých možností 

nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků a neprodleně ohlásit tyto 

skutečnosti orgánu státní správy; povinnost zasáhnout nemá ten, kdo by tím ohrozil život 

nebo zdraví své nebo osoby blízké.23 

V řadě případů je však nutná podrobnější úprava, která umožňuje detailně vymezit 

zákonem upravovanou oblast ochrany životního prostředí. Tato podrobná úprava je 

uskutečněna ve formě podzákonných právních předpisů příslušných orgánů státní správy. 

K těmto podzákonným právním předpisům jsou zmocněny zejména ministerstva a jiné 

ústřední správní úřady. Další podzákonné právní předpisy pak mohou vydávat obce a kraje a 

to jak v rámci samostatné, tak přenesené působnosti. 

Správní akty a jiná správní činnost dále slouží k aplikaci výše zmíněných norem v praxi. 

Správní orgány posuzují, zdali se má určité povolení či souhlas vydat, nebo jaké vyjádření 

k danému problému vydá, popř. kdy je povinen určitý správní akt vydat. K tomu jsou tyto 

orgány za předpokladu splnění určitých zákonem stanovených podmínek buď povinny, anebo 

je konkrétní správní činnost založena na vlastním posouzení daného správního orgánu. 

Mezi jiné administrativní nástroje patří správní dozor. Zákony vytváří speciální správní 

úřady, v jejichž působnosti je kontrolovat, jestli fyzické a právnické osoby plní jim uložené 

                                                 
22 Stejskal, V., Aktuální problémy administrativně-právních nástrojů ochrany přírody po euronovele zákona o 

ochraně přírody a krajiny, Aktuální otázky práva životního prostředí, I. vydání, Masarykova univerzita, 2005, str. 

104 
23 Dle § 17 - 19 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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povinnosti a jestli svým jednáním neporušují právem chráněné zájmy. Jeho dalším neméně 

významným úkolem je pak v případě provinění zajistit odstranění závadného stavu, sjednat 

nápravu a uložit případnou sankci za toto porušení. Tyto úřady jsou pak povinny zabezpečit i 

samotný výkon rozhodnutí.  V rámci ochrany životního prostředí tak působí např. Česká 

inspekce životního prostření, Státní veterinární správa, Český báňský úřad, Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost či tzv. hygienické stanice. Dále je možné sem zařadit i některé správní 

orgány jako např. správy národních parků a chráněných krajinných oblastí nebo tzv. veřejné 

stráže tedy lesní, rybářské, myslivecké a přírody. 

Z hlediska ochrany životního prostředí hrají určitou pomocnou roli nástroje ve formě 

vytyčení standardů na zachování určitého stavu a kategorizace objektů ochrany a zdrojů 

ohrožování životního prostředí.  

Zvláštní kategorii představuje institut odpovědnosti a s ním související správní, popř. 

trestněprávní trestání. Tento nástroj, který bývá některými autory řazen jako samostatný 

druh nástrojů, pak stojí na zásadě, že znečišťovatel platí. Tato zásada, někdy nazývaná jako 

princip odpovědnosti původce, znamená fakt, že v první řadě odpovídá ten, kdo svoji činností 

ohrožuje nebo zhoršuje stav životního prostředí. Teprve v případě, kdy tento subjekt nelze 

zjistit, zná právo i jiné subjekty odpovědnosti, jako např. stát, jehož odpovědnost vyplývá z čl. 

7 Ústavy.24 

Specifickým nástrojem, který nelze jednoznačně zařadit do administrativních nástrojů je 

posuzování vlivů na životní prostředí EIA a SEA. Některými autory jsou totiž tyto nástroje 

zařazovány mezi koncepční nástroje. Např. podle JUDr. Jany Dudové, Dr., je institut EIA ve 

vodním právu jedním z koncepčních nástrojů.25 Naopak podle Prof. JUDr. Milana 

Damohorského, DrSc. do administrativních nástrojů „lze zařadit i povinné vyhodnocování 

vlivů na životní prostředí, které je podle některých předpisů podkladem pro povolení 

činnosti.“26A právě díky skutečnosti že posuzování vlivů na životní prostředí bývá podkladem 

pro vydání povolení, je v této práci zařazeno mezi administrativní nástroje.  

                                                 
24 Dle tohoto článku totiž „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ 
25 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, str. 175 
26 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 38 
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1.3.3 Dobrovolné nástroje k ochraně životního prostředí 

Dobrovolné nástroje jsou nejmladší kategorií nástrojů sloužících k ochraně životního 

prostředí. Tyto nástroje začaly podniky realizovat formou jednotlivých zásad až 

v osmdesátých letech dvacátého století. Tehdy byly většinou reakcí na konkrétní průmyslové 

havárie, které značně poškozovaly životní prostředí. Jedny z nejznámějších zásad jsou tzv. 

Valdezovy zásady z roku 1989 vydané v souvislosti s havárií ropného tankeru Exxon Valdez 

na pobřeží Aljašky. V roce 1991 byly Mezinárodní obchodní komorou vydány tzv. 

Podnikatelské charty trvale udržitelného rozvoje, jež se později staly základem pro jedny 

z nejdůležitějších dobrovolných nástrojů, a to tzv. environmentální manažerské systémy.   

Smyslem dobrovolných nástrojů je působit na fyzické a právnické osoby tak, aby bez 

jakéhokoliv donucení dobrovolně jednali šetrně k životnímu prostředí. Tyto dobrovolné 

nástroje jsou většinou zaměřeny na podnikatelskou činnost.  

Dobrovolné nástroje jsou vytvářeny pro celou oblast životního prostředí. Z hlediska 

ochrany vod netvoří žádnou souvislou soustavu dobrovolných nástrojů zaměřených cíleně pro 

tuto oblast. Na základě toho jsou dobrovolné nástroje v této práci rozebírány pouze v rámci 

obecných nástrojů ochrany životního prostředí a není jim dále věnovaná speciální kapitola 

zaměřená na ochranu vod. 

Dobrovolné nástroje lze rozdělit podle několika kritérií. Jedním z kritérií rozdělení je 

např. nezávislost jejich použití. Na základě toho můžeme nástroje členit na nástroje vyžadující 

součinnost, popř. existenci určitých podmínek a na nástroje, které mohou subjekty realizovat 

bez jakýchkoliv vnějších podmínek. Častějším dělením dobrovolných nástrojů je dělení podle 

jejich účelu na nástroje regulační, informační a vzdělávací.  

Účel nástrojů regulačních je snížení negativních vlivů na životní prostředí. Mezi tyto 

nástroje řadíme zejména dobrovolné dohody, environmentální manažerské systémy a 

environmentální značení neboli tzv. „ekoznačku“. 

Dobrovolné dohody jsou specifickými dohodami, které uzavírají orgány státní správy a 

soukromoprávní subjekty, jejichž podstatou je závazek k dosažení určitých cílů v oblasti 

ochrany životního prostředí. Podstatné náležitosti těchto dohod jsou velmi podobné běžným 

dohodám. V těchto dohodách tak musí být zejména označeny smluvní strany, závazek těchto 
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stran dosáhnout určitého cíle, způsob jeho dosažení, způsob sledování plnění smlouvy a 

sankce za případné nedodržení smluv. Svojí povahou často stojí tyto dohody místo 

neexistujících legislativních předpisů, nebo tyto předpisy konkretizují, či zpřísňují. Výhodou 

těchto dohod je také, že mohou předcházet vydání jednotlivého právního předpisu. Díky tomu 

jsou podnikatelské subjekty připraveny na změnu stávajícího stavu a naplnění účelu tohoto 

předpisu je tak snazší.27 Příkladem dobrovolných dohod je například dohoda o postupném 

snižování dopadů pracích prostředků na životní prostředí podepsaná mezi Ministerstvem 

životního prostředí a Českým sdružením výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků.28  

Environmentální manažerské systémy jsou specifické systémy vytvořené právem 

Evropské Unie.29 V dnešní době existují dva druhy těchto systémů, a to tzv. Eco-Management 

and Audit Scheme (Dále jen „EMAS“) a Evnironmental management systém podle ISO 

14001 (Dále jen „EMS“). EMAS je program Evropské Unie, který směřuje podnikatelské 

subjekty, aby snižovaly jejich negativní vlivy na životní prostředí. Na základě takového 

snížení je umožněno podnikům používat logo EMAS. Pro získání takového oprávnění podnik 

musí nejprve zmapovat svůj aktuální vliv na životní prostředí. Následně sestaví podnik registr 

environmentálních aspektů, z kterého vytvoří tzv. environmentální politiku. V rámci této 

politiky, ve které se podnik zavazuje ke snižování vlivů na životní prostředí, provádí podnik 

různá školení a výcviky zaměstnanců, popř. provádí jiná opatření směřující k cíli 

stanovenému v environmentální politice. Další povinností podniku je vytvoření tzv. 

                                                 
27 Remtová, K. Dobrovolné environmentální aktivity, Orientační příručka pro podniky, časopis Planeta, ročník 

XIV, číslo 6/2006 str. 8-12 
28 Internetový portál neziskové organizace Centrum pro komunitní práci 

(http://www.cpkp.cz/evropskyobcan/manual/nastroje.htm) 
29 Původně vytvořené na základě nařízení Rady č. 1836/93 pro dobrovolnou účast průmyslových podniků 

v programu ES pro ekologicky orientované řízení a audity (do českého právního řádu transponované usnesením 

vlády č. 466/1998 Sb. o Národním programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí). Později bylo toto nařízení nahrazeno nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 761/2001 

o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (do 

našeho právního řádu transponován usnesením vlády č. 651/2002 Sb., o aktualizaci Národního programu 

zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí). Po vstupu České republiky do 

Evropské unie je toto nařízení přímo součástí právního řádu České republiky. V současnosti je v platnosti 

nařízení Evropského Parlamentu tzv. EMAS III č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému 

Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu.  
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environmentálního prohlášení, ve kterém uvádí dosažené výsledky. Toto prohlášení musí být 

ověřeno speciálním auditorem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci o.p.s.30 Na 

základě tohoto ověření může podnikatel požádat Agenturu EMAS31 o registraci. Tato 

registrace platí 3 roky s tím, že podnikatel je oprávněn zažádat o její prodloužení. Mimo 

možnost užívání loga EMAS, má podnikatel řadu dalších výhod. Mezi největší z nich patří 

vyšší konkurenceschopnost při některých druzích výběrového řízení32, dále pak odpadnutí 

povinnosti v případech, kdy jiné subjekty jsou povinny vytvářet finanční zajištění33, či snížení 

poplatku za propůjčení tzv. ekoznačky.34 Dalším systémem environmentálního managementu 

je EMS. Tento systém je podobný výše zmíněnému systému EMAS. Jedná se však o částečně 

jednodušší systém. Na rozdíl od EMAS není v systému EMS například nutné činit 

environmentální prohlášení a celý proces je zakončen udělením certifikátu auditorem. 

Dalším významným regulačním dobrovolným regulačním nástrojem je 

environmentální značení. Podstatou tohoto nástroje je splnění určitých podmínek a následné 

propůjčení značky „Ekologicky šetrný výrobek“. Tuto značku propůjčuje Agentura pro 

ekologicky šetrné výrobky.35 Jedná se o značku, která zaručuje, že výrobek splňuje dané 

ekologické požadavky. Subjekt, který hodlá pro svůj výrobek získat označení „Ekologicky 

šetrný výrobek“ se musí podrobit řadě omezení a splnit řadu povinností. Po splnění těchto 

náležitostí, je mu za předem stanovený poplatek značka vydána.  

Informa ční jsou takové dobrovolné nástroje, které slouží zejména jako zdroj informací 

o vlivech na životní prostředí. Sem řadíme tzv. environmentální manažerské účetnictví, 

environmentální reporting, apod.  

                                                 
30 Na základě internetového portálu Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz/cz/legislativni_a_organizacni_zabezpeceni) 
31 Tato agentura je zřízená Ministerstvem životního prostředí jako součást České informační agentury životního 

prostředí. 
32 Podle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
33 Podle zákona 167/2008 Sb., o ekologické újmě, ve znění pozdějších předpisů 
34 Na základě internetového portálu České informační agentury životního prostředí, 

(http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZS9TOS) 
35 Tato agentura je zřízená Ministerstvem životního prostředí jako součást České informační agentury životního 

prostředí. 
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Posledním druhem dobrovolných nástrojů jsou vzdělávací nástroje. Tyto nástroje 

působí preventivně a zaměřují se na předávání informací dalším subjektům a pomocí různých 

školení a přednášek tak environmentálně vzdělávat obyvatelstvo. 

1.3.4 Institucionální zajištění ochrany životního prostředí 

Ochrana životního prostředí je jeden ze základních úkolů státu. Výslovné zakotvení 

tohoto úkolu nalezneme v Ústavě, která stanoví, že „stát dbá o šetrné využívání přírodních 

zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“36 Díky tomu je tak prostřednictvím moci 

zákonodárné, výkonné a soudní naplněn výše zmíněný úkol. Pomocí moci zákonodárné je 

stanoven legislativní rámec, který pak slouží k ochraně životního prostředí. Moc soudní 

působí v oblasti ochrany životního prostředí jako ochranný faktor. Soudy tak mohou 

rozhodovat nejen v soukromoprávních věcech, ale i ve správním soudnictví proti nezákonným 

rozhodnutím správních orgánů, či jejich nečinnosti. V rámci moci soudní hraje při ochraně 

životního prostředí důležitou roli i Ústavní soud, který chrání ústavně zaručená práva. Moc 

výkonná je tvořena soustavou správních orgánů, pověřených k řadě úkolů. Vláda jako 

vrcholný orgán moci výkonné vydává v rámci ochrany životního prostředí svoje nařízení a 

rozhodnutí. Vláda dále přijímá mj. i Státní politiku životního prostředí.  

V rámci státní správy nalezneme institucionální zajištění ochrany životního prostředí 

v České republice na všech úrovních její organizace. Tyto instituce se dají členit buď podle 

své územní působnosti na ústřední, oblastní a místní, anebo podle své věcné působnosti na 

obecné a zvláštní.  

Ústřední státní správa v oblasti životního prostředí je zajištěna na úrovni ministerstva. 

Ministerstvo životního prostředí je vrcholným orgánem ochrany životního prostředí v rámci 

ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a 

podzemních vod. Dále pak působí na úseku ochrany ovzduší, přírody a krajiny, ochrany 

zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, nakládání s obaly a odpady z obalů, 

výkonu státní geologické služby, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, 

geologických prácí a ekologického dohledu nad těžbou. Ministerstvu životního prostředí 

náleží také působnost v oblasti myslivosti, rybářství a lesního hospodářství v národních 

                                                 
36 Dle čl. 7 ú.z. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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parcích, posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, problematiku 

geneticky modifikovaných organismů a produktů a státní ekologické politiky. 

Existují však i takové oblasti ochrany životního prostředí, které spadají do kompetence 

jiných ministerstev, popř. do společné působnosti více ministerstev. Ministerstvu zemědělství 

je tak svěřena působnost v oblasti vodního hospodářství, lesů, rybářství a myslivosti 

v oblastech, kde nenáleží působnost Ministerstvu životního prostředí, tj. mimo oblasti 

národních parků. V oblasti zemědělství je tomuto ministerstvu svěřena veškerá působnost 

vyjma ochrany zemědělského půdního fondu. 

Na úseku ochrany životního prostředí působí jako ústřední orgány státní správy také 

jiná ministerstva. Ministerstvo pro místní rozvoj působí na úseku územního plánování a 

stavebního řízení, Ministerstvo zdravotnictví působí v oblasti ochrany veřejného zdraví, 

hygieny, lázeňství a léčivých zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem 

státní správy například v oblasti tvorby jednotné surovinové politiky, využívání nerostného 

bohatství, těžby a radioaktivních surovin. Také ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

působí na úseku ochrany životního prostředí. Jedná se o oblast vzdělávání, osvěty a výchovy. 

Státní památková péče náleží Ministerstvu kultury. V rámci přeshraničního styku působí 

Ministerstvo financí. Do jeho působnosti tak patří například kontrola přechodu geneticky 

modifikovaných organismů. Zvláštní působnost pak náleží ministerstvu obrany. Tomu náleží 

ochrana životního prostředí v oblastech vojenských újezdů. V některých případech existuje i 

tzv. společná působnost více ministerstev. Příklady této společné působnosti jsou uvedeny 

v samostatné kapitole institucionálního zajištění ochrany vod.  

Na regionální úrovni zabezpečují ochranu životního prostředí orgány krajů. Ty zřizují 

zvláštní odbory životního prostředí. Působnost těchto odborů je širší než působnost 

Ministerstva životního prostředí, jelikož mají v kompetenci i oblasti spravované jinými 

ministerstvy. Jedná se tak například o oblast lesního hospodářství, která náleží do kompetence 

Ministerstva zemědělství. 

Na místní úrovni je ochrana životního prostředí svěřena orgánům obcí. Rozsah 

záležitostí v rámci ochrany životního prostředí závisí na míře působnosti, která byla na obec 

přenesena. Tento rozsah je tak různý u obcí vykonávajících přenesenou působnost 

v základním rozsahu, obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. 
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Určité záležitosti však spadají nikoliv do státní správy, ale do samosprávy každé obce. Jedná 

se tak o záležitosti čistoty obce, odvozu komunálního odpadu, veřejnou zeleň, odpadní vody, 

apod. V takových případech si tyto záležitosti obce spravují sami a to bez ohledu na jejich 

velikost, či míru jim vykonávané státní správy. 37 

1.3.5 Ekonomické nástroje 

Základními představiteli nepřímých nástrojů jsou ekonomické nástroje. Jejich povaha je 

doplňující k administrativním nástrojům. Tento doplňující charakter však neznamená jejich 

nevýznamnou roli v rámci nástrojů ochrany životního prostředí, a proto jsou ekonomické 

nástroje právoplatně považovány za jeden z nejvýznamnějších nástrojů. Je tomu tak proto, že 

působí v případech, ve kterých administrativní nástroje nelze uplatňovat.  

Základem těchto nástrojů je, že stát poskytuje subjektům možnost volby, přičemž sami 

subjekty si rozhodují, kterou nabízených možností zvolí. Snahou sátu je, aby chování těchto 

subjektů bylo nejekologičtější. V rámci toho stát ale počítá s tím, že si subjekty vyberou pro 

ně nejekonomičtější variantu a proto používá ekonomické nástroje tak, aby nejekologičtější 

varianta byla pro subjekty zároveň nejekonomičtější. „Důležité je preferovat takové nástroje, 

které vedou nejen k tzv. statické efektivnosti (minimalizaci nákladů, resp. minimalizaci 

přínosů), ale k tzv. dynamické efektivnosti, tj. aby stimulovaly k postupnému snižování 

nákladů a tím ke snižování ekologické zátěže ekonomiky.“ 38 Zde tak hovoříme o tzv. 

motivační funkci ekonomických nástrojů. Mimo ni mají ekonomické nástroje i jinou funkci. 

Jedná se tak o funkci fiskální, resp. funkce ekonomických nástrojů jako státních příjmů. Další 

významnou funkcí je funkce kompenzační. Díky ní tvoří ekonomické nástroje jakousi 

satisfakci za škodu vzniklou na životním prostředí.  

Ekonomické nástroje se dělí podle toho, jestli stát při ovlivňování uplatňuje pozitivní 

stimulaci anebo negativní stimulaci. Pozitivní stimulace spočívá ve zvýhodňování 

ekologicky konformního chování. Jedná se tak zejména o stimulaci ve formě daňových 

zvýhodnění, obchodovatelných emisních povolenek, dotací, a půjček. Naopak negativní 

stimulace spočívá ve vyšším ekonomickém zatížení subjektů při ekologicky nevhodném 

                                                 
37 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 60 - 65 
38 Šauer P., Základy ekonomiky životního prostředí I, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 

Praha 2008, str.80a  
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chování. K negativně stimulujícím nástrojům tak řadíme hlavně poplatky, daně a nástroje 

k zajištění závazku. 

Jednou z forem pozitivní stimulace jsou daňová zvýhodnění. Jejich smyslem je 

zvýhodnění určitých činností, či určitých věcí, které pozitivně působí na životní prostředí. 

Toto zvýhodnění se tak děje formou slev na dani nebo osvobození od daně. Daňová 

zvýhodnění jsou v českém právním řádu hojně zastoupena. Upraveny jsou například u daně 

z nemovitosti, od které jsou osvobozeny pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami 

sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí.39  

Obchodovatelné emisní povolenky jsou specifickým nástrojem. Podkladem pro toto 

obchodování bylo přijetí Kjótského protokolu v roce 1997.40 Ten předpokládá snížení emise 

skleníkových plynů do roku 2012 minimálně o 5% oproti stavu z roku 1990. K tomuto 

závazku přistoupilo 38 nejvyspělejších zemí světa. Na základě tohoto protokolu byla 

Evropskou unií vydána směrnice k jeho provedení.41 Tato směrnice předpokládá jako jeden 

z hlavních nástrojů ke splnění Kjótského protokolu obchodování s emisními povolenkami a 

byla do Českého právního řádu implementována zákonem o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů.42 Základem pro obchodování s emisními 

povolenkami je rozhodnutí, na základě kterého získává subjekt povolení k emisi skleníkových 

plynů do ovzduší. V rámci tohoto povolení je tak subjektu udělena tzv. povolenka, tedy 

obchodovatelné právo na zmíněnou emisi skleníkových plynů. Výše zmíněné povolení 

uděluje Ministerstvo životního prostředí každému provozovateli zařízení, které vypouští 

skleníkové plyny do ovzduší. Bez něj nemohou subjekty skleníkové plyny vypouštět. Na 

vydání povolení má nárok každý subjekt, kterému se podaří prokázat, že vlastní dostatečné 

                                                 
39 Dle § 4 zák. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů 
40 Protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, publikovaný pod číslem 81/2005 Sb. m.s. s účinností od 

16.2.2005 
41 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Tato směrnice byla v roce 2007 

novelizována a změnila tak závazek členských zemí na snížení emise skleníkových plynů do roku 2020 

minimálně o 20% oproti stavu z roku 1990. V případě přijetí globální dohody by toto procento mělo vzrůst až na 

30% 
42 Zák. č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 



 22 

technické, materiální a organizační vybavení, které spolehlivě zaručí měření emisí 

skleníkových plynů. Celkové množství povolenek určí Ministerstvo průmyslu a obchodu 

v tzv. Národním alokačním plánu, který schvaluje vláda.43 Tyto povolenky, které subjekty 

nevypotřebují, mohou dále převádět na jiné subjekty.44 Tím působí obchodování s emisními 

povolenkami příznivě na životní prostředí, když přirozeně vede subjekty, jimž byly přiděleny, 

aby snižovaly množství emisí a tím tak mohly zbylé povolenky prodat.   

Velmi významným pozitivně stimulujícím nástrojem k ochraně životního prostředí jsou 

státní dotace. V souvislosti s těmito dotacemi je třeba také zmínit možnost využití dotací na 

projekty sloužící k ochraně životního prostředí z prostředků Evropské Unie. Česká informační 

agentura životního prostředí za tímto účelem zřídila tzv. Registr environmentálních podpor. 

Tento registr funguje na celostátní úrovni. Každý subjekt se tak může veřejně dozvědět o 

jednotlivých dotačních programech a v rámci toho se rozhodnout, jestli zažádá o některou 

z nabízených podpor. V tomto registru je vždy uváděn také předmět každého dotačního 

programu, cílová skupina, pro kterou je určen, druh podpory, včetně její výše a způsobu 

vyplácení. V registru je také uveden zdroj financí, výše loni vyplacené podpory a období, za 

které bude vyplacena, včetně posledního dne možného k zažádání o tuto podporu. 

Dalším pozitivně stimulujícím nástrojem jsou zvláštní státní půjčky. Tyto půjčky 

bývají v praxi označovány jako tzv. měkké úvěry a jejich specifikem jsou oproti běžným 

půjčkám různá zvýhodnění. Ty se mohou týkat delší lhůty splatnosti, nižších úroků, či 

jednoduššího způsobu jejich udělení, popř. ručení. Tyto půjčky v současné době poskytuje 

zejména Státní fond životního prostředí. Mimo něj okrajově poskytují tyto půjčky i Podpůrný 

rolnický a lesnický garanční fond, či Českomoravská záruční a rozvojová banka.45  

Jedním z nejvýznamnějších negativně stimulujících nástrojů jsou poplatky. Svojí 

konstrukcí představují platbu za negativní dopad určité skutečnosti na životní prostředí, popř. 

za využívání jeho statků. Tyto poplatky můžeme rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou 

                                                 
43 V současnosti je platný Národní alokační plán z 30.11.2006 pro období 2008 – 2012. Na toto období je 

vyčleněno celkové množství 509,5 miliónů povolenek 
44 Dle § 11 zák. č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
45 Viturka, M.: Základy environmentální ekonomie, 1.vydání, Brno, Masarykova univerzita, 1997 
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poplatky za znečišťování či jiné poškozování životního prostředí, dále pak poplatky za 

využívání přírodních zdrojů a uživatelské poplatky. 

Poplatky za znečišťování či jiné poškozování životního prostředí někdy bývají 

nazývány také jako „emisní poplatky“. Jsou přímou platbou za konkrétní nepříznivý účinek 

na životní prostředí. Tyto poplatky jsou většinou příjmem Státního fondu životního prostředí. 

Mimo něj mohou ale plynout i do jiných rozpočtů jako například do rozpočtu kraje, či obce. 

Patří sem poplatky za znečišťování ovzduší, za vypouštění odpadních vod a za ukládání 

odpadů na skládku. Další skupinou poplatků jsou poplatky za využívání přírodních zdrojů. Na 

rozdíl od předešlých poplatků, nejsou vybírány jako platba za negativní vliv na životní 

prostředí, ale jako platba vybíraná za využití přírodních zdrojů, a to bez ohledu na následek 

tohoto využití. Mezi ně řadíme poplatky za odběr povrchových a podzemních vod, za odnětí 

pozemků určených k plnění funkce lesa a za kácení dřevin. Dále sem řadíme odvody za odnětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu a úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů. 

Poslední skupinou poplatků jsou tzv. uživatelské poplatky. Mezi tyto poplatky řadíme 

poplatky za spotřebu látek poškozujících ozónovou vrstvu Země. Jedná se o poplatky, které 

jsou určeny dovozcům a vývozcům látek poškozující ozónovou vrstvu.   

Daně jako prostředky negativně stimulující subjekty k chování, které pozitivně působí 

na životní prostředí, jsou vyjádřeny v českém právním řádu v souvislosti s tzv. ekologickou 

daňovou reformou.46 Díky ní tak byly zavedeny zvláštní zvýšené sazby daně u zemního a 

jiných pohonných plynů, pevných paliv a v určitých případech i u elektrické energie. Reforma 

je v současnosti pouze první etapou ze tří v rámci kompletní ekologické reformy. 

Nástroje k zajištění závazku jsou dalšími významnými nástroji k ochraně životního 

prostředí. Svým charakterem působí preventivně a jsou vyjádřeny zejména povinným 

environmentálním pojištěním či tzv. zajišťovacími fondy. Tyto fondy jsou například povinné 

pro provozovatele skládek odpadů.47 

                                                 
46 Do právního řádu vtělenou na základě zák. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
47 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 45-47 
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Část 2. Koncepční nástroje v rámci ochrany vod 

V oblasti ochrany vod působí koncepční nástroje zejména k posouzení antropogenních vlivů z 

hlediska jejich dopadu na kvalitu a stav vod a k výzkumu trvale udržitelného rozvoje. 

Výsledkem použití koncepčních nástrojů by pak měl být sjednocený postup, který zajistí 

takový stav vod, který je v souladu s principy tohoto trvale udržitelného rozvoje.48 

Mezi základní koncepční nástroje na úseku ochrany vod řadíme zejména plán 

mezinárodních oblastí povodí, Plán hlavních povodí České republiky, plány oblastí 

povodí, programová opatření a plány pro zvládání povodňových rizik . V českém právním 

řádu se ochrany vod týkají i jiné koncepční nástroje, jejichž zaměření není přímo na ochranu 

vod, nicméně se ochrany vod významně dotýkají. K těmto nástrojům řadíme například 

územní plánovaní nebo plány rozvoje vodovodů a kanalizací. 

Na úrovni Evropské unie je pak významným koncepčním nástrojem tzv. Plán budoucích 

opatření Evropské unie v oblasti vody. Ten předkládá každoročně Evropská komise 

řídícímu výboru, který je jí nápomocný. Tento Plán obsahuje přehled všech zamýšlených 

opatření, které hodlá Evropská komise v oblasti vod na základě různých návrhů strategií a 

jiných opatření uplatnit.49  

2.1 Plánování v oblasti vod 

Vodní zákon přímo upravuje některé koncepční nástroje.50 Jsou jimi zejména plány 

národních částí mezinárodních oblastí povodí, plány oblastí povodí, plány pro zvládání 

povodňových rizik a programy opatření. Další významný koncepční nástroj, tedy Plán 

hlavních povodí České republiky, je vymezen v prováděcím předpisu.51 Tyto plány jsou 

                                                 
48 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, ediční středisko 2003, str. 171 
49 Podle čl. 19 – 21 směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky  
50 Jedná se zejména o Hlavu IV. vodního zákona.  
51 Jedná se o vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. Dříve byl však tento koncepční dokument 

upraven přímo vodním zákonem. 
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významné zejména pro svoji závaznost a tvoří tak podklady pro výkon veřejné správy, 

zejména pro územní plánování a pro vodoprávní řízení. 

2.1.1 Plány mezinárodních oblastí povodí 

V roce 2000 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady, tzv. „rámcová směrnice o 

vodách“.52 Na základě ní byla stanovena členským státům lhůta devíti let od platnosti této 

směrnice k vypracování plánů v tzv. mezinárodních oblastech povodí.53 Členské státy tak za 

účelem koordinace při vypracování těchto plánů vytvořily na základě mezinárodních dohod 

koordinační skupiny. Tyto skupiny spolupracují s komisemi, které jsou zřízené pro jednotlivá 

povodí a které zabezpečují organizační a technické sestavení plánů mezinárodních oblastí 

povodí.54 

Samotné Mezinárodní plány oblasti jednotlivých povodí jsou složeny ze tří částí A, B a C. 

Část A obsahuje projednání nejvýznamnějších otázek, které jsou relevantní pro celou oblast 

jednotlivého mezinárodního povodí a je tak jako jediná vypracována na mezinárodní úrovni 

jednotlivými komisemi a koordinačními skupinami.55 V této části jsou tak shrnuty základní 

informace z národních plán, či přijatá opatření vyžadující mezinárodní koordinaci. Dále jsou 

v plánu zapracovány výsledky výzkumu o dopadu lidské činnosti na stav vod, či popis 

jednotlivých monitorovacích programů.56 Část B je tvořena z tzv. plánů národní části 

mezinárodní oblasti povodí (dále jen „národní plán“). Národní plány jsou vypracovány 

zvlášť pro každé území členského státu, kterým vodní tok protéká. Tyto části vypracovávají 

orgány veřejné správy a jsou zaměřeny na projednání významných otázek nakládání s vodami 

na národní úrovni. Část C je pak tvořena z plánů pro jednotlivá povodí v rámci 

hydrologického členění v dané zemi. 

                                                 
52 Konkrétně směrnice č. 2000/60/ES kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 
53 Podle čl. 13 směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

„ Členské státy zajistí, aby byl pro každou oblast povodí ležící zcela na jejich území zpracován plán povodí. 

V případě mezinárodní oblasti povodí zcela ležící na území Společenství zabezpečí členské státy koordinaci 

s cílem vypracování jednotného mezinárodního plánu povodí“ 
54 Podle Plánu národní části mezinárodní oblasti povodí Dunaje, str. 4 
55 Např. podle Plánu národní části mezinárodní oblasti povodí Labe byla vytvořena podle Dohody o Mezinárodní 

komisi pro ochranu Labe komise (MKOL), která v součinnosti se zřízenou Koordinační skupinou (ICG) 

vypracovává Mezinárodní plán oblasti povodí Labe. 
56 Podle Mezinárodního plánu povodí Labe, str. 5 - 6 
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Členské státy jsou povinny do 3 měsíců od zveřejnění výše zmíněných plánů předložit 

Evropské komisi a všem ostatním dotčeným členským státům tyto plány včetně souhrnné 

zprávy. Plány mezinárodních oblastí povodí budou do konce roku 2015 přezkoumány a 

aktualizovány. Poté budou takto přezkoumávány každých 6 let.57 

Území České republiky spadá do tří mezinárodních oblastí povodí – Labe, Odry a Dunaje. Pro 

tyto oblasti jsou tak na základě mezinárodní spolupráce vypracovávány Plány mezinárodních 

povodí. V rámci nich vypracovalo Ministerstvo životního prostředí na základě usnesení vlády 

a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jinými dotčenými orgány tři národní plány.58 

Tyto národní plány vycházejí z Plánu hlavních povodí České republiky. Základními cíly 

těchto národních plánů je ochrana a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a 

ekosystémů, hospodaření s těmito vodami a zlepšování vodních poměrů, dále pak předcházení 

a ochrana před povodněmi a suchem.59 Samotné národní plány jsou vydávány Ministerstvem 

zemědělství, a to formou opatření obecné povahy.60 Část C mezinárodních plánů oblastí 

povodí, která, jak již bylo zmíněno, je tvořena z plánů oblastí povodí, vytvářejí jednotliví 

správci povodí.  

2.1.2 Plán hlavních povodí České republiky 

Plán hlavních povodí České republiky byl vodním zákonem definován jako „strategický 

dokument plánování v oblasti vod, který stanoví rámcové cíle pro hospodaření s povrchovými 

a podzemními vodami, pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních, dále pak 

tento plán slouží k ochraně před povodněmi, k trvale udržitelnému užívání vodních zdrojů, a 

pro účelnější hospodaření s těmito vodami.“61 Vydání tohoto plánu sice nepředpokládá 

rámcová směrnice o vodách, i přesto však byl Plán hlavních povodí České republiky v 

souvislosti s touto směrnicí vytvořen. Svým obsahem navazuje na Koncepci vodohospodářské 

politiky pro období po vstupu České republiky do Evropské unie na léta 2004 – 2010 a na 

Státní politiku životního prostředí pro období 2004 – 2010.62  

                                                 
57 Podle čl. 15 směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
58 Na základě usnesení vlády ze dne 23. května 2007 č. 562 
59 Dle § 24 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
60 Dle § 25 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
61 Na základě dřívějšího § 24 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
62 Dle Plánu hlavních povodí České republiky, str. 9 
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Tento plán byl vytvořen, na rozdíl od výše zmíněných plánů národních částí 

mezinárodních oblastí povodí, Ministerstvem zemědělství.63 Ministerstvo při sestavování 

spolupracovalo zejména s Ministerstvem životního prostředí a jinými dotčenými orgány. 

K přijetí tohoto dokumentu byl nutný souhlas vlády.64  Jako koncepce je Plán hlavních povodí 

České republiky vytvořen na období 2007 – 2012. Tento plán byl nezbytným podkladem pro 

tvorbu národních plánů, resp. tvořil základní dokument pro vypracování části B plánů 

mezinárodních oblastí povodí. Na základě tohoto plánu jsou v České republice vymezeny tři 

hlavní povodí, a to povodí Labe, Moravy a ostatních přítoků Dunaje, a povodí Odry.  

Svoji strukturou je Plán hlavních povodí rozdělen na část závaznou a část směrnou. 

Závazná část ukládá členům vlády a jiným vedoucím ústředních správních úřadů, aby ji ve 

svých rozhodnutích a jiné činnosti vždy zohledňovali. Tato část byla vyhlášena vládním 

nařízením65 a je tak závazná mj. i pro návrhy opatření k zajištění rámcových cílů či při 

pořizování plánů oblastí povodí.66 V této závazné části jsou uvedeny zejména cíle a opatření 

k ochraně vod, v ochraně před povodněmi a škodlivým působením vod. Závazná část je dále 

závazná i při sestavování jiných koncepčních dokumentů, které se dotýkají vod a vodního 

hospodářství a plánů národních částí mezinárodních oblastí povodí. Ve směrné části jsou pak 

uvedena východiska pro zpracování tohoto plánu, vztah hlavních povodí k ostatním povodím, 

či programy, opatření a časové plány. 

2.1.3 Plány oblastí povodí 

Základem pro plány oblastí povodí je Plán hlavních povodí České republiky. Ten 

stanovuje rámcové cíle, kterými jsou správci povodí při vypracovávání svých plánů vázáni. 

Na základě nich jsou jednotlivé cíle konkretizovány.67 Účelem je zejména konkretizace cílů 

                                                 
63 Dle internetového portálu Ministerstva zemědělství eAGRI, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-

oblasti-vod/plan-hlavnich-povodi-cr/  
64 Tento souhlas byl udělen na základě usnesení vlády ze dne 23.května 2007 č. 593/07 
65 Konkrétně vládním nařízením č. 262/2007 Sb. 
66 Na základě článku 4 dohody ze dne 15. prosince 2006, týkající se Plánu hlavních povodí ČR mezi 

Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí 
67 V současnosti jsou plány oblasti povodí koncipovány pro období 2010 – 2015, s tím, že je předpokládána 

jejich následná aktualizace 
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v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí, ochrany před povodněmi či 

konkretizace cílů v oblasti trvale udržitelného užívání vod a hospodaření s nimi.68 

Svým obsahem jsou plány oblastí povodí rozděleny na 5 částí. Část A je tvořena 

z popisu oblasti daného povodí. Část B je tvořena z kapitoly týkající se užívání vod a vlivech 

na stav těchto vod v daném povodí. Část C je pak zaměřena na konkrétní stav a ochranu 

vodních útvarů. Část D se týká ochrany před povodněmi a vodního režimu krajiny. 

Předposlední část E se zaměřuje na odhad dopadů opatření vymezených v předešlých částech 

a poslední část F obsahuje ekonomickou analýzu. 

Plán oblastí povodí je plán vytvářený pro konkrétní povodí z hlediska jeho 

hydrologického rozčlenění. V rámci něj je území České republiky rozděleno na 8 povodí.69  

Tento návrh je vypracováván příslušným správcem povodí a je následně schvalován 

příslušnými krajskými úřady ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady, které vydávají 

buď souhlasné či zamítací stanovisko. Při zpracovávání těchto plánů konzultují správci 

povodí jednotlivé cíle s Českou inspekcí životního prostředí a jinými správními úřady.  

Vzhledem k vysoké organizační a procedurální náročnosti, zejména pak nutnosti řady 

souhlasných stanovisek, byla za tímto účelem vytvořena Komise pro plánování v oblasti vod 

(KPOV) na celostátní úrovni se svojí Návrhovou skupinou. Dále byly jednotlivými správci 

povodí vytvořeny Komise pro plán oblasti povodí (KPOP), které byla zřízena pracovní 

skupina. Tyto komise a skupiny byly vytvořeny nejen za účelem koordinace, ale také jako 

poradní orgány při vypracovávání plánů oblastí povodí.70 

2.1.4 Programy opatření 

Na základě cílů stanovených v plánech oblastí povodí jsou pak vypracovány jednotlivé 

programy opatření, které slouží k jejich provádění. Jejich smyslem je stanovit časový plán 

plnění cílů a způsob jejich financování. Konkrétní podobu mohou mít programy opatření 

                                                 
68 Dle úvodu k plánu oblasti povodí Moravy 
69 V současnosti je připravena nová vyhláška ministerstva zemědělství (čj. předkladatele 26969/2010-10000) o 

oblastech povodí, která v důsledku správného mezinárodního rozčlenění povodí současné povodí rozděluje na 

deset  povodí. 
70 Dle internetového portálu Povodí Moravy s.p., http://www.pmo.cz/projekty/planovani-oblasti-

vod/zabezpeceni-procesu-planovani-v-oblasti-vod/ 
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například ve formě zavádění nejlepších dostupných technologií do čištění odpadních vod, 

revitalizace vodních toků anebo ve formě odstraňování starých ekologických zátěží. Všechny 

zamýšlené programy opatření jsou pak souhrnně vyjmenovány v příloze k jednotlivému plánu 

oblasti povodí.71 

Programy opatření nutné uskutečnit do tří let od schválení konkrétního plánu oblasti 

povodí.72 Na základě toho je nutné zmínit také monitoring a zjišťování naplňování cílů 

stanovených pro ochranu vod. V rámci toho bude konkrétním správcem povodí vypracována 

zpráva o naplňování zmíněných cílů. Ta bude předložena vládě, které bude sloužit jako 

podklad pro komplexní zprávu Evropské komisi v rámci přezkoumávání plánů mezinárodních 

oblastí povodí.73 

Programy opatření jsou povinny vypracovávat i všechny členské státy pro mezinárodní 

oblasti povodí. Tento požadavek vyplývá z práva Evropské unie.74 Tyto programy opatření 

musely být stanoveny nejpozději do roku 2009, s tím, že musejí být provedeny do konce roku 

2012. Do konce roku 2015 musí být provedeno jejich přezkoumání. Další přezkoumání pak 

následuje vždy po šesti letech.  

2.1.5 Plány pro zvládání povodňových rizik 

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou koncepční nástroje, které se svým obsahem 

zaměřují zejména „na prevenci ochranu, připravenost, včetně povodňových předpovědí a 

systémů včasného varování, a zohledňují charakteristiky konkrétního povodí nebo dílčího 

povodí.“75 Z hlediska ochrany vod jsou však tyto plány povinny mj. zohledňovat i základní 

cíle ochrany vod. Na základě toho jsou řazeny do plánování v oblasti vod. 

                                                 
71 Dle dokumentu „stručný souhrn Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“ z prosince 2009, vydaný 

Povodím Labe s.p. 
72 Dle § 26 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
73 Punčochář, P. a kol., Zákon o vodách č. 254/2001 SB. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3. vydání, Praha, SONDY, str. 80 
74 Konkrétně je pak tato povinnost uvedena v čl. 11 směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky 
75 Dle § 64a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 



 30 

Výše specifikované plány připravuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci 

s Ministerstvem zemědělství a dalšími dotčenými orgány. Tvorba těchto plánů spočívá ve 

třech etapách, a to přípravné, kdy je zejména stanoven časový rámec tvorby plánů a 

předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Druhou etapou je příprava návrhu obsahu plánu. 

Tento obsah je pak vydáván společnou vyhláškou obou ministerstev. Samotný plán jako 

hotový koncepční dokument je však vydán až Ministerstvem životního prostředí ve třetí fázi, 

a to po následné konzultaci s uživateli vody a veřejností, formou opatření obecné povahy.  

V současnosti však tyto plány vydány ještě nejsou. Dle vodního zákona je Ministerstvo 

životního prostředí povinno plány vydat do konce roku 2015.76 

Plány pro zvládání povodňových rizik je třeba odlišit od plánů povodňových, které svojí 

povahou nenáleží do plánování v oblasti vod, jelikož jsou zaměřeny cíleně na případy 

povodní, resp. na koordinování pracovních sil, získávání informací o průběhu povodní, 

záchranné práce, apod. Tyto povodňové plány jsou vydávány v rámci své územní působnosti 

obcemi, kraji a na celostátní úrovni Ministerstvem životního prostředí. 

2.2 Územní plánování v rámci ochrany vod 

Stavební zákon stanoví, že „cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích.“77 Z výše zmíněného vyplývá, že jedním z cílů územního plánování je i 

ochrana životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tedy i ochrana vod. Hlavní funkcí 

územního plánování je obecně zajišťování podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Na základě 

toho je územní plánování jedním z klíčových koncepčních nástrojů k ochraně životního 

prostředí.78 Toto postavení také získává zejména proto, že se v územním plánování rozhoduje 

                                                 
76 Na základě čl. II zákona č. 150/2010 Sb. „Přechodná ustanovení“ 
77 Dle § 18 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
78 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 206 
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mj. o tom, jak bude životní prostředí vypadat. Navíc následná územní rozhodnutí nesmí být 

v rozporu s těmito plány, což význam územního plánování ještě posiluje.79 

Ochrana životního prostředí v územním plánování je zajištěna prostřednictvím řady 

institutů. Mezi nejzákladnější patří stanoviska dotčených správních úřadů, kterými jsou 

například v rámci ochraně vod i příslušné vodoprávní úřady. Další garancí ochrany životního 

prostředí je povinnost jednotlivých koncepcí posoudit jejich vliv na životní prostředí. 

Faktorem, který také zaručuje ochranu životního prostředí při územním plánování, je účast 

veřejnosti a účast jejich zástupců pomocí různých sdružení, či neziskových organizací. 

Nástroje územního plánování lze rozdělit na koncepční a realizační. Mezi koncepční 

nástroje řadíme plánovací podklady, politiku územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace. Mezi realizační nástroje řadíme regulační plány, územní rozhodnutí a územní 

opatření. I přes fakt, že jednotlivé nástroje na sebe navazují, budou v rámci této práce dále 

rozebírány pouze koncepční nástroje územního plánovaní.80 

2.2.1 Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady jsou vypracovávány pro území obcí s rozšířenou 

působností i pro území kraje. Tyto plánovací podklady jsou složeny z územně analytických 

podkladů a územních studií a slouží jako podklad například pro pořízení či změnu územních 

plánů a politiky územního rozvoje.  

Územně analytické podklady se zaměřují na zjištění a vyhodnocení stavu území, 

konkrétně pak jsou jimi zjištěny limity využití území.81 Z hlediska ochrany vod tak tyto 

podklady obsahují mj. zjištění a vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území zvlášť pro 

                                                 
79 Bořecká, K., Územní plánování a ochrana životního prostředí, rigorózní práce, Právnická fakulta Masarykovy 

univerzity v Brně, 2007   
80 Damohorský M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 206 
81 Konkrétně jsou tyto podklady upraveny v § 26 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
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vodní režim, včetně tzv. SWOT analýzy.82 Územní studie je koncepční dokument, který 

přímo posuzuje a navrhuje řešení u vybraných problémů.  

2.2.2 Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje je koncepční dokument, který stanoví požadavky, které 

konkretizují úkoly územního plánování, a to jak v republikových, tak v mezinárodních 

souvislostech. Svojí povahou slouží politika ke koordinaci jiných odvětvových koncepcí, tedy 

i koncepcí v rámci ochrany vod.83 

Tato politika je vydávána na celorepublikové úrovni Ministerstvem pro místní rozvoj a 

ke své závaznosti vyžaduje souhlas vlády. Tomuto souhlasu předchází zaslání návrhu jiným 

ministerstvům, ústředním správním úřadům a krajským úřadům, které k němu mohou 

zaujmout stanovisko. Rovněž je tento návrh zaslán sousedním státům, které mohou být 

politikou přímo ovlivněny s nabídkou konzultace.  

Z hlediska ochrany životního prostředí předchází schválení návrhu politiky obligatorní 

stanovisko Ministerstva životního prostředí týkající se vyhodnocení vlivů koncepcí na životní 

prostředí. V návrhu musí být rovněž zohledněna zpráva o stavu životního prostředí.84 

Význam tohoto koncepčního dokumentu je dán zejména závazností při sestavování 

zásad územního rozvoje, územních i regulačních plánů a následně i při samotných územních 

rozhodnutích. Každé čtyři roky je Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s jinými 

ministerstvy a dotčenými správními úřady sestavována zpráva o provádění této politiky. 

Obsahově je podstatou politiky územního rozvoje hlavně stanovení základních směrů a zásad 

územního rozvoje pro celé území České republiky.  

2.2.3 Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje jsou jako koncepční nástroj vydávány namísto územních 

plánů pro větší územní celky a jsou tak pořizovány v rámci území kraje.85 Tyto zásady jsou 

                                                 
82 SWOT analýza je metoda, kterou jsou zjišťovány silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby daného 

tématu. 
83 Dle Politiky územního rozvoje České republiky, str. 8 
84 Dle zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o stavu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,   
85 Resp. návrh k jejich zpracování podává Krajský úřad a jejich konečnou podobu schvaluje zastupitelstvo kraje.  
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vydávány formou opatření obecné povahy a musejí být v souladu s výše zmíněnou politikou 

územního rozvoje. Navíc jsou zásady konzultovány se všemi dotčenými ministerstvy. 

Stanoviska těchto subjektů musejí být v zásadách zohledněny. Tyto zásady však nelze vydat, 

pokud k nim Ministerstvo pro místní rozvoj nevydá kladné stanovisko. Schválení zásad 

rovněž předchází veřejné projednání. Na něm mohou vznést námitky zástupci veřejnosti a 

dotčené obce. 

Obsahově zásady územního rozvoje vymezují plochy či koridory nadmístního významu, 

včetně vymezení jejich využití. Taktéž zásady obsahují vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí a jsou závazné mj. i pro 

vydávání územních plánů. 86 

2.2.4 Územní plán 

 Územní plán je koncepčním dokumentem, který stanovuje základní strukturu rozvoje 

obce, vojenského újezdu popř. vymezenou část Hlavního města Prahy. V tomto plánu je 

stanoveno uspořádání krajiny, veřejné infrastruktury, plochy, koridory a zastavěné území. 

Pořídit tento plán může pouze zastupitelstvo obce a to buď z vlastní iniciativy, na návrh 

orgánu veřejné správy, občana obce, či osoby, která má v dané obci vlastnická práva 

k pozemku nebo k stavbě.  

Zadání návrhu územního plánu je zasláno sousedním obcím, krajskému úřadu a 

dotčeným orgánům státní správy, které k návrhu mohou uplatnit své požadavky. Právě 

krajský úřad má nad touto koncepcí hlavní dozorčí činnost, jelikož k ní vydává stanovisko. 

Krajský úřad přezkoumává územní plán zejména z hlediska souladu s politikou územního 

rozvoje a se zásadami územního rozvoje. Bez souhlasného stanoviska krajského úřadu, popř. 

bez potvrzení o odstranění nedostatků nelze územní plán vydat. Pro schválení konceptu 

územního plánu je nezbytné také veřejné projednání. Na tomto projednání mohou vznášet 

námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčení územním plánem a zástupci veřejnosti. 

Výslednou koncepci je stejně tak jako v předešlých případech nutné posoudit z hlediska 

posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí SEA. Schválený územní plán se vydává formou 

opatření obecné povahy. 

                                                 
86 Dle § 36 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
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2.3 Jiné koncepční nástroje v oblasti ochrany vod 

Mimo výše zmíněné existují i další koncepční nástroje, které se svojí povahou dotýkají nebo 

mohou dotýkat ochrany vod. Tyto plány nejsou však natolik významné pro ochranu vod jako 

již výše zmíněné a proto o nich bude pojednáno pouze ve zkratce. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je koncepční dokument, který je vypracováván pro 

území kraje.87 Tento plán přitom musí vycházet z již zpracovaných zásad územního rozvoje a 

z plánů oblastí povodí, které se k danému území vztahují. Podstatou tohoto plánu je stanovení 

řešení při zásobování pitnou vodou. Plán také vymezuje zdroje povrchové a podzemní vody a 

obsahuje koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod. Zákon o vodovodech a 

kanalizacích, který tento plán upravuje, pak výslovně stanoví požadavek hospodárnosti při 

jeho sestavování.88 

Povodňové plány jsou dokumenty určené pro mimořádné situace vzniku povodní. Jsou 

vytvářeny jak na celorepublikové úrovni, na úrovni krajů a obcí, tak pro správní obvody obcí 

s rozšířenou působností. Jejich podstatou je řízení situací vzniklých při povodních. Zejména 

tak stanovují jednotlivé povodňové limity, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před 

povodněmi, mapy a plány záplavových území, včetně evakuačních cest apod.  

Havarijní plán  je koncepce zaměřená na popisování činností a opatření při vzniku 

konkrétních havárií. Cílem tohoto plánu je minimalizovat dopady havárií. Havarijní plány se 

dělí na vnitřní plány, které jsou zaměřeny na vnitřní prostory objektů a vnější plány, které 

mapují situaci havárie mimo objekt či zařízení.89 

Bezpečnostní programy jsou pak dokumenty, které jsou pořízeny provozovatelem a které 

vytvářejí systém zabezpečující řádný chod zařízení nebo objektu.   

Plánování v oblasti ochrany vod se také dotýkají tzv. Plány péče o zvláště chráněná území. 

Pod tímto označením jsou myšleny zejména plány péče o národní parky, chráněné krajinné 
                                                 
87 Tento plán je schvalován zastupitelstvem příslušného kraje, ke kterému se váže 
88 Dle § 4 zák. č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 
89 Damohorský, M. – Stejskal, V. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, sborník 

konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, ediční středisko 2003 
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oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma.90 Tyto 

plány jsou vypracovávány správami národních parků a přírodních rezervací. Svoji povahou 

slouží jako podklad pro jiné plánovací dokumentace, které se daného území týkají, tedy i pro 

plány v oblasti vod. „Pro fyzické a právnické osoby není plán péče závazný, tedy ani pro 

vlastníky pozemků ve zvláště chráněném území.“ 91 

                                                 
90 Dle § 38 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
91 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 374 
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Část 3. Administrativní nástroje v oblasti ochrany vod 

Administrativní nástroje hrají v oblasti ochrany vod významnou roli. Obsahově jsou 

tyto nástroje rozděleny na ty, které slouží k ukládání povinností, k vydávání souhlasů a 

povolení, dále pak k vydávání stanovisek a vyjádření a na kontrolní nástroje. Dalšími druhy 

jsou nástroje vymezující právní odpovědnost, kategorizující objekty ochrany a vytyčující 

základní standardy. 

3.1 Ukládání povinností 

Ukládání povinností je jedním ze základních administrativních nástrojů. „Tyto 

povinnosti jsou buď stanoveny přímo zákonem, nebo mohou být uloženy na základě zákona a 

v jeho rámci abstraktním nebo konkrétním aktem“.92 V rámci toho jsou povinnosti obsaženy 

v soustavě jednotlivých zákazů, příkazů a omezení s různou mírou obecnosti. Jejich podstatou 

je pak závazek něco konat, strpět nebo se něčeho se zdržet, a to na úseku ochrany vod. 

V oblasti ochrany vod jsou základní povinnosti upraveny zákonem č. 254/2001 Sb., o 

vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). „Ú čelem tohoto zákona je 

chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních 

zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky 

pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. Účelem 

tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“ 93 Svojí 

povahou jsou normy vodního zákona kogentní, a proto vylučují možnost, aby si účastníci jím 

upravených vztahů vymezili vlastní vzájemná práva a povinnosti, které odporují tomuto 

zákonu.  

                                                 
92 Stejskal, V., Aktuální problémy administrativně-právních nástrojů ochrany přírody po euronovele zákona o 

ochraně přírody a krajiny, Sborník Aktuální otázky práva životního prostředí, Brno: Masarykova univerzita, 

2005, Str. 104 
93 Dle § 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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Vodní zákon upravuje čtyři základní povinností každého, kdo nakládá s povrchovými 

nebo podzemními vodami.94 Tyto povinnosti se vztahují tedy na každou fyzickou a 

právnickou osobu, která nakládá s vodami, a to bez ohledu na to, jestli jsou takové osobě 

stanoveny přímo v povolení, či v jiném rozhodnutí. Všechny tyto povinnosti je vždy nezbytné 

brát v souladu se základními principy práva životního prostředí.95 Zejména je pak třeba na 

zmíněné povinnosti aplikovat princip trvale udržitelného rozvoje vyjádřený v zákoně o 

životním prostředí.96 

První z těchto povinností je povinnost k ochraně těchto vod. Zákonodárce zde blíže 

nespecifikuje, co pojem ochrany vod konkrétně vyjadřuje, a proto je pro vyložení tohoto 

pojmu nezbytné vycházet z dalších ustanovení vodního zákona nebo z jeho prováděcích 

předpisů.  

Další povinností podle vodního zákona je povinnost využívat vody účelně a hospodárně 

podle podmínek, které jsou ve vodním zákoně stanoveny. Z vodního zákon však mnoho 

podmínek pro toto využívání nevyplývá.  

Třetí povinností vyjádřenou ve vodním zákoně je také povinnost ochrany energetického 

potenciálu povrchových a podzemních vod, resp. povinnost předcházení jejich znehodnocení.  

Poslední obecnou povinností každého, kdo nakládá s povrchovými a podzemními 

vodami je povinnost respektovat jiné veřejné zájmy.97 Právě těmito jinými veřejnými zájmy 

jsou zájmy stanovené jinými právními předpisy. Tímto předpisem je například zákon o 

ochraně přírody a krajiny,98 který se k vodnímu zákonu uplatňuje jako zvláštní právní úprava. 

Ne vždy je však tato povinnost použitelná. Vodní zákon totiž uvádí jako jednu z hlavních 

povinností vlastníka vodních děl odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně 

před povodněmi nebo sloužící ke vzdouvání či akumulaci vody. 99 Zákonodárce zde výslovně 
                                                 
94 Dle § 5 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
95 Punčochář, P. a kol., Zákon o vodách č. 254/2001 SB. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3. vydání, Praha, SONDY, str. 26 
96 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
97 Dudová, J., Jančářová, I., Pekárek, M., Průchová, I., Právo životního prostředí, 2. díl, 2. přepracované vydání, 

Brno: Masarykova univerzita 2006, str. 108 - 109 
98 Zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
99 Dle § 59, odst. 1 písm. j) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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vylučuje použití zákona o ochraně přírody a krajiny a proto vlastník takových vodních děl 

není v tomto případě povinen respektovat zájmy podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Toto ustanovení obsahuje vodní zákon na základě skutečného případu, kdy orgán ochrany 

nedovolil vlastníku vodního díla odstranit stromy na hrázi, čímž došlo k protržení hráze, 

škodám na majetku a ztrátě na životě.100 

Vodní zákon uvádí i další povinnosti, které by se svoji povahou daly zařadit mezi výše 

zmíněné základní povinnosti. Svoji povahou jsou však od těch předešlých oddělitelné právě 

skupinou subjektů, na které se aplikují. Jsou to jednak povinnosti vztahující se na subjekty, 

které nakládají s vodami k výrobním účelům, a jednak subjekty, které nakládají s vodami ke 

stavebním účelům. První zmíněná kategorie subjektů je povinna mimo základní povinnosti 

navíc, v rámci své výroby, k provádění úprav, které povedou k hospodárnému využití vod a 

které budou zohledňovat nejlepší dostupné technologie. Výčet povinností je pak ještě delší u 

nakládání s vodami v souvislosti s prováděním staveb. Stavebníci jsou tak povinni zejména 

zajistit zásobování vodou, zajistit odvádění odpadních vod, včetně zajištění možných 

vsakování a odvádění srážkových vod. Tyto posledně zmíněné povinnosti vodní zákon 

zároveň zdůrazňuje sankcí neudělení stavebního povolení, či kolaudačního souhlasu. 101  

3.2 Správní činnost 

Správní činnost jako nástroj v oblasti ochrany vod je zaměřena na vydávání povolení, 

souhlasů, vyjádření a stanovisek, jimiž se přímo reguluje chování fyzických a právnických 

osob. Jako na každou správní činnost, je i v případě ochrany vod nezbytné aplikovat základní 

ústavní zásady týkající se působení správních orgánů. Jednou z těchto zásad je zásada, že 

každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá vyjádřená v čl. 2 Listiny základních práv svobod. Z této zásady vyplývá i další 

zásada uvedená ve vodním zákoně, která stanoví, „že každý může na vlastní nebezpečí bez 

povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak 

                                                 
100 Kliková, A., K některým vybraným otázkám vztahu zák č.254/2001 a zák. č. 114/1992, Aktuální otázky práva 

životního prostředí, Brno: Masarykova univerzita, 2005, Str. 99 - 101 
101 Dudová, J., Jančářová, I., Pekárek, M., Průchová, I., Právo životního prostředí, 2.díl, 2. přepracované vydání, 

Brno: Masarykova univerzita 2006, str. 110 
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nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení.“102 Zákon 

pak dále definuje, že povolení nebo souhlasu také není zapotřebí v případě zachycování 

povrchových vod jednoduchými zařízeními nebo ke změně přirozeného odtoku vod za účelem 

ochrany před škodlivými účinky těchto vod. Těmito zařízeními jsou pak zařízení, které nejsou 

explicitně vyjádřeny v zákoně o vodách jako tzv. vodní díla.103 

Výše zmíněnou obecnou klauzuli týkající se manipulace a užívání povrchových vod 

zákon nazývá „Obecné nakládání s povrchovými vodami“ a je dále vodním zákonem 

omezena. Toto omezení se týká zejména takových skutečností, které ohrožují jakost nebo 

zdravotní nezávadnost, popř. životní prostředí jako takové. Dále nesmí obecné nakládání 

s povrchovými vodami zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, 

zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných.104 V neposlední 

řadě je nezbytné také zmínit, že vodní zákon pamatuje na užívání vody pro účely plavby. 

V rámci toho je užití povrchových vod k plavbě rovněž povoleno. Zákon však taxativně 

stanovuje případy, kdy je plavba plavidel výslovně zakázána.105 

Možnost obecného nakládání s vodami není absolutní, a proto zákon připouští i případy, 

kdy je vodoprávní úřad oprávněn toto nakládání omezit, popř. zakázat. Vodoprávní úřad tak 

může učinit buď formou rozhodnutí, anebo v případě omezování nebo zákazu obecného 

nakládání s povrchovými vodami blíže nespecifikovaných osob, a to např. při zákazu koupání 

v určitém místě, lze na místo rozhodnutí vydat opatření obecné povahy.106  

Vodní zákon tak v rámci výše zmíněného rozlišuje mezi obecným nakládáním, 

specifikovaným výše a zvláštním nakládáním s vodami. Za toto zvláštní nakládání s vodami 

považujeme ostatní činnosti nakládání s vodami, a to bez rozdílu mezi povrchovými, či 

                                                 
102 Dle § 6 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
103 Dle § 55 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů jsou vodními díly např. 

přehrady, stavby, hráze, vodní nádrže a jezy. 
104 Dle § 6 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů  
105 Dle § 6 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů se tak jedná například o ochranné pásma 

vodních zdrojů, nebo například o vodní toky stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů v dohodě 

s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.. 
106 Punčochář, P. a kol., Zákon o vodách č. 254/2001 SB. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3. vydání, Praha, SONDY, str. 26 
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podzemními. Tyto činnosti pak automaticky podléhají povolení, popřípadě souhlasu 

vodoprávního úřadu.107   

Základními druhy administrativních nástrojů v rámci správní činnosti ochrany vod jsou:   

3.2.1 Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami 

Na základě vodního zákona vydává vodoprávní úřad povolení k nakládání 

s povrchovými nebo podzemními vodami. Jedná se tak zejména o povolení k odběru, 

akumulaci, vypouštění odpadních vod, energetickému využívání nebo pro účely chovu 

vodních živočichů. I přes zákonem stanovený bohatý výčet důvodů, pro které je nutné získat 

výše zmíněné povolení, jedná se zde pouze o demonstrativní výčet. Je tomu tak zejména 

proto, že jako jeden ze zákonem stanovených účelů je také jiné nakládání s podzemními nebo 

povrchovými vodami, díky čemuž je výčet důvodů abstraktní.108   

Zákon také určité činnosti z povolovacího režimu výslovně vylučuje. Jedná se zejména 

o činnosti spojené s prováděním různých hydrometeorologických průzkumů, hodnocení stavu 

vod, využívání podzemních vod při hornické činnosti nebo například v případě mimořádných 

událostí, požárech a cvičeních jednotlivých záchranných sborů. Důvodem je zejména veřejný 

zájem na provádění takovýchto činnosti a zanedbatelná škodlivost takovýchto aktivit.109 

Činnost správního úřadu směřující k vydání povolení je správním řízením, které se 

zásadně zahajuje na návrh právnické nebo fyzické osoby. Správní úřad tak nejen, že nemůže 

zahájit řízení z vlastního podnětu, ale je zároveň limitován rozsahem, místem i účelem 

uvedeným v podání. Na vydání takového rozhodnutí existuje právní nárok. Díky tomu 

vodoprávní úřad nemůže osobě splňující všechny zákonné podmínky vydání povolení odepřít.  

Vodoprávní úřady však mohou v povolení stanovovat různé podmínky, či meze. Tyto 

meze mohou být stanoveny buď přímo vodoprávním úřadem v mezích jeho správního 

                                                 
107 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 285 
108 Dudová, J., Jančářová, I., Pekárek, M., Průchová, I., Právo životního prostředí, 2.díl, 2. přepracované vydání, 

Brno: Masarykova univerzita 2006, str. 114 
109 Dle § 8 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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uvážení, anebo mohou být navrženy samotným adresátem konkrétního povolení.110 Z výše 

uvedeného vázání vodoprávního úřadu rozsahem uvedeným v podání existují i výjimky. 

Jednou z těchto výjimek jsou případy, kdy po vydání povolení dojde ke změně skutečností. 

Tehdy mohou vodoprávní úřady i z vlastní iniciativy povolání omezit, změnit či zrušit.111   

K vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je příslušný 

obecní úřad s rozšířenou působností, pokud k vydání příslušného povolení není příslušný jiný 

úřad. Těmito jinými úřady jsou jednak krajské úřady, které povolují např. vypouštění 

odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren, a jednak újezdní 

úřady, které vykonávají svoji působnost na území vojenských újezdů.  

Typickým znakem povolení k nakládání s vodami je časová omezenost. Tato podstatná 

náležitost každého povolení je vymezena v § 9 vodního zákona. Zákon však nestanovuje 

žádnou konkrétní obecnou délku povolení, a proto je doba platnosti vydaného povolení 

ponechána na správním uvážení vodoprávního úřadu. Vodní zákon však v případech, kdy je 

tomu dán zvláštní zájem uvádí určité mantinely, v rámci kterých je povolení vydáno. Vodní 

zákon tak například stanoví, že povolení k vypouštění odpadních vod nesmí být vydáno na 

dobu delší než 10 let. Tím je dán ochranný záměr vydaného povolení v případě vypouštění 

odpadních vod. Naproti tomu například pro nakládání s vodami pro využití jejich 

energetického potenciálu nemůže být podle vodního zákona vydáno na dobu kratší než 30 

let.112   

Vodní zákon nikterak nedefinuje osoby oprávněné k podání žádosti o vydání povolení 

k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, a proto se na jejich vymezení aplikují 

příslušná ustanovení občanského zákoníku o způsobilosti k právním úkonům113. Vodní zákon 

také nijak nedefinuje okruh účastníků povolovacího řízení. Proto se na účastníky správního 

řízení aplikují ustanovení správního řádu114. 

                                                 
110 Hendrych, D. a kol. Správní právo. obecná část. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, str. 202 
111 Dle § 12 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
112 Dle § 9 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
113 Dle § 8 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
114 Takto se vyslovil i Krajský soud v Brně v rozsudku sp.zn. 30 Ca 141/2008 a odkázal tak na § 27 zák. č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Specifickým druhem povolení je povolení vodoprávního úřadu ke stavbě vodního díla. 

Toto povolení nahrazuje povolení stavebního úřadu a vodoprávní úřad je tak tzv. „speciálním 

stavebním úřadem“.115 Na základě toho odkazuje vodní zákon na použití stavebního 

zákona.116 

Vzhledem k faktu, že povolení se vydává na časově omezený úsek. Je jedním ze 

způsobů zániku tohoto povolení uplynutí doby, na níž bylo povolení vydáno. Další 

skutečností směřující k zániku povolení je dle vodního zákona zánik vodního díla či smrt 

fyzické osoby, popř. zánik právnické osoby, které bylo povolení uděleno, nedošlo-li 

k přechodu práv a povinností uvedených v povolení na jinou osobu.117 

Vzhledem k faktu, že určité skutečnosti mohou mít vliv nejenom na kvalitu a množství 

vod, bylo zavedeno zákonem o integrované prevenci118 tzv. integrované rozhodnutí. 

Principem integrovaného povolení je skloubení a regulace všech vlivů na životní prostředí, 

přičemž se nezaměřuje jen na některou ze složek životního prostředí, ale posuzuje vliv na 

životní prostředí jako celek. Tím je zabráněno, aby byla chráněna jedna ze složek životního 

prostředí na úkor druhé. Integrovanému rozhodnutí podléhají zařízení uvedená v příloze 

k zákonu o integrované prevenci. Jedná se o takové kategorie zařízení, jejichž provoz by měl 

mít významný vliv na životní prostředí.119 Účastníky řízení o vydání integrovaného 

rozhodnutí jsou vždy provozovatel zařízení, dále pak obec a kraj na jejichž území je nebo má 

být zařízení umístěno, občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské 

svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana 

profesních zájmů nebo veřejných zájmů.  

Zařízení uvedená v příloze zákona o integrované prevenci podléhají integrovanému 

rozhodnutí obligatorně. Zákon však nevylučuje i takovou možnost, kdy provozovatel zařízení, 

které není uvedeno v příloze zákona o integrované prevenci, dobrovolně pořádá o vydání 

integrovaného rozhodnutí, namísto vydání rozhodnutí, resp. povolení, podle vodního zákona. 

                                                 
115 Dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) 
116 Dle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
117 Dle § 13 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
118 Zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
119 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 235 -236 
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Integrovaná povolení však ne vždy nahrazují povolení vodoprávních úřadů. Integrované 

povolení nahrazuje pouze ta povolení, která by byla jinak vydána na úseku některé ze složek 

ochrany životního prostředí. Zařízení, na která se integrované povolení vztahuje, budou i po 

udělení integrovaného povolení nadále podléhat povolovacím řízením podle stavebního nebo 

horního zákona. V rámci toho zákon o integrované prevenci navíc u těchto zařízení 

podmiňuje pro vydání stavebního povolení existenci pravomocného integrovaného 

povolení.120 V takovém případě se bude postupovat i tehdy, jestliže stavební povolení vydává 

vodoprávní úřad.121 

3.2.2 Souhlas vodoprávního úřadu  

Institut souhlasu vodoprávního úřadu slouží zejména k udržování kontroly nad 

stavbami, zařízeními, či činnostmi, ke kterým není třeba povolení, nicméně jsou způsobilé 

ovlivňovat stávající vodní poměry. V těchto případech se nejedná tedy o stavby vodních děl, 

popř. zvláštní nakládání s vodami. Může jít například o těžbu nerostů, terénní úpravy 

v zátopových územích, či stavbu dálkových potrubí.122 K vydání souhlasu je příslušný obecní 

úřad s rozšířenou působností. Krajský úřad je pak pověřený k vydávání souhlasu ve věcech 

pohraničních vod.  

Na rozdíl od povolení, souhlas se typicky užívá jako podklad pro následující správní 

řízení. Jako příklad lze uvést stavební řízení nebo řízení o povolení těžby nerostů. Takový 

souhlas je pro tyto povolující orgány závazný. Souhlas je vydáván teprve až po zjištění 

skutečného stavu věcí a na základě předložených podkladů. Dobu, na níž je souhlas vydáván, 

je možné omezit. Taktéž je možné v souhlase stanovit konkrétní podmínky, na něž se udělení 

souhlasu váže.123 

Rovněž jako při povolení jsou z povinnosti udělení souhlasu vyňaty případy cvičení či 

zásahu Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, obecní police apod., které postupují 

                                                 
120 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 238 
121 Dle § 45 zák. č. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
122 Dudová, J., Jančářová, I., Pekárek, M., Průchová, I., Právo životního prostředí, 2.díl, 2. přepracované vydání, 

Brno: Masarykova univerzita 2006, str. 117 
123 Punčochář, P. a kol., Zákon o vodách č. 254/2001 SB. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3. vydání, Praha, SONDY, str. 57-58 
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v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem. Rozdíl oproti povolení tkví ve faktu, že výše 

zmíněné bezpečnostní sbory musejí dospět k dohodě s vodoprávním úřadem. V případě 

povolení však stačí pouze předběžné projednání. 

3.2.3 Vyjádření vodoprávního úřadu 

Vyjádření je specifická forma správní činnosti, kterou vodoprávní úřady vyjadřují své 

názory k dané problematice. Dle zákona o vodách může požadovat vyjádření „každý, kdo 

hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení anebo provádět jiné 

činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo 

množství povrchových nebo podzemních vod.“124 Toto vyjádření podle vodního zákona je 

specifickou správní činností, která má základ ve správním řádu jako tzv. předběžná 

informace.125 

Ze zákona tak vyplývá, že požadovat vyjádření vodoprávního úřadu je právem, nikoliv 

povinností a při naplnění určitých právně daných skutečností má na vydání vyjádření 

konkrétní právnická a fyzická osoba nárok.  

Smysl vyjádření spočívá v předběžném posouzení určité situace. Žadatel tak získává 

názor vodoprávního úřadu k dané problematice ještě před zahájením stavby či určité činnosti 

a v rámci něj zvažuje další postup. Vyjádření tedy nezakládá žádná práva a povinnosti, nijak 

je nedeklaruje, a není tak svou povahou správním rozhodnutím. Na základě toho neřadíme 

vyjádření pod správní akty a jsou považovány za tzv. „jinou správní činnost“. Proto nesmí 

vyjádření sloužit namísto souhlasu či povolení, které takovými správními akty bez pochyb 

jsou.  

Kromě vodoprávních úřadů mohou vydávat vyjádření také správci povodí. Tyto 

vyjádření vydávají pro vodoprávní úřady a jiné správní úřady a mohou se týkat například 

vodních poměrů, ochrany vod, využívání vodních zdrojů a plánování v oblasti vod.  

                                                 
124 Dle § 18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
125 Dle § 139 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Charakter vyjádření mají i stanoviska. Jako příklad stanoviska lze uvést stanovisko 

správců povodí.126 Jejich účelem je sloužit jako podklad pro vydání jiných povolení, souhlasu 

či vyjádření vodoprávních úřadů. Správci povodí jsou k jejich vydání povinni.127  

Zvláštním druhem stanoviska je stanovisko vydávané vodoprávním úřadem ve 

správních řízeních, a to na základě zvláštních zákonů v případě, pokud mohou být dotčeny 

zájmy tohoto úřadu.128 Takové stanovisko je totiž závazné pro orgán, který správní řízení 

vede, a proto svojí povahou připomíná spíše povolení, než vyjádření.  

3.3 Jiné administrativní nástroje ochrany vod 

Samostatnými kategoriemi jsou i jiné nástroje ochrany vod, a to i přes fakt, že jejich 

úprava či jejich výkon fakticky spadá do některé již dříve upravené kapitoly. Jedná se o tzv. 

standardy, kategorizaci objektů, kontrolu a dozor, právní odpovědnost či výkon rozhodnutí. 

3.3.1 Standardy v rámci ochrany vod 

Pro účely ochrany vod jsou v neposlední řadě významné tzv. standardy. Jedná se o 

různé parametry, limity či jiné požadavky na zachování určitého stupně kvality vod. 

V současnosti jako standardy existují např. standardy uvedené v nařízení vlády vymezující 

ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a vod odpadních.129 Toto 

nařízení se však týká pouze zmíněných povrchových a odpadních vod, a proto je v rámci 

podzemních vod hodnocení ponecháno na konkrétních výzkumech ad hoc. V důsledku faktu, 

že v rámci úpravy standardů podzemních vod chybí právní podklad, připravuje Ministerstvo 

                                                 
126 Dle § 54 odst. 4, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
127 Chyba, J., Správa povodí – nový institut českého vodního práva, Sborník Aktuální otázky práva životního 

prostředí, Brno: Masarykova univerzita, 2005, Str. 93 
128 Dle § 104 odst.9, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů se jedná o řízení podle zák. č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a v některých případech o zák. č. 

183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
129  Nařízení 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, ve znění pozdějších předpisů 
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životního prostředí podzákonný právní předpis, který by doplnil výše zmíněné nařízení vlády 

týkající se povrchových a odpadních vod a zkompletoval by tak úpravu těchto standardů. 

Přijetí takového právního předpisu je naplánováno na počátek roku 2011. 

Kromě těchto standardů znečištění uvádí vodní zákon řadu dalších standardů. Jde 

například o minimální zůstatkový průtok, minimální hladinu podzemních vod apod.130 

3.3.2 Kategorizace objektů ochrany v oblasti vodního hospodářství 

Kategorizace objektů ochrany je nástrojem, který slouží k odstupňování objektu 

ochrany. Toto odstupňování je založeno na významu a stupni ohrožení daných objektů.131 Na 

základě toho se vody člení do různých kategorií. Jedná se tak zejména o rozdělení na vody 

povrchové, podzemní a odpadní. 

Rozdělení výše zmíněných vod nalezneme ve vodním zákoně. V něm jsou definovány 

povrchové vody jako „vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, které tento 

charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod 

zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních“132 Dle této definice se za povrchové vody 

považují nejen vody ve vodních tocích, přehradách, rybnících, jezer, ale také například vody 

vzniklé z dešťových srážek, apod. V případě pochybností ohledně vymezení povrchových a 

podzemních vod, zákon stanoví, že rozhodne vodoprávní úřad.133 

Naopak za podzemní vody jsou považovány vody, které se vyskytují pod zemským 

povrchem v pásmu nasycení a které jsou v přímém styku s horninami. Za tyto vody vodní 

zákon považuje i vody protékající drenážemi, a to i případě, že nejsou v přímém styku 

s horninami. Na základě toho jsou za podzemní vody považovány i vody ve studních, vrtech, 

atd. Tyto vody se považují za podzemní až do chvíle, než vniknou do zařízení určeného 

k jejich odběru a z něj jsou odebírány.134 

                                                 
130 Dle § 36 a násl. zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
131 Damohorský M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 38 
132 Dle § 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
133 Punčochář, P. a kol., Zákon o vodách č. 254/2001 SB. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3. vydání, Praha, SONDY, str. 19 
134 Punčochář, P. a kol., Zákon o vodách č. 254/2001 SB. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3. vydání, Praha, SONDY, str. 19 
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Za odpadní vody jsou pak dle vodního zákona „vody použité v obytných, průmyslových, 

zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, 

pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto 

staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s 

výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které 

odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek 

odpadu.“135 

Díky kategorizaci objektů ochrany jsou tak na jednotlivé typy vod kladeny různé 

požadavky a různá míra jejich ochrany. Příkladem může být již zmíněná definice obecného 

nakládání s vodami, která se vztahuje pouze na povrchové vody a v důsledku toho je na 

podzemní vody uplatněn jiný režim k jejich nakládání. 

Existují však určité typy vod, které jsou upraveny jinými právními předpisy a na něž se 

vodní zákon vztahuje buď jen částečně, anebo vůbec. Tímto typem jsou jednak minerální 

vody podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přirozených 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních, lázeňských místech ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. lázeňský zákon). Na ně se vodní zákon vztahuje pouze tehdy, pokud to 

výslovně stanoví. Na rozdíl od minerálních vod existují v našem právním řádu definované 

také tzv. mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty dle 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 

(tzv. horní zákon). Na tyto vody se vodní zákon nevztahuje, jen pokud tak stanoví horní 

zákon. 

Pro důslednější rozčlenění objektů ochrany vodní zákon kromě povrchových, 

podzemních a odpadních vod rozeznává také další podrobnější kategorie objektů ochrany. 

Tyto objekty již nejsou rozčleněny podle druhu vody, ale buď podle území, na kterém se 

nacházejí, nebo podle účelu, ke kterému slouží. V rámci toho vodní zákon rozlišuje chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod, které jsou podrobně vymezeny vládním nařízením.136 

                                                 
135 Dle § 38 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
136 Nařízení č. č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské 

hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy, ve znění pozdějších předpisů 



 48 

Na rozdíl od těchto oblastí vodní zákon rozeznává ochranné pásma. Tato pásma slouží 

k ochraně zdrojů pitné vody a v porovnání s ochrannými oblastmi jsou odlišeny jak územně, 

tak věcně. Vodní pásma jsou stanovena příslušným vodoprávním úřadem a vodní zákon 

rozlišuje dva stupně těchto ochranných pásem, tedy ochranné pásmo I. a II stupně. 

Dalšími věcně specifickými oblastmi jsou tzv. citlivé oblasti, zranitelné oblasti, 

povrchové vody využívané ke koupání a povrchové vody, které jsou nebo které se mají stát 

trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. 

3.3.3 Správní dozor 

V oblasti ochrany vod přísluší dozorčí činnost zejména vodoprávním úřadům, které 

dozírají především nad dodržováním jimi vydaných rozhodnutí, a České inspekci životního 

prostředí. Vrchní dozorčí činnost přísluší Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního 

prostředí. 

Specifická forma dozoru náleží Krajské hygienické stanici. Ta vykonává dozor nad 

vodními díly, kde bylo povoleno koupání a rovněž jí přísluší koupání na těchto místech 

zakázat. 

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) je orgán státní správy 

podřízený Ministerstvu životního prostředí. Mimo působnost v oblasti ochrany vod náleží 

inspekci také působnost v oblasti ochrany ovzduší, ochrany přírody, ochrany lesa a 

odpadového hospodářství. Nově náleží inspekci také tzv. integrovaná prevence a omezování 

znečištění – IPPC. Organizační struktura inspekce je dvoustupňová složená z ředitelství se 

sídlem v Praze a z 12 oblastních inspektorátů sídlících převážně v krajských městech. V čele 

inspekce stojí ředitel jmenovaný ministrem životního prostředí.137  

V oblasti ochrany vod inspekce dozírá nad dodržováním povinností stanovených 

vodním zákonem nebo uložených vodoprávními úřady v rámci nakládání s povrchovými a 

podzemními vodami a jejich ochranou, dále při provozování plavby, haváriích, a v neposlední 

                                                 
137 Dle § 1 zák. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění 

pozdějších předpisů 
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řadě na nakládání s odpadními vodami.138 Inspekci také náleží řada dalších úkolů jako 

například vedení evidence havárií, či provádění kontrolního zjišťování jakosti vody. 

V rámci výkonu dozoru jsou pověření zaměstnanci inspekce oprávněni k řadám úkonů. 

Tito tzv. inspektoři tak mohou vstupovat do objektů, popř. na cizí pozemky, požadovat 

potřebné doklady či informace, odebírat vzorky a ukládat pokuty za porušení povinností.139 

3.3.4 Právní odpovědnost a výkon rozhodnutí v oblasti ochrany vod 

Institut právní odpovědnosti je nástrojem částečně administrativním, vyjádřeným 

v povinnosti předcházení a nápravě ekologické újmy podle zvláštního zákona140 nebo 

vyjádřeným přímo ve vodním zákoně, a jednak sankčním, vyjádřeným prostřednictvím 

deliktní odpovědnosti fyzických a právnických osob. 

V oblasti práva životního prostředí se pro právní odpovědnost používá již zavedený 

termín ekologicko-právní odpovědnost. Zahrnuje zaprvé odpovědnost deliktní, která 

obsahuje subkategorie odpovědnost trestněprávní a odpovědnost administrativní, a zadruhé 

odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí 

obsahuje jak odpovědnost za škodu (klasické pojetí založené na teorii soukromého práva), tak 

odpovědnost za ekologickou újmu (pojetí založené na teorii veřejného práva).141 

Výše specifikovanou ekologickou újmou z pohledu ochrany vod je dle zákona o 

předcházení ekologické újmě a její nápravě míněna „změna na podzemních nebo povrchových 

vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má 

závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její 

ekologický potenciál.“142 Jedná se tak o povinnost provozovatele zákonem specifikovaných 

činností na vlastní náklady předcházet, či v případě vzniku ekologické újmy, tuto újmu 

                                                 
138 Dle § 112 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
139 Dle § 114 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
140 Zák. č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
141 Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisejícími 

předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. Praha, Leges, 2009, 16 s. 
142 Dle § 2 zák. č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
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nahradit na vlastní náklady. Předpokladem vzniku odpovědnosti je tak porušení právních 

předpisů, či rozhodnutí správních orgánů v souvislosti se vznikem ekologické újmy. 

Základem odpovědnosti podle vodního zákona je povinnost provést uložená opatření 

k nápravě následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, či nakládání se závadnými 

látkami nebo havárií.143 Tuto povinnost má jednak ten, kdo porušil jinou povinnost 

stanovenou právním předpisem, popř. rozhodnutím státního orgánu, a jednak nabyvatel 

majetku, k němuž je závadný stav vázán, a to i přes fakt, že zmíněný následek nezpůsobil.144 

Tento nabyvatel však odpovídá pouze za předpokladu, že k nabytí majetku došlo v rámci tzv. 

velké privatizace, podařilo se zjistit původce závadného stavu a nabyvatel byl na závadný stav 

upozorněn. Další podmínkou vzniku odpovědnosti je uzavření zvláštní smlouvy o převzetí 

této odpovědnosti, popř. poskytnutí slevy z kupní ceny. Vodní zákon dále specifikuje 

přednost uložení opatření k nápravě ekologické újmy před svojí vlastní úpravou. 

Tato nápravná opatření se týkají porušování právních předpisů a jsou nařizována 

osobám, které závadný stav způsobily, resp. které tyto právní předpisy porušily. Takové 

osoby jsou pak označovány jako původci ekologické újmy. Výjimkou z tohoto pravidla jsou 

případy vyplývající z výše zmíněné velké privatizace145 Vodoprávní úřady, které opatření 

uložili nebo Česká inspekce životního prostředí poté dbají, aby uložené opatření bylo 

vykonáno. 

V případě, že původce závadného stavu nebude zjištěn a hrozí-li zvlášť závažná škoda, 

vykoná opatření k nápravě příslušný krajský úřad, který pro tyto účely zřizuje zvláštní účet. 

Z tohoto účtu lze hradit i škodu podle zákona o předcházení ekologické ujmě a její nápravě. 

Dalším typem odpovědnosti je deliktní odpovědnost. Tato odpovědnost s sebou váže 

jak odpovědnost trestněprávní, tak odpovědnost za správní delikty a přestupky. Z hlediska 

trestněprávní odpovědnosti je pro ochranu vod nejdůležitější VIII. hlava nového trestního 

zákoníku pojmenovaná jako „Trestné činy proti životnímu prostředí“. Zde jsou upraveny 

trestné činy „poškození a ohrožení životního prostředí“, či „neoprávněné vypuštění 

                                                 
143 Dle § 42 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
144 Dle § 42 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
145 Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisejícími 

předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. Praha, Leges, 2009, 91 s. 
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znečišťujících látek“.146 Přímo ve vodním zákoně jsou pak upraveny přestupky a jiné správní 

delikty, kterých se mohou fyzické a právnické osoby v souvislosti s ochranou vod dopustit. 

Správní orgán, který sankční opatření uložil, poté zajišťuje, popř. kontroluje, výkon 

takovýchto opatření, včetně náhrady škody.  

3.4 Posuzování vlivů na životní prostředí 

Posuzování vlivů na životní prostředí je jeden z průřezových nástrojů k ochraně 

životního prostředí. Jedná se tak o nástroj, který není specifický pro oblast ochrany vod, ale je 

vytvořen pro celou oblast životního prostředí. Jeho principem je zkoumání dopadů určitých 

záměrů, či koncepcí na životní prostředí jako celek. Hlavní zásadou je proto princip prevence, 

který ukládá povinnost minimalizovat dopady na životní prostředí.147  

3.4.1 Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) 

Administrativním nástrojem, který není orientovaný výhradně na ochranu vod je tzv. 

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, neboli Strategic environmental assessment 

(dále jen „SEA“). SEA je specifický nástroj, který slouží k posuzování koncepce 

zpracovávané, popř. schvalované orgány státní správy nejen například v oblasti územního 

plánování, zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ale také zpracovávané v 

oblasti nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. V rámci SEA jsou obligatorně 

posuzovány všechny koncepce, které stanovují rámec pro povolování záměrů v rámci procesu 

EIA. Další podmínkou pro obligatorní posouzení koncepce v rámci SEA je, aby zmíněná 

koncepce byla vypracovaná pro území více než jedné obce, nebo pokud je tato povinnost 

stanovena ve zvláštním zjišťovacím řízení.148 

Principem SEA je „zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých 

vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího 

předpokládaného provádění.“ 149 

                                                 
146 Zák. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
147 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 217 
148 Dle § 10a zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
149 Dle § 10b zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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V rámci toho jsou v oblasti vod posuzovány například plány oblastí povodí, či Plán 

hlavních povodí České republiky. Subjekt, který dal podnět k vypracování koncepce, předloží 

oznámení o koncepci k posouzení příslušenému úřadu. Děje se tak v okamžiku, kdy je 

samotná koncepce teprve zpracovávána. Takovým úřadem je v případech, kdy území dotčené 

koncepcí tvoří celé území jednoho kraje, nebo jeho území přesahuje Ministerstvo životního 

prostředí. To je příslušné i v případě, kdy se koncepce týká území národního parku, popř. 

chráněné krajinné oblasti. Ve zbylých případech je příslušný krajský úřad, v rámci jehož 

území je koncepce vypracována.150 

V oznámení o koncepci předkladatel uvede zejména základní údaje o sobě, o koncepci, 

o území, k němuž se koncepce váže a o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Úřad oprávněný k posouzení SEA zašle oznámení o koncepci všem dotčeným správním 

úřadům k vyjádření. Dále je koncepce zveřejněna, aby se k ní mohl každý ve stanovené lhůtě 

vyjádřit. Následuje tzv. zjišťovací řízení, ve kterém se může upřesňovat obsah nebo rozsah 

výsledného posouzení dané koncepce, anebo se zde může zjišťovat, zdali koncepce bude 

posuzována v rámci procesu SEA. 

Dalším krokem, který následuje po zjišťovacím řízení, je povinnost předkladatele 

zajistit osobu se zvláštní autorizací k vypracování vyhodnocení vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví. Současně je předkladatel povinen uskutečnit veřejné projednání 

zmíněné koncepce a jejich možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Společně 

s návrhem koncepce je poté zasláno vyhodnocení danému úřadu příslušnému k posuzování 

koncepce. Ten na základě jemu zaslaných materiálů, včetně vyjádření dotčených orgánů a 

veřejného projednání vydá kladné nebo záporné stanovisko ohledně posouzení vlivů koncepce 

na životní prostředí a veřejné zdraví. Bez kladného stanoviska nelze pak konkrétní koncepci 

schválit a tedy ani realizovat.151  

3.4.2 Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) 

Předmětem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, neboli Environmental impact 

assessment (dále jen „EIA“) jsou pouze ty záměry, které jsou uvedeny v zákoně o posuzování 

                                                 
150 Dle § 21 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
151 Zvláštní postup se týká posuzování koncepci podle stavebního zákona. Tento postup je upraven v § 10i zák. č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  
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vlivů na životní prostředí.152 V rámci EIA se tedy nejedná o posuzování koncepcí, ale 

konkrétních staveb, činností a technologií. V oblasti ochrany vod jde například o posuzování 

záměrů ohledně odběru vody, převodu vody mezi povodími, čerpání podzemních vod, stavby 

přehrad, nádrží, čistíren odpadních vod, apod. Obligatornímu posouzení EIA však podléhají 

pouze ty zmíněné záměry, které dosahují určitých zákonem vymezených parametrů.153  

Proces posuzování je podobný jako v případě SEA. Rozdíl tkví například ve faktu, že 

v případě SEA je okamžikem oznámení koncepce okamžik, kdy ještě samotná koncepce 

zpracována není. Na rozdíl od toho v případě EIA osoba, která hodlá uskutečnit svůj určitý 

záměr, a která se zde nazývá oznamovatel, předkládá projekt s velmi konkrétní podobou.154 

Proces posuzování je stejně jako v předešlém případě složen z podání oznámení, zjišťovacího 

řízení, zpracování dokumentace, která zde plní podobnou funkci jako v případě SEA 

vypracování vyhodnocení vlivů a je k ní rovněž oprávněna pouze autorizovaná osoba. Dále se 

zde uplatňují podobně jako v procesu SEA písemná vyjádření dotčených správních úřadů i 

možnost účasti veřejnosti.  

Po předložení dokumentace je vypracován na náklady oznamovatele posudek. Tento posudek 

zpracovává rovněž autorizovaná osoba, nikoliv však stejná jako v případě dokumentace. Na 

základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření vydá příslušný správní úřad 

stanovisko, které je jako v případě SEA závazné. Příslušným úřadem je buď krajský úřad 

podle místa realizace záměru, nebo Ministerstvo životního prostředí.155 Ministerstvo 

                                                 
152 Konkrétně pak v příloze č. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Tyto záměry jsou rozděleny do dvou kategorií, z nichž záměry uvedený v první z nich 

podléhají obligatornímu posuzování EIA a záměry uvedené v druhé kategorii podléhají posouzení fakultativně, a 

to pouze na základě zjišťovacího řízení. 
153 Například podle přílohy č. 1, zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, stavby přehrad, nádrží a jiných zařízení určených k zadržování nebo k akumulaci vody a v 

ní rozptýlených látek podléhají obligatornímu posouzení v rámci EIA, „jestliže objem zadržované nebo 

akumulované vody přesahuje 10 mil. m3“ 
154 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 222 
155 Rozdělení působnosti je uvedeno v příloze č. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, tak, že záměry uvedené v sloupci B spadají do působnosti krajského úřadu a 

záměry uvedené ve sloupci B spadají do působnosti Ministerstva životního prostředí  
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životního prostředí je navíc oprávněno se souhlasem krajského úřadu vyhradit si právo 

k posouzení případů, které by jinak krajský úřad posuzoval. 
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Část 4. Institucionální zajištění v oblasti ochrany vod 

Pro fungování každého právního systému je nezbytným prvkem jeho institucionální 

zajištění. Na základě toho bývá institucionální zajištění zařazováno mezi další samostatnou 

kapitolou nástrojů sloužících k ochraně životního prostředí. 

Orgány vykonávající státní správu v rámci ochrany vod se nazývají vodoprávní úřady. 

Jejich přehled nabízí XI. hlava vodního zákona. V ní jsou tyto vodoprávní úřady rozděleny 

podle své místní působnosti.  Mimo ně náleží výkon státní správy také České inspekci 

životního prostředí. Zvláštní činnost náleží tzv. „správcům povodí“ a „správcům drobných 

vodních toků“.  

4.1 Ústřední vodoprávní úřady 

Působnost ústředních vodoprávních úřadů je rozdělena mezi ministerstva zemědělství, 

životního prostředí, zdravotnictví, dopravy a spojů a obrany. Ministerstvu zemědělství je 

svěřena působnost ústředního vodoprávního úřadu, není-li tato působnost svěřena jinému 

ministerstvu. Ministerstvu životního prostředí je svěřena řada pravomocí, a to jak 

samostatně (např. ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod), tak ve 

spolupráci s Ministerstvem zemědělství (např. zjišťování stavu a hodnocení stavu 

povrchových a podzemních vod).  

I přes fakt, že Ministerstvo zemědělství má v oblasti vodního hospodářství rozhodující 

vliv, Ministerstvo životního prostředí rozšiřuje okruh rozhodovacích pravomocí nepřímo, a to 

prostřednictvím České inspekce životního prostředí. Ta, jak již bylo zmíněno v kapitole 

věnované správnímu dozoru, je přímo podřízena Ministerstvu životního prostředí, které je tak 

faktickým odvolacím orgánem vůči jejím rozhodnutím. Do kompetence České inspekce 

životního prostředí ale spadá i kontrola nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 

či kontrola na úseku vodních děl určených ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách, 

tedy kontrola v oblasti, která spadá do kompetence Ministerstva zemědělství, a proto 
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v případě odvolacího řízení o těchto záležitostech bude rozhodovat Ministerstvo životního 

prostředí.156   

Dalším ministerstvem, které má v určitých oblastech postavení ústředního 

vodoprávního úřadu je Ministerstvo zdravotnictví. Tomu je svěřena působnost ve spolupráci 

s Ministerstvem životního prostředí ve věcech stanovení povrchových vod využívaných ke 

koupání. Ve věcech plavby je pak ve vodním hospodářství ústředním úřadem Ministerstvo 

dopravy a spojů. 

Specifickými oblastmi, na něž se neuplatní působnost výše zmíněných úřadů, jsou 

vojenské újezdy. V těchto oblastech plní funkci vodohospodářských úřadů újezdní úřady a 

funkci ústředních vodoprávních úřadů Ministerstvo obrany.157 

4.2 Ostatní vodoprávní úřady 

Vodoprávními úřady v České republice jsou ve smyslu vodního zákona obecní úřady, 

jimž zákon svěřuje pravomoc úpravy, omezení či zakázání obecného nakládání 

s povrchovými vodami. Dále jimi jsou obecní úřady s rozšířenou působností mající 

základní povolovací, rozhodovací, schvalovací či vyjadřovací pravomoci. Další kompetence 

těchto úřadů je negativně vyjádřena tzv. „zbytkovou klauzulí“ tzn., že je jim na úseku 

vodního hospodářství svěřena veškerá působnost, která není výslovně svěřena jiným 

orgánům.  

Dalšími vodoprávními úřady jsou krajské úřady, kterým zákon svěřuje širokou 

působnost kontrolního, povolovacího, rozhodovacího (např. při zmíněném rozhodování, zdali 

se v dané věci jedná o podzemní nebo povrchovou vodu), či vyjadřovacího orgánu např. ve 

věcech hraničních vod, odpadního hospodářství, ohledně vodních děl, nebo při mimořádných 

situacích.  

                                                 
156 Žák, J., Kompetence Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství podle zákona č. 2/1969 Sb. a 

zákona č. 254/2001 Sb., ve vztahu k působnosti České inspekce životního prostedí podle vodního zákona, 

Aktuální otázky práva životního prostředí, Brno: Masarykova univerzita, 2005, Str. 96 - 98 
157 Dle § 104 - 108 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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Újezdním úřadům přísluší, stejně jako Ministerstvu obrany, pravomoc vodoprávních 

úřadů na území vojenských újezdů.158 

4.3 Správci povodí 

„Správa povodí je institutem, který rozšiřuje, resp. doplňuje institut správy významných 

vodních toků plošně pro celou oblast povodí, včetně podzemních vod.“159 Touto správou je 

myšlena činnost spočívající zejména ve sledování stavu koryt, péče a úprava o těchto koryt, 

spolupráce při haváriích, či informační činnost vodoprávním úřadům při zjištění závažných 

závad.160 

Území České republiky je z hydrologického hlediska rozděleno na osm povodí161, která 

jsou stanoveny samostatnou vyhláškou Ministerstva zemědělství.162 Každému povodí je 

přiřazen jednotlivý správce. Dále je v rámci každého povodí vytyčena působnost jednotlivých 

vodoprávních úřadů.  

Na základě zvláštního zákona tak vznikly státem zřízené právnické osoby, tzv. Povodí, 

které mají povahu státních podniků, a které jsou pověřeny správou významných vodních 

toků.163 V současnosti je v na území České republiky zřízených pět správců povodí, a to 

Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry a Moravy. Činnost správců povodí zahrnuje řadu činností, a 

to od tvorby různých dokumentů až po faktickou péči o vodní toky a díla164. Jejich úkolem je 

tak kromě výše zmíněných úkolů v rámci správy povodí například vypracování komplexního 

manipulačního řádu, který předkládá na výzvu vodoprávního úřadu ke schválení, či 

                                                 
158 Dle § 104 – 108 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
159 Punčochář, P. a kol., Zákon o vodách č. 254/2001 SB. v úplném znění k 23.lednu 2004 s rozšířeným 

komentářem, 3. vydání, Praha, SONDY, str. 141 
160 Dle § 47 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
161 V současnosti je připravena nová vyhláška ministerstva zemědělství (čj. předkladatele 26969/2010-10000) o 

oblastech povodí, která v důsledku správného mezinárodního rozčlenění povodí současné povodí rozděluje na 

deset  povodí. 
162 Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění pozdějších předpisů 
163 Zák. č. 305/2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších předpisů 
164 Chyba, J., Správa povodí – nový institut českého vodního práva, Sborník Aktuální otázky práva životního 

prostředí, Brno: Masarykova univerzita, 2005, Str. 93  
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vypracovávání plánů oblastí povodí, které vypracovávají ve spolupráci s krajskými úřady a 

ústředními správci povodí. Další činností je povinnost správců povodí předkládat 

vodoprávním úřadům stanoviska, která slouží jako podklad pro jejich rozhodnutí.165  

Správou drobných vodních toků jsou pověřeny fyzické či právnické osoby, popř. 

organizační složka státu či obce. Toto pověření vzniká na základě rozhodnutí Ministerstva 

zemědělství, které tak rozhoduje pouze na základě žádosti.166 V současnosti jsou 

nejvýznamnějšími správci drobných vodních toků Zemědělská vodohospodářská správa a 

Lesy České republiky s.p., avšak od počátku roku 2011 dojde na základě příkazu ministra 

zemědělství k transformaci systému správců drobných vodních toků. Na základě toho již 

nebude Zemědělská vodohospodářská správa dále správcem drobných vodních toků a správa 

těchto toků bude rozdělena mezi zbývající dva správce, tedy Lesy České republiky s.p. a 

zmíněné správce povodí. 

4.4. Státní fond životního prostředí 

Státní fond životního prostředí (dále jen „SFŽP“) je právnickou osobou zřízenou 

zákonem o Státním fondu životního prostředí.167 V čele SFŽP stojí ředitel, který je jmenován 

ministrem životního prostředí, přičemž SFŽP je jako organizace podřízená tomuto 

ministerstvu.  

Činnost SFŽP je tak zaměřena na poskytování přímé finanční podpory z národních 

zdrojů i z prostředků Evropské unie, tedy konkrétně Fondu soudružnosti a Evropského fondu 

pro regionální rozvoj. Další formou činnosti je poskytování nepřímé podpory, a to formou 

dotace a nepřímé finanční podpory formou různých půjček či příspěvků na úhradu úroků. 

Mezi hlavní činnosti, mimo výše zmíněné, také patří konzultace a poradenská činnost, 

příprava návrhů pro jednání Rady SFŽP a rozhodnutí ministra. Dále pak SFŽP vede agendu 

pro poskytování podpor, smluvního ručení za poskytované půjčky. SFŽP také sleduje účel 

použití prostředků, vyhodnocuje využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických 

                                                 
165 Na základě vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a 

o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
166 Dle § 48 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
167 Zák. č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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efektů, sleduje návratnost půjček, popř. stanovuje a vymáhá sankce při nedodržení smluvních 

podmínek pro poskytnutí podpory.168 

Na základě výše zmíněného přísluší SFŽP zejména funkce přerozdělovací. Díky ní 

plynou do SFŽP různé zdroje příjmů, které pak následně přerozděluje. Mezi hlavní zdroje 

příjmů patří státní rozpočet, dotace plynoucí z Evropské unie, příjmy za vybírané poplatky169, 

odvody, úhrady a pokuty vybrané Ministerstvem životního prostředí nebo Českou inspekcí 

životního prostředí. Tyto finanční prostředky jsou pak užívány k podpoře investičních 

projektů, vědy, výzkumu, vzdělání, výchovy a monitoringu v oblasti životního prostředí.170 

  

                                                 
168 Dle Výroční zprávy Státního fondu životního prostředí za rok 2009, str. 8 
169 V oblasti ochrany vod se jedná zejména o poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 

poplatky za skutečný odběr podzemních vod   
170 Dle § 1-3 zák. č. 399/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 



 60 

Část 5. Ekonomické nástroje v oblasti ochrany vod 

V oblasti vod hrají ekonomické nástroje nepostradatelnou roli. Ekonomické nástroje 

plní funkci nástrojů, které slouží k „eliminaci selhání tržních mechanismů, a vytváří tak 

situaci, kdy rozhodnutí jednotlivých aktérů trhu budou v souladu nejenom s jejich 

individuálními zájmy, ale i s celospolečenským zájmem na ochraně životního prostředí.“171  

Tato základní funkce ekonomických nástrojů bývá označována jako tzv. funkce 

motivační, tedy jakási snaha ovlivnit chování fyzických a právnických osob nepřímo a 

poskytnutí jim možnosti volby. Tato volba je pak založena zejména na ekonomickém faktoru. 

Ekonomické nástroje se proto snaží, aby nejekonomičtější volba byla pro všechny zároveň 

nejekologičtější. Totéž platí také v oblasti vod. I zde plní ekonomické nástroje více funkcí 

jako fiskální a kompenzační. 

I v oblasti ochrany vod se ekonomické nástroje člení na nástroje negativně a pozitivně 

stimulující chování osob. K nástrojům negativně stimulujícím osoby patří v oblasti vod 

zejména poplatky, a jiné podobné platby. K nástrojům pozitivně ovlivňujícím chování osob 

v oblasti ochrany vod patří zejména daňová zvýhodnění, dotace z prostředků Evropské unie a 

úhrady ze státního rozpočtu. 

5.1 Poplatky a jiné podobné platby 

V oblasti ochrany vod jsou upraveny poplatky za odebrané množství vody, poplatky za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatky za vypouštění odpadních vod do 

vod podzemních a platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí. Tyto poplatky se 

odlišují kromě účelu, za jakým jsou vybírány, i způsobem k jakému jsou využívány a 

subjektem, do jehož rozpočtu plynou. Tyto poplatky jsou upraveny vodním zákonem a při 

jejich neuhrazení, zákon stanovuje penále ve výši jednoho promile z nezaplacené částky.172 

                                                 
171 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 42-43 
172 Hlava X. zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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5.1.1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody 

Poplatek za odebrané množství podzemní vody je platba, která je zaměřena na osoby, 

které na základě povolení odebírají podzemní vody. Základem pro výpočet poplatku je m3 

odebrané vody. Dalším kritériem pro výpočet tohoto poplatku, je účel odebrání podzemní 

vody. Takovým účelem může být buď zásobování pitnou vodou, anebo jiný účel. V rámci 

toho zákonodárce zvýhodňuje nižší sazbou právě zmíněný účel zásobování pitnou vodou nad 

ostatním využitím odebrané podzemní vody.173  

Od těchto poplatků je však osvobozena řada případů odběrů podzemních vod. Jedná se 

tak například o případy menších odběrů podzemních vod do 500. m3 měsíčně, resp. 6000 m3 

ročně. Vodní zákon pamatuje i na případy obcházení vodního zákon odebíráním menšího 

množství podzemní vody z více zdrojů, čímž by se tak subjekty vyhnuly poplatkové 

povinnosti. V takových případech vodní zákon stanoví, že odebírané množství podzemní 

vody z více zdrojů jedním subjektem na území jedné obce, resp. na území jednoho povodí se 

sčítá.174 Dalšími případy jsou odběr vody pouze pro účely získání tepelné energie nebo 

případy snížení znečištění podzemních vod. 

Oprávněnými subjekty k výběru těchto poplatků jsou celní orgány určené podle sídla, či 

bydliště subjektu, který podzemní vodu odebírá. Způsob placení poplatků za odběr 

podzemních vod pak probíhá pomocí záloh, které celní úřady vybírají podle výměrů České 

inspekce životního prostředí. Výše záloh se stanovuje na základě povoleného ročního 

množství odebrané podzemní vody. Tyto zálohy jsou stanoveny buď v měsíčních, nebo 

čtvrtletních obdobích. V případě přeplatku, či nedoplatku na zálohách, je přebytečná částka 

podle skutečného množství odebrané podzemní vody následně vrácena, popř. je subjekt 

vyzván k doplacení.175  

Vybrané poplatky jsou z padesáti procent příjmem kraje, na jehož území došlo k 

odběru. Ten je však může použít pouze pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské 

                                                 
173 Sazby za skutečně odebrané množství vody jsou uvedeny v příloze č. 2 vodního zákona. Na základě toho jsou 

stanoveny na 2,- Kč za odebraný m3 podzemní vody pro účely zásobování pitnou vodou a 3,- Kč za odebraný m3 

pro ostatní účely 
174 Dle § 88 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
175 Dle § 88 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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infrastruktury. Vodní zákon poté dodává, že zmíněná aktivita by měla být vykonána zejména 

na území obce, ve které došlo k odběru podzemní vody. 

5.1.2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

Dalšími poplatky v oblasti vodního hospodářství jsou poplatky za vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových. K těmto poplatkům jsou povinny všechny subjekty, tedy právnické 

a fyzické osoby, které vypouštějí odpadní vody do vod povrchových.176 

Tyto poplatky jsou složeny ze dvou částí, a to z poplatku za znečištění a z poplatku 

z objemu vypouštěných odpadních vod. K první zmíněné poplatkové povinnosti jsou povinny 

subjekty pouze tehdy, pokud na základě příslušného měření překročí tzv. hmotnostní a 

koncentrační limit zpoplatnění.177 Další částí je poplatek z objemu vypouštěných odpadních 

vod, a to pouze v případě, pokud tento objem překročí 100 000 m3. Povinnost sledovat objem 

vypouštěných odpadních vod i sledovat překračování hmotnostního a koncentračního limitu 

má vždy znečišťovatel. Ten je navíc povinen vést o tomto sledování evidenci po dobu 5 let. 

Stejně jako u předešlých poplatků vodní zákon přikazuje znečišťovateli, aby v případě více 

zdrojů vypouštění v jedné lokalitě tyto zjištěné hodnoty sčítal.178 

V rámci kontroly správnosti znečišťovatelem naměřených výsledků vede Ministerstvo 

životního prostředí evidenci akreditovaných laboratoří, které jsou oprávněny kontrolovat 

výsledky znečištění a evidenci odborně způsobilých osob, které mohou sledovat a měřit 

                                                 
176 Přičemž dle § 38 vodního zákona se za odpadní vody považují „vody použité v obytných, průmyslových, 

zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití 

změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků 

odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody 

z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do 

vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.“ 
177 Způsob vypočítání poplatku za znečištění je uveden § 90 vodního zákona ve spojení s přílohou 2 tohoto 

zákona, kde jsou vypočteny jednotlivé látky, povolené limity i sazba za překročení těchto limitů. Poplatek za 

objem vypouštěných odpadních vod je pak dle výše zmíněného paragrafu vodního zákona 0,1,- Kč za 1 m3.   
178 Podrobnější informace o způsobu měření a o vedení evidence jsou stanoveny ve vládním nařízení 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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objem vypouštěných odpadních vod.  Těmto osobám je znečišťovatel povinen umožnit vstup 

do kontrolovaných objektů a umožnit jim provedení kontroly.179  

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou hrazeny, podobně jako 

předešlé poplatky za odběr podzemních vod, prostřednictvím měsíčních nebo čtvrtletních 

záloh. Výběr těchto záloh zajišťuje také příslušný celní úřad podle sídla konkrétního 

znečišťovatele. Ten tyto zálohy vybírá na základě předložení České inspekce životního 

prostředí, která zálohy vypočítává v rámci podkladů povinně oznámených znečišťovatelem. 

Mimo celní úřady oznamuje inspekce z důvodů výkonu výše zmíněné kontroly výši záloh i 

Státnímu fondu životního prostředí. Na rozdíl od předešlých poplatků jsou poplatky za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových plně příjmem Státního fondu životního 

prostředí a nikoliv pouze částečně. 

5.1.3 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

Posledním ekonomickým nástrojem doslovně označeným jako poplatky jsou poplatky 

za vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Tyto poplatky jsou vybírány opět za 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních. K takovému vypouštění jsou všechny 

subjekty oprávněny pouze na základě povolení od příslušného vodoprávního úřadu. Tyto 

poplatky však na rozdíl od předchozích nejsou složeny ze dvou částí, ale z části jedné.180 

Na rozdíl od předešlých poplatků, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních se platí obci, na jejímž území dochází k vypouštění odpadních vod. Tyto 

poplatky jsou pak plně jejich příjmem. 

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod podzemních nejsou tak významný 

ekonomický nástroj jako ty, které se týkají vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Důvodem je výjimečnost jejich použití zejména díky zvýšené ochraně podzemních vod.181  

                                                 
179 Dle § 88 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

 
180 Dle § 100 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů se vypočítávají za každého 

ekvivalentního obyvatele podle kapacity zařízení určeného k čištění odpadních vod, a to ve výši 350,- Kč za 

jeden kalendářní rok. Tyto poplatky neplatí subjekty za vypouštění z jednotlivých staveb pro bydlení a pro 

individuální rekreaci. 
181 Damohorský, M. a kol, Právo životního prostředí 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 291 
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5.1.4 Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí 

Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí je svým charakterem další 

z poplatků vybíraných v rámci vodního hospodářství. Povinnost k úhradě této platby má ten, 

kdo odebírá povrchovou vodu v množství, které přesahuje 6000 m3 za kalendářní rok, anebo 

500 m3 v každém měsíci. Od této povinnosti jsou rovněž osvobozeni ti, kteří odebírají 

povrchovou vodu například pro účely provozu rybích líhní, napouštění nádrží a rybníků, pro 

požární účely apod.  

Tyto platby jsou v případě vodních toků příjmem správy vodních toků. Pří odebírání 

vody z významných vodních toků a ostatních vod jsou tyto subjekty povinny rovněž zaplatit 

platbu k úhradě správy povodí. Výši platby si stanovují jednotliví správci vodních toků 

samostatně dle zákona o cenách182, přičemž odebrané množství povrchové vody v jedné 

lokalitě na více místech se u jednoho odběratele sčítá. Výše platby je rovněž stanovena 

odlišně pro užití vody pro potřeby průtočného chlazení parních turbín, zemědělských závlah, 

zatápění umělých prohlubní terénu a pro jiný odběr.183 

5.2 Daně  

Daně jako jeden z ekonomických nástrojů mohou být použity dvojím způsobem, a to 

jako pozitivně stimulující nástroj, nebo jako negativně stimulující nástroj. Pozitivně 

stimulujícím nástroje jsou daňová zvýhodnění, která podporují environmentálně konformní 

chování. Negativním jsou pak jednoznačně zvýšená daňová zatížení na chování, které 

z hlediska životního prostředí, resp. ochrany vod, nejsou žádoucí. 

5.2.1 Daňová znevýhodnění 

V oblasti ochrany životního prostředí je typickým nástrojem daňového znevýhodnění 

zvláštní zvýšená daňová sazba v rámci tzv. ekologické daně. Tyto daně se však v oblasti 

ochrany vod neuplatní a proto zde dále nebudou rozváděny. Je tomu tak zejména proto, že 

z hlediska ochrany vod plní funkci daňových zatížení poplatky, platby a jiné úhrady. 

                                                 
182 Konkrétně pak dle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
183 Dle § 101 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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5.2.2 Daňová zvýhodnění 

V oblasti vod nalezneme daňová zvýhodnění v řadě případů. Například snížená sazba 

daně z přidané hodnoty se uplatňuje u shromažďování, úpravy a rozvodu vody, či odvádění 

a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb s tím souvisejících.184 

Další daní pozitivně stimulující subjekty je daň z příjmů. V oblasti ochrany vod je toto 

zvýhodnění uplatněno u provozu tzv. malých vodních elektráren do 1 MW, které jsou od daně 

z příjmů osvobozeny.185 

I u daně z nemovitosti nalezneme další daňové zvýhodnění v rámci ochrany vod. Je jím 

kompletní osvobození vodních ploch od této daně. Výjimku však tvoří vodní plochy, které 

slouží k průmyslovému chovu ryb.186 

5.3 Dotace v rámci operačního programu životní prostředí 

V rámci Evropské unie byl pro Českou republiku založen Evropskou komisí, ve 

spolupráci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, Operační 

program Životní prostředí. Ten je financován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. Pro období 2007 – 2013 bylo z prostředků těchto fondů vyčleněno téměř 

pět miliard euro. Jedná se tak o druhý největší český operační program.  

Tento program obsahuje 7 okruhů, v rámci kterých jsou finanční prostředky 

přerozdělovány žadatelům. Nazývají se tzv. prioritní osy. Přímo ochrany vod se týká první 

prioritní osa nazvaná „zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 

povodní“. Konkrétně jsou pak v této prioritní ose obsaženy tři cíle: snížení znečištění vod, 

zlepšení jakosti pitné vody, omezování rizika povodní. Pro tuto osu je určeno více jak čtyřicet 

procent z celkového množství přidělených prostředků. 187 Přímé vyplácení těchto prostředků 

zprostředkovává Státní fond životního prostředí.  

                                                 
184 Na základě Přílohy č. 2 k zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
185 Dle § 4 a 19 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
186 Dle § 2 zák. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů 
187 Na základě internetového portálu Operačního programu životní prostředí 

(http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/) 
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5.4 Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu 

Pozitivně stimulující ekonomický nástroj je rovněž přímá státní subvence. Ve vodním 

hospodářství je takovou podporou zejména institut úhrady výdajů na opatření ve veřejném 

zájmu. Takovou úhradu může stát poskytovat nejen pro správu povodí, správu drobných 

vodních toků, či pro Českou inspekci životního prostředí, ale také například na obnovu 

vodních cest, rekonstrukci rybníků a pro jiná opatření schválená v konkrétních programech 

opatření obecně. Příjemcem těchto podpor mohou být také i fyzické a právnické osoby 

soukromého práva. 

Tyto finanční prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu a na jejich získání 

neexistuje právní nárok. Pro rozdělování těchto úhrad vydává vláda každoročně pravidla, 

která tvoří jednu z příloh ke státnímu rozpočtu.188 

 

                                                 
188 Pro rok 2010 bylo tak stanoveno v příloze č. 10 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2010 
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Závěr 

Úprava nástrojů sloužících k ochraně vod jako jedné ze složek životního prostředí, 

představuje v české právní úpravě bohatou škálu instrumentů, pomocí nichž má být zajištěna 

náležitá kvalita vod, především tedy jejich čistota.  

Dne 1. srpna 2010 nabyla účinnosti rozsáhlá novela vodního zákona, která řadu nástrojů 

k ochraně vod mění.189 Tato novela je tak reakcí zejména na zjištění praktických nedostatků 

současné právní úpravy i na výzvu Evropské komise ohledně porušení smlouvy č. 2007/2234 

ze dne 16. října 2008, resp. na nesprávnou transpozici směrnice č. 2000/60/ES, která tvoří 

základní dokument pro vodní politiku Evropské unie.190 V průběhu roku 2010 tak probíhají 

práce na zajištění souladu s touto novelou, resp. její náležitá aplikace pomocí podzákonných 

právních předpisů. V současnosti také probíhají práce na vypracování některých koncepčních 

nástrojů, které je Česká republika na základě výše zmíněné směrnice povinna vypracovat. 

Další probíhající změnou v oblasti nástrojů k ochraně vod je postupná změna některých 

správců drobných vodních toků.  

Cílem práce tak bylo shrnutí nástrojů sloužících k ochraně životního prostředí a jejich 

následný rozbor se zaměřením na ochranu vod. V rámci toho je v práci vytyčen současný stav 

úpravy nástrojů ke dni jejího odevzdání s následným předpokládaným vývojem, popř. 

s budoucími předpokládanými změnami v právní úpravě, který zohledňuje výše zmíněné 

probíhající změny. Práce je obsahově členěna na pět hlavních částí.  

První část nejprve rozebírá koncepční, administrativní, institucionální, dobrovolné a 

ekonomické nástroje v rámci ochrany životního prostředí jako celku. Další části poté 

podrobně rozebírají zvlášť jednotlivé nástroje v oblasti ochrany vod. Dobrovolné nástroje jsou 

však pro jejich univerzálnost rozebrány pouze v rámci první části.  

Druhá část tak obsahuje přehled nejvýznamnějších koncepčních nástrojů v oblasti vod. 

Tato část dále rozebírá jejich povahu včetně vzniku těchto koncepcí. V práci jsou také 

                                                 
189 Jedná se zák. č. 150/2010 Sb., změna vodního zákona a změna zákona o přestupcích 
190 Konkrétně se pak jedná o směrnici č. 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky 
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rozebrány nadnárodní souvislosti některých koncepcí a vztahy těchto nástrojů s ostatními 

nástroji ochrany vod.  

Třetí část se zaměřuje na administrativní nástroje ochrany vod. Podrobně rozebírá 

stanovení základních povinností v oblasti vod, proces vydávání povolení, souhlasů, vyjádření, 

včetně vzájemných vazeb mezi nimi. Dále jsou v práci vytyčeny základní standardy a objekty 

ochrany vod, správní dozor a charakter odpovědnosti v právu životního prostředí. Závěrem 

tato část pojednává o povaze a základních principech posuzování vlivů na životní prostředí.  

Čtvrtá část této práce rozebírá institucionální zajištění ochrany vod jako jednoho 

z nástrojů jejich ochrany. Blíže se pak zaměřuje na jednotlivé správní úřady na ústřední 

úrovni, regionální i místní, a to z hlediska nejenom územní, ale i věcné působnosti.  

Pátá část pojednává o ekonomických nástrojích v oblasti ochrany vod. Tyto nástroje 

jsou rozčleněny podle jejich účelu na pozitivně stimulující a negativně stimulující.  

V této práci byly zahrnuty i nadnárodní aspekty některých nástrojů k ochraně vod, 

především pak nástroje koncepční a dobrovolné, které mají mnohdy původ v právu Evropské 

unie, popř. v mezinárodních smlouvách. Současný trend spolupráce více států a spojování 

některých nástrojů je jistě významným krokem k zajištění vyšší míry ochrany kvality vod. 

Jako důkazem opodstatněnosti této spolupráce mohou být havárie na mezinárodních vodních 

tocích. Takovou jistě byla nedávná ekologická havárie vzniklá v důsledku protržení hráze 

odkalovacího jezera maďarské hliníkárny z počátku října tohoto roku ve městě Ajka. Toxický 

kal zde měl tragické následky a dostal se i do řeky Dunaje, která vytváří jednu 

z mezinárodních oblastí povodí. Jejím tokem tak pronikl až k hranicím se Slovenskou 

republikou. 

I přes uspokojivý stav současné úpravy nástrojů v oblasti ochrany vod, je vhodné 

upozornit i na některé přetrvávající nedostatky. Mezi ně by se určitě dalo zařadit ne úplně 

jednotné vyjasnění kompetencí jednotlivých správních orgánů, především pak některé 

kompetence mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Za krok 

vedoucí ke zlepšení úpravy nástrojů k ochraně vod by se dalo považovat zejména 

zjednodušení úředních postupů a jasnější vymezení pravomocí příslušných orgánů státní 

správy. Správným směrem tak směřuje i zmíněná novela vodního zákona, která zrušila 
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kompetence pověřených obecních úřadů jako vodoprávních úřadů a následně tyto kompetence 

přenesla na obecní úřady s rozšířenou působností.  

Ochrana vod je klíčová pro zajištění života na Zemi. Je proto nezbytné zajistit 

spolehlivé fungování všech nástrojů ochrany vod jako celku a zabezpečit jejich pravidelnou 

revizi. Na základě toho je nutné tyto nástroje pravidelně přizpůsobovat době a aktuálním 

podmínkám, které v daném místě panují. 
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Summary 

The thesis is concerned on the topic “Instruments of environmental protection in the Czech 

Republic”. The environmental law knows some categories of instruments. Mostly they are 

divided according to the influence to the subjects, respectively if they have direct influence to 

subjects or not.  

First category of direct instruments is called conceptual instruments and includes group of 

plans, programs and other documents concerned on scheming in area of environmental 

protection. Second group of direct instruments is called administrative instruments. These 

instruments contain commands, prohibitions, permits and approvals. They also contain 

standards categorization and ecologically-legal liability. Third group of direct instruments is 

called voluntary instruments. These instruments contain voluntary agreements, 

environmental managements systems and eco-labeling. Last group of instrument described in 

this thesis are institutional instruments. They are concerned on system of institutions which 

have some competences in environmental protection. They are divided according to area of 

their competences or according to the kind of competences they have.  

Indirect instruments are represented mostly by the economical instruments. These 

instruments are divided according to the form of stimulation of subjects’ behavior. This 

stimulation can be positive or negative. First group of instruments is represented by tax 

advantages, emission permits, governmental loans and subsidies. Instruments which 

negatively stimulate subjects’ behavior are represented mainly by the fees for environmental 

pollution and taxes.  

Environmental law in Czech Republic is also divided to areas of protection. These areas are 

divided to areas concerned on water, soil, atmosphere, minerals, organisms, ecosystems and 

energy protection. 

This thesis contains five chapters. First chapter analyses instruments of environmental 

protection at general for whole environment living. Next four chapters describe instruments of 

environmental protection in Czech Republic concerned on protection of quality and quantity 

of water. 
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