
Právní nástroje ochrany čistoty vod - Abstrakt 

 

 Cílem mé práce je analyzovat systém právních nástrojů ochrany kvality 

podzemních a povrchových vod. Důvodem mého výzkumu je fakt, že kvalita vody má 

vliv nejen na každou lidskou bytost, ale i na celou planetu Zemi, protože život bez vody 

není možný. 

 

 První kapitola definuje hlavní zdroje znečištění, kterými jsou bodové, difuzní a 

havarijní zdroje znečištění. Další dvě části této kapitoly obsahují aktuální stav jakosti 

povrchových i podzemních vod v České republice. 

 

 Druhá kapitola se soustředí na příslušné mezinárodní, evropské a české právní 

předpisy v oblasti ochrany vod. Tato kapitola se skládá ze tří částí. První část se 

zaměřuje na mezinárodní právo, které je založeno na dvoustranných a mnohostranných 

smlouvách. Druhá část zkoumá Evropské vodní právo se zaměřením na primární a 

sekundární prameny práva. Třetí část se zaměřuje na vodní právo České republiky. 

 

 Kapitola třetí je rozdělena do dvou částí a poskytuje přehled o hlavních cílech 

stanovených EU a českou legislativou s hlavním zaměřením na směrnici 2000/60/ES 

Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v 

oblasti vodní politiky.  

 

 Kapitola čtvrtá se zaměřuje na nejdůležitější část této práce. Představuje systém 

právních nástrojů v českém právu životního prostředí. Po obecné definici jednotlivých 

nástrojů ochrany vod se zaměřuji na ty, které jsou určeny pro ochranu jejich jakosti. 

Právní nástroje ochrany čistoty vod, jsou rozděleny do devíti částí. První část popisuje 

informační nástroje a jejich význam v celém systému. Druhá část popisuje nástroje 

koncepční, které se skládají z územního plánování a plánování v oblasti vod. Třetí část 

vysvětluje základní práva a povinnosti. Část čtvrtá obsahuje hlavní administrativní 

nástroje, tedy povolení, souhlas a vyjádření. Část pátá provádí klasifikaci zdrojů 

znečištění a důkladně zkoumá odpadní vody, závadné látky a právní režim havárie. Část 



šestá se zabývá zvýšenou ochranou některých povrchových vod a některých území 

spojených s vodami. Část sedmá a osmá se zabývá ekonomickými a sankčními nástroji. 

Nakonec v deváté části krátce představuji institucionální nástroje. 

 

 V závěru jsou nastíněny hlavní výhody a nevýhody současného vodního práva. 
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