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Úvod 

Na naší planetě se v porovnání s ostatními planetami sluneční soustavy nachází 

v různých podobách velké zásoby vody umožňující život na Zemi. „Z celkového 

množství vody na Zemi, které činí zhruba 1 400 miliónů km3, je však pouze 2,5 %, tedy 

35 miliónů km3, sladká voda.“1 Připočteme-li k tomu fakt, že výskyt a množství vody 

není rovnoměrné a v průběhu času kolísá, můžeme konstatovat, že racionální 

hospodaření na principu udržitelného rozvoje je klíčové pro nejen současnou, ale i 

budoucí generaci. Již v dnešní době: „podle údajů Organizace spojených národů 

dohromady asi 1,1 miliardy lidí na Zemi nemá přístup k nezávadné pitné vodě a kolem 

2,4 miliardám lidí chybí adekvátní hygienická zařízení.“2 Alarmující je pak skutečnost, 

že z těchto důvodů zemře denně odhadem až 6 000 dětí. Vzhledem ke stále 

narůstajícímu počtu obyvatel, znásobený stále zvyšující se spotřebou vody3, nemůžeme 

oprávněně očekávat, že situaci za nás vyřeší někdo jiný.  

Problémem není jen množství vody, ale i jakost vody a právě čistota vody, 

respektive právní nástroje zaměřené na čistotu vod jsou tématem této práce. O 

aktuálnosti a důležitosti tématu vypovídá i fakt, že tato problematika byla ústředním 

tématem posledního Světového dne vody každoročně konaného dne 22. března. Jakost 

vod je nejvíce zhoršována neustále rostoucím množstvím produkovaného znečistění. 

Každý den jsou do vod vypouštěny zhruba 2 milióny tun znečišťujících látek, 

v rozvojových zemích pak bez předchozího čištění rovnou do povrchových vod.4 

Výskyt těchto látek ve vodách pak představuje velké riziko lidského zdraví. Kromě toho 

i klimatická změna projevující se v podobě povodní nebo dlouhodobými suchy 

negativně ovlivňuje jakost vod. „Je třeba zdůraznit, že očekávané poklesy průtoku ve 

vodních tocích a zvýšení teploty povrchových vod povedou k výraznému zhoršení jakosti 

                                                 
1
    Viz. Evropská Komise: Water for life, Belgie 2003, str. 4: „ The total volume of water on Earth is about 

1 400 million km
3
 of which only 2.5%, or about 35 million km

3
, is freshwater.“; dostupné na: 

http://ec.europa.eu/research/water-initiative/stockholm_en.html 
2
    Tamtéž: „According to the United Nations, overall about 1.1 billion people on Earth do not have 

access to safe drinking water and about 2.4 billion people lack adequate sanitation.“ 
3
    „Zatímco počet obyvatel na Zemi v posledních 100 letech vzrostl dvakrát, zvýšila se spotřeba vody 

šestkrát.“ Viz. Punčochář, P.: Voda pro budoucnost, Časopis oboru vodovodů a kanalizací, číslo 3/2003, 
str. 1 
4
    Viz. UN-Water ve spolupráci s UNEP: Světový den vody – Čistá voda pro zdravé prostředí, str. 1, 

dostupné na: 
http://www.unwater.org/worldwaterday/downloads/WWD2010_LOWRES_BROCHURE_CZ.pdf 
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vod následkem poklesu ředění vypouštěných (byť efektivně čištěných) odpadních vod.“5 

Odrazí se to i v průmyslu, především v energetice, kdy nastanou problémy s chlazením 

elektráren. 

Předložená diplomová práce kromě obecného úvodu je složena ze čtyř kapitol. 

V prvních dvou kapitolách se zaměřuji na současný stav vod na území České republiky 

společně se zdroji znečištění a na právní úpravu ochrany vod na úrovni mezinárodní, 

evropské a národní. Ve třetí kapitole stručně vymezuji unijní a národní cíle ochrany 

vod. Těžištěm práce je pak čtvrtá kapitola nazvaná „Nástroje ochrany vod“, ve které 

popisuji systém nástrojů ochrany vod a to podle jejich systematického zařazení dle 

obecné teorie práva životního prostředí.  

Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 1. prosince roku 2010 a tak 

zahrnuje i poslední významné změny právní úpravy provedené v druhé polovině 

minulého roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
    Viz. Kolektiv autorů: Vodstvo a podnebí v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal 

Consult, Praha 2009, str. 250 
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1. Úroveň znečištění vod v ČR 

Vnitrozemská poloha České republiky v srdci střední Evropy předurčuje vztah 

území k evropské říční síti. Přestože se tu nenachází pohoří velehorského charakteru, 

můžeme mluvit o poloze „na střeše“ Evropy. Naší republikou procházejí hranice povodí 

tří významných evropských řek: Dunaje, Labe a Odry. Území je tak rozděleno podle 

odtoku vody do příslušných moří Černého, Severního a Baltského.6 Rozloha území činí 

78 864 km2 a počet obyvatel se blíží 10,350 milionům. Celková délka státních hranic 

České republiky je 2290,2 km. Z toho je asi jedna třetina označována za tzv. mokrou 

hranici, neboť ji tvoří hraniční vodní toky. Základní hydrografickou síť tvoří přibližně 

76 tisíc km přirozených vodních toků (z toho připadá na významné vodohospodářské 

toky 17 tisíc km 7 ). Ty jsou doplněny patnácti tisíci km umělých toků (různé 

odvodňovací kanály, náhony). Jediným zdrojem dotace vod jsou atmosférické depozice 

(v podobě deště a sněhu), neboť přítok ze sousedních států je zanedbatelný, a proto 

závisí na retenčních schopnostech krajiny. V dlouhodobém průměru dopadá ročně na 

povrch republiky zhruba 54 miliard m3 vody. Ne všechno toto množství je však možné 

využívat, neboť většinu vypaří vegetace, volná půda a vodní plochy a navíc velká část 

prostřednictvím říční sítě odtéká na území sousedních států (v průměrném roce zhruba 

28 procent). Tento fakt navíc podtrhuje okolnost, že výskyt srážek není pravidelný ani 

rovnoměrný na ploše státu. Mnohdy působí problémy opačný extrém, kdy v krátké době 

dopadne na část území nadbytečné množství srážek.8  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že území České republiky je znečišťováno 

převážně ze zdrojů znečištění nacházejících se na našem území, s výjimkou znečištění 

způsobené zmíněnou depozicí.  

 

1.1. Zdroje znečištění 

Zdroje znečištění nebo ohrožení vod se obecně dělí do dvou základních skupin – 

bodové zdroje a plošné zdroje. K nim se pak přiřazuje další významný zdroj a to 

                                                 
6
    Viz. Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 2006, 

str. 25. 
7
    Jejich seznam stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 

významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 
8
    Srov. Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 

2006, str. 21-29. 
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havarijní znečištění.9 „V české vodohospodářské praxi se zpravidla rozlišují bodové 

zdroje znečištění (přesněji řečeno evidované zdroje znečištění), difúzní zdroje znečištění 

(drobné neevidované zdroje znečištění nebo neidentifikované bodové zdroje znečištění) 

a plošné zdroje (zpravidla smyvy z terénu).“10 Rámcová směrnice č. 2000/60/ES však 

vychází jen ze dvou druhů zdrojů znečištění a to bodových a difúzních.11 Pojem 

difúzního zdroje znečištění však není samotnou směrnicí explicitně definován, proto je 

zřejmě potřeba považovat za difúzní zdroje všechny jiné zdroje než (evidované) bodové 

zdroje znečištění a v tomto pojetí tedy zahrnují i plošné zdroje znečištění.12 Ve své práci 

se přidržím rozlišování zdrojů znečišťování tak, jak jsou vymezeny v Rámcové směrnici 

č. 2000/60/ES.  

Obsahem národních plánů povodí13 je i analýza dopadů lidské činnosti na stav 

povrchových a podzemních vod, kde jsou charakterizovány zdroje znečištění na území 

České republiky zvlášť pro povrchové a zvlášť pro podzemní vody.14  

Bodové zdroje znečištění výrazně ovlivňují kvalitu vod, i přesto, že se 

v důsledku výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod a uzavření nebo omezení 

provozu některých průmyslových podniků, rozsah znečištění snižuje.15 U povrchových 

vod jsou bodové zdroje rozděleny podle původu odpadních vod na komunální 

(vypouštěné z čistírny odpadních vod prostřednictvím kanalizace nebo 

decentralizovaným způsobem přes domovní čistírnu odpadních vod nebo ze septiku), 

průmyslové (z energetiky, z průmyslu, ze zemědělských výrob) a ostatní. Na rozdíl od 

difúzních zdrojů ohrožení jsou bodové zdroje evidovány v registru zdrojů znečištění16 

nebo jsou jednotlivé údaje o nich získávány pro účely vodohospodářské bilance. U 

podzemních vod se bodové zdroje evidují v Systému evidence kontaminovaných míst, 

                                                 
9
     Srov. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 276. 

10
    Viz. Nesměrák, I.: Stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem, Vodní hospodářství 11/2004, 

str. 330., Srov. také shodné dělení uvedené v Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo 
zemědělství vydal Consult, Praha 2006, str. 53. 
11

    Srov. například ustanovení čl. 10, čl. 11 odst. 3 písm. h), čl. 16 odst. 6, příloha č. 7. 
12

    Viz. Nesměrák, I.: Stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem, Vodní hospodářství 11/2004, 
str. 330. 
13

    Viz. ustanovení § 24 odst. 2 vodního zákona. 
14

    Srov. ustanovení čl. 5 a přílohu č. 2 WFD. 
15

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 276. 
16

    Registr komunálních zdrojů znečišťování a Registr průmyslových zdrojů znečištění vede Výzkumný 
ústav vodohospodářský T. G. M. a slouží k získávání a zpracování informací o příslušných odpadních 
vodách a nakládání s nimi.   
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který obsahuje databázi skládek a starých zátěží na území České republiky.17  K 

znečištění nebo ohrožení jakosti vod pak dochází průsakem nebo únikem nebezpečných 

látek z těchto ploch (zejména arzenu, olova, rtuti, kadmia).18  

Druhou skupinu zdrojů znečištění vod tvoří difúzní zdroje znečištění, zejména 

znečištění pocházející ze zemědělské činnosti, erozní splachy, atmosférické depozice a 

lodní doprava. Vnik některých látek (zejména dusíku a fosforu) do vod vede 

v některých případech k situaci, kdy takto vzniklé znečištění může značně převýšit 

znečištění z bodových zdrojů. „Tento podíl je odlišný v různých oblastech České 

republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čistění odpadních vod, intenzitě a 

způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.“19 Ani výrazný 

pokles aplikace dusičnanů na zemědělsky využívaných plochách se však doposud 

neprojevil na jakosti podzemních vod.  

Dalším zdrojem znečištění, který negativně ovlivňuje jakost povrchových i 

podzemních vod, je havarijní znečištění. O samotném právním režimu havárií srov. níže 

kapitolu o obecných nástrojích ochrany čistoty vod. Havárie, zvláště pak ty, které se 

neomezují jen na hranice států, způsobují mnohdy katastrofální následky na vodních 

ekosystémech, proto je potěšitelné, že jejich výskyt za poslední desítky let na území 

České republiky neustále klesá. V roce 2009 bylo Českou inspekcí životního prostředí 

evidováno na našem území 111 případů havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti 

vod, z toho čtyři případy byly na podzemních vodách. Počet havárií je o 25 případů 

nižší než za předchozí rok, markantnější je pak pokles v porovnání s rokem 2006, kdy 

bylo evidováno celkem 205 případů. 20 Důvody poklesu lze spatřovat v důsledném 

uplatňování ekologické politiky, v přísnějším postihu znečišťovatelů z pozice České 

inspekce životního prostředí21 a také i změnou v postoji veřejnosti k ochraně životního 

                                                 
17

    Podrobně viz. http://www.mzp.cz/cz/system_evidence_mist 
18

    Detailní informace o bodových zdrojích znečištění viz. Plán národní části mezinárodní oblasti povodí 
Labe, str. 25-27, 35, Plán národní části mezinárodní oblasti povodí Dunaje, str. 24-26, 34, Plán národní 
části mezinárodní oblasti povodí Odry, str. 23-25, 32. 
19

    Viz. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, Stav ke dni 31. 12. 2009, Vydáno 
Ministerstvem zemědělství, Praha 2010, str. 29. 
20

    Viz. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, Stav ke dni 31. 12. 2009, Vydáno 
Ministerstvem zemědělství, Praha 2010, str. 29, Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, 
Stav ke dni 31. 12. 2007, Vydáno Ministerstvem zemědělství, Praha 2008, str. 31. 
21

    Za porušení právních předpisů platných v oblasti vodního hospodářství uložila ČIŽP v roce 2009 
celkem 744 pokut a celkové sankční částka dosáhla výše 40,973 mil. Kč. 
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prostředí.22 Nejčastějšími příčinami havárií jsou dopravní nehody, nesprávné postupy 

při manipulaci se znečišťujícími látkami a při jejich uskladňování a havárie pocházející 

ze zemědělské činnosti, kdy posledně jmenované v minulosti představovaly zdaleka 

největší počet havárií, avšak i v důsledku šetrnějšího využívání hnojiv dochází 

k snižování jejich počtů. Nejpočetnější skupinu znečišťujících látek tvořily ropné látky 

(více než 40 procent z evidovaných případů), po nich následovaly odpadní vody, kaly a 

nerozpuštěné látky.23 

 

1.2. Jakost povrchových vod 

Na území České republiky se každoročně provádí evidence jakosti povrchových 

vod. V odebíraných vzorcích ze všech kontrolních profilů jsou analyzovány obecné, 

fyzikální a chemické ukazatele. Výsledkem je zařazení povrchových tekoucích vod do 

některé z pěti tříd jakosti stanovené podle ČSN 75 7221 (Jakost vod – Klasifikace 

jakosti povrchových vod): 

I. třída „neznečištěná voda“ – stav povrchové vody, který nebyl významně 

ovlivněn lidskou činností, a při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty 

odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku (vhodná pro vodárenské účely, 

potravinářský průmysl, koupaliště, chov lososovitých ryb, má velkou krajinotvornou 

hodnotu), 

II. třída „mírně znečištěná voda“ – stav povrchové vody, který byl ovlivněn 

lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci 

bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému (vhodná k vodárenským účelům, 

chovu ryb, vodním sportům, zásobování průmyslu, má krajinotvornou hodnotu), 

III. t řída „znečištěná voda“ – stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 

činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky 

pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému (vhodná jen pro 

zásobování průmyslu, pro vodárenství pouze podmínečně, není-li vhodnější zdroj, má 

malou krajinotvornou hodnotu), 

                                                 
22

    Srov. Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 
2006, str. 98. 
23

    Podrobnější údaje viz. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, Stav ke dni 31. 12. 
2009, Vydáno Ministerstvem zemědělství, Praha 2010, str. 29. 
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IV. třída „siln ě znečištěná voda“ – stav povrchové vody, který byl ovlivněn 

lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí 

podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému (obvykle jen pro 

omezené účely), 

V. třída „velmi silně znečištěná voda“ – stav povrchové vody, který byl 

ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí 

podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému (obvykle se 

nehodí pro žádný účel). 

  

Současná jakost povrchových vod dosáhla, v porovnání se stavem z let 1991-

1992, na území České republiky velmi výrazného zlepšení. I přesto se na našem území 

stále vyskytují úseky vodních útvarů zařazené do V. třídy jakosti vod, které však svou 

délkou a množstvím představují jen nepatrnou část.24  

Neustálého zlepšování jakosti drobných vodních toků, má být docíleno 

prováděním monitoringu Zemědělskou vodohospodářskou správou, který umožní 

včasnou identifikaci drobných komunálních a zemědělských zdrojů znečištění, 

upozorňující na možnost plošného znečištění. 25  Z výroční zprávy Zemědělské 

vodohospodářské správy vyplývá že: „sledované toky jsou i nadále nejvíce zasaženy 

znečištěním pocházejícím z komunálních a zemědělských zdrojů. Z výsledků rozborů je 

zřejmé, že největším dlouhodobým problémem je zejména fekální znečištěni vod. 

Zvýšené hodnoty byly zaznamenány i u ukazatelů základních živin, ukazující jednak na 

fekální kontaminaci, tak i znečištěni z hnojiv a čistících prostředků. Nejhorší výsledky v 

hodnocení podle těchto parametrů vykázaly toky v Oblasti povodí Horního a středního 

Labe, Oblasti povodí Moravy a v Oblasti povodí Odry.“ 26 Naopak pozitivních výsledků 

bylo dosaženo u ukazatelů chloridů, síranů a veškerých sledovaných těžkých kovů. „Na 

základě porovnání ročních hodnot všech základních sledovaných ukazatelů za rok 2008 

s rokem 2007 lze konstatovat, že ve sledovaných profilech na drobných vodních tocích 

dochází všeobecně ke zvýšení kvality jakosti vod.“27 

                                                 
24

    Viz. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, Stav ke dni 31. 12. 2009, Vydáno 
Ministerstvem zemědělství, Praha 2010, str. 13-14. 
25

    Viz. Vodohospodářský informační portál, Projekt ISVS – Voda, str. 73, dostupný na: 
http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ 
26

    Srov. Výroční zprávu ZVHS za rok 2008, str. 39-41. 
27

    Tamtéž. 
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1.3. Jakost podzemních vod 

V roce 2009 byla jakost podzemních vod zkoumána na celkovém počtu 652 

objektů, tvořených prameny, mělkými a hlubokými vrty. Naměřené hodnoty se vždy 

porovnávají s hodnotami kritérií A, B a C28  stanovenými metodickým pokynem 

Ministerstva životního prostředí29 a s limity pro pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Hodnot kritéria B nebo C dosáhlo 

alespoň v jednom sledovaném ukazateli 31,9 procent objektů, což je mírný nárůst oproti 

údajům z předchozích let (ovšem nelze opomenout fakt, že v tomto roce byl zkoumán 

zdaleka největší počet objektů). Nejčastěji byl ukazatel překročen u povrchových vod 

mělkých vrtů, kde se jednalo dokonce o 49,5 procenta z celkového počtu.30 Příloha č. 1 

k vyhlášce č. 252/2004 Sb. stanovuje jednotlivé jakostní ukazatele pro pitnou vodu. 

Tyto limity jsou v porovnání s normativy B a C v drtivé většině případů méně přísné a 

proto dochází k jejich výraznějšímu překračování.  

„Celkově lze shrnout, že jako nejvýraznější ukazatele znečištění podzemních vod 

se jeví dusíkaté látky (zejména dusičnany a amonné ionty), sírany, chloridy, kovy a 

pesticidy. Organické látky se na znečištění podzemních vod podílejí menší částí, nejvíce 

jsou zastoupeny těkavé organické látky.“31 

 

 

 

 

                                                 
28

    Kritéria A odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě a jejich překročení je 
považováno již za nepatrné znečištění, které však nevyžaduje další podrobný průzkum či monitorování. 
Překročení kritéria B již může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a 
proto vyžaduje další opatření. Překročení limitů C pak představuje významné riziko ohrožení zdraví 
člověka a může vyžadovat i dekontaminaci území. 
29

    Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí z 15. 9. 1996 Kriteria znečištění zemin a podzemní 
vody. 
30

    Viz. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, Stav ke dni 31. 12. 2009, Vydáno 
Ministerstvem zemědělství, Praha 2010, str. 18-19. 
31

    Tamtéž. 
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2. Právní úprava ochrany vod 

2.1. Právní úprava v mezinárodním právu 

„Ochrana mezinárodních vodních toků je jedním z nejvýznamnějších problémů 

současnosti. Nedostatek dostatečného množství kvalitních vodních zdrojů, je skutečnost, 

která dopadá na stále větší počet obyvatel Země. Znečišťování vodních zdrojů a jejich 

nadměrné využívání se stále prohlubuje.“32 Mezinárodní právo čelí těmto problémům 

vytvořením právního rámce, který však bez úsilí jednotlivých států a dostatku 

finančních prostředků na jejich řešení, nic sám nezmůže, neboť na rozdíl od EU 

nedisponuje účinnými nástroji vynucení.33 

     Česká republika je situována na rozvodnici třech moří, proto je nezbytné, aby se 

účastnila mezinárodní spolupráce na ochraně vod. Ochrana vod je zajištěna na 

regionální úrovni nejčastěji prostřednictvím mnohostranných a dvoustranných smluv.           

      

     Spolupráci je možné rozčlenit do třech rovin: 

 

- v rámci Evropské hospodářské komise OSN (dále jen EHK OSN), 

- na hraničních vodách, 

- při ochraně povodí.34 

 

„Mezinárodní spolupráce byla do značné míry ovlivněna přijetím Rámcové směrnice o 

vodní politice, která zakotvila nástroje ke komplexní ochraně vod v rámci EU. 

Spolupráce a činnost v rámci jednotlivých úmluv je tak z větší části zaměřena na 

implementaci cílů Rámcové směrnice.“35 

                                                 
32

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, 2. část (zvláštní), IFEC, Beroun 
2008, str.24. 
33

    Tamtéž. 
34

    Srov. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, Stav ke dni 31. 12. 2009, Vydáno 
Ministerstvem zemědělství, Praha 2010, str. 83-87; http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_spoluprace. 
35

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, 2. část (zvláštní), IFEC, Beroun 
2008, str. 24. 
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2.1.1. Spolupráce v rámci EHK OSN 

Spolupráce na ochraně vod v rámci EHK OSN je založená na Úmluvě o ochraně 

a využívání mezinárodních hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (dále jen 

Úmluva), přijaté v Helsinkách v roce 1992, která vstoupila v platnost dne 6. října 1996. 

Úmluvu ratifikovalo celkem 34 států. Česká republika je smluvní stranou této úmluvy 

od května roku 2000. S cílem rozšířit působnost Úmluvy i mimo region EHK OSN byl 

přijat v listopadu roku 2003 dodatek umožňující přístup i nečlenským státům. Úmluva si 

klade za cíl prohloubit spolupráci smluvních států při ochraně vod, neboť tyto státy 

sdílejí stejné vodní zdroje.36 Ustanovení čl. 2 odst. 1 Úmluvy ukládá státům povinnost: 

„p řijmout všechna vhodná opatření k zamezení, kontrole a omezování vlivu 

přesahujícího hranice států 37 .“ Úmluva důsledně vychází z principu komplexní a 

integrované ochrany životního prostředí,38 tím, že výslovně zakazuje přenos znečištění 

z vod na jinou složku životního prostředí, ke kterému by mohlo dojít v důsledku 

realizace těchto opatření.39 

Na Úmluvu navazuje Protokol o vodě a zdraví, který vstoupil v platnost v roce 

2005. Česká republika je smluvní stranou již od roku 2001. Tento smluvní dokument je 

formulován tak, že dovoluje ratifikaci, aniž by požadoval přistoupení státu k Úmluvě. 

                                                 
36

    Některé zdroje uvádí, že: „více než 150 hlavních řek a 50 velkých jezer na území EHK OSN tvoří 
hranice mezi dvěma nebo více státy nebo je křižují. Dvacet evropských zemí závisí z více než 10 % jejich 
zdrojů vody na sousedních státech a 5 zemí závisí dokonce ze 75 % na zdrojích vody přitékající ze 
sousedních zemí ležících na horním toku.“   
Srov. http://www.mzp.cz/cz/spoluprace_ehk_osn. 
37

    „Vliv přesahující hranice států“ definuje ustanovení čl. 1 odst. 2 Úmluvy o ochraně a využívání 
mezinárodních hraničních vodních toků a mezinárodních jezer jako: „jakýkoliv významný nepříznivý 
účinek na životní prostředí, který je výsledkem změny podmínek hraničních vod, způsobený lidskou 
činností, jehož fyzický původ je zcela nebo zčásti v oblasti pod jurisdikcí jedné strany, na oblast pod 
jurisdikcí druhé strany. Tyto účinky na životní prostředí zahrnují účinky na flóru, faunu, půdu, ovzduší, 
vodu, klima, krajinu a historické památky nebo jiné hmotné objekty nebo interakci mezi těmito faktory; 
zahrnují rovněž účinky na kulturní dědictví nebo socioekonomické podmínky vyvolané změnami těchto 
faktorů.“ 
38

    K tomu blíže srov. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, 
str. 52. 
39

    Srov. ustanovení čl. 2 odst. 4 Úmluvy o ochraně a využívání mezinárodních hraničních vodních toků a 
mezinárodních jezer. 
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Protokol se mimo jiné zabývá ochranou lidského zdraví před nemocemi, které mají 

původ ve vodách.40  

  

2.1.2. Spolupráce při ochraně hraničních vod 

Spolupráce na hraničních vodách se čtyřmi sousedícími státy je upravena 

prostřednictvím dvoustranných mezivládních či mezistátních smluv a dohod, jejichž 

naplňování zajišťují dvoustranné komise pro vodohospodářské otázky, případně přímo 

vládní zmocněnci pro spolupráci na těchto vodách. Ze samotného pojmu hraniční voda 

by se mohlo na první pohled zdát, že se spolupráce týká jen vodních toků, které tvoří 

státní hranice. Vymezení je ovšem mnohem širší. Za hraniční vody se považují nejen 

vodní toky, jimiž probíhají státní hranice, ale i povrchové a podzemní vody, které státní 

hranice protínají, a vody se státními hranicemi sousedící, pokud případná 

vodohospodářská opatření mohou nepříznivě ovlivnit vodní poměry na území druhého 

státu.41  

Nejpozději byla spolupráce na hraničních vodách vymezena se Slovenskou 

republikou, se kterou sdílí ČR hranici v délce 252 km, z nichž 71 km je tvořeno 

vodními toky. Po rozdělení ČSFR do dvou samostatných států se do té doby vnitrostátní 

vodní toky staly hraničními vodami a jejich režim tak bylo nutno upravit mezinárodní 

smlouvou. Stalo se tak nakonec Dohodou mezi vládou České republiky a vládou 

Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách, která vstoupila v platnost dnem 

16. prosince roku 1999.42   

Kromě samotného zajištění stability státních hranic, úpravy a údržby hraničních 

vodních toků včetně výstavby vodních děl a zásobování vodou je spolupráce zaměřena i 

                                                 
40

    Podrobně viz. Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, 2. část (zvláštní), IFEC, 
Beroun 2008, str. 23. 
41

    Srov. například ustanovení čl. 1 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a 
Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách nebo ustanovení čl. 2 
Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství 
na hraničních vodách; http://www.mzp.cz/cz/hranicni_vody. 
42

    Spolupráce pro zbývající tři sousední státy byla provedena Smlouvou mezi Československou 
socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních 
vodách platnou ode dne 18. března roku 1970; Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství ze dne 12. 
prosince roku 1995; Úmluvou mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o 
vodním hospodářství na hraničních vodách ze dne 21. března roku 1958. 
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na ochranu hraničních vod před jejich znečištěním. Neméně důležitá je také ochrana 

před povodněmi. Výhodou spolupráce je možnost smluvně dohodnout provádění úprav 

hraničních vodních toků tak, aby je realizovala strana, která má k tomu nejlepší 

technické podmínky.43  

 

2.1.3. Spolupráce při ochraně povodí Labe, Dunaje a Odry 

Česka republika je smluvní stranou vícestranné úmluvy a dohod, zaměřených na 

ochranu mezinárodních povodí Labe, Dunaje a Odry.  

Dne 13. srpna roku 1993 vstoupila v platnost Dohoda o Mezinárodní komisi pro 

ochranu Labe, kterou se smluvní strany zavázaly ke spolupráci v rámci této komise, 

vedeny cílem omezit další znečišťování a zlepšovat stav Labe a jeho přítoků a tím 

průběžně snižovat zatížení Severního moře.44  Činnost komise vedená k dosažení 

základních cílů, vymezených v ustanovení čl. 1 odst. 2 Dohody, byla po katastrofálních 

povodních v červenci roku 1997 rozšířena o problematiku povodňové ochrany.  

Ochrana povodí Odry je zajišťována prostřednictvím Dohody o Mezinárodní 

komisi pro ochranu Odry před znečištěním, která vstoupila v platnost dne 28. dubna 

roku 1999 a ochranu povodí Dunaje zajišťuje Úmluva o spolupráci pro ochranu a 

únosné využívání Dunaje, která vstoupila v platnost dne 22. října roku 1998. 

O činnosti mezinárodních komisí na úseku plánování, prováděné v souladu 

s ustanovením čl. 13 Rámcové směrnice č. 2000/60/ES, pojednávám níže. 

 

V rámci vícestranných mezinárodních smluv o ochraně hlavních povodí Labe, 

Dunaje a Odry a výše uvedených dvoustranných smluv o spolupráci na hraničních 

vodách se sousedními státy fungují tzv. hlásné a varovné systémy, které umožňují 

přenos informací o místě, času a rozsahu havarijního znečištění vod, aby byly včas 

varovány úřady a místa, zodpovědné za zdolávání havárií a taktéž uživatelé vody. Pro 

Mezinárodní komisi pro ochranu Labe a Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před 

znečištění jsou tyto systémy založeny na Mezinárodních varovných a poplachových 

plánech Labe a Odry, v případě Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje se postup řídí 

                                                 
43

    Viz. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, Stav ke dni 31. 12. 2009, Vydáno 
Ministerstvem zemědělství, Praha 2010, str. 84. 
44

    Srov. znění preambule Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe. 
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Mezinárodním operačním manuálem pro hlavní varovné centrály Dunajského hlásného 

a varovného systému45. Všechny komise pro hraniční vody připravily a schválily také 

směrnice týkající se varování před povodněmi a ledy.46 

  

2.2. Právní úprava v rámci Evropské unie 

Právo EU životního prostředí zahrnuje velmi rozsáhlý soubor environmentálních 

norem, který výrazným způsobem ovlivňuje národní legislativu členských států. 

Prameny tohoto práva jakož i obecné principy, na kterých je založeno, nalezneme 

v primárním i sekundárním unijním právu.  

Primární právo je tvořeno zejména Smlouvou o Evropské unii (dále jen SEU) a 

Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen SFEU). Mezi prameny unijního práva se 

zařazují i mezinárodní úmluvy, k nimž EU přistoupila a tak se stala jednou ze 

smluvních stran.47 Sekundární právo tvoří nařízení, směrnice a rozhodnutí.  

Oblast ochrany životního prostředí je na úrovni Unie založena především na 

principech subsidiarity a integrace. Podle prvého z nich unie jedná v oblastech, které 

nespadají do její výlučné pravomoci48 pouze tehdy, pokud cílů nemůže být dosaženo 

uspokojivě členskými státy na národní úrovni a unijní řešení by bylo lepší než řešení 

národní.49 Zjednodušeně řečeno, unie činí opatření v oblasti životního prostředí za 

splnění dvou podmínek: cílů nelze dosáhnout na národní úrovni a unijní řešení dosahuje 

cílů lépe. Tento princip se poprvé objevil v roce 1987 v rámci Jednotného evropského 

aktu a je jednou z nejdiskutovanějších otázek v této oblasti, neboť: „Je velmi těžké 

vytvořit obecná pravidla, která by určovala, kdy je možné dosáhnout environmentálních 

cílů lépe na úrovni unijní a kdy na úrovni vnitrostátní. Státy s tradičně vysokou úrovní 

                                                 
45

   Tzv. Dunajský systém včasného varování (AEWS – Accident Emergency Warning System), který je 
aktivován v případech, kdy hrozí znečištění vod, které může mít přeshraniční dopad, nebo jsou dosaženy 
limitní hodnoty znečištění některými nebezpečnými látkami; viz. http://www.icpdr.org/icpdr-
pages/aews.htm. 
46

    Blíže viz. http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_hlasne_varovne_systemy. 
47

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 149 -151. 
48

    Viz. ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) SFEU, podle kterého životní prostředí náleží do oblasti tzv. 
sdílené pravomoci tj. pravomoci rozdělené mezi EU a státy. 
49

    Srov. ustanovení čl. 5 SFEU  
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ochrany životního prostředí mohou v tomto směru argumentovat tím, že opatření na 

národní úrovni jsou lepší a efektivnější.“ 50  

Dalšími principy, na kterých spočívá právo EU, jsou principy prevence, 

předběžné opatrnosti, nápravy škody u zdroje a zásada znečišťovatel platí.51  

 

Vzájemný vztah unijních norem a národní úpravy členských států vychází 

z nadřazenosti unijní úpravy a vnitrostátní právní předpisy, které jsou s ní v rozporu, 

není možné aplikovat. Členské státy jsou povinny přizpůsobit národní právní řády 

požadavkům plynoucím z unijního práva (tzv. implementace). Nejčastěji tak činí 

přijímáním nových právních předpisů nebo tak, že provedou změnu již existujících 

(transpozice)52. Tato povinnost vyplývající z ustanovení čl. 4 odst. 3 SEU se týká i 

kandidátských zemí.  

 

2.2.1. Primární právo 

V období před přijetím Jednotného evropského aktu, který nabyl platnost 

v červenci roku 1987, nebyla ochrana životního prostředí součástí primárního práva. 

Tehdejší Společenství, založená na Římských smlouvách53, neobsahovaly ani zmínku o 

životním prostředí a jeho ochraně. Jednotný evropský akt doplnil ustanovením čl. 25 

znění Smlouvy EHS o novou hlavu nazvanou „Životní prostředí.“54  

Do vydání tohoto aktu byl základní rámec ekologické politiky určován 

přijímáním akčních programů ochrany životního prostředí. Posledním vydaným je šestý 

akční plán „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost je v našich rukou“55 na období let 

2002 až 2012, který na rozdíl od předchozích akčních plánů již obsahuje právně 

závazná ustanovení. „Ve skutečnosti lze ovšem pochybovat o tom, zdali může určité 

opatření předvídané v akčním programu zavázat Komisi k podání konkrétního návrhu. 

                                                 
50

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 161. 
51

    Blíže viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 162-
164. 
52

    Blíže o procesu implementace viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, 
C.H.Beck, Praha 2010, str. 186–190. 
53

    Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS), Smlouva o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii (Euratom) obě z roku 1957. 
54

    Konkrétně se jednalo o články 130r – 130t, ve znění SES čl. 174 – 176. 
55

    Akční plán byl přijat společným rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES dne 
22. července roku 2002. 
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V každém případě se nicméně v tomto ohledu zvýšil na Komisi alespoň politický tlak 

podat určitý návrh právního předpisu v předmětné oblasti.“56 Hlavní cíle programu 

podle ustanovení čl. 2 odst. 2 tvoří změna klimatického systému Země, biodiverzita, 

životní prostředí a lidské zdraví a přírodní zdroje. 57 Problematika jakosti vod je zde 

však upravena toliko nepřímo v návaznosti na lidské zdraví.58  

Další významnou změnu přinesla Amsterdamská smlouva z roku 1997. Tato 

smlouva zavedla přímo do primárního práva princip trvale udržitelného rozvoje, 

kterýžto vzpomínala i dříve přijatá Maastrichtská smlouva pod lehce rozdílným pojmem 

„trvale udržitelný a neinflační růst“. Smlouva o Evropské unii se přihlašuje k této 

zásadě ve své preambuli.59 Ochrana životního prostředí je zařazena mezi základní cíle 

Evropské unie podle ustanovení čl. 3 odst. 3 SEU s odkazem na vysoký stupeň ochrany 

a zlepšování kvality životního prostředí.  

Výraznou změnu do primárního práva přinesla Lisabonská smlouva, která byla 

podepsána dne 13. prosince roku 2007 v Lisabonu a vstoupila v platnost 1. prosince 

roku 2009. Na rozdíl od referendy odmítnuté Smlouvy o Ústavě pro Evropu, 

Lisabonská Smlouva pouze mění znění stávající zakládající smlouvy, tj. Smlouvu o EU 

a Smlouvu o založení ES, kterou zároveň přejmenovává na Smlouvu o fungování 

Evropské unie. Obě tyto smlouvy mají stejnou právní sílu. Lisabonská smlouva 

znamená konec Evropských společenství, jejichž nástupkyní se stává Unie.60  

 

Základy ochrany životního prostředí v unijním právu se nacházejí v hlavě XX 

(ustanovení čl. 191 – 193) SFEU. Původně 3 specifické cíle ochrany (udržování, 

ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, ochrana lidského zdraví a obezřetné a 

racionální využívání přírodních zdrojů) rozšířila Lisabonská smlouva v ustanovení čl. 

                                                 
56

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 14. 
57

    Tamtéž.   
58

    Viz. ustanovení čl. 7 akčního programu: „Cíle stanovené v článku 2 mají být naplněny sledováním 
těchto cílů, s ohledem na příslušné normy, obecné pokyny a programy Světové zdravotnické organizace 
(WHO): dosažení úrovně jakosti spodní a povrchové vody, která nepředstavuje rizika pro lidské zdraví a 
pro životní prostředí, ani na ně nemá vážný dopad, a zajištění udržitelných hodnot čerpání z vodních 
zdrojů pro dlouhodobé období.“ 
59

    „Odhodlání podporovat hospodářský a sociální rozvoj svých národů s ohledem na zásadu 
udržitelného 
rozvoje a v rámci dotvoření vnitřního trhu a posilování soudržnosti a ochrany životního 
prostředí a provádět politiku, která bude zajišťovat, že rozvoj hospodářské integrace bude provázen 
rozvojem ostatních oblastí“ 
60

     Srov. ustanovení čl. 1 SEU a ustanovení čl. 2 odst. 2 SFEU. 
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191 odst. 1 SFEU o čtvrtý, který zdůrazňuje boj proti změně klimatu (podpora opatření 

na mezinárodní úrovni čelící regionálním a celosvětovým problémům životního 

prostředí).61  Při každé činnosti zaměřené na ochranu je třeba brát v potaz čtyři 

podmínky, které jsou vymezeny v ustanovení čl. 191 odst. 3 SFEU, konkrétně se jedná 

o podmínku zohlednění dostupných vědeckých informací, regionálních podmínek, 

zohlednění ekonomického a sociálního rozvoje a podmínku možného prospěchu a 

nákladu.  

„Výše uvedená ustanovení čl. 191 až 193 SFEU nejsou bezprostředně 

aplikovatelná, na rozdíl od některých jiných ustanovení SFEU, která lze aplikovat 

přímo, není stanoven bezprostředně zákaz znečišťování nebo povinnost znečišťovatele 

platit za znečišťování. Je proto nutné uvedená ustanovení precizovat a dát jim konkrétní 

náplň v rámci sekundární legislativy.“62  

V souladu s principem integrace vymezeném v ustanovení čl. 11 SFEU, ochranu 

životnímu prostředí poskytují nepřímo i ostatní politiky, zejména politika zemědělská.    

 

2.2.2. Sekundární právo 

Doposud nebylo vydáno nařízení, které by se zabývalo ochranou vod. Z toho 

tedy vyplývá, že právními nástroji, které chrání vodu jako složku životního prostředí, 

jsou především směrnice a rozhodnutí.  

Období do vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/EHS, 

ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Water Framework 

Directive, dále jen WFD), která vstoupila v platnost dne 22. prosince roku 2000, bylo 

charakteristické přijímáním směrnic, jejichž počet neustále narůstal a které řešily jen 

konkrétně vznikající problémy63. Důvodem přijetí WFD byla tak skutečnost, že ani celý 

                                                 
61

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 160. 
62

    Tamtéž, str. 150. 
63   Směrnice Rady č. 75/440/EHS, o požadované jakosti povrchové vody určené pro odběr pitné vody v 
členských státech; Směrnice Rady č. 76/160/EHS, o jakosti vody pro koupání; Směrnice Rady č. 
76/464/EHS, o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního 
prostředí a její dceřiné směrnice; Rozhodnutí Rady č. 77/795/EHS, ustavující společný postup pro 
výměnu informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství Směrnice Rady č. 78/659/EHS, o 
jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení podpory života ryb; Směrnice Rady č. 
79/869/EHS, o metodách měření a o četnosti odběrů a rozborů povrchové vody určené pro odběr pitné 
vody v členských státech; Směrnice Rady č. 79/923/EHS, o požadované jakosti měkkýšových vod; 
Směrnice Rady č. 80/68/EHS, o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobené určitými 
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systém těchto směrnic nepokryl dostatečně celou šíři ochrany vod, protože svou 

pozornost soustředily převážně na povrchové vody a zároveň obava o jakost 

podzemních vod jako zdroje pitné vody.64  

Takřka deset let vědeckých a politických diskuzí vyústily ve vydání 

komplexního nástroje ochrany jakosti a množství vod. „Směrnice představuje jednu 

z nejsložitějších směrnic vytvořenou Evropskou komisí, která pokrývá celou oblast 

životního prostředí. Její implementace neznamená pouhou aplikaci nových technických 

norem, ale potřebu zavést zcela nový režim řízení založený na jednotce povodí, 

bez ohledu na stávající administrativní či (v případě mezinárodních vodních toků) 

národní hranice.“65  Tento požadavek znamená významné změny v dosavadním 

administrativním zajištění, ať už na úrovni jednotlivých států, tak především z pohledu 

těsnější mezinárodní spolupráce, spolupráce se však nevztahuje pouze na členské státy 

Evropské unie, ale jsou do ní zapojeny i kandidátské a přistupující země, stejně jako 

další nečlenské země, na jejichž území se jednotlivá povodí nalézají.“66 O složitosti 

svědčí i časový plán určující jednotné termíny pro splnění požadavků členskými státy a 

detailní časové vymezení jednotlivých kroků. Na rozdíl od „obyčejných směrnic“ 

implementace bude probíhat mnohem delší dobu. Harmonogram obsahuje tyto 

nejdůležitější etapy: 

- 200367 transpozice směrnice do národní legislativy 

- 2004 definování povodí, ustavení kompetentních úřadů  

- 2006 spuštění programu monitoringu 

- 2008 zpřístupnění návrhů prvních plánů povodí k projednání s veřejností 

- 2010 zavedení poplatků za vodu 

- 2012 realizace všech programů opatření 

- 2015 dosažení požadovaného zlepšení vod (tzv. „dobrý stav“) 
                                                                                                                                               
nebezpečnými látkami; Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod; Směrnice 
Rady č. 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů; Směrnice Rady 
č. 98/83/ES, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. 
64

    Viz. Chave, P.: Rámcová směrnice vodní politiky – zavádění, IWA Publishing of Alliance 
House, Londýn 2001, str. 7. 
65

    Tamtéž. 
66

    Viz. Ministerstvo životního prostředí ČR: Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v 
České republice, Praha 2004,str. 7. 
67

    V tomto výčtu etap se termínem splnění příslušné etapy myslí termín 22. prosince příslušného roku; 
srov. Chave, P.: Rámcová směrnice vodní politiky – zavádění, IWA Publishing of Alliance 
House, Londýn 2001, str. 141, také viz. Ministerstvo životního prostředí ČR: Implementace Rámcové 
směrnice EU pro vodní politiku v České republice, Praha 2004, str. 6-7. 



- 23 - 
 

- 2015 – 2021 vyhodnocení opatření a dosaženého stavu povodí, aktualizace 

příslušné plánů povodí a programů opatření 

- 2018 – 2024 implementace programů opatření  

- 2027 nejzazší termín pro definitivní dosažení cílů Rámcové směrnice       

  

Kromě již výše zmíněné péče o vodu jako celek na bázi povodí, WFD stanoví i 

jiné priority, které mění celkový přístup k ochraně vod: 

- kombinovaný přístup ke kontrole znečištění, stanovování limitních hodnot 

emisí imisí a stanovování cílů v oblasti kvality vody,68 

- náklady na zajišťování a užívání vody, které odrážejí její skutečnou cenu, 

tedy všechny náklady spojené s užíváním vody včetně nákladů na ochranu, 

zdrojů a životního prostředí musí nést uživatel, 

- zapojení široké veřejnosti do procesu rozhodování o záležitostech vodní 

politiky.69 

2.3. Právní úprava v České republice 

2.3.1. Historie právní úpravy 

Za počátky vodního práva je možné považovat římské právo, které mělo nemalý 

vliv na vývoj českého vodního práva především v 19. a na počátku 20. století. Do 

našeho práva bylo z něj převzato pojetí veřejnosti (obecného statku) tekoucích vod70, 

které bylo zakotveno i v první ucelené právní úpravě na našem území ještě v rámci 

Rakouska – Uherska, a to v Říšském vodním zákoně č. 93/1869 ř. z. Tento zákon však 

sloužil jen jako rámcový a proto na jeho základě byly vydány podrobnější zemské 

                                                 
68

    WFD vychází z kombinace dvou přístupů: „Limitní hodnoty vypouštění“ (Emission Limit Value) – 
historicky starší, založený na limitních hodnotách pro znečišťující látky a jejich vypouštění podléhá 
povolení a „Cíle pro kvalitu vody“ (Water Quality Objective) – podle účelu užití vod se vymezí jakostní 
standardy, které musí být pro tyto vody dodrženy. 
69

    Viz. Chave, P.: Rámcová směrnice vodní politiky – zavádění, IWA Publishing of Alliance 
House, Londýn 2001, str. 15, Viz. Ministerstvo životního prostředí ČR: Implementace Rámcové směrnice 
EU pro vodní politiku v České republice, Praha 2004, str. 6. 
70

    Poprvé ve Vladislavském zřízení z roku 1500, které stanovilo, že splavné řeky, stejně jako silnice, jsou 
obecným statkem. Uvedená zásada byla obsažena i v tzv. Obnovených zřízeních zemských Ferdinanda II. 
z roku 1627.  Viz. Kult, A.: Stručný úvod do římského vodního práva a jeho zásad, Vodní hospodářství 
4/2008, str. 132. 
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zákony pro Čechy, Moravu i Slezsko.71 Po obsahové stránce se lišily jen v některých 

detailech. Zemské zákony členily vody (vodstvo) na veřejné a soukromé. Český zemský 

zákon „za veřejné vody prohlásil vodní toky od místa používaného v den, kdy vstoupil 

v platnost říšský vodní zákon, k plavbě loděmi nebo vory. Tyto vodní toky byly 

považovány za veřejný statek v celém dalším toku i s vedlejšími rameny, bez ohledu na 

to, zda šlo o ramena přirozená či uměle vybudovaná. Bylo stanoveno, že veřejným 

majetkem jsou i ostatní tekoucí vody, popřípadě jezera, u nichž nebude vyvrácena 

presumpce veřejnosti buď tím, že voda již podle zákona někomu patří, anebo že k ní 

někdo prokáže soukromý právní titul.“72 Nařízením vlády č. 305/1942 Sb. byla platnost 

českého zemského zákona rozšířena i na území Moravy a bývalého Slezska. Tato 

úprava platila až do roku 1995, kdy byla nahrazena zákonem č. 11/1955 Sb., o vodním 

hospodářství. Tento právní předpis odpovídal právně-politickým poměrům tehdejší 

doby a vycházel z centrálního plánování, nadřazenosti veřejných zájmů a kladl důraz na 

administrativní nástroje ochrany vod. Následovalo přijetí zákona č. 138/1973 Sb., o 

vodách (vodní zákon), který platil až do roku 2001, tedy do přijetí v současnosti 

platného vodního zákona. Jednalo se o velmi kvalitní úpravu, která v mnoha směrech 

předběhla svou dobu.73  

 

2.3.2. Současná právní úprava 

2.3.2.1. Ústavní zakotvení 

Ústavní základy ochrany životního prostředí, jehož jednou složkou je i voda, 

mají mimořádný význam. „Skýtají ústavní podporu ekologické legislativě, dávají jí 

základní směr a mohou být použity i k prosazování práva životního prostředí 

prostřednictvím Ústavního soudu.“74  

                                                 
71

    Český zákon zemský č. 71/1870 čes. z.z., o tom, kterak lze vody užívati, ji svozovati a jí se brániti,  
Moravský zákon zemský č. 65/1870 mor. z.z., o používání i provádění vod a obraně proti nim, Slezský 
zákon zemský č. 51/1870 slez. z.z., užívání a provádění vod i obraně proti nim. 
72

     Viz. Kult, A.: Vodní právo v Českých zemích v období 1870 – 1955, Vodní hospodářství 11/2008, str. 
405. 
73

    Blíže viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 
2006, str. 69-70. 
74

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 49. 
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O ochraně životního prostředí se toliko nepřímo zmiňuje Ústava ČR ve své 

preambuli75 a v ustanovení čl. 7, konkrétní ústavní základy se tak nacházejí v Listině 

základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku. Těžiště úpravy spočívá 

v ustanovení čl. 35 Listiny, který zakotvuje právo na příznivé životní prostředí a právo 

na včasné a úplné informace o něm. Stanoví každému i povinnost neohrožovat a 

nepoškozovat životní prostředí nad rámec mu povolený zákonem. Právo na příznivé 

životní prostředí se řadí mezi základní lidská práva náležející každé fyzické osobě. 

Tohoto práva se však „nelze dovolávat přímým odkazem na Listinu, ale pouze v mezích 

zákonů, které ji provádějí. Na těchto zákonech tudíž závisí, jaký stav životního prostředí 

bude možné pokládat za příznivý, a jen s odkazem na ně se lze práva na příznivé 

prostředí domáhat.“76  Zajištění příznivého prostředí je předpokladem pro další 

související základní lidská práva, např. práva na ochranu zdraví garantovaného 

v ustanovení čl. 31 Listiny. 

 

2.3.2.2. Zákonná úprava 

Již v devadesátých letech započala příprava nového vodního zákona, který by 

nahradil přežité vodohospodářské zákony poplatné době svého vzniku. Hlavní důvody 

spočívaly v potřebě vyjasnit vlastnické vztahy k vodě77, vodním dílům a pozemkům, a 

v posílení ochrany povrchových a podzemních vod. Jeho přijetím zároveň započal 

proces implementace norem evropského práva, který byl požadavkem plánovaného 

vstupu České republiky do Evropské unie.  

Vládní návrh nového zákona, připravený Ministerstvem zemědělství ve 

spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, byl odevzdán do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v srpnu roku 2000. Po rozsáhlém projednávání ve 

výborech a Senátu byl vyhlášen dne 25. července 2001 ve sbírce zákonů v částce 98 pod 

                                                 
75

    Srov. formulaci „odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní 
bohatství,“ 
76

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 48. 
77

    „Oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 138/1973 Sb.) nejsou povrchové ani podzemní vody 
předmětem vlastnictví. Vodní zákon vycházel z tehdy účinného ustanovení článku 10 Ústavy z roku 1960 
(ústavní zákon č. 100/1960 Sb.), které stanovilo, že vedle nerostného bohatství, základních zdrojů 
energie, základního lesního půdního fondu jsou i přírodní zásoby podzemních vod, vodní toky a přírodní 
léčivé zdroje ve státním vlastnictví.“; Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 
254/2001 Sb. po novele zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 
2011, str. 22 
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číslem 254/2001 Sb. a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002 (dále jen vodní zákon).78 

Vodní zákon nahrazuje nejenom zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ale i zákon č. 

130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství a zákon č. 58/1998 Sb., o 

poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Na rozdíl od předchozího 

vodního zákona však neupravuje oblast zásobování pitnou vodou a odkanalizování, 

která je upravena samostatným zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích.79   

„Mimo vod povrchových nebo podzemních pracuje vodní zákon ještě s vodami 

dalšími, upravenými jinými právními předpisy. Tyto vody naplňují definiční znaky 

povrchových a podzemních vod, avšak v rámci vodního zákona požívají zvláštního 

režimu. Vodní zákon se na ně vztahuje, jen pokud tak výslovně stanoví (odstavec 180), 

nebo naopak, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (odstavec 281).“ 82  

Důsledné ochrany vod nelze dosáhnout pouhou úpravou vody samotné, nutná je 

i dostatečně kvalitní úprava ostatních složek životního prostředí, neboť voda, v rámci 

svého přirozeného cyklu, těmito složkami prochází.83 Těmito právními předpisy jsou 

např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 289/1995 Sb., o 

lesích.  

Vodní zákon byl již za dobu své existence celkem 12 krát novelizován, mezi 

významné novely jistě patří zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen 

„euronovela“), která zajistila soulad naší vodoprávní legislativy s komunitárním vodním 

právem k okamžiku vstupu ČR do Evropské unie.84 Poslední výraznou novelou je zákon 

č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákon č. 200/1990 

                                                 
78

    O složitém průběhu přijímání vodního zákona srov. Punčochář, P., Král, M.: Nový vodní zákon nabyl 
účinnost, Vodní hospodářství 1/2002, str. 8-10. 
79

   Viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2006, str. 
71. 
80

     Podle ustanovení § 4 odst. 1 se jedná o vody, které jsou vyhrazenými nerosty podle zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), přírodní léčivé zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon). 
81

    Podle ustanovení § 4 odst. 2 se jedná o vody definované jako důlní vody podle zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 
82

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 23 
83

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 276. 
84

    Tamtéž, str. 281. 



- 27 - 
 

Sb., o přestupcích (dále jen „velká novela vodního zákona“). Již z označení „velká“ 

vyplývá, že se jedná o rozsáhlou novelu. „Nová právní úprava si klade za cíl odstranit 

nedostatky zjištěné vodoprávními úřady při aplikaci vodního zákona v praxi a reaguje 

na vývoj společnosti, technický pokrok a potřeby regulace v oblasti vod. Novela by 

zároveň měla zohlednit pokrok v oblasti vývoje dostupnosti nových technologií 

k nakládání s vodami, zpřísněné požadavky na kvalitu podzemních a povrchových vod i 

upravené normy pro vypouštění odpadních vod.“85 Podrobně o obsahu obou novel 

pojednávám níže. 

Z hlediska systematiky je vodní zákon rozdělen na jedenáct částí, obsahem ne 

příliš vhodně umístěné části druhé až deváté jsou změny jiných zákonů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
85

    Viz. Sněmovní tisk 895/0, část č. 1/4 Vl. n. z. o vodách – EU, dostupné na: http://www.psp.cz 



- 28 - 
 

3. Cíle ochrany vod 

I s ohledem na důležitost vody pro lidstvo, pro které voda plní řadu důležitých 

funkcí, a současným ekologickým problémům (změna klimatu, nedostatek pitné vody 

v důsledku poklesu hladiny podzemní vody), právo stanoví řadu cílů, jejichž naplnění 

prostřednictvím systému nástrojů má zajistit, že i budoucí generace budou moci 

využívat dostatečné množství kvalitních vodních zdrojů, což je jistě nezbytné, neboť jak 

doufám, se již lidstvo poučilo z nadměrné exploatace vodních zdrojů, kterých jsme byli 

svědky v minulosti. Základní cíle ochrany vod se nacházejí především na úrovni unijní, 

česká právní úprava tyto cíle přebírá.  

 

3.1. Unijní cíle 

Kromě již výše zmíněných akčních programů, klíčovou úpravu cílů zaměřených 

na ochranu vod podává WFD. Tato směrnice obsahuje jednak obecně definované cíle 

v ustanovení čl. 186, které vymezují rámec ochrany vod, a pak tzv. environmentální cíle 

stanovené v čl. 4 a detailněji rozvedené v příloze č. V. Prvořadým cílem pro všechny 

vody je dosažení „dobrého stavu“ v časovém horizontu patnácti let od přijetí 

Směrnice.87 Směrnice tedy blíže vymezí požadovaný stav podzemních a povrchových 

vod, jehož má být dosaženo. Předpokladem naplnění tohoto cíle je přijímání opatření 

členskými státy, které primárně zaručí zamezení zhoršení současného stavu vod.88  

 

 

 

                                                 
86

    Cíl podle této směrnice spočívá v zabránění dalšímu zhoršení a v ochraně a zlepšení stavu vodních 
ekosystému, v podpoře udržitelného užívání vod založené na dlouhodobé ochraně dosažitelných 
vodních zdrojů. Dále se má usilovat o zvýšenou ochranu a zlepšení vodního prostředí, především 
specifickými opatřeními zaměřenými na snížení vypouštění emisí a úniků nebezpečných a prioritních 
látek. Další cíl se vztahuje výslovně na podzemní vody, u kterých má dojít k cílenému snižování 
znečišťování a zabránění dalšímu znečištění, vzhledem k jejich důležitosti. Důraz je kladen také na 
zmírnění účinků povodní a sucha. 
87

    Viz. Chave, P.: Rámcová směrnice vodní politiky – zavádění, IWA Publishing of Alliance 
House, Londýn 2001, str. 29. 
88

    Srov. ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) až c) WFD 
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3.1.1. Environmentální cíle pro podzemní vody 

Obecně dobrý stav podzemních vod je vymezen v ustanovení čl. 2 odst. 20 

WFD. Stanovený cíl pro podzemní vody89 spočívá v dosažení dobrého kvantitativního i 

chemického stavu podzemních vod ve lhůtě do 15 let od vstupu WFD v platnost. 

  

Kvantitativní stav je definován blíže v příloze č. V bodu 2.1.2 WFD a jeho 

jediným ukazatelem je úroveň hladiny podzemní vody. Ve smyslu přílohy se pak za 

dobrý kvantitativní stav útvaru podzemní vody považuje taková úroveň hladiny, kdy: 

„dlouhodobé průměrné roční odebírané množství nepřevyšuje dosažitelnou kapacitu 

zdroje podzemní vody.“  

Dobrý chemický stav vychází na rozdíl od kvantitativního již ze dvou ukazatelů, 

konkrétně se jedná o vodivost a koncentraci znečišťujících látek. Samotná definice se 

nachází v příloze č. V bodu 2.3.2., podle které dobrého chemického stavu dosahují 

útvary podzemní vody, jejichž chemické složení nevykazuje známky zasolení nebo 

jiných vniků a koncentrace znečišťujících látek není způsobilá nedosažení 

environmentálních cílů vymezených pro související povrchové vody. Navíc je 

vyžadováno, aby příslušné koncentrace znečišťujících látek nepřesahovaly normy 

kvality uplatnitelné podle jiných předpisů Společenství. 90 Konkrétní normy jakosti 

podzemních vod stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/188/ES, o 

ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.  

 

3.1.1. Environmentální cíle pro povrchové vody 

Základním cílem pro povrchové vody91 je dosažení dobrého ekologického i 

chemického stavu povrchových vod, a to opět do 15 let od vstupu WFD v platnost (tedy 

do dne 22. prosince roku 2015). Směrnice kromě dobrého ekologického stavu rozlišuje 

velmi dobrý a střední stav vod. Uvedené rozdělení rozšiřují i další dvě klasifikace 

                                                 
89

    Podle ustanovení čl. 2 odst. 2 WFD se za podzemní vody považují: „veškeré vody pod zemským 
povrchem v pásmu nasycení a v přímém kontaktu s horninovým prostředím nebo půdním podložím.“ 
90

    Ty blíže uvádí ustanovení čl. 17 WFD 
91

    Podle ustanovení čl. 2 odst. 1 WFD se za povrchové vody považují: „ vnitrozemské vody s výjimkou 
vod podzemních, brakické a pobřežní vody, ve vztahu k problematice chemického stavu se též zahrnou 
teritoriální vody.“ 
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uvedené pro případ, že vody nedosáhnou ani středního stavu. V tomto případě jsou 

klasifikovány buď jako poškozené92 nebo jako zničené93 vody. 

 

 Dobrý ekologický stav je všeobecně definován v příloze č. V bodu 1.2. WFD 

následujícím způsobem jako: „Hodnoty biologických kvalitativních složek daného typu 

útvaru povrchové vody vykazující mírnou úroveň narušení vzniklého lidskou činností, 

avšak od těch, které se obvykle vyskytují u tohoto typu vodního útvaru v nenarušených 

podmínkách, se odlišují pouze málo.“ Členské státy v rámci prováděného monitoringu 

hodnotí 4 útvary povrchových vod (řeky, jezera, brakické vody a pobřežní vody) 

pomocí stanovených parametrů (biologických, hydromorfologických, chemických a 

specifických znečišťujících látek) a z takto získaných údajů pak rozhodnou o jejich 

zařazení do jedné z příslušných kategorií stavu vod. Jednotlivé parametry směrnicí 

souhrnně označované jako „složky kvality pro klasifikaci ekologického stavu“ 

vymezené v příloze č. V bodu 1.1.: „neobsahují žádné numerické hodnoty, protože tyto 

klasifikace jsou navrženy tak, aby umožňovaly regionální odchylky přírodních 

podmínek.“94  Pro bližší nastínění například dobrý stav jezer parametr „biologická 

kvalita“ složka „fytoplankton“ je definován následovně: „Vyskytují se slabé změny ve 

složení a četnosti taxonů fytoplanktonu v porovnání s typově specifickými společenstvy. 

Tyto změny neindikují žádný zrychlený růst řas mající za následek nežádoucí narušení 

rovnováhy organismů přítomných ve vodním útvaru nebo fyzikálně-chemické kvality 

vody nebo sedimentů. Může se vyskytovat slabý nárůst četnosti a intenzity typově 

specifického kvetení planktonu.“  

Dobrým chemickým stavem povrchových vod se rozumí chemický stav, kdy 

koncentrace znečišťujících látek nepřesahují tzv. normy environmentální kvality95. 

Podrobně jednotlivé limity vymezuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
                                                 
92

    Jako poškozené se klasifikují vody, jež vykazují známky výrazných změn hodnot složek biologické 
kvality pro daný typ útvaru povrchové vody a ve kterých se odpovídající biologická společenstva 
podstatně liší od společenstev vyskytujících se v tomto typu útvaru povrchové vody za nenarušených 
podmínek. 
93

    Jako zničené se klasifikují vody, jež vykazují známky vážných změn hodnot složek biologické kvality 
pro daný typ útvaru povrchové vody a ve kterých se nevyskytuje velká část odpovídajících biologických 
společenstev obvykle žijících v tomto typu útvaru povrchové vody za nenarušených podmínek. 
94

   Viz. Chave, P.: Rámcová směrnice vodní politiky – zavádění, IWA Publishing of Alliance House, Londýn 
2001, str. 60 
95

    Ustanovení čl. 2 odst. 35 WFD normou environmentální kvality rozumí: „takové koncentrace určité 
znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, které nemají být z 
důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí překročeny.“ 
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2008/105/ES 96, o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do 

vodního prostředí Společenství a jiné normy jakosti, které jsou stanoveny podle 

ustanovení čl. 16 odst. 7 WFD. Jeden z důvodů přijetí spočívá v nebezpečnosti 

chemického znečištění pro vodní prostředí a lidské zdraví. „P řednostně je třeba zjistit 

příčiny znečištění a řešit problematiku emisí přímo u zdroje, a to ekonomicky i 

ekologicky nejúčinnějším způsobem.“ 97 

 

U některých povrchových vod, které byly výrazně ovlivněny lidskou činností, je 

nereálné očekávat, že by mohly ve vymezené lhůtě dosáhnout dobrého stavu, tak jak je 

definován výše pro srovnatelné povrchové vody. Proto pro umělé98 a silně ovlivněné 

vodní útvary99 požaduje WFD na místo dosažení dobrého ekologického stavu „pouze“ 

dosažení ekologického potenciálu a rozlišuje maximální, dobrý a střední ekologický 

potenciál.100 

 

Již výše několikrát zmíněná příloha č. V dále podrobně vymezuje monitorovací 

síť, jednotlivá monitorovací místa a četnost monitorování.  

 

3.2. Cíle v České republice 

Vodní zákon vymezuje základní cíle v ustanovení § 1 odst. 1 a jedná se o tyto 

cíle: 

 

- ochrana povrchových a podzemních vod,  

- stanovení podmínek pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i 

zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod,  

- vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, 

                                                 
96

    o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 
82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES 
97

    Viz. preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/105/ES. 
98

    Ustanovení čl. 2 odst. 8 WFD umělým vodním útvarem rozumí „útvar povrchové vody vytvořený 
lidskou činností.“ 
99

    Ustanovení čl. 2 odst. 9 WFD silně ovlivněným vodním útvarem rozumí „útvar povrchové vody, který 
má v důsledku fyzických změn způsobených lidskou činností podstatně změněný charakter.“ 
100

    Podrobně viz. příloha č. V bod 1.2.5. WFD 
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- zajištění bezpečnosti vodních děl v souladu s právem Evropských společenství,  

- přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních 

ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

 

Význam těchto cílů spočívá v tom, že: „deklarují základní principy vodního práva a 

zakotvují základní interpretační pravidla.“ 101 

 

Další cíle jsou součástí ustanovení § 23a vodního zákona, které přebírá 

environmentální cíle tak jak jsou vymezeny v rámcové směrnici. „Tyto cíle bylo podle 

požadavku směrnice 2000/60/ES nezbytné v plném znění zavést do národního právního 

řádu a prostřednictvím programů opatření v plánech povodí dosáhnout dobrého stavu 

povrchových a podzemních vod nebo dobrého ekologického potenciálu u podstatně 

změněných nebo umělých útvarů povrchových vod v časovém termínu do 22. 12. 

2015.“102 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
101

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 15. 
102

    Tamtéž, str. 97. 
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4. Nástroje ochrany vod 

„Vzhledem k tomu, že v právu životního prostředí se téměř výlučně používají 

veřejnoprávní metody právní regulace společenských vztahů, což je dáno zvláštnostmi 

životního prostředí a zvláštním účelem a cílem jeho ochrany, přizpůsobují se tomu i 

nástroje a prostředky používané v ochraně životního prostředí.“103  

Na následujících řádcích podávám systematické vymezení nástrojů. Na úvod 

provedu nejdříve věcné (obecné) vymezení nástrojů jako takových a poté přistoupím 

k platné právní úpravě nástrojů ochrany čistoty vod. Na několika místech připomenu i 

předchozí právní úpravu. 

4.1. Obecné vymezení nástrojů životního prostředí 

Nástroje životního prostředí bývají definovány jako prostředky, kterými se 

zajišťuje ochrana životního prostředí. Tyto nástroje dělíme do dvou základních skupin, 

a to na nástroje přímého působení a na nástroje nepřímého působení.  

 

Nástroje nepřímého působení jsou tvořeny prostředky spíše mimoprávní povahy, 

některým z nich však právo poskytuje formu závazného a vynutitelného pravidla 

chování. Toto je případ ekonomických nástrojů, jejichž základní funkcí je „eliminovat 

selhání tržního mechanismu a vytvořit tak situaci, kdy rozhodnutí jednotlivých aktérů 

trhu budou v souladu nejenom s jejich individuálními zájmy, ale i s celospolečenským 

zájmem.“104 Stát poskytuje subjektu možnost volby tím, že nabízí různé varianty 

chování, z nichž ty ekologické vždy zvýhodňuje. Zákon ekonomické nástroje označuje 

jako poplatky a jsou obsahem hlavy desáté vodního zákona. Poplatky tvoří vhodný 

doplněk administrativních nástrojů. 105  Mezi nástroje nepřímého působení je možné 

zařadit i různou vzdělávací a výchovnou a vědecko-technickou činnost. Jejich význam 

nelze podceňovat, neboť ani sebelepší právní úprava bez napojení na tyto nástroje sama 

nic nezmůže. 

                                                 
103

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 36. 
104

    Tamtéž, str. 46. 
105

    Blíže viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 42 – 
45. 
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Nástroje přímého působení zahrnují nástroje administrativně-právní, koncepční, 

veřejnoprávní smlouvy a jiné dobrovolně převzaté závazky.106 Mezi nástroje přímého 

působení na stav životního prostředí se zahrnují i sankční nástroje. Tyto všechny 

nástroje se uplatňují jak na úrovni vnitrostátní, tak i na mezinárodní a evropské a jsou 

vlastní právu a jeho metodám regulace.  

Podstata administrativních nástrojů spočívá v ukládání různých povinností 

formou zákazů, příkazů a omezení přímo ze zákona nebo jsou ukládány na jeho základě 

individuálními rozhodnutími orgánů veřejné správy.107 Tyto orgány nejčastěji vydávají 

povolení, souhlasy, stanoviska a vyjádření, které jsou buď přímo předpokladem pro 

výkon činnosti, nebo jsou podmínkou pro vydání příslušného povolení.108 Povětšinou se 

jedná o nástroje správního práva, které jsou vydávány před zamýšlenou činností. 

Výjimkou jsou různá nápravná opatření, která se vydávají až po činnosti a směřují 

k nápravě způsobeného závadného stavu. Mezi administrativní nástroje jsou řazeny i 

standardy, které „vyjadřují různé druhy požadavků na zachování určitého (nezbytného, 

ale aspoň ještě únosného a dosažitelného) stavu životního prostředí.“ 109 Příkladem 

těchto standardů jsou různé emisní a imisní limity, přípustné stupně znečištění složek 

životního prostředí, ale i technické parametry staveb a zařízení. 

Koncepčními nástroji rozumíme prostředky, kterými se zajišťuje šetrné 

využívání přírodních zdrojů a trvale udržitelný rozvoj. Tvořeny jsou koncepcemi, plány 

a programy, které se odlišují osobou zpracovatele, časovým úsekem, na který se 

zpracovávají, jejich rozsahem a právní závazností. Koncepce jsou nejuniverzálnějším 

nástrojem ochrany životního prostředí, neboť se v nich odráží nejvíce zásad a principů 

práva životního prostředí (zásada prevence a předběžné opatrnosti, informovanosti, 

odpovědnosti státu a původce). Svou povahou se jedná o dlouhodobé komplexní 

nástroje působící do budoucna, zpravidla zprostředkovaně. 110  „Některé jsou 

obligatorním nástrojem se závaznými ukazateli, jiné obsahují závazné části, s nimiž 

musí být v souladu rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.”111 Nejdůležitějším 

                                                 
106

    Podrobně viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, 
str. 36 – 41. 
107

    Tamtéž, str. 37. 
108

    Tamtéž, str. 38. 
109

    Tamtéž, str. 39. 
110

    Blíže viz. Damohorský, M., Stejskal, V.: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu 
práva (Sborník z konference), Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta, Praha 2003, str. 66-67. 
111

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 41.  



- 35 - 
 

koncepčním nástrojem v platné právní úpravě České republiky je územní plánování 

upravené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Dalšími koncepcemi jsou vodohospodářské plány přijímané v souladu s hlavou 

čtvrtou vodního zákona (např. plány povodí, programy opatření). 

Sankční nástroje pak přicházejí na řadu v případě, dojde-li k porušení povinností 

stanovených zákony nebo jednotlivými správními akty orgánů veřejné správy.   

 

4.2. Nástroje zaměřené na čistotu vod 

Nástroje ochrany čistoty vod se zpravidla rozdělují na dvě skupiny. První z nich tvoří 

nástroje obecné, použitelné na ochranu všech povrchových a podzemních vod. Obecný 

systém nástrojů je tvořen nástroji informačními, koncepčními, administrativními, 

ekonomickými, sankčními a kategorizací zdrojů ohrožení. Druhá pak poskytuje 

zvýšenou, lze říci doplňkovou ochranu obecných nástrojů, a zahrnuje nástroje zaměřené 

na ochranu území a některých povrchových vod.  

V platné právní úpravě vodního zákona je celý tento systém upraven v části 

první konkrétně hlava II. „Nakládání s vodami“ upravuje administrativní nástroje a 

práva a povinnosti, hlava III. nazvaná „Stav povrchových a podzemních vod“ upravuje 

informační a hlava IV. „Plánování v oblasti vod“ koncepční nástroje. Kategorizaci 

zdrojů znečištění a zvláštní režimy ochrany vod nalezneme v hlavě V. „Ochrana 

vodních poměrů a vodních zdrojů“. Ekonomické nástroje upravuje hlava X. označená 

jako „Poplatky“ a sankční nástroje jsou obsahem hlavy XII. označené jako „Správní 

delikty“. Na závěr stručně vymezuji výkon státní správy, který je obsahem hlavy XI. 

považované za institucionální nástroje. 

4.2.1. Informační nástroje 

„Hospodařit se dá jen s něčím, o čem je známo, v jakém množství a s jakou 

dostupností je k dispozici. K tomu je třeba znát také vlastnosti uvažované suroviny. Při 

hospodaření s vodou to však není tak jednoduché jako u jiných surovinových zdrojů. 

Množství vody kolísá v čase i v prostoru v závislosti na počasí i měnících se vlivech 
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klimatu. Voda se může vyskytovat na tomtéž místě znovu v různém skupenství a ve 

výrazně se lišícím množství a s odlišnou kvalitou.“112  

V souladu s požadavky článků 4 až 8 WFD vodní zákon upravuje proces 

zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (tzv. monitoring). 

Prováděním monitoringu jsou pověřeny odborné subjekty, kterými jsou v působnosti 

Ministerstva zemědělství správci povodí (státní podniky Povodí) a Zemědělská 

vodohospodářská správa113  a v působnosti Ministerstva životního prostředí Český 

hydrometeorologický ústav a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 

v.v.i.114 Monitoring zahrnuje několik nástrojů, jejichž úkolem je zejména poskytovat 

podklady pro efektivní výkon veřejné správy a poskytovat informace veřejnosti (srov. 

ustanovení § 21 odst. 2 vodního zákona).115  

 

Prvním z nich je zjišťování množství a jakosti povrchových a podzemních vod 

svěřené správcům povodí a dalším odborným institucím. Oprávnění k výkonu této 

činnosti zahrnuje např. právo vstupu na cizí pozemky a do objektů, požadovat 

bezúplatně informace od orgánů nakládajících s vodami i orgánů státní správy a uzemní 

samosprávy (ustanovení § 21 odst. 5, 6 vodního zákona).  

 

Vodní bilance je komplexním nástrojem nahrazující již ne příliš vyhovující 

systém bilancování uplatňovaný v rámci Státní vodohospodářské bilance z období před 

nabytím účinnosti současného vodního zákona. Upravena je v ustanovení § 22 odst. 1, 2 

vodního zákona a v prováděcí vyhlášce obsahující podrobné informace o obsahu 

jednotlivých částí vodní bilance.116  Složena je ze dvou částí, hydrologické a 

vodohospodářské bilance zpracovávané pro jednotlivé povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů 117  podzemních vod, čímž činí výsledné výstupy lépe 

                                                 
112

    Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 2006, 
str. 45. 
113

    Po transformaci od roku 2011 přestane ZVHS tuto funkci plnit. 
114

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 85-86. 
115

    Také viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 
2006, str. 78 
116

    Vyhláška Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 431/2001 Sb., o obsahu 
vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. 
117

    Vymezení pojmu v ustanovení § 2 odst. 12 vodního zákona. 
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využitelné pro rozhodování orgánů, plánování v oblasti vod a hodnocení stavu 

povrchových podzemních vod.118  

Hydrologická bilance srovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob 

v povodí za období jednoho roku. Každoročně ji sestavuje Český hydrometeorologický 

ústav na základě údajů získaných z monitorovací sítě a jednak z ohlašovací povinnosti 

odběratelů a znečišťovatelů vod.119 Od ledna roku 2008 je plnění ohlašovací povinnosti 

zajišťováno prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí zřízeného Ministerstvem životního prostředí.120 Složena je 

z bilance množství a bilance jakosti vod. Výstupy hydrologické bilance jsou pak 

podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance. 

Vodohospodářská bilance sestavovaná správci povodí obsahuje hodnocení 

dopadů činností na povrchové a podzemní vody. Porovnává výše zamýšlených, 

skutečných a předpokládaných odběrů a povoleného vypouštěného znečištění 

s kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody.  

Souhrnnou vodní bilance vodní bilanci zajišťuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 

s Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka (ustanovení § 1 odst. 3 prováděcí vyhlášky). 

„Kapacita vodních zdrojů se mezinárodně porovnává s přepočtem ročního množství tzv. 

obnovitelné vody na jednoho obyvatele. V České republice představuje tento parametr 

zhruba jednu pětinu celosvětového průměru a asi polovinu evropského. S uvážením 

těchto poměrů bylo vypočteno, že průměrný objem vody k pokrytí potřeb jen pro naše 

obyvatelstvo a průmysl činí zhruba 1,5 násobek světového průměru. Z toho vyplývá 

potřeba racionálního hospodaření s vodou.“121 

 

Vytváření a vedení evidence (informační systém) a jejich správa byla vodním 

zákonem122  svěřena ministerstvům zemědělství a životního prostředí, které měly 

postupovat v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

                                                 
118

     Kubala, P., Tlapáková, M.: Vodní bilance, Vodní hospodářství 11/2003, str. 291. 
119

     Viz. ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. 
120

     Blíže viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele 
zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 89 
121

     Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 2006, 
str. 48. 
122

     Viz. ustanovení § 21 odst. 3 vodního zákona. 
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správy. V roce 2005 byl zahájen mezirezortní projekt s názvem Informační systém 

veřejné správy – VODA, jehož cílem je: „poskytovat odborné a široké veřejnosti 

dostatek informací pro rozhodování, vzdělávání a obecnou informovanost,(…) pokud 

možno efektivně a na jednom místě.“ 123  Strukturu tvoří 4 základní záložky124 

zpřístupněné na vodohospodářském portálu na příslušné internetové adrese.125 

Charakteristickým logem je symbol otočených kapek ve státních barvách. 

Odbor životního prostředí pracuje i s dalšími informačními systémy (Povodňový a 

informační systém, Informační systém monitoringu ARROW, Hydroekologický 

informační systém, Digitální báze vodohospodářských dat126). 

 

„Výsledky zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod se 

v návaznosti na účely popsané v § 21 odst. 1 uplatní také při zpracovávání plánu povodí 

(§ 24) a pro zpracování souhrnných zpráv vládě (§ 26 odst. 7) a reportingu Evropské 

Komisi o implementaci příslušných směrnic ES, zejména pak rámcové směrnice.“ 127 

Informační nástroje tak zabírají důležité místo v systému nástrojů ochrany čistoty vod, 

neboť jsou předpokladem pro následnou koncepční a administrativní činnost. 

 

 

Právo na informace o životním prostředí jako takové je zakotveno v českém 

právním řádu v čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a souvisí s obecným 

právem na informace. Subjekty se však tohoto práva nemohou dovolávat přímo (srov. 

čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), ale jen v mezích zákonů právo 

provádějící. Takovým zákonem je zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 

životním prostředí, který definuje 3 formy zveřejňování informací jejich zpřístupněním 

na základě žádosti, aktivním zpřístupňováním informací a dále osvětou, vzděláváním a 

výchovou veřejnosti v oblasti životního prostředí. Poskytování informací je bezplatné 

s výjimkou úhrady na kopie, datové nosiče apod.  

                                                 
123

    Podrobnosti viz. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, stav ke dni 31. 12. 2009, 
vydalo Ministerstvo zemědělství, Praha 2010, str. 80. 
124

    Aktuální informace, Evidence ISVS, Plánování v oblasti vod a Projekt ISVS – VODA. 
125

    Dostupné na: http://www.voda.gov.cz 
126

    Blíže viz. http://www.mzp.cz/cz/informacni_systemy 
127

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 87 
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4.2.2. Koncepční nástroje 

Koncepční nástroje jsou významným nástrojem ochrany životního prostředí, 

šetrného využívání zdrojů a také prostředkem k zajištění trvalého rozvoje.128 V této 

kapitole se zaměřím na územní plánování upravené zvláštními zákony s vazbami na 

vodní zákon a na plánování v oblasti vod. 

 

4.2.2.1. Územní plánování 

„Územní plánování je státem, kraji a obcemi organizovaná činnost, která slouží 

k vytváření komplexních předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.“129 

Územní plánování je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), jehož ustanovení § 18 a 19 vymezují cíle a úkoly, 

jichž má být dosaženo územním plánováním.130  

 

Územní plánování mimo jiné: 

- stanoví limity využití území 

- vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud 

nevznikají podle zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje jejich ochranu, 

- navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho společensky nejefektivnější 

urbanistický rozvoj 

- navrhuje pořadí výstavby a využití území 

- navrhuje územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního 

uspořádání území apod.131 

 

                                                 
128

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 40. 
129

    Tamtéž, str. 204. 
130

    Ustanovení § 18 stavebního zákona uvádí: „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.“ 
131

    Viz. Dudová, J.: Koncepční nástroje v oblasti ochrany vod, str. 1, 
 dostupné na: http://www.cspzp.com/dokumenty/konference01/dudova.doc. 
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Nástroje územního plánování tvoří dvě na sebe navazující kategorie nástrojů. 

První tvoří koncepční nástroje zahrnující územně plánovací podklady, politiku 

územního rozvoje a územně-plánovací dokumentaci. Územně plánovací podklady 

nejsou sice právně závazné, slouží však jako podkladový materiál pro pořízení nebo 

změnu politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a pro rozhodování o 

území. „Jejich význam spočívá v tom, že jsou v nich shromážděny údaje a informace 

nepostradatelné pro vlastní územně plánovací činnost a pro rozhodování o území.“132 

Územně plánovací dokumentace tak vymezí základní požadavky na určení a využití 

území. Na územní plánování navazují zejména nástroje plošné ochrany vod, resp. 

vodních zdrojů, a to institut chráněných oblastí přirozené akumulace vod a ochranných 

pásem a institut citlivých a zranitelných oblastí.133 Ačkoli se nejedná přímo o koncepční 

nástroje, je podle mého názoru vhodné zmínit významnou činnost vodoprávních úřadů 

v územním řízení spočívající ve vydávání závazných stanovisek, které jsou nezbytnou 

podmínkou pro vydání územního rozhodnutí,134 a stanovisek, které jsou podkladem pro 

vydání politiky územního rozvoje a pro opatření obecné povahy.135 „Jsou nejúčinnějším 

prostředkem k ochraně životního prostředí v územním řízení, i když nejsou podle 

stavebního zákona (§4 odst. 2) a podle § 149 SpŘ samostatným správním 

rozhodnutím.“136 

Druhou kategorií jsou realizační nástroje, a to územní rozhodnutí, územní 

opatření a také regulační plán137. Územním opatřením o stavební uzávěře, které omezuje 

nebo zakazuje stavební činnosti ve vymezeném území, může dojít např. k zákazu 

stavebních činností v ochranném pásmu vodního zdroje. 

 

Stavební zákon dále v ustanovení § 1 odst. 1 umožňuje „sloučení postupů podle 

tohoto (stavebního) zákona s postupy posuzování vlivů na životní prostředí.“ Územní 

plánování je tak úzce propojeno s koncepcí plánování v oblasti vod a s nakládáním 

s vodami. 

                                                 
132

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 207. 
133

    Viz. Dudová, J.: Koncepční nástroje v oblasti ochrany vod, str. 1, 
 dostupné na: http://www.cspzp.com/dokumenty/konference01/dudova.doc. 
134

    Srov. ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. 
135

    Srov. ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. 
136

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 215. 
137

    Ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. – regulační plán je koncepčním nástrojem územního 
plánování, ale v zastaveném území a ve schváleném rozsahu nahrazuje územní rozhodnutí. 
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4.2.2.2. Plánování v oblasti vod 

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost státu a jeho účelem je 

vymezit a vzájemně sladit veřejné zájmy ochrany vod jako jedné ze složek životního 

prostředí, snížit nepříznivé účinky povodní a sucha a zabezpečit udržitelné užívání 

vodních zdrojů, zejména určené pro zásobování pitnou vodou.138  

 

Plánování v oblasti vod má na našem území dlouholetou tradici. „První plán 

výstavby kanálu Dunaj – Odra byl zpracován již v roce 1700. Bez vodohospodářských 

plánů nemohly být vybudovány soustavy rybníků na Pardubicku ve 14. stol. a v jižních 

Čechách v 16. stol.“139 Velmi významným nástrojem v oblasti plánování se později stal 

Státní vodohospodářský plán republiky Československé, zpracovaný v letech 1949 až 

1953 a schválený tehdejší vládou, který poprvé souhrnně zpracoval problematiku 

zásobování pitnou vodou a jakosti vod. Dále dal podnět k soustavnému sledování a 

vyhodnocování údajů o přírodních podmínkách ovlivňující vodní zdroje a hospodaření 

s vodou. Tento plán byl v roce 1975 nahrazen vydáním Směrného vodohospodářského 

plánu. Rozsah prací na tomto plánu byl z dnešního pohledu ohromný. Na pracích se 

podílelo přes 300 vodohospodářů z různých institucí a bylo využito obrovské množství 

podkladů. 140  Vycházel již z vymezených povodí a dílčích povodí. Směrný 

vodohospodářský plán byl se spoustou změn platný do přijetí plánů povodí podle 

vodního zákona (srov. ustanovení § 127 odst. 15). „Plánování v oblasti vod se od 

předchozího vodohospodářského plánování liší zejména okruhem řešených problémů, 

který se již nezaměřuje pouze na pokrývání požadavků na využívání vodních zdrojů a 

požadavků na ochranu před škodlivými účinky, ale zabývá se také řešením 

environmentálních cílů a požadavků na ochranu vod, vodních útvarů a vodních a na 

vodu vázaných ekosystémů.“  141  

Platná právní úprava vymezuje plánování v oblasti vod v hlavě IV (ustanovení § 

23 – 26).  V souladu s požadavky WFD uvedené v čl. 13 a její přílohy VII, zaměřené na 

                                                 
138

    Viz. ustanovení § 23 odst. 1 vodního zákona. 
139

    Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 2006, 
str. 236. 
140

    Tamtéž. 
141

    http://www.poh.cz/VHP/vhp.htm 
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plány povodí a jejich obsah, má být vypracován pokud možno jednotný mezinárodní 

plán vzájemnou koordinací členských států pro každou mezinárodní oblast povodí ležící 

na území Společenství. WFD je: „stěžejní dokument, který určuje celoevropský vývoj 

v oblasti ochrany vod k dosažení jejich dobrého stavu v rámci tří plánovacích 

šestiletých období k rokům 2009, 2015 a 2021 a jejich realizaci do roku 2015, 2021 a 

2027. Členské státy musí v souladu s touto směrnicí vyhodnotit stav všech vodních 

útvarů na jejich území a přijmout příslušné plány povodí a programy opatření ke 

zlepšení stavu těchto vodních útvarů.“ 142 Základními koncepčními nástroji jsou plány 

povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, které tvoří podklad k výkonu veřejné 

správy.143  

Plány povodí se podle ustanovení § 24 odst. 2 vodního zákona zpracovávají na 

třech úrovních, a to pro mezinárodní oblasti povodí (mezinárodní plány povodí), části 

mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (národní plány povodí) a dílčí 

povodí. Velká novela vodního zákona tímto vymezením reagovala na upozornění 

Evropské komise na neúplnou nebo nesprávně provedenou transpozici WFD, tím, že do 

té doby používané názvy plánů na národní úrovni, tedy „Plán hlavních povodí“ a „plány 

oblastí povodí“ nahradila termíny „národní plány povodí“, resp. „plány dílčích 

povodí“.144 Celá koncepce do té doby prováděná v rámci tzv. prvního cyklu plánování 

z let 2004 až 2009 vycházela nesprávně pouze ze dvou rovin. Plán hlavních povodí ČR 

a plány dílčích povodí budou v druhém cyklu plánování nahrazeny novými plány 

předpokládanými platnou právní úpravou. Plán hlavních povodí České republiky byl 

schválen vládou dne 23. května 2007 usnesením č. 562. „Plán hlavních povodí České 

republiky sice není dokument požadovaný Rámcovou směrnicí, nicméně je významným 

strategickým dokumentem pro podporu plánování v oblasti vod.“145 Dokumentem 

stanovené cíle se zaměřily na hospodaření s povrchovými a podzemními vodami, na 

ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů 

vycházejících z cílů ochrany vod, na udržitelné užívání těchto vod, na ochranu před 

škodlivými účinky těchto vod a na zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické 

stability krajiny. Plán je složen ze závazné části (vyhlášené nařízením vlády č. 262/2007 

                                                 
142

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 91 
143

    Viz. ustanovení § 23 odst. 2 vodního zákona. 
144

    Srov. Sněmovní tisk 895/0, část č.1/4 Vl. n. z. o vodách – EU, dostupné na: http://www.psp.cz 
145

    http://www.mzp.cz/cz/plan_hlavnich_povodi. 
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Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky) a z nezávazné 

směrné části. 

Území České republiky náleží do tří mezinárodních oblastí povodí (mezinárodní 

oblast povodí Labe, mezinárodní oblast povodí Odry a mezinárodní oblast povodí 

Dunaje), proto členské státy, jejichž území se nachází na jednom z výše uvedených 

povodí, zabezpečují zpracování jednotlivých mezinárodních plánů povodí. Tuto činnost 

provádí Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství v rámci aktivit 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před 

znečištěním a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.146 Tímto koordinovaným 

přístupem k plánování by mělo dojít k naplnění požadavku dobrého stavu vod 

vymezeného WFD.147 Jednotlivá znění plánů pro všechny tři mezinárodní oblasti 

povodí jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.148 

Tyto plány se člení na 2 části, kde v části A je obsažena charakteristika vodstva 

v povodí, problémy nakládání s vodami a návrhy opatření, příp. jednotlivé projekty. 

Část B pak odpovídá národním částem plánů, které jsou zde začleněny.149  Tři národní 

plány povodí (pro povodí Dunaje, Labe a Odry) byly zpracovány odborem ochrany vod 

Ministerstva životního prostředí na základě úkolu č. II. 3. z usnesení vlády ČR č. 

562/2007, o plánu hlavních povodí.150  

Podle ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví: 

„cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních 

ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření a trvale 

udržitelné užívání vod a pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické 

stability krajiny.“  

Důležitou součástí národních plánů je souhrn programů opatření, které jsou 

hlavními nástroji k dosažení těchto cílů.151 Vypracování programů opatření požaduje 

WFD v ustanovení čl. 11. Při jejich tvorbě se vychází z informací získaných 

monitoringem podzemních a povrchových vod. Obsahovou náležitostí každého 

programu jsou základní opatření vymezující minimální požadavky ochrany vod, které 

                                                 
146

    Viz. ustanovení § 24 odst. 3 vodního zákona. 
147

    Srov. Plán Mezinárodní oblasti povodí Odry, str. 6. 
148

    Dostupné na: http://www.mzp.cz/cz/plany_mezinarodnich_povodi. 
149

    Viz. ustanovení § 24 odst. 12 vodního zákona. 
150

    Viz. Plán národní části mezinárodní oblasti povodí Labe, str. 7. 
151

    Viz. ustanovení § 26 odst. 1 vodního zákona. 
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v případě potřeby rozšiřují tzv. doplňující opatření. Výčet těchto opatření je uveden 

v příloze č. VI části B WFD. Předpokladem úspěšnosti programů opatření je jejich 

náležitá implementace do práva členských států a uplatňování „účinných, přiměřených a 

odrazujících“ sankcí členskými státy v případě porušení přijatých národních opatření.152 

Příslušné programy opatření, vymezené pro období plánování let 2010 - 2015, lze nalézt 

v závazných částech plánů oblastí povodí vždy pro místně příslušnou část povodí na 

území kraje.153 Národní plán povodí Dunaje, národní plán povodí Labe a národní plán 

povodí Odry má být doplněn plány pro dílčí povodí.154 Tyto plány dílčích povodí mají 

v budoucnu stanovit návrhy programů opatření pro jednotlivá dílčí povodí.  

 

„I když to vodní zákon po novele č. 150/2010 Sb. výslovně nestanoví, podléhají 

národní plány povodí posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. Národní plány 

povodí schvaluje (obdobně jako dřívější Plán hlavních povodí České republiky) vláda. 

Velká novela nově stanoví, že národní plány povodí vydává Ministerstvo zemědělství 

jako opatření obecné povahy (§ 25 odst. 4). U plánu dílčích povodí je pořízení a 

schvalování stejné jako u dřívějších plánů oblasti povodí.“155  

 

Další harmonizace a koordinace s ostatními zájmy na využívání území probíhá 

v procesu územního plánování, pro které jsou jak plány povodí, tak plány pro zvládání 

povodňových rizik podkladem. Plány povodí jsou také podkladem pro vodoprávní 

řízení. Dále jsou plány povodí podkladem pro správce povodí k podávání podnětů, 

návrhů a vyjádření vodoprávním úřadům a jiným správním úřadům. Nutno zdůraznit, že 

plánování přímo zasahuje rovněž do práv a povinností jednotlivců bez nutnosti dalšího 

individuálního správního aktu.156 

 

                                                 
152

    Srov. ustanovení čl. 23 WFD. 
153

    Blíže viz. http://www.mzp.cz/cz/plany_narodnich_casti_mezinarodnich_povodi. 
154

    Na rozdíl od plánů oblastí povodí, zákon počítá s celkovým počtem deseti dílčích povodí. V povodí 
Dunaje tři dílčí povodí – dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčí povodí Dyje a dílčí povodí ostatních 
přítoků Dunaje. V povodí Labe pět dílčích povodí – dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí 
Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a 
ostatních přítoků Labe. V povodí Odry dvě dílčí povodí – dílčí povodí Horní Odry, dílčí povodí Lužické Nisy 
a ostatních přítoků Odry. 
155

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 100. 
156

    Tamtéž, str. 93-94. 
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4.2.3. Práva a povinnosti 

4.2.3.1. Obecné nakládání s vodami 

Teorie správního práva i judikatura chápe nakládání s vodami jako veřejné 

užívání, kterým rozumí: „užívání všeobecně přístupných materiálních statků, které 

odpovídá jejich účelovému určení, předem neomezeným okruhem uživatelů.“ 157 Dva 

druhy veřejného užívání jsou obecné a zvláštní užívání, které se odlišují způsobem 

svého vzniku a okruhem subjektů. Právo k obecnému užívání vzniká subjektům přímo 

ze zákona, na rozdíl od zvláštního užívání, které vzniká až na základě správního aktu 

vydaného příslušným správním úřadem. Tyto úřady tak získávají kontrolu a přehled nad 

užíváním vod. Okruh subjektů obecného užívání je v podstatě neomezený, může jím být 

kdokoli, kdo splňuje zákonné požadavky, kdežto v případě zvláštního užívání může být 

uživatelem pouze osoba, která je ke zvláštnímu užívání oprávněna ze správního aktu. 

Vodní zákon označuje veřejné užívání legálním pojmem nakládání 

s povrchovými a podzemními vodami a samotný pojem vymezuje v ustanovení § 2 odst. 

9 vodního zákona. Pojem nakládání s povrchovými a podzemními vodami je chápán 

jako: „nejobecnější pojem pro veškeré zákonem vyjmenované aktivity související 

s využíváním těchto vod.“158  „Nakládání s vodami je nejdůležitějším (a stěžením) 

institutem vodního práva.“159 Rozumí se jím vzdouvání vod pomocí vodních děl, 

využívání energetického potenciálu, využívání k plavbě nebo plavení dřeva, k chovu 

ryb nebo vodní drůbeže, odběr vod, vypouštění odpadních vod a další způsoby 

využívání vlastnosti vod, nebo ovlivňování množství, průtoku, výskytu a jakosti. 

  

Obecné nakládání s vodami upravené v ustanovení § 6 vodního zákona se týká 

jen povrchových vod, neboť každé nakládání s vodami podzemními se považuje za 

zvláštní nakládání. Aby bylo možné považovat nakládání s vodami za obecné, musí 

splňovat zákonem vymezené podmínky.  

První z nich stanoví omezení odběru nebo jiného nakládání s vodami pro 

každého uživatele jen pro osobní potřebu, čímž došlo k vyloučení užívání vod pro 

                                                 
157

    Viz. Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 7. vydání, C.H.Beck, Praha 2009, str. 325 - 326. 
158

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 19 – 20. 
159

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 37. 
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podnikatelské účely z režimu obecného nakládání. Taktéž vyloučil jednání, jehož cílem 

je nad míru přiměřenou poměrům zabránit užívání ostatním.  

Základním charakterem obecného užívání dále je to, že k němu není potřeba 

zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, 

mechanickou nebo jinou energii.160 Povolení nebo souhlas však není ani potřeba 

k zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na pozemcích nebo stavbách 

nebo ke změně přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými 

účinky těchto vod (ustanovení § 6 odst. 2 vodního zákona). 

Zákon dále stanovuje, že obecně je možné nakládat s vodami jen na vlastní 

nebezpečí. Zbavuje tak odpovědnosti za případné škody správce vodních toků, vlastníky 

vodních děl a jiné osoby.161 

Příkladem, kdy dochází k užívání vody v režimu obecného nakládání, je např. 

využití k rekreačním účelům, vodním sportům, získávání vodních organismů, odběry 

vody k zalévání zahrad, ovšem za předpokladu, že zvláštní zákon nestanoví jinak.162 

Rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy může vodoprávní úřad obecné 

nakládání s povrchovými vodami bez příslušné náhrady upravit, omezit, popřípadě až 

zakázat, pokud tak vyžaduje veřejný zájem (zejména z důvodu bezpečnosti osob nebo 

v případě obecného nakládání, které ohrožuje jakost nebo zdravotní závadnost vod, 

narušuje přírodní prostředí, zhoršuje odtokové poměry, poškozuje břehy vodní díla a 

zařízení a další, vymezené v ustanovení § 6 odst. 3 vodního zákona). 

 

Ačkoli se nejedná o obecné nakládání s vodami, další případy užívání vod, kdy 

zákon nevyžaduje příslušné povolení, jsou obsahem ustanovení § 7 a ustanovení § 8 

odst. 3 vodního zákona. Prvním z nich je institut užívání povrchových vod k plavbě a 

odběru vody potřebné k provozu plavidel. Ochrana vod, zejména jakosti, je zde 

zajištěna stanovením dodatečných podmínek pro jednotlivé provozovatele plavidel 

z hlediska technického vybavení a dále vymezením zákazu plavby na povrchových 

vodách (např. v ochranných pásmech vodních zdrojů 1. stupně). Z tohoto zákazu 

existuje řada výjimek pro zákonem zmíněné subjekty (ustanovení § 7 odst. 6 vodního 

                                                 
160

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 25. 
161

    Tamtéž. 
162

    Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
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zákona). Povolení není vyžadováno ani k čerpacím pokusům při provádění 

hydrogeologického průzkumu nebo průzkumu vydatnosti vodního zdroje podzemní 

vody.163 Dále pro odběry za účelem zjišťování stavu povrchových a podzemních vod, 

pro jednorázové odběry při záchranných pracích, po předchozím projednání 

s vodoprávním úřadem odběry při cvičení a zásahu zákonem vymezených subjektů. 

Novým ustanovením dle velké novely vodního zákona jsou 2 poslední případy, kdy není 

potřeba povolení a to k využívání energetického potenciálu podzemních vod, 

nedochází-li k odběru nebo čerpání podzemní vody a k využívání a konečně k využívání 

důlních vod organizací při hornické činnosti pro její vlastní potřebu nebo vypouštění 

důlních vod organizací. 

 

 

Ostatní činnosti jsou považovány za zvláštní nakládání s povrchovými a 

podzemními vodami a tyto činnosti podléhají povolení nebo souhlasu vodoprávního 

úřadu. Na rozdíl od obecného nakládání, vodní zákon v žádném ustanovení neobsahuje 

definici. V pochybnostech, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními 

vodami a dále o jaký druh nakládání se jedná, rozhoduje vodoprávní úřad. Oprávnění se 

vždy vydává konkrétnímu subjektu. 

 

4.2.3.2. Povinnosti 

S každým výkonem oprávnění jsou však nutně spojeny i povinnosti. Ty vodní 

zákon vymezuje v ustanovení § 5. Základní povinností každého je dbát o ochranu vod, 

zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání a dbát, aby nedocházelo 

k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných 

zájmů chráněných zvláštními zákony.164 Tyto povinnosti jsou obecné a vztahují se na 

všechny, kteří nakládají s vodami bez ohledu na to, zdali je k tomu potřeba povolení 

vodoprávního úřadu. Další konkrétní povinnosti se ukládají subjektům, které nakládají 

s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním účelům. Nakládáním s vodami 

k výrobním účelům se rozumí zejména podnikatelská činnost v zemědělské nebo 
                                                 
163

    To neplatí, pokud jejich délka dosáhne 14 dnů a odběr vody přesáhne 1 l/s ( viz. ustanovení § 8 
odst. 3 písm. a) vodního zákona). 
164

    Např. zákon č. 258/2002 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí. 
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průmyslové výrobě a nakládání s vodami je pro tuto činnost nezbytné.165 Ve své výrobě 

jsou povinni provádět úpravy, které vedou k hospodárnému využívání vodních zdrojů a 

zároveň vždy zohledňovat nejlepší dostupné technologie (BAT – Best Available 

Techniques), přičemž technikou se rozumí: „jak používaná technologie, tak způsob, 

jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno a vyřazováno z činnosti.“ 166 

Cílem velké novely bylo upravit pojem srážkových vod pro povrchové vody 

vzniklé dopadem atmosférických srážek na stavby a upravit nakládání s nimi v souladu 

se stavebním zákonem167 (srov. ustanovení § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky o obecných 

požadavcích na využívání území168). Není-li vyřešeno nakládání se srážkovými vodami 

ze staveb, stavební úřad nesmí vydat pro takovou stavbu stavební povolení. Podrobnější 

úprava je součástí nové vyhlášky o technických požadavcích na stavby169, která ve svém 

ustanovení § 6 odst. 4 stanoví povinnost pro stavby mít zajištěno odvádění srážkových 

vod, pokud nejsou ovšem zadržovány pro další využití. Přednostně zasakováním a není-

li to možné, provádí se zasakování do povrchových vod. Jsou-li znečištěny závadnými 

látkami nebo jejich nadměrné množství má řešit vhodné technické opatření. Ustanovení 

§ 5 odst. 3 vodního zákona ukládá navíc stavebníkům další povinnosti při provádění 

nebo jiné změně staveb. Jsou povinni stavby zabezpečit zásobováním vodou a odvádět, 

čistit, popřípadě jinak zneškodňovat odpadních vody z nich.  

 

4.2.4. Administrativní nástroje 

Administrativní nástroje jsou zařazeny mezi přímé nástroje ochrany vod a tvoří 

je povolení, souhlas a vyjádření upravené v hlavě druhé vodního zákona. Tyto nástroje 

se uplatňuji na základě principu prevence, který musí být zde dodržován co 

nejdůsledněji, neboť znečištěni vod, zejména podzemních, a způsobená ekologická 

újma by mohla být neodstranitelná.170 

 
                                                 
165

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 26 
166

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 23. 
167

    Viz. Sněmovní tisk 895/0, část č. 1/4 Vl. n. z. o vodách – EU, dostupné na: http://www.psp.cz 
168

    Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. 
169

    Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
170

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 285. 
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4.2.4.1. Povolení  

Povolení náleží důležité místo mezi nástroji ochrany vod, neboť jeho získání 

vyžadují činnosti s nejvýznamnějšími vlivy na stav vod. Vodní zákon rozeznává 

povolení k nakládání s vodami tak i povolení k jiným zvláštním činnostem. 

 

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami  

Jedná se o základní institut vodního práva upravený ustanoveními § 8 – 14 

vodního zákona. Povolení k nakládání s vodami je konstitutivním správním 

rozhodnutím, které zakládá práva a ukládá povinnosti fyzickým nebo právnickým 

osobám. Bez jeho získání nelze s povrchovými nebo podzemními vodami nakládat, 

ledaže se jedná o obecné nakládání s povrchovými vodami nebo je nakládání s nimi 

možné bez povolení (viz. výše). Povolení uděluje příslušný vodoprávní úřad na základě 

žádosti oprávněné osobě po provedení vodoprávního řízení. Řízení o vydání povolení je 

tedy řízením zcela návrhovým, vodoprávní úřady nemohou řízení zahájit z vlastního 

podnětu. Na vydání povolení k nakládání s vodami není právní nárok, proto i případné 

neudělení musí být řádně odůvodněno. Příslušný úřad nemůže vydat povolení 

k nakládání s vodami, které má již povoleno jiná osoba.171 Obsah žádosti a náležitosti 

rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami jsou obsahem vyhlášky.172  

Ustanovení § 9 vodního zákona vymezuje podstatné náležitosti povolení 

k nakládání s vodami. První z nich je časově omezená doba platnosti, která musí být 

vždy určena přesně, není proto umožněno vydávat povolení na dobu neurčitou. „Dobu 

platnosti povolení vodoprávní úřad stanoví takovou, aby žadateli, resp. oprávněnému, 

umožnila určitou jistotu v provozování povoleného nakládání s vodami a ekonomickou 

návratnost vložených prostředků. Nemůže povolit nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami na dobu delší než žadatel uvedl.“173 Maximální a minimální 

hranice jsou obsahem ustanovení § 9 odst. 2, 6, 7, 8 vodního zákona. Povolení 

k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let a pokud 

                                                 
171

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 31-33. 
172

    Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávních 
úřadů. 
173

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 34. 
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odpadní vody obsahují nebezpečnou nebo zvlášť nebezpečnou látku podle přílohy č. 1 

k vodnímu zákonu je hranice stanovena na maximální dobu 4 let. Je-li předmětem 

povolení využívání energetického potenciálu vod, nesmí být vydáno na dobu kratší než 

30 let. Na dobu užívání vodního díla je omezeno povolení k nakládání vod vzdouváním 

nebo akumulací. Odstavec 3 téhož paragrafu stanoví povinnost vodoprávnímu úřadu, 

který vydal povolení k vypouštění odpadních vod podléhající zpoplatnění na dobu delší 

než 1 rok, stanovit v něm i výši povoleného ročního odběru. Dalšími náležitostmi jsou 

účel a rozsah povoleného nakládání, jejichž porušení je spojeno s příslušnými sankcemi. 

 Velká novela vodního zákona zrušila institut prodloužení povolení k nakládání 

s vodami (do té doby zakotvený v ustanovení § 9 odst. 4 ve znění před velkou novelou 

vodního zákona174) a k témuž účelu má teď sloužit forma žádosti o změnu povolení 

k nakládání s vodami. Jedinou výjimku tvoří: „nově zavedená opce pro provozovatele 

vodních elektráren, kdy jim bude vodoprávní úřad muset povolení na žádost prodloužit, 

pokud jim nebyla uložena sankce za opakované porušení vodního zákona, v § 9 odst. 6 

je síla jejich postavení při projednávání novely zákona více než zjevná.“ 175  Změna 

doby platnosti je upravena tak, že povolení nezanikne do doby, dokud není o žádosti 

rozhodnuto za předpokladu, že byla podána před uplynutím doby platnosti. Ustanovení 

§ 12 vodního zákona pak vyjmenovává případy, kdy vodoprávní úřad může z moci 

úřední změnit nebo zrušit povolení. Vodoprávní úřad není povinen zrušit povolení 

k nakládání s vodami, ani když o to požádá oprávněný. Ustanovení § 12 odst. 3 vodního 

zákona uvádí, kdy tak učinit musí vždy („dikce změní nebo zruší“), je-li to nezbytné 

k např. k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí, ke splnění programů 

snížení znečištění povrchových vod, pro zásobování pitnou vodou podle plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací.  

Povolení k nakládání s vodami však zaniká: 

  

- uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,  

                                                 
174

    Toto ustanovení znělo: „ dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu oprávněného 
prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.“ 
175

    Horáček, Z. : Krátké zamyšlení nad novelou vodního zákona z pohledu jejího spoluautora, České 
právo životního prostředí číslo 1, Česká společnost pro právo životního prostředí, Praha 2010, str. 110 – 
111. 



- 51 - 
 

- zánikem vodního díla, které nakládání s vodami umožňovalo, pokud vodoprávní 

úřad do 1 roku od zániku díla nestanoví lhůtu a podmínky k uvedení díla do 

původního stavu, marným uplynutím této lhůty,  

- zánikem právnické nebo smrtí fyzické osoby, pokud nedošlo přechodu 

oprávnění na právního nástupce. 

 

Souhrn činností, ke kterým je třeba získat povolení, uvádí ustanovení § 8 odst. 1 

vodního zákona demonstrativně. 176  Zákon pamatuje i na situaci, kdy oprávněná osoba 

nemůže nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami v rozsahu nebo způsobem 

uvedeným v povolení (ustanovení § 11 odst. 2 vodního zákona), náhradu však 

požadovat nemůže ani na správci vodního toku, ani na vlastníku vodního díla. Vodní 

zákon sice přiznává tzv. věcný charakter některým povolením spojeným s vlastnictvím 

staveb a pozemků, takže mohou přecházet na nabyvatele, nevznikají z nich však práva 

k cizím pozemkům. 

 

Povolení k vypouštění odpadních vod 

Ochrana jakosti vod před odpadními vodami, tak jak je v současné době 

vymezena vodním zákonem, rozlišuje mezi vypouštěním odpadních vod do vod 

povrchových nebo do vod podzemních. Pro každé z nich vymezuje jiné podmínky, za 

kterých k němu může docházet.  

„Právní režim ochrany povrchových vod v podstatě vychází ze skutečnosti, že 

k vypouštění odpadních vod dochází a v budoucnu docházet bude.“ 177  Takové 

vypouštění proto zákon podmiňuje vydáním povolení vodoprávního úřadu. Při 

povolování vodoprávní úřad přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu 

povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a zároveň zvažuje 

možnosti omezování znečištění hned od jeho zdroje a případné využití odpadních vod. 

Směřují tedy k posílení důrazu na dosažení dobrého stavu vod, jakožto hlavního cíle 

                                                 
176

    Např. u povrchových a podzemních vod jejich odběr, vzdouvání, akumulaci, vypouštění odpadních 
vod, využívání ekonomického potenciálu, využívání pro chov ryb nebo vodní drůbeže za účelem 
podnikání a další. 
177

    Viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2006, 
str. 99. 



- 52 - 
 

definovaného rámcovou směrnicí a promítnutého mimo jiné do ustanovení § 23a 

vodního zákona.178  

Ve vydaném povolení vymezí vodoprávní úřad vždy objem vypouštěných 

odpadních vod a příslušné limity a hodnoty přípustného znečištění. Tyto limity 

podrobně vymezuje nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech. Nařízení pracuje s termíny emisní limity179, emisní standardy180, imisní 

standardy181, cílový stav jakosti vod182, které definuje v ustanovení § 2 písm. d) e) g) a 

h).  

Dnem 1. ledna roku 2010 vstoupila v platnost povinnost stanovovat emisní 

limity v povolení k vypouštění odpadních vod kombinovaným přístupem (tzv. 

souhrnný princip). Tato povinnost vyplynula z ustanovení čl. 10 WFD a byla do 

českého práva transformována vodním zákonem (ustanovení § 38 odst. 8) a nařízením 

vlády č. 61/2003 Sb. v ustanovení § 6 odst. 11.183 Podstata kombinovaného přístupu 

spočívá v tom, že vodoprávní úřad stanoví v povolení cílové emisní limity184 při 

současném dodržení emisních i imisních standardů a cílového stavu vod s přihlédnutím 

k nejlepším technikám výroby a technologiím zneškodňování odpadních vod. Nejlepší 

dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod se rozumí: „nejúčinnější 

a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění 

                                                 
178

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 136 
179

    Emisními limity jsou: „nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které stanoví 
vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.“  
180

    Emisními standardy jsou: „nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod uvedené 
v příloze č. 1 k nařízení.“  Stanoveny jsou zvlášť pro městské a zvlášť pro průmyslové odpadní 
vody  v jednotce hmotnosti na jednotku objemu (v mg/l). 
181

    Imisní standardy jsou: „nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů přípustného znečištění povrchových 
vod v jednotkách hmotnosti, radioaktivity nebo bakteriálního znečištění na jednotku objemu, které jsou 
stanoveny v příloze č. 3 k nařízení.“  
182

    Cílovým stavem jakosti vod je: „stav splňující cíle ochrany vod uvedené v příloze č. 2 k nařízení.“  
Příloha slovně vymezí, čeho má být dosaženo, např. stav bez přítomnosti organismů s potenciálně 
patogenními a toxickými vlastnostmi, neporušená samočisticí schopnost vod. 
183

    V ustanovení § 2 písm. j) nařízení, kde je podána definice, je kombinovaný přístup vymezen jako: 
„způsob stanovení cílových emisních limitů při současném dodržení emisních a imisních standardů a 
cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a 
nejlepším dostupným technologiím zneškodňování odpadních vod.“ 
184

    Viz. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., které cílovými 
emisními limity rozumí: „emisní limity, které musí být plněny od data stanoveného v povolení.“ 
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odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.“185 Z toho vyplývá, že 

emisní limity nemohou být mírnější než emisní standardy. „Kombinovaný způsob 

emisních limitů lze definovat i tak, že množina emisních limitů (stanovených pro úplnou 

množinu bodových zdrojů znečistění) musí zajistit splnění imisních standardů a cílovou 

jakost v úplné množině zájmových profilů/úseků.“ 186  Zjednodušeně řečeno, 

kombinovaným přístupem bude uplatněno jak omezení znečištění prostřednictvím 

kontroly zdroje, tak stanovení cílů kvality vody, jichž by mělo být ve vodních útvarech 

dosaženo.187  

Takto je vymezen kombinovaný přístup dle současně platného nařízení vlády č. 

61/2003 Sb., podle kterého stanovují vodoprávní úřady emisní limity. Vodní zákon po 

velké novele však již v ustanovení § 38 odst. 8 zmiňuje normy environmentální kvality 

(ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/105/ES; dále jen „NEK“). 

Toto ustanovení stanoví, že při povolování vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním 

toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění 

povrchových vod, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění odpadních vod a 

náležitostmi a podmínkami povolení, včetně specifikací nejlepších dostupných 

technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod. NEK budou využívány jako 

ukazatel při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Seznam NEK 

bude součástí novelizovaného znění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které však do doby 

vypracování této práce nebylo přijato.  

Jelikož stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem není nejsnadnější, byl 

zejména pro vodoprávní úřady a Českou inspekci životního prostředí vypracován 

Metodický pokyn odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí. V jeho příloze 

č. III se nachází vlastní metodika stanovování emisních limitů kombinovaným 

způsobem. „Metodika je založena na kombinaci aplikace principu skládačky (puzzle), 

kdy každý vodní útvar, řešený jako samostatná jednotka nezávisle na ostatních vodních 

                                                 
185

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 27 
186

    Viz. Nesměrák, I.: Stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem, Vodní hospodářství 
11/2004, str. 330. 
187

    Viz. Chave, P.: Rámcová směrnice vodní politiky – zavádění, IWA Publishing of Alliance House, 
Londýn 2001, str. 17. 
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útvarech, musí vyhovět emisním a imisním požadavkům, a řešení v celém povodí nad 

zájmovým profilem. Do řešení pomocí skládačky vstupují všechny útvary povrchových 

vod tekoucích i stojatých.“188 Hlavním charakteristickým rysem skládačky je provádění 

výpočtů pro jednotlivé vodní útvary, do kterých jsou zaústěny odpadní vody, jako 

samostatné jednotky. Dále se předpokládá, že na horním konci útvaru jsou nebo budou 

dodrženy požadavky na imisní standardy stanovené příloze č. 3 k nařízení a hledá se 

takové řešení, které zajistí dodržení těchto limitů i na dolním konci vodního útvaru. 

Tento princip tedy umožňuje řešit jednotlivé vodní útvary nezávisle na sobě jak 

v prostoru, tak v čase.189 Ke zjednodušení aplikace kombinovaného přístupu v praxi má 

sloužit software (KOMJAK) s uživatelskou příručkou, přístupné ke stažení 

z internetových stránek Ministerstva životního prostředí nebo Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. M.  

Vodní zákon dále umožňuje vodoprávnímu úřadu povolit vypouštění odpadních 

vod s ukazateli vyššími, než jsou hodnoty stanovené v ustanovení § 38 odst. 8 vodního 

zákona a v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Demonstrativní výčet těchto výjimečných 

případů, povolovaných na žádost a jen po nezbytnou dobu, vodní zákon uvádí 

v ustanovení § 38 odst. 12 (např. uvádění čistírny do provozu, zkušební provoz). 

Naopak přísnější přípustné hodnoty znečištění může vodoprávní úřad uložit v případě, 

vyžaduje-li tak přímo aplikovatelná norma Evropských společenství nebo jednotlivé 

plány povodí.190 Zákon dále ukládá tomu, kdo vypouští odpadní vody, povinnost měřit 

objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a tyto údaje předávat vodoprávnímu 

úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.191 

 

  Na rozdíl od vypouštění odpadních vod do vod povrchových, přímé vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních je zakázáno. Tento zákaz je výslovně uveden 

v ustanovení § 38 odst. 7 vodního zákona a tato „úprava odstranila nedostatečnou 

transpozici směrnice Rady č. 80/86/EHS, o ochraně podzemních vod před znečištěním 

                                                 
188

    Viz. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 
o citlivých oblastech, Příloha č. III, str. 24. 
189

    Taktéž, str. 25 – 29. 
190

    Viz. ustanovení § 38 odst. 10 vodního zákona. 
191

    Viz. ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona. 
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způsobeným určitými nebezpečnými látkami ošetřením tzv. nepřímého vypouštění 

odpadních vod.“ 192 V ojedinělých případech je možné vypouštět přes půdní vrstvy do 

podzemních vod odpadní vody z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci 

nebo ze staveb poskytujících služby, vznikající jako produkt lidského metabolismu a 

činností v domácnostech. Z toho tedy vyplývá, že není možné vypouštět průmyslové 

odpadní vody. Povolení k vypouštění vydá vodoprávní úřad jen v případě, že není 

technicky nebo podle právních předpisů možné odpadní vody vypustit do kanalizace 

nebo do vod povrchových a o vlivu na jakost podzemních vod se vyjádřila osoba 

s odbornou způsobilostí. „P ředpokládá se, že odpadní vody budou nejdříve vyčištěny na 

úroveň stanovenou příslušným vodoprávním úřadem.“ 193  

„V souvislosti s rozšířením možnosti nepřímého vypouštění odpadních vod bylo 

v odst. 8 doplněno zmocnění pro nařízení vlády, které stanoví náležitosti a podmínky 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.“194 Podle ustanovení § 38 

odst. 8 vodního zákona je vodoprávní úřad vázán při povolování vypouštění odpadních 

vod do vod podzemních ukazateli vyjadřující stav podzemní vody v příslušném útvaru, 

ukazateli a hodnotami přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými 

hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Při povolování vypouštění odpadních 

vod do vod podzemních lze vycházet z údajů získaných na základě monitoringu 

podzemních vod (ustanovení § 21 vodního zákona) a z údajů vodní bilance (ustanovení 

§ 22 vodního zákona).195  

 

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky 

do kanalizace 

Ustanovení § 16 odst. 1 vodního zákona požaduje povolení k vypouštění odpadních 

vod, u nichž existuje důvodný předpoklad o obsahu jedné nebo více zvlášť 

                                                 
192

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 104. 
193

    Tamtéž. 
194

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 135 
195

    Tamtéž, str. 136 
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nebezpečných závadných látek, do kanalizace196. Takové složení odpadních vod je 

typické pro průmyslové výroby. Úprava tohoto administrativního nástroje vychází 

z požadavků směrnice Rady č. 76/464/EHS, o znečištění způsobeném určitými 

nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí společenství, a dceřiných 

směrnic197, které: „jednoznačně požadují stanovovat emisní limity na výpusti odpadních 

vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky z výrobního zařízení nebo na výpusti ze 

zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování těchto vod. Důvodem je ředění a jiné 

procesy, které v kanalizaci probíhají, a které mohou změnit koncentraci i chemický stav 

zvlášť nebezpečné látky tak, že po smísení s jinými odpadními vodami již není možné 

řádně měřit požadované parametry a porovnávat je s limity pro vypouštění.“ 198  

Obsahem této směrnice jsou dva seznamy znečišťujících látek, které byly oba 

transponovány do přílohy č. 1 k vodnímu zákonu. Na základě čl. 7 této směrnice Vláda 

ČR usnesením č. 339/2004 Sb. schválila Program na snížení znečištění povrchových 

vod nebezpečnými závadnými látkami pro období let 2004 – 2009. Ministerstvo 

životního prostředí má prosazovat opatření, která byla vymezena v tomto programu. 

V roce 2009 byl na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/11/ES, o 

znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí 

Společenství, vypracován stejnojmenný program na další období let 2010 – 2013. Tento 

program má sloužit zejména vodoprávním úřadům při vydávání rozhodnutí ve 

vodoprávním řízení a při přijímání dalších opatření zaměřených na snížení znečištění 

povrchových vod nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami. Dále jej 

má využívat i Česká inspekce životního prostředí při plánování a realizaci kontrolní 

činnosti v této oblasti a jednotlivé subjekty, které nakládají s nebezpečnými nebo zvlášť 

nebezpečnými závadnými látkami. Z hlediska struktury je plán rozčleněn na 8 částí, 

                                                 
196

    Kanalizace není v tomto ustanovení nijak blíže specifikována, proto je důvodné předpokládat, že se 
jedná o všechny kanalizace, nejen ty pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).  
197

    Směrnice Rady č. 82/176/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění rtuti 
z elektrolytické výroby chloru a alkalických hydroxidů, Směrnice Rady č. 83/513/EHS, o mezních 
hodnotách a jakostních cílech při vypouštění kadmia, Směrnice Rady č. 84/156/EHS, o mezních 
hodnotách a jakostních cílech při vypouštění rtuti z odvětví mimo elektrolytickou výrobu chloru a 
alkalických hydroxidů, Směrnice Rady č. 84/491/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech při 
vypouštění hexachlorcyklohexanu, Směrnice Rady č. 86/280/EHS, o mezních hodnotách a jakostních 
cílech při vypouštění určitých nebezpečných látek uvedených v Seznamu I přílohy Směrnice Rady č. 
76/464/EHS, ve znění dodatků Směrnic Rady č. 88/347/EHS a 90/415/EHS. 
198

     Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 55. 
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poslední tvoří přílohy. Hledisky samotné ochrany čistoty vod se zabývá Část C, 

stanovící emisní a imisní standardy, odkud byly tyto standardy a požadavky 

nezvyšování převzaty do vodoprávní legislativy nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech, a to konkrétně do přílohy č. 2 a 3 tohoto nařízení.199 

„V souvislosti s tímto programem je třeba připomenout povinnost vodoprávního úřadu 

změnit nebo zrušit platná povolení k nakládání s vodami, bude-li to nezbytné pro 

splnění tohoto programu [§ 12 odst. 3 písm. c)].“200 

Další směrnicí je WFD, která zavádí v příloze č. X seznam prioritních látek a 

prioritních nebezpečných látek pro vodní prostředí a v čl. 16 požaduje přijetí 

specifických opatření na cílené snížení vypouštění, emisí a úniku těchto látek.201 Institut 

prioritních látek jako zvláštní kategorii nebezpečných látek promítla velká novela 

vodního zákona do ustanovení § 39 odst. 3 vodního zákona a předpokládá přijetí 

seznamu těchto látek nařízením vlády.   

Úprava povolení k vypouštění odpadních vod vychází ze stanovení emisních 

limitů tzv. kombinovaným způsobem. 202  Vodoprávní úřad vymezí v povolení 

k vypouštění odpadních vod do kanalizace i povinnost zřídit kontrolní místo, způsob 

měření objemu vypouštěných odpadních vod, míru jejich znečištění zvláště 

nebezpečnými látkami a způsob předávání výsledků měření.  Při této činnosti 

vodoprávní úřad přihlíží ke schválenému kanalizačnímu řádu. Je-li však instalováno 

zařízení, které má odstraňovat zvlášť nebezpečné závadné látky a takové zařízení je pro 

tuto činnost dostatečně a prokazatelně účinné, vodoprávní úřad může vydat podmínky 

provozu takového zařízení v povolení, které nahradí výše uvedené povinnosti.  

„Pro úplnost je třeba doplnit, že v případě vypouštění odpadních vod 

neobsahujících zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace pro veřejnou potřebu je 

nutno postupovat v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

                                                 
199

    Viz. Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami 
a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami 2010–2013, str. 7 – 16. 
200

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 144 
201

    Tamtéž. 
202

    Srov. ustanovení § 16 odst. 3 vodního zákona. 
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kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích).“203  

 

Stavební povolení k vodním dílům  

Nakládání s vodními díly právní úprava podmiňuje získáním povolení, pokud 

nepostačuje jen ohlášení nebo se jedná o některý z případů, kdy není vyžadováno ani 

jedno z nich. Stavební povolení vyžaduje vodní zákon k provedení vodních děl, k jejich 

změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění. Vodní díla 

zákon definuje jako stavby sloužící ke vzdouvání a zadržování vod, usměrňování 

odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, 

ochraně před škodlivými účinky vod nebo k dalším účelům. Jejich demonstrativní výčet 

uvádí ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona.204 Odstavec 2 téhož ustanovení pak 

obsahuje výčet jednoduchých zařízení, u nichž není povolení potřeba. O tom, zda se 

jedná o vodní dílo v případě pochybností, rozhodne vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad, 

který vydává povolení k vodním dílům je speciálním stavebním úřadem podle 

stavebního zákona. 205  

Vodní díla, která mají sloužit k nakládání s vodami, které podléhá vydání 

povolení k nakládání s vodami (srov. výše), mohou být povolena, jen pokud bylo 

povolení k nakládání s vodami vydáno nejpozději současně s vydáním povolení 

k provedení nebo změně vodního díla. „Z tohoto ustanovení jednoznačně plyne priorita 

povolení nakládání s vodami jako účelu užívání vodního díla před povolením jeho 

stavby. Prakticky bude obvykle povolováno nakládání s vodami a s tím související vodní 

dílo současně. I v tomto případě jde o dvě různá vodoprávní povolení s průběhem a 

např. s různým okruhem účastníků řízení, který je dán i rozdílnou právní úpravou 

vodoprávního řízení k povolení nakládání s vodami a vodoprávního řízení o povolení ke 

zřízení vodního díla.“206 Toto neplatí, je-li vydáváno integrované povolení (viz. níže), 

zde se povolení k provedení nebo změně vodního díla nevydává.  

                                                 
203

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 74 
204

    Např. přehrady, studny, stavby vodoprávních řadů, kanalizační stoky, čistírny odpadních vod. 
205

    Srov. ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. 
206

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 51. 
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Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti a podmínky, za 

kterých se vydává a k jakému účelu má vodní dílo sloužit. Omezení pro povolování 

vodních děl, jejich změnu, změnu užívání a jejich odstraňování spočívá v povinnosti 

vždy zohlednit ochranu vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Předmětem zkoumání 

vodoprávního řízení tak bude to, zda díla nevytvářejí bariéry pohybu ryb a vodních 

živočichů v obou směrech vodních toků, což není povoleno. Výjimky z tohoto přísného 

požadavku prolamují vodní díla určené pro chov ryb a vodní díla k hrazení bystřin a 

strží, dále požadavky na ochranu před povodněmi a případy, kdy nelze z technických 

důvodů nebo vysokých nákladů zajistit volný pohyb ryb a vodních živočichů. Nově 

může také vodoprávní úřad ve stavebním povolení vyžadovat předložení provozního 

řádu vodního díla. S okamžikem zániku povolení k nakládání s vodami, vydaného podle 

ustanovení § 8 odst. 1 vodního zákona, spojuje zákon povinnost vodoprávního úřadu 

rozhodnout o podmínkách dalšího trvání, popřípadě odstranění vodního díla. Tuto 

povinnost ukládá vodoprávní úřad vlastníku vodního díla z úřední povinnosti, a pokud 

není vlastník takového díla zjištěn, postupuje vodoprávní úřad tak, že výkon těchto 

povinností uloží jiné osobě a není-li taková osoba, náklady pak nese stát.207 Vodoprávní 

úřad také může nařídit zastavení prací na stavbě v průběhu realizace vodního díla nebo 

její odstranění a to z příkazu povodňového orgánu obce.  

 

Velká novela vodního zákona zavádí tzv. výrobkový přístup, který má 

zjednodušit povolovací řízení u některých vodních děl, u nichž postačí pouze ohlášení 

vodoprávnímu úřadu. Jedná se o možnost, nikoliv o povinnost, ohlášení, neboť z dikce 

„postačí“ vyplývá volba stavebníka buď stavbu ohlásit postupem podle § 15a vodního 

zákona nebo si požádat o stavební povolení k vodnímu dílu podle § 15 vodního 

zákona.208 „Hlavním cílem je snížení administrativní zátěže při zachování stejné úrovně 

ochrany povrchových a podzemních vod.“209 Při tomto ohlášení se postupuje přiměřeně 

podle ustanovení stavebního zákona. Vodní zákon v ustanovení § 15a odst. 2 uvádí 

obsah takového ohlášení, jednou z náležitostí je i způsob vypouštění odpadních vod. 

„Zákon přímo neurčuje způsob vypouštění z ohlašovaných vodních děl, lze tedy 

předpokládat, že z nich lze vypouštět odpadní vody nejen do vod povrchových nebo 

                                                 
207

    Viz. ustanovení § 59 odst. 5 vodního zákona. 
208

    Srov. http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/novela-vodniho-zakona/otazky-a-odpovedi. 
209

    Viz. Sněmovní tisk 895/0, část č. 1/4 Vl. n. z. o vodách – EU, , dostupné na: http://www.psp.cz 
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podzemních, ale i do kanalizace pro veřejnou potřebu neukončené čistírnou odpadních 

vod.“210 K vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vyžadováno vyjádření 

příslušného správce vodního toku a stanovisko správce povodí, v případě vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních je nutné předložit vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí a stanovisko správce povodí, které tvoří obsah ohlášení. Na rozdíl od 

povolení k vypouštění odpadních vod vydaného vodoprávním úřadem, ohlášením 

získané povolení k vypouštění odpadních vod nemá časově omezenou platnost.211  

Pod tento režim spadají vodní díla určená pro čištění odpadních vod do kapacity 

50 EO (běžně označované jako domovní čistírny odpadních vod), jejichž podstatnou 

součástí je výrobek označovaný CE212 podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Pod vodní dílo, 

ohlašované podle § 15a odst. 1 vodního zákona, lze zahrnout i stavby (popř. zařízení) 

sloužící k přívodu odpadních vod do čistírny a odvodu z čistírny, jelikož tyto slouží 

výlučně k provozu čistírny. Jestliže by se jednalo o samostatná vodní díla, která by 

musela být povolována samostatně, význam výrobkového přístupu by ztrácel smysl.213 

Ochrana čistoty vod je zde zajišťována také stanovením povinnosti vlastníku díla, který 

musí nechávat provádět technické revize osobou odborně způsobilou v pravidelných 

intervalech a výsledky revize předávat vodoprávnímu úřadu.214 

 

Vydání stavebního povolení ani ohlášení není vyžadováno u stavebních úprav 

vodovodů a kanalizací, kterými se nemění jejich trasa. 

 

 

                                                 
210

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 68 
211

    Srov. ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona a ustanovení § 15a odst. 4 věta první; Viz. Horáček, Z., 
Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem č. 150/2010 Sb., 
účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 72 
212

    Ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. uvádí: „Označení CE na stanoveném výrobku 
vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj 
vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen 
stanovený postup.“ 
213

    Viz. http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/novela-vodniho-zakona/otazky-a-odpovedi/k-
charakteru-vyrobkovych-cistiren.html. 
214

    Viz. ustanovení § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona. 
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4.2.4.2. Integrované povolení 

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v právu EU 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2008/1/ES215, o integrované prevenci a 

omezování znečištění (IPPC směrnice – Integrated Prevention and Pollution Control 

Directive). Jeho podstatou je, na rozdíl od složkového přístupu, dosáhnout maximální 

ochrany životního prostředí jako celku. Do českého práva byl transponován přijetím 

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), který 

svým ustanovením § 48 doplnil ustanovení § 126 vodního zákona o odstavec 5. 

Podstatou integrovaného přístupu je zavedení integrovaného rozhodování, které 

nahrazuje vydávání jednotlivých rozhodnutí podle složkových předpisů. Vztaženo na 

vodní zákon, jedná se o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 

povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 

kanalizace, souhlasy ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní 

poměry a rozhodování o havarijních plánech, jsou-li vydávána pro zařízení, která 

spadají do kategorizace provedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci.216 

Většina těchto zařízení spadá i pod okruh zařízení, u kterých probíhá posuzování vlivů 

na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů. Není ovšem vyloučeno, aby 

proběhlo integrované rozhodování i o jiných zde neuvedených zařízeních na základě 

zásady dobrovolnosti z rozhodnutí samotného provozovatele. V rámci jednoho 

správního řízení tak dochází k posouzení všech vlivů na životní prostředí.217 Ostatní 

ustanovení zákona však vydáním integrovaného povolení nejsou dotčena (zejména 

omezení platnosti povoleného nakládání s vodami).  

Výsledkem integrovaného rozhodování zahajovaného na žádost je vydání 

povolení obsahující podmínky pro provoz zařízení zajišťující ochranu životního 

prostředí a zdraví člověka. Tyto podmínky je nutno vždy porovnávat s nejlepšími 

dostupnými technikami (BAT), které definuje ustanovení čl. 2 odst. 12 směrnice 

IPPC. 218  Evropská komise zajišťuje systém výměny informací o jednotlivých 

                                                 
215

    Nahradila směrnici rady 96/61/EC. 
216

    Kategorie zařízení tvoří energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický 
průmysl, nakládání s odpady, ostatní průmyslové činnosti. 
217

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 235. 
218

    Nejlepší dostupnou technikou rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich 
provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních 
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technologiích mezi členskými státy k nalezení potenciálních BAT, jejichž výsledkem 

jsou pak přehledy doporučených BAT (tzv. referenční dokumenty nejlepších 

dostupných technik - BREF).219 Seznamy průřezových i sektorových BREF v České 

republice jsou zveřejňovány i prostřednictvím internetu.220 V oblasti ochrany čistoty 

vod se uplatní především BREF z roku 2002 „Běžné čištění odpadních vod a odpadních 

plynů“ 221 

Velká novela také nově upravila vztah oprávnění dle zákona o integrované 

prevenci a vodního zákona tak, že subjekty oprávněné z rozhodnutí vydaného podle 

zákona o integrované prevenci se budou považovat za subjekty oprávněné222 podle 

vodního zákona. „Toto řešení zejména odstraňuje jistou nelogičnost v současné úpravě 

vodního zákona – vzhledem k tomu, že účelem IPPC není vyvazovat subjekty podle něho 

oprávněné z povinností podle vodního zákona.“223  

 

4.2.4.3. Souhlas 

Dalším administrativním nástrojem je souhlas upravený v ustanovení § 17 

vodního zákona. Fyzickým a právnickým osobám je zde stanovena povinnost získat 

souhlas od příslušného vodoprávního úřadu. „Povaha souhlasu z hlediska formy bude 

záležet na navazujícím úkonu jiného správního orgánu. Bude-li po vydání souhlasu 

následovat např. stavebně-povolovací řízení obecného stavebního úřadu, platí, že 

vodoprávní úřad vydá k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska (§ 149 

zákon č. 500/2004 Sb.), jehož obsah bude pro jiný správní orgán závazný. Bude-li 

                                                                                                                                               
hodnot emisí, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, a pokud to není možné, alespoň tyto emise 
omezit a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek: a) „technikou“ rozumí jak 
používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a 
vyřazováno z činnosti; 
b) „dostupnou technikou“ rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení v 
příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na 
náklady a přínosy, ať již tato technika je nebo není v příslušném členském státě používána či vyráběna, 
pokud je provozovateli za rozumných podmínek dostupná; 
c) „nejlepší“ rozumí nejúčinnější z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako 
celku 
219

    Viz. Petržílek, P.: Zákon o integrované prevenci a právní ochrana povrchových a podzemních vod, 
Vodní hospodářství 7/2002, str. 203. 
220

    Dostupné na http://www.ippc.cz/obsah/referencni/dokumenty/ 
221

    http://www.ippc.cz/dokumenty/DC0064 
222

    Oprávněný je definován ustanovením § 8 odst. 2 vodního zákona. 
223

    Viz. Sněmovní tisk 895/0, část č. 1/4 Vl. n. z. o vodách – EU, dostupné na: http://www.psp.cz 
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posouzení požadovaného záměru dle odst. 1 ze strany vodoprávního úřadu konečné 

(tzn., že nebude již následovat jiný postup jiného orgánu), vydá vodoprávní úřad 

souhlas ve vodoprávním řízení formou správního rozhodnutí.“224  

Souhlas je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž sice není třeba 

povolení podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní poměry. Jedná se například o 

stavby a zařízení na pozemcích, na kterých se nacházejí koryta vodních toků, ke 

stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů a další zákonem stanovené.225 Nejde 

tedy o vodní díla nebo nakládání s vodami.  

Souhlas není časově omezen na určitou dobu jako v případě povolení, avšak 

zákon umožňuje vodoprávnímu úřadu stanovit dobu, na kterou se souhlas uděluje. 

Navíc obsahem souhlasu mohou být i podmínky stanovené vodoprávním úřadem (srov. 

ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona). Souhlas vodoprávního úřadu je vydáván po 

skončení vodoprávního řízení, které bylo zahájeno na návrh žadatele a je závazným 

podkladem pro další řízení (např. pro stavební řízení).226 Žadatel předkládá k žádosti 

doklady stanovené ve vyhlášce227 (srov. ustanovení § 8 – 10 a přílohu č. 10 k vyhlášce 

obsahující vzor žádosti o udělení souhlasu). Zákon rovněž pamatuje na situace, kdy není 

k určitým činnostem souhlasu potřeba, výhradně k činnostem v rámci cvičení 

ozbrojených nebo záchranných složek (srov. ustanovení § 17 odst. 4 vodního zákona). 

Euronovela vodního zákona zrušila výjimku stanovící, že souhlas vodoprávního úřadu 

není potřeba ke stavbám, které podléhají pouze režimu ohlášení stavebnímu úřadu podle 

ustanovení § 104 a n. stavebního zákona.228  

 

 

 

 

                                                 
224

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 75 
225

    Blíže viz. ustanovení § 17 odst. 1 vodního zákona. 
226

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 58.; srovnej také znění ustanovení § 17 odst. 3 
vodního zákona. 
227

    Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávních 
úřadů.  
228

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 59. 
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4.2.4.4. Vyjádření 

Na rozdíl od předchozích nástrojů, vyjádření není správním rozhodnutím a tak 

nemůže povolení nebo souhlas nahradit. „Vyjádření nezasahují autoritativním 

způsobem do subjektivních práv nebo povinností fyzických nebo právnických osob.“229 

Podstatou vyjádření upraveného ve vodním zákoně v ustanovení § 18 je právo (nikoli 

povinnost) každého požádat vodoprávní úřad o získání informace, zda jím zamyšlená 

stavba nebo jiná činnost, která může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, 

jakost nebo množství vod, je přípustná. Výsledkem je pak vyjádření úřadu o tom, zda je 

záměr podle zákona možný, popřípadě za jakých podmínek. Tímto postupem tak 

dopředu fyzická nebo právnická osoba zjistí, zda započít s realizací záměru, aby 

nedošlo ke zbytečnému plýtvání finančních prostředků.230 Příslušným vodoprávním 

úřadem je obecní úřad s rozšířenou působností s výjimkami, kdy si tak vyhradí krajský 

úřad. Není zřejmě vyloučeno, aby doba platnosti vyjádření byla vodoprávním úřadem 

omezena.231 

 

4.2.5. Kategorizace zdrojů ohrožení 

Vodní zákon upravuje v hlavě V. právní režim dvou nejvýznamnějších zdrojů 

ohrožení jakosti vod. Konkrétně se jedná o odpadní vody a závadné látky. „Na tomto 

místě je nutno upozornit na striktní oddělení problematiky odpadních vod od oblasti 

zacházení se závadnými látkami podle § 39, přestože v praxi může docházet v některých 

případech k jejich prolínání. Závadné látky jsou kategorií odlišnou od odpadních vod a 

na zacházení s nimi se vztahují odlišné povinnosti.“ 232 Obsahem této hlavy jsou i 

havárie a opatření k nápravě, posledně jmenované však spadají spíše svou povahou do 

sankčních nástrojů a v praxi jsou nejčastěji ukládány spolu s uloženými sankcemi. Proto 

je v této práci blíže vymezím v rámci kapitoly zaměřené na sankční nástroje. 

 

                                                 
229

    Viz. S 677-SJS/2000. 
230

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 60. 
231

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 77. 
232

    Tamtéž, str. 131. 
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4.2.5.1. Odpadní vody 

Právní režim odpadních vod je zaměřen na ochranu povrchových a podzemních 

vod před bodovými zdroji znečištění. Tento nástroj výrazně dopomáhá k udržení a 

zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod.  

Vodní zákon v ustanovení § 38 obsahuje rozsáhlou definici složenou 

z pozitivního a negativního vymezení. Odpadními vodami chápe: „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.“233 

Základním znakem tedy je to, že voda má po svém použití změněnou jakost, kterou je 

vždy třeba zkoumat před jejím použitím a porovnat s jakostí po jejím použití.234 Bez 

ohledu na jakost se vždy považují jako odpadní vody průsakové vody z odkališť, pokud 

je nevyužije pro vlastní potřebu provozovatel odkaliště, a vody průsakové ze skladů 

odpadů. Odpadními vodami pak nejsou (negativní vymezení) vody z drenážních 

systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící vody užité na plavidlech a 

pro vodní turbíny, u kterých došlo jen ke zvýšení teploty, nepoužité minerální vody 

z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody.  

Předchozí právní úprava považovala za odpadní vody také vody srážkové. 

Ačkoliv pojem srážkové ani dešťové vody jako samostatnou kategorii vodní zákon 

neuváděl. Vycházelo se z toho, že atmosférické srážky po dopadu na zemský povrch se 

z povrchových vod stanou vodami odpadními, pokud byly použity a v důsledku toho se 

změnila jejich jakost nebo došlo k jejich svedení do jednotné kanalizace, kde došlo ke 

smísení s odpadní vodou. Velká novela vodního zákona zavedla definici srážkových 

vod do ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Odpadními vodami poté nejsou srážkové 

vody z dešťových oddělovačů, pokud tyto splňují podmínky stanovené vodoprávním 

úřadem ve vydaném povolení. Dále odpadními vodami nejsou ani srážkové vody 

vznikající splachem z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod 

závadnými látkami řešeno technickým opatřením dle vyhlášky vydané podle zvláštního 

zákona.  

                                                 
233

    Viz. ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona 
234

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 103 
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Jednotlivé druhy odpadních vod vymezuje nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech, které vymezuje dvě kategorie, průmyslové odpadní vody235 a 

městské odpadní vody236. Zařazení nějaké vody podle výše uvedených definic mezi 

odpadní vody má především význam z hlediska povinností, které ukládá vodní zákon 

k ochraně povrchových a podzemních vod.237 Každý, kdo nakládá s povrchovými a 

podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu. Proto vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a podzemních je možné na základě vydaného povolení příslušným 

vodoprávním úřadem (o povolení k vypouštění odpadních vod pojednávám v kapitole o 

administrativních nástrojích).  

 

„Vodní zákon zná i jiné způsoby zneškodňování odpadních vod než výše uvedené 

vypouštění odpadních vod jak uvádí jeho ustanovení v § 5 odst. 3.“238  

Jiným takovým způsobem je například akumulace odpadních vod v bezodtoké 

jímce (žumpa), pro který uvádí povinnost jejich zneškodňování způsobem 

neohrožujícím jakost povrchových nebo podzemních vod. 239  Žumpa je podzemní 

vodotěsná jímka, která se buduje pouze tam, kde odpadní vody nelze odvádět do 

kanalizace zakončené centrální čistírnou odpadních vod, nebo v místech, kde odpadní 

vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny. Žumpy se nesmějí 

opatřovat odtokem ani přepadem, neboť žumpa není zařízením způsobilým snížit 

znečištění akumulovaných odpadních vod. K vypouštění nečištěných odpadních vod tak 

nelze ze strany vodoprávního úřadu vydat povolení. 240  Všechny přiváděné a 

shromážděné městské odpadní vody musejí být ze žumpy vyváženy a hygienicky 

                                                 
235

    Ustanovení § 2 písm. a) uvádí: „odpadní vody uvedené v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení (č. 
61/2003 Sb.), jakož i odpadní vody v této části přílohy neuvedené jsou-li vypouštěny z výrobních nebo jim 
obdobným zařízením.“ 
236

    Ustanovení § 2 písm. b) uvádí: „odpadní vody vypouštěné z domácností nebo služeb, vznikající 
převážně jako produkt lidského metabolismu a činnosti v domácnostech (splašky), popřípadě jejich směs 
s průmyslovými odpadními vodami nebo s dešťovými vodami.“ 
237

    Srov. ustanovení § 5 odst. 1 vodního zákona 
238

    Viz. Zavadil, J.: Městské odpadní vody – významný zdroj vody pro závlahy, Vodní hospodářství 
5/2009, str. 169.  
239

    Srov. ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona 
240

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 133 
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nezávadně zneškodňovány (tzv. systém prodloužené kanalizace241).242 Na výzvu České 

inspekce životního prostředí nebo vodoprávního úřadu musí být toto prokázáno 

vlastníkem žumpy, nejspíše předložením dokladů. Z právního hlediska není žumpa 

vodním dílem, k jejímu vybudování postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle 

ustanovení § 104 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. Technické podrobnosti pro 

stavby žump stanoví ČSN 75 60 81 Žumpy.  

Zneškodňování městských odpadních vod odpadních vod může být prováděno i 

septikem. Septiky jsou, na rozdíl od žump, vodními díly podle ustanovení § 55 odst. 1 

písm. c) vodního zákona. Technická norma ČSN 75 6402, Čistírny odpadních vod do 

500 ekvivalentních obyvatel, zařazuje septik mezi objekty předčištění. Obsah septiku se 

skládá ze dvou složek - splaškové odpadní vody a kalu usazeného na dně komor 

septiku. Odpadní voda je buď přímo, nebo přes další čistící zařízení vypouštěna do vod 

v souladu s podmínkami stanovenými v povolení vodoprávního úřadu k vypouštění 

odpadních vod. Kal usazený na dně septiku je odpadem a nakládat s ním lze pouze za 

podmínek stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů (viz. níže).243  Zneškodňování městských odpadních vod upravuje 

směrnice Rady č. 91/217/EHS, o čištění městských odpadních vod, z níž pro Českou 

republiku vyplynula povinnost zajistit do konce roku 2010 odkanalizování a čištěni 

odpadních vod, na úroveň stanovenou nařízením vlády č. 61/2003 Sb., v obcích, jejichž 

zastavěné území dosáhne do 31. 12. 2010 velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel 

(dále EO).244 Tento požadavek byl do českého právního řádu promítnut zákonem č. 

20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o 

                                                 
241

    Podrobně viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po 
novele zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 133-134 
242

    Viz. Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel, 
Ministerstvo životního prostředí, str. 42. 
243

    Viz. Mazancová, E.: Právní úprava zneškodňování odpadních vod podle vodního zákona, Ekologie a 
právo 2/2005. 
244

    Ukazatelem intenzity výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací je procento obyvatel bydlících 
v domech připojených na čistírnu odpadních vod a veřejné kanalizace. V roce 2009 žilo v takových 
domech 81,3 % z celkového počtu obyvatel ČR, pro srovnání, v roce 2004 tomu tak bylo pouze u 78,8 % 
z celkového počtu obyvatel v ČR a v roce 1970 pouhých 70,1% z celkového počtu obyvatel. Došlo také 
k nárůstu čištěných odpadních vod, v roce 2009 bylo čištěno 95,2 % z vypuštěného množství. Viz. Zpráva 
o stavu vodního hospodářství České republiky, Stav ke dni 31. 12. 2009, Vydáno Ministerstvem 
zemědělství, Praha 2010, str. 49., srov. také Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo 
zemědělství vydal Consult, Praha 2006, str. 57. 
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integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 245 Právní úprava 

kanalizací byla vyjmuta z vodního zákona a nově upravena v zákoně č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích). Kanalizací se nerozumí pouze stoky odvádějící odpadní 

vody, ale i zařízení na úpravu a zpracování odpadních vod, tedy čistírny odpadních 

vod246 a z hlediska vodního zákona, se jedná o vodní díla. 247 Odpadní vody jsou 

odváděny do kanalizace pomocí kanalizační přípojky a musí splňovat limity znečištění a 

množství stanovené kanalizačním řádem a smlouvou o odvádění odpadních vod, 

uzavřenou s provozovatelem kanalizace.248  V opačném případě musí dojít k jejich 

předchozímu čištění a navíc vypouštění pak podléhá vydání povolení vodoprávního 

úřadu. 

 

Na městské odpadní vody nemusí být nahlíženo jen jako na znečišťování, neboť 

za jistých podmínek mohou být po vyčištění významným zdrojem vody pro závlahy. I 

v České republice byly hojně využívány, ale v poslední době vzrůstá obava obyvatelstva 

z nebezpečných účinků těchto vod i narůstá nezájem zemědělců. „P řitom se v České 

republice dlouhodobě vyskytují oblasti s nedostatkem vody pro závlahy (např. Slánsko, 

Žatecko, Českomoravská vrchovina). V důsledku probíhajících klimatických změn se 

může jejich rozloha v budoucnosti výrazně zvýšit spolu s výrazným nárůstem potřeby 

závlah a tím i vody pro závlahu.“ 249 Je-li jako závlaha použita odpadní voda, nejedná se 

o nakládání s vodami a není tak vyžadováno povolení vodoprávního úřadu. Tímto však 

nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Zajištěno je to 

kvalifikovaným stanovením velikosti jednotlivých závlahových dávek v souladu se 

zásadami vymezenými normou ČSN 75 0434, Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. 

„Užívání vyčištěných městských odpadních vod pro závlahu je v souladu s článkem 12 

směrnice Rady 91/271/EHS, (…) ve kterém se uvádí, že kdykoliv je to vhodné, měly by 

být tyto odpadní vody znovu použity.“250 

                                                 
245

    Viz. čl. II bod 6. zákona č. 20/2004 Sb. 
246

    Viz. ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. 
247

    Viz. ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. 
248

    Viz. ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.  
249

    Viz. Zavadil, J.: Městské odpadní vody – významný zdroj vody pro závlahy, Vodní hospodářství 
5/2009, str. 168. 
250

     Tamtéž, str. 171. 
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4.2.5.2. Závadné látky 

Právní režim závadných látek upravuje vodní zákon v ustanovení § 39 a na něj 

navazující vyhlášce č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Na rozdíl od odpadních vod 

řeší problematiku znečištění pocházející z difúzních zdrojů. Závadnou látkou jsou látky, 

které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových 

nebo podzemních vod. Z této definice vyplývá, že spektrum těchto látek je značně 

široké a zákon proto nemůže podat jejich kompletní výčet. „S mírnou nadsázkou lze 

konstatovat, že prakticky každá látka (tuhá, kapalná i plynná) může jakost povrchových 

nebo podzemních vod nějakým způsobem ohrozit (ať již ve fyzikálních, chemických, 

biologických, mikrobiologických nebo radiologických ukazatelích).“251  

Zákon ukládá subjektům, nakládající s těmito látkami, učinit přiměřená opatření, 

aby nedošlo k jejich vniku do povrchových nebo podzemních vod, a tak neohrozily 

jejich prostředí.252 Jedná se o tzv. obecnou preventivní povinnost uživatele závadných 

látek.253 Vzhledem k širokému spektru závadných látek, zákon opravňuje vodoprávní 

úřad stanovovat výjimky, kdy je možné v nezbytné míře a na omezenou dobu použít 

některou závadnou látku k zákonem vymezenému účelu. Tímto ustanovením zákon 

odstranil případnou přílišnou tvrdost. Jedná se například o použití závadné látky na 

úpravu a udržování vodního toku, použití živin k obohacení potravy ryb, z důvodu 

zdravotních.254 Výjimku ovšem nelze udělit v případě ropných látek.  

Výše uvedené povinnosti ukládá zákon každé osobě, některým uživatelům vodní 

zákon navíc ukládá povinnost činit další opatření za předpokladu, že nakládají se 

závaznými látkami ve větším rozsahu a tato činnost je spojena se zvýšeným nebezpečím 

pro povrchové a podzemní vody. Vodní zákon blíže pojmy „větší rozsah“ a „zvýšené 

nebezpečí“ nedefinuje, vymezení je obsaženo ve vyhlášce č. 450/2005 Sb.255 Tato 

opatření zahrnují vypracování tzv. havarijního plánu a dále pravidelné provádění 

                                                 
251

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 107. 
252

    Srov. ustanovení § 39 odst. 1 věta druhá vodního zákona. 
253

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 142. 
254

    Blíže viz. ustanovení § 39 odst. 7 písm. a) až g) vodního zákona. 
255

    Viz. ustanovení § 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
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záznamů o provedených opatřeních a jejich uchovávání po dobu pěti let. Obsah a 

náležitosti havarijního plánu jsou taktéž obsahem vyhlášky. 256  „Na schválení 

havarijního plánu ovšem není právní nárok, pokud tedy dojde vodoprávní úřad 

k závěru, že návrh nesplňuje náležitosti stanovené zákonem a havarijní vyhláškou, popř. 

je s nimi v rozporu, upozorní žadatele na nedostatky a doporučí způsob nápravy. 

Uživatel do doby schválení havarijního plánu není oprávněn se závadnými látkami 

zacházet.“257 

Některé závadné látky však zákonodárce přímo výslovně vymezil v důsledku 

jejich nebezpečnosti pro povrchové a podzemní vody. Seznam nebezpečných 

závadných látek a dalších látek nebo skupin, které v obdobné míře vyvolávají 

znepokojení (dále nebezpečné látky) a zvlášť nebezpečné závadné látky (dále zvlášť 

nebezpečné látky) tvoří obsah přílohy č. 1 k vodnímu zákonu. Uživatelům těchto látek, i 

těm, kteří zacházejí se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo je zacházení s nimi 

spojeno se zvýšeným nebezpečím, zákon ukládá povinnost činit odpovídající opatření 

k zabránění vniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod nebo kanalizací, 

které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. Jedná se tedy o 

přísnější podmínky, v porovnání s obecnou preventivní povinností činit „pouze“ 

přiměřená opatření, které musí každý uživatel splnit. Seznam těchto opatření, převážně 

preventivního charakteru, zákon demonstrativně vymezil v ustanovení § 39 odst. 4 

vodního zákona.258 „S použitými obaly závadných látek se nemusí zacházet jako se 

závadnými látkami. Opatření podle odstavce 4 se na ně vztahují pouze přiměřeně.“  259  

K vypouštění odpadních vod s obsahem těchto látek do kanalizace je třeba 

povolení vodoprávního úřadu (o něm pojednávám v kapitole o administrativních 

nástrojích).  

Každý, kdo nakládá se zvlášť nebezpečnými látkami, je povinen vést záznamy o 

typech těchto látek, o jejich množství a obsahu, vlastnostech, které mají ve vztahu 

                                                 
256

    Ustanovení § 2 písm. g) vyhlášky č. 450/2005 Sb. definuje havarijní plán jako: „písemný dokument, 
vypracovávaný podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona uživatelem závadných látek zacházejícím s 
nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody“  
257

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 143. 
258

    Např. umístit zařízení zabraňující úniku závadných látek do půdy, pravidelné pětileté zkoušky 
těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování závadných látek a další. 
259

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 108. 
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k povrchovým a podzemním vodám a tyto informace v případě nutnosti poskytnout 

vodoprávnímu úřadu a Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Ochrana 

jakosti vod je zaručena přímo i výslovně uvedenými zákazy.260  

 

Za účelem omezování znečišťování vod byl přijat Program na snížení znečištění 

povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými 

látkami. Tento program v části E uvádí legislativní nástroje sloužící k omezování emisí 

nebezpečných látek.  

Významnou roli hrají nástroje zaměřené na snižování emisí ze zemědělství. 

„Zemědělské aktivity mají převážně difúzní a plošný charakter znečišťování 

povrchových vod.“261 Právě nesprávnou aplikací a uskladněním hnojiv může nastat 

výrazné znečištění vod. Uvedená problematika je upravena v zákoně č. 156/1998 Sb., o 

hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) a 

doplňuje ochranu poskytovanou vodám vodním zákonem. „Při používání hnojiv, 

pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k 

přímému vniknutí či ke splachu těchto látek do povrchových vod.“262 Hnojiva a 

pomocné látky nesmějí být, vyjma vyjmenovaných případů, používány na zemědělské 

půdě a lesních pozemcích, pokud je půda, na kterou mají být použity, zaplavená, 

přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu větší než 5 cm nebo je promrzlá tak, že povrch 

půdy do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá.263 Smysl těchto ustanovení spočívá 

nepochybně v zabránění vniku nebezpečných látek do vod.  

Další oblastí, která může výrazně ovlivnit čistotu vod, je odpadové hospodářství. 

Hlavním právním předpisem je zde zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, který ukládá původci mimo jiné povinnost zabezpečit odpady 

                                                 
260

    Např. mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích, nebo na místech kde 
může dojít k ohrožení jakosti vod. Velká novela vodního zákona přidala zákaz uvádění pracích prostředků 
na trh, obsahují-li koncentraci fosforu vyšší než 0,5 % hmotnostních, čímž je sledována ochrana vod před 
vnosy fosfátů, neboť více než 50 procent pitné vody v České republice je upravováno z povrchových 
vod.; Blíže viz.  Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele 
zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 150. 
261

    Viz. Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť 
nebezpečnými závadnými látkami, str. 31. 
262

    Tamtéž. 
263

    Viz. ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 156/1998 Sb. 
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před únikem.264 Jednotlivé druhy výrobků, zařízení a odpadů vymezuje ustanovení § 25 

zákona o odpadech.265  

Velmi nebezpečným odpadem jsou kaly, o jejichž nebezpečnosti jsme se mohli 

přesvědčit v  říjnu minulého roku, kdy unikl jedovatý kal z maďarské hliníkárny a 

způsobil obrovské škody. Zákon o odpadech kalem rozumí kal z čistíren odpadních vod 

zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných 

čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské 

odpadní vody a odpadní vody z domácností, kal ze septiků a jiných podobných zařízení 

a kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených.266 Kaly lze použít k zemědělským 

účelům, tedy je zapracovat do půdy, pokud byly podrobeny biologické, chemické nebo 

tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému 

procesu, které významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní 

riziko spojené s jeho aplikací (tzv. upravené kaly). Zákon vyjmenovává zákazy, kdy 

není možné kaly použít, čímž je důsledně zajištěna ochrana jakosti povrchových a 

podzemních vod.267 Detailněji je použití kalů v zemědělství provedeno vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělské půdě, která stanoví technické podmínky pro použití kalů na 

zemědělskou půdě268, zejména jaké množství upravených kalů je možné zapracovat za 

stanovenou dobu a dále jednotlivé mezní hodnoty koncentrací rizikových prvků 

(viz. příloha č. 2 k vyhlášce). „Po vydání této vyhlášky došlo, podle oficiálních údajů, 

ke snížení objemu kalů aplikovaných na zemědělskou půdu. Jedním z uváděných důvodů 

bylo zatížení zvýšenou administrativou. Ochrana půdy je ve vyhlášce ošetřena i tím, že 

se před aplikací dokládá nejen kvalita kalů, ale i kvalita půdy, na kterou je kal 

aplikován. Z evidenčních dat posledních let se zdá, že si provozovatelé čistíren 

odpadních vod i vlastníci půd uvědomují, a to v zájmu nás všech, nutnost sledování 

kvality kalů, a tak se jejich množství aplikované na zemědělskou půdu opět zvyšuje. Je 

                                                 
264

    Srov. ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb. 
265

    Jedná se o odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, odpadní oleje, baterie a 
akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, odpady z výroby oxidu 
titaničitého, odpady z azbestu, autovraky, elektrická a elektronická zařízení. 
266

    Viz. ustanovení § 32 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb. 
267

    Srov. ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. 
268

    Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě jsou vcelku přísné. Nejdéle do 48 
hodin od umístění na půdu musí být kaly do ní zapraveny. Nesmí se použít více než 5 t sušiny kalů na 
jeden hektar v průběhu tří po sobě následujících let (srov. ustanovení § 1 vyhlášky č. 382/2001 Sb.) 
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třeba znovu zdůraznit skutečnost, jak již bylo výše uvedeno pro celou skupinu 

bioodpadů, že i kaly přinášejí na půdu cenné živiny, které by jinak musely být dodávány 

umělými hnojivy.“269 

 

4.2.5.3. Havárie 

Pro účely zákona o vodách je havárie vymezena jako mimořádně závažné 

zhoršení nebo závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.270 Každý 

případ je však třeba posoudit individuálně a podle konkrétních okolností (zejm. 

množství a nebezpečnosti uniklé závadné látky, výskytu vod v místě úniku) jej označit 

za havárii podle § 40. Je třeba zdůraznit, že havárií není jakékoliv zhoršení a nelze proto 

považovat například běžné úniky pohonných hmot v rámci dopravního provozu v tomto 

režimu.271 Zatímco havárie zasahující povrchové vody jsou zpravidla snadno vizuálně 

zjistitelné (úhyn vegetace a ryb, zakalení vody apod.), zjištění původu zasažení 

podzemních vod může činit značné potíže. 272 Pokud je příčinou zhoršení nebo ohrožení 

jakosti vod ropná látka, zvlášť nebezpečná látka, radioaktivní zářič nebo radioaktivní 

odpad je tato situace vždy řešena v režimu havárie. Totéž platí, pokud dojde 

k znečištění nebo ohrožení v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo 

ochranných pásmech vodních zdrojů. Případná technická porucha nebo závada na 

zařízení, jehož účelem je zabránění vniku, skladování, doprava a odkládání výše 

zmíněných látek, je také posuzována jako havárie. Samotný únik látek se zde 

nepožaduje.273   

Jelikož jsou havárie: „ skutečnosti náhlé a nepředvídatelné a částečně nebo 

zcela neovladatelné“274, vodní zákon a na jeho základě vydaná vyhláška č. 450/2005 

Sb.275  vymezuje způsob, jakým postupovat v okamžiku vzniku havárie, a postup 

                                                 
269

    http://www.agroweb.cz/Nakladani-s-odpady-a-pravni-zazemi__s406x34429.html  
270

    Viz. ustanovení § 40 odst. 1 vodního zákona. 
271

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 151. 
272

    Tamtéž, str. 153. 
273

    Viz. ustanovení § 40 odst. 3 vodního zákona. 
274

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 111. 
275

    Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků.  
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vedoucí k následné minimalizaci možných škod. Subjekt, který havárii způsobil, zákon 

označuje jako původce havárie a ukládá mu povinnosti.  

První z nich je primární povinnost původce havárie i každého, kdo zjistí havárii, 

neodkladně po jejím vzniku informovat Hasičský záchranný sbor České republiky, 

jednotky požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správce povodí. 

Postup, jakým osoby ohlašují havárie je obsahem vyhlášky č. 450/2005 Sb. Ohlášení je 

možné jakýmikoliv dostupnými spojovacími prostředky nebo i osobně. Nejvhodnější asi 

bude využít linku tísňového volání. Orgány, kterým byl ohlášen vznik havárie, poté 

informují příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která za 

určitých okolností informuje Ministerstvo zdravotnictví276. Osoba, které je ohlašováno, 

má tímto získat údaje týkající se osoby ohlašovatele a její vztah ke vzniku havárie, 

místo, čas a příčinu havárie a především jakým způsobem se havárie projevuje navenek 

a jaká bezprostřední opatření k odstranění příčiny a následku havárie již byla 

provedena.277  

Druhou povinností je tady tzv. zakročovací povinnost původce havárie zákonem 

označovaná jako povinnost činit bezprostřední opatření.278 Jejich podstatou je zabránění 

dalšímu zbytečnému vniku látek do vod nebo výbuchu a požáru, zejména např. opravou 

nádrží, zaslepením havarovaných potrubí, uzavřením a zajištěním uzavíracích ventilů, 

odčerpání zbytků závadných látek z porušených obalů nebo cisteren.279 Při této činnosti 

mají postupovat v souladu s vydaným havarijním plánem, pokud tedy mají povinnost jej 

zpracovávat, a v souladu s pokyny vodoprávního úřadu nebo české inspekce životního 

prostředí. Dle ustanovení § 41 odst. 5 vodního zákona může být na původci havárie 

vyžadovaná spolupráce při odstraňování příčin a následků havárie. První jmenovaná 

spočívá v odstranění závadných látek z povrchových a podzemních vod a zemin, aby 

jakost vod opět dosáhla jakosti jako by k havárii vůbec nedošlo nebo alespoň na úroveň 

stanovenou vodoprávním úřadem nebo Českou inspekcí životního prostředí. Seznam 

možných opatření ke zneškodňování havárie zahrnuje především ohrazování a 

odstranění závadných látek ze zemského povrchu, utěsnění a zaslepení kanalizačních 

                                                 
276

    Viz ustanovení § 41 odst. 3 vodního zákona. 
277

    Podrobnosti ohlášení viz. ustanovení § 7 vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
278

    Viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2006, 
str. 105.  
279

    Srov. ustanovení § 9 vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
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výpustí, použití zvláštních záchytných systémů a mnoho dalších.280 Některé využívané 

postupy však mohou znamenat ohrožení a proto vyhláška uvádí, ve kterých případech je 

není možné použít (např. využití sorbentů v blízkosti vodních toků, v ochranných 

pásmech vodních toků). Další činnost pak spočívá v odstraňování následků havárie 

např. zachycených závadných látek, kontaminované zeminy a jiných materiálů, 

odstranění uhynulých ryb a jiných živočichů a odstranění zásahu na pracovních 

plochách.281  

Je-li havárie mimořádného rozsahu, kdy může být závažným způsobem ohrožen 

život nebo zdraví či může způsobit značné materiální škody, použijí se při zabraňování 

škodlivých následků přiměřeně ustanovení vodního zákona určené k ochraně před 

povodněmi (viz. ustanovení § 41 odst. 4 vodního zákona), především ustanovení § 63 

odst. 3 vodního zákona, „kde je založena povinnost vlastníkům nemovitostí umožnit 

vstup, případně vjezd na své pozemky nebo stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí 

opatření ke zdolávání havárie, a povinnost na příkaz příslušných orgánů přispět osobní 

a věcnou pomocí při zdolávání havárie a řídit se příkazy příslušných orgánů. V takové 

situaci nastupuje režim podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový 

zákon).“ 282 

 

4.2.6. Zvláštní režimy ochrany čistoty vod 

4.2.6.1. Územní ochrana vod 

Ochranu čistoty vod není možné zajistit pouze ochranou zaměřenou na vody 

samotné, neboť vliv na jejich kvalitu má i území, ve kterém se voda nachází.  

Ustanovení § 27 vodního zákona ukládá povinnosti vlastníkům pozemků 

pečovat o své pozemky tak, aby se jejich stav nebo nakládání s nimi nestal příčinou 

zhoršení vodních poměrů, zejména množství a kvality vod, dále například retenčních 

schopností krajiny, hladiny spodní vody.283  Zvláštní zákony pak ukládají další 

                                                 
280

    Podrobně viz. ustanovení § 10 odst. 2, 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
281

    Viz. ustanovení § 11 vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
282

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 111. 
283

    Viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2006, 
str. 85. 
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povinnosti vlastníkům pozemků.284 Toto bývá označováno jako obecná územní ochrana 

vod. Zvláštní územní ochranou vod se pak rozumí „ochrana poskytovaná jen některým 

částem krajiny, buď proto, že tyto části mají zvláštní pro vody příznivé vlastnosti, nebo 

proto, že to vyžaduje potřeba zvýšené ochrany zvláštních vodních zdrojů, a proto je 

třeba poskytnout i vyšší ochranu území, které tyto vodní zdroje obklopuje.“285 Nástroji 

zvláštní územní ochrany jsou chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ochranná 

pásma vodních zdrojů a zranitelné oblasti.    

 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Institut upravený v současnosti v ustanovení § 28 vodního zákona byl již na 

našem území znám i z předchozích zákonů. Poprvé došlo k jeho zavedení v ustanovení 

§ 18 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. Chráněnými oblastmi přirozené akumulace vod 

(dále CHOPAV) rozumíme území, na kterém dochází k přirozené akumulaci 

(nahromadění) vod díky příznivým přírodním podmínkám. CHOPAV jsou již na našem 

území vymezeny i nyní platnými nařízeními vlády286, k jejichž vydání došlo na základě 

zmocnění výše uvedeného a již neplatného zákona o vodách. Hlavním účelem institutu 

CHOPAV je preventivní ochrana jakosti i množství povrchových a podzemních vod u 

vymezených oblastí, bez ohledu na to, zda jsou využívány, tím, že zákon zde zakázal 

provádět některé činnosti. Jedná se o tyto zákazy: 

- zmenšování rozsahu lesních porostů, 

- odvodňování zemědělských pozemků, 

- odvodňování lesních pozemků, 

- těžba rašeliny, 

- těžba nerostů povrchovým způsobem nebo jinými zemními prácemi, které by 

vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, 

                                                 
284

    Např. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v ustanovení §3, zákon č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v ustanoveních § 34 odst. 2, § 35. 
285

     Viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2006, 
str. 86. 
286

    Nařízení Vlády České socialistické republiky č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy, dále 
Nařízení Vlády České socialistické republiky č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace 
vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky a Nařízení 
Vlády České socialistické republiky č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod 
Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev 
a Kvartér řeky Moravy  
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- těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, 

- ukládat radioaktivní odpady. 

Rozsah jednotlivých zákazů je podrobně rozveden v jednotlivých nařízeních vlády, 

které CHOPAV vyhlásily. Např. je zakázáno zmenšovat rozsah lesních ploch o více než 

25 ha, nebo odvodňovat lesní pozemky ve výměře přesahující 250 ha souvislé 

plochy.287 Vlastníkům pozemků byla vodním zákonem přiznána náhrada pro případ 

vzniku škody na pozemku z důvodů zákazů uvedených v ustanovení § 28 odst. 4 písm. 

a) až c).  

Euronovela zakotvila nový institut území chráněných pro akumulaci 

povrchových vod v ustanovení § 28a vodního zákona. Politikou územního rozvoje nebo 

v územně plánovací dokumentaci je možné vymezit plochy, jejichž účelem je snižovat 

nepříznivé účinky povodní a sucha. Vykonávat činnosti je zde umožněno, pokud neztíží 

nebo neznemožní akumulaci vod. Při rozhodování o změnách v území podle stavebního 

zákona, nelze v těchto územích povolit stavby a činnosti, které by mohly danou lokalitu 

zásadně poškodit a znemožnit její budoucí využití pro akumulaci povrchových vod, a to 

jak samotným rozsahem staveb, tak jejich následným provozem. „Smyslem ustanovení 

je neomezovat stávající činnosti v území nad míru nezbytně nutnou a naopak umožnit 

prostřednictvím územních plánů umisťování dočasných staveb s horizontem jejich 

životnosti cca 50 let nebo staveb, jejich případné vykoupení a odstranění bude technicky 

a finančně méně náročné (např. chaty, cyklostezky apod.).“288 

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Podobně jako u předchozího institutu, i ochranná pásma vodních zdrojů (dále 

OPVZ) již byla upravena dřívějšími právními předpisy. Ustanovení § 14 zákona č. 

11/1955 Sb., o vodním hospodářství označený jako ochrana vodních zdrojů stanovil, že 

k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů vodohospodářský 

orgán stanoví podle potřeby po provedeném řízení ochranná území. Vodohospodářský 

                                                 
287

   Další stanovené zákazy srov. ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až h) Nařízení Vlády České socialistické 
republiky č. 40/1978 Sb., ustanovení § 2 odst.1 písm. a) až h) Nařízení Vlády České socialistické republiky 
č. 10/1979 Sb., ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až i) Nařízení Vlády České socialistické republiky č. 
85/1981 Sb. 
288

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 108-109 
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orgán byl zmocněn k určení způsobu, jakým se ochrana provádí a dokonce mohl omezit 

užívání nemovitostí.  

V platné právní úpravě je OPVZ vymezeno v ustanovení § 30 vodního zákona. 

V porovnání s rozlohou CHOPAV jde u nich o výrazně menší území, což vyplývá 

z jejich účelu. 289  OPVZ se zřizuje k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod. „Jejich účelem je přes 

ochranu území chránit vodu určitého povrchového nebo podzemního zdroje vody.“290 

Nezřizují se však kolem všech vodních zdrojů, ale jen kolem těch, které jsou využívané 

nebo využity být mohou k zásobování obyvatel pitnou vodou a zároveň s odběrem 

větším než 10 000 m3 za rok nebo jsou využívány pro výrobu balené kojenecké vody 

nebo pramenité vody. Zákon dává vodoprávnímu orgánu oprávnění stanovit za OPVZ i 

území s vodním zdrojem s nižší kapacitou odběru a to ze závažných důvodů. „Při 

naplnění podmínek uvedených v § 30 odst. 1 je vodoprávní úřad povinen ochranné 

pásmo stanovit a to formou opatření obecné povahy291 vydaného podle části šesté 

správního řádu. Forma opatření obecné povahy umožňuje upravit konkrétní věc ve 

vztahu k neurčitému okruhu adresátů, což lze považovat v případě ochranných pásem za 

praktické.“ 292  

Stanovení OPVZ je vždy veřejným zájmem. Vodoprávní úřad může ze 

závažných důvodů OPVZ změnit nebo zrušit, a to nejen co do rozlohy a umístění, ale 

také co do jednotlivých omezení užívání nemovitostí, uložených povinností nebo 

technických opatření.293 Vždy však zruší v případě, kdy odpadne důvod ochrany (např. 

výrazné zhoršení jakosti vody, nedostatek vody apod.), a to formou nově vydaného 

opatření obecné (srov. čl. II bod 2 velké novely).294  

OPVZ se dělí na dva stupně. Ochranné pásmo I. stupně musí vždy tvořit souvislý celek. 

Vodní zákon upravuje v ustanovení § 30 odst. 3 minimální tvar a rozlohu různých 

                                                 
289

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 288. 
290

    Viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2006, 
str. 87. 
291

    K vymezení pojmu opatření obecné povahy viz. Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 7. 
vydání, C.H.Beck, Praha 2009, str. 196 – 198. 
292

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 115 
293

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 88. 
294

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 116 
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vodních zdrojů295, které může vodoprávní úřad v odůvodněných případech stanovit 

v menším rozsahu. Velká novela nově, oproti předchozí úpravě, vymezila zakázané 

činnosti v ochranném pásmu I. stupně v ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. Jedná 

se o zákaz vstupu a vjezdu, který ovšem neplatí pro osoby mající oprávnění odběru 

z vodního zdroje a pro vlastníky vodních nádrží. Vlastním rozhodnutím může 

vodoprávní úřad tyto výjimky ještě rozšířit. V OPVZ je dále zakázáno vykonávat 

činnosti, které mohou poškodit nebo ohrozit vydatnost, jakost nebo zdravotní 

nezávadnost vodního zdroje. Tento zákaz je platný taktéž pro ochranné pásmo II. 

stupně. 296 Ochranné pásmo II. stupně musí vždy být situováno vně ochranného pásma, 

na rozdíl od ochranného pásma I. stupně může být tvořeno od sebe oddělenými 

územími v rámci hydrologického povodí nebo rajonu. Hranice se podle vyhlášky č. 

137/1999 Sb. označují tabulemi na viditelných místech s příslušnými nápisy 

charakterizující, o který stupeň se jedná s případným zákazem vstupu pro I. stupeň.  

Výskyt případných omezení užívání nemovitostí nebo provádění technických 

opatření na nich je zpravidla pro vlastníky finančně náročné a proto mají nárok na 

kompenzaci, pokud o ni požádají a výší prokážou. Vodní zákon stanoví, že uhradit tuto 

újmu je povinen subjekt oprávněný k odběru z vodního zdroje.297 

 

Zranitelné oblasti 

Jedním z nových nástrojů ochrany vod, který byl potřeba zavést do práva České 

republiky před vstupem do EU, byl i institut zranitelných oblastí (vulnerable zones). 

Taková povinnost vyplývala z tzv. nitrátové směrnice, kterou přijala Rada dne 12. 

prosince 1991 pod číslem 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany za 

zemědělských zdrojů. Hlavním cílem této směrnice je snížení znečištění způsobené 

dusičnany ze zemědělských zdrojů a zároveň takovému znečištění předcházet.298 

                                                 
295

    Jedná se o vodárenské nádrže upravené přílohou vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny 
ochranných pásem vodních zdrojů – v současné době celkové množství 47 nádrží, jiné nádrže určené 
výhradně pro zásobování pitnou vodou, ostatní nádrže pro jiné využití, vodní toky, zdroje podzemní vody 
a ostatní případy, kdy to má stanovit individuálně. 
296

    Viz. ustanovení § 30 odst. 7, 8 vodního zákona. 
297

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 90. 
298

    Viz. čl. 1 nitrátové směrnice. 



- 80 - 
 

Objektem směrnice jsou veškeré povrchové a podzemní vody znečištěné či ohrožené 

dusičnany a dále i povrchové vody, na kterých hrozí nebezpečí eutrofizace299.  

 Vymezení zranitelných oblastí probíhalo v několika krocích. První z nich tvořila 

identifikace všech vod na území státu, které jsou již znečištěny dusičnany nebo které by 

mohly brzo dosáhnout mezních hodnot. Při tomto monitoringu bylo třeba vzít v potaz i 

znečištění pocházející z bodových zdrojů. Po provedené identifikaci následovalo 

vymezení zranitelných oblastí charakterizovaných jako „oblasti, části povodí nebo 

plochy, příslušející dříve identifikovaným vodám a které jednoznačně způsobují 

znečištění.“ 300 V takto vymezených oblastech pak členské státy uplatňují opatření na 

snižování úniku dusičnanů pocházejících ze zemědělských zdrojů označované jako 

akční programy.301 Pro všechna zranitelná území má být vytvořen jen jeden akční 

program, avšak, je-li to vhodné, mohou být vytvořeny pro různé skupiny oblastí odlišné 

programy. Členské státy jsou zbaveny povinnosti vymezovat takto jednotlivá území, 

pokud vypracují a provádějí akční programy na celém území svého státu. V současné 

době platný akční program byl vydán nařízením vlády č. 108/2008 Sb. a je platný po 

dobu 4 let.302 Akční programy obsahují zejména limity pro aplikaci hnojiv na pozemky 

a vyjmenovává případy, kdy a kde je aplikace hnojiv nepřípustná nebo určitým 

způsobem omezená. Obsahem akčních programů podle nařízení vlády je mimo jiné 

stanovení časových období, kdy jsou zakázány aplikace určitých druhů hnojiv na 

zemědělské plochy. Zapracovány jsou i další požadavky stanovující pravidla pro 

aplikaci hnojiv na půdu s velmi strmým sklonem, zamrzlou, nebo pokrytou sněhovou 

vrstvou nebo v blízkosti vodních toků.303 Upravuje i požadavky na kapacitu zařízení na 

skladování statkových hnojiv.  

Vedle akčních programů jsou členské státy povinny vypracovat Zásady správné 

zemědělské praxe (Codes of agricultural practice), které mají fungovat jako preventivní 

                                                 
299

    Pojem eutrofizace definuje čl. 2 písm. i) směrnice takto: „obohacení vody dusíkatými látkami, které 
způsobuje zrychlený růst řas a vyšších rostlin, a které vede k nežádoucímu porušení rovnováhy mezi 
organismy přítomnými ve vodě a jakostí vody.“ 
300

    Rosendorf, P., Prchalová, H. a kol.: Zranitelné oblasti, Vodní hospodářství číslo 7, 2001, str. 185. 
301

    Viz. čl. 5 nitrátové směrnice. 
302

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 120 
303

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 93. 
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opatření v oblastech doposud neznečištěných. Jejich dodržování je však pouze 

dobrovolné.  

Ve vodním zákoně je úprava zranitelných oblastí obsahem ustanovení § 33, 

který zranitelné území definuje jako území, kde se vyskytují povrchové a podzemní 

vody, sloužící zejména jako zdroj pitné vody, ve kterých koncentrace dusičnanů 

přesahuje nebo může dosáhnout hodnoty 50 mg/l nebo jako povrchové vody, kde může 

dojít k nežádoucímu zhoršení kvality jakosti vody v důsledku vysokých koncentrací 

dusičnanů. Nařízením vlády304 pak došlo k vymezení jednotlivých zranitelných oblastí 

seznamem katastrálních území obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády. 

Nařízení vlády dále stanoví povinnost pravidelného přezkumu těchto oblastí každé 4 

roky.305 

 

4.2.6.2. Zvláštní ochrana povrchových vod 

Některé povrchové vody je třeba chránit důsledněji pro jejich specifické funkce. 

„Na rozdíl od územní ochrany vod se zde nechrání území a okolí vod, ale pouze vody 

samotné.“ 306 Přijímaná opatření k jejich ochraně se dotýkají pouze činností související 

s těmito vodami bezprostředně (např. vypouštění odpadních vod). Jedná se o instituty 

transponované do našeho právního řádu z práva EU. 

 

Povrchové vody využívané ke koupání 

Vodní zákon v ustanovení § 34 provedl transpozici směrnice Rady č. 

76/160/EHS, o jakosti vod ke koupání. „Ú čelem směrnice bylo zajistit, aby voda u pláží 

a ve vnitrozemských koupalištích nebyla bakteriologicky nebo chemicky znečištěna 

natolik, že by mohla ohrozit lidské zdraví. Směrnice patří k nejstarším v EU a vedla 

k trvalému zlepšování kvality vody na evropských koupalištích.“ 307  Po 30 letech 

vyvstala potřeba novelizace směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/7/ES, o 

řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. Tato nová směrnice 

                                                 
304

    Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a 
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 
305

    Viz. ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády 103/2003 Sb. 
306

    Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 289. 
307

    Viz. Grünwaldová, H.: Koupací vody v ČR hodnocené podle směrnice 76/160/EHS, Vodohospodářské 
technicko-ekonomické informace číslo 3 ročník 49, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., 2007, str. 
9. 
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ukládá členským státům ve svém čl. 6 a její příloze č. III vytvořit profily vod ke 

koupání do 24. března 2011 s povinností následné aktualizace. Jedná se o nový institut, 

který má obsahovat popis veškerých charakteristik vod ke koupání, včetně posouzení 

příčin znečištění a přijatých opatření.308 Profily musí obsahovat např. informace o 

umístění monitorovacích míst, o určení a posouzení příčin znečištění s nepříznivým 

vlivem na vody.309  

Ochrana povrchových vod využívaných ke koupání větším počtem osob je 

zaměřena nejen na kvalitu vod samotných, ale i na zdraví lidí. Koupání v nich je 

povoleno, pokud odpovídají požadavkům na kvalitu vod stanovených zvláštním 

právním předpisem. Tímto předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a na jeho základě vydaná vyhláška č. 135/2004 Sb.310 stanovující požadavky 

jakosti jak pro povrchové vody využívané ke koupání osob (tzv. koupací oblasti), tak 

pro vody ke koupání ve volné přírodě (koupaliště ve volné přírodě). Seznam koupacích 

oblastí je vymezen vyhláškou Ministerstva zdravotnictví vypracovanou ve spolupráci 

s Ministerstvem životního prostředí č. 159/2003 Sb.311 ve znění se změnou ve vyhlášce 

č. 152/2008 Sb. upravující přílohu č. 1. Pro tyto vodní útvary jsou navíc stanoveny 

ukazatele a hodnoty přípustného znečištění v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 

Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech. Pokud dojde k situaci, kdy povrchové vody určené ke 

koupání přestanou splňovat požadavky na jakost stanovené v zákoně č. 258/2000 Sb. 

nebo jím stanovené vyhlášce č. 135/2004 Sb., nebo imisní standardy podle nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., uloží nebo přijme vodoprávní úřad nápravná opatření po 

projednání s orgány veřejného zdraví a správcem povodí.312 „V případě, že nedodržení 

                                                 
308

    Grünwaldová, H.: Profil vod ke koupání, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace číslo 5, 
ročník 50, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., 2008, str. 5 – 6. 
309

    Další tvoří popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik vod ke koupání a jiných 
povrchových vod v povodí dotyčných vod ke koupání, které by mohly být příčinou znečištění, posouzení 
možného rozmnožení sinic, posouzení možného rozmnožení makroskopických řas nebo fytoplanktonu.  
310

    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 
311

    Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.  
312

    Viz. ustanovení § 34 odst. 3 vodního zákona. 
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požadavků představuje zdravotní riziko, rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví o 

zákazu koupání v koupacím místě.“ 313  

Směrnice dále vyžaduje od členských států podávat zprávy Evropské komisi o 

výsledcích předepsaných odběrů vzorků. O výsledcích pak podává Výroční zprávu 

Evropská komise prostřednictvím Evropské agentury pro životní prostředí. Zpráva je 

k nahlédnutí v anglické verzi na internetových stránkách Evropské komise. Zpráva 

uvádí velmi výrazné zlepšení jakosti těchto vodních útvarů v České republice: „From 

2004 to 2009, the compliance with the mandatory values increased from below 50% to 

above 90%. Obsah zprávy tvoří i nápravná opatření: „Unsatisfactory water quality was 

identified on certain bathing sites and during certain part of the bathing season. 

Bathing sites, based on the unsatisfactory quality results of the previous bathing 

seasons, have been included into the operational water monitoring program. Corrective 

measures will be adopted.“ 314 

Na rozdíl od koupacích oblastí, ochrana koupališť ve volné přírodě se vztahuje 

nejen na vodu samotnou, ale i na zázemí na břehu. Jedná se o rekreační zařízení 

provozována ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a ukazatele 

jakosti a limitní hodnoty jsou pro ně obsaženy v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 135/2004 

Sb. Provozovatel koupaliště zde nese odpovědnost za pravidelné 14 denní kontroly 

jakosti vody a tyto výsledky je povinen předávat orgánům ochrany veřejného zdraví.315 

Obecné informace týkající se koupání ve volné přírodě a o rizicích s tím spojených 

zveřejňuje Státní zdravotní ústav.316 

 

 

 

 
                                                 
313

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 95. 
314

    Viz. Bathing water results 2009 – Czech republic, dostupné na: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2010.html; „Mezi lety 2004 a 2009 
došlo ke zvýšení shody se sledovanými závaznými hodnotami z necelých 50% na více než 90%. Na 
některých místech byla během určité části koupací sezóny zjištěna neuspokojivá kvalita vody. Koupací 
oblasti, založené na neuspokojivých výsledcích předchozích sezón, byly zařazeny do provozního 
monitoringu kvality vody. Budou přijata nápravná opatření." 
315

    Grünwaldová, H.: Koupací vody v ČR hodnocené podle směrnice 76/160/EHS, Vodohospodářské 
technicko-ekonomické informace číslo 3 ročník 49, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., 2007, str. 
9  
316

    Viz. http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupani-ve-volne-prirode. 
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Podpora života ryb (rybí oblasti) 

Vodní zákon do ustanovení § 35 transponoval směrnici Rady č. 78/659/EHS317, 

o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb. 

Cílem směrnice je ochrana nebo zlepšení jakosti tekoucích nebo stojatých sladkých vod, 

které jsou nebo by mohly být, pokud bude sníženo nebo odstraněno znečištění, vhodné 

pro život ryb náležejících k původním druhům zajišťujícím přirozenou rozmanitost nebo 

k druhům, jejichž přítomnost je považována za vhodnou pro účely vodního 

hospodářství.318 Směrnice rozlišuje rybné vody na vody lososové a kaprové. „ Členění 

vychází z poměrů jakosti vod ve vodních útvarech a rovněž z historické situace se 

snahou v maximální míře zlepšit poměry tak, aby se v příslušném vodním útvaru 

obnovila, resp. ustavila skladba rybí obsádky co nejbližší přírodnímu („původnímu“) 

stavu.“319 Z definic je především důležitá dikce: „které jsou nebo by mohly být vhodné 

pro život ryb, pokud bude sníženo znečištění… Tím je dáno, že příslušné vymezení může 

být prováděno pouze s ohledem na přírodní podmínky (příslušné antropogenní ovlivnění 

musí být minimalizováno). Jde především o vymezení vod vyžadujících ochranu nebo 

zlepšení jakosti. Pokud lze znečištění snížit (bodové či plošné), pak není možné určit 

méně přísná kritéria.“320  

Směrnice se nevztahuje na vody v přírodních nebo umělých rybnících 

využívaných pro intenzivní chov ryb u nás upravené zákonem č. 99/2004 Sb., o 

rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 

zdrojů (zákon o rybářství). 

Nařízením vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a 

hodnocení stavu jakosti těchto vod, vydaného k provedení ustanovení § 35 odst. 1 

                                                 
317

    Tato směrnice byla několikrát změněna, proto pro srozumitelnost a přehlednost došlo k vydání 
kodifikovaného znění jako směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/44/ES, o jakosti sladkých 
vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb. 
318

    Viz. ustanovení čl. 1 odst. 3. směrnice. 
319

    Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným 
komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 96. 
320

    Kladivová, V., Kult, A., Svobodová, J.: Problematika jakosti povrchových vod, které jsou nebo se mají 
stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb – právní a statická analýza, 
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace číslo 1 ročník 52, Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. M., Praha 2010, str. 12. 
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vodního zákona, byly vymezeny jmenné seznamy těchto vodních útvarů321 a limitní 

hodnoty přípustného znečištění.322 Nařízení vlády také vymezuje Program snížení 

znečištění povrchových vod v ustanovení § 4a a přílohy č. 3 k nařízení vlády, pro 

případy, kdy lososové nebo kaprové vody nesplňují stanovené limity příslušných 

ukazatelů. Zákon také vymezil zákaz vypouštět nepůvodní nebo geneticky nevhodné a 

neprověřené populace přirozených druhů ryb a jiných vodních živočichů bez souhlasu 

příslušného vodoprávního úřadu.323 Vlastníkům, správcům vodních toků a uživatelům 

rybářského revíru může vodoprávní úřad uložit i způsob rybářského 

obhospodařování.324 

 

Citlivé oblasti 

I tento nástroj byl do českého práva transponován z práva Evropské unie. 

Vymezení citlivých oblastí je jedním ze speciálních nástrojů, který směrnice o čištění 

městských odpadních vod325 používá pro zmírnění nepříznivých účinků vypouštění na 

vybrané vodní útvary.326 Citlivé oblasti jsou vodní útvary327 povrchových vod, ve 

kterých dochází nebo v budoucnu může dojít k nežádoucímu stavu jakosti vod 

v důsledku vysoké koncentrace živin, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich 

využití jako zdroje pitné vody, ve kterých koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 

mg/l. Zákon svěřil vymezení citlivých oblastí vládě, která tak učinila nařízením vlády č. 

61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a do kanalizací a o citlivých oblastech. Nařízení vlády v ustanovení § 10 odst. 1 
                                                 
321

    Na samotné zařazení rybích oblastí pod pojem vodní útvar existují nejednotné názory. „ Je otázkou, 
zda použití pojmu vodní útvar, který je definován v čl. 2 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES…jako discrete and signifiant element of surface water such as a lake, a reservoir, a stream, 
river or canal…je zcela správné. Směrnice 78/659/EHS je starší než směrnice 2000/60/ES  - v té době se 
ještě pojem vodní útvar (v dnešním pojetí) nepoužíval…navíc je zapotřebí poznamenat, že ve smyslu 
přílohy IV směrnice 2000/60/ES je možné povrchové vody vhodné pro reprodukci původních druhů ryb a 
dalších vodních živočichů (pouze do určité míry) chápat jako chráněná území.“ Srov. Kladivová, V., Kult, 
A., Svobodová, J.: Problematika jakosti povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými 
pro život a reprodukci původních druhů ryb – právní a statická analýza, Vodohospodářské technicko-
ekonomické informace číslo 1 ročník 52, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., Praha 2010, str. 13.  
322

    Viz. příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 71/2003 Sb. 
323

    Viz. ustanovení § 35 odst. 3 vodního zákona. 
324

    Viz. ustanovení § 35 odst. 2 vodního zákona. 
325

    Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. 
326

    Rosendorf, P., Prchalová, H. a kol.: Zranitelné oblasti, vodní hospodářství číslo 7, 2001, str. 181. 
327

    Označení jako oblasti by mohlo napovídat o tom, že jde o územní ochranu vod, ale zákonodárce 
rovnou vymezil citlivé oblasti jako vodní útvary. Srov. ustanovení § 32 odst. 1 vodního zákona. 



- 86 - 
 

vymezilo všechny povrchové vody na území České republiky jako citlivé oblasti. „V 

citlivých oblastech jsou uplatňovány přísnější požadavky na čištění odpadních vod, 

resp. na jakost vypouštěných odpadních vod z aglomerací větších než 10 000 

ekvivalentních obyvatel, a to v ukazatelích celkový dusík a celkový fosfor, případně na 

minimální účinnost odstraňování znečištění.“ 328  Vnosy fosforu a dusíku do 

povrchových vod jsou nežádoucí také proto, že více než 50 % pitné vody je v ČR 

upravováno z povrchové vody.329 

 

4.2.7. Ekonomické nástroje 

Ekonomické nástroje jsou zařazeny do kategorie nástrojů nepřímého působení, 

jejichž cílem je motivovat subjekty k účelnějšímu a hospodárnějšímu využívání 

povrchových i podzemních vod. Vodní zákon systém ekonomických nástrojů označený 

jako poplatkový rozděluje jednak na poplatky spojené s využíváním vod a jednak 

s jejich znečišťováním.330  Celý poplatkový systém je upraven ve vodním zákoně 

v ustanoveních § 88 - 103 a je tvořen: poplatky za odebrané množství podzemních vod, 

poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatek za povolené 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních a platby k úhradě správy vodních toků a 

správy povodí. 

Velká novela vodního zákona měla výrazně posílit ekonomické nástroje 

zavedením nových poplatků a valorizovat stávající, aby nedocházelo k dalšímu 

zatěžování státního rozpočtu a růstu jeho deficitu. I s ohledem na vznik hospodářské 

krize bylo v připomínkovém řízení rozhodnuto o přijetí nulové varianty u všech nových 

poplatků a tudíž navržené poplatky nebyly v návrhu zákona uplatněny. Jednalo se o 

poplatky z využití vodních zdrojů (složený ze tří poplatků: poplatek z povoleného 

množství povrchových vod, poplatek z povoleného množství podzemních vod a 

poplatek z využívání energetického potenciálu povrchové vody) a o poplatky za správu 

podzemních vod. Celkové zhodnocení ekonomických nástrojů v důvodové zprávě velké 

                                                 
328

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 92. 
329

    Viz. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem 
č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem, Sondy, Praha 2011, str. 119 
330

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 291.   
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novely uvádí: „Finanční toky ve vodním hospodářství v podstatě odpovídají principům 

uživatelé platí a znečišťovatelé platí, nicméně stávající úroveň nereflektuje nezbytnou 

potřebu a trend nárůstu, takže se deficit mezi nezbytnými náklady a finančními zdroji 

k jejich pokrytí prohlubuje.“331  Proto bude nezbytné v budoucnu znovu otevřít 

problematiku zavedení nových ekonomických nástrojů, aby byla zajištěna finanční 

návratnost vynaložených nákladů. 

 

V oblasti vodního hospodářství je dalším neméně významným nástrojem 

k dosažení vyšší jakosti povrchových a podzemních vod Operační program Životní 

prostředí pro období let 2007 - 2013 (dále jen “OPŽP“).  OPŽP poskytuje České 

republice prostředky dosahující téměř částky 5 miliard eur, z toho je na Prioritní osu 1 – 

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní - vyčleněno více 

než 40 procent. Důraz je kladen na snížení znečištění vod, hlavně snížení znečištění 

z komunálních zdrojů, zlepšení jakosti pitné vody a omezování rizika povodní. 332 

 

4.2.7.1. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

Tento poplatek je promítnutím základního principu práva životního prostředí - 

znečišťovatel platí a jako takový je upraven v ustanoveních § 89 – 99 vodního zákona a 

ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

Výše poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se určí na 

základě objemu vypouštěných odpadních látek a míry znečištění odpadních vod. Jedná 

se vlastně o dva oddělené poplatky. Poplatek z objemu je fyzická nebo právnická osoba 

vypouštějící odpadní vody (dále jen “znečišťovatel“) povinna platit v případě, že objem 

vypouštěných odpadních vod překročí za kalendářní rok hranici 100 000 m3. Samotná 

výše poplatku činí skutečně vypuštěný objem odpadních vod vynásobený příslušnou 

sazbou.333  Kdežto poplatek za znečištění znečišťovatel platí v případě, kdy hmotnostní 

a koncentrační limity současně překročí ukazatele stanovené v příloze č. 2 k vodnímu 

                                                 
331

   Blíže viz. Sněmovní tisk 895/0, část č. 1/4 Vl. n. z. o vodách – EU, dostupné na: http://www.psp.cz 
332

   Blíže viz. Vráblíková, I., Slezák, M.: Mrtvá, nebo živá voda?, Vodní hospodářství 5/2010, str. 140 – 
142;   http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/. 
333

   Ustanovení § 90 odst. 3 vodního zákona stanoví sazbu ve výši 0,1 Kč za 1 m
3
. 
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zákonu.334 Pro účely samotného výpočtu výše poplatku může znečišťovatel odečíst 

množství znečištění obsažené ve vodě jím odebrané od celkového množství znečištění 

ve vypouštěných odpadních vodách. V rámci velké novely vodního zákona byly 

vypracovány různé varianty počítající se změnou sazeb a limitů (hmotnostních i 

koncentračních) nebo navrhovaly ponechání jen jednoho z limitů pro určité skupiny 

látek s vynecháním druhého s cílem dosáhnout vyšší ekologické účinnosti a zlepšení 

rozpočtového hospodaření.  

Zpoplatněno ovšem není každé vypouštění. Povinnost platit se netýká zákonem 

vymezených případů.335 Navíc vodní zákon působí i motivačně (srov. ustanovení § 90 

odst. 4 vodního zákona). Dále umožňuje odklad placení poplatků v případě úspěšné 

realizace opatření (např. zahájení výstavby čistírny odpadních vod) vedoucího ke 

snížení množství znečištění vypouštěného v odpadních vodách a to až o 80%.336 

V případě nesplnění podmínek je znečišťovatel povinen doplatit odloženou část 

poplatku nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí vydaném 

Českou inspekcí životního prostředí. Velká novela vodního zákona nově upravila 

situaci, kdy odklad není možné povolit. U prominutí části poplatků může Česká 

inspekce životního prostředí prominutou část v rozhodnutí označit za dotaci. Zákon 

počítá i s případem, kdy v důsledku povodně nebo jiné přírodní katastrofy dojde 

k vypuštění vyššího množství znečištění z důvodu omezení nebo přerušení provozu 

čistírny odpadních vod. V tomto případě platí znečišťovatel poplatky ve výši poměrné 

části poplatků stanovené poplatkovým výměrem za předchozí kalendářní rok.  

Poplatek včetně záloh, penále a pokut je příjmem Státního fondu životního 

prostředí. Znečišťovatel je platí příslušnému celnímu úřadu, který je měsíčně zasílá na 

účet Státního fondu životního prostředí (ustanovení § 99 odst. 2 vodního zákona). 

 

 

                                                 
334

   Příloha obsahuje pro každý sledovaný ukazatel rozdílnou sazbu a limity zpoplatnění (hmotnostní a 
koncentrační limity). Ukazatelem znečištění jsou např. RAS, AOX, rtuť. 
335

   Ustanovení § 89 odst. 2 vodního zákona uvádí minerální vody jako přírodní léčivý zdroj, pokud 
nebyly použity při lázeňské péči, přírodní minerální vody, pokud nebyly použity při výrobě balených 
minerálních vod, vody ze sanačních vrtů a dále odpadní vody z průtočného chlazení parních turbín.  
336

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 292.   
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4.2.7.2. Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

Tento nástroj chrání pro život důležité zdroje podzemních vod, které v České 

republice představují ten nejlepší vodní zdroj pro zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou.337 Za rok 2008 bylo ze zdrojů podzemních vod dodáno do veřejných vodovodů 

325 mil. m3 vody, což představovalo 49% z celkového podílu dodané vody.338 Jak již 

bylo uvedeno výše, přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních je zakázáno 

(ustanovení § 38 odst. 7 vodního zákona). Avšak vypouštění odpadních vod bez obsahu 

nebezpečných závadných látek nebo zvlášť nebezpečných závadných látek je za splnění 

zákonem vymezených podmínek výjimečně umožněno na základě povolení 

vodoprávního úřadu po předchozím vyjádření osoby s odbornou způsobilostí339 ohledně 

vlivu na jakost podzemních vod, a to do půdní vrstvy, přes kterou mohou prosáknout až 

do podzemních vod. Vypouštění odpadních vod je povoleno jen z jednotlivých staveb 

určených k bydlení a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících 

služby vznikající jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnosti.  

Velká novela vodního zákona nově vymezila povinnost platit poplatek a jeho 

výši v ustanovení § 100 odst. 2 vodního zákona. Poplatek se neplatí za vypouštění 

odpadních vod z jednotlivých staveb určených k bydlení a individuální rekreaci. 

V ostatních případech je výše poplatku stanovena na částku 350 Kč za každého jednoho 

EO podle kapacity zařízení určeného k čištění odpadních vod za kalendářní rok.340 

Podobně jako u předchozího poplatku opět zákon uvádí taxativní výčet případů, na které 

se povinnost platit nevztahuje (ustanovení § 100 odst. 3 vodního zákona).341 Poplatek je 

příjmem obce, na jejímž katastrálním území dochází k vypouštění. 

 

 

 

                                                 
337

    Viz. Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 
2006, str. 16.   
338

    Viz. Bíža, L., Králová, Z.: Poplatky za odběr podzemních vod, Vodní hospodářství 4/2010, str. 113. 
339

    Podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
340

    Předchozí právní úprava v ustanovení § 100 odst. 2 používala pro stanovení výše poplatku paušální 
částku 3500 Kč za kalendářní rok.  
341

    Např. vody použité za účelem získání tepelné energie, znečištěné vody, jejichž znečištění bylo 
sníženo po vyčerpání z odpadních vod a další. 
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4.2.8. Sankční nástroje 

Jedná se o nástroje přímého působení na ty, kteří určitým způsobem porušili 

povinnosti nebo překročili svá oprávnění na úseku vod a doplňují ostatní nástroje. Ani 

sebedokonalejší právní úprava nemůže působit bez donucovacích opatření na ty, kteří 

buď úmyslně, z nedbalosti nebo bez ohledu na zavinění porušili předpisy určené na 

ochranu životního prostředí nebo jednotlivých složek. Obsahem této kapitoly bude 

pojednání o trestněprávní a správní odpovědnosti a jejich vzájemném fungování. Na 

závěr kapitoly uvedu i opatření k nápravě. 

 

4.2.8.1. Trestněprávní odpovědnost 

Trestní právo v České republice je založeno na pěti základních zásadách.342 

Jednou z nich je zásada subsidiarity trestní represe, která „vyjadřuje myšlenku, že trestní 

právo je nejpřísnější prostředek, který má stát k dispozici k ochraně taxativně 

vymezených zájmů, doplňuje ochranu poskytovanou normami jiných právních odvětví 

práva, nastupuje tam, kde ostatní prostředky právní nebo mimoprávní se ukáží jako 

neúčinné.“343 Role trestního práva v ochraně životního prostředí nabývá na významu, 

neboť počet a závažnost páchaných trestných činů narůstá.344 Trestné činy 345 proti 

životnímu prostředí se nyní nacházejí v samostatné hlavě osmé zvláštní části nového 

trestního zákoníku.346 Dřívější právní úprava samostatnou hlavu neobsahovala, trestné 

činy byly součástí hlavy čtvrté, nazvané trestné činy obecně nebezpečné. Ze 17 

skutkových podstat, se ochrany vod především týká obecné ustanovení § 293 TrZ 

„ohrožení a poškození životního prostředí“.  

Vztaženo na ochranu vod, skutkovou podstatu trestného činu naplní úmyslné 

znečištění nebo jiné poškození vody tím, že pachatel poruší zákony o ochraně životního 

prostředí nebo jeho složek nebo zákony o ochraně a využívání přírodních zdrojů na 

zvláště chráněném území nebo na vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, 

                                                 
342

    Viz. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné - obecná část zvláštní část, 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010, Leges, Praha 2009, str. 24. 
343

    Tamtéž, str. 28-29. 
344

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 73. 
345

    Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
trestný čin spáchaný mladistvým označuje za provinění.  
346

    Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen TrZ). 
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nebo na větším území mimo tyto lokality, nebo kdo takové poškození zvýší nebo ztíží 

odvrácení nebo zmírnění. Ustanovení § 296 odst. 1 TrZ vykládá pojem větší území 

v případě povrchových vod ve vodních útvarech jako nejméně 1 hektar vodní plochy u 

vodního toku 2 km jeho délky. Jednotlivá zasažená území se sčítají, tím zákon sleduje 

zabránění obcházení zákona vypouštěním menšího množství na více místech.347 Zákon 

upravuje i nedbalostní variantu trestného činu v ustanovení § 294 TrZ. Kvalifikované 

skutkové podstaty obou předpokládají naplnění okolností podmiňující použití vyšší 

trestní sazby. Z dalších trestných činů uvedu pytláctví (ustanovení § 304 trestního 

zákoníku trestá neoprávněný lov ryb, dále jejich ukrytí nebo převedení či 

přechovávání), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (srov. 

ustanovení § 276 a 277 TrZ, zde se obecně prospěšným zařízením rozumí ochranné 

zařízení proti povodni nebo proti úniku znečišťujících látek).  

„Z hlediska způsobu vyjádření jednotlivých skutkových podstat se u trestných 

činů proti životnímu prostředí projevily snad více než u trestných činů v jiných hlavách 

zvláštní části trestního zákoníku nedostatky (rezignace na abstraktní právní jazyk, 

mnohomluvnost, opakování, nadbytečná či zbytečná kazuistika).“348  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/99/ES, o trestněprávní ochraně 

životního prostředí, ze dne 19. listopadu 2008 má za cíl podle čl. 1 dosáhnout účinnější 

ochranu životního prostředí, neboť „společenství je znepokojeno nárůstem trestných 

činů proti životnímu prostředí i jejich účinky, které stále více přesahují hranice států, 

v nichž jsou trestné činy páchány.349 Článek 3 směrnice pak uvádí seznam skutkových 

podstat, které jsou členské státy povinny trestně stíhat. Za závažná porušení práva EU 

mají členské státy ve svých vnitrostátních předpisech stanovit sankce. Sankce však 

nejsou konkretizovány, směrnice pouze stanoví, že: „sankce mají být účinné, přiměřené 

a odrazující.“350 Směrnice se nezabývá procesními otázkami. Lhůta pro transpozici je 

stanovena pro členské státy do dne 26. prosince roku 2010. 

 

                                                 
347

    Srov. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné - obecná část zvláštní část, 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010, Leges, Praha 2009, str. 715. 
348

    Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné - obecná část zvláštní část, 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010, Leges, Praha 2009, str.714. 
349

    Stejskal, V.: Od prosince je úprava trestněprávní ochrany životního prostředí společná v celé EU, 
České právo životního prostředí číslo 3, Česká společnost pro právo životního prostředí, Praha 2008, str. 
82.   
350

    Tamtéž, str. 84. 
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4.2.8.2. Správní odpovědnost  

Základem správní odpovědnosti je spáchání správního deliktu. Samotný pojem 

není legálně definován, literatura jej vymezuje zpravidla jako „protiprávní jednání, 

jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený 

právní normou.“351 Správní právo rozlišuje několik druhů deliktů, a to přestupky, 

správní disciplinární delikty, správní pořádkové delikty a jiné správní delikty. Blíže se 

zaměřím jen na přestupky a jiné správní delikty právnických osob a podnikajících 

fyzických osob, a to vzhledem k  četnosti jejich páchání a závažnosti důsledků.  

 

Odpovědnost za přestupky 

Definici přestupku nalezneme v ustanovení § 2 odst. 1 přestupkového zákona, 

který za přestupek označuje zaviněné jednání porušující nebo ohrožující zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označen v tomto nebo jiném zákoně. 352 

Pachatelem přestupku může být pouze osoba fyzická (v době činu příčetná v dovršeném 

věku patnácti let). Na rozdíl od jiných správních deliktů je založen na zavinění (tzv. 

odpovědnost subjektivní).  

Velká novela vodního zákona provedla zásadní změnu převedením skutkových 

podstat přestupků na úseku vodního hospodářství z ustanovení § 34 přestupkového 

zákona do vodního zákona. Důvodová zpráva velké novely vodního zákona uvádí jako 

cíl: „sladění systému deliktů a sankcí podle vodního zákona s koncepcí správního 

trestání Ministerstva vnitra.“353 Přímo na ochranu čistoty vod jsou zaměřené 2 okruhy 

skutkových podstat z hlediska toho, zda je trestná činnost prováděna neoprávněně nebo 

je vykonávaná v rozporu s příslušným povolením. První tvoří skutkové podstaty 

obsažené v ustanovení § 116 odst. 1 písm. b), d) vodního zákona postihující 

neoprávněné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (srov. ustanovení § 8 

odst. 1 písm. c) upravující povolení k vypouštění odpadních vod), neoprávněné 

vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace. Sankce je 

zde pokuta až do výše 100 000 Kč.354 Do druhé skupiny náleží ustanovení § 118 odst. 1 

                                                 
351

    Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 7. vydání, C.H.Beck, Praha 2009, str. 447. 
352

    Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
353  Viz. Sněmovní tisk 895/0, část č. 1/4 Vl. n. z. o vodách – EU, dostupné na: http://www.psp.cz 
354

    Srov. ustanovení § 34 odst. 2 zákona o přestupcích ve znění před velkou novelou vodního zákona. 
Sankce je podle nové úpravy zpřísněna z původních 50 000 Kč. 
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písm. a) vodního zákona postihující nakládání s vodami v rozporu s vydaným 

povolením a ustanovení § 122 odst. 1 písm. a) vodního zákona, které sankcionuje 

vypuštění odpadní vody do kanalizace s obsahem zvlášť závadné nebezpečné látky. Pro 

tuto skupinu byla výše pokuty stanovena až na 500 000 Kč.355 Přiřadit zde jistě mohu i 

zakázané chování pachatele v ochranných pásmech vodních zdrojů (ustanovení § 116 

odst. 1 písm. g vodního zákona).  

Ochrany vod se dotýkají i další skutkové podstaty přestupků (např. ustanovení § 

123 odst. 1, 2 vodního zákona upravující povinnosti v případě havárií, ustanovení § 118 

odst. 1 písm. c) nezměření objemu vypouštěných odpadních vod nebo nepředání 

výsledků měření vodoprávnímu úřadu).  

Sankce ve formě pokut jsou oprávněny ukládat Česká inspekce životního 

prostředí nebo obecní úřad obcí s rozšířenou působností.356 Pokuta je splatná do 15 dnů 

od právní moci rozhodnutí. Při určení její výměry za správní delikt spáchaný 

vypouštěním odpadních vod bez povolení k nakládání nebo v rozporu s ním přihlédne 

orgán ukládající zejména k míře překročení podmínek povolení, ovlivnění jakosti vod, 

k lokálnímu rozsahu a k vlastní příčině vypouštění, neboť výše pokut je určená velkým 

rozpětím.357 Navíc zákon umožňuje sankci zdvojnásobit (horní hranice 20 000 000 Kč) 

v případě recidivy, kdy pachatel do 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty 

spáchá opět stejný delikt. Naopak motivovat pachatele má zastavení správního řízení o 

deliktu, jestliže pachatel přijme opatření k odstranění následku, zabrání možnému 

dalšímu ohrožení nebo znečištění a zároveň uložení pokuty by bylo nepřiměřenou 

tvrdostí (ustanovení § 125l odst. 3 vodního zákona). Komu náleží vybraná pokuta je 

obsahem ustanovení § 125l odst. 10 vodního zákona. 

 

Odpovědnost za jiné správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických 

osob 

Definice skutkových podstat jiných správních deliktů jsou v podstatě až na 

drobné výjimky totožné. Od přestupků je však odlišuje subjekt, kterým zde je, jak 

z názvu vyplývá, jen právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, dále objektivní 

                                                 
355

   Srov. ustanovení § 118 odst. 3 a 122 odst. 6 písm. a) vodního zákona. 
356

   Přestupky na úseku povrchových vod určených k plavbě projednává Státní plavební správa 
(ustanovení § 125l odst. 7 vodního zákona).  
357

   Ustanovení § 125l odst. 6 vodního zákona, které je speciální ve vztahu k ustanovení § 12 odst. 1 
přestupkového zákona. 
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odpovědnost bez ohledu na zavinění a výše sazeb sankcí (pokut). Právní úprava se 

nachází v ustanoveních § 125a – 125k vodního zákona.  

 

Poté co jsem porovnal předchozí a současnou úpravu jiných správních deliktů, 

musím říci, že nová úprava je zdařilým počinem, zrušila především nevhodně zvolenou 

metodu vymezení porušení dalších povinností obsaženou v celkovém počtu 85 bodů 

(srov. ustanovení § 116 odst. 1 písm. d) body 1-85 ve znění před velkou novelou 

vodního zákona) a tím dopomohla k lepší orientaci v právní úpravě této problematiky.  

Právnická osoba se může zprostit odpovědnosti, když prokáže, že vynaložila 

veškeré úsilí k zabránění porušení právní povinnosti, které bylo možné po ni požadovat. 

Jinak platí totéž, co bylo řečeno u přestupků ohledně výběru sankcí, recidivy i orgánech 

projednávajících a ukládajících sankce (srov. ustanovení § 125l vodního zákona). 

 

4.2.8.3. Opatření k nápravě 

Tento institut je upraven vodním zákonem v ustanovení § 42 a z jeho umístění 

hned za režimem havárií je zřejmé, že se zaměřuje na odstraňování jejich následků. 

Toto však není jeho jedinou náplní, zahrnuje dále odstraňování závadného stavu, kterým 

zákon rozumí i odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod a 

nedovoleného nakládání se závadnými látkami. K naplnění tohoto cíle opravňuje vodní 

zákon vodoprávní úřady a Českou inspekci životního prostředí ukládat povinnosti 

provést opatření k nápravě (dále jen opatření k nápravě) původci závadného stavu, tedy 

tomu, kdo porušil povinnosti k ochraně povrchových a podzemních vod.358 Náklady na 

provedení těchto opatření nese sám původce. „Opatření k odstranění závadného stavu 

jsou ukládány formou správního rozhodnutí. V případě neprovedení těchto opatření 

původcem je možné jejich provedení vynucovat v exekučním řízení.“ 359  Povinnost 

provést opatření nápravě je možné uložit namísto původce závadného stavu též tomu, na 

něhož přešel majetek v rámci privatizace provedené v souladu se zákonem č. 91/1991 

Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, pokud tento majetek nabyvatel 

                                                 
358

    Původcem však není zásah Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární 
ochrany vedoucí k havárii, pokud při zásahu použili přiměřených prostředků (viz. ustanovení § 42 odst. 1 
in fine).  
359

    Viz. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2006, 
str. 107. 
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získal s vědomím ekologické zátěže a byla s ním o tom sepsána smlouva nebo získal-li 

slevu z kupní ceny právě z důvodu závadného stavu.360 Povinnosti uložené těmto dvěma 

skupinám subjektů přecházejí na jejich právní nástupce.  

Vodní zákon pamatuje na případy, kdy ten, komu bylo uloženo opatření 

k nápravě, tyto povinnosti neplní ve stanovených lhůtách a tak hrozí nebezpečí 

z prodlení. Zde vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí zabezpečí 

plnění uložených opatření a to na náklady povinného.361 Pokud ovšem původce není 

zjištěn nebo prokázán a zároveň hrozí závažné ohrožení nebo znečištění povrchových 

nebo podzemních vod, provedení potřebných opatření k nápravě závadného stavu 

zabezpečí vodoprávní úřad, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce 

životního prostředí. Výkon zde potřebného opatření k nápravě vodoprávní úřad může 

uložit podnikající fyzické nebo právnické osobě, která je k tomu odborně nebo 

technicky způsobilá. Tato osoba je jediným účastníkem řízení a odvolání nemá 

odkladný účinek, vzhledem i k nutnosti neodkladného a rychlého jednání k odstranění 

závadného stavu. Náklady zde samozřejmě nese vodoprávní úřad a o jejich pokrytí je 

postaráno vytvořením zvláštního účtu jednotlivými kraji. Jeho výše je stanovena na 10 

mil. Kč a je pravidelně doplňován z vybraných poplatků za odběr podzemní vody. Ze 

zdrojů toho účtu je možné hradit i náklady na opatření k nápravě ekologické újmy podle 

zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. Ekologickou 

újmu vymezuje tento zákon jako nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo 

měřitelné zhoršení jejich funkcí, která se může projevit přímo a nepřímo. Jedná se mimo 

jiné o změnu 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.362 

Tato újma je způsobena činností vymezenou v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb. a 

seznam nápravných opatření obsažených v příloze č. 4 pak uvádí, jakým způsobem 

dochází k nápravě této újmy (prostřednictvím obnovy životního prostředí zpět do jeho 

základního stavu pomocí primární, doplňkové a vyrovnávací nápravy).  

                                                 
360

    Viz. ustanovení § 42 odst. 2 vodního zákona. 
361

    Srov. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 114.  
362

    Viz. ustanovení § 2 písm. a) bod. 2 zákona č. 167/2008 Sb. 
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Výkonem nápravných opatření může docházet k zásahu do práv a svobod 

vlastníků pozemků a staveb, kteří nejsou původci závadného stavu. Proto zákon 

výslovně stanoví dovolená omezení, např. povinnost strpět omezení obvyklého užívání, 

vjezd a vstup na pozemky a stavby. Za majetkovou újmu nebo omezení vlastníkům 

náleží náhrada od toho, komu bylo opatření k nápravě uloženo, čímž není dotčeno právo 

na náhradu škody. K jejímu uplatnění musí dojít v prekluzivní lhůtě 6 měsíců, a pokud 

nedojde k dohodě o náhradě újmy, rozhodne, na základě žaloby, soud.363   

 

4.2.9. Institucionální nástroje 

Z principu odpovědnosti státu za ochranu a stav životního prostředí (viz. čl. 7 

Ústavy ČR) vyplývá povinnost státu vytvářet právní, ekonomické, politické, ale též 

institucionální zajištění této ochrany. Všechny tři úseky státní moci se určitým 

způsobem angažují na ochraně životního prostředí. V této kapitole se však zaměřím 

toliko na moc výkonnou, resp. orgány moci výkonné, neboť právě jejich 

prostřednictvím dochází k rozhodování o jednotlivých věcech a k aplikaci příslušných 

právních předpisů.364 Tyto orgány se podle územní působnosti dělí na ústřední, oblastní 

a místní. Jiné možné dělení spočívá na rozlišení podle věcné působnosti na orgány 

obecné a zvláštní.365 Státní správa na úseku ochrany životního prostředí je zajišťována 

prostřednictvím vodoprávních úřadů, České inspekce životního prostředí a krajské 

hygienické stanice. Opomenout nesmím ani povodňové orgány vymezené v ustanovení 

§ 77 a n. vodního zákona.366 Na závěr se také krátce zmíním o státních odborných 

institucích. 

 

 

 

 
                                                 
363

    Viz. Srov. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 116. 
364

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 61 - 62. 
365

    Podrobně viz. Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 7. vydání, C.H.Beck, Praha 2009, str. 
116-119.  
366

    Srov. ustanovení § 104 odst. 2 in fine vodního zákona. 
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4.2.9.1. Vodoprávní úřady 

Vodoprávní úřady starší právní úpravou označované jako vodohospodářské 

orgány367 vodní zákon vyjmenovává v ustanovení § 104 odst. 2. Vodoprávní úřady tvoří 

obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, újezdní úřady 

na území vojenských újezdů a ministerstva jako ústřední vodoprávní úřady.  

Hlavní náplň činnosti ústředních vodoprávních úřadů spočívá ve vytváření 

základních politik, koncepčních a programových dokumentů, přípravě právních 

předpisů, mezinárodní spolupráci, koordinaci ostatních orgánů.368  

Obecnou působnost ústředního vodoprávního úřadu vykonává Ministerstvo 

zemědělství, pokud není výslovně svěřena jinému orgánu (srov. ustanovení § 106 odst. 

1). Vodní zákon tyto případy taxativně stanoví. Ministerstvo životního prostředí je tak 

dalším ústředním vodoprávním úřadem (srov. ustanovení § 108 odst. 3 vodního 

zákona).369 Působnost vykonává ve věcech ochrany množství a jakosti povrchových 

vod, zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, chráněných oblastí 

přirozené akumulace vod, citlivých oblastí, řízení ČIŽP a mnoha dalších.370 Avšak 

některé zákonem uvedené vykonává jen společně s Ministerstvem zemědělství, např. 

vymezení vod vhodných pro život a reprodukci ryb a dalších vodních živočichů. Zde se 

tato působnost označuje termínem sdílená.371 Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

dopravy a spojů a Ministerstvo obrany uzavírají pětici ústředních vodoprávních úřadů.  

„Orgány regionální a místní veřejné správy sehrávají zásadní roli při ochraně 

životního prostředí, mimo jiné i proto, že jsou základními rozhodovacími místy o 

jednotlivých otázkách a mají k ekologickým problémům územně i věcně velice 

blízko.“372 Vodní zákon obsahuje právní úpravu výkonu státní správy na regionální a 

místní úrovni v ustanoveních § 105 – 107. Obecnou působnost vykonávají obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností, pokud ji zákon nesvěřuje jiným orgánům (krajským 

                                                 
367

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 238-239. 
368

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 62-63. 
369

    Na úseku vod proto hovoříme o tzv. dělené působnosti. Srov. Damohorský, M. a kol.: Právo 
životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 63.   
370

    Z důvodu velké podrobnosti jsem uvedl jen některé důležité oblasti pro nastínění, jakým způsobem 
došlo k rozdělení kompetencí. 
371

    Srov. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 294. 
372

    Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 65. 
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úřadům, obecním nebo újezdním úřadům).373 V rámci velké novely vodního zákona 

došlo k úplnému přesunu agendy z pověřených obecních úřadů na obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, ačkoli původně zamýšlená změna předpokládala pouze 

převedení náročnějších úkolů. Obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností 

místní správu vykonávají v přenesené působnosti. Obecní úřady upravují, omezují nebo 

zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami, vyžaduje-li to zejména veřejný 

zájem. V samostatné působnosti rozhodují o otázkách zásobování pitnou vodou, 

odvádění a čištění odpadních vod. Krajské úřady zřizují odbory životního prostředí374 

k zabezpečování činnosti na úseku ochrany vodního hospodářství. Rozsah působnosti na 

tomto úseku je taxativně vymezen v ustanovení § 107 vodního zákona. 

4.2.9.2. Česká inspekce životního prostředí 

Výše uvedené orgány řadíme do kategorie orgánů obecných, kdežto ČIŽP patří 

mezi speciální orgány státní správy. ČIŽP byla zřízena zákonem č. 282/1991 Sb., o 

České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Ve věcech životního 

prostředí částečnou úpravu nalezneme i v zákonech regulující jednotlivé složky 

životního prostředí.375  

Organizačně je členěna podle věcné a územní působnosti. Podle věcné na pět 

odborných složek (jednou z nich je i voda). Územní členění je pak na ředitelství a deset 

oblastních inspektorátů v čele s ředitelem.376 Nachází se v podřízeném postavení vůči 

Ministerstvu životního prostředí. Náplň úkolů tvoří převážně dozorové a kontrolní 

činnosti a v případě zjištěných nedostatků disponuje i řadou sankčních nástrojů (např. 

oprávněním nařídit zastavení provozu, udělováním pokut). V některých případech 

rozhoduje i v meritorních věcech. Zvláště pak poplatková agenda je pro inspektory 

velmi časově náročná. 

 

 
                                                 
373

    Viz. ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona. Dále srov. Kolektiv autorů: Právo životního prostředí 
2. díl, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2006, str. 145.   
374

    V souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).  Věcný 
rozsah působnosti odborů je širší než u Ministerstva životního prostředí.  
375

    Značná nejednotnost proto otvírá úvahy o přípravě a přijetí komplexního zákona. Viz. Damohorský, 
M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010, str. 68. 
376

    http://www.cizp.cz 
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4.2.9.3. Krajská hygienická stanice 

Působnost tohoto správního úřadu je vodním zákonem omezena toliko na 

provádění kontroly jakosti povrchových vod určených ke koupání (ustanovení § 104 

odst. 1). Působnost krajské hygienické stanice však rozšiřují zvláštní právními předpisy. 

Hlavním takovým předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně dalších zákonů., který ve svém ustanovení § 3 a n. upravuje hygienické 

požadavky pro vodu, především pitnou, která přichází do kontaktu s potravinami a 

lidským tělem, zákon tak upravuje hygienu vody jen s ohledem na zdraví lidí. 

Organizace krajských hygienických stanic je upravena v ustanovení § 82 výše 

zmíněného zákona o ochraně veřejného zdraví tak, že správní obvody jednotlivých 

stanic uvádí v jeho příloze č. 2. V čele stojí ředitel. Odstavec 2 stejného paragrafu 

stanoví oprávnění náležející krajské hygienické stanici.377 

 

4.2.9.4. Povodňové orgány 

Povodeň 378  vždy byla výrazným ohrožením společnosti i díky své 

nepředvídatelnosti a svými následky způsobuje enormní škody a to nejen na majetku 

(podmáčení staveb a pozemků, usazování kalů, znehodnocování zdrojů pitné vody, 

devastaci obytných i hospodářských objektů).379 Vodní zákon vymezuje orgány, které 

jsou pověřeny řízením ochrany před povodněmi v ustanovení § 77 a násl. vodního 

zákona a rozlišuje je na povodňové orgány obcí, obcí s rozšířenou působností, krajské a 

ústřední a dále dělí orgány podle toho, zda vykonávají svou působnost mimo povodeň 

nebo po dobu povodně (srov. ustanovení § 77 odst. 2, 3. vodního zákona). Působnost 

jednotlivých orgánů je vymezena jak pro období mimo povodeň – zpracovávání plánů, 

provádění prohlídek, dále pro období nebezpečí povodně – např. varování osob, při 

povodni – záchranné práce, zabezpečovací práce tak pro období po ni – zjišťování výše 

škod.380  Danou činnost vykonávají v souladu s povodňovými plány a v době při 

povodní mohou vydávat operativní příkazy i nad rámec těchto plánů (ustanovení § 77 

                                                 
377

    Např. projednávat přestupky, vydávat zákazy koukání v povrchových vodách a mnoho dalších. 
378

    Legální definice v ustanovení § 64 odst. 1 vodního zákona. 
379

    Viz. Kolektiv autorů: Voda v České republice, Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 
2006, str. 83. 
380

    Viz. Punčochář, P. a kol.: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem, Sondy, Praha 2004, str. 195 - 196. 
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odst. 4 vodního zákona). Ústředním povodňovým orgánem je Ministerstvo životního 

prostředí, jehož úkoly jsou obsaženy v ustanovení § 81 vodního zákona. 

 

Na území České republiky působí také celá řada odborných (státních) 

organizací381, jejichž náplní je činnost spojená s evidencí, monitoringem a výzkumem 

vykonávaná pro ústřední orgány v oblasti vodního hospodářství. Neméně významnou 

úlohu hrály vodní stráže, avšak přijetím vodního zákona, byly bez náhrady zrušeny 

(srov. zrušovací ustanovení § 136 vodního zákona). Úprava byla do té doby obsažena 

v zákoně č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství. Sice se nejednalo o 

orgány státní správy, nicméně jejich postavení bylo posilováno (trestněprávní ochrana 

poskytovaná strážím jako veřejným činitelům) a disponovaly řadou oprávnění 

usnadňující kontrolní a strážní službu. Předmět činnosti zahrnoval i odbornou, 

výchovnou a informační funkci vykonávanou fyzickými osobami, pokud splňovaly 

zákonné požadavky na výkon funkce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
381

    Např. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., Český hydrometeorologický ústav, Česká 
informační agentura životního prostředí. 
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Závěr 

 

 Současná právní úprava ochrany čistoty vod v České republice, která je 

členským státem EU, je tvořena uzavřeným systémem nástrojů, jejichž vzájemnou 

provázanost a fungování jsem popsal na předchozích stránkách. V závěru se tedy 

zaměřím převážně na pozitiva a na její dílčí nedostatky, neboť dle mého názoru 

neobsahuje významné mezery. Tento fakt se odráží ve stále narůstající kvalitě vod na 

našem území, jak dokumentují každoročně vydávané Zprávy o stavu vodního 

hospodářství. V uplynulém roce 2010 prošel vodní zákon, který je základem právní 

úpravy ochrany vod na našem území, významnými změnami, které byly přijaty mimo 

jiné jako reakce na upozornění Evropské komise na nedostatečné provedení některých 

směrnic práva EU do českého právního řádu.   

  

 První z výrazných nedostatků, odstraněný velkou novelou, spočíval v  časově 

neomezené době platnosti integrovaného povolení vydávaného podle zákona o 

integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.), kterým se nahrazují příslušná rozhodnutí, 

stanoviska, souhlasy a vyjádření vydávaná podle vodního zákona. Nově bude vždy 

potřeba ve vydávaných integrovaných povoleních přihlížet i ke všem podmínkám 

vyplývající z vodního zákona. Tedy v integrovaných povoleních upravující vypouštění 

odpadních vod musí být shodně omezena doba platnosti jako v povoleních k vypouštění 

odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle vodního 

zákona a to na dobu čtyř let, respektive na dobu deseti let u „běžného vypouštění“.  

  

 Pozitivně hodnotím výslovnou úpravu týkající se bezodtokých jímek, jejichž 

netěsnost představuje ohrožení jakosti vod v podobě velkých úniků odpadních vod. 

Vodní zákon požaduje pravidelné zneškodňování odpadních vod z nich a tuto 

skutečnost je pak nutné na výzvu prokázat předložením příslušných dokladů. Právě toto 

může být ovšem stinnou stránkou nově zakotvené úpravy. V praxi nelze totiž vyloučit 

nekalé, ba i trestné, praktiky jedinců specializujících se na zneškodňování těchto 

odpadních vod. 
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 Posílení ochrany jakosti podzemních vod spatřuji i v nově přesně vymezených 

podmínkách pro výjimečné případy vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Na 

rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy příslušné vodoprávní úřady rozhodovaly o 

jednotlivých limitech znečištění v rámci vydávaných povolení, předpokládané vydání 

nařízení vlády tak vymezí jednotně hodnoty přípustného znečištění. Jedná se o 

transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/118/ES, o ochraně 

podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu. V porovnání se zpřísněním 

podmínek pro zneškodňování odpadních vod z bezodtokých jímek, došlo naopak 

k uvolnění režimu provozování tzv. domovních čistíren odpadních vod, jejichž 

podstatnou součástí jsou výrobky označované CE. Pro tyto vodní díla postačuje 

ohlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Povinnost monitorovat míru a 

objem znečištění vypouštěných látek je zde nahrazena prováděním pravidelných revizí. 

Dle mého názoru, nešťastným je ale zavedení možnosti vypouštět odpadní vody z nich 

do vod podzemních. Domnívám se, že takové vypouštění by mělo být ponecháno jen 

jako výjimka v případech, kdy nelze vypouštění řešit jinak. 

 

 S cílem dosáhnout vyšší jakosti povrchových vod byl v souladu s právem EU 

zaveden tzv. kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů. Jedná se 

nepochybně o dobrý nástroj, který patrně povede k dosažení požadovaného dobrého 

stavu vod. Jeho negativem je však zvýšení náročnosti posuzování jednotlivých zdrojů 

znečištění vodoprávními úřady. Naskýtá se tak otázka, zda tento složitý úkol zvládnou. 

Problémem tohoto přístupu je i nedořešení některých dílčích aspektů spojených s jeho 

aplikací. Na jednu stranu snaha zavádět stále přísnější ukazatele a hodnoty přípustného 

znečištění může v praxi narazit na situaci, kdy konkrétní bodový zdroj nevyhoví 

příslušným limitům ani při dosažení nejlepších dostupných technik. Zákon výslovně 

neřeší jak dosáhnout požadovaného snížení přísunu znečištění. Stěží postačující se mi 

jeví postup dle metodického pokynu, který požaduje snížení vypouštěného znečištění 

z bodových a plošných zdrojů rovným dílem.382 Prvním z důvodu je fakt, že znečištění 

                                                 
382

    Viz. metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 
o citlivých oblastech, příloha č. III, str. 29. 
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do těchto vod v praxi nebývá vnášeno rovnoměrně383 a druhým je pak nemožnost přesně 

vymezit konkrétního znečišťovatele u plošných zdrojů znečištění. Jako jistý nedostatek 

je možno pokládat i stanovení emisních standardů průmyslových odpadních vod toliko 

pro vybrané průmyslové a zemědělské odvětví nezahrnující tak všechny možné činnosti. 

Ačkoliv se nejedná přímo o právní nedostatek, je nezbytné alespoň zmínit skutečnost, 

že vodoprávní úřad při stanovování emisních limitů vychází z dat získaných 

monitoringem provedeným před dvěma lety.384 Posledním sporným bodem je otázka, 

zda má vodoprávní úřad při stanovování konkrétních emisních limitů, v rámci různých 

povodí, vždy stanovit stejnou nebo různou hodnotu pro tytéž průmyslové podniky. 

V rámci různých povodí mohou totiž tyto limity vycházet odlišně. 

 

 Změn doznal i právní režim zacházení se závadnými látkami. Systém je obecně 

nastaven tak, aby neumožňoval vnik těchto látek do vod, neboť v opačném případě by 

daná úprava ztratila smysl. Z tohoto zákazu však existují výjimky, za kterých je možné 

povolit použití určitých závadných látek. Při posuzování žádosti o výjimku z ustanovení 

§ 39 odst. 1 vodního zákona, vycházely vodoprávní úřady pouze z metodického 

pokynu385, jehož aplikací však nebyl dostatečně zohledněn vliv hospodaření na jakost 

vody. Velká novela proto předpokládá vydání prováděcího právního předpisu, který již 

bude vycházet z  připravovaných norem environmentální kvality. Nová úprava je 

promítnutím požadavku na zlepšení některých nevyhovujících povrchových vod na 

území České republiky, zejména s ohledem na kvalitu vody v Lužnici, která je zařazena 

dokonce do V. třídy jakosti vod.386  

 

 Výčet pozitivních změn, které přináší velká novela vodního zákona do právní 

úpravy, zahrnuje i zvýšení povodňové ochrany, neboť právě častější výskyt povodní na 

                                                 
383

    Srov. výše uvedené závěry o stavu jakosti vod vycházející ze Zpráv o stavu vodního hospodářství. 
384

    Tento údaj byl získán konzultací s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, 
oddělením ochrany jakosti vod. 
385

    Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 
39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve změně 
pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a 
k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona]. 
386

     Podrobně o celé problematice pojednává Kladivová, V., Kult, A.: Vodoprávní problematika rybníků 
– II., vodohospodářské technicko-ekonomické informace číslo 6 ročník 52, Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. M., Praha 2010, str. 1 – 4. 
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našem území negativně ovlivňuje jakost vod. Touto problematikou jsem se však v této 

práci blíže nezabýval, přesto pokládám za vhodné ji zde alespoň zmínit. 

 

Zhodnocením všech těchto provedených změn, docházím k závěru, že poslední 

novelizace vodního zákona přispěla ke stále se zvyšující kvalitě právní úpravy vodního 

hospodářství na území České republiky. Stejně tak jako zvyšující kvalita vody na našem 

území ovlivňuje vodní poměry okolních států, tak voda, jakožto jedna složka životního 

prostředí, ovlivňuje a je ovlivňována ostatními složkami. Proto je nezbytné neopomíjet 

význam právní úpravy ovzduší, půdy, lesů, jakož i rostlinstva a živočišstva, jejichž 

souhrn tvoří komplexní celek. 
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Resumé 

 

Právní nástroje ochrany čistoty vod  

 

 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 
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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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Legal instruments of the protection of water quality 

 

  The purpose of my thesis is to analyse a system of legal instruments of 

protection of quality ground and surface water. The reason for my research is fact that 

quality of water has an impact not only on every human being but also on the whole 

planet Earth because there is no life without it. 

 

  The thesis is composed of six parts – introduction, four main chapters 

and conclusion, each of them dealing with different aspects of water protection. Short 

introduction outlines total amount of water and main problems lie with the actual 

amount of fresh water and quality of this water.  

   

Chapter One defines major sources of pollution which are point, non-point and 

emergency sources of pollution. The next two parts of this chapter contain actual state 

of quality both surface and ground water in Czech Republic. 

 

  Chapter Two concentrate on relevant international, European and Czech 

legislation in water protection. The chapter consists of three parts. Part One focuses on 

international law which is based on bilateral and multilateral treaties. Part Two 

investigates the European Union water law with focusing on primary and secondary 

sources of law. Part Three looks at Czech water law. 

 

  Chapter Three is subdivided into two parts and provides an outline of 

main aims set down by EU and Czech legislation with main focus on directive 

2000/60/EC of the European parliament and of the Council establishing framework for 

community action in the field of water policy.  

 

  Chapter Four concentrates on the most crucial part of this thesis. It 

presents system of legal instruments in Czech environmental law. After general 

definition of each instruments of the water protection it highlights those which are 

designated for protection of water quality. Legal instruments of protection of water 

quality are subdivided into nine parts. Part One describes informative instruments and 
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their importance in the whole system. Part Two describes policy instruments which are 

consist of landscape planning and water planning. Part three explains basic rights and 

obligations. Part four contains main administrative instruments including permit 

approval and opinion as the main instruments. Part five classifies sources of pollution 

and thoroughly examines waste waters, harmful substances and legal regime of 

emergency. Part six explores increased protection of some ground water and specific 

areas connected with waters. Part seven and eight deals with economic and sanction 

instruments. Finally, part nine shortly introduces institutional instruments. 

 

Conclusions are drawn in last Chapter which highlights main advantages and 

disadvantages of water law legislation.  
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