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Úvod 
 

Ţivotní prostředí je určujícím prvkem veškerého ţivota na Zemi, obklopuje nás 

a prostupuje kaţdou naší činností. I přesto, ţe dobrý stav ţivotního prostředí je 

základem existence naší společnosti, je otázkou, zda mu věnujeme náleţitou péči 

a ochranu. Postupem doby jsme se začali čím dál tím více vzdalovat od přírody a ztratili 

s ní přímý kontakt, náš ţivot se stal konzumním, máme stále potřebu brát si víc a víc 

a tím si náš ţivotní prostor mnohdy nenávratně poškozujeme. Je však nutné konstatovat, 

ţe jsme si této skutečnosti vědomi a vytvořili jsme instituce k tomu, aby nás v tomto 

ohledu regulovaly a pomáhaly nám obnovit přirozený chod věcí.  

 V souvislosti s uvedenými tezemi je moţné v úvodu této práce stanovit 

domněnku, ţe i kraj plní v ochraně ţivotního prostředí zásadní roli, zastává funkci 

nezbytného mezičlánku mezi místní samosprávou a státem a přispívá tak svým dílem 

k trvale udrţitelnému rozvoji.       

 Ke zvolení tématu diplomové práce v oblasti ţivotního prostředí mě motivovalo 

nejen přesvědčení o významu ţivotního prostředí jako celku, ale zároveň i vědomí toho, 

ţe je třeba stále zdokonalovat své znalosti i v oblastech, které nejsou společnosti, 

jednotlivci či občanovi „tolik na očích“. Zvolené téma „Kraje a ochrana ţivotního 

prostředí“ nabízí mnoho prostoru k zamyšlení nad souvislostmi mezi jednáním 

společnosti a jejím vlivem na ţivotní prostředí.      

 Předkládaná diplomová práce si klade za cíl především přehledně vymezit 

působnost a jednotlivé kompetence kraje v oblasti ochrany ţivotního prostředí, rozebrat 

platnou právní úpravu související s činností krajů v této oblasti a zároveň nastínit 

některé problémy související s úlohou kraje v ochraně ţivotního prostředí.  

 Obecně se autoři a literatura, dle mého názoru věnují problematice krajů a úloze 

krajů v oblasti ţivotního prostředí velmi sporadicky. Tvrzený fakt vynikne hlavně ve 

srovnání objemu literatury věnující se obcím jako niţším článkům územní samosprávy. 

Určující faktor vidím především v tom, ţe obce jsou vnímány občany jako nejbliţší 

stupeň odpovědných orgánů, které by měly jejich problémy řešit. Na to pak navazují 

preference autorů. Je však pravdou, ţe ani zde není rozsah odborné literatury nijak 

závratný. V psané literatuře se vyskytuje několik titulů, které se zabývají problematikou 

krajů ze správního hlediska, nicméně systematická úprava krajů s ohledem na ţivotní 
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prostředí neexistuje. Pokud přeci jen nějaká k nalezení je, jedná se spíše o drobné 

odstavce či krátké věty. Inspiraci jsem proto byla nucena vyhledávat spíše 

v jednotlivých článcích a na stránkách krajů nebo organizací věnujících se ţivotnímu 

prostředí.         

 Diplomová práce je členěna do tří částí. První část je věnována zasazení krajů do 

nezbytného historického kontextu. K lepšímu pochopení kaţdého institutu je třeba blíţe 

poznat jeho historii a vývoj, nejinak je tomu i v případě krajů. Kraje jsou celky, které 

v českém právu existují jiţ dlouhou dobu, byť jako vyšší územní samosprávné celky 

jsou chápány aţ od roku 2000, kdy nabyl účinnosti ústavní zákon č. 347/1997 Sb., 

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.      

 Ve druhé části vymezuji kraje v systému práva České republiky. Popisuji 

ústavněprávní základy existence vyšších územních samosprávných celků a uvádím 

přehled základních právních předpisů, které obsahují úpravu významnou pro krajské 

zřízení. Následuje vymezení konstitutivních prvků kraje, které se vztahují k jeho 

samotné podstatě, a to práva na samosprávu, právní subjektivity, osobního a územního 

základu vyššího územního samosprávného celku. Podstatnou shledávám kapitolu, v níţ 

je vymezena působnost kraje a je provedeno její členění na samostatnou a přenesenou 

působnost. Své místo zde zastává i část věnovaná orgánům kraje, nejdůleţitějšími z nich 

jsou zastupitelstvo kraje, rada kraje, přičemţ zásadní roli v oblasti ţivotního prostředí 

zastává krajský úřad.         

 Za těţiště své práce povaţuji třetí část, kde se zaměřuji na propojení institutu 

kraje a ochrany ţivotního prostředí. Kromě obecného vymezení ochrany ţivotního 

prostředí, role veřejnosti a práva na informace, se zde zabývám nástroji, které jsou 

právním řádem svěřeny do rukou kraje, aby mohl efektivně přispívat k ochraně 

ţivotního prostředí. K takovým prostředkům patří zejména povolení, souhlasy, 

koncepce, nicméně nelze pominout ani dobrovolné nástroje jako jsou zelené zakázky či 

EMAS. V závěru práce nastiňuji úlohu kraje v samostatné a přenesené působnosti 

v jednotlivých sloţkách ochrany ţivotního prostředí.     

 Celá práce je koncipována na principu od obecného ke konkrétnímu, vţdy tedy 

nejdříve podávám výklad definic či pojmů, které jsou zásadní pro další pokračování, 

a následně přistupuji k funkčnímu zapojení kraje do tématu. Snaţím se také 
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upozorňovat na aktuální problematiku a judikaturu související s daným tématem.  
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1 Historický vývoj krajů       

  

Současná koncepce územní samosprávy odvozuje svůj původ z historického 

vývoje organizace správy na našem území. Samospráva v průběhu dějin prošla 

vývojovými etapami, které jsou určovány zejména různým vztahem k panovníkovi či 

státu. Jednalo se o vztah plné závislosti, který většinou vedl k omezování působnosti 

samosprávných orgánů, mnohdy dokonce aţ k jejich zániku. V dalším období 

existovaly paralelně státní a samosprávné orgány, byť stále převaţovala vůdčí role 

státních orgánů a následovalo plné osamostatnění samosprávných orgánů ve věcech 

týkajících se okruhu místních a regionálních záleţitostí.     

 První zmínky o společenstvích, které měly jistý význam pro vznik krajů, 

klademe jiţ do 10. století, kdy se objevují první známky spojení hradské soustavy se 

správními funkcemi. Později jsou hradská zřízení označována jako provincie nebo úděly 

a panovník pro tyto územní obvody začíná ustavovat speciální úředníky tzv. poprávce. 

„Jmenování poprávců pro určité oblasti přispělo k vývoji krajů, které se z jednotek pro 

účely berní správy přeměňovaly ve všeobecné správní jednotky.“
1
 Naznačený vývoj se 

však neuplatnil pro území Moravy a Slezska, zde se kraje vyvinuly aţ v průběhu 

16. století v souvislosti s dobyvatelskými útoky Turků.     

 Za období stavovské monarchie pomáhaly kraje překlenout časy slabých 

panovníků a anarchie, ke značnému útlumu v rozvoji regionální samosprávy však 

dochází po poráţce na Bílé hoře. Obnovené zřízení zemské zdůrazňuje moc panovníka 

a řadí mezi jeho pravomoci i volbu regionálních úřadů či souhlas pro svolání krajských 

sněmů, coţ de facto ukončilo činnost tohoto orgánu. „Teprve po nástupu Habsburků 

bylo přísně zakázáno svolávání krajských sněmů bez souhlasu panovníka a od roku 

1549 byla takováto činnost (podobně jako u zemských sněmů) považována za zločin 

urážky královského majestátu.“
2
 Jediným stavovským orgánem v kraji zůstal úřad 

krajských hejtmanů. Vyvrcholením této etapy se stalo období tereziánských reforem
3
, 

které přinesly postátnění na úrovni správy krajů. Zavedly nové uspořádání krajů tak, 

aby byly všechny v rámci své velikosti srovnatelné, a ustavily stálá sídelní města.  

                                                             
1
 COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, str. 62 

2
 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha: 

Linde, 2003, str. 69 
3
 Zásadní byl v tomto ohledu zejména reskript Marie Terezie z 23. ledna 1751 
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Vznik moderní samosprávy je spojován s vydáním tzv. březnové ústavy 1849, 

resp. prozatímního obecního zákona č. 170/1849 ř. z. Tento zákon zakotvil rozdělní 

obcí do tří druhů, a to obce místní, okresní a krajské. „Na základě tohoto zákona však 

samosprávné kraje nebyly ustaveny, pouze byly využity jako jednotka státní správy.“
4
  

 Snaha o reorganizaci samosprávy je viditelná i za první republiky, především je 

opuštěn princip dvoukolejné organizace veřejné správy, tedy rozlišovaní státních orgánů 

a orgánů územní samosprávy. V roce 1920 byl přijat ţupní zákon
5
, který měl celé území 

republiky rozdělit do územních správních celků tzv. ţup, k jeho realizaci však došlo 

pouze na Slovensku a Podkarpatské Rusi.        

 Základem pro administrativní členění státu se tak stal aţ zákon č. 125/1927 Sb., 

o organizaci politické správy. Tímto byly zřízeny čtyři samosprávné země – Česká, 

Moravskoslezská, Slovenská a Podkarpatoruská, soustavu jejich orgánů tvořilo zemské 

zastupitelstvo, silné postavení měl zemský výbor, dále byl jmenován zemský prezident. 

Úkolem zemského zastupitelstva byla péče o správní a hospodářské záleţitosti země, 

pakliţe se dotýkaly větší části země a nedosahovaly důleţitosti, kterou by bylo třeba 

řešit celostátně. Největší přínos organizačního zákona je spatřován především ve 

sjednocení dosud rozdílné organizace správy v jednotlivých zemích, jeho negativní vliv 

pak v oslabení kompetencí samosprávy na úkor jejich zvýšení u státních orgánů.  

 Země však brzy začaly překáţet politickému reţimu, který neměl vůli nadále 

tolerovat tyto relativně nezávislé samosprávné celky, a proto je nahradil centralisticky 

spravovanými kraji zákonem č. 280/1948 Sb., zákon o krajském zřízení. Tento zákon se 

stal základem územněsprávní organizace, zrušil zemské zřízení z roku 1927 a zřídil 

19 krajů, které se dále dělily na okresy. Obsahoval také úpravu regulující národní 

výbory. „Krajské zřízení dalo KNV samostatnou řídící strukturu. Nejvyšším orgánem 

veřejné správy na území kraje bylo plenární zasedání krajského národního výboru.“
6
 

 V roce 1960 bylo vytvořeno nové administrativní dělení státu zákonem 

č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Z důvodové zprávy k tomuto zákonu vyplývá 

snaha o jakousi „přestavbu“ územní organizace státu zejména s ohledem na rychlý 

vývoj hospodářství a stagnaci v územním uspořádání státu. „V dosažené etapě rozvoje 

našeho společenského zřízení převažují důvody politickoekonomické nad 

                                                             
4
 COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, str. 67 

5
 Zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení ţupních a okresních úřadů v republice Československé 

6
 KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva: 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2011, str. 190 
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administrativními. V důsledku toho ztratilo do značné míry své odůvodnění i dnešní 

územní uspořádání státu“.
7

 Došlo ke sníţení počtu krajů na deset (z toho 3 na 

Slovensku), coţ ve svém důsledku přineslo značné mnoţství problémů, protoţe uměle 

vytvořené kraje absorbovaly příliš velké území, byly ekonomicky nesourodé a mnohdy 

byla porušena přirozená spádovost území. V návaznosti na územní změny byl přijat také 

nový zákon č. 65/1960 Sb., o národních výborech.      

 Institut krajů jako vyšších územních samosprávných celků byl předpokládán jiţ 

v Ústavě ČR
8
 přijaté Českou národní radou 16. prosince 1992, nicméně k jeho ustavení 

došlo aţ zvláštním ústavním zákonem
9
 s účinností od 1. 1. 2000.    

 Vytvořením většího počtu samosprávných celků se vyřešil výše nastíněný 

problém s porušením spádovosti území a došlo tak k uspokojení nároků téměř všech 

regionálních center střední úrovně. V rámci přistoupení České republiky do Evropské 

unie se však ukázalo i jisté negativum tohoto dělení, kdy kraje jsou příliš malé v rámci 

počtu obyvatel, neţ aby mohly efektivně získávat prostředky z fondů Evropské unie. 

K vyřešením této situace byly zřízeny tzv. regiony soudrţnosti vedené regionální radou 

regionu soudrţnosti jako právním subjektem zřízeným zákon č. 248/2000 Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje. Rady mají za úkol spravovat prostředky z fondů EU 

pomocí regionálních operačních programů. Kraje jsou tak sdruţeny do osmi regionů 

soudrţnosti, které naplňují poţadavky pro NUTS II. Systém NUTS neboli 

Nomenklatura územních statistických jednotek je zaloţen na vytvoření územních celků 

pro statistické, analytické účely a pro úkoly spojené s čerpáním prostředků ze 

strukturálních fondů EU.        

 Zřízení nových samosprávných celků však nevedlo k automatickému zrušení 

krajů z roku 1960. Zachování těchto celků bylo shledáno jako nutné, zejména s ohledem 

na územní provázanost některých institucí danou tímto zákonem. „Takovým zrušením 

by totiž některé orgány státní správy a soudy ztratily územní základ své působnosti daný 

okresy a kraji z roku 1960“.
10

         

 Právní řád tedy v současné době rozlišuje pojem kraje ve dvou smyslech, zaprvé 

                                                             
7

Důvodová zpráva k zákonu č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. [online]. Dostupné 

z http://www.psp.cz/eknih/1954ns/tisky/t0378_00.htm 
8
  Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky 

9
 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně 

ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
10

 Marek, Jiří a kol. Veřejná správa v České republice. [online]. Ministerstvo vnitra, 2005, str. 8. [cit. 

2012-02-02]. Dostupné z http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/odbor/moderniz/vs_vcr.pdf  
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jako správní obvod, nazývaný krajem, ve smyslu zákona č. 36/1960 Sb., o územním 

členění státu, a za druhé jako vyšší územní samosprávné celky ve smyslu Ústavy 

a ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných 

celků.  

  



10 
 

2 Kraj v systému práva České republiky 

 

2.1 Ústavněprávní zakotvení krajské samosprávy 

 

2.1.1 Ústava České republiky11       

   

Ústava ČR zařazuje instituci územních samosprávných celků jiţ do svých 

úvodních ustanovení, toto zařazení vypovídá o nezastupitelné roli územní samosprávy 

v právním řádu demokratického státu, konkrétně je tak učiněno v čl. 8 Úst, který 

zaručuje územní samosprávu územních samosprávných celků. „Územní samosprávu 

nutno přitom bezvýhradně považovat za jednu z podstatných náležitostí demokratického 

právního státu, tudíž je chráněna i ve smyslu ustanovení čl. 9 odst. 2 Úst (Změna 

podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná) a zákazem 

zneužití výkladu zakotveným v čl. 9 odst. 3 Úst (Výkladem právních norem nelze 

oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.)“
12

 

 Převáţná část relevantních ústavněprávních norem se nachází v hlavě sedmé 

Ústavy ČR nazvané Územní samospráva. Je v ní obsaţena základních charakteristika 

územních samosprávných celků, vztahy mezi těmito celky navzájem i mezi nimi 

a státem, dále pak zmiňuje jako jediný orgán těchto celků zastupitelstvo, jeho 

pravomoci, působnost a funkční období.        

 V čl. 99 Úst je provedeno členění samosprávy na obce, jako základní územní 

samosprávné celky a kraje, jako vyšší územní samosprávné celky.    

 Kraj je v čl. 100 Úst definován jako veřejnoprávní korporace, která je způsobilá 

vlastnit majetek a hospodařit dle vlastního rozpočtu. Vznik a zánik kraje je vyhrazen 

Parlamentu ČR, který tak činí schválením ústavního zákona. Obec je pak vţdy součástí 

kraje, nejde však o hierarchickou strukturu, která by vyjadřovala nadřazenost kraje. 

„V oblasti územní samosprávy je obec základní jednotkou a její vztah ke kraji jako 

vyššímu územnímu samosprávnému celku není vztahem nadřízeného a podřízeného. 

Naopak obec má v rámci samosprávy obecnou působnost.“
13

    

                                                             
11

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
12

 KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, str. 14 
13

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007, str. 103-104 
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 Zajištění práva na samosprávu se věnoval ve svém nálezu i Ústavní soud, který 

uvedl, ţe „garance územní samosprávy podle Ústavy je lakonická. Vedle rozlišení 

lokální a regionální úrovně samosprávy (čl. 99) je územní samospráva pojata jako 

právo územního společenství občanů vyrůstajícího z jeho vlastností a schopností (…) 

Ústava tuto schopnost umožňuje prosadit mimo jiné tím, že zakládá právní subjektivitu 

územních samosprávných celků a počítá s tím, že samosprávné subjekty mají vlastní 

majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu (čl. 101 odst. 3). Na ústavní úrovni se též 

potvrzuje demokratický ráz samosprávy v garanci volených zastupitelstev (čl. 101 odst. 1 a 2 

a čl. 102).“ 
14

          

 

2.1.2 Listina základních práv a svobod      

   

Zakotvení samosprávných principů a ustanovení vztahující se k územní 

samosprávě proklamuje i další norma ústavního práva, kterou je Listina základních práv 

a svobod.
15

 Jiţ ve své preambuli prohlašuje, ţe navazuje na „obecně sdílené hodnoty 

lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů“.     

 LZPS spojuje právo na samosprávu především s veřejnými subjektivními právy. 

Jde zejména o úpravu práva na informace, petičního práva, práva na spravedlivý proces 

nebo vyjádření principu tzv. zastupitelské demokracie v čl. 21 LZPS.   

    

2.1.3 Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků  

  

Od vzniku samostatného českého státu byly vedeny rozsáhlé politické diskuze 

o nutnosti a hloubce reformy samosprávy, které se svého naplnění dočkaly aţ v roce 

1997, kdy byl přijat ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků. Zákonodárce stanovil poměrně dlouhou legisvakanční lhůtu, kdy 

účinnost zákona byla určena k 1. 1. 2000, nicméně k materiálnímu provedení ústavních 

poţadavků došlo aţ s prvními volbami do zastupitelstev, které se konaly na podzim 

toho roku.          

                                                             
14

  Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/02, 53/2003 Sb. 
15

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Tento ústavní zákon zakotvil v našem právním řádu 14 vyšších územních 

samosprávných celků, vymezil jejich hranice a názvy, které však za dobu existence 

krajů, prošly jiţ několika novelizacemi. V současné době se jmenovitě se jedná o tyto 

celky
16

: 

 Hlavní město Praha 

 Středočeský kraj 

 Jihočeský kraj 

 Plzeňský kraj 

 Karlovarský kraj 

 Ústecký kraj 

 Liberecký kraj 

 Královéhradecký kraj 

 Pardubický kraj 

  Kraj Vysočina 

 Jihomoravský kraj 

 Olomoucký kraj 

 Moravskoslezský kraj 

 Zlínský kraj 

Ústavním zákonem
17

 byl změněn čl. 99 Úst, který do té doby ponechával volbu 

mezi krajským a zemským uspořádáním. Ve svém novém znění tedy upřednostnil vznik 

krajů a zřídil tím vyšší územní samosprávné celky.      

   

2.2 Evropská charta místní samosprávy  

 

Nejvýznamnějším dokumentem Rady Evropy v oblasti místní samosprávy je 

Evropská charta místní samosprávy, která vstoupila v platnost pro Českou republiku 

1. září 1999. V této mezinárodní úmluvě jsou vyjádřeny základní zásady pro zajištění 

a ochranu práv místní samosprávy. Charta ve své preambuli zdůrazňuje význam 

                                                             
16

 Viz příloha č. 1 
17

 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 
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místních společenství, kdyţ je řadí mezi základy demokratického státu, a právo občanů 

podílet se na veřejných záleţitostech. Zásadní je také ustanovení, ve kterém je upraven 

princip subsidiarity: „Za správu veřejných záležitostí budou odpovídat zejména ty 

orgány, které mají nejblíže k občanům. Stanovení odpovědnosti jinému orgánu musí 

odpovídat rozsahu a povaze úkolu, požadavkům efektivnosti a hospodárnosti.“
18

 Česká 

republika nicméně není vázána všemi články Charty, byla učiněna výhrada například 

pro ustanovení týkající se financování místních samospráv. Důvodem je zejména 

odlišnost naší daňové soustavy a systému přerozdělování finančních prostředků. 

    

2.3 Zákonná úprava krajského zřízení  

 

Krajské zřízení je normováno rozsáhlým počtem právních předpisů, které blíţe 

specifikují výkon územní samosprávy. Základním právním předpisem, který upravuje 

pravomoci a postavení krajů a jejich orgánů, je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Zákon 

vymezuje také působnost kraje, dozor a kontrolu nad výkonem působnosti 

a v neposlední řadě i právo vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení kraje.   

 Zvláštní postavení je přiznáváno hlavnímu městu Praze, které má zároveň status 

obce, kraje a regionu soudrţnosti. Právní úprava je svěřena samostatnému zákonu 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.       

 Jak jiţ bylo výše zmíněno, existuje v současné době poměrně široké spektrum 

pramenů práva, které se ve větším či menším rozsahu dotýkají územní samosprávy. 

Jejich kompletní výčet není pro účely této práce nutný, nicméně k utvoření celkového 

obrazu je nezbytné zmínit alespoň pár nejznámějších zákonů, které dosud nebyly 

uvedeny: 

- Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a změně některých zákonů 

- Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů 

                                                             
18

 Čl. 4 odst. 3 sdělení č. 181/1998 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy.  
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- Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně 

zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 

o rozpočtovém určení daní) 

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

- Zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád      

   

2.4 Základní znaky kraje         

 

Následující text se bude věnovat sloţkám, které se vztahují k samotné podstatě 

existence vyššího územního samosprávného celku. Uvedený rozsah se shoduje s obecně 

uznávanými konstitutivními prvky, jde o právo na samosprávu, právní subjektivitu, 

územní a občanský základ.         

      

2.4.1 Právo na samosprávu        

  

„Samosprávu lze charakterizovat jako ústavou a zákony stanovený okruh úkolů 

veřejné správy, jejichž vykonávání vlastním jménem je svěřeno samosprávné korporaci 

odlišné od státu.“
19

 Zmíněnou osobou je veřejnoprávní korporace, která je při své 

činnosti relativně nezávislá na státních orgánech. Je však přeci jen pojmově omezena 

tím, ţe svůj právní původ odvozuje od státu. „Veřejná moc (stát) je gestorem celého 

systému, a proto si vyhrazuje určitou kontrolu nad tím, zda samospráva nepřesahuje 

samosprávné meze. Samosprávné jednotky na druhé straně mohou od systému veřejné 

moci očekávat ochranu před jejím nezasahováním do „prostoru“, jenž je samosprávě 

poskytnut.“
20

          

                                                             
19

 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 150 
20

 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině: obecná část. 2., rozšířené vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, str. 102 
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 Právo na samosprávu kraje není neomezitelné, přirozené hranice mu klade 

povinnost realizovat výkon samosprávných úkolů tak, aby nezasahoval do stejného 

práva jiného kraje. Rozsah samosprávy svazuje také stát prostřednictvím zákonodárství. 

Meze lze vyvodit i ze samé podstaty kraje. Vyplývají z ustanovení § 1 odst. 4 zákona 

o krajích, který stanovuje, ţe kraj má dbát o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů. Realizace samosprávy by měla být s tímto ustanovením v souladu, coţ 

v určitých souvislostech představuje, nebo by alespoň mělo, určitou limitaci 

v rozhodování orgánů kraje.        

    

2.4.2 Právní subjektivita        

  

Pro řádný výkon samosprávných funkcí je třeba, aby krajům byla přiznána 

způsobilost k právům a povinnostem. Kraj je právnickou osobou, přestoţe tuto tezi 

právní řád explicitně nestanoví, lze tak dovozovat z ustanovení čl. 101 odst. 3 Úst 

a § 1 odst. 2 KZŘ definující kraj jako veřejnoprávní korporaci, která vystupuje svým 

jménem v právních vztazích a nese odpovědnost z těchto vztahů, hospodaří s vlastním 

majetkem, má vlastní příjmy a vlastní majetek. Veřejnoprávní korporace je právnickou 

osobou veřejného práva, která je zaloţena za účelem plnění svěřených úkolů ve veřejné 

správě. „Kraj tedy může žalovat a být žalován, je schopen mít práva a povinnosti, 

právně relevantně disponovat svými právy a také nést odpovědnost za své jednání.“
21

 

 Kraje nesou podle předpisů soukromého práva obecnou odpovědnost za škodu, 

zároveň však odpovídají i ve zvláštních případech podle zákona č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. Tento zákon je vystavěn na principu tzv. absolutní 

objektivní odpovědnosti. Nezkoumá tedy, zda byl škodlivý následek způsoben 

zaviněním určité osoby, neboť k vyvození odpovědnosti postačuje, jsou-li splněny 

zákonem stanovené podmínky. Kraje odpovídají za škodu způsobenou při výkonů 

pravomocí svěřených jim v rámci samostatné působnosti
22

, pokud došlo ke škodě při 

                                                             
21

 COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, str. 85 
22

 Srov. §1 odst. 2 cit. zákona 
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výkonu státní správy, která byla na kraj přenesena zákonem, nese odpovědnost za škodu 

stát.
23

   

   

2.4.3 Osobní základ         

  

„Každý kraj musí být trvale obýván lidmi. Obyvatelstvo kraje je personálním 

znakem kraje, patřící mezi jeho základní a nutné prvky.“
24

 Osobní základ kraje tvoří 

územní společenství občanů kraje, tj. podle § 12 odst. 1 KZŘ fyzické osoby, které jsou 

občany České republiky a mají trvalý pobyt v obci nebo vojenském újezdu v obvodu 

kraje.            

 Na ústavní úrovni jsou vyjádřena práva občanů kraje v Listině základních práv 

a svobod, kde je mimo jiné v čl. 21 stanoveno právo občanů podílet se přímo či nepřímo 

na správě věcí veřejných a právo na přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. 

„Správou věcí veřejných se rozumí podíl na politickém životě státu, spočívající 

v možnosti spolurozhodovat, konzultovat a vyjadřovat se k otázkám týkajícím se výkonu 

státní moci.“
25

 V České republice převaţuje systém nepřímého podílu občanů na správě 

věcí veřejných, který se uplatňuje prostřednictvím volených zástupců. Přímý výkon je 

povaţován spíše za výjimku, reprezentuje ho například krajské referendum, které bylo 

do našeho právního řádu začleněno v roce 2010.     

 Práva a povinnosti občanů kraje jsou specifikována v zákoně o krajích. 

Zásadním a výlučným právem občana kraje je právo volit a být volen do zastupitelstva 

kraje, k dalším patří například právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva kraje svá 

stanoviska k projednávaným věcem
26

 a podávat orgánům kraje návrhy, připomínky 

                                                             
23

 Srov. §3 pís. c) cit. zákona 
24

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007, str. 257 
25

 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině: obecná část. 2., rozšířené vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, str. 1145 
26 V souvislosti s tímto právem je nutno zmínit Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 Ca 

164/2005-41, které určuje, ţe občan kraje má právo vyjadřovat se nejen k projednávaným věcem 

zařazeným na program zasedání zastupitelstva, ale má také právo vyjádřit se k samotnému programu 

zasedání. Tento úkon lze uskutečnit jiţ před schválením programu. Bez významu není ani rozsudek 

krajského soudu v Ústní nad Labem č. j. 15 Ca 196/2006-35. Zde je vyjádřen zákaz krajům, aby 

omezovaly právo občanů kraje na vyjádření k projednávané věci jejich jednacími řády. Tyto řády mají 

toliko upravovat procedurální náleţitosti, které jsou potřebné k provedení práva. Kraj je tedy oprávněn 

stanovit procedurální postup k realizaci práva občanů v jednacím řádu, nicméně pouze takový, který 

nepovede k omezení dotčeného práva. 
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a podněty.           

 Nabytí těchto subjektivních práv je přiznáno dle ustanovení KZŘ občanu kraje, 

který dosáhl věku 18 let, zákon je ale v určité míře přiznává i dalším skupinám osob 

majícím kvalifikovaný právní vztah k území. Jsou to jednak ti, kdo mají vlastnické 

právo k nemovitosti na území kraje, této skupině osob však není přiznáno právo volit 

a být volen, a dále také cizí státní příslušníci, kteří dosáhli věku 18 let a jsou v územním 

obvodu kraje hlášeni k trvalému pobytu, je-li to důsledkem mezinárodní smlouvy, která 

Českou republiku zavazuje a byla řádně vyhlášena. Z uvedeného lze dovodit, ţe tato 

práva nejsou přiznána osobám bez státní příslušnosti.     

 Kromě práv výslovně uvedených v KZŘ mají občané kraje vůči tomuto 

územnímu samosprávnému celku i další práva zaloţená zvláštními zákony. Jedná se 

například o právo na informace, jehoţ obecnou úpravu obsahuje zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. Protoţe se jiţ nejedná o výlučné právo občanů 

kraje, mohou poskytnutí informace ţádat všechny fyzické a právnické osoby bez ohledu 

na příslušnost k určité kvalifikované skupině obyvatel. Tomu odpovídá povinnost nejen 

orgánů územní samosprávy, ale i státních orgánů a subjektů, kterým zákon svěřil 

rozhodování ve veřejných věcech, tuto informaci poskytnout. Speciální úpravu práva na 

informace obsahuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí. 

Občané kraje mohou také kraji podávat petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu 

petičním. 

            

2.4.4 Územní základ         

  

Území je konstitutivním prvkem kraje. Je to prostor, ve kterém územní 

samosprávný celek uskutečňuje své samosprávné úkoly a také zákonem svěřený výkon 

státní správy.          

 Současné vymezení území vyšších územních samosprávných celků vychází ze 

zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, který dělí území státu na kraje, kraje 

dále na okresy a ty na obce a vojenské újezdy.
27

      

                                                             
27

 Vojenský újezd je územněsprávní jednotka, která není právnickou osobou. Řídí se zákonem 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, který stanoví seznam těchto území, jejich správu 

a úkoly. V současné době existuje pět těchto jednotek, jsou jimi Boletice, Brdy, Březina, Hradiště 
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 Hranice krajů lze měnit rozhodnutím zákonodárce ve formě zákona, popř. 

ústavního zákona, pokud by se jednalo o změnu státní hranice. „I v případě zákonů 

měnících hranice vyšších územních samosprávných celků bude jistě povinností 

zákonodárce respektovat ústavní právo na samosprávu i princip proporcionality.“
28

 

Vytvořit či zrušit vyšší územní samosprávný celek lze pak pouze pomocí ústavního 

zákona.  

        

2.4.5 Působnost kraje         

  

Působnost je institut stanovující určitý okruh záleţitostí, ve kterých konkrétní 

orgán realizuje právním řádem danou pravomoc, tedy autoritativně rozhoduje 

a vykonává tak svou vůli. „Působnost je oblast činnosti subjektu veřejné správy v rámci 

úpravy určitých společenských vztahů (věcná působnost), na určitém území (prostorová, 

místní či též územní působnost), vůči určitému okruhu osob (osobní působnost) 

a v určitém čase (časová působnost).“
29

        

 Územní působností se rozumí prostor, ve kterém je realizován výkon 

veřejnoprávních úkolů. Je určen územními hranicemi kraje. „Vymezení územní 

působnosti má význam zejména pro výkon takových činností obce či kraje, které se 

realizují prostředky veřejného práva, např. za použití pravomoci.“
30

 Pro 

soukromoprávní aktivity krajů územní omezení nemá roli.    

 Věcná působnost kraje zahrnuje okruh vztahů veřejného práva, ve kterém 

realizuje svou pravomoc. Kraj vystupuje podle našeho právního řádu ve dvou rovinách, 

a to jednak v tzv. samostatné působnosti (přirozené) a dále v tzv. přenesené (cizí) 

působnosti. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
a Libavá. V lednu 2012 vláda přijala usnesením č. 10 návrh ministra dopravy na optimalizaci vojenských 

újezdů, dojde tak ke zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení území ostatních újezdů.  
28

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva: obecná část. Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 74 
29

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007, str. 265 
30

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva: obecná část. Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 163 
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2.4.5.1 Samostatná působnost 

  

Zákon o krajích charakterizuje samostatnou (samosprávnou) působnost jako 

právo kraje spravovat své záleţitosti samostatně, nicméně umoţňuje státním orgánům 

do tohoto práva zasáhnout, pokud je to nezbytné pro ochranu zákona a pouze způsobem, 

jakým stanoví zákon.
31

 Z uvedeného však nelze vyvozovat, ţe by kraje byly podřízeny 

státním orgánům, při realizaci samostatné působnosti se řídí jen právním řádem 

a nezohledňují interní normativní akty těchto orgánů. Při vydávání obecně závazných 

vyhlášek se kraj řídí pouze ústavou a zákony a v ostatních záleţitostech také jinými 

právními předpisy vydanými na základě zákona.
32

 Bliţší vymezení toho, co spadá do 

samostatné působnosti, podává § 14 odst. 1 KZŘ, řadí do ní záleţitosti, které jsou 

v zájmu kraje a občanů kraje, pokud se nejedná o přenesenou působnost kraje. 

Konkrétní rozsah záleţitostí udává § 14 odst. 2 KZŘ, především jde o pravomoc 

koordinovat a schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje, schvalovat 

koncepci rozvoje cestovního ruchu, poskytovat dotace právnickým a fyzickým osobám 

na území kraje mimo jiné i v oblasti ochrany zvířat a ţivotního prostředí, pokud nejde 

o účelové dotace ze státního rozpočtu.       

 Ve výčtu nelze opominout také pravomoc zastupitelstva kraje předkládat návrhy 

zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, jde o právo tzv. zákonodárné iniciativy, 

tento nástroj slouţí zapojení krajů do zákonodárného procesu, dává jim moţnost 

ovlivnit a řešit palčivé problémy jednotlivých regionů, které jsou na centralistické 

úrovni opomíjeny. Vyšší územní samosprávné celky vstupují do legislativního procesu 

stále ve větší míře, nicméně s velmi nejistým výsledkem. Kraje za dobu své existence 

navrhly jiţ několik desítek zákonů, nicméně jen minimum z nich dosáhlo svého přijetí. 

Nabízí se zde několik hledisek zdůvodňujících tento stav.     

 V první řadě je nutno zohlednit personální moţnosti a vybavenost krajů. V tomto 

směru má především vláda dostatek úředníků a odborníků schopných připravit 

legislativně správný návrh. S tímto je spojena i úvaha, zda lze na úrovni kraje kvalitně 

připravit tak široký a zásadní koncepční dokument jako je zákon. Většinou zde vznikají 

spíše menší novely či změny určitých paragrafů, které vycházejí ze zkušeností a praxe 

jednotlivých krajů. Nelze opominout ani politické hledisko. Existují případy, kdy 

                                                             
31

 Srov. § 2 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
32

 Srov. § 16 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
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členové politický stran hlasují v krajských zastupitelstvech pro návrhy zákonů, které 

později v Poslanecké sněmovně tyto strany nepodpoří. Příkladem zákonodárné 

iniciativy v oblasti ţivotního prostředí můţe být Návrh zastupitelstva Moravskoslezské 

kraje
33

, který směřoval ke sjednocení podmínek pro malé stacionární zdroje 

znečišťování ovzduší, nikdy ovšem nebyl projednán v Poslanecké sněmovně. Další 

ukázkou je zákonodárná iniciativa Libereckého kraje vedoucí ke změně zákona 

o krajích, zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze. Vycházela především ze 

zkušeností krizového štábu při povodních v roce 2010 a přinesla změnu v době pro 

svolání zastupitelstva kraje (obce) a rychlejší operativní pomoc.    

 Podstatnou pravomocí v samostatné působnosti kraje je právo předkládat 

Ústavnímu soudu návrhy na zrušení podzákonných právních předpisů z důvodů 

nezákonnosti či rozporu s ústavním pořádkem.      

 Na základě zvláštních předpisů řadíme do samostatné působnosti kraje dále 

například plány odpadové hospodářství kraje
34

, zpracovávání strategie ochrany přírody 

ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí ČR
35

, zajišťování přípravy na 

mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu 

obyvatelstva
36

, zpracovávání krajských koncepcí environmentálního vzdělávání 

a podporování rozvoje environmentálního poradenství
37

.     

 Kraj můţe při výkonu samostatné působnosti spolupracovat i s jinými kraji, 

obcemi, dalšími fyzickými či právnickými osobami ve vztazích občanského práva. 

Nových perspektiv lze dosáhnout i uzavřením spolupráce s územními samosprávnými 

celky jiných států.         

 Výkon samostatné působnosti zabezpečuje zastupitelstvo, případně rada kraje. 

 

 

 

                                                             
33

 Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [online]. Dostupné 

z: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/ovzdusi/Zakonodarna_iniciativa/zakonodarna-iniciativa-msk. 

pdf 
34

 § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
35

 § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny 
36

 § 10 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  
37

 § 13 odst. 5 zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí 



21 
 

2.4.5.2 Přenesená působnost 

 

 „Zatímco do samostatné působnosti náleží záležitosti, které jsou územnímu 

samosprávnému celku „vlastní“ jakožto samosprávné korporaci, při přenesené 

působnosti vykonává samosprávný celek záležitosti jiného nositele správy – státu.“
38

 

 Přenesená působnost je výkon státní správy, který byl kraji svěřen na základě 

čl. 105 Ústavy ČR. Zákonná úprava je obsaţena v § 29 a 30 KZŘ, ale také ve zvláštních 

zákonech. Kraj pobírá na výkon přenesené působnosti příspěvek ze státního rozpočtu, 

jeho výši na kalendářní rok stanovuje Ministerstvo financí ČR. Tento příspěvek je však 

pouhou částí skutečných nákladů, které kraje nesou, zbytek musí doplácet ze svých 

zdrojů.
39

          

 Při výkonu přenesené působnosti se dle § 30 KZŘ orgány kraje řídí zákony 

a jinými právními předpisy pokud vydávají nařízení kraje a v ostatních případech také 

usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných 

orgánů veřejné správy.        

 Přenesenou působnost kraje vykonává krajský úřad, není-li věc zákonem svěřena 

zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu kraje (§ 67 KZŘ).    

  

2.4.6 Dozor nad působností         

   

Správní dozor lze obecně definovat jako institut správního práva, který „spočívá 

v působení subjektů vykonávajících veřejnou správu (především správních úřadů) na 

státní orgány, orgány samosprávy a jiné právnické a fyzické osoby za účelem, aby 

neporušovaly ve své činnosti normy správního práva a aby plnily povinnosti stanovené 

právními normami (…)“
40

. Jedním z druhů správního dozoru je dozor nad činností 

územních samosprávných celků, který souvisí s oprávněním státu dohlíţet na to, jestli 

subjekty samosprávy dodrţují právní předpisy, kterými jsou vázány. Dále je rozdělen 

s ohledem na působnost samosprávných korporací, a to na dozor nad výkonem 

                                                             
38

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva: obecná část. Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 191 
39

 K tomuto se vyjádřil ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/02 ze dne 5. 2. 2003 Ústavní soud, který uvedl, 

ţe způsob financování územních samosprávných celků nesmí vést k jejich finančnímu zhroucení. 
40

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva: obecná část. Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 334 
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záleţitostí v samostatné a v přenesené působnosti. Jde o dozor následný, který je určen 

především k ochraně objektivního práva.      

 Dozor nad výkonem samostatné působnosti kraje je svěřen do rukou 

Ministerstva vnitra ČR a jiných věcně příslušných ústředních správních úřadů. 

Dozorčími orgány v případě přenesené působnosti kraje jsou věcně příslušná 

ministerstva nebo jiné příslušné ústřední správní úřady. 

 

2.4.7 Orgány kraje          
  

2.4.7.1 Zastupitelstvo kraje 

 

Nejvyšším rozhodovacím orgánem kraje je zastupitelstvo kraje. Jako jediný 

orgán kraje je zakotven v Ústavě, která stanoví, ţe zastupitelstvo samostatně spravuje 

vyšší územní samosprávný celek.
41

 Zastupitelstvo můţe rozhodovat i v přenesené 

působnosti, musí k tomu ovšem mít oporu v zákoně. Zákon o krajích dále určuje, které 

záleţitosti jsou zastupitelstvu vyhrazeny, a nemůţe být tedy o nich rozhodováno nikým 

jiným. „Vyhrazené pravomoci zastupitelstva lze rozdělit do dvou skupin: na záležitosti 

veřejnoprávní povahy, jakož i záležitosti zakladatelské a zřizovací, a na rozhodování 

o majetkoprávních úkonech kraje.“
42

 K nejdůleţitějším pravomocím zastupitelstva patří 

podle § 35 odst. 2 KZŘ: 

  předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně 

 vydávat obecně závazné vyhlášky kraje 

 schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný účet kraje 

 rozhodovat o vyhlášení krajského referenda 

 volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy 

rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce 

 zřizovat a rušit výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy 

Tento orgán kraje má přímou demokratickou legitimitu, protoţe na rozdíl od 

ostatních orgánů kraje je obsazován na základě přímé volby občanů. Sám pak ovlivňuje 

                                                             
41

 Srov. čl. 101 odst. 2 Ústavy ČR 
42

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva: obecná část. Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 249 
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přímo či nepřímo sloţení dalších orgánů kraje.       

 Podmínky vzniku a zániku mandátu člena zastupitelstva upravuje zákon 

o volbách do zastupitelstev krajů
43

. Funkční období trvá 4 roky. Zákon o krajích 

nestanovuje přesný počet členů zastupitelstva, nicméně určuje minimální a maximální 

počet členů zastupitelstva v závislosti na počtu obyvatel kraje s tím, ţe rozhodující je 

stav k 1. lednu v roce voleb.
44

 Obecně můţe být zastupitelstvo sloţeno ze 45 – 65 členů. 

 Zastupitelstvo svolává hejtman kraje alespoň jednou za 3 měsíce, zasedání je 

veřejné. Nesejde-li se po dobu trvající déle neţ 6 měsíců usnášeníschopné zastupitelstvo 

nebo si nezvolí hejtmana do 6 měsíců od doby, kdy byl odvolán nebo se funkce vzdal, 

pak dojde rozhodnutím Ministerstvem vnitra ČR k rozpuštění tohoto orgánu a ministr 

vnitra vyhlásí nové volby
45

. Proti rozpuštění se zastupitelstvo můţe bránit ţalobou 

u soudu, podmínkou toho však je, aby byly vyčerpány všechny řádné opravné 

prostředky ve správním řízení.      

 

2.4.7.2 Rada kraje 

 

 Rada kraje je orgánem výkonným, a to především v oblasti samostatné 

působnosti. Při výkonu této působnosti je odpovědná zastupitelstvu kraje. V oblasti 

přenesené působnosti rozhoduje jen, pokud k tomu má oporu v zákoně. Jedná se 

například o vydávání nařízení kraje.        

 Jejími členy jsou hejtman, náměstek (náměstci) hejtmana a další členové rady, 

kteří jsou voleni z řad zastupitelstva. Počet členů rady je vţdy lichý, je stanoven na 

9 nebo 11 osob v závislosti na počtu obyvatel kraje.      

 Rada není zakotvena jako zastupitelstvo v Ústavě ČR, nicméně z povahy její 

činnosti a postavení v kraji, lze usuzovat, ţe jde o orgán stejně významný, ne-li 

významnější. „Rada kraje není podle práva (viz Ústava ČR čl. 101 odst. 2) 

nejdůležitějším orgánem kraje, její faktická činnost ve vztahu k zastupitelstvu kraje však 

posiluje její postavení a těžiště činnosti kraje lze skutečně rozpoznat právě v radě (viz 

praxe – naprostá většina návrhů projednávaných zastupitelstvem kraje je předkládána 

                                                             
43

 Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
44

 Srov. § 31 zákona č. 129/2000 Sb. zákon o krajích 
45

 Srov. § 45 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. zákon o krajích 
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radou).“
46

           

 Zákon o krajích v § 59 vymezuje radě pravomoci v samostatné působnosti, 

přísluší jí rozhodovat s výjimkou věcí, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu. Tato 

zbytková klauzule podle R. Cogana „zásadním způsobem rozšiřuje usnášecí, v širším 

slova smyslu rozhodovací působnost rady, a to na otázky zákonem nezmíněné (ač 

zákonodárci známé) a otázky zákonodárci neznámé.“
47

 K tomu dále uvádí, ţe 

omezování rozsahu těchto pravomocí spadá sice do působnosti zastupitelstva kraje, 

které však radu v tomto ohledu usměrňuje jen minimálně a rozšiřuje si tak prostor pro 

politickou odpovědnost. Nedořešen zůstává i výkladový problém spojený s tímto 

ustanovením související s otázkou, zda si rada můţe přisvojit i takovou působnost, která 

je vyhrazena jinému orgánu, neţ je zastupitelstvo. Obecně se tak však neděje a většina 

autorů se k této praxi přiklání.
48

        

 K nejdůleţitějším pravomocem vyhrazeným do působnosti rady patří dle 

ustanovení § 59 KZŘ především: 

 Příprava návrhů pro jednání zastupitelstva a zabezpečení plnění usnesení 

 Zabezpečení hospodaření podle rozpočtu kraje a jeho kontrola 

 Zřizování a rušení některých orgánů 

 Stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stíţností 

 Rozhodování o určitých majetkoprávních úkonech kraje 

Jednání rady je neveřejné. Rada kraje zabezpečuje kontinuitu správy kraje, tato 

zásada nachází své vyjádření v § 60 a § 60a KZŘ, je-li rada odvolána jako celek, 

vykonává svou činnost do doby, neţ je ustavena rada nová, stejně tak i v případě, kdy 

zastupitelstvu skončilo funkční období. 

 

2.4.7.3 Hejtman kraje 

 

 Hejtman kraje je monokratický orgán kraje, který však „nemá povahu 

statutárního orgánu právnické osoby a úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva 

                                                             
46

 COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, str. 173 
47

 COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, str. 174 
48

 Např. Z. Koudelka v KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007, str. 313 a R. Cogan v 

COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, str. 173 
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nebo rady, může činit až po jejich předchozím schválení, jinak jsou absolutně 

neplatné.“
49

 Je volen z řad členů zastupitelstva a je zastupován náměstkem. Do 

působnosti hejtmana patří podle § 61 odst. 3 KZŘ zejména: 

 Podepisování právních předpisů kraje 

 Informování veřejnosti o činnosti kraje 

 Zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti  

Hejtman stojí v čele bezpečnostní rady kraje, má také oprávnění vyhlásit stav 

nebezpečí pro určitý kraj nebo celé území
50

, organizuje integrovaný záchranný systém 

na úrovni kraje, koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou 

orgány kraje
51

.   

 

2.4.7.4 Krajský úřad  

 

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uloţené mu zastupitelstvem 

a radou a vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 

zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad sestává z ředitele 

a zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu. Jejich počet není nijak zákonně 

omezen, a tak konečný stav určuje svým rozhodnutím rada kraje. Ředitel kraje stojí 

v čele krajského úřadu a odpovídá za plnění úkolů hejtmanovi kraje.   

 K hlavním pravomocem krajského úřadu dle § 67 zákona o krajích:   

 Přezkoumávání rozhodnutí vydaných obecními úřady ve správním řízení 

 Poskytování odborné pomoci obcím 

 Ukládat sankce podle zákona 

 Vykonávat další působnost stanovenou zákonem 

Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. Struktura úřadu závisí na vůli 

samosprávného orgánu, kterým je rada kraje nebo zastupitelstvo kraje, pokud si 

rozhodnutí vyhradilo. Pro účely této práce je významný především odbor ţivotního 

prostředí.          
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 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007, str. 313 
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 Srov. § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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 Srov. 11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
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 Tento odbor se zabývá převáţně přenesenou působností, která je dána zvláštními 

zákony upravujícími jednotlivé oblasti ţivotního prostředí. Bliţší výčet působnosti 

krajského úřadu týkající se oblasti ţivotního prostředí bude podán v části třetí a čtvrté.  

    

2.4.7.5 Komise a výbory 

 

Právo zastupitelstva zřídit výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány, které 

mu předkládají svá stanoviska a návrhy plyne z § 76 odst. 1 KZŘ. V čele stojí předseda 

výboru, který je vţdy také členem zastupitelstva. Konkrétní počet členů zákon neudává, 

je vymezen pouze tím, ţe musí být lichý a odpovídající vlastní potřebě. Zastupitelstvo je 

povinno ustavit finanční, kontrolní výbor a výbor pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost. „Kvalifikačním předpokladem pro vstup do výboru by měla být 

odbornost. Zákonodárce snad na to mohl upozornit alespoň proklamativně – „do 

výboru se volí přednostně odborníci“ nebo „výbor má odborníky“
52

. Výbor pro ţivotní 

prostředí je v současné době zřízen téměř ve všech krajích, jednou z výjimek je např. 

Olomoucký kraj.         

 Jako poradní a iniciativní orgány jsou téţ zřizovány komise, oprávněným 

orgánem pro ustavení je rada kraje. Svá stanoviska a náměty předkládají radě a jsou jí 

ze své činnosti odpovědny. Zákon o krajích nevymezuje počet členů komise a nestanoví 

ani zvláštní podmínky pro členství.        

 Zřízení komise a výboru pro určitou oblast se vzájemně nevylučuje, mohou 

existovat paralelně. Je tedy plně záleţitostí kraje kolik výborů a komisí zřídí, a jak je 

bude strukturovat. Nespornou výhodou těchto orgánů je jejich neformálnost 

a odbornost.    

 

2.4.7.6 Zvláštní orgány  

 

 Zákon o krajích vymezuje jako svůj orgán téţ zvláštní orgán kraje, který zřizuje 

hejtman pro výkon přenesené působnosti, na základě zmocnění zvláštním zákonem. 

V praxi však tato úloha hejtmana většinou není naplňována, zvláštní zákony totiţ tyto 

orgány převáţně samy zřizují jiţ ve svých ustanoveních. Příkladem můţe být vznik 
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bezpečnostní rady kraje zákonem č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení. Tento 

právní předpis sám ve svém § 24 uvádí radu jako koordinační orgán kraje a ponechává 

na hejtmanovi jako předsedovi pouze jmenování členů tohoto orgánu. Stejný postup 

přejal i zákon č. 254/2001 Sb., o vodách pro ustavení povodňových komis kraje.  
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3 Kraje v oblasti ochrany životního prostředí 
 

3.1  Vymezení základních pojmů 

 

Ţivotní prostředí je zásadním pojmem práva ţivotního prostředí. Právní řád ČR 

nabízí legální definici ţivotního prostředí v § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním 

prostředí, je jím „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, 

voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie“. Ochranu ţivotního prostředí 

definuje § 9 ZŢP jako „činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování 

životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje“. 

Definice rozlišuje dva přístupy ochrany, a to defenzivní a ofenzivní. Defenzivní přístup 

je typický v předcházení nebo omezování a ofenzivní zase v odstranění nebo zmírnění 

škodlivého zásahu, které spočívá v uvedení do původního stavu, stavu blízkého 

původnímu či jiné kompenzaci.
53

        

  Právem obecně rozumíme soubor pravidel chování, který upravuje společenské 

vztahy. Právo ţivotního prostředí nereguluje tedy ţivotní prostředí přímo, ale směřuje 

vůči vztahům, které s ţivotním prostředím souvisejí
54

.     

 Význam ţivotního prostředí a jeho ochrany je zohledněn v předpisech nejvyšší 

právní síly, a to zejména v Listině základních práv a svobod. Vzájemný vztah 

vlastnického práva a ochrany ţivotního prostředí a přírodních zdrojů definuje čl. 11 

odst. 3 LZPS, který stanoví, ţe výkon vlastnického práva nesmí poškozovat nad míru 

stanovenou zákonem lidské zdraví ani přírodu či ţivotní prostředí. Z uvedeného 

vyplývá, ţe v případě konfliktu je dána přednost ochraně ţivotního prostředí před 

individuálním vlastnictvím, dojde-li k překročení mezí daných zákonem. 

V samostatném čl. 35 LZPS je deklarováno právo kaţdého na příznivé ţivotní prostředí, 

včasné a úplné informace o stavu ţivotního prostředí a také povinnost kaţdého 

neohroţovat a nepoškozovat ţivotní prostředí v míře, která by přesáhla zákonem 

stanovené limity. Garantem těchto tzv. environmentálních práv je především stát, který 

má za povinnost ochraňovat veřejný zájem. Podle čl. 7 Úst je stát povinen dbát o šetrné 
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vyuţívání přírodního bohatství a ochranu přírodního bohatství. Konkretizace 

jednotlivých zásad je pak ponechána úpravě zákona o ţivotním prostředí
55

 a dalším 

zvláštním zákonům. 

 

3.2 Prameny právní úpravy 
 

Právo ţivotního prostředí je upraveno poměrně značným počtem právních 

předpisů, proto je na místě provést určitou strukturalizaci do jednotlivých oblastí.

 Obecný základ pro právo ţivotního prostředí nalezneme v Ústavě ČR, Listině 

základních práv a svobod, ŢivPZ a zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace 

o ţivotním prostředí, který je výrazem zajištění ústavního práva na informace 

o ţivotním prostředí (dále ŢivPrIZ).        

 Úprava organizace ochrany ţivotního prostředí vychází ze zákona 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, kterým byl zřízen orgán 

vrchního dozoru státu pro ţivotní prostředí tj. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Lze 

sem řadit i zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a KZŘ.      

 Nástroje ochrany ţivotního prostředí jsou specifikovány např. v zákoně 76/2002 

Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně zákonů (dále IPPCZ) nebo zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále StavZ).        

 Zákonnou úpravu odpovědnosti v ochraně ţivotního prostředí podává zákon 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon a zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rámci odpovědnosti za škodu.   

 Jednotlivé sloţky a ekosystémy ţivotního prostředí upravují např. zákon 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001Sb., o vodách, zákon 

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

 V oblasti ochrany před zdroji ohroţení lze zmínit například zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 350/2011 Sb., 

o chemických látkách a chemických směsích a dále zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky. 
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Místní agenda 21 

Agenda 21 je rozsáhlý dokument, který vzešel z Mezinárodní konference 

o ţivotním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Je strategickým plánem, 

který podává návod, jak směřovat k udrţitelnému rozvoji. V kapitole 28, nazvané 

Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21, vymezuje, čeho se týká místní agenda 

21: „Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na 

úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem 

určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují 

ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují 

místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní 

a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, 

sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti 

a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“
56

 Místní agenda 21 je tedy nástrojem 

zavádění principu udrţitelného rozvoje na místní či regionální úrovni. Kraj realizuje 

Místní Agendu 21 ve dvou sférách, jednak vlastní aktivní činností například pomocí 

celokrajových kampaní nebo přenosu dobré praxe mezi kraji, a jednak poskytováním 

podpory ve formě dotací mikroregionům, obcím nebo neziskovým organizacím. V roce 

2004 byla Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 vypracována Kritéria místní 

Agendy 21. Prostřednictvím jejich naplňování můţe kraj přehlednou formou dokázat, ţe 

praktikuje MA21, na jaké úrovni MA21 se nachází a jak je v této oblasti aktivní. 

Kritéria určují 4 základní skupiny A-D, kterým předchází kategorie „Zájemci“.  

 V kategorii „Zájemci“ kraj vyplňuje registrační formulář, jmenuje kontaktní 

osobu a pravidelně potvrzuje zájem o evidenci v Databázi MA21.  V této kategorii jsou 

Jihomoravský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj a Plzeňský kraj.     

 Ve skupině D kraj naplňuje poţadavek organizační struktury, aktivního zapojení 

veřejnosti do plánování a rozhodování (formou kulatých stolů, pořádáním různých fór 

k udrţitelnému rozvoji aj.), prezentace v rámci aktualizací webových stránek o MA21 

a uveřejňování zpráv o MA21 v médiích a spolupráce s občanským nebo 

podnikatelským sektorem.          

 Ve skupině C se jedná např. o splnění aktivní účasti alespoň na jedné osvětové 

kampani za rok a mimo tuto kampaň realizovat alespoň jednu osvětovou akci za rok 
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(Den země, Den bez tabáku aj.), dále např. schválení finanční podpory pro aktivity 

MA21. V této kategorii je v současné době zařazen Moravskoslezský kraj a Kraj 

Vysočina.         

 Skupina B vyţaduje mimo jiných naplnění ukazatele aktivního zveřejňování 

vlastních příkladů dobré praxe
57

, získávání externích dotací či grantů pro realizaci 

aktivit MA21.           

  Skupinu A zatím nenaplňuje ţádný z registrovaných subjektů, lze ji splnit aţ 

v případě, ţe kraj tři po sobě jdoucí roky obhájí kategorii B.    

 

3.3 Úloha a organizace orgánů ochrany životního prostředí 
 

Ústavně zakotvený princip odpovědnosti státu vyjadřuje povinnost státu 

opatrovat a chránit ţivotní prostředí. Stát je pojímán jako jediná instituce, která je 

schopná nést a unést konečnou odpovědnost za stav ţivotního prostředí. Někdy bývá 

zohledňován také princip tzv. sdílené odpovědnosti, „resp. ochrany jako všeobecné 

povinnosti, který je založen na povinnosti každého člověka podle svých schopností 

a možností podílet se na ochraně životního prostředí. V některých zákonech je tato 

povinnost dokonce i výslovně uvedena (zákon o ovzduší, zákon o odpadech), ale zatím 

má jen charakter morálního apelu a nemůže nahradit odpovědnost státu a odpovědnost 

konkrétních osob, vázaných povinnostmi uvedenými v zákonech.“
58

    

 Stát plnění svých povinností, vyplývajících z výše zmíněné zásady, zabezpečuje 

prostřednictvím moci výkonné a jejích specializovaných orgánů. Neopominutelnou 

úlohu zastávají téţ další dvě součásti státní moci. Moc zákonodárná se podílí na ochraně 

ţivotního prostředí tvorbou právních norem a v rámci moci soudní jde zejména o její 

rozhodování v soudních řízeních. Nelze přehlíţet ani úlohu správního soudnictví 

a Ústavního soudu.         

 Orgány moci výkonné lze rozčlenit podle území působnosti na orgány ústřední, 

oblastní (regionální) a místní. Podle okruhu společenských vztahů veřejné správy, ve 

kterém vykonávají svou pravomoc, téţ na obecné a speciální.
59 
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 Základním právním předpisem, který upravuje soustavu orgánů na ústřední 

úrovni, je zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, jinak zvaný kompetenční zákon. Tento zákon ustavuje mimo 

jiných i Ministerstvo ţivotního prostředí ČR a vymezuje mu v § 19 jeho působnost
60

, 

pravomoc a úkoly. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR není jediným ústředním 

orgánem, který plní funkce v ochraně ţivotního prostředí. Důleţitou roli zastává 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vykonává správu v oblasti územního plánování 

a stavebního řízení, také Ministerstvo zemědělství ČR v oblasti vodního hospodářství, 

zemědělství a lesů a rovněţ například Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 

v rámci environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání. Ministerstvo ţivotního prostředí 

ČR vykonává vrchní dozor ve věcech ţivotního prostředí a jsou mu přímo podřízeny 

některé speciální orgány státní správy ve věcech ţivotního prostředí.   

 Na regionální úrovni správy vykonávají v přenesené působnosti činnost orgány 

krajů a orgány obcí. „Orgány regionální a místní veřejné správy sehrávají všude 

v Evropě 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. Na jejich odborné, personální a technické 

úrovni a vybavenosti tedy významnou měrou závisí ochrana životního prostředí, 

zejména pokud se jedná o komunální ekologii.“
61

 Výkon správy pro úsek ochrany 

ţivotního prostředí zabezpečují především krajské úřady pomocí svých odborů 

ţivotního prostředí. Na místní úrovni pak obecní úřady, pověřené obecní úřady a obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností. Jejich hlavní odlišnost spočívá v různém rozsahu 

kompetencí v přenesené působnosti.        

 Vzájemný vztah úřadů v oblasti přenesené působnosti je zaloţen na principu 

instanční nadřízenosti krajských úřadů, které jsou odvolacím místem proti rozhodnutím 

úřadů obcí a měst. Krajský úřad je podle § 125 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

dozorčím a kontrolním orgánem obcí a je oprávněn zrušit usnesení, rozhodnutí či jiná 

opatření obce v přenesené působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním 

předpisem. Výkon správy obcemi v samostatné působnosti není podřízen krajům, 
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nicméně je vhodné a v některých případech i nutné (územní plánování, odpadové 

hospodářství
62

), aby oba tyto celky spolupracovaly.     

 Na úseku ochrany ţivotního prostředí působí dále speciální orgány státní správy, 

které jak na ústřední tak na regionální úrovni plní specifické úkoly. Mezi tyto orgány 

řadíme např. Český báňský úřad, Českou inspekci ţivotního prostředí nebo orgány 

hygienické, veterinární a rostlinolékařské péče. „Tyto orgány buď existují jen na 

centrální úrovni a dále se organizačně nečlení (SÚJB), nebo si zřizují speciální 

regionální strukturu správních obvodů, přičemž správní obvody těchto regionálních 

institucí se nekryjí se správními obvody základních administrativních stupňů státu 

(kraje, obce).“
63

          

 Svoji specifickou roli hrají v ochraně ţivotního prostředí veřejné stráţe. Jsou 

jimi fyzické osoby poţívající postavení veřejného činitele, které podle pověření 

zvláštními zákony, mají právo ukládat sankce. Tyto stráţe kontrolují dodrţování 

právních předpisů, konají stráţní činnost a mají svoji úlohu také v oblasti informační 

a výchovné. V současné době je na území ČR zřízena stráţ lesní, rybářská, myslivecká 

a stráţ přírody. 

 

3.4 Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí 
 

Právo na informace patří k základním ústavně zaručeným právům člověka, své 

vyjádření nachází v čl. 17 a 35 odst. 2 LZPS. Hlavními subjekty povinnými k podávání 

informací jsou stát a orgány územní samosprávy. „Informovanost osob představuje 

jednu z hlavních podmínek a předpokladů moderní a účinné ochrany životního 

prostředí.“
64

 Mezi nejdůleţitější předpisy mezinárodního práva upravující otázky 

spojené s právem na informace o stavu ţivotního prostředí a účasti veřejnosti patří 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 
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 Plán odpadového hospodářství původce odpadů nesmí být v rozporu s plánem odpadového 

hospodářství kraje, tato povinnost vyplývá obcím ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Svaz měst a 

obcí ČR a Asociace krajů ČR představila v loňském roce návrh koncepčního řešení dlouhodobě 
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ochraně v záleţitostech ţivotního prostředí, tzv. Aarhuská úmluva, vyhlášená pod 

č. 124/2004 Sb. m. s.           

 Úmluva upravuje problematiku ve třech základních oblastech. První z nich je 

zpřístupňování informací veřejnosti, vyjadřuje v ní povinnost smluvních stran zajistit, 

aby orgány veřejné správy umoţnili kaţdému získat informaci, pokud o ni poţádá. 

Druhá oblast se věnuje aktivní účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, které se 

dotýkají i ţivotního prostředí. Zde vymezuje základní principy, kterými se má řídit 

informování veřejnosti, jsou jimi včasnost, přiměřenost a účinnost. Zaručuje také právo 

účastnit se jiţ v „rané fázi“, tedy jiţ od prvních jednání ve věci samé, kdy je moţné 

ovlivňovat všechny aspekty rozhodnutí. Třetí okruh řeší zajištění právní ochrany tím, ţe 

stanoví povinnost stran Úmluvy zajistit moţnost přezkoumání postupu soudem nebo 

jiným nezávislým a nestranným orgánem. Úmluva stanovuje specifické podmínky pro 

poskytování environmentálních informací tím, ţe „se zpřístupňují i bez uvedení důvodu 

nebo prokázání zájmu či nároku, a to v zásadě v požadované formě. Úmluva klade 

důraz i na rychlost jejich poskytnutí a uvádí okruhy situací, kdy je možno nebo nutno 

zpřístupnění informace odmítnout.“
65

       

 Aarhuská úmluva patří k nejvýznamnějším úmluvám v oblasti ţivotního 

prostředí, od jejího přijetí však stále přetrvávají problémy s vymezením její 

aplikovatelnosti.         

 K bezprostřední pouţitelnosti mezinárodních norem je praxí i teorií vyţadována 

dostatečná specifičnost. Z ustanovení takových předpisů musí být vyvoditelná konkrétní 

práva a povinnosti fyzických či právnických osob vůči státu. K Aarhuské úmluvě 

a vymezení jejího postavení existuje v ČR rozsáhlá judikatura, ze které ve většině 

případů vyplývá, ţe jednotlivá její ustanovení přímo aplikovatelná nejsou.
66

 

„V některých rozhodnutích však soudy v souladu s výše citovaným ustanovením čl. 1 

odst. 2 Ústavy
67

 zdůraznily povinnost vnitrostátních orgánů vykládat národní právo 

v souladu s mezinárodními závazky, vyplývajícími z Úmluvy, bez ohledu na to, zda jsou 
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 „Česká republika dodrţuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“ 
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nebo nejsou její jednotlivá ustanovení přímo aplikovatelná.“
68

    

 V České republice je právo na informace upraveno především v zákonu 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (SvobPřIZ) a zákonu č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí (ŢivPrIZ). ŢivPrIZ vymezuje, na rozdíl 

od zákona o svobodném přístupu k informacím, alespoň zevrubně, co je moţno 

povaţovat za informaci o ţivotním prostředí. ŢivPrIZ je tedy ve vztahu lex specialis 

k druhému jmenovanému zákonu.         

 Kraj jako povinný subjekt poskytuje informace dle zákona o svobodném 

přístupu k informacím ţadateli na základě jeho ţádosti nebo zveřejněním. Krajský úřad 

po posouzení ţádosti musí sám rozhodnout, podle jakého zákona bude informace 

poskytnuta, a to bez ohledu na formální označení. SvobPřIZ vymezuje, které informace 

jsou krajem zveřejňovány povinně, podle ustanovení § 5 odst. 1 SvobPřIZ k nim patří 

zveřejnění přehledu nejdůleţitějších předpisů, podle kterých kraj jedná a rozhoduje, 

podle kterých lze ţádat informaci, sazebník úhrad za poskytnutí informace, popis 

závazného postupu pro vyřizování ţádostí, petic a dalších podání, výroční zprávu 

o činnosti v oblasti poskytování informací aj.      

 Dle ŢivPrIZ je krajský úřad povinen v rozsahu své rozhodovací činnosti, na 

základě ţádosti, poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti na úseku 

ţivotního prostředí.        

 Veřejnost se můţe na ochraně ţivotního prostředí podílet také prostřednictvím 

petic. Petiční právo je zakotveno v čl. 18 LZPS a opravňuje kaţdého k tomu, aby se 

obracel na orgány státu a územní samosprávy se svými ţádostmi, návrhy nebo 

stíţnostmi. Podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. h) KZŘ stanovuje Rada kraje pravidla 

pro přijímání a vyřizování petic a stíţností.      

 K dalším formám účasti veřejnosti, které jsou ústavně zaručeny, patří výkon 

práva shromaţďovacího a sdruţovacího. Správní řád umoţňuje podávání stíţností proti 

nevhodnému chování úředních osob podle ustanovení § 175 Spř, ale také proti postupu 

správního orgánu, jestliţe zákon nestanoví jiný prostředek ochrany práv. Právě účast na 

správních řízeních zastává nejvýznamnější oprávnění veřejnosti, jak se aktivně 

zapojovat do ochrany ţivotního prostředí. „Jako účastníci správního řízení mají 
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všechna práva jako jakýkoliv jiný účastník řízení (byť mnohdy nemají bezprostřední 

právní titul tohoto účastenství, neboť jejich práva nemohou být bezprostředně dotčena 

či ohrožena), včetně možnosti podat odvolání či posléze i žalobu u správního soudu na 

přezkoumání správního rozhodnutí.“
69

 V některých sloţkových zákonech je upravena 

účast veřejnosti přímo, jedná se např. o zákon o ochraně přírody a krajiny nebo vodní 

zákon, dále také o zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a zvláštní nabývání 

postavení účastníka navazujícího správního řízení je uvedeno v zákoně č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí.      

 Zákon o krajích dává svým občanům, popř. těm, kdo na jejich území vlastní 

nemovitý majetek, právo poţadovat projednání záleţitostí, které patří do samostatné 

působnosti zastupitelstva či rady kraje. Aby mohla být ţádost projednána, je nutné 

splnit poţadavek podle § 12 odst. 2 písm. d) KZŘ, tedy musí být podepsána alespoň 

1 000 obyvatel kraje. Pokud je tato náleţitost splněna, musí být ţádost projednána na 

zasedání rady či zastupitelstva nejdéle do 60 dnů, resp. 90 dnů.     

   

3.5 Nástroje ochrany životního prostředí 

 

Nástroje ochrany ţivotního prostředí jsou v uţším smyslu chápány jako 

prostředky ovlivňování stavu ţivotního prostředí, v širším smyslu jako prostředky 

a metody, které mají vliv na chování dalších subjektů ve vztahu k ţivotnímu prostředí. 

Jejich základní členění je provedeno do dvou skupin. První skupina obsahuje nástroje 

přímého působení na ţivotní prostředí, jsou to nástroje právní. Ve druhé skupině se 

nacházejí nástroje nepřímého působení, „které svou povahou patří do mimoprávních 

nástrojů ochrany životního prostředí, ale právo jim poskytuje svou vlastní a pro ně 

charakteristickou formu závazného a vynutitelného pravidla chování (jde především 

o ekonomické nástroje ochrany)“
70

.     

 V následujících podkapitolách budou v souladu s cílem této práce 

charakterizovány jednotlivé prostředky ochrany ţivotního prostředí se zaměřením na 

jejich propojení s vyššími územními samosprávnými celky. 
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3.5.1 Nástroje přímého působení 

 

Tato skupina nástrojů ochrany ţivotního prostředí zahrnuje administrativně-

právní, koncepční, sankční a jiné dobrovolné nástroje.  

 

3.5.1.1 Administrativně-právní nástroje 

 

Charakteristika administrativních nástrojů je spojena s donucovací pravomocí 

orgánů státní správy. Tyto orgány pomocí nich přímo působí na znečišťovatele 

ţivotního prostředí. Vytváří stav, ve kterém je dáno jasné pravidlo chování, a pokud 

bude porušeno, bude znamenat protiprávní chování.      

 Administrativní nástroje mohou mít podobu příkazů, zákazů či omezení určitého 

chování. Pro adresáty těchto omezení to většinou znamená, ţe jsou povinni být pasivní, 

tedy určitého chování se zdrţet či něco strpět. Aktivní chování, tedy konat, je v rámci 

ochrany ţivotního prostředí vyţadováno méně často, a to především v souvislosti 

s potřebou odstranění či zmírnění jiţ způsobené škody na ţivotním prostředí. 

Povinnosti, které jsou subjektům stanoveny, mohou vyplývat přímo ze zákona, 

z individuálního správního aktu příslušného orgánu kraje nebo z obou způsobů.  

 Příkazy, zákazy či omezení můţe kraj stanovit v obecně závazném předpise, 

kterým je obecně závazná vyhláška, pokud se jedná o realizaci kompetencí v samostatné 

působnosti, a nařízení při výkonu státní správy v přenesené působnosti.   

 Za nejvýznamnější administrativní nástroj ochrany ţivotního prostředí je 

povaţován správní akt, a to zejména s ohledem na skutečnost, ţe je vydáván 

v případech souvisejících se zásadními zásahy do ţivotního prostředí, a je zde proto 

dána nutnost individuální regulace. Správní akt v právu ţivotního prostředí nabývá 

různých forem. Jsou jimi stanovisko, povolení, výjimka, vyjádření nebo souhlas.  

 

Povolení 

Povolení je správní akt, který je v činnosti krajských úřadů velmi častým druhem 

rozhodnutí. Zvláštní zákony často podmiňují moţnost vykonávat určitou činnost, která 

ohroţuje či poškozuje ţivotní prostředí, vydáním povolení. Toto rozhodnutí je 

výsledkem správního řízení a zpravidla pozbývá platnosti po uplynutí doby v něm 

stanovené. Právem úřadu je stanovit podmínky, které je subjekt povinen plnit. 
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V případě, ţe by docházelo k následnému porušování stanovených pravidel, je z toho 

úřad oprávněn vyvodit důsledky spočívající buď v odebrání povolení k činnosti, nebo 

v jiném postihu podle správního uváţení úřadu.     

 Významným nástrojem kraje v přenesené působnosti je vydávání integrovaného 

povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Integrovaná prevence 

a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) je 

relativně novým nástrojem v právním řádu ČR, její význam však vzrostl do té míry, ţe 

je schopna konkurovat ostatním právním nástrojům v ochraně ţivotního prostředí. 

„Integrovaná prevence je dnes běžně zaváděna nejen u průmyslových činností 

uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci (významní znečišťovatelé), ale 

postupně stále více nabývá na důležitosti uplatňování právního ustanovení § 2 zákona 

o integrované prevenci (cit.: za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka 

neuvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ni požádá 

o vydání integrovaného povolení), které umožňuje provozovatelům využít integrovaný 

přístup také v provozech, pro které provozovatelé nemají zákonnou povinnost získat 

integrované povolení (tzn., že tato zařízení nenáleží mezi průmyslové činnosti 

vyjmenované v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci).“
71

 Provozovatelé tak získali 

alternativu, jak se vyhnout zdlouhavým povolovacím procesům s jednotlivými orgány. 

Namísto toho jim integrovaná prevence umoţňuje získat komplexní povolení k jejich 

činnosti u jednoho úřadu.        

 IPPCZ se od ostatních zvláštních zákonů liší především tím, ţe neupravuje jen 

jednu sloţku ţivotního prostředí, ale naopak ke zdroji znečišťování přistupuje celistvě 

v rámci vzniku, předcházení a vzájemných souvislostí vlivů znečištění na ţivotní 

prostředí.           

 Řízení o vydání integrovaného povolení integruje a zároveň nahrazuje souhlasy 

a vyjádření podle jednotlivých tzv. sloţkových zákonů
72

. Integrované povolení musí 

získat nový provoz před vydáním stavebního povolení. K řízení je příslušný krajský 

úřad, který vydává povolení pro všechna zařízení uvedená v příloze č. 1 IPPCZ, kromě 

zařízení jejichţ provoz můţe nepříznivě ovlivnit ţivotní prostředí jiného státu. 
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 např. podle zákona o odpadech, ovzduší, vodách, lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně 

zemědělského půdního fondu, o veterinární péči, o ochraně veřejného zdraví a dalších 
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Rozhodování, kontrolu a dozor v takovém případě vykonává Ministerstvo ţivotního 

prostředí ČR.           

 Účastníky řízení jsou podle § 7 IPPCZ provozovatel zařízení, obec a kraj, na 

jejichţ území má být zařízení umístěno, a rovněţ další právnické osoby, které prosazují 

a chrání profesní nebo veřejné zájmy, a obce nebo kraje, na jejichţ území se můţe 

projevit vliv zařízení, pokud se do 30 dnů písemně přihlásí. „Účast odborné veřejnosti 

navíc napomáhá kvalitnějšímu posouzení problematiky z více úhlů pohledu a podněcuje 

diskusi a zainteresovanost celé řady institucí (svazy, komory, apod.).“
73

   

 Řízení o vydání integrovaného povolení je poměrně časově náročným 

procesem
74

, který vyţaduje značné mnoţství podkladů a dokladů od provozovatele. 

V řízení musí ţadatel prokázat, ţe jeho zařízení splňuje nebo vyuţívá tzv. nejlepší 

dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques). Pokud v tomto ohledu 

nevyhoví, neměl by povolení k provozu získat.      

  Průběh řízení lze pro přehlednost rozdělit do šesti základních fází
75

: 

a) Podání ţádosti – Ţádost podává provozovatel zařízení příslušnému 

krajskému úřadu, musí obsahovat vedle identifikace provozovatele, popisu 

zařízení a emisí, hlavně návrh závazných podmínek jeho provozu. 

b) Rozeslání ţádosti k vyjádření a zveřejnění – Krajský úřad ţádost postoupí 

účastníkům řízení a dalším osobám vymezeným v § 8 odst. 1 IPPCZ 

k vyjádření, učiní tak ve lhůtě 7 dnů od jejího obdrţení. 

c) Vyjádření k ţádosti – Vyjádření krajského úřadu není závazným správním 

rozhodnutím, nicméně je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí, 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR se s ním tedy musí vypořádat 

v odůvodnění svého rozhodnutí. Úřad má povinnost zveřejnit stručné shrnutí 

informací na své úřední desce či portálu veřejné správy. Řízení o vydání 

integrovaného povolení je procesem otevřeným veřejnosti, právo k vyjádření 

se tedy nevztahuje pouze k účastníkům řízení, nýbrţ ke kaţdému, kdo o to 

projeví zájem. 
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 MORÁVEK, Tomáš a Milan HŮLA. Integrovaná prevence - efektivní nástroj v ochraně životního 

prostředí?. [online]. str. 6. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/ 

0524093B15CF45FBC12578E1003E8ABD/$file/OVV-EIA-20110803.pdf 
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 Časová náročnost je znázorněna v Příloze č. 2 
75

 Ke schématu vydávání integrovaného povolení téţ Příloha č. 3 
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d) Ústní jednání – Tato fáze procesu není jeho povinnou částí, k nařízení 

jednání však dochází vţdy, pokud o to účastník řízení poţádá. 

e) Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení – Úřad rozhoduje o vydání 

integrovaného povolení do 45 dnů od uplynutí lhůty k zaslání vyjádření. 

Tato lhůta je pořádková, pokud úřad ve stanovené době nerozhodne, řízení 

pokračuje a ţadatel má dále právní nárok na vydání rozhodnutí. Rozhodnutí 

musí obsahovat identifikaci provozovatele, popis a umístění zařízení a téţ 

závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností. 

f) Přezkoumání – Krajský úřad podle § 18 IPPCZ přezkoumává plnění 

závazných podmínek integrovaného povolení nejméně jednou za 8 let. Při 

nedodrţování závazných podmínek se provozovatel můţe dopustit správního 

deliktu, za který lze uloţit sankci specifikovanou v § 37 IPPCZ. 

Proces integrovaného povolení předpokládá od krajských úředníků průřezovou 

orientaci v oblasti sloţkových zákonů. Měli by také prokázat znalosti týkající se 

problematiky povolovaného zařízení a lokalit, ve kterých jsou zařízení umístěna, 

zejména proto, aby byli schopni kvalifikovaně rozhodnout a efektivně tak dopomoci 

k ochraně ţivotního prostředí. „Bez odpovídající kvalifikace povolujícího úředníka, 

který je jakýmsi „spojovacím článkem“, bez znalostí aplikace nejlepších dostupných 

technik a povolovaného zařízení, jakož i schopnosti komplexního pohledu zaniká smysl 

integrované prevence a tato je degradována na pouhý soubor složkových aktů vydaných 

v jednom rozhodnutí bez vyšší přidané hodnoty.“
76

 Komunikace úředníků 

integrovaného povolení a specialistů věnujícím se sloţkové ochraně ţivotního prostředí 

v současnosti není bez problémů. Hlavní spory vyplývají především z vnímání 

integrované prevence jako nástroje, kterým je zasahováno do stávajících kompetencí 

těchto úředníků.           

 Prosazování integrované prevence brání i poměrně nevyváţený systém poplatků. 

Ve srovnání s administrativními poplatky zvláštních zákonů ochrany ţivotního prostředí 

jsou podstatně vyšší a v určitých případech nezohledňují náročnost, která je spojena 

s vydáním povolení.  
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Povolení výjimky ze zakázaných činností 

Tento nástroj umoţňuje ţadateli o výjimku, aby uskutečňoval činnost, která je 

jinak zákonem zakázána, proto na něm také leţí důkazní břemeno. Povolení vydává 

krajský úřad na základě zmocnění jednotlivých zvláštních předpisů. Vymezí v něm 

osobu, které je povolena zakázaná činnost, popř. okruh osob blíţe nevymezí a povolení 

vydá ve formě opatření obecné povahy. Dále určí území, pro které povolení platí, 

rozsah a podmínky pro výkon povolované činnosti, dobu platnosti, jeho součástí je také 

odůvodnění a poučení účastníků.        

 Krajský úřad vydává jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle § 77 

odst. 5 písm. h) ZOPŘK rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 ZOPŘK. Výjimku lze 

schválit u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů pouze 

pokud jiný veřejný zájem převáţí zájem ochrany přírody, popř. činí-li se tak v zájmu 

ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů, které jsou chráněny 

právem Evropských společenství, je moţné takovou výjimku povolit pouze, je-li splněn 

některý z důvodů § 56 odst. 2 ZOPŘK, tedy např. v zájmu prevence závaţných škod, 

v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti či pro účely výzkumu a vzdělávání. 

Krajský úřad povoluje výjimky podle § 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 99/2004 

Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráţi, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ze zakázaných 

způsobů lovu za účelem chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, 

k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech. Zásady pro 

udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu stanoví prováděcí právní předpis 

(vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství). 

 

Souhlas 

Souhlas se liší od povolení tím, ţe není konečným rozhodnutím ve věci 

a zároveň také tím, ţe krajský úřad nemá moţnost vázat výkon oprávnění na podmínky. 

Na vydání souhlasu má subjekt při splnění stanovených podmínek právní nárok.  

 Krajský úřad vydává tento správní akt v celé řadě případů, např. jde o souhlas 

k provozování zařízení (včetně mobilních) k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo 
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výkupu odpadů
77

 nebo souhlas k činnostem a zásahům v ochranných pásmech 

přírodních rezervací a přírodních památek
78

. 

            

Vyjádření, stanovisko 

Jedná se o nástroje orgánů ochrany ţivotního prostředí, které jsou projevem 

jejich právního názoru. V převáţné většině případů jsou vydávána pro účely správního 

řízení, které vede odlišný úřad a vyjádření či stanovisko potřebuje jako podklad pro své 

rozhodnutí.          

 Zvláštní zákony v určitých případech vyţadují vydaní tzv. závazného stanoviska. 

Jedná se o správněprávní úkon, bez kterého nelze o věci rozhodnout. Právní řád zmiňuje 

ještě další formu, kterou je tzv. souhrnné stanovisko
79

. Krajský úřad, resp. jeho 

příslušný odbor v něm vyjadřuje svůj postoj v případě, ţe zároveň plní funkce více 

orgánů ochrany ţivotního prostředí
80

.       

 

Závazné stanovisko  

Úprava institutu závazného stanoviska je obsaţena v § 149 odst. 1 SŘ, který 

vymezuje tento správní akt jako úkon správního orgánu naplňující tři znaky, a to jednak, 

ţe není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, je vydán dotčeným orgánem 

a jeho obsah je závazný svou výrokovou částí pro navazující rozhodnutí správního 

orgánu. „V teorii panuje obecná shoda, že o tom, zda úkon správního orgánu má mít 

povahu závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu, nerozhoduje jeho 

formální označení, ani případná existence či neexistence výslovného odkazu na § 149 

správního řádu ve zvláštním předpise. Rozhodující naopak je, zda úkon naplňuje výše 

uvedené základní znaky závazného stanoviska.“
81

 Postup při vydávání závazného 

stanoviska vychází z jednotlivých zvláštních předpisů. V případě, ţe zvláštní zákon 

takový postup neupravuje, či jen částečně, bude krajský úřad postupovat podle části IV 

správního řádu. Vydání závazného stanoviska má zásadní vliv na navazující rozhodnutí 
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 § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
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 § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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 Krajský úřad vydává např. koordinované stanovisko podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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 Je zároveň orgánem ochrany ovzduší, orgánem odpadové hospodářství, vodoprávním úřadem apod. 
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 ČERNÝ, Pavel. Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu. [online].  Ekologický právní servis, 

2009, str. 2. [cit. 2012-03-21]. Dostupné z: http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/ 
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správního orgánu, správní řád proto upravuje opravné prostředky, kterými lze tento 

správní akt změnit. Základním opravným prostředkem je podání odvolání proti 

rozhodnutí, v rámci odvolacího řízení pak lze dosáhnout podle § 149 odst. 4 SŘ změny 

(nikoli však zrušení) závazného stanoviska, jestliţe odvolání bude směřovat proti jeho 

obsahu. Zrušení či změny závazného stanoviska lze dosáhnout, pakliţe je nezákonné, 

podle § 149 odst. 5 SŘ v přezkumném řízení. Je-li jiţ navazující rozhodnutí v právní 

moci, pak je zrušení či změna závazného stanoviska podle § 149 odst. 6 SŘ důvodem 

pro obnovu řízení.          

 Krajský úřad jako dotčený orgán vydává závazné stanovisko např. podle § 77a 

odst. 4 písm. a) ZOPŘK ke schválení lesních hospodářských plánů a k lesním 

hospodářským osnovám, podle § 107 odst. 2 ZoV ve věcech týkajících se jejich 

působnosti, podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství 

(horní zákona), k umístění staveb a zařízení v chráněném loţiskovém území, podle § 17 

odst. 1 písm. b) OvZ k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních 

stacionárních zdrojů atd.         

      

SEA a územním plánování         

„Ochrana životního prostředí úzce souvisí s většinou sektorů ekonomiky 

(energetika, průmysl, těžba nerostných surovin, doprava, zemědělství, lesnictví apod.). 

Pro efektivní ochranu životního prostředí je naprosto nezbytné, aby byla s činnostmi 

realizovanými v jednotlivých sektorech koordinována a aby do nich environmentální 

požadavky byly integrovány.“
82

 Prostředkem k dosaţení tohoto cíle je posuzování vlivů 

koncepcí na ţivotní prostředí a veřejné zdraví (SEA). Předmětem posuzování jsou ve 

smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (ZEIA) koncepce, kterými se rozumí strategie, plány, 

programy a politiky. Tyto dokumenty jsou zpracovávány nebo je jejich zpracování 

zadáno orgánem veřejné správy a jsou těmito orgány schvalovány nebo ke schválení 

předkládány.            

 ZEIA v § 10a upřesňuje, jaký okruh koncepcí podléhá vlastnímu posuzování. 
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Jedná se o koncepce z oblasti ţivotního prostředí, zemědělství, odpadového 

hospodářství, územního plánování, průmyslu aj.  

Nejvýznamnějšími koncepcemi, u nichţ je prováděna SEA, jsou některé nástroje 

územního plánování. Těmi jsou politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje 

a území plán.            

 Proces SEA je zahájen na základě oznámení koncepce u příslušného správního 

úřadu. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR je příslušné, pokud koncepcí dotčené území 

tvoří celé území jednoho kraje nebo zasahuje na území více krajů, národního parku 

nebo chráněné krajinné oblasti. Krajský úřad je příslušný ve všech ostatních případech. 

Základní postup posuzování je stanoven v § 5 ZEIA. Zahrnuje zjišťovací řízení, popis, 

posouzení a vyhodnocení předpokládaných vlivů provedení koncepce.    

 Zvláštním druhem koncepcí jsou v tomto ohledu politika územního rozvoje 

a územně plánovací dokumentace, jejichţ postup přípravy a projednávání je upraven 

stavebním zákonem.           

 Politika územního rozvoje je dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

který určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování. 

Její nedílnou součástí, stejně jako u zásad územního rozvoje, je posouzení vlivů na 

ţivotní prostředí. Vyhodnocení vlivů zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

a krajské úřady. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR následně vydá stanovisko 

k vyhodnocení vlivů a krajský úřad má povinnost odstranit případné nedostatky. Takto 

upravený a posouzený návrh zásad pak podle § 39 odst. 1 StavZ prochází veřejným 

projednáním. Veřejnost se tedy můţe vyjádřit aţ k hotovému návrhu zásad. Stavební 

zákon nezmiňuje výslovně právo občanů vyjádřit se k vyhodnocení vlivů zásad na 

udrţitelný rozvoj, nicméně vyhodnocení je podkladem, který se stává součástí 

odůvodnění zásad, a proto by nemělo být pochybností o tom, ţe toto právo mají. Tomu 

odpovídá i praxe krajských úřadů, které zpřístupňují většinou oba tyto dokumenty. 

Územní plánování je základním nástrojem pro uplatňování ochrany ţivotního 

prostředí, i proto je důleţité mít odborně vyhodnocenou územně plánovací 

dokumentaci. „Význam kvalitně zpracovaného vyhodnocení možných vlivů na životní 

prostředí, resp. celkově na udržitelný rozvoj území, se projeví zejména v podobě 

a funkčnosti přijaté územně plánovací dokumentace a samozřejmě v navazujících 



45 
 

procesech - ať už jde o podrobnější hodnocení vlivů záměru (EIA) nebo umisťování 

staveb.“
83

 

 

Opatření obecné povahy 

Institut opatření obecné povahy byl začleněn do našeho právního řádu 

v poměrně nedávné době. Jedná se o správní akt, který podle § 171 Spř nenaplňuje 

znaky právního předpisu ani správního rozhodnutí, a jeho konkrétní uţití správními 

orgány vyplývá ze zvláštních zákonů. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu
84

 

a Nejvyššího správního soudu
85

 došlo k odklonu od formálního pojetí opatření obecné 

povahy a v současné době je upřednostněno pojetí materiální. Dále jiţ tedy nezáleţí na 

tom, zda je akt označen jako opatření obecné povahy, nýbrţ na tom, zda se jeho úprava 

týká konkrétní záleţitosti a směřuje vůči neurčitému počtu osob.  

Novela zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, přinesla od 1. 1. 2012 změnu 

v příslušnosti k řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se 

zákonem. Nově jsou věcně příslušné k tomuto řízení krajské soudy a Nejvyšší správní 

soud rozhoduje o souladu opatření obecné povahy nebo jeho části se zákonem pouze 

podle § 110 SŘS v řízení o kasačních stíţnostech proti rozhodnutím krajských soudů. 

Opatření obecné povahy je zakotveno v následujících zákonech, týkajících se 

sloţek ţivotního prostředí: 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny   

 Podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. a) ZOPŘK vydává krajský úřad tento 

správní akt, pokud zakazuje či omezuje rušivou činnost mající negativní vliv na ochranu 

rostlin a ţivočichů podle § 5 odst. 1 ZOPŘK, jedná-li se o zvlášť chráněné druhy. Dále 

téţ pokud uděluje výjimku ze zákazu u památných stromů a zvláště chráněných druhů 

rostlin a ţivočichů podle § 56 odst. 4 ZOPŘK
86

 a k regulaci vstupu do národních parků, 

                                                             
83

 ZAHUMENSKÁ, Vendula. Posuzování vlivů při územním plánování - problémy praxe. Právní 

rádce [online]. [cit. 2012-03-21]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-47244270-posuzovani-vlivu-

pri-uzemnim-planovani-problemy-praxe 
84

  Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, dále např. I. ÚS 960/08 
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  Např. rozsudek NSS ze dne 18.7.2006, č.j. 1 Ao 1/2006-74 
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 Lze zmínit např. opatření obecné povahy Jihomoravského kraje, kterým je povoleno oprávněným 
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národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, prvních zón chráněných 

krajinných oblastí či jeskyní za podmínek § 64 ZOPŘK. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon  

Krajský úřad jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) ZoV 

vydává  na základě § 66 odst. 1, 7 ZoV opatření obecné povahy, kterým stanovuje na 

návrh správce povodí záplavová území a jejich aktivní zóny u významných vodních 

toků. Podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. v) ZoV stanovuje opatřením obecné povahy 

krajský úřad ochranné pásmo vodního díla, přísluší-li mu o vodním díle rozhodovat. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

Formou opatření obecné povahy vydává zastupitelstvo kraje jako příslušný 

správní orgán podle § 7 odst. 2 písm. a) StavZ zásady územního rozvoje (§ 36 StavZ) 

a podle § 7 odst. 2 písm. d) StavZ regulační plán (§ 62 StavZ). 

 

3.5.1.2 Koncepční nástroje 

 

Koncepční nástroje jsou přímo působící prostředky ochrany ţivotního prostředí. 

Jejich význam spočívá především v tom, ţe určují vize do budoucnosti, utváří záměry 

a stanovují cíle, které je třeba v ochraně ţivotního prostředí naplnit.  

 

Koncepce, plány a programy 

Tyto nástroje je moţné rozdělit podle jejich právní závaznosti a vynutitelnosti. 

„České právo nezná plány životního prostředí vytvářené jako právně závazný nástroj 

k jeho ochraně na celostátní a regionální úrovni.“
87

 I přesto však mají tyto plány 

a programy nemalý podíl na ochraně ţivotního prostředí.     

 Zastupitelstvo kraje podle ustanovení § 35 KZŘ v rámci své pravomoci 

schvaluje operační program pro oblast ţivotního prostředí, program rozvoje kraje, 

koncepci strategie ochrany přírody aj. pro své území. Krajský úřad je podle § 75 

ZOPŘK orgánem ochrany přírody a zákon ho zavazuje ke zpracování koncepce ochrany 

přírody. 

                                                                                                                                                                                   
potřeby, coţ v rámci individuálních řízení nebylo moţno s ohledem na lhůty podle SŘ splnit. Blíţe v: 

Výjimka ze zákazů u bobra evropského (účinné od 5. 1. 2012). [online]. Dostupné z: http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=168480&TypeID=1 
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Jedním z nejdůleţitějších koncepčních dokumentů kraje je Koncepce 

hospodaření s odpady. Je to dlouhodobě působící strategický dokument, na jehoţ 

základě je vydáván podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Plán odpadového 

hospodářství kraje. V souladu s ustanovením § 7 odst. 6 a § 48 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší vypracovávají kraje programy ke zlepšení kvality 

ovzduší týkající se znečišťujících látek, u kterých došlo k překročení imisního limitu. 

 

  Územní plánování 

 

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

k vytváření komplexních předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.“
88

 

Udrţitelným rozvojem území je myšleno zajištění souladu podmínek pro příznivé 

ţivotní prostředí, jeho hospodářský rozvoj a soudrţnost obyvatel území.  

 Základním právním předpisem, kterým se řídí územní plánování je zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále StavZ). Nástroje 

územního plánování jsou označovány jako koncepční a realizační. Do první skupiny 

patří územně plánovací dokumentace, politika územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace. Do druhé skupiny spadají regulační plány, územní rozhodnutí a územní 

opatření.           

 Kraje vykonávají v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy 

v přenesené působnosti státní správu na úseku územního plánování. Krajský úřad 

prostřednictvím odboru regionálního rozvoje vystupuje jako pořizovatel územně 

analytických podkladů a zásad územního rozvoje.     

 Územně analytické podklady
89

 jsou součástí územně plánovacích podkladů. Jde 

o soubor mapových a popisných údajů o území, který charakterizuje stav území, jeho 

hodnoty, limity a zároveň stanovuje i limity vyuţití území z hlediska ochrany veřejných 

zájmů. Tyto podklady nejsou samy o sobě právně závazné, nicméně jsou východiskem 

pro tvorbu dalších nástrojů a politik územního plánování.  

 Zpracované podklady jsou podle § 29 odst. 4 StavZ předkládány ke schválení 

zastupitelstvu kraje. Krajský úřad je pak povinen je zaslat Ministerstvu pro místní 

rozvoj ČR a Ministerstvu ţivotního prostředí ČR do 6 měsíců od lhůty pro jejich 
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pořízení nebo aktualizaci.         

 Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého 

kraje, obce jsou jimi vázány a mají povinnost přenést záměry do svých územních plánů. 

Zásady stanoví podle § 36 odst. 1 StavZ základní poţadavky na uspořádání kraje 

a navrhují vymezení významných oblastí. Jejich částí je i vyhodnocení vlivů na 

udrţitelný rozvoj území, v případě krajů by však neměly upravovat dopravní 

infrastrukturu. Ta by měla být zařazena do zásad aţ na niţší úrovni územního 

plánování.           

 Návrh zásad územního plánování pořizuje krajský úřad a schvaluje ho 

zastupitelstvo. Vyhlašují se jako opatření obecné povahy a lze se proti nim bránit 

ţalobou u krajského soudu.        

 Další součástí územně plánovací dokumentace, kterou je moţno spojit s kraji, je 

regulační plán. Ve své podstatě je hromadným územním rozhodnutím, prostřednictvím 

něhoţ se umisťují stavby. Podle § 61 odst. 1 StavZ stanoví podrobné podmínky pro 

vyuţití pozemků, umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území 

a pro tvorbu příznivého ţivotního prostředí. O pořízení rozhoduje zastupitelstvo kraje, 

zároveň ho také schvaluje a vydává ve formě opatření obecné povahy podle správního 

řádu.          

 Územní plánování zohledňuje zájem na ochraně ţivotního prostředí, nemusí zde 

však být na prvním místě. „Úkolem územního plánování je totiž zajišťovat předpoklady 

pro trvale udržitelný rozvoj a hledat východiska pro harmonizaci ekologických 

požadavků a požadavky na zabezpečení ekonomického a sociálního rozvoje 

společnosti.“
90

          

 Podle StavZ je jistou garancí ochrany ţivotního prostředí účast dotčených 

orgánů ve fázi projednání návrhu územně plánovací dokumentace, zejména s ohledem 

na závaznost jejich stanovisek a moţnost vymezení podmínek pro tyto dokumenty. 

 Důleţitou roli hraje i zapojení veřejnosti. Jejím pozitivním přínosem je předně 

to, ţe přispívá k nalezení shody nad konečným zněním dokumentů a jejich dlouhodobé 

stabilitě. Podle § 22 StavZ jsou pořizovatelé územní dokumentace povinni zveřejnit 

jejich návrhy a zajistit jejich veřejné projednání. Právo seznámit se s návrhy a vznášet 

připomínky má kdokoli, tedy nejen občan kraje, ale i další občané ČR a cizinci nebo 
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občanská sdruţení. Tzv. námitky můţe podávat zástupce veřejnosti
91

 a obec na území 

kraje. Rozdíl mezi připomínkou a námitkou je značný. Zastupitelstvo a krajský úřad 

musí připomínku zohlednit, ale o námitce má zastupitelstvo povinnost rozhodnout 

a vypořádat se s ní v odůvodnění.   

    

3.5.1.3 Veřejnoprávní smlouvy 

 

Uzavírání veřejnoprávních smluv patří mezi jednu z forem výkonu veřejné 

správy. Jejich definici podává § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

„Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, 

mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.“   

 V oblasti ochrany ţivotního prostředí jsou jimi především veřejnoprávní 

smlouvy v ochraně přírody. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny se jedná 

o následující:  

 Dohoda o ochranných podmínkách podle § 39 ZOPŘK, která můţe být 

uzavírána písemně mezi krajským úřadem a vlastníkem dotčeného pozemku a vede ke 

zřízení evropsky významné lokality, přírodní rezervace, přírodní památky, památných 

stromů a jejich ochranných pásem. Ochrana je k pozemku vázána jako věcné břemeno, 

přičemţ zákon uvádí povinnost všech označené chráněné území či památný strom 

nepoškozovat, nicméně bliţší ochranné podmínky zavazují pouze vlastníka pozemku 

a na třetí osoby se nevztahují. Jistým nedostatkem tohoto typu dohod je chybějící 

motivace k jejich uzavírání, omezení vlastnických práv totiţ není zohledňováno 

finančně. V převáţné většině případů lze předpokládat, ţe z tohoto důvodu nebudou mít 

vlastníci pozemků zájem uzavírat takové dohody. Zvolení dohody o ochranných 

podmínkách nebude vhodné v situaci, kdy bude potřeba vyhlásit za chráněné rozsáhlejší 

území. Je pravděpodobné, ţe pro rozdílné názory a postoje jednotlivých vlastníků, 

nebude moţné nebo pouze s velkými obtíţemi nalézt shodu a jednodušší variantou 

proto zůstane zřízení zvláště chráněného území.  
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 Smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e odst. 4 

ZOPŘK. Tato smlouva je uzavírána mezi orgánem ochrany přírody a vlastníkem či 

nájemcem pozemku nacházejícím se v ptačí oblasti. Příslušným orgánem ochrany 

přírody je v tomto případě podle § 77a odst. 4 písm. m) ZOPŘK krajský úřad, pokud se 

nejedná ptačí oblasti leţící na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 

národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranném pásmu či na 

území vojenského újezdu. Krajský úřad je na základě písemně projevené vůle vlastníka 

či nájemce pozemku povinen zahájit jednání o uzavření takové smlouvy ve lhůtě 90 

dnů. Iniciativa k uzavření smlouvy však můţe vzejít i od krajského úřadu. V případě, ţe 

je smlouva uzavřena za účelem nahrazení rozhodnutí o souhlasu k činnosti v ptačí 

oblasti, je nutné k účinnosti smlouvy získat souhlas i další osob, které by byly podle 

§ 161 odst. 1 SŘ účastníky správního řízení. Jako sporná se jeví situace, zda jde stále 

o veřejnoprávní smlouvu, pakliţe smlouva o způsobu hospodaření v ptačích oblastech 

nenahradí výše zmíněný souhlas: „v těchto případech se nejedná o klasickou 

subordinační smlouvu uzavíranou správním orgánem místo vydání individuálního 

správního aktu. Není zde totiž a priori co nahrazovat, protože se žádné správní řízení za 

účelem vydání správního rozhodnutí vůbec nevede (reálně totiž neexistuje žádný 

individuální správní akt, který by uvedená smlouva mohla nahradit).“
92

 Jedná se tedy 

o zvláštní typ veřejnoprávní smlouvy.  

 Dohody o provádění péče o pozemky podle § 68 a o finančním příspěvku 

podle § 69 ZOPŘK. Krajské úřady mohou na základě § 68 odst. 2 ZOPŘK uzavírat 

s vlastníky či nájemci pozemků dohody k provádění péče o pozemky, a to v písemné 

formě. Tímto způsobem je moţné upravit i způsob hospodaření ve zvláště chráněných 

oblastech a v ptačích oblastech. Aby mohl vlastník či nájemce realizovat takový záměr, 

můţe mu být na základě § 69 ZOPŘK přiznán finanční příspěvek, který je vázán na 

zdrţení se určité jinak povolené činnosti nebo na provedení určité práce, která bude mít 

pozitivní vliv na přírodní prostředí.        

 Za limitující lze povaţovat především příliš úzký okruh osob, které mohou tento 

příspěvek čerpat. Kromě výše zmíněných existují i další subjekty, jako například 

správci pozemků, které by bylo moţno pomocí těchto dohod pozitivně stimulovat 
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k tomu, aby se nad rámec poţadovaný zákonem zdrţely určitých činností. Za klad 

platné právní úpravy lze povaţovat jednak to, ţe poskytnutí příspěvku není omezeno 

dalšími administrativními poţadavky, krajský úřad tak vyplácí finanční prostředky 

„pouze“ na základě uzavřené dohody a dále, ţe je příspěvek určen pro všechny typy 

pozemků. 

 

3.5.2 Nástroje nepřímého působení 

 

Prostředky nepřímého působení jsou řazeny mezi mimoprávní nástroje ochrany 

ţivotního prostředí. Patří k nim především ekonomické nástroje, které vyvaţují 

nedostatky administrativního systému. V literatuře jsou uváděny dva důvody pro jejich 

včlenění do soustavy nástrojů, a to jednak proto, ţe administrativní systém dostatečně 

nezabezpečoval efektivní ochranu ţivotního prostředí a také z důvodu vyššího 

ekonomického vlivu ekonomických nástrojů.
93

 Nepřímou regulací dává stát moţnost 

subjektu, aby se choval podle svého uváţení. Cílem však je dosáhnout vyváţeného 

stavu mezi ekonomickými a ekologickými jednáními a záměry jednotlivců a státu.  

 Soustavu ekonomických nástrojů tvoří zejména: 

 Poplatky za znečišťování nebo jiné poškozování ţivotního prostředí 

 Poplatky za vyuţívání přírodních zdrojů 

 Daně, daňová zvýhodnění 

 Dotace 

 Obchodovatelná emisní povolení aj.      

           

Poplatky 

 Jsou to platby postihující subjekt, který se nechová příznivě k ţivotnímu 

prostředí, jsou neseny principem „znečišťovatel platí“. Poplatky se tedy zpětně 

promítají do nákladů původce znečištění.        
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 V České republice jsou zavedeny poplatky v oblasti ochrany ovzduší
94

, ochrany 

vod, ochrany zemědělské a lesní půdy, odpadů a těţby hornin. 

 Rozsah těchto ekonomických nástrojů svěřených kraji není velký. Krajský 

úřad rozhoduje především dle § 19 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší o vyměření poplatku za uplynulé poplatkové období a současně o výši záloh na 

poplatky pro běţný rok u zvláště velkých a velký stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší. Dále krajský úřad podle § 19 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší rozhoduje 

o výši poplatků za střední stacionární zdroje, které jsou umístěny v provozním areálu 

téhoţ provozovatele společně se stacionárními zdroji vyšších kategorií. 

 

Dotace 

 Dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu či Státního fondu ţivotního 

prostředí ČR a také z rozpočtů územních samosprávných celků. Podpory na centrální 

úrovni jsou poskytovány pomocí vyhlášených národních programů.  

Státní fond ţivotního prostředí ČR poskytuje podpory formou dotace, půjčky 

nebo kombinací obou. Podmínky pro poskytování podpory jsou specifikovány ve 

Směrnici Ministerstva ţivotního prostředí ČR č. 6/2010 o poskytování finančních 

prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR.      

 Dotace poskytnuté z rozpočtu kraje lze klasifikovat na dotace poskytnuté 

v rámci přenesené a v rámci samostatné působnosti. První skupinu tvoří finanční 

prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, které jsou jiţ přímo alokovány, kraj o nich 

tedy nemůţe rozhodovat a pouze je přerozděluje určeným adresátům. Jedná se například 

o dotace obcím či příspěvkovým organizacím. Druhou skupinu tvoří finanční prostředky 

schválené a poskytnuté krajem v samostatné působnosti. Zastupitelstvo kraje schvaluje 

znění dotačních programů, kritéria jejich hodnocení a rozhoduje o samotném přidělení 

dotace.  Za účelem poskytování dotací mohou kraje zřizovat téţ Fond ţivotního 

prostředí. „Středočeský kraj považuje systém poskytování dotací z Fondu životního 

prostředí Středočeského kraje za velmi důležitý nástroj své politiky životního prostředí. 
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(…) Cílem dotačního systému vystavěného na principu vícezdrojového financování je 

efektivně přispívat k tomu, aby se Středočeský kraj vyznačoval životním prostředím 

příznivým pro život člověka a existencí ekosystémů typických pro vlastní území.“
95

 

 Celkově lze pozorovat nárůst výdajů vynakládaných na ochranu ţivotního 

prostředí z rozpočtů územních celků. V roce 2010 dosáhly částky 35,7 mld. Kč, coţ činí 

ve srovnání s rokem 2009 nárůst o zhruba 4 miliardy Kč.
96

    

 

3.5.3 Další nástroje 

 

3.5.3.1 Dobrovolné nástroje  

 

Jejich znaky jsou prevence, dobrovolnost a systematický přístup. Subjekty k nim 

přistupují ze své svobodné vůle a zavazují se jimi nad rámec stanovený a vyţadovaný 

platným právním řádem. Jejich vyuţívání vede k lepšímu přístupu zaměstnanců 

organizací k ţivotnímu prostředí, ale má také vliv na pronikání znalostí o ţivotním 

prostředí do povědomí širší veřejnosti. 

 

EMAS
97

 

Program EMAS je dobrovolným nástrojem ochrany ţivotního prostředí, jehoţ 

cílem je minimalizace negativních dopadů činnosti subjektů na ţivotní prostředí, 

zvýšení jejich motivace a zlepšení environmentálního přístupu. V České republice byl 

ustanoven na základě usnesení vlády České republiky č. 466/1998 o schválení 

Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

ţivotního prostředí. Tento systém je určen jak pro soukromoprávní, tak pro 

veřejnoprávní instituce. Je jednou z variant, jak můţe organizace zavést tzv. systém 

environmentálního řízení (EMS).         

 EMS je zaměřeno na organizace a její výrobky nebo sluţby, které mají nějaký 

vliv na ţivotní prostředí. Velký negativní dopad mohou mít ekonomické činnosti, jako 

příklad lze uvést obrovskou energetickou spotřebu člověka při uspokojování jeho 
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ţivotních potřeb. EMS je souborem jednotlivých kroků
98

, které ve vzájemné interakci 

přispívají k ochraně ţivotního prostředí.        

 Systém lze zavést podle mezinárodní normy pro environmentální management 

(ISO 14001), nebo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.761/2001 

z 19. března 2001. EMS podle normy ISO 14001 je určen všem podnikům bez rozdílu 

velikosti. Neklade poţadavky na chování podniku v environmentální sféře, ale zaměřuje 

se na dodrţování legislativních předpisů týkajících se jednotlivých sloţek ţivotního 

prostředí. Na základě fungování systému EMAS a jeho konkurenci vůči ISO 14001 byl 

vytvořen EMAS II a III, který je v souladu s normou pro environmentální management, 

přináší však zpřehlednění vlastního systému. Oba systémy se od sebe liší hlavně 

v následujících směrech. V systému EMAS musí být konkrétní environmentální 

výkonnost stále zlepšována, povinností je provést úvodní přezkoumání, podnik musí 

dosáhnout souladu s legislativou a transparentnost je zajištěna veřejně přístupnou 

environmentální politikou a prohlášením. Oproti tomu je v systému ISO 14001 

poţadováno přijetí závazku ke zlepšení environmentální výkonnosti, podnik provádí 

pouze identifikaci základních environmentálních aspektů, dosaţení souladu 

s legislativou je v rovině závazku a veřejně přístupná je pouze politika.   

 Prvním krajem, který postupně zavádí tento systém řízení úřadu s ohledem na 

ochranu ţivotního prostředí, je Moravskoslezský kraj. V současné době je v platnosti 

Environmentální politika vydaná krajským úřadem, ve které je definován vlastní cíl 

zavedení systému. „Záměrem je naprosto otevřeně veřejně identifikovat, monitorovat 

a hodnotit environmentální aspekty spojené s existencí a veškerými činnostmi úřadu, na 

základě objektivně měřitelných ukazatelů posuzovat jeho environmentální výkonnost 

a vývoj v čase.“
99

          

 Důvodem, proč zavést systém EMAS na krajských úřadech, můţe být jednak 

ekonomický přínos, který spočívá v hospodárnějším vyuţívání surovin a energií, 

zároveň i ve sníţení produkce odpadů, odpadních vod. Tak sniţuje nejen zatíţení 

ţivotního prostředí, ale přináší i finanční úsporu v rozpočtech krajů, které nemusí hradit 

tak vysoké náklady a poplatky spojené s odstraňováním odpadů. Další výhoda můţe být 
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spatřována v přehlednosti shromaţďovaných aktuálních údajů a dostupnosti dokumentů 

pro lepší komunikaci s dalšími osobami. Jistá motivace úřadu můţe být i v tom, aby šel 

ostatním příkladem a pozitivně tak působil na rozšiřování povědomí o moţnostech 

ochrany ţivotního prostředí. EMAS poskytuje úřadu systematický pohled na různé 

aspekty spojené s jeho rozhodnutím, identifikuje je a poté vyhodnotí jejich význam. 

 EMAS lze povaţovat za perspektivní nástroj k ochraně ţivotního prostředí. 

Zatím není na úrovni krajů příliš vyuţíván a finanční podpora ze strany státu není 

poskytována v dostatečné výši, nicméně systém je zakotven v právním řádu a s ohledem 

na stále se zvyšující potřebu finančních úspor nabízí systém EMAS jistou variantu, jak 

jich dosáhnout. 

  

 Zelené veřejné zakázky 

 Za zelené veřejné zakázky můţeme označovat takové nákupy veřejné správy či 

jiných subjektů, které zohledňují environmentální vlastnosti jednotlivých poptávaných 

produktů
100

. K prvním krajům, které se prostřednictvím svých krajských úřadů 

přihlásily k systému zeleného nakupování, patří kraj Liberecký a Královéhradecký.  

 Nákup výrobků tímto způsobem přináší orgánům veřejné správy nejen finanční 

úspory, ale zároveň i sekundárně ovlivňuje trh. Působí na výrobce, aby začali hledat 

šetrné způsoby produkce a inovovali jejich stávající technologické postupy s ohledem 

na ţivotní prostředí.          

 Zavedení systému po subjektu nevyţaduje strukturální změny, předpokládá však 

alespoň na začátku určité strategické plánování, např. zajištění školení pro odpovědné 

osoby.             

 Vláda ČR v roce 2010 reagovala na pozitivní vliv přinášený touto politikou 

schválením usnesení o Pravidlech uplatňování environmentálních poţadavků při 

zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Pravidla stanovují 

povinnost centrálních orgánů postupovat podle metodik k nákupu jednotlivých produktů 

a zohledňovat při nich environmentálního hledisko. V případě, ţe metodika pro vybraný 

výrobek či sluţbu neexistuje, mají být upřednostňovány ty, které jsou označeny 

ekoznačkou nebo jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Cílem systému zelených 
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zakázek je efektivní uplatňování principu dobré správy.     

      

3.5.3.2 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

 

Všeobecné podmínky pro EVVO stanoví § 16 zákona o ţivotním prostředí, 

podle kterého má vést k jednání a myšlení v souladu s principem trvale udrţitelného 

rozvoje, k vědomí odpovědnosti za ţivotní prostředí a úctě k ţivotu. EVVO je 

důleţitým preventivním nástrojem ochrany ţivotního prostředí. Napomáhá obnovovat 

vazby lidem, kteří ztratili kontakt s přírodou a vede tak k objektivní informovanosti 

o stavu ţivotního prostředí. Pro větší efektivitu svého působení rozděluje EVVO 

jednotlivé obyvatele do cílových skupin, přičemţ jsou respektovány zájmy, potřeby 

a moţnosti jednotlivých skupin obyvatelstva
101

.       

 EVVO se zaměřuje na tři oblasti působení, a to poskytování informací ve formě 

přednášek, odborné literatury, pomocí masmédií nebo školení. Dalším okruhem je snaha 

o vytvoření pozitivního vztahu k okolnímu prostředí. Jednotlivce k tomu můţe 

motivovat podpoření jeho zájmových aktivit, vlastní práce, popřípadě vedení určitým 

příkladem či účast na společenských akcích. Posledním směrem působení je 

zprostředkování takových dovedností, které jsou přínosné pro udrţitelný způsob ţivota. 

Děje se tak prostřednictvím vlastní aktivní činnosti jednotlivce a jeho zapojením do 

konkrétních environmentálních projektů.       

 Krajské koncepce EVVO jsou nástrojem dlouhodobého plánování v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí. Jsou strategickými dokumenty vydávanými na základě 

Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. 

Povinnosti krajů v oblasti ekologické výchovy a osvěty jsou vymezeny zákony 

č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí.    

 EVVO vytváří krajský úřad, dále shromaţďuje informace o aktivitách v oblasti 

EVVO a „jím vytvářená koncepce EVVO by po přijetí a schválení měla vést ke 
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koordinaci, metodické činnosti, poskytování informací a zejména finančnímu zajištění 

odpovídající EVVO na krajské úrovni.“
102

 

 

3.6 Kraj v rámci ochrany složek životního prostředí a ochrany před 

zdroji ohrožení životního prostředí 
 

V této kapitole bude pojednáno o významu kraje na úseku ochrany sloţek 

ţivotního prostředí a ochrany před zdroji znečištění. V moţnostech této práce však není 

obsáhnout veškerou související problematiku, proto se soustředí pouze na některé 

vybrané aspekty. 

 

3.6.1 Ochrana ovzduší 

 

Počátek ochrany ovzduší na komplexní úrovni byl na našem území spojen 

s vydáním zákona o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami v roce 1967. Současná 

právní úprava se nachází v celé řadě zákonů, nařízení a vyhlášek, ze kterých je 

podstatným zejména zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (OvZ).    

 OvZ stanovuje práva a povinnosti jednotlivých osob a působnost správních 

úřadů v oblasti ochrany ovzduší před nepříznivými důsledky lidské činnosti. Poskytuje 

ochranu vnějšímu ovzduší, ozónové vrstvě a klimatickému systému Země.  

 Podle § 42 OvZ vykonávají správní činnosti na úseku ochrany ovzduší mimo 

jiných také kraje. Zákon rozlišuje mezi kompetencemi kraje v samostatné působnosti 

a krajského úřadu v přenesené působnosti. V samostatné působnosti kraje zaujímají 

stanoviska k místním programům sniţování emisí a k místním programům ke zlepšení 

kvality ovzduší a vyjadřují se k záměrům, které mohou ovlivnit kvalitu ovzduší v kraji. 

Krajské úřady v přenesené působnosti především vydávají různá povolení (např. IPPC), 

vypracovávají krajský program sniţování emisí nebo program ke zlepšení kvality 

ovzduší, rozhodují o vyměření poplatku za vypouštění znečišťujících látek do ovzduší 

u velkých a zvlášť velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší apod.  

 Krajské úřady vypracovávají podle OvZ tyto dokumenty: 
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1. Krajský program sniţování emisí podle § 6 odst. 5 OvZ – Tyto programy 

jsou vydávány ve formě nařízení, musí být vypracovány pro znečišťující 

látky, u nichţ dochází k překročení imisních limitů, a také pro látky, 

u kterých jsou stanoveny závazné emisní stropy. Imisní limity stanoví 

maximální přípustnou mez znečišťujících látek v ovzduší, v současné době je 

specifikuje nařízení vlády č. 597/2006 o sledování a vyhodnocování kvality 

ovzduší. 

2. Program zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6 OvZ – Vypracovává se 

pro znečišťující látky, u kterých došlo k překročení imisního limitu nebo 

meze tolerance. Pokud jsou překračovány limitní hodnoty u více látek, je 

zpracováván integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší. 

3. Krajský regulační řád podle § 8 odst. 5 OvZ – Kraj vydává regulační řád ve 

formě nařízení pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V jeho obsahu 

vymezí kraj podmínky, za jakých lze vyhlásit a odvolat signál upozornění 

a signál regulace pro území kraje, pokud je zde dána moţnost vzniku či 

výskytu smogové situace, zároveň vymezí provozovatele konkrétních 

moţných zdrojů znečišťování ovzduší a omezení, které jsou povinni strpět, 

popř. moţnost zastavení jejich provozu po dobu smogové situace.   

Špatná kvalita ovzduší je velkým problémem celého území České republiky, 

především dochází k dlouhodobému překračování imisních hodnot prachových částic 

PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého a benzo(a)pyrenu. Mezi hlavní příčiny znečišťování 

ovzduší jsou řazeny nejen průmysl a dopravní infrastruktura, ale i spalování 

nekvalitních paliv či komunálního odpadu. Do nejvíce postiţených oblastí v tomto 

ohledu patří Moravskoslezský kraj, Hlavní město Praha a Ústecký kraj
103

. K řešení 

zmíněných problémů přispívají dotační programy (např. Operační program ţivotního 

prostředí), ze kterých mohou kraje i jiné subjekty čerpat finanční prostředky na projekty 

vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší. Kraje mohou také uzavírat dobrovolné dohody 

s podniky, ve kterých se tyto podniky zavazují k sniţování dopadů jejich činností nad 

zákonem stanovený rámec.         

 V současné době prochází legislativním procesem nový zákon o ovzduší. Jednou 

z hlavních motivací k přijetí nové úpravy je zejména setrvalý stav znečištění ovzduší 
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v České republice a také zhoršování úrovně znečištění v některých krajích.   

 Nový zákon o ovzduší přináší změny v kompetencích krajských úřadů
104

, jedná 

se mj. o následující: 

 Krajský program zlepšování kvality ovzduší bude nově zpracováván 

Ministerstvem ţivotního prostředí ve spolupráci s krajským úřadem. 

Ministerstvem formou vyhlášky stanoví závazné emisní stropy, které bude 

krajský úřad následně zohledňovat v podmínkách povolení k provozu podle § 11 

odst. 2 písm. d). Předpokládaným přínosem je zde sníţení administrativní zátěţe 

krajských úřadů a sjednocení koncepčního přístupu ke sniţování emisí. 

  Krajské úřady nemají v nové úpravě dále povinnost vypracovávat 

krajské regulační plány pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

 Nový zákon umoţňuje krajským úřadům zpřísnit podmínky provozu 

u stacionárních zdrojů uvedených v programu zlepšování kvality ovzduší, které 

se významným způsobem podílí na překračování imisních limitů, a umoţňuje 

tak individuální přístup.  

 

3.6.2 Ochrana přírody a krajiny 

 

Ochrana přírody je v České republice součástí práva ţivotního prostředí, její 

pojem definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPŘK), podle 

ustanovení § 2 je jí „dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně 

žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, 

paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, 

jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny“.       

 Veřejnou správu ochrany přírody vykonávají kraje a krajské úřady. Podle 

ustanovení § 77a ZOPŘK zpracovávají kraje v samostatné působnosti koncepce, 

prognózy a strategie ochrany přírody ve svém území ve spolupráci s Ministerstvem 

ţivotního prostředí ČR, pakliţe se netýkají zde uvedených výjimek. Kraje dále mohou 

vydávat nařízení o zřízení či zrušení přírodního parku, přírodní rezervace a přírodní 
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památky a jejich ochranných pásem. Krajský úřad v přenesené působnosti zajišťuje 

zpracování a schvaluje plány péče, sjednává smlouvy o zřízení přírodních rezervací 

a přírodních památek a zajišťuje péči o ně, činí rozhodnutí o omezení výkonu práva 

myslivosti v přírodních rezervacích apod.       

 Smluvní ochrana přírody je zakotvena v § 39 ZOPŘK, který umoţňuje, aby byly 

evropsky významné lokality vyhlášeny za přírodní rezervaci, přírodní památku nebo 

památný strom, zároveň však stanoví, ţe lze ochranu zajistit i na základě smlouvy 

uzavřené mezi orgánem ochrany přírody a vlastníkem pozemku. Ochranu pomocí 

takové smlouvy lze poskytnout i stromu nebo jinému území se soustředěnými 

přírodními hodnotami, kde se vyskytují jedinečné ekosystémy či stanoviště ohroţených 

druhů rostlin a ţivočichů. V obsahu smlouvy musí být vymezeny ochranné podmínky 

a způsob péče o chráněné území nebo strom. Ochrana je pak k pozemku vázána formou 

věcného břemena.        

 Příkladem koncepčního nástroje, který zpracovává krajský úřad v oblasti 

ochrany přírody a krajiny, je plán péče. Tento dokument obsahuje „pokyny pro regulaci 

přirozeného vývoje přírodních poměrů a lidských aktivit ve zvláště chráněných územích, 

zejména pro provádění praktických zásahů v přírodě. Smyslem a cílem je regulovat 

soustavné lidské činnosti v území, zejména vlastníků a nájemců pozemků a vytvořit 

ucelenou soustavu vědecky řízené péče o příslušné zvláště chráněné území.“
105

 Před 

schválením plánu péče vydává krajský úřad oznámení o moţnosti seznámit se s ním, při 

čemţ zveřejnění návrhu probíhá na portálu veřejné správy a je zasíláno téţ dotčeným 

obcím. Plán péče je schvalován na dobu 10 aţ 15 let. Kraj v této době zajišťuje realizaci 

samotné péče a postupuje při ní podle schváleného dokumentu.    

 Významnou úlohu zastávají krajské úřady také například ve zvláštní druhové 

ochraně rostlin a ţivočichů a jejich evidenci. V souvislosti s úbytkem populací 

některých druhů organizmů a zamezení jejich vyhynutí je nutné, aby pro ně byl 

stanoven přísnější reţim ochrany. Podle stupně ohroţení se zvláště chráněné druhy 

rostlin a ţivočichů dle § 48 odst. 2 ZOPŘK dělí na tři skupiny, a to na kriticky 

ohroţené, silně ohroţené a ohroţené, přičemţ krajský úřad je příslušný orgán ochrany 

pro všechny jmenované kategorie. Od obecné se zvláštní druhová ochrana liší tím, ţe je 

poskytována i uhynulým jedincům, ale zároveň i tím, ţe je moţné ze zákazů udělit 
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výjimky. Krajské úřady i další orgány ochrany přírody rozhodují o povolení výjimky ze 

zákazů
106

 u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů ţivočichů 

podle ustanovení § 56 ZOPŘK.         

 Na základě zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 

vybranými zvláště chráněnými ţivočichy (dále ZPoNáhŠ), rozhoduje krajský úřad 

o poskytnutí náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými ţivočichy. 

K poskytnutí náhrady škody je podle § 9 odst. 1 ZPoNáhŠ poškozený povinen podat 

písemnou ţádost krajskému úřadu se všemi potřebnými podklady a doklady ve 

stanovené lhůtě. Pakliţe náleţitosti splněny nejsou či chybí zákonem poţadované 

doklady, vyzve krajský úřad poškozeného k jejich doplnění. Nastane-li situace, kdy jsou 

pochybnosti o vzniku škody či její výši, vyzve poškozeného téţ k doloţení odborného, 

případně znaleckého posudku. Toto ustanovení je dle mého názoru nepřiměřenou 

finanční zátěţí v případě způsobení menších škod, jelikoţ samotné pořízení posudku je 

poměrně drahou záleţitostí a mnohdy tak můţe převyšovat vlastní náhradu škody.  

 Krajský úřad připojí k obdrţené ţádosti protokol a další důkazy pořízené místně 

příslušným orgánem ochrany v rámci místního šetření a podle § 10 odst. 3 ZPoNáhŠ 

zjišťuje, zda škodu způsobil vybraný zvláště chráněný ţivočich, zda jsou splněny 

zákonem poţadované podmínky a nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a výši její 

poţadované náhrady. V závislosti na zjištění poté krajský úřad buď nejpozději do 

4 měsíců od obdrţení ţádosti náhradu škody poškozenému vyplatí, případně nevyplatí, 

má-li pochybnosti či nejsou-li splněny podmínky pro náhradu škody. O neposkytnutí 

náhrady škody krajský úřad rozhodnutí nevydává, jelikoţ se dle § 11 odst. 2 ZPoNáhŠ 

na postup dle tohoto zákona správní řád nevztahuje.     

 Další kompetence jsou krajskému úřadu přiznány téţ podle zákona č. 100/2004 

Sb., o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 

obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých 

zákonů (zákon o obchodování s ohroţenými druhy). Patří k nim mimo jiných provádění 

registrace exemplářů druhů přímo ohroţených vyhynutím, na které se vztahuje zákaz 

obchodních činností (§23), udělování výjimek ze zákazu obchodních činností týkajících 

se exemplářů podle nařízení v oblasti ochrany ohroţených druhů (§3). 
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3.6.3 Ochrana lesa 

            

 Lesy jsou významnými ekosystémy, které pokrývají téměř 33, 7 % území České 

republiky, přičemţ největší plocha lesních pozemků se nachází v Jihočeském kraji.
 107

 

Les je podle § 3 odst. 1 písm. b) a § 4 ZOPŘK významným krajinným prvkem a je tedy 

předmětem ochrany přírody a krajiny. Lesy plní nejen hospodářskou funkci, ale zároveň 

mají i významný vliv na zachycování prachových částic v ovzduší, umoţňují lepší 

zasakování vody do půdy a omezují tak moţnost vzniku povodní, zabraňují půdní erozi, 

poskytují ochranu proti hluku v obydlených oblastech, jsou prostorem pro rekreaci atd. 

 Základním právním pramenem je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), 

na který navazuje speciální zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříţenců, určeného 

k obnově lesa a k zalesňování (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 

dřevin). Právní ochranu lesa doplňují vyhlášky vydávané Ministerstvem zemědělství 

ČR na základě zmocnění lesním zákonem.       

 Lesní zákon ve svém § 6 kategorizuje lesy na ochranné, zvláštního určení 

a hospodářské. Toto členění má význam pro uplatnění zvláštních reţimů 

obhospodařování a ochrany porostů. K rozhodnutí o zařazení do kategorie ochranného 

lesa nebo lesa zvláštního určení je povolán v přenesené působnosti § 48a odst. 1 

písm. a) LesZ krajský úřad. Podle tohoto paragrafu LesZ krajský úřad dále rozhoduje 

o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich vyuţívání, pokud je 

rozloha pozemku 1 ha a více, přičemţ zároveň rozhodne o poplatku za toto odnětí. Dále 

například stanovuje podmínky, za kterých lze konat organizované nebo hromadné 

sportovní akce, uděluje a odnímá licenci ke zpracování plánů a osnov nebo rozhoduje 

o uloţení pokuty subjektu, který nesplnil povinnosti uloţené rozhodnutím orgánu kraje.  

 Mimo správní řízení je dále krajský úřad orgánem dozoru nad státními orgány, 

fyzickými i právnickými osobami v rámci dodrţování ustanovení lesního zákona 

a dalších navazujících právních předpisů. V jeho kompetenci je také ustanovování 

a rušení lesní stráţe s působností na území kraje a ve stanovených případech 
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uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci.      

 Kraje se podílí na ochraně lesů téţ poskytováním dotací jednotlivým vlastníkům 

lesních pozemků, většina jich nabízí dotační podporu především na obnovu, zajištění 

a výchovu lesních porostů a na technologie, které jsou ekologické a šetrné k přírodě. 

Kraje stanovují kaţdoročně pravidla, za kterých lze dotaci získat, a zároveň stanoví i její 

minimální a maximální výši. Krajské úřady současně zajišťují administraci pro 

příspěvky Ministerstva zemědělství ČR poskytované ze státního rozpočtu, s výjimkou 

pozemků v národních parcích a jejich ochranných pásmech, kterým poskytuje finanční 

podporu Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, a pozemků určených pro obranu státu, 

kterým poskytuje dotace Ministerstvo obrany ČR. 

 

3.6.4 Ochrana vody 

 

Zákonný právní rámec úpravy vodního hospodářství obsahují zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.      

 Vodní zákon je základním právním předpisem v oblasti ochrany vod. Jeho 

účelem je poskytnout ochranu povrchovým a podzemním vodám, stanovit podmínky 

pro jejich hospodářské vyuţívání, zachování a zlepšení jejich jakosti. V ustanovení § 3 

vodní zákon vymezuje, ţe vody nepatří mezi předměty vlastnictví a nejsou ani součástí 

nebo příslušenstvím pozemku. Zákon rozlišuje mezi obecným a zvláštním nakládáním 

s vodami. Pro obecné nakládání je typické, ţe není vázáno na povolení ani souhlas 

vodoprávního úřadu a subjekt disponuje s vodami pro svou vlastní potřebu. Nejde-li 

o obecné nakládání, je povaţováno za zvláštní a k takovému nakládání s vodami jiţ 

subjekt potřebuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu, např. krajského úřadu. 

Povolení je třeba podle § 8 ZoV zejména k odběru podzemních a povrchových vod, ke 

vzdouvání vod, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

nebo k vodním dílům apod.          

 K nejvýznamnějším kompetencím krajských úřadů podle § 107 vodního zákona 

patří: 

 Povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

 Stanovování záplavových území významných vodních toků 
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 Povolování některých vodních děl 

 Vykonávání působnosti speciálního stavebního úřadu 

 Povolování akumulace a vzdouvání povrchových vod v nádrţích 

v zákonem stanovených případech aj. 

Vodní zákon se také poměrně podrobně věnuje problematice ochrany před 

povodněmi. Vymezuje působnost tzv. povodňových orgánů, kterými jsou na úrovni 

kraje mimo povodeň krajské úřady a v době povodní povodňové komise krajů. Zákon 

dává v §77 odst. 4 povodňovým orgánům právo vydávat v době povodně operativní 

příkazy a činit opatření, tak aby mohla být zabezpečena ochrana před povodněmi, 

v určitých odůvodněných případech je moţné, aby orgán rozhodl i nad rámec 

povodňového plánu. Tyto příkazy nejsou vydávány podle správního řádu.  

 V přenesené působnosti dle § 28 zákona o vodovodech a kanalizacích krajský 

úřad především rozhoduje o povinnosti veřejné sluţby na území kraje, vydává povolení 

k provozování vodovodů a kanalizací a dle § 37 dozírá na ustanovení tohoto zákona 

a rozhodnutí podle něj vydaných.        

 Kraj v samostatné působnosti v oblasti vodního hospodářství zajišťuje tvorbu 

koncepcí a strategií, podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích 

zabezpečuje zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně 

přípravy podkladů, dále schvaluje plány dílčích povodí ve spolupráci s dotčenými 

ústředními správními úřady podle ustanovení § 24 odst. 13 vodního zákona, apod. 

  

3.6.5 Ochrana půdy 

 

Půda je významnou sloţkou ţivotního prostředí, má však i ekonomické funkce. 

„V ekologických funkcích je retenčním prostorem vody a zajišťuje její koloběh 

v přírodě, zachycuje sluneční energii, ukládá se v ní uhlík z ovzduší, je rezervoárem 

surovin, minerálů a ostatního přírodního bohatství a podmiňuje růst rostlin, existenci 

půdních organismů a mnoha druhů živočichů včetně člověka.“
108

     

 Základním pramenem právní úpravy je zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu (ZOZPF). K výkonu veřejné správy v oblasti ochrany 
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zemědělského půdního fondu jsou povolány v přenesené působnosti také krajské úřady. 

Krajský úřad podle § 17a ZOZPF mimo jiné: 

 Uděluje souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, pokud má 

být dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 hektarů 

 Uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře od 

1 do 10 hektarů 

 Rozhoduje, zda a v jaké výši budou placeny odvody za odnětí 

 Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu 

 

3.6.6 Odpadové hospodářství 

 

První komplexní úpravu odpadového hospodářství přinesl do právního řádu 

České republiky zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech. Na tento právní předpis navázal 

zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, který reagoval na rychlý vývoj hospodářství a na 

potřebu zohlednění nově nabytých poznatků. Tyto normy poloţily základy pro dnes 

platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů (OdpZ). 

Právní úprava odpadového hospodářství je doplňována řadou vyhlášek a nařízení, které 

upravují nakládání se zvláštními druhy odpadů.     

 Pojem odpadu je definován v § 3 OdpZ, je jím kaţdá movitá věc, které se osoba 

zbavuje či má v úmyslu se zbavit nebo má povinnost se jí zbavit. Zákon dále vymezuje 

základními principy a poţadavky odpadového hospodářství, jsou jimi prevence vzniku 

odpadů, opětovné pouţití odpadů, vyuţití odpadů formou recyklace a ekologické 

odstranění odpadů.
109

          

 Důleţitým nástrojem v této oblasti jsou plány odpadového hospodářství. Jsou to 

koncepční dokumenty stanovující pravidla pro předcházení vzniku odpadů a zásady pro 

nakládání s nimi. Nařízením vlády je vydáván Plán odpadového hospodářství České 

republiky, povinnost zpracovávat plány však mají i kraje a podle § 44 odst. 1 OdpZ 

i původci odpadů, kteří ročně produkují více neţ 10 t nebezpečného odpadu nebo více 

neţ 1000 t ostatního odpadu. Jednotlivé plány musí být vţdy v souladu s hierarchicky 
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nadřazeným dokumentem, resp. jeho závaznou částí.    

 Plány se podle OdpZ skládají ze dvou částí. Jednak závazné, která stanovuje 

jednotlivé cíle a opatření pro odpadové hospodářství, a směrné, která definuje podmínky 

a nástroje pro splnění stanovených cílů, systém řízení změn a systém kontroly 

naplňování určených cílů. Další obsah krajských plánů upřesňuje vyhláška Ministerstva 

ţivotního prostředí ČR 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která v § 27 

vymezuje, ţe k náleţitostem krajského plánu patří i vyhodnocení stavu odpadového 

hospodářství, přehled a mnoţství produkovaného odpadu, seznam zařízení pro 

nakládání s odpady, které mají krajský nebo celorepublikový význam, spolupráci úřadů 

s veřejností aj.           

 Kraje vydávají své plány odpadového hospodářství v samostatné působnosti 

formou obecně závazné vyhlášky, a to ve lhůtě do 18 měsíců od nabytí právní moci 

o schválení nařízení vlády o vyhlášení Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

Dokumenty jsou zpracovávány nejméně na období 10 let a jsou zveřejňovány na portále 

veřejné správy nebo jiným vhodným způsobem.      

 V odpadovém hospodářství má své kompetence také krajský úřad, který 

v přenesené působnosti podle § 78 odst. 2 OdpZ zejména: 

 Uděluje souhlas k provozování a zařízení a k plánu úprav skládky 

 Uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů 

 V pochybnostech rozhoduje, jestli se movitá věc povaţuje za odpad  

 Uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje 

 Je oprávněn zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nejsou-li 

splněny podmínky pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho 

dojít k závaţné ekologické újmě 

Kraje se zapojují do problematiky odpadového hospodářství i různými 

informačními kampaněmi, semináři nebo vyhlášenými soutěţemi. Hlavní motivací je 

zlepšit výchozí stav produkce odpadů a probudit v občanech kraje zájem o třídění 

odpadů, a tím v nich podpořit i environmentální cítění.   

 V poslední době se objevují snahy krajů a obcí o zřízení integrovaného systému 

odpadového hospodářství. Jak jiţ bylo výše zmíněno, byla v minulém roce představena 

aktualizovaná verze Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR jako 
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výsledek spolupráce Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Tento dokument byl 

vytvořen v souladu s cíly směrnic Evropské Unie a vychází téţ z Rozšířených tezí 

rozvoje odpadového hospodářství ČR, které zpracovalo Ministerstvo ţivotního prostředí 

ČR. Hlavním záměrem je vytvoření tzv. integrovaného systému nakládání s odpady 

(ISNO). „Integrovaným systémem se rozumí systém umožňující optimálním nastavením 

jednotlivých procesů a prvků trvale udržitelné řešení odpadového hospodářství 

v určitém prostoru a časovém horizontu. Integrovaný systém ve spojení s komunálním 

odpadem je jednoduchou strategií, která koordinuje prevenci, sběr, využití a odstranění 

komunálních odpadů v celém odpadovém toku, směřující k optimální činnosti při 

respektování ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků.“
110

  

 V systému mají být zapojeni občané, průmysl, města, obce i kraje, které 

dostávají roli organizátora celého ISNO. Úloha krajů má spočívat zejména v zajištění 

zpracování koncepcí systému, rozvíjení potřebné infrastruktury a technické vybavenosti 

území. Není vyloučena ani moţnost, aby kraje poskytovali dotace ze získaných 

prostředků z poplatku za skládkování.        

 K zavedení systému integrovaného nakládání s odpady je potřeba legislativní 

novelizace zákona o odpadech. V současné době jiţ probíhá zpracovávání nového 

zákona o odpadech, který se zavedením ISNO počítá. Je nutné také zohlednit pojem 

a specifikaci regionálního ISNO v Plánu odpadového hospodářství České republiky, 

„závazné části krajských plánů odpadového hospodářství musí potom obsahovat návrh 

konkrétního ISNO v regionu, včetně vymezení klíčových zařízení - s důrazem na 

hierarchii nakládání s odpady a cíle Plánu odpadového hospodářství ČR.“
111

 

 

3.6.7 Nakládání s chemickými látkami a přípravky 

 

 Nakládání s chemickými látkami a přípravky přináší mnohá rizika pro ţivotní 

prostředí, proto je nutné, aby byla stanovena taková závazná pravidla, která umoţní 

minimalizovat moţnost vzniku ohroţení ţivotního prostředí nebo lidského zdraví.
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 Základním právním předpisem pro nakládání s chemickými látkami je zákon 

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon). Tento zákon zapracovává a navazuje na předpisy Evropské 

unie, zejména adaptuje přímo pouţitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1272/2008, o klasifikaci označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, v platném znění (nařízení REACH). Krajské úřady 

nejsou orgánem státní správy podle tohoto zákona.       

 Oblast prevence závaţných havárií upravuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 

okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závaţných havárií). 

Účel tohoto zákona spočívá ve stanovení systému preventivních opatření pro případy 

vzniku havárií v objektech a zařízeních, ve kterých jsou umístěny vybrané nebezpečné 

chemické látky nebo přípravky, a prostřednictvím toho i ve sníţení moţnosti vzniku či 

omezení následků závaţných havárií na zdraví a ţivotech lidí, hospodářských zvířat, 

ţivotním prostředí a majetku (srov. § 1 odst. 1 PrevHavZ).     

 Krajské úřady rozhodují o návrzích provozovatelů objektů nebo zařízení, v nichţ 

přesáhne mnoţství nebezpečných látek limity uvedené v příloze PrevHavZ, na zařazení 

do skupiny A nebo B a vyhodnocují téţ moţnost vzniku domino efektu. Provozovatel, 

jehoţ zařízení bylo zařazeno do jedné ze zmíněných skupin, je povinen zpracovat 

bezpečnostní dokumentaci, přičemţ dodrţování podmínek v ní obsaţených podléhá 

kontrole České inspekce ţivotního prostředí ve spolupráci s krajskými úřady a dalšími 

orgány státní správy. Pro provozovatele ve skupině B stanoví krajský úřad zónu 

havarijního plánování, ve které podle § 25 odst. 1 PrevHavZ informuje veřejnost 

o nebezpečí závaţné havárie a pokynech, jak se zachovat v případě, ţe nastane, 

a vypracuje pro ni vnější havarijní plán. Při zajištění zpracování tohoto dokumentu 

vychází krajský úřad ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

Jeho obsahem je postup provádění záchranných a likvidačních prací v případě 



69 
 

mimořádné situace na území kraje.        

 K dalším povinnostem krajského úřadu vyplývajícím z PrevHavZ patří zejména: 

 vedení evidence smluv o pojištění odpovědnosti za újmy předloţených 

provozovateli podle § 32 odst. 1 písm. a) 

 podání písemného hlášení o vzniku závaţné havárie a konečné zprávy 

o vzniku a dopadech závaţné havárie Ministerstvu ţivotního prostředí 

a Ministerstvu vnitra podle § 32 odst. 1 písm. k) 

 ukládání pokut provozovatelům za porušení povinností stanovených tímto 

zákonem podle § 32 odst. 1 písm. n), aţ do výše 5 000 000,- Kč dle stupně 

závaţnosti porušení zákona 
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Závěr 
 

Kraje prošly poměrně dlouhým vývojem, neţ nabyly podoby, ve které je známe. 

V současnosti  rozlišujeme pojem kraje ve dvou smyslech, zaprvé jako správní obvod, 

nazývaný krajem, ve smyslu zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a za druhé 

jako vyšší územní samosprávné celky ve smyslu Ústavy a ústavního zákona č. 347/1997 

Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.     

 Toto dvojí členění je problematické hned z několika hledisek. Jedním z nich je 

určitá nepřehlednost pro občana, který se musí orientovat v systematice krajů, aby mohl 

uplatňovat svá práva ve správním soudnictví. Správní ţaloba se totiţ podává podle 

ustanovení § 68 a 69 SŘS proti rozhodnutí správního orgánu, který rozhodl v posledním 

stupni, přičemţ místní příslušnost soudu je určena § 7 odst. 2 SŘS podle obvodu, kde 

má správní orgán své sídlo, zatímco pro ostatní záleţitosti závisí místní příslušnost na 

bydlišti navrhovatele (§ 7 odst. 3 SŘS). Pro občany jednoho kraje tak můţe vzniknout 

poměrně nepřehledná situace, kdy podávají ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu 

k soudu, který má své sídlo na území kraje druhého. Dalším problémem stávající úpravy 

se jeví velikost krajů. Ty pak nenaplňují poţadavky Evropské unie rozlohou nebo 

počtem obyvatel a musí se sdruţovat do tzv. regionů soudrţnosti, aby byly schopny 

čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské Unie.     

 Podle mého názoru by bylo vhodné sjednotit územní členění dle ústavního 

zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, a tím zpřehlednit a ujasnit 

celkovou situaci. Dílčí kroky sice jiţ učiněny byly
112

, ale dokud se nesjednotí celý 

systém, budou přetrvávat i problémy v orientaci občanů. V teoretické rovině si lze 

představit i sjednocení podle regionů soudrţnosti, nemyslím si nicméně, ţe by tomu 

v současné době byla politická scéna nakloněna. 

K nezbytným znakům kraje patří právo na samosprávu, právní subjektivita, 

územní a osobní základ. Orgány kraje spravují své záleţitosti v rámci samostatné 

působnosti a dále vykonávají také státní správu v rámci působnosti přenesené. 

K nejvýznamnějším kompetencím v samostatné působnosti kraje patří právo 

koordinovat a schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje, schvalovat 

koncepci rozvoje cestovního ruchu, poskytovat dotace právnickým a fyzickým osobám 

                                                             
112

 Např. v rámci báňské nebo vojenské správy 



71 
 

na území kraje, pravomoc zastupitelstva kraje předkládat návrhy zákonů Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR nebo právo předkládat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení 

podzákonných právních předpisů z důvodů nezákonnosti či rozporu s ústavním 

pořádkem. Právo zákonodárné iniciativy je kraji vyuţíváno čím dál častěji, nicméně 

stále s velice nízkou úspěšností. Hlavní fakt lze vidět v tom, ţe kraj nemá dost 

finančních prostředků ani dostatek kvalifikovaných pracovních sil, aby mohl předkládat 

tak formálně náročné dokumenty, jakými jsou návrhy zákonů. Z hlediska de lege 

ferenda by jistě bylo přínosné, pokud by se kraje mohly v zákonodárné iniciativě 

vzájemně podpořit a návrhy zákonů předkládat společně, coţ je v současnosti 

nepřípustné. Zřejmě nejlepší variantou řešení tohoto stavu by bylo, kdyby v kaţdém 

kraji byli specializovaní a kvalifikovaní odborníci, kteří by sestavovali návrhy zákonů. 

To by však pravděpodobně kraje neunesly po finanční stránce.    

 Kraje sehrávají důleţitou roli v ochraně ţivotního prostředí, jsou společně 

s obcemi věcně i místně nejblíţe ekologickým problémům, neboli problémům 

s ochranou, vyuţíváním či poškozováním nebo znečišťováním ţivotního prostředí. Na 

úrovni krajů se jedná například o udrţování úrovně biologické rozmanitosti, o otázku 

sniţování emisí a celkové zlepšení kvality ovzduší nebo strategii odpadového 

hospodářství. Výkon správy pro úsek ochrany ţivotního prostředí zabezpečují 

především krajské úřady pomocí svých odborů ţivotního prostředí.    

 Kraje v ochraně ţivotního prostředí plní úlohu nezbytného článku mezi státem 

a obcemi, neboť řeší věci, které svým významem přesahují vlastní moţnosti obcí, ale 

zároveň nedosahují důleţitosti celostátní. Tento tzv. princip subsidiarity znamená nejen 

převzetí rozhodovacích pravomocí niţším článkem v hierarchii stát-kraj-obec, ale 

zároveň i převzetí odpovědnosti za učiněná rozhodnutí. „V oblasti životního prostředí je 

využívání tohoto principu zásadní, neboť vytváří podmínky pro zapojení občanů do 

rozhodování o otázkách, které se týkají jejich současného života i budoucnosti, 

a umožňuje jim určovat, jakým způsobem budou řešeny jednotlivé problémy a také se na 

jejich řešení aktivně podílet.“
113

        

 Kraj má mnoho nástrojů k tomu, aby mohl efektivně ovlivňovat ţivotní 
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prostředí. Patří k nim prostředky administrativně-právní, ekonomické a také 

dobrovolné. Liší se v tom, zda stanovují vlastní pravidlo chování, při jehoţ porušení 

dochází přímo k protiprávnímu jednání, nebo zda stát ponechává volbu na subjektu, 

který se můţe buď rozhodnout, ţe omezí znečišťování a poškozování ţivotního 

prostředí anebo v něm bude pokračovat dál, ale bude za to sankcionován. Na krajské 

úrovni jsou jednoznačně významnější nástroje administrativně-právní, především ve 

formě povolení, souhlasů a koncepcí, plánů a programů. Poměrně novým prostředkem 

v rukou kraje je integrované povolení, které umoţňuje kraji sledovat jednotlivé provozy 

zařízení a aktualizovat jejich podmínky tak, aby odpovídaly nejlepším dostupným 

technikám. Na důleţitosti však v poslední době začínají nabývat i dobrovolné nástroje 

ochrany ţivotního prostředí jako zelené zakázky, EMAS nebo čistší produkce. Krajské 

úřady by se měly tohoto trendu drţet, nejenom proto, ţe jim můţe přinést určitou 

finanční úlevu, ale také proto, ţe tím dávají příklad ostatním a propagují tak lepší 

přístup k ţivotnímu prostředí široké veřejnosti.       

 Ochrana ţivotního prostředí zároveň vyţaduje, aby byla zabezpečována 

kvalifikovanými osobami. V této souvislosti se vedou diskuze o potřebě 

„odpolitizování“ výkonu veřejné správy. Právě „prorůstání politiky“ do struktury 

krajských i jiných úřadů vede ke sniţování odbornosti a kvality jeho úředníků. Zejména 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí se jeví jako nezbytné, aby nebyl výběr kandidátů 

na tyto pozice ovlivněn, nebo byl ovlivněn jen minimálně politickými a ekonomickými 

záměry. Aby byla ochrana ţivotního prostředí kvalitní, musí se na ní podílet osoby, 

které mají dostatečné vědomosti, zkušenosti a přehled o ţivotním prostředí a které se na 

tuto problematiku dlouhodobě specializují.       

 Cílem mé diplomové práce bylo určit roli kraje v ochraně ţivotního prostředí, 

vymezit jeho působnost a kompetence a nastínit některé problémy této oblasti. 

Domnívám se, ţe stanoveného cíle se mi podařilo dosáhnout. Práce potvrzuje, ţe i kraj 

plní v ochraně ţivotního prostředí zásadní roli, zastává funkci nezbytného mezičlánku 

mezi místní samosprávou a státem a přispívá tak svým dílem k trvale udrţitelnému 

rozvoji, na který by měl být, zvláště v současné spotřebitelsky zaměřené době, kladen 

velký důraz. 
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SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V TEXTU 
 

EIA    Environmental Impact Assessment = Posuzování vlivu na ţivotní 

prostředí 

EMAS  Eco-Management and Audit Scheme 

EMS  Systém environmentálního řízení  

EVVO  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control = Integrovaná prevence 

a omezování znečištění 

IPPCZ  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci) 

ISO 14001 Mezinárodní normy pro environmentální management 

ISNO Integrovaný systém nakládání s odpady 

KZŘ   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)     

LesZ  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon) 

LSPZ Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

MA21 Místní agenda 21 

OvZ  Zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 

PrevHavZ  Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 

s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o prevenci závaţných havárií) 

SEA   Strategic EIA = Posuzování vlivu koncepcí na ţivotní prostředí  

StavZ   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

SvobPřIZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
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SŘ  Zákon č. 500/2004, správní řád 

Úst   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

ZEIA Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí)  

ZOPŘK  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

ZoV  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) 

ZPoNáhŠ  Zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 

vybranými zvláště chráněnými ţivočichy       

ŢivPrIZ  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí  
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SUMMARY - Regions and environmental protection  
 

 

I have chosen environmental protection as a topic of my thesis not only because 

I am convinced of the importace of environmental protection as such, but also because I 

am aware that it is necessary to keep educating oneself also in areas that might not be 

directly in the eyes of society, individuals or citizens.     

 The chosen topic of `Regions and environmental protection` offers plenty of 

space to think about links between human activity and its impacts on the environment.  

The thesis is divided into three parts.      

 The first part focuses on the necessary historical context of counties. Counties 

are units that have existed in the Czech law for a long time, even though they have been 

acknowledged as higher-level territorial administrative units only since 2000, when the 

Constitutional Act No. 347/1997 Coll. about higher territorial administrative units 

became effective.  

The second part describes constitutional anchoring of regions, and their 

constitutional elements defining the concept of independent and delegated powers. 

County authorities are focused on in one of the subchapters.    

 In the last section, I focus on links between counties (as institutions) and 

environmental protection. Apart from defining environmental protection, role of public 

and the right to information, I concentrate on legal tools that are entrusted in the hands 

of the each county in order to contribute effectively to environmental protection. In 

particular, they include permits, approvals and conceptions, voluntary instruments such 

as green procurement and EMAS, however, cannot be ignored.     

 The conclusion outlines the role od counties` independent as well as delegated 

powers leading to various forms of environmental protection. In particular, this is an 

area of nature conservation and landscape protection, air protection and waste 

management.          

 Counties act in environmental protection as a necessary link between the state 

and municipalities, since they deal with issues that go beyond responsibilities of 

individual towns and villages, but at the same time do not reach national imporatance.  
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ABSTRAKT  
 

Diplomová práce s názvem „Kraje a ochrana ţivotního prostředí“ je členěna do 

tří částí. První část je věnována zasazení krajů do nezbytného historického kontextu. 

Druhá část popisuje ústavněprávní zakotvení krajů, jejich konstitutivní prvky 

a vymezuje pojem samostatné a přenesené působnosti. V poslední části se zaměřuji na 

propojení institutu kraje a ochrany ţivotního prostředí. Závěr práce je věnován úloze 

kraje v samostatné a přenesené působnosti ve vybraných sloţkách ochrany ţivotního 

prostředí.           

 Kraje v ochraně ţivotního prostředí plní úlohu nezbytného článku mezi státem 

a obcemi, neboť řeší věci, které svým významem přesahují vlastní moţnosti obcí, ale 

zároveň nedosahují důleţitosti celostátní.  

 

 

 

ABSTRACT  

Thesis titled `Regions and environmental protection` is divided into three parts. 

The first part is devoted to planting regions in the necessary historical context. The 

second part describes the constitutional anchoring region, and their constitutive 

elements defining the concept of independent and delegated powers. In the last section, 

I focus on linking the county institute, and environmental protection. The conclusion is 

devoted to the role of the county in a separate and delegated powers in selected 

components of the environment.       

 Counties in the environmental protection acts as a necessary link between the 

state and municipalities, since they deal with things that goes beyond the possibilities of 

their own communities, but also below the national importance. 
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