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1. Úvod

S ekonomickým rozvojem naší společnosti v posledních dvou stoletích je 

nezadržitelně spjato poškozování životního prostředí. Poškozování životního prostředí 

je přímý důsledek rozmachu průmyslové výroby a s tím spojený prudký rozvoj osobní a 

nákladní dopravy. Poškození životního prostředí mohou mít v některých případech 

dopad na celou planetu. Mohu jmenovat globální oteplování jako důsledek 

nadměrného vypouštění tzv. skleníkových plynů do atmosféry. Na lokální úrovni, která 

se bezprostředně dotýká kvality života každého z nás, lze zmínit problematiku 

povrchové těžby, poškozování přírody či znečištění ovzduší.

S pokračujícím technologickým rozvojem lidstva se stále objevují nové hrozby pro 

životní prostředí, kterým musíme čelit. To lze názorně ukázat na vývoji v posledních 30 

letech. V současnosti nejvážnější problém, kterému musí lidstvo čelit, je globální 

oteplování. Před 30 lety však bylo nevětším problémem životního prostředí tenčení 

ozónové vrstvy Země. Na základě platných mezinárodních dohod zakazujících výrobu a 

užití látek poškozujících ozónovou vrstvu došlo k zastavení negativního vývoje stavu 

ozónové vrstvy a nyní již můžeme sledovat její pozvolnou obnovu.1

Aby mohla být ochrana životního prostředí efektivní, musí být zajišťována ze 

strany státu. Jen stát a jeho orgány mají k dispozici nástroje umožňující regulaci

lidského chování. Na dobrovolnou ochranu životního prostředí nelze z ekonomických 

důvodů spoléhat, příklady takového jednání dnes můžeme spatřit v rozvojových 

zemích. Rovněž je nutné, aby ochrana životního prostředí pružně reagovala na nové 

hrozby životnímu prostředí a zároveň efektivně řešila hrozby staré.

K současné úrovni ochrany životního prostředí vedla dlouhá cesta. Úplný počátek 

ochrany životního prostředí ze strany státu lze nalézt ve vzniku přírodní rezervace Hot 

Springs Reservation v Arkansasu, která byla ustavena rozhodnutím Kongresu Spojených 

států roku 1832. Na našem území byla první chráněná oblast Žofínský prales zřízena 

roku 1838 Jiřím Augustinem Langueval-Buquoy na jeho panství Nové hrady v jižních 

Čechách. I následující léta patřila, už i na evropském kontinentě, ojedinělému 

vyhlašování chráněných územích. Ve druhé polovině 19. století se objevují první snahy 

o ochranu jednotlivých složek životního prostředí, kdy se v prvé řadě jednalo o ochranu 

                                                            
1
http://www.esa.int/cze/ESA_in_your_country/Czech_Republic/Ztencovani_ozonove_vrstvy_se_stabilizoval

o
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ptactva a lesů. Za příklad uvádím Zemský zákon na ochranu ptactva z roku 1870 platný 

pro území Čech.

Ve 20. století se ochrana životního prostředí začíná oprošťovat od monopolu 

národního zákonodárství. Stále častěji jsme se mohli setkat s ochranou životního 

prostředí na mezinárodní úrovni. Ochrana životního prostředí ve druhé polovině 20. 

století a počátku nového tisíciletí je ve znamení rozhodujícího vlivu mezinárodního 

práva na ochranu životního prostředí. To lze vysvětlit akutní potřebou řešení globálních 

hrozeb pro životní prostředí, které se v té době začaly kriticky projevovat. V posledních 

20 letech lze vypozorovat v mezinárodním právu veřejném trend upřednostňování 

nezávazných forem práva, tzv. soft law. Pro Českou republiku, která je od roku 2004 

členem EU, má v oblasti životního prostředí velký význam evropské právo. Evropské 

právo však mělo vliv na národní legislativu již od počátku devadesátých let.

Ochrana životního prostředí v její institucionalizované podobě je tedy necelých

200 let starý, zato velmi dynamický systém. Zejména v posledním půlstoletí dochází 

k prudkému rozvoji environmentální politiky, s čímž se pojí též rozvoj v institucionálním 

zajištění ochrany životního prostředí. Tento rozvoj je z celosvětového hlediska 

nerovnoměrný, každý stát chrání životní prostředí na jiné úrovni. To lze vysvětlit 

odlišnými ekonomickými a politickými zájmy států.

S odlišným politickým pojetím ochrany životního prostředí v České republice 

máme zkušenost z dob komunistické totality. Pozůstatky bezohledného chování 

k životnímu prostředí z té doby je nutno řešit i po více než 23 letech od demokratických 

změn v našem státě. Tehdejší socialistická ochrana nedosahovala úrovně 

západoevropských zemí, kde se vyvíjelo právo životního prostředí mnohem rychleji.

V této předkládané práci se chci primárně zaměřit na vývoj v institucionálním 

zajištění ochrany životního prostředí u nás za posledních 30 let. V tomto oboru po 

společenských změnách v listopadu 1989 proběhl prudký rozvoj s cílem vyrovnat se 

zemím západní Evropy při ochraně životního prostředí a napravit ekologické škody 

z minulosti. Hlavním cílem mé práce tedy bude odpovědět na otázku, jak se proměnilo 

institucionální zajištění ochrany životního prostředí v naší zemi od 80. let dvacátého 

století do současnosti a jak jsou chráněny složky životního prostředí odpovědnými

orgány. Při zodpovězení těchto dvou otázek půjde kromě charakteristiky jednotlivých 
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institucí a jimi prováděných činností především o zaměření se na rozdíly v pravomocích 

těchto institucí při výkonu státní správy. 

K zodpovězení hlavní otázky, kterou jsem si ve své práci položil, je nutné se 

nejprve zabývat dílčími otázkami, které se netýkají přímo institucionálního 

zabezpečení. Institucionální zabezpečení ochrany životního prostředí je odraz 

environmentální politiky státu a z ní vycházející legislativy.

Environmentální politika státu je politický program tvořící rámec a vodítko dalšího 

směřování ochrany životního prostředí. Je možné ji považovat za ideový základ ochrany 

životního prostředí ve státě. Ekologická politika státu přímo i nepřímo prostřednictvím 

legislativy ovlivňuje působnost a pravomoci orgánů veřejné správy. Při rozboru 

environmentální politiky bude tedy nutné se zaměřit na základní rysy a hlavní témata

environmentální politiky před a po roce 1989. S tím souvisí shrnutí obsahu dokumentů 

ekologické politiky.

Po nastínění environmentální politiky je potřeba se zaměřit na ústavní 

rámec ochrany životního prostředí. Ústava stanovuje základní pravidla chodu státu. 

Z toho důvodu obsahuje ustanovení o kontrole a uplatnění státní moci2. Je proto 

nezbytné se zaměřit na ustanovení Ústavy ČR týkající se životního prostředí, jelikož 

upravují základní povinnosti státu a práva osob při ochraně životního prostředí. Pro 

potřeby této práce bude také velice důležité zabývat se vlivem Listiny základních práv a 

svobod na pojetí ochrany životního prostředí v právním řádu.

Na exkurz do ekologické politiky a ústavních základů ochrany životní prostředí 

naváži pohledem do institucionálních zajištění ochrany životního prostředí. Nejdříve 

bude nutné se zaměřit na vývoj systému institucionálního zajištění. Tím je myšleno 

zaměření se na vývoj soustavy orgánů veřejné moci s působností v ochraně životního 

prostředí. Dále také na změny ve vnitřní organizaci a v působnosti těchto orgánů. 

Opomenout nelze veřejné instituce, které nejsou vykonavateli veřejné správy, ale 

podílí se na ochraně životního prostředí. V souvislosti se vstupem České republiky do 

EU 1. května 2004 je nutné se zmínit též o institucích EU, které se podílejí na ochraně 

životního prostředí. Evropská unie vykonává v oblasti ochrany životního prostředí tzv. 

sdílenou pravomoc a evropské právo se na ochraně životního prostředí v členských 

státech podílí nemalou měrou.

                                                            
2 Např. Čl.2  odst. 3 Ústavy České republiky
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Na systém institucionálního zabezpečení naváži řešením druhé hlavní otázky, jejíž 

zodpovězení si kladu v této práci za cíl. Tím je myšlen vývoj ochrany složek životního 

prostředí s bližším zaměřením na výkon veřejné správy. Kromě složek životního 

prostředí se budu věnovat též nakládání s odpady. Bude nutné se zaměřit především 

na vývoj pravomocí orgánů veřejné správy ve věcech ochrany složek ŽP, ke kterým 

docházelo na základě změn právní úpravy, a to včetně odpovědnosti v životním 

prostředí. Současně bude nutné klást zvláštní důraz na ty nejzásadnější změny, které 

přineslo přejímání moderních environmentálních zásad a institutů do našeho právního

řádu po roce 1989. Opomenout nelze ani změny v pravomocích orgánů veřejné správy 

v důsledku transpozice evropského práva.

O aktuálnosti mnou zvoleného tématu nemůže být pochyb. Ochrana životního 

prostředí včetně jejího institucionálního zajištění je neustále otázkou diskuze 

v politických i odborných kruzích. Aby bylo možné zefektivnit ochranu životní prostředí 

ze strany státu a samosprávy, je nutné se poučit z pozitiv a negativ současné i minulé 

úrovně institucionálního zajištění. K tomu může posloužit tato práce, která si klade za 

cíl zmapovat vývoj institucionálního zabezpečení ochrany životního prostředí v České 

republice v posledních 30 letech.

Institucionální zajištění ochrany životního prostředí jsem si vybral za téma mé 

diplomové práce ze tří důvodů. Prvním je můj zájem o právo životního prostředí 

z důvodu mládí a dynamiky tohoto právního odvětví. Druhým důvodem je blízkost ke 

správnímu právu, jelikož ve většině řízení o otázkách životního prostředí se subsidiárně 

použije správní řád.  Třetím důvodem je fakt, že svou budoucí profesní kariéru bych rád 

spojil s veřejnou správou.

Tato práce vychází z právního stavu platného ke dni 1. 3. 2013.
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2. Environmentální politika

Abychom se mohli blíže věnovat institucionálnímu zabezpečení ochrany životního 

prostředí v České republice, je zcela nezbytné se zmínit o environmentální politice 

státu. Její obsah je hlavním politickým aspektem současné ochrany životního prostředí 

vyspělých zemí a je základem vzniku a změn právních předpisů.

Environmentální politika je pojem mladý a jeho vznik je úzce spjat se západními, 

vyspělými státy v 70. letech minulého století.  Environmentální politika poskytuje širší 

rámec pro ochranu životního prostředí, přičemž bere v úvahu kromě právních aspektů i 

aspekty politické, sociální, ekonomické a v neposlední řadě i výchovné a vědecké. 

Ekologickou politiku lze definovat takto: „Environmentální politika je politika zaměřená 

na usměrňování chování společnosti (v nejširším slova smyslu) v souladu s cílem 

zachování podmínek života na Zemi.“3 Ministerstvo životního prostředí definuje 

environmentální politiku dle účelu tímto způsobem: „Základním účelem politiky 

životního prostředí je poskytovat rámec a vodítko pro rozhodování a aktivity na 

mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, směřující k dosažení dalšího zlepšení 

kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí. Politika životního 

prostředí se zaměřuje na uplatnění principů udržitelného rozvoje, na pokračování 

integrace hlediska životního prostředí do sektorových politik a na zvyšování ekonomické 

efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a činností.“4

Ekologickou politiku můžeme dále dělit dle subjektů, kterých se týká, na 

mezinárodní, státní, regionální a environmentální politiku jednotlivých subjektů.

Právnickými osobami počínaje a politickými stranami konče. Z pohledu 

institucionalizace ochrany životního prostředí lze pod pojmem environmentální politika 

spatřovat celostátní environmentální politiku. Jejím dílčím výsledkem je právní rámec 

určující působnost a pravomoci vykonavatelů veřejné správy. Nesmíme však 

přehlédnout vliv mezinárodních politik, zejména pak environmentální politiky EU.

Podíváme-li se blíže na environmentální politiku jako na politický proces, můžeme 

její tvorbu rozdělit do 4 fází. Počáteční, kdy na základě zhodnocení aktuálního stavu 

životního prostředí či jeho jednotlivých složek dochází k vytyčení cílů, kterých má být 

                                                            
3

Marcella Šimíčková, 2006. Environmentální ekonomie a environmentální politika: Environmentální 
vzdělávání. Ostrava: VŠB - TU Ostrava,
4 http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_politika_nastroje
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dosaženo. V následující fázi jsou voleny principy a nástroje, kterých má být použito ke 

splnění cílů. Ve třetí fázi půjde především o monitoring přijatých nástrojů, jejich 

vyhodnocení a případnou revizi za účelem dosažení lepších výsledků. Poslední, čtvrtá 

fáze, probíhá s časovým odstupem a hodnotí se, zda bylo dosaženo stanovených cílů a 

v jaké míře. Pro celý tento proces tvorby a realizace ekologické politiky je nezbytné 

vytvoření silného a efektivního institucionálního rámce.

Hlavním cílem, na němž je založena moderní ekologická politika, je princip trvale 

udržitelného rozvoje. Definici trvale udržitelného rozvoje nalezneme v § 6 zákona č. 

17/1992 Sb. o ochraně životního prostředí. V něm se praví, že trvale udržitelný rozvoj 

společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost 

přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 

V naší zemi lze o ekologické politice spojené se zásadou trvale udržitelného rozvoje 

mluvit až s příchodem společenských změn v roce 1989 a následným přebíráním 

mezinárodních závazků týkajících se životního prostředí a environmentální politiky 

Evropské unie. Před rokem 1989 byla ekologická politika založena na programových 

dokumentech, jejichž obsah měl směřovat ke zlepšení péče o životní prostředí, pojmu 

dříve používaného a v současnosti nahrazeného pojmem ochrana životního prostředí. 

Oproti moderní environmentální politice však nebyly tyto dokumenty spojeny 

s komplexním cílem, jako je trvale udržitelný rozvoj, nýbrž obsahovaly pouze jednotlivé 

dílčí cíle. To se dá vysvětlit kumulativně dvěma důvody. První důvod lze spatřit v tom, 

že ekologická politika byla formována v pětiletých hospodářských plánech, jejichž cílem 

bylo zajistit naplánovaný nárůst výroby. Druhý důvod lze spatřit v tehdejší 

nerozvinutosti ekologie a práva životního prostředí jako vědní disciplíny.

Srovnáme-li obsah environmentálních politik založených na trvale udržitelném 

rozvoji a socialistických environmentálních politik, musíme dojít k závěru, že moderní 

environmentální politika je pojem obsahově širší. Trvale udržitelný rozvoj stojí na 3 

„pilířích udržitelnosti“: na ekonomickém (a technologickém) rozvoji, sociálním rozvoji 

(rozvoji lidské a občanské společnosti, zachování životního prostředí) a ekologické 

udržitelnosti. Socialistická environmentální politika se týkala pouze třetího pilíře 

zachování životního prostředí, přičemž spojitost se zbylými 2 pilíři chybí. Jisté ovlivnění 

zásadou udržitelného rozvoje lze spatřit v politických dokumentech vznikajících ve 
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druhé polovině osmdesátých let, kdy se často objevuje zmínka o potřebě racionálního 

využívání přírodních zdrojů. 

Pro zkoumání ekologické politiky je v současnosti nutné se zabývat dokumenty 

přijímanými vládou, které nemají povahu právně závazného dokumentu a které se 

nazývají Státní politiky životního prostředí. Ty slouží jako návod pro činnost vlády a 

dalších státních orgánů v oblasti životního prostředí a jako ideový základ pro přípravu 

nové legislativy. V období socialismu byly hlavními pilíři ekologické politiky dokumenty 

přijímané na stranické půdě, nazvané Hlavní směry hospodářského a sociálního vývoje

v ČSSR. Úkolem vlády bylo rozpracovat a zajistit naplnění těchto dokumentů.

Pro ochranu životního prostředí se nesmí náš pohled upínat pouze k ekologické 

politice. Ochrana životního prostředí je obsažena též v dalších sektorových politikách. 

Konkrétně zmiňme energetickou politiku. Například v energetické politice EU 

nalezneme příklad v podobě cíle dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů na 

výrobě elektřiny do roku 20205. Dopravní politika České republiky si klade za hlavní cíl 

omezení vlivu dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s principy 

udržitelného rozvoje6. V zemědělské politice nalezneme příklad ve Společné 

zemědělské politice EU, jejíž ekonomické nástroje mají napomáhat k použití ekologicky 

nejšetrnějších postupů v zemědělství. Uvedené příklady jsou jen náznakem, jakým 

způsobem je ochrana ŽP zahrnuta v dalších politikách. Samozřejmě nejde o 

vyčerpávající výčet a šlo by zmínit i mnohé další politiky, jejichž působnost se dotýká 

ochrany životního prostředí. To však není otázkou této práce.

2.1. Socialistická environmentální politika

Environmentální politika před rokem 1989 měla řadu specifik. Nejdůležitějším 

specifikem bylo fundamentální postavení hospodářských plánů přijímaných na 5 let, 

tedy na období mezi sjezdy KSČ, tzv. pětiletky. Takto významné postavení 

hospodářských plánů bylo zakotveno v tehdy platné ústavě. Jejich úkolem bylo upravit 

společenské a hospodářské otázky a stanovit v nich cíle na příštích pět let. Nejprve byly

přijaty na sjezdu strany Hlavní zásady hospodářského a sociálního vývoje, které

obsahovaly cíle v národním hospodářství pro další období. Ty byly přeneseny do právní 

                                                            
5

Komise, 2007. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Energetická politika pro Evropu“. Brusel
6

Ministerstvo dopravy a spojů, 2005. Dopravní politika České republiky pro léta 2005. Praha
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roviny zákonem o pětiletém plánu. Zákon sám neobsahoval žádné vymahatelné 

povinnosti a pouze transponoval Hlavní zásady do právního řádu.

Proč je nutné se o hospodářských plánech v této práci zmiňovat? Zaprvé v nich byly 

obsaženy cíle státu v oblasti ochrany životního prostředí a za druhé byla před rokem 

1989 typická provázanost ochrany životního prostředí se zvyšováním průmyslové a 

zemědělské výroby. Ochrana životního prostředí byla okrajovou záležitostí oproti

zajištění růstu výroby. Důraz byl kladen na ochranu půdy a lesa jako základního 

výrobního prostředku v zemědělství a dřevařském průmyslu, nikoli jako složku ŽP.

V druhé polovině osmdesátých let lze spatřit mírný posun v tomto pojetí ochrany. 

V devadesátých letech už je pak ochrana životního prostředí vnímána jako základní 

předpoklad další existence lidského druhu.

V osmdesátých letech v Československu vyvrcholil trend zhoršování životního 

prostředí vlivem rozvoje těžkého průmyslu a celkového upřednostňování hospodářské 

produkce před ochranou životního prostředí. To vyvrcholilo velmi kritickou situací 

v několika složkách životního prostředí. Ovzduší bylo silně znečištěno oxidy dusíku, 

oxidy síry a pevnými částicemi. Povrchová voda byla silně znečištěna vypouštěním 

nevyčištěných odpadních vod. Krajina byla silně narušena a i v dalších složkách se 

objevovalo mnoho negativních ukazatelů. V nejprůmyslovějších krajích dosáhlo 

znečištění životního prostředí takové úrovně, že začínalo být velkým rizikem pro zdraví 

obyvatel7.

Z toho důvodu byla vládnoucí strana nucena některé ekologické problémy přiznat a 

začít je řešit. V osmdesátých letech se začala ekologická problematika objevovat na

sjezdech KSČ i v hlavních zásadách na nich přijatých. Tyto dokumenty poté sloužily jako 

hlavní programový rámec, ze kterého vycházela legislativní činnost a programová 

prohlášení vlád.

Začít je třeba XVI. sjezdem KSČ, konaným v Praze roku 1981. Jeho výsledkem byl

dokument nazvaný Hlavní zásady hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR v letech 

1981-1986, jenž obsahoval ustavení týkající se ochrany životního prostředí. Dokument

se přímo věnoval ochraně krajiny, lesa a vody, avšak pouze ve formě strohých 

formulací včleněných do 3 odstavců. Širší rámec ochrany šlo odvodit z plánu týkajícího 

                                                            
7

Bedřich Moldan, 1990. Životní prostředí České republiky. Praha: Academia
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se hospodářských odvětví, které mají přímou souvislost se složkami životního 

prostředí, což jsou oblasti zemědělství a lesního hospodářství. Z hlediska ochrany vod

dokument obsahoval záměr výstavby čističek odpadních vod a také plán výstavby 

protipovodňových opatření na moravských řekách.

Tento dokument byl východiskem sedmého pětiletého plánu definovaného 

zákonem Federálního shromáždění č. 122/1981 Sb. Zmínku o životním prostředí 

nalezneme v § 4 písm. f tohoto zákona, kdy se k ekonomickému rozvoji stanoví 

racionálně využívat přírodní zdroje, zejména zemědělský a lesní půdní fond a vodu, v 

souladu s danými možnostmi a potřebami. V zákoně najdeme též zmínku o racionálním 

nakládání s lesními porosty. Životního prostředí se dále dotýkal plán zlepšit životní 

prostředí v nejprůmyslovějších oblastech země a v rámci plánu rozvoje hospodářství 

snížit materiální náročnost výroby. Na federální pětiletý plán navazující republikový

pětiletý plán upravený zákonem č. 125/1981 Sb. nepřinesl v ochraně životního 

prostředí nic nového.

Ustanovení o ochraně životního prostředí můžeme nalézt i v dalších dokumentech 

z období sedmého pětiletého plánu. Strohé ustanovení nalezneme v programovém 

prohlášení vlády ČSR premiéra Josefa Korčáka ze dne 6. 7. 1981. V něm kromě 

odstavce věnovanému úspoře paliv, surovin a materiálů nalezneme odstavec o 

podcenění významu druhotných surovin a kritickou poznámku: „A vážné starosti nám 

dělá stav životního prostředí.“8 Této jedné kritické větě však v dobovém a ideologickém 

podtextu můžeme přikládat velký význam i přesto, že nebyla v podobných 

dokumentech ojedinělá. Stejně krátkou poznámku o nevalné úrovni životního 

prostředí, tentokrát vztaženou na oblast severních Čech a severní Moravy, nalezneme i 

v programovém prohlášení federální vlády premiéra Lubomíra Štrougala z 30. 6. 1981. 

V něm se zmínka o životním prostředí objevuje ještě jednou, a to v podobě příslibu, že 

výrobní procesy nebudou zhoršovat životní prostředí obyvatelstva.

Environmentální politiku ČSSR výrazně ovlivnilo usnesení vlády ČSSR č. 

226/1985, Zásady státní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionální 

využívání přírodních zdrojů. To obsahovalo „komplexní pojetí péče o životní prostředí, 

                                                            
8

Vláda ČSR, 1981. Programové prohlášení vlády ČSR premiéra J. Korčáka ze dne 6. 7. 1981. Praha
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s řadou konkrétních úkolů zahrnující též oblast legislativy, na něž je třeba soustředit 

pozornost.“9

Tato státní koncepce10 si dala za cíl zlepšit stav životního prostředí a obnovit 

přirozenou ekologickou rovnováhu do roku 2000, konkrétně se věnovala třem složkám 

životního prostředí, jejichž stav byl nejkritičtější a běžnou populací stále více vnímaný. 

Obsahovala návrhy na zlepšení čistoty ovzduší, vod a ochranu přirozených funkcí půdy 

a lesů. Konkrétní návrhy opatření v ní obsažené se týkají omezení vypouštěných 

znečisťujících látek do ovzduší, budování čistíren odpadních vod a ekologizací 

zemědělství a dalších odvětví ekonomiky.

Toto vládní usnesení se stalo základem pro další ekologickou politiku vládnoucí 

strany pro druhou polovinu desetiletí. Poslední předlistopadový XVII. sjezd KSČ, konaný 

v březnu 1986, převzal zásady obsažené ve vládním usnesení do dokumentu Hlavní 

směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986-1990.

Oproti předchozím zásadám z roku 1981 je kladen na ochranu životního prostředí 

větší důraz. Ochrana životního prostředí je zmiňována jako jeden z hlavních úkolů pro 

následující období. I přes tato slova se o životním prostředí píše v podobných 

formulacích. Ochraně životního prostředí je vyčleněna XI. kapitola, v počtu řádků 

přibližně 2,5krát obsáhlejší než v Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje 

ČSSR na léta 1981-1986.

Dokument obsahuje plán zlepšení ekologické výchovy obyvatelstva. Na 

institucionální úrovni stanoví povinnost národních výborů připravit a realizovat akce na 

ochranu životního prostředí, dbát na důslednou kontrolu platných právních předpisů a 

starat se o čistotu a veřejnou zeleň v obcích. V jednotlivých závodech měla být 

zpracována opatření k předcházení vypouštění škodlivin a k zlepšení pracovního

prostředí. Tato zmínka o pracovním prostředí může být brána jako relikt dříve 

převládajícího názoru začleňujícího pracovní prostředí k právu životního prostředí a 

nikoli pracovnímu právu11. O dalších cílech se zmíním prostřednictvím dalších 

dokumentů rozpracovávajících Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje.

                                                            
9
  Stanislav Marchal, 1988. Právo životního prostředí: Skripta pro posluchače právnické fakulty Univerzity 

Karlovy. Praha: Univerzita Karlova,
10

Usnesení vlády ČSSR č. 226/1985, Zásady státní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a 
racionálního využívání přírodních zdrojů
11 Např. Bohuslav Pospíšil, 1982. Právo životního prostředí. Praha: SPN
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V zákoně o osmém pětiletém plánu č. 81/1986 Sb., který zpracovává zásady přijaté 

XVII. sjezdem KSČ, najdeme mnoho zmínek o ochraně životního prostředí. V duchu 

doby byl v hospodářství stanoven plán snížení energetické náročnosti výroby. I další 

ustanovení zákona dotýkající se životního prostředí byla obsažena již v předcházejícím 

pětiletém plánu. Tím je myšlen plán na zlepšení péče o lesní porosty. Novinkou byl plán 

řešit problémy životního prostředí prostřednictvím omezení znečištění ovzduší a vod, 

racionálního využívání půdy a ochrany krajiny, ale také vyčlenění 17 mld. Kč na 

ekologické projekty, ze kterých na ekologické projekty na území ČSR spadaly dvě 

třetiny této částky. V navazujícím republikovém zákoně o osmém pětiletém plánu č. 

87/1986 Sb. nalezneme totožné plány týkající se ochrany životního prostředí.

Z dalších programových dokumentů z období osmého pětiletého plánu zmíním 

programové prohlášení vlády ČSSR premiéra L. Štrougala ze dne 24. 6. 1986. V něm, na 

rozdíl od programového prohlášení své předchozí vlády, zachází do větších detailů. 

V duchu usnesení vlády č. 226/1985 a stranického dokumentu Hlavní směry 

hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986-1990 slibuje přijetí zásadních 

opatření ke zlepšení životního prostředí. A také zvýšené úsilí k jejich naplnění.

Konkrétně v dokumentu slibuje navýšení prostředků na ekologické investice, na 

území ČSR to bylo v Praze a průmyslových oblastech severních Čech a Moravy. Největší 

význam přikládal tehdejší premiér ochraně vod, kdy mělo být dosaženo zlepšení kvality 

vod novelizací vodního zákona a budováním čističek odpadních vod. Jen stručně se pak

zmínil o nutnosti chránit lesní porosty, krajinu a snižovat znečištění ovzduší.

Předsedou vlády ČSR byl opět jmenován Josef Korčák, který 3. 7. 1986 na půdě 

ČNR přednesl programové prohlášení vlády, ve kterém jsou otázce životního prostředí 

věnovány 4 odstavce. V porovnání s programovým prohlášením své předchozí vlády i 

federálních vlád L. Štrougala obsahuje na tehdejší dobu novátorské plány. Mezi ně

můžeme řadit plán snížení těžby a spotřeby hnědého uhlí za účelem zlepšení stavu 

ovzduší a povolování investiční výstavby, ovšem pouze pokud nepovede ke zhoršení 

životního prostředí. Dále prohlášení obsahovalo zmínku o nakládání s tuhým 

komunálním odpadem, o čištění odpadních vod a o podpoře čistoty a rozvoje veřejné 

zeleně ve městech. Zajímavou se zdá teze, že není v silách vlády zlepšovat nepříznivý 

stav ovzduší, vody a půdy ve všech oblastech současně, a proto dostanou přednost

oblasti Prahy, severních Čech a Moravy.
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Za zmínku stojí také usnesení vlády ČSR č. 18/1987 ze dne 20. 1. 1987. Jeho 

obsahem je přijetí programu péče o životní prostředí na léta 1987-1990. Ten vychází ze 

současného stavu životního prostředí, předjímá možné budoucí problémy rozvoje 

ekonomiky i společnosti související s ekologickými problémy a stanoví 5 základních 

úkolů. Jedním z nich byl např. i cíl zlepšit ekologickou činnost národních výborů všech 

stupňů. Z osmého pětiletého plánu byl převzat závazek ekologických investic a 

z vlastního programového prohlášení převzatý úkol povolovat další investiční výstavbu 

jen za předpokladu dalšího nezhoršování životního prostředí.

Srovnáme-li výše zmíněné programové dokumenty, můžeme najít mnohé společné 

prvky. Zaprvé jde o naprostou absenci kritiky tehdejšího stavu. To ale není z dobového 

hlediska nic neobvyklého, vládnoucí režim vystupoval vůči lidu vždy prostřednictvím 

kladných prohlášení směřujících k lepší budoucnosti.

Druhým typickým znakem environmentální politiky před rokem 1989 je zaměření 

pouze na některé složky životního prostředí. Těmi byly půda, les, ovzduší a voda. 

Ochrana půdy a lesů byla vždy zmíněna v souvislosti se zemědělstvím a dřevařským 

průmyslem. Ochrana ovzduší a vod před znečištěním se objevuje ve většině 

dokumentů. To lze vysvětlit kritickým stavem těchto složek, který již bylo pro vládnoucí 

stranu velmi obtížné tajit.

Třetím typickým znakem je nepřímá ochrana životního prostředí prostřednictvím 

plánů na snížení materiálové a energetické náročnosti hospodářství a tlaku na získávání 

surovin pro hospodářství i za cenu značné újmy na životním prostředí. Tyto plány se 

objevují v každém výše zmíněném dokumentu té doby.

Důležité je rovněž zmínit posun v environmentální politice mezi první a druhou 

polovinou dekády. Nešlo o posun z obsahového hlediska nikterak výrazný. Zatímco na 

počátcích osmdesátých let si musíme vystačit s několika strohými, obecnými plány, o 5 

let později už nalézáme dílčí návrhy opatření a náznak vnímání životního prostředí jako 

komplexního systému. Jde však o posun minimální, který nemůže být srovnáván 

s vývojem v západoevropských zemích.

2.2. Environmentální politika po roce 1989

Na konci osmdesátých let se životní prostředí v tehdejším Československu 

nacházelo v kritickém stavu. Jak se můžeme dočíst v tzv. Modré knize, žádná složka 
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životního prostředí se nenacházela v přijatelném stavu. Ve světovém srovnání v oblasti 

kvality vod, ovzduší a nakládání s odpady patřilo Československo k nejhorším. V oblasti 

produkce tuhých odpadů a kvality ovzduší v průmyslových oblastech bylo 

Československo nejhorším na světě. V důsledku špatného stavu životního prostředí 

došlo k poškození životního prostředí na většině území státu, včetně zvláště 

chráněných území, a zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Kvalitě životního 

prostředí neprospívala ani malá ekologická osvěta obyvatelstva a nedostatek informací 

o stavu životního prostředí. 

Nová politická reprezentace byla nucena otázce kvality životního prostředí 

přikládat velký význam a neprodleně kritický stav životního prostředí řešit. Začátek 

devadesátých let minulého století je proto ve znamení prudkého rozvoje ochrany 

životního prostředí.

Ačkoli ze socialistické environmentální politiky nebylo možno při definování 

moderní ekologické politiky vycházet, první polistopadový dokument ekologické 

politiky byl vydán již v roce 1990. Tímto dokumentem je výše zmíněná knižní publikace 

Životní prostředí v České republice12 , označována též jako „Modrá kniha“. Tato 

publikace byla vydána nově vzniklým Ministerstvem životního prostředí České 

republiky v čele s ministrem Bedřichem Moldanem. 

Na rozdíl od pozdějších dokumentů ekologické politiky význam této publikace 

nespočívá v definování cílů a nástrojů ochrany životního prostředí pro další období. 

Dokument pouze zmiňuje možná východiska ke zlepšení stavu životního prostředí, 

přičemž si jako hlavní cíl klade ochranu lidského zdraví prostřednictvím zlepšení kvality 

životního prostředí. Východiska obsažená v Modré knize sloužila jako základ pro tzv. 

Duhový program, který již konkrétně definoval cíle a nástroje environmentální politiky.

Modrá kniha je významným dokumentem především jako první objektivní ucelená 

analýza stavu životního prostředí po 41 letech komunistické totality. Převážná část 

Modré knihy je věnována popisu nepříznivého stavu životního prostředí, hledání příčin 

takto špatného stavu životního prostředí a kritice přístupu k ochraně životního 

prostředí během období komunistické nadvlády. 

                                                            
12

Bedřich Moldan, 1990. Životní prostředí České republiky. Praha: Academia
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Na Modrou knihu přímo navazoval Duhový program, aneb Program ozdravení 

životního prostředí České republiky. Duhový program byl vydaný pod hlavičkou 

Ministerstva životního prostředí v roce 1991. Jeho význam podtrhuje to, že se stal 

východiskem pro následující Státní politiky životního prostředí a základem současné 

legislativy na ochranu životního prostředí. 

Duhový program vycházel z moderních zásad ochrany životního prostředí v čele se 

zásadou trvale udržitelného rozvoje a z požadavku účasti země na mezinárodní 

spolupráci při ochraně životního prostředí. Co se týká obsahu, Duhový program se 

dotýkal ekonomických nástrojů ochrany, institutu posuzování vlivu na životní prostředí, 

životního prostředí v lidských sídlech i zmírnění negativního vlivu průmyslu na životní 

prostředí.

Pro potřeby této práce je nutné se blíže věnovat ustanovení duhového programu 

týkajících se právních a institucionálních nástrojů. Duhový program si kladl za cíl do 

dvou let připravit právní rámec pro odstranění největších ekologických problémů, tedy 

znečištění vod a vzduchu, odvrácení znehodnocování půd a zajištění předpokladu pro 

ochranu přírody a krajiny. Na základě toho byly přijaty zákony o životním prostředí, o 

ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu a další zákony.

V rámci institucionálních nástrojů Duhový program předpokládal dotvoření 

systému jednotlivých složkových inspekcí s budoucí integrací v jednu inspekci s úplnou 

věcnou působností. V té době existovala jen Česká vodohospodářská inspekce a Česká 

technická inspekce ochrany ovzduší. Legislativní praxe šla však cestou zřízení České 

inspekce životního prostředí s působností v oblasti lesa, která v krátké době získala 

působnost při ochraně ostatních složek životního prostředí s výjimkou ochrany půdy.

Na Duhový program navázala první Státní politika životního prostředí, která byla 

schválena vládou roku 1995. Tento dokument byl ne příliš zdařilým počinem pravicové 

vlády kladoucí důraz na dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Zásada 

udržitelného rozvoje v něm byla nedostatečně rozpracována a dokument postrádal 

komplexnější pojetí ochrany životního prostředí.

V roce 1999 byla vládou přijata nová Státní politika životního prostředí, jež 

navazovala na svou předchůdkyni a zejména na Duhový program. Na Státní politiku 

z roku 1999 pak navázala Státní politika v roce 2001. Státní politika z roku 2001 

víceméně čerpá ze své předchůdkyně. Obě Státní politiky jsou ucelenými, komplexními 
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koncepčními dokumenty, kladoucí si za hlavní cíl dosáhnout udržitelného rozvoje. 

Státní politika z roku 2001 oproti té předchozí obsahuje detailní rozpracování úkolů 

nutných k úspěšné harmonizaci české legislativy na ochranu životního prostředí s 

právem evropským.

Výše zmíněné Státní politiky se zaměřovaly především na podporu ekologického 

výzkumu, další zlepšení kvality ovzduší, vod, lesů a zlepšení informovanosti veřejnosti. 

Nově se ve Státní politice objevil cíl snižování znečišťování ovzduší v důsledku zvýšení 

objemu dopravy, ke kterému došlo v devadesátých letech.

Obě Státní politiky se věnovaly též institucionálnímu zajištění. Kladly si za cíl 

odborné posílení Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí 

v souvislosti s plánovaným vstupem do EU. Státní politiky si rovněž kladly za cíl zřídit 

poradní orgán vlády, Radu pro udržitelný rozvoj, který by slaďoval záměry státu se 

zásadou udržitelného rozvoje. Ve Státní politice životního prostředí z roku 2001 byl 

největší důraz v oblasti institucionálních nástrojů kladen na zapojení nově vzniklých 

krajů do soustavy institucionálního zabezpečení ochrany životního prostředí.

Dva měsíce před vstupem do EU, tedy v březnu 2004, byla přijata Státní politika 

životního prostředí pro léta 2004-2010, která nahradila Státní politiku z roku 2001. 

Z hlediska platnosti i obsahu tato Státní politika odpovídala 6. akčnímu plánu EU pro 

životní prostředí a byla koncipována tak, aby plně reflektovala požadavky trvale 

udržitelného rozvoje do budoucna. Dokument si kladl 4 prioritní cíle, které dále 

rozpracovával. Prioritními cíli byla ochrana přírody a biologické rozmanitosti, ochrana 

klimatického systému, udržitelné využívání přírodních zdrojů a ochrana životního 

prostředí a kvality života. Pod posledním zmíněným cílem se skýtá ochrana lidského 

zdraví před hlukem a ochrana životního prostředí před toxickými a kyselými 

znečišťujícími látkami.

Nyní se zmíním o institucionálních nástrojích v Státní politice životního prostředí 

obsažených. Státní politika z roku 2004 si kladla v této oblasti dva hlavní cíle. Prvním 

cílem stejně jako v předchozí Státní politice bylo posílení Státního fondu životního 

prostředí z důvodu čerpání financí z evropských fondů na projekty ke zlepšení stavu 

životního prostředí. Druhým cílem byla podpora územní samosprávy ze strany státu a 

zlepšení komunikace mezi státem a územní samosprávou. A to z toho důvodu, že 
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územní samospráva má blíž k jednotlivým ekologickým problémům a je schopna je 

řešit efektivněji než stát.

Od ledna roku 2013 se ekologická politika České republiky řídí aktualizovanou 

Státní politikou životního prostředí České republiky pro léta 2012-2020. Současná 

Státní politika byla přijata vládou 9. ledna 2013, ačkoli dle Státní politiky z roku 2004 

měla být nová Státní politika předložena do konce roku 2010. Dokument přikládá velký 

důraz mezinárodní spolupráci při ochraně životního prostředí, spolupráci států uvnitř 

Evropské unie a na aktivní účast naší země při této spolupráci. Hlavní cíle se oproti roku 

2004 nikterak nezměnily. Jsou jimi ochrana přírody a krajiny, zapojení veřejnosti, 

ochrany klimatu a ovzduší a trvale udržitelný rozvoj. 

Oproti Státní politice z roku 2004 výrazně vzrostl význam ochrany klimatu.  

Opatření navrhovaná ke splnění tohoto cíle mají v nynější Státní politice nejvyšší 

prioritu. Nárůst důležitosti ochrany klimatu přímo souvisí s tím, že ochrana klimatu je 

nyní považována za největší ekologický problém. S ochranou klimatu souvisí i navržení

opatření k předcházení katastrof a posilování ekologické stability krajiny.

Státní politika klade důraz na zlepšení kvality ovzduší, zejména snížení produkce 

prachových částic. Ty zejména v Moravskoslezském kraji způsobují vážné újmy na 

zdraví obyvatelstva. Dále si klade za cíl zlepšení nakládání s odpady, kde je nutné 

omezit skládkování odpadů. Při ochraně půdy zmiňuje zamezení záboru zemědělské 

půdy novou zástavbou. V oblasti ochrany krajiny klade důraz na ochranu chráněných 

území, zachování biodiverzity a podporu rozvoje zeleně ve městech. 

V oblasti institucionálních nástrojů došlo oproti předchozí Státní politice 

k definování nových cílů. Prvním cílem je efektivnější vymahatelnost právních předpisů 

na ochranu životního prostředí ze strany orgánů veřejné moci. Druhým cílem je 

snižování finančních nákladů státu na ochranu zvláště chráněných území. To se týká 

především vyplácení náhrad vlastníkům pozemků v chráněných oblastech. Snížení 

nákladů na tyto náhrady má být dosaženo nezmenšováním rozlohy pozemků 

vlastněných státem.

Environmentální politika v ČR se však neomezuje pouze na Státní politiky životního 

prostředí. Důležité je na tomto místě zmínit i další programové dokumenty, které se 

dotýkají dílčích témat.
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V letech 2004 a 2010 byly vládou ČR přijaty Strategie a Strategický rámec 

udržitelného rozvoje v České republice s výhledem do roku 2030. Oba dokumenty 

vycházejí z mezinárodních závazků ČR. Strategie udržitelného rozvoje lze vnímat jako 

vodítko pro politické rozhodování o ekonomických a ekologických otázkách s cílem 

dosažení dlouhodobého udržitelného rozvoje.

Vláda ČR také přijala v roce 2005 Strategii biologické rozmanitosti České republiky 

s platností na 10 let.  Strategie vychází z Úmluvy o biologické rozmanitosti z roku 1992, 

6. akčního plánu EU a Státní politiky z roku 2004. Hlavním cílem tohoto dokumentu je 

ochrana biodiverzity prostřednictvím chráněných území, ochrana druhů primárně 

v jejich přirozených stanovištích a předběžná opatrnost k invazním druhům. V oblasti 

institucionálního zajištění obsahuje dokument cíl zlepšení koordinace úřadů na 

mezinárodní i vnitrostátní úrovni.

Součástí ekologické politiky jsou také v letech 1998 a 2009 vládou ČR schválené 

Státní programy ochrany přírody a krajiny ČR. Aktualizovaná verze z roku 2009 

v souladu s mezinárodními závazky určuje 4 základní cíle, kterých má být dosaženo. Jde 

o zachování ekologické stability krajiny, zlepšování přírodních a estetických vlastností 

krajiny, zajištění řádné úrovně ochrany zvláště chráněných území a zajištění souladu 

využití krajiny se zásadou trvale udržitelného rozvoje.

Ekologickému vzdělávání slouží dokument nazvaný Státní program 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, vydaný v roce 2000 

ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Tento Státní program má sloužit jako základ pro zvýšení úrovně 

ekologického povědomí a osvěty zaměstnanců veřejné správy a managementu firem. 

Mezi další cíle tohoto programu patří zkvalitnění environmentálního vzdělávání ve 

školách, zlepšení informovanosti veřejnosti o životním prostředí a podpora zapojení 

veřejnosti do rozhodování o životním prostředí.

Pro Českou republiku z pozice členství v Evropské unii vyplývá, že její ekologická 

politika nesmí být v rozporu s evropskou ekologickou politikou. Ekologická politika 

Evropské unie se v současné době stále řídí 6. akčním plánem pro životní prostředí, 

ačkoli byl schválen pouze do konce roku 2010. Evropská komise v listopadu 2012 

předložila Radě a Evropskému parlamentu ke schválení návrh nového, 7. akčního plánu 

pro životní prostředí platného do roku 2020. O tomto návrhu však nebylo dosud 
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rozhodnuto. O cílech a nástrojích 6. akčního plánu netřeba hovořit, jelikož jsou plně 

promítnuty do Státních politik životního prostředí z let 2004 i 2013. Návrh 7. akčního 

plánu navazuje na 6. akční plán a převážně se zaměřuje na otázku ochrany biodiverzity, 

klimatu, udržitelného rozvoje a zlepšení životního prostředí ve městech.
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3. Ústavní zakotvení ochrany životního prostředí

Právo na ochranu životního prostředí poskytuje nutný rámec pro ochranu 

životního prostředí. To se týká především práva v objektivním smyslu, který teorie 

práva charakterizuje jako „souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel 

chování stanovený či uznaný státem (či mezinárodní organizací).“13 Ekonomická 

nevýhodnost ekologického chování znemožňuje se spoléhat pouze na dobrovolné 

nástroje ochrany životního prostředí.

Jedině prostřednictvím právních předpisů, jejichž dodržování je vymáháno státní 

mocí, lze zajistit účinnou ochranu životního prostředí ze strany fyzických a právnických 

osob. Takovými právními předpisy jsou zákony vydané k ochraně životního prostředí a 

podzákonné právní předpisy provádějící tyto zákony.

3.1. Ústavní zakotvení ochrany ŽP v 80. letech 20. století

Právo životního prostředí v osmdesátých letech vykazovalo řadu specifik. První 

specifikum přetrvává do dnešních dnů. Tím je myšlena neexistence komplexního 

zákona upravujícího materii ochrany životního prostředí, který by sjednocoval principy 

a zásady a také působil subsidiárně vůči odvětvovým předpisům. O vytvoření tohoto 

zákona se uvažovalo po celá osmdesátá léta, přičemž některé státy východního bloku, 

např. sousední Polsko, Maďarsko a NDR, tyto zákony do svého právního řádu 

zakomponovaly. Pro úplnost je nutné poznamenat, že dnešní zákon o ochraně 

životního prostředí14 má význam ve vymezení definic některých pojmů a deklaratorním 

vymezení některých povinností.

Dalším specifikem bylo velké množství právních předpisů týkajících se životního 

prostředí, ačkoli z dnešního pohledu je to diskutabilní. Prof. JUDr. Boleslav pospíšil, 

DrSc. zmiňuje v roce 1982 existenci 400 norem15 týkajících se životního prostředí. 

Nepřehlednosti legislativy na ochranu ŽP nahrával fakt, že předpisy byly vydávány na 

republikové i federální úrovni. Dalším negativním faktorem bylo, že návrhy zákonů byly 

vypracovány orgány, jejichž působnost se netýkala pouze ochrany životního prostředí.

                                                            
13

Aleš Gerloch, 2007. Teorie práva. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
14

  Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění
15

Bohuslav Pospíšil, 1982. Právo životního prostředí. Praha: SPN
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Zajímavá je i změna teoretického smýšlení o předmětu práva životního prostředí

během osmdesátých let. Na počátku osmdesátých let převládal názor, ač ne výlučně, 

že do předmětu práva životního prostředí patří také péče o pracovní prostředí. 

Ve druhé polovině desetiletí se pracovní prostředí jako předmět práva životního 

prostředí neobjevuje a naprosto převážil názor, že otázka pracovního prostředí spadá 

výlučně pod oblast pracovního práva.

Názor, že pracovní prostředí spadá do předmětu práva životního prostředí, 

nalezneme v publikační činnosti profesora Pospíšila z právnické fakulty v Brně a Doc. 

JUDr. Karla Šamařila, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy16. Tento názor 

zargumentoval Prof. JUDr. Boleslav pospíšil, DrSc.17 dvěma argumenty. Prvním 

argumentem bylo, že mnohé znečišťující látky pocházejí z výrobního procesu. Druhým, 

právním, argumentem bylo, že ne všechny právní normy jsou upraveny pracovním 

právem a v zemědělství právem zemědělsko-družstevním. Je na první pohled zřejmé, 

že první argument profesora Pospíšila s rozvojem oboru nemohl do budoucna obstát. 

Debata o zařazení pracovního prostředí v JZD do práva životního prostředí ztratila po 

roce 1989 smysl.

Ústavní pořádek v osmdesátých letech tvořilo několik ústavních zákonů, z nichž 

nejdůležitějším byla Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960, 

významně novelizována ústavním zákonem č. 143/1968 Sb. o československé federaci. 

Na základě tohoto ústavního zákona byla změněna forma státu na federaci.

Jak jsem již uvedl výše, ústavní pořádek tehdejší Československé socialistické 

republiky netvořila pouze Ústava a ústavní zákon o československé federaci. Ústavní 

pořádek tvořil „soubor nezávislých ústavních zákonů, samostatně stojících mimo 

nezrušené části Ústavy ČSSR z roku 1960“18. I po federalizaci státu byl ústavní pořádek 

dále měněn několika ústavními zákony, které na ochranu životního prostředí neměly 

vliv. Zmínku o ochraně životního prostředí nalezneme pouze v Ústavě ČSSR z roku 

1960. 

V porovnání s dnešním ústavním pořádkem tehdejší Ústava pojednávala o 

životním prostředí velmi skromně. Nejdůležitějším ustanovením týkajícím se životního 
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Karel Šamařil, 1982. Úloha socialistického práva při ochraně a tvorbě životního prostředí v ČSSR. Praha: 
SPN
17

Bohuslav Pospíšil, 1982. Právo životního prostředí. Praha: SPN
18

Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek, 1999. Ústavní systém České republiky. Praha: Prospektum
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prostředí byl článek 15 odst. 2 Ústavy Československé socialistické republiky z roku 

1960. V něm se pravilo, že „stát pečuje o zvelebování a všestrannou ochranu přírody a 

zachování krajinných krás vlasti, aby tím vytvářel stále větší zdroje blahobytu lidu a 

vhodné prostředí, které by přispívalo zdraví pracujících a umožňovalo jejich zotavení.“ 

Tímto ustanovením na sebe stát přebíral novou funkci, a to ochranu životního 

prostředí. Ta by měla zabezpečit ochranu přírody, racionálního využívání přírodního 

bohatství a zlepšování prostředí, ve které žijeme.19 V dobovém kontextu socialistického 

jazyka byla přidána zmínka slibující větší úroveň blaha lidu v budoucnu. I přes toto 

ustanovení se stav životního prostředí dále zhoršoval, jelikož stát upřednostňoval růst 

výrobních kapacit na úkor ochrany životního prostředí.

Toto ustanovení ústavy se ve druhé polovině osmdesátých let vzhledem ke stavu 

životního prostředí i politické situaci stalo nedostatečným. Proto se začaly objevovat 

diskuze o potřebě efektivnějšího zakotvení ochrany životního prostředí v ústavě. Tyto 

diskuze ustaly s příchodem demokracie a s tím souvisejícím důrazem na ochranu 

životního prostředí.

Pro právo ochrany životního prostředí v osmdesátých letech, na rozdíl od 

současnosti, byl charakteristický důraz na ochranu zdraví lidu. Zákon č. 20/1966 Sb. o 

péči a zdraví lidu spolu s podzákonnými předpisy k jeho provedení měl v socialistickém 

právu životního prostředí významné postavení. To pramenilo nejen z čl. 15 odst. 2 

Ústavy, ale také z čl. 23 Ústavy, kde se mezi občanskými právy zaručenými Ústavou 

objevuje i právo na zdraví. Pod pojmem právo na zdraví se rozumělo i právo na zdravé 

životní prostředí. Právem na zdravé životní prostředí lze rozumět ochranu vod, ovzduší, 

hygienu, nezávadnost potravin a otázky týkající se ohrožení zdraví v práci.20 Z toho lze

vyvodit, že ochrana životního prostředí byla chápána jako součást ochrany zdraví 

obyvatelstva.

Pro období socialismu bylo typické pětileté plánování hospodářství i 

společenského života. Je proto nutné při ústavních základech ochrany životního 

prostředí zmínit rovněž ústavní ustanovení o plánování. Hospodářské plánování bylo 

zakotveno do československého ústavního pořádku v článku 10 ústavního zákona o 
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československé federaci, který Československé hospodářství definoval jako plánované.

Pětileté hospodářské plány byly vydávány na federální i republikové úrovni formou 

zákonů. Jak vyplývá z předchozí kapitoly, jednotlivé pětileté hospodářské plány byly 

určujícími politickými dokumenty, které vymezovaly směřování ochrany životního 

prostředí. Na tomto místě se již hospodářským plánům nebudu věnovat.

V literatuře21 se objevuje v souvislosti s ústavním zakotvením ochrany životního 

prostředí i ustanovení čl. 15 odst. 1 Ústavy, jehož obsahem je zvýšené úsilí státu 

k dosažení lepší životní úrovně obyvatelstva. To vyplývá z úvahy, že kvalita životního 

prostředí je ve velké míře určena životní úrovní. Tato úvaha z dnešního pohledu 

nemůže obstát. Zmínka o souvislosti ochrany životního prostředí a životní úrovní 

obyvatelstva je proto nutná pouze z dobového hlediska.

Z běžných zákonů měl největší význam zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. 

Tento zákon, platný ve velmi okleštěné formě až do března 2012, měl významné 

postavení v ochraně životního prostředí. To vyplývalo z převahy antropocentrického 

vnímání ochrany životního prostředí. Hlavním cílem zákona bylo vytvářet příznivé 

životní podmínky pro obyvatelstvo. Materie příznivých životních podmínek zůstala 

v zákoně do 1. ledna 2001, kdy nabyl účinnost zákon o ochraně veřejného zdraví, který 

samostatně upravuje hygienické požadavky. Kromě příznivých životních podmínek 

upravoval zákon především oblast zdravotnictví.

Ochraně životního prostředí se věnovala prováděcí vyhláška k zákonu o péči o 

zdraví lidu Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně zdravých 

životních podmínek. Ta stanovila hygienické požadavky na kvalitu ovzduší, půdy a vod, 

čímž se stala jedním ze základů ochrany životního prostředí v socialistickém 

Československu.

3.2. Ústavní zakotvení ochrany ŽP po roce 1990

Po roce 1990 došlo v tehdejším Československu k prudkému rozvoji zájmu o 

ochranu životního prostředí. Tento zájem se brzy promítl i do právního řádu. České 
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právo životního prostředí před rokem 1990 se odlišuje od práva životního prostředí let 

následujících 4 významnými rozdíly, přičemž první tři z těchto rozdílů se v právním řádu 

objevují již v první polovině devadesátých let. 

Prvním rozdílem je nynější širší ústavní zakotvení ochrany životního prostředí. 

Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. zakotvil do ústavního pořádku Listinu základních práv a 

svobod, která obsahuje výčet základních práv v oblasti životního prostředí. Po vzniku 

samostatné České republiky v roce 1993 se zmínka o ochraně životního prostředí 

objevuje též v samotném textu ústavy v jejím čl. 7.

Druhý rozdíl lze spatřit v růstu vlivu mezinárodního práva životního prostředí na 

vnitrostátní legislativu. Modrá kniha a na ní navazující Duhový program stanovil za 

jednu z priorit pro další období posílení mezinárodní spolupráce. Od začátku 

devadesátých let přistupuje Československo a následně i Česká republika k velkému 

množství mezinárodních smluv na ochranu životního prostředí. Následně se tyto 

smlouvy stávají základem pro vnitrostátní právní úpravu. Mezi nejvýznamnější 

mezinárodní smlouvy ovlivňující český právní řád lze zařadit Vídeňskou úmluvu na 

ochranu ozónové vrstvy a její Montrealský protokol. Obchodování s ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a rostlin reguluje Úmluva o mezinárodním obchodu s 

ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Dále 

jmenuji Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice 

států a Aarhuskou úmluvu upravující informovanost a účast veřejnosti při ochraně 

životního prostředí.

Třetím významným rozdílem je přijetí právních předpisů, které mělo za cíl napravit 

nedostatečnou právní úpravu v osmdesátých letech. Šlo zejména o oblast ochrany 

ovzduší, přírody a nakládání s odpady. Během let 1991-1992 byly přijaty nové zákony o 

ovzduší, o ochraně přírody a krajiny a zákon o odpadech, který byl první svého druhu. 

Kromě těchto případů šlo právo životního prostředí cestou zdokonalování a zpřísňování 

ochrany životního prostředí v souladu s moderními západoevropskými standardy.

Poslední rozdíl vyplývá z členství ČR v EU, která přikládá ochraně životního 

prostředí velký význam. Evropské právo zavazuje ČR ode dne jejího vstupu do EU, 

kterým byl 1. květen 2004. České právo však bylo ovlivněno evropským právem již od 

poloviny devadesátých let, kdy bylo nutné zahájit proces harmonizace českých

právních předpisů s předpisy evropskými. Oblast ochrany životního prostředí patří mezi 
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sdílené pravomoci Unie. Nejobsáhleji je evropským právem upravena oblast ochrany 

ovzduší, vod a přírody a krajiny. Mezi prameny evropského práva převládají směrnice, 

jejichž závaznost je podmíněna transponováním do vnitrostátního právního řádu. 

Nařízení jsou při ochraně životního prostředí vydávána především za účelem provedení 

mezinárodních smluv, ke kterým EU jako celek přistoupila. Příkladem je nařízení č. 

2037/2000/ES, které má zajistit splnění závazků plynoucí z Vídeňské úmluvy na 

ochranu ozónové vrstvy.

Do konce roku 1992 platila dosavadní Ústava z roku 1960, přičemž ustanovení o 

ochraně životního prostředí se nenovelizovala. Změna nastává až s přijetím Ústavy ČR, 

ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava ČR se nezmiňuje o ochraně životního prostředí 

příliš široce. Ochraně životního prostředí je věnován čl. 7. V něm se praví, že: Stát dbá 

o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Vykládat toto 

ustanovení je nutné ve stejném významu jako ustanovení na ochranu životního 

prostředí v Ústavě z roku 1960. Tedy tak, že stát na sebe přebírá funkci chránit životní 

prostředí. Toto ustanovení je však pouze deklaratorní, domáhat se ho nelze. Účelem čl. 

7 je, aby orgány veřejné moci při veškerém svém rozhodování braly na zřetel otázku 

ochrany životního prostředí.

Zmínku o životním prostředí nalezneme i v preambuli Ústavy ČR. V ní je zmíněné 

odhodlání střežit a rozvíjet zděděné přírodní bohatství. Tuto zmínku je nutné brát 

pouze jako interpretační pomůcku, jejímž účelem je extenzivní výklad ústavních norem 

ve prospěch životního prostředí. 

V souvislosti s preambulí a čl. 7 Ústavy je nutné vymezit pojem přírodního 

bohatství a přírodní zdroj. Oba výrazy je nutné interpretovat extenzivně jako souhrn 

všeho, co tvoří životní prostředí. Moderní ochrana životního prostředí stojí na principu 

nejvyšší hodnoty a restriktivní výklad by byl v rozporu s tímto principem.  Restriktivním 

výkladem výrazu přírodní zdroj by bylo možné dát rovnítko k pojmu nerostné bohatství 

dle horního zákona22, tedy na ložiska vyhrazených nerostů, zákonem vymezených druhů 

nerostů jako pevných, kapalných a plynných součástí zemské kůry. To by ovšem 

znamenalo vyloučení mnoha přírodních zdrojů nesloužících jako předmět horní

činnosti.

                                                            
22 Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství
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Součástí ústavního pořádku je od roku 1991 Listina základních práv a svobod. Její 

přijetí je největším rozdílem mezi ústavní ochranou životního prostředí v osmdesátých 

letech a tou dnešní. Životního prostředí se dotýká především její čl. 35. V tomto článku 

nalezneme výčet práv vztahující se k životnímu prostředí. Těchto práv se však dle čl. 41 

Listiny nelze domáhat přímo, ale pouze v mezích prováděcích zákonů. To je zejména 

praktickým řešením, kdy je nutné těmto právům vymezit hranice. Neomezené 

uplatňování těchto práv by v konečném důsledku znemožňovalo moderní způsob 

života. Ten se v současnosti neobejde bez negativního působení na životní prostředí, 

byť i v minimální míře.

Nejdříve je nutné se zmínit o právu obsaženém v čl. 35 odst. 1 Listiny. V něm se 

stanoví, že každý má právo na příznivé životní prostředí. Definovat pojem příznivé 

životní prostředí v Listině není obtížné. Životní prostředí lze právně definovat jako 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. 23 Pojem příznivé lze vyložit jako stav životního 

prostředí, které je v mezích prováděcích zákonů dle čl. 41 Listiny. Mezi tyto meze lze 

zařadit například emisní limity upravené zákonem o ochraně ovzduší.

Meze práva na příznivé životní prostředí byly v lednu 1998 výrazně modifikovány 

Ústavním soudem. Ten ve svém usnesení s označením I. ÚS 282/97 ze dne 6. ledna 

1998 určil za nositele práv dle odst. 1 a 2 čl. 35 Listiny pouze fyzické osoby. 

Odůvodnění se opírá o fakt, že jen fyzické osoby jako biologické organismy podléhají 

negativním vlivům na životním prostředí. 

„Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a 

přírodních zdrojů.“ To je doslovné znění druhého odstavce čl. 35 Listiny. Na rozdíl od 

práva na příznivé životní prostředí toto ustanovení Listiny provedeno prostřednictvím 

jediného právního předpisu. Tímto právním předpisem je zákon č. 123/1998 Sb. o 

právu na informace o životním prostředí.

Životního prostředí se týká též čl. 35 odst. 3 a čl. 11 odst. 3 Listiny. Tato ustanovení 

obsahují zákaz ohrožení či poškození životního prostředí nad míru stanovenou 

zákonem. Cílem těchto ustanovení je omezit výkon práv ve prospěch ochrany životního 

prostředí.

                                                            
23 §2 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
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Mezi zákony tvořící základ ochrany životního prostředí se řadí zákon o životním 

prostředí a zákon o právu na informace o životním prostředí. Jejich účelem je dotvořit

základní právní rámec ochrany životního prostředí. Zákon o právu na informace o 

životním prostředí je prováděcí právní předpis k čl. 35 odst. 2 Listiny a také je lex 

specialis  k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ten obecně 

upravuje poskytování informací orgány veřejné moci. Zajímavostí je, že zákon o právu 

na informace o životním prostředí byl přijat dříve než zákon o svobodném přístupu 

k informacím a že návrh tohoto zákona nebyl vypracován vládou, nýbrž skupinou 

poslanců.

Do doby přijetí tohoto zákona byla oblast přístupu k informacím upravena vágně a 

roztříštěně. Přístup k informacím byl upraven pouze v zákoně o ochraně přírody a 

krajiny a v § 14 zákona o životním prostředí. Tento zákon sjednotil úpravu přístupu 

k informacím pro celou oblast ochrany životního prostředí.

Subjekty povinnými zpřístupňovat informace byly do roku 2005 orgány státu a 

územní samosprávy vykonávající úkoly při ochraně životního prostředí. V roce 2005 

došlo k významnému rozšíření výčtu subjektů. Zákon se nově vztahoval též na fyzické a 

právnické osoby vykonávající působnost při ochraně životního prostředí a na osoby 

zákonem či smlouvou pověřené poskytovat službu mající vliv na stav životního 

prostředí. Okruh povinně zpřístupňovaných informací je pojat široce a demonstrativně. 

Jde o informace vypovídající o využívání přírodních zdrojů, vlivu staveb a činností na 

životní prostředí, o správních řízeních týkajících se životního prostředí, mezinárodních 

závazcích týkajících se životního prostředí a dalších oblastí. Zákon dále obsahuje 

procedurální otázky týkající se například žádosti, lhůt k vyřízení a způsobů zveřejňování 

informací.

Z pohledu institucionálního zajištění je nutné se zmínit o § 12 zákona, který vládě

ukládá povinnost projednat a schválit Zprávu o stavu životního prostředí. Zpráva 

obsahuje shrnutí kvality životního prostředí a negativních faktorů, které na stav 

životního prostředí působí. Dále ústředním správním úřadům, zejména Ministerstvu 

životního prostředí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a dále krajům 

v samostatné působnosti ukládá zákon utvářet příznivé podmínky a podporovat 

environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
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Druhým zákonem vytvářející základní rámec ochrany životního prostředí je zákon 

č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. Tento zákon není kodex ani lex generalis vůči 

dalším právním předpisům na ochranu životního prostředí. V důvodové zprávě se o 

zákonu mluví jako o rámcové právní normě pro uplatnění jednotné ekologické politiky 

státu a pro definování základní filozofie, ze které mají speciální zákony vycházet. Účel 

zákona o životním prostředí je zmíněn v jeho § 1. V něm se praví, že účelem zákona je 

vymezení pojmů, stanovení základních zásad v čele s principem trvale udržitelného 

rozvoj a stanovení základních povinností fyzických a právnických osob. Tento účel se dá 

odvodit i z charakteru jednotlivých ustanovení, která postrádají právně vymahatelný 

charakter. Zákon o životním prostředí je tak zejména významnou pomůckou 

interpretace dalších právních předpisů.

Zákon definuje pojmy jako ekosystém, ochrana životního prostředí či pojmy 

poškozování a ohrožování životního prostředí. Ze zásad zákon zakotvuje kromě 

principu trvale udržitelného rozvoje také princip prevence, stroze je pak v zákoně 

upravena deliktní odpovědnost. Zákon obsahuje též zmínku o ekonomických nástrojích 

ochrany životního prostředí, ze kterých zmiňuji fondy či daňové úlevy.
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4. Institucionální zajištění ochrany ŽP

K účinnému vymáhání práva na ochranu životního prostředí je nutná existence 

orgánů veřejné moci, které svou činností umožnují naplnění cílů právní úpravy a 

současně dbají o řádný výkon práv a povinností fyzických a právnických osob. A za 

porušení právních povinností ukládají sankce dle zákona. Orgány výkonné moci uvádějí 

právní úpravu v život. Bez odpovídající činnosti těchto orgánů se jakkoli dokonalá 

právní úprava může stát v krajním případě neúčinnou.

Těžištěm institucionální ochrany životního prostředí vždy byla každodenní činnost 

orgánů veřejné správy. Tyto orgány disponují odborným aparátem a v rámci své 

působnosti dohlíží na řádnou ochranu životního prostředí a plnění povinností fyzických 

a právnických osob. Orgány veřejné správy lze dělit dle několika kritérií. Například na 

orgány státu a územní samosprávy, dle věcné působnosti na obecné a zvláštní. Mezi 

zvláštní můžeme zařadit například Českou inspekci životního prostředí a mezi obecné 

například krajský úřad. Rozlišovat orgány veřejné správy lze i na vertikální úrovni na 

orgány místní, regionální a celostátní.

V roce 1990 byla v tehdejším Československu obnovena územní samospráva, která 

je nezávislá na státní moci. Vzhledem k tomu, že panuje od 90. let trend posilování 

úlohy samosprávy při ochraně životního prostředí, vzrůstá i důležitost členění orgánů 

na orgány státu a samosprávy.

Po roce 1990 institucionální zajištění ochrany životního prostředí v Česku nelze 

zužovat pouze na orgány státu a orgány územní samosprávy. V demokratickém státě se 

na ochraně životního prostředí významně podílí i moc zákonodárná a soudní. 

V osmdesátých letech však byla situace jiná. Totalita znemožňovala existenci 

nezávislého soudnictví, které by přezkoumávalo zákonnost rozhodnutí moci výkonné. 

Ani moc zákonodárná nebyla ve svém rozhodování nezávislá. Federální shromáždění i 

Česká národní rada jako orgány moci zákonodárné rozhodovaly o návrzích zákonů dle 

vůle Komunistické strany Československa.

Moc zákonodárná ovlivňuje ochranu životního prostředí kontrolou moci výkonné a 

zejména přijímáním zákonů. Orgány moci zákonodárné mají vlastní orgány k ochraně 

životního prostředí. Jedním z orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je Výbor 

pro životní prostředí. Náplní jeho činnosti je v současnosti kromě projednávání návrhů 

environmentálních zákonů také například projednávání rozpočtové kapitoly 
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Ministerstva životního prostředí nebo projednání Zprávy o stavu životního prostředí. 

V Senátu Parlamentu ČR oblast životního prostředí spadá pod Výbor pro územní rozvoj, 

veřejnou správu a životní prostředí.

Na ochraně životního prostředí se podílí také moc soudní, zejména správní 

soudnictví. To vyplývá ze skutečnosti, že o životním prostředí se rozhoduje 

prostřednictvím správních řízení za subsidiárního použití správního řádu. Proto 

nejdůležitějším nástrojem při soudní ochraně životního prostředí je institut žaloby proti 

rozhodnutí správního orgánu, případně proti nečinnosti správního orgánu, jež jsou 

upraveny ve Správním řádu soudním. 

Opomenout nelze ani úlohu Ústavního soudu z důvodu, že některá práva spojená 

s životním prostředím jsou chráněna ústavním pořádkem naší země. Některé jeho 

judikáty výrazně ovlivnily ochranu životního prostředí v České republice. Ústavní soud 

například v judikatuře vymezil právo na příznivé životní prostředí a stanovil některé 

meze obcím při vydávání obecně závazných vyhlášek k ochraně životního prostředí.24

Dnem přistoupení České republiky k evropské unii musíme do institucionalizace 

ochrany životního prostředí v naší zemi zahrnout i orgány Evropské unie s působností 

v oblasti životního prostředí. To vyplývá z faktu, že ochrana životního prostředí spadá 

pod tzv. sdílené pravomoci. Nepočítám-li zákonodárnou úlohu Rady EU a Evropského 

parlamentu a konzultační úlohu Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru, 

těžiště institucionálního zajištění na evropské úrovni spadá pod Evropskou komisi. V té

se životnímu prostředí věnuje generální ředitelství v čele s komisařem pro životní 

prostředí. Hlavní význam Komise v ochraně životního prostředí spočívá v kontrole 

řádné implementace unijních norem členskými státy, financování projektů ke zlepšení 

životního prostředí a přípravě evropské legislativy a evropské environmentální politiky.

4.1. Socialistická institucionalizace ochrany ŽP

Československo v osmdesátých letech byl federativní stát. Je proto nutné na 

ústřední úrovni rozlišovat orgány federace a orgány republikové. Obecně ochrana 

životního prostředí náležela do kompetence obou republik. Avšak nelze opomíjet 

důležitost orgánů federace při ochraně životního prostředí. Význam orgánů federace 

                                                            
24 Nález ústavního soudu publikován ve sbírce zákonů č. 210/2005 Sb.
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spočíval zejména na stanovení legislativního rámce ochrany a zajišťování 

mezinárodních vztahů25.

Dominantní postavení republikových orgánů při ochraně životního prostředí 

vychází z dikce ústavního zákona o československé federaci. Ústavní zákon se přímo o 

životním prostředí nezmiňoval. Oblast ochrany životního prostředí náležela 

republikovým orgánům na základě § 9 ústavního zákona o československé federaci. 

V něm se pravilo, že záležitosti, které nejsou taxativně svěřeny federaci, náleží 

republikám.

Společná působnost byla ústavním zákonem zakotvena ve věcech průmyslu, 

dopravy a zemědělství. To jsou oblasti lidské činnosti významně ovlivňující životní 

prostředí. V oblastech společné působnosti vykonávaly republikové orgány působnost 

v případě, že věc nebyla upravena orgány federace.

Oproti pozdějším obdobím se institucionální zajištění ochrany životního prostředí 

v osmdesátých letech lišilo ve 3 významných rozdílech.

Prvním významným rozdílem je neexistence specializovaného orgánu státní správy 

na ústřední úrovni, který by zastřešil ochranu životního prostředí. Specializované 

instituce na ústřední úrovni existovaly, šlo však o poradní orgány bez praktického 

významu. Oblast ochrany životního prostředí spadala do působnosti několika 

resortních ministerstev, což znemožňovalo účinnou a komplexní ochranu životního 

prostředí. 

Druhým významný rozdíl lze nalézt ve specializovaných kontrolních orgánech.  

Zatímco Česká inspekce životního prostředí dnes disponuje až na výjimky působností 

v celé šíři ochrany životního prostředí, před 30 lety kontrolní orgány vykonávaly 

působnost pouze v oblasti ochrany ovzduší, vody a lázní a zřídel. Rozdíl byl i 

v pravomocích inspekčních orgánů. Tehdejší inspekční orgány nebyly oprávněny 

ukládat sankce a nápravná opatření.

Na regionální a místní úrovni lze nalézt třetí a poslední významný rozdíl. Zatímco 

dnes orgány územní samosprávy vykonávají pravomoci při ochraně životního prostředí 

v samostatné působnosti, před 30 lety tomu tak nebylo. Na této úrovni existovaly 

Národní výbory, které byly ústavou zakotveny jako orgány státní moci. 
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Stanislav Marchal, 1988: Právo životního prostředí: Skripta pro posluchače právnické fakulty Univerzity 
Karlovy. Praha: Univerzita Karlova
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Lze nalézt i další rozdíly, například ve významu orgánů hygienické služby při 

ochraně životního prostředí. V osmdesátých letech orgány hygienické služby měly velký 

význam při ochraně životního prostředí. To plyne z významného postavení zákona o 

péči o zdraví lidu a prováděcí vyhlášky o vytváření a ochraně zdravých životních 

podmínek v tehdejším právu životního prostředí. V této vyhlášce byly obsaženy 

hygienické požadavky na kvalitu ovzduší, vod a půdy. Orgány hygienické služby 

dohlížely na jejich plnění. Po roce 1990 se význam hygienické služby zmenšuje. 

V současnosti orgány hygienické služby dohlížejí pouze na kvalitu pitné vody a vody ke 

koupání.

4.1.1. Federální úroveň

Působnost federálních orgánů se řídila zákonem č. 133/1970 Sb. o působnosti 

federálních ministerstev a od roku 1989 zákonem č. 194/1988 Sb. o působnosti 

federálních ústředních orgánů státní správy.

Ze soustavy federálních orgánů je nutné zmínit Československou komisi pro 

atomovou energii jako orgán státní správy pro atomovou energii a její mírové využití. 

Komise byla jediným federálním správním úřadem specializovaným výhradně 

k ochraně životního prostředí. Do roku 1983 se jednalo o orgán podřízený Federálnímu 

ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, poté podřízený Státní komisi pro 

vědeckotechnický a investiční rozvoj. Počátkem roku 1989 s účinností zákona č. 

194/1988 Sb. se Komise stala ústředním správním úřadem. V jejím čele stál předseda, 

kterého stejně jako ostatní členy volila a odvolávala vláda. Její působnost se vztahovala 

na veškeré otázky týkající se jaderných materiálů a jejich využití včetně provádění 

mezinárodních závazků v této oblasti. 

Z dalších ústředních federálních orgánů je nutné uvést některá federální

ministerstva, ačkoli jejich vliv na ochranu životního prostředí nebyl nikterak výrazný. 

Ústavní zákon o československé federaci stanovil společnou působnost v zemědělství, 

dopravě, energetice a dalších odvětvích, která mají souvislost s ochranou životního 

prostředí. V těchto odvětvích vykonávalo státní správu Federální ministerstvo 

zemědělství a výživy, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo paliv a energetiky. Federální 

ochrana životního prostředí se tedy omezovala pouze na regulaci hospodářských 

činností, které mají vliv na životní prostředí. Ústavní zákon taxativně stanovil okruh 
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věcí, které ve společné působnosti spadaly do kompetence federálních orgánů, zbylé 

náležely republikám. Federálním orgánům náležela působnost stanovit základy 

průmyslové a zemědělské politiky nebo také regulovat veterinární a rostlinolékařskou 

péči.

Ochrany životního prostředí se nejvíce dotýkala působnost Ministerstva národní 

obrany. To vykonávalo úlohu ústředního správního úřadu na území vojenských újezdů. 

Jemu byly podřízeny újezdní úřady, které vykonávaly běžnou správu, která by jinak 

náležela místním národním výborům. Z toho vyplývá, že újezdní úřady rozhodovaly 

také ve věcech ochrany životního prostředí. Zvláštní situace platila ve věcech 

vojenských lesů. Zde vykonávalo státní správu přímo Ministerstvo s výjimkou 

rozhodnutí o schválení lesních plánů a odnětí pozemků s výměrou nad 10 ha. V tomto

případě bylo vyžadováno kladné závazné stanovisko Ministerstva lesního a vodního 

hospodářství ČSR. Toto ministerstvo rovněž vykonávalo vrchní dozor nad 

Ministerstvem národní obrany.

Od roku 1983 je součástí soustavy ústředních federálních orgánů také Státní 

komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Ta byla zřízena ústavním zákonem č. 

114/1983 Sb. o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a 

novelou zákona o působnosti federálních ministerstev začleněna do soustavy 

federálních ústředních orgánů. 

Státní komise nahradila v oblasti životního prostředí Komisi vlády ČSSR pro životní 

prostředí. Ta byla ustanovena v roce 1974 pouze jako poradní orgán vlády v oblasti 

životního prostředí. V čele Státní komise stál předseda, který byl rovněž 

místopředsedou federální vlády a kterého jmenoval prezident republiky. Vzhledem 

k tomu, že tytéž komise byly zřízeny i u vlád obou republik, byly členy federální komise 

předsedové obou republikových komisí. Ostatní členové Státní komise byli jmenování 

federální vládou. 

Jak z názvu Komise vyplývalo, do její působnosti spadaly investiční akce, věda a 

výzkum. Především měla vypracovávat jednotlivé koncepce, například koncepce 

bytové výstavby nebo plány rozvoje vědy a techniky. 

Význam této instituce v ochraně životního prostředí spočíval ve dvou rovinách. 

Zaprvé až do konce roku 1988 jí byla podřízena Československá komise pro atomovou 

energii a zadruhé měla zákonem stanovenou působnost při ochraně životního 



33

prostředí. Ta se však omezovala na přípravu celostátní koncepce ochrany životního 

prostředí ve spolupráci s ústředními federálními a republikovými orgány. Následně měl 

být návrh koncepce předložen k projednání federální vládě i vládám obou republik. 

Návrh takové koncepce však nebyl nikdy předložen. 

Ač právní teorie přiznávala této komisi významné, zásadní úkoly při ochraně 

životního prostředí26, v praxi žádný kladný posun nepřinesla a z dnešního hlediska její 

pravomoci v oblasti životního prostředí nebyly nikterak rozsáhlé. Po pádu 

komunistického režimu byla záhy zrušena. 

4.1.2. Republiková úroveň

Těžiště ochrany životního prostředí patřilo do působnosti republikových orgánů. 

Působnost ústředních orgánů České socialistické republiky určoval zákon č. 2/1969 Sb. 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon). 

Na základě kompetenčního zákona ochrana životního prostředí patřila do 

působnosti Ministerstva zemědělství a výživy, Ministerstva lesního a vodního 

hospodářství, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu. 

Z jiných ústředních správních orgánů je nutné uvést Českou komisi pro 

vědeckotechnický a investiční rozvoj, fungující mezi léty 1983-1988, a Český báňský 

úřad. Od dubna 1988 působnost České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

v oblasti životního prostředí přešla na Ministerstvo vnitra a životního prostředí.

Význam Ministerstva zdravotnictví vycházel z postavení zákona o zdraví lidu a 

převládajícího antropocentrického pojetí ochrany životního prostředí. Na základě 

kompetenčního zákona do působnosti Ministerstva zdravotnictví náleželo řízení 

hygienické služby a ochrana před hlukem a vibracemi, při Ministerstvu byl ustanoven 

hlavní hygienik. Ministerstvu také podléhala Česká inspekce lázní a zřídel.

Organizace hygienické služby se řídila vyhláškou 43/1966 Sb. Orgány hygienické 

služby tvořily okresní a krajské hygienické stanice. Krajské stanice odborně vedly 

okresní stanice a vykonávaly činnosti, které nemohly být efektivně řešeny na okresní 

úrovni. V čele okresních, resp. krajských hygienických stanic byl okresní, resp. krajský 

hygienik, který odborně vedl stanici a současně byl vedoucím pracovníkem stanice. 
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Stanislav Marchal, 1988. Právo životního prostředí: Skripta pro posluchače právnické fakulty Univerzity 
Karlovy. Praha:  Univerzita Karlova
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Hlavní hygienik republiky vykonával řídící pravomoci a odbornou pomoc. V oblasti 

ochrany ovzduší vydávaly hygienické stanice závazné posudky projektových 

dokumentací staveb z hlediska dodržování limitů znečištění a dále prováděly měření a 

vyhodnocení vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví. Tytéž činnosti prováděly 

hygienické orgány při ochraně vod.

Kompetenční zákon pro oblasti zemědělství, myslivosti a rybářství určil za ústřední 

orgán státní správy Ministerstvo zemědělství a výživy. V těchto věcech Ministerstvo 

vykonávalo vrchní dozor a další pravomoci stanovené složkovými zákony. Pro ochranu 

složek životního prostředí je důležité, že Ministerstvo bylo ústředním orgánem státní 

správy ochrany zemědělského půdního fondu na základě ustanovení zákona č. 77/1976 

Sb. To například určovalo základní směry ochrany půdy a vykonávalo vrchní dozor. 

Při Ministerstvu byl zřízen Státní fond pro zúrodnění půdy, který ministerstvo řídilo 

a jeho jménem jednalo. Fond byl založen zákonem č. 77/1969 Sb. Účelem Fondu bylo 

zlepšení kvality půdy a péče o ni. Příjmy Fondu tvořily dotace ze státního rozpočtu a 

poplatky za vynětí půdy z půdního fondu. Finanční prostředky Fondu mohly být využity 

pouze na projekty zlepšující péči a kvalitu půdy. Finance se poskytovaly formou dotací 

nebo půjček, o jejichž poskytnutí rozhodovalo Ministerstvo zemědělství. Do roku 1982 

mohly být finance Fondu využity také na opatření ke zlepšení zemědělského využití 

půdy v souladu s tehdejší zemědělskou politikou. Po roce 1990 nedošlo k významnější 

změně úpravy a Fond byl zrušen bez náhrady k 1. lednu 2006 zákonem č. 94/2005 Sb.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství bylo v osmdesátých letech ústředním 

orgánem státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod a lesů. Význam Ministerstva

lesního a vodního hospodářství lze spatřit především v koncepční, metodické a 

dozorové činnosti. Ministerstvo řídilo Českou technickou inspekci ochrany ovzduší 

v oblasti znečištění ovzduší a Českou vodohospodářskou inspekci v oblasti jakosti vod. 

Obě byly zřízeny především jako orgány kontrolující dodržování povinností 

vyplývajících z právních norem. Efektivita České technické inspekce ochrany ovzduší i 

České vodohospodářské inspekce jako kontrolního orgánu byla snižována tím, že 

pravomoc ukládat nápravná opatření a pokuty za porušení právních předpisů 

nenáležela jí, ale příslušným orgánům státní správy ovzduší a vod. Obě inspekce měly 

pouze pravomoc iniciovat řízení o uložení sankce. Výhodou České vodohospodářské 

inspekce byl odborný aparát nezávislý na Národních výborech, schopný prosadit své 
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návrhy i přes opačné politické tlaky27. Obě inspekce při své činnosti spolupracovaly 

s orgány hygienické služby.

V čele České vodohospodářské inspekce byl ústřední inspektor jmenovaný 

ministrem lesního a vodního hospodářství. Ústředí Inspekce byly podřízené 

inspektoráty na krajské úrovni. V roce 1987 byla vydána nová zřizovací vyhláška 

Inspekce. Nejpodstatnější změnou byla změna názvu organizačních složek inspekce a 

jejich vedoucích pracovníků. Organizace České technické inspekce ochrany ovzduší byla 

také dvoustupňová, rozdělená na ústřední a krajské inspektoráty.

Rozdíly najdeme i ve způsobu zřízení obou inspekcí. Zákon č. 13/1967 Sb. o ovzduší 

výslovně zřizoval Státní, po vzniku federace nazvanou Českou, technickou inspekci 

ochrany ovzduší. Vodní zákon stanovil pouze možnost, aby Ministerstvo lesního a 

vodního hospodářství zřídilo Vodohospodářskou inspekci. Vodohospodářská inspekce 

byla zřízena dlouho před platností vodního zákona z roku 1973 vyhláškou tehdejšího 

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb. v roce 1960.

Ústředí Inspekce bylo součástí Ministerstva. Novelou vyhlášky č. 55/1966 Sb. z roku 

1966 byla vytvořena Česká vodohospodářská inspekce jako samostatná instituce 

spadající pod Ministerstvo.

I působnost Inspekcí byla stanovena rozdílně. Zákon o ovzduší vymezoval přímo 

působnost Inspekce ovzduší. Zákon o vodách odvozoval působnost Vodohospodářské 

inspekce od působnosti Ministerstva a ponechával na úvaze Ministerstva, které ze 

svých pravomocí Vodohospodářské inspekci poskytne. Inspekce ovzduší kontrolovala 

například vypouštění škodlivin do ovzduší a technická zařízení sloužících k ochraně 

ovzduší. Předmětem činnosti Inspekce byla rovněž spolupráce s národními výbory a 

právnickými osobami k zajištění ochrany ovzduší. Původní vymezení působnosti 

Vodohospodářské inspekce se úzce týkalo kontrol ve věcech odpadních vod, využití 

vod průmyslem a odběru vod. Vyhláškou č. 66/1987 Sb. byla v roce 1987 působnost 

České vodohospodářské inspekce významně rozšířena, například o kontrolu obecného 

užívání vod a ochranu vody před znečišťováním jinými látkami než odpadními vodami.

Ministerstvo také operovalo s částí výnosů z poplatků za znečištění ovzduší 

prostřednictvím tzv. Fondu ochrany ovzduší, v oblasti vod tyto výnosy spravoval Fond 

vodního hospodářství. Oba byly zřízeny směrnicemi Ministerstva z roku 1977 u ovzduší, 
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resp. 1967 u vod a zanikly dnem vzniku Státního fondu životního prostředí v roce 1991. 

Fondy spravovalo a jednalo za ně Ministerstvo. Rozpočty obou fondů se výrazně lišily, 

rozpočet Fondu ochrany ovzduší byl zanedbatelný v porovnání s Fondem vodního 

hospodářství28. Příjmy Fondu tvořily dotace ze státního rozpočtu a část poplatků 

vybíraných v oblasti ochrany ovzduší a vod, která připadala státu. Zbytek poplatků 

náležel národním výborům, které finance mohly využít pouze na opatření zlepšující 

životní prostředí. O využití financí z Fondu rozhodovalo Ministerstvo.

Posledním ministerstvem s působností v oblasti životního prostředí bylo 

Ministerstvo kultury. To bylo ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany 

přírody. Ochrana přírody se v tehdejším právním řádu zužovala pouze na zvláště 

chráněná území a ochranu vzácných druhů živočichů a rostlin. Pro tento úzký okruh 

působnosti byla ochrana přírody pojímána jako jeden celek s ochranou kulturních 

památek. Významná byla pravomoc Ministerstva při vyhlašování CHKO a výkonu 

vrchního dozoru v oblasti ochrany přírody.

Při Ministerstvu kultury byl zákonem č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách zřízen 

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. Ke vzniku Ústavu ochrany přírody 

zmocňoval již zákon o státní ochraně přírodě z roku 1956, avšak Ústav vznikl až ve 

spojení s ústavem památkové péče o dva roky později. Ústav nelze považovat za 

vykonavatele veřejné moci. V oblasti ochrany přírody měl odborně vědecké zaměření. 

Jeho hlavním úkolem bylo provádět a organizovat výzkum a odborně spolupracovat 

s orgány státní správy v oblasti ochrany přírody. Ochrana přírody se oddělila od 

ochrany kulturních památek až v roce 1991.

Zajímavá byla organizace státní správy ve velkoplošných zvláště chráněných území. 

V Krkonošském národním parku, který byl zřízen nařízením vlády č.41/1963 Sb., 

vykonával státní správu Východočeský národní výbor, který zřizoval Správu národního 

parku. Správa národního parku vykonávala pouze funkci správce, nevykonávala státní 

správu. Působnost Ministerstva kultury se omezovala na vydání statutu národního 
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Jaroslav Nevyjel, 1994. Analýza financování akcí k podpoře ochrany životního prostředí ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky. Program UNDP: Hospodářské informace, účetnictví a nástroje 

na ochranu životního prostředí v České republice. Praha
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parku. Ten navazoval na zřizovací nařízení vlády a blíže vymezil pravomoci jednotlivých 

orgánů na území KRNAPU. Při Správě KRNAPU byl zřízen Východočeským krajským 

výborem sbor složený ze zástupců zainteresovaných institucí a právnických osob, který 

rozhodoval o zásadních dokumentech a koncepčních plánech týkajících se národního 

parku. 

U chráněných krajinných oblastí, kterých bylo roku 1987 na českém území 15, byla 

situace podobná. Jednotlivé výnosy Ministerstva kultury, kterými byly CHKO zřizovány, 

správu oblastí svěřovaly místně příslušným krajským národním výborům. Ministerstvo

také vydalo statut CHKO po dohodě s příslušnými národními výbory. Správy CHKO i NP 

byly pouze správci území, kteří primárně vyvíjeli informační činnost vůči návštěvníkům 

a odbornou činnost směřující ke zlepšení ekologického stavu území. 

V roce 1983 nebyla Komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj zřízena jen na 

federální úrovni, ale novelou kompetenčního zákona byla zřízena i na republikové 

úrovni. Šlo o poradní orgán vlády České socialistické republiky. Složení a činnost 

Komise v zásadě kopírovalo Státní komisi při federální vládě.

Předchůdcem Komise byla Rada pro životní prostředí zřízená vládním usnesením 

z roku 1971. Hlavní náplní její činnosti byla koordinace orgánů státní správy, které byly 

povinny spolupracovat a vycházet Radě vstříc při poskytování informací. Rada dále 

spolupracovala při přípravě koncepcí a posuzovala jejich návrhy. Členy Rady a jejího 

předsedu jmenovala vláda, předseda Rady byl současně členem vlády. Rada nebyla 

vykonavatelem státní správy a neměla žádné výkonné pravomoci. Význam této Rady 

pro ochranu životního prostředí nebyl nikterak zásadní.

Nyní se vrátím k České komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Ta byla 

zřízena jako ústřední orgán státní správy pro několik oblastí. Pro životní prostředí 

nejvýznamnější oblastí působnosti bylo územní plánování. Členy České komise 

jmenovala vláda. Předsedu České komise jmenovalo a odvolávalo předsednictvo ČNR a 

nikoli prezident republiky jako v případě Státní komise na federální úrovni. O 

nejdůležitějších otázkách se rozhodovalo ve sboru. Role předsedy spočívala v řízení 

Komise a rozhodování méně důležitých otázek.

Komise vykonávala státní správu na ústředním stupni ve věcech územního 

plánování, investic, vědy a stavebního řízení. Kromě toho byla Komise též poradním 
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orgánem pro životní prostředí, měla za úkol vypracovávat koncepce ochrany životního 

prostředí a koordinovat v této oblasti orgány státní správy.

Existence komise se datuje do roku 1988, kdy Komise pro vědeckotechnický a 

investiční rozvoj byly zákonem zrušeny na federální i republikové úrovni. Na 

republikové úrovni novelou kompetenčního zákona došlo k rozdělení pravomocí 

zaniklé Komise mezi Státní plánovací komisi, nově vzniklé Ministerstvo výstavby a 

stavebnictví a Ministerstvo vnitra.

Z pohledu ochrany životního prostředí bylo důležité, že oblast územního plánování

přešla na Ministerstvo výstavby a stavebnictví a oblast přípravy koncepcí a koordinace 

orgánů státní správy přešla na Ministerstvo vnitra. To se přejmenovalo na Ministerstvo 

vnitra a životního prostředí. Jakkoli by vzhledem k názvu ministerstva mohlo vyplývat, 

že ministerstvo disponovalo širokou působností při ochraně životního prostředí, opak 

byl pravdou. Nadále byla působnost v životním prostředí dělena dle složek ŽP mezi 

několik ministerstev. Změna v tomto ohledu nastala až 1. Ledna 1990, kdy bylo zřízeno 

Ministerstvo životního prostředí zastřešující ochranu životního prostředí.

Český báňský úřad vykonával dohled nad hornickou činností. Hlavním úkolem 

úřadu byla ochrana nerostného bohatství a jeho racionální využití. Nutno dodat, že 

v osmdesátých letech tento úkol z politických i legislativních důvodů plněn nebyl. 

Výkon státní správy v hornictví se dělil mezi Český báňský úřad, který byl ústředním 

orgánem státní správy v hornictví, a 9 obvodních báňských úřadů se sídlem v centrech 

hornických oblastí podřízených Českému báňskému úřadu. Sídlem obvodních báňských 

úřadů byla centra těžby nerostného bohatství, například Most, Příbram, Sokolov, 

Ostrava. Státní správu ve všech otázkách vykonávaly obvodní báňské úřady mimo ty, 

které zákony svěřovaly jmenovitě Českému báňskému úřadu, např. nakládání 

s třaskavinami. Do současnosti nedošlo k významnějším změnám v organizaci a 

pravomocích úřadu.

4.1.3. Regionální a místní úroveň

Na regionální a místní úrovni se ochrana životního prostředí soustřeďovala v rukou 

národních výborů. Ty byly vykonavateli státní správy, jejichž úkolem bylo mimo jiné 

pečovat o zdravé životní prostředí občanů. Národní výbory disponovaly velmi širokými 

pravomocemi. 
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Jak z Ústavy ČSSR z roku 1960 a jejího článku 86 vyplývalo, národní výbory byly 

orgány státní moci a správy. Organizaci národních výborů upravoval zákon o národních 

výborech č. 69/1967 Sb. a zákon o hlavním městě Praze ze stejného roku. Po 

federalizaci státu přešla úprava národních výborů na českém území do pravomoci 

České národní rady. V roce 1971 byl zákon o národních výborech významně 

novelizován zákonem č. 146/1971 Sb. 

Soustava národních výborů byla hierarchicky uspořádána, kdy vyšší národní výbory 

řídily ty nižší. Na vrcholu pyramidy stála vláda a ústřední správní orgány, které činnost 

národních výborů řídily a vykonávaly vrchní dozor. Nejvyšším stupněm národních 

výborů byly národní výbory krajské, jim podřízené byly národní výbory okresní a 

okresním národním výborům byly podřízené místní a městské národní výbory.

Místní a městské národní výbory byly na stejné úrovni v hierarchickém 

uspořádání. Avšak byl mezi nimi rozdíl. Městské národní výbory mohly zřizovat 

organizace a vyjadřovat se k opatřením národních výborů na vyšší úrovni soustavy. 

Dále mohl zvláštní zákon stanovit městským národním výborům pravomoci, které by 

jinak připadly národním výborům okresním. Městskými národními výbory disponovala 

všechna okresní města a další města stanovená vládou.

Zvláštní úprava platila pro města Brno, Plzeň a Ostrava a od roku 1986 i pro Ústí 

nad Labem. Národní výbory těchto měst byly současně městskými i okresními 

národními výbory. Těmto městům bylo umožněno se dělit na obvody a upravovat 

samostatně vztahy mezi městem a obvody. Hlavní město Praha se řídilo speciálním 

zákonem. V hlavním městě fungoval Národní výbor hlavního města a jemu podřízené 

obvodní národní výbory. 

Novela zákona o národních výborech č. 42/1982 Sb. zavedla do systému národních 

výborů střediskové obce, které vykonávaly další působnost nad rámec obecné 

působnosti místních národních výborů.

Novela zákona o národních výborech č. 137/1982 Sb. rozdělila městské národní 

výbory na 3 kategorie. První kategorii tvořila krajská města a dále velká města a 

významná lázeňská města na území kraje, která byla stanovena vl. nařízením č. 

152/1982 Sb. Například v Západočeském kraji kromě Plzně na základě vládního nařízení 

městským národním výborem první kategorie disponovaly Karlovy Vary a Mariánské 

Lázně. Druhou kategorii tvořila okresní města a města zajišťující potřeby obyvatel. Toto
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dělení je důležité, jelikož na městské národní výbory první kategorie přešly některé 

pravomoci okresních národních výborů při ochraně ZPF.

Orgány národních výborů byly plénum, rada, komise a správní komise, odbory a 

případně zvláštní orgány, například občanské výbory. Plénum národního výboru se 

skládalo z poslanců, kteří byli voleni na 4 roky. Počet poslanců se dle zákona odvíjel od 

stupně národního výboru a počtu obyvatel v obvodě. Byla zakotvena nesankciovaná 

povinnost jednotlivých poslanců aktivně se podílet na činnosti národního výboru. 

Hlavní náplní činnosti pléna bylo rozhodování o základních ekonomických a 

plánovacích otázkách, rozhodování o vnitřní organizaci a přijímání obecně platných 

nařízení.

Rada byla výkonným orgánem národního výboru, počet jejích členů se také odvíjel 

od počtu obyvatel a stupně národního výboru. V jejím čele byl předseda a její členové 

byli voleni plénem, jemuž byli také odpovědni. Rada dozorovala a řídila podřízené 

národní výbory. Dále vykonávala rada pravomoci, které jsou obdobné pravomocím 

dnešních rad obcí a krajů. 

Komise byly zřizovány jako kontrolní orgány s vymezenou věcnou působností. 

Kontrolovaly činnost národního výboru i výborů jemu podřízených. Skládaly se z 

předsedy a členů, přičemž většina členů musela být poslanci výboru. Důležitá je 

samostatnost komisí vůči komisím národních výborů vyššího stupně. Správní komise 

byly zřizovány za účelem vedení správních řízení, tedy řízení o právech a povinnostech 

nepodřízených osob. Ve svém rozhodování nebyly samostatné, byly vázány 

rozhodnutími správních komisí při vyšších národních výborech. 

Odbory byly zřizovány k výkonu státní správy ve své věcné působnosti a řízeny byly 

radami. Vláda ČSR určila vládním nařízením č. 135/1971 Sb., které odbory se u 

národního výboru zřizovaly. U všech stupňů národních výborů byly zřízeny odbory 

výstavby, školství, kultury, organizační, finanční, plánovací a další. U městských a 

místních národních výborů se počet odborů lišil na základě počtu obyvatel obce. 

Výkon státní správy ve věcech ochrany životního prostředí byl rozdělen mezi 

několik odborů dle věcné působnosti. To bránilo efektivní a komplexní ochraně 

životního prostředí ze strany národních výborů, jelikož chyběl koordinovaný postup 

jednotlivých odborů. U okresních a krajských národních výborů se dělila působnost 



41

v oblasti ochrany životního prostředí mezi odbor zdravotnictví, kultury, zemědělství, 

lesního a vodního hospodářství a výstavby a územního plánování.

Při radách okresních, krajských a některých větších městských národních výborů 

byly od počátku 70. let zřizovány specializované komise. Okruh jejich činnosti 

v podstatě kopíroval tehdejší Radu pro životní prostředí na republikové úrovni. Nešlo o 

výkonný orgán, ale o poradní orgán rady národního výboru ve všech otázkách životního 

prostředí. Jejím hlavním úkolem mělo být přijímání stanovisek a doporučení pro radu 

při rozhodování o otázkách životního prostředí, projednávání návrhů občanů a 

organizací nebo předkládání návrhů ze své strany radě.

Významné postavení národních výborů v oblasti ochrany životního prostředí 

posilovalo ustanovení § 38 zákona o národních výborech. V něm byla stanovena 

samostatná působnost národních výborů v oblasti životního prostředí a některých 

dalších oblastech. Samostatnou působnost však nelze zcela srovnávat s dnešní 

samostatnou působností územní samosprávy. Národní výbory se při výkonu 

samostatné působnosti řídily jen právními předpisy.

Problém vyvstává s interpretací pojmu životního prostředí ve výše zmíněném 

paragrafu. Ten je zcela jistě třeba interpretovat jako zbytkovou oblast, která nespadá 

pod výkon státní správy. Do samostatné působnosti dle § 38 zákona o národních 

výborech lze na místní úrovni zařadit ochranu a rozvoj veřejné zeleně nebo nakládání 

s komunálním odpadem.

Národní výbory se podílely na ochraně životního prostředí kromě rozhodování 

v samostatné působnosti výkonem státní správy prostřednictvím příslušných odborů.

§ 19 zákona o národních výborech demonstrativně vyjmenoval oblasti, kde národní 

výbory vykonávaly státní správu. Mezi těmito oblastmi byla zařazena mimo jiné 

ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství nebo územní plánování. Působnost 

národních výborů zakotvily všechny složkové právní předpisy a právní předpisy 

upravující územní plánování. Velký význam národních výborů spočíval v tom, že 

rozhodovaly o ukládání pokut a nápravných opatřeních. 

Legislativa v osmdesátých letech zpravidla upravila institucionální zajištění tak, že 

veškerá správní činnost patřila do pravomoci národních výborů a ústřední správní 

orgány vykonávaly pouze vrchní dozor, metodicky vedly národní výbory a vydávaly 

podzákonné právní předpisy k provedení zákonů.
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Na příkladu ochrany vod nastíním zapojení celé soustavy státní správy. Pravomoci 

okresních národních výborů byly stanoveny zákonem č. 130/1974 Sb. pomocí zbytkové 

klauzule. Rozhodovaly především o protipovodňových opatřeních a vodních stavbách 

umístěných na území 1 okresu. Místním národním výborům náleželo rozhodování o 

obecném nakládání s vodami a o otázkách zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Krajské národní výbory rozhodovaly mimo jiné o otázkách vypouštění odpadních vod, o 

protipovodňových opatřeních přesahujících území okresu nebo o povolení vodní 

elektrárny.  Ministerstvu lesního a vodního hospodářství především vykonávalo vrchní 

dozor nad národními výbory.

4.1.4. Veřejné stráže

V rámci institucionálního zajištění je nutné se zmínit o postavení veřejných stráží 

v tehdejším Československu. V osmdesátých letech platné zákony29 zakotvily stráž 

lesní, vodní, mysliveckou a rybářskou. Principem veřejných stráží je, že fyzické osoby 

vykonávají pro stát činnost, zejména kontrolní, na stanoveném území.

Veřejné stráže ustanovovaly místně příslušné okresní výbory, a to zpravidla na 

návrh oprávněných osob. Oprávněnými osobami byli vlastníci, správci a uživatelé. 

Hlavní náplní činnosti veřejných stráží byl dozor nad dodržováním právních předpisů, 

informování a osvěta veřejnosti. Případná porušení právních předpisů oznamovaly tyto 

stráže orgánům státní správy, které je ustanovily. K tomu měly zákony svěřeny 

odpovídající pravomoci, mezi kterými vyčnívala pravomoc zadržet osoby a zjistit jejich 

totožnost. Stráží se mohla stát osoba starší 18 let a potřebné odborné znalosti po 

složení slibu příslušníka veřejné stráže.

Lesní stráž byla zřizována na ochranu lesa při oslabení odborného dohledu. Na 

jednoho člena lesní stráže nesmělo připadat území o velikosti větší než 500 ha. Členové 

lesní stráže měli oprávnění nosit zbraň. Rybářská stráž byla zřízena za účelem zajištění 

řádného výkonu rybářského práva a ochraně rybníků. Pro řádný dohled disponovala 

pravomocí nahlížet do rybářských lodí, prohlížet úlovky rybářů a kontrolovat rybářské 

náčiní. Myslivecká stráž byla ustanovována pro ochranu řádného výkonu myslivosti. 

Jeden člen myslivecké stráže nesměl mít územní působnost převyšující 500 ha.  Jejich

                                                            
29

Zákon č. 61/1977 Sb. o lesích, zákon č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, zákon č. 
102/1963 Sb. o rybářství a zákon č. 23/1962 Sb. o myslivosti
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pravomocemi, kromě pravomocí zmíněných v předchozím odstavci, bylo právo lovit 

zvěř, usmrcovat potulné psy a kočky, zastavovat vozidla a zabavit lovecké náčiní při 

neoprávněném lovu. Dnes již neexistující vodní stráž sloužila k ochraně vod, vodních 

toků a vodních děl. Vodní stráž mohla v rámci svých pravomocí vyzvat k nápravě

neoprávněné činnosti a ukládat blokové pokuty. 

Vodní stráž tak byla společně s lesní stráží jedinými strážemi s pravomocí ukládat 

blokové pokuty. Myslivecká a rybářská stráž pouze navrhovala potrestání okresním 

národním výborům, které o pokutách rozhodovaly. Členům veřejných stráží nenáležela 

trestněprávní ochrana.

4.2. Institucionalizace ochrany ŽP mezi léty 1990-1992

Krátké období od pádu komunistického režimu do vzniku samostatné České 

republiky je pro právo životního prostředí u nás rozhodující. Proto je nutné se o něm 

detailně věnovat. Během zmíněných 3 let došlo k přijetí klíčových zákonů, které 

dotvořily komplexní systém práva životního prostředí, včetně jejího institucionálního 

zajištění. Systém institucionálního zajištění vzniklý v tomto období je až na některé 

změny základem institucionálního zajištění do současnosti. 

Oproti osmdesátým letům se toto období vyznačuje velkým množstvím rozdílů 

v institucionálním zabezpečení. Nejvýznamnější rozdíly lze spatřit na republikové a 

místní úrovni. Již tak malý význam orgánů federace při ochraně životního prostředí 

v osmdesátých letech se ještě více snižoval. To lze vysvětlit sílící politickou tendencí 

usilující o rozdělení federace. Nejvýznamnějším rozdílem byl oproti osmdesátým letům 

vznik Ministerstva životního prostředí, které zastřešilo na ústřední úrovni ochranu 

životního prostředí, dále obnova územní samosprávy a vznik České inspekce životního 

prostředí, kontrolního orgánu s obecnou působností.

Prvního ledna 1990 bylo zřízeno Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo 

zaštítilo ochranu životního prostředí a disponovalo širokou působností. Nicméně i po 

vzniku tohoto ministerstva zůstal výkon státní správy v některých oblastech jiným 

resortním ministerstvům. V devadesátých letech docházelo k častým změnám 

působnosti MŽP. V osmdesátých letech naopak ke změnám působnosti ústředních 

správních úřadů ve věcech ochrany ŽP docházelo zřídka.
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V soustavě kontrolních orgánů, tzv. inspekcí, bylo největším rozdílem zřízení České 

inspekce životního prostředí, do které byly sloučeny obě do té doby existující inspekce. 

Výsledkem zřízení ČIŽP a následného rozšiřování její působnosti byl vznik 

specializovaného, kontrolního orgánu s širokou působností a pravomocí přímo ukládat 

sankce a nápravná opatření.

Posledním významným rozdílem, o kterém se na tomto místě zmiňuji, je obnova 

územní samosprávy a zrušení národních výborů. V souvislosti se zřízením obcí a 

okresních úřadů na jedné straně a zrušením národních výboru na straně druhé došlo

k velkým přesunům pravomocí, zejména bývalých krajských národních výborů.

Na tomto místě je nutné dodat, že rozdílem oproti osmdesátým letům bylo také

rozšiřování působnosti a pravomocí orgánů veřejné správy o nové instituty zakotvené 

v právních předpisech přijatých po roce 1990.

4.2.1. Federální úroveň

Jak jsem uvedl v minulé podkapitole, význam federace na ochraně životního 

prostředí spočíval výhradně v oblasti legislativní a mezinárodněprávní. Na počátku 

devadesátých let se situace v tomto ohledu nikterak nezměnila a ani změnit nemohla. 

Situace záhy začala směřovat k zániku federace, proto systémové změny v organizaci 

federálních institucí nebyly prioritou.

Z federálních orgánů se na ochraně životního prostředí nadále podílelo

Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů a Československá komise pro 

atomovou energii ve věcech atomové energie a dohledem nad jadernými zařízeními. 

Působnost těchto orgánů neprošla výraznějšími změnami.

Avšak lze nalézt jeden velký rozdíl v oblasti institucionálního zajištění ochrany 

životního prostředí na sklonku existence Československa. Novelou zákona o působnosti 

federálních ústředních orgánů státní správy č. 297/1990 Sb. byl zřízen Federální výbor 

pro životní prostředí jako ústřední federální orgán ve věcech životního prostředí. Touto 

novelou byla zrušena Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj a Ministerstvo 

zemědělství a výživy.

Existence výboru je spjata především s jeho prvním a nejdéle působícím ministrem 

a předsedou Josefem Vavrouškem. Po volbách roku 1992 ještě krátce vedl výbor 

Miroslav Macek. Působnost výboru nebyla nijak široká, výbor byl ústředním správním 
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úřadem územního plánování a jaderné bezpečnosti. Hlavními úkoly Výboru mělo být 

zpracování koncepce životního prostředí včetně návrhů ekonomických nástrojů a 

koordinace mezinárodní spolupráce v životním prostředí. Federální státní politiky 

životního prostředí měly být schvalovány po dohodě s republikovými vládami. Za dobu 

existence Výboru však nebyla přijata ani jedna, mnohem aktivnější v tomto ohledu bylo 

Ministerstvo životního prostředí České republiky. Činorodější byl Výbor při koordinaci 

mezinárodních vztahů, což byla zásluha především jeho předsedy Josefa Vavrouška. 

Ten se zasloužil jako představitel československé vlády o vznik „Procesu pro Evropu“, 

konference ministrů životního prostředí členských zemí Evropské hospodářské komise 

OSN a partnerů v oblasti životního prostředí30. Jako velký zastánce principu trvale 

udržitelného rozvoje se jej snažil prosadit na mezinárodní úrovni a Československo se

tak aktivně zapojilo do přípravy konference v Riu 1992 a do jejího průběhu 

prostřednictvím návrhů J. Vavrouška31.

4.2.2. Republiková úroveň

Na úrovni České republiky znamenala léta 1990–1992 obrovský rozvoj 

v ekologickém smýšlení. S tím souvisí rozvoj legislativy a institucionálního 

zajištění ochrany životního prostředí. Ekologickou situaci v České republice, zejména 

oblasti severu Moravy a severu Čech, bylo možné s nadsázkou označit za tikající 

ekologické bomby. Kritický stav životního prostředí byl příčinou rychlého rozvoje práva 

životního prostředí v počátku devadesátých let.

Na tomto místě je nutné věnovat největší pozornost nově zřízenému Ministerstvu 

pro životní prostředí. To bylo zřízeno jako ústřední správní úřad disponující širokou 

působností ve věcech ochrany životního prostředí.

MŽP bylo zřízeno novelou kompetenčního zákona č. 173/1989 Sb. 1. ledna 1990. 

Působnost MŽP původně zahrnovala všechny složky ŽP kromě ochrany lesa a půdy a 

dále odpadové hospodářství a územní plánování. Oblast ochrany vod a ovzduší na něj 

přešla z Ministerstva lesního a vodního hospodářství. Ochrana lesa patřila do 1. srpna 

1990 do působnosti Ministerstva lesního průmyslu, poté přešla do působnosti 

Ministerstva zemědělství. Oblast ochrany přírody přešla na MŽP z působnosti 
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http://www.mzp.cz/cz/proces_zp_evropa
31

http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/udalosti/konference/79-rio20-ur-v-ceske-republice-vyvoj-a-
perspektivy
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Ministerstva kultury. Územní plánování přešlo na MŽP z Ministerstva výstavby a 

stavebnictví. Významný byl fakt, že na MŽP přešlo řízení obou inspekcí a fondů ochrany 

ovzduší a vod.

Krátce po vzniku MŽP došlo k výraznější úpravě působnosti Ministerstva. Změnu

přinesla novela kompetenčního zákona č. 288/1990 Sb. účinná od 1. srpna 1990. Ta 

byla pro oblast životního prostředí důležitá zejména zřízením Ministerstvo zemědělství 

a zrušením Ministerstva zemědělství a výživy a Ministerstva lesního a 

dřevozpracujícího průmyslu. Do působnosti MŽP přešla ochrana zemědělského a 

lesního půdního fondu z obou zrušených Ministerstev a oblast lesních hospodářských 

plánů. Do působnosti Ministerstva zemědělství přešla až na výjimky oblast vodního 

hospodářství. Těmi výjimkami byla oblast přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a 

také oblast jakosti povrchových a podzemních vod. 

Součástí novely byla reorganizace státní správy v oblasti geologie. Český geologický 

úřad, který byl od dob federalizace státu ústředním správním orgánem ČSR, byl nově 

podřízen Ministerstvu životního prostředí. Úřad vykonává činnosti týkající se 

geologického složení země. Tato novela rozšířila působnost MŽP také o oblast 

ekologického dohledu nad těžbou, nicméně výslovné vymezení této působnosti

v kompetenčním zákoně podléhalo v tomto období velmi častým změnám. Na přesun 

působnosti ve věci ekologického dohledu nad těžbou reagovala novela horního zákona 

č. 541/1991 Sb. Ta například zakotvila pravomoc MŽP stanovit chráněné ložiskové 

území.

V roce 1992 novelou kompetenčního zákona č. 474/1992 Sb. získalo MŽP do své 

působnosti ochranu lesů jako složky ŽP z Ministerstva zemědělství. Hospodaření v 

lesích a právo hospodaření v lesích ve vlastnictví státu mimo území NP zůstalo 

v působnosti Mze. Novela přesunula územní plánování do působnosti Ministerstva

hospodářství, dopravy a spojů z důvodu umožnění propojení státní a regionální 

rozvojové politiky32. 

Poslední změna působnosti MŽP do konce roku 1992 souvisela s nově přijatými 

zákony o ochraně přírody a krajiny a o posuzování vlivů na životní prostředí. MŽP 

získalo působnost ve věcech posuzování vlivů na životní prostředí a ve věcech lesního 
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Karel Maier, 1993. Územní plánování. Praha: Vydavatelství ČVUT
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hospodářství, rybářství a myslivosti na území národních parků. Do působnosti MŽP

patřilo také utváření ekologické politiky státu.

Význam vzniku a existence MŽP nespočíval pouze ve výkonu státní správy ve 

věcech ochrany životního prostředí. Poprvé v historii země existoval na vládní úrovni 

specializovaný, odborný orgán, jehož činnost se týkala výhradně ochrany životního 

prostředí a který disponoval vlivem na rozhodování vlády a na utváření legislativního 

rámce ochrany.

Kromě výkonu státní správy z pohledu ochrany ŽP byla nejvýznamnější činností 

MŽP příprava ekologické politiky státu a příprava nové legislativy na ochranu životního 

prostředí. Na MŽP byly v letech 1991–1992 vypracovány návrhy klíčových zákonů 

v oblasti životního prostředí, návrh zákona o odpadech, o ochraně ovzduší, o ochraně 

přírody a krajiny a další.  V první kapitole zmíněné koncepční dokumenty v podobě 

Modré knihy a především Duhového programu z roku 1992 jsou dalšími významnými 

počiny Ministerstva po svém vzniku, které určily směr ekologické politiky státu do 

současnosti.

MŽP rovněž ze zákona příslušela povinnost provádět monitoring stavu životního 

prostředí na území České republiky a zajišťovat informační systém o kvalitě životního 

prostředí. Informačním systémem se rozumí shromažďování dat o stavu ŽP a jejich 

následné zpracování a zveřejnění. Tato činnost měla dva důvody. Prvním důvodem

bylo zajištění, aby rozhodování orgánů veřejné správy vycházelo z pravdivých a 

aktuálních informací. Druhým důvodem bylo informování veřejnosti o stavu životního 

prostředí, které bylo do té doby nedostatečné z politických důvodů, a tím naplnit 

povinnost státu vyplývající z čl. 35 Listiny základních práv a svobod. 

Výše zmíněnou novelou, kterou bylo MŽP zřízeno, bylo uloženo MŽP koordinovat 

postup ostatních ministerstev a ústředních správních orgánů v oblasti životního 

prostředí. Řádnou koordinací postupů jiných úřadů je možné dosáhnout komplexní 

ochrany životního prostředí prostřednictvím dalších odvětví lidské činnosti, které 

mohou mít vliv na stav životního prostředí. Takovými odvětvími jsou například průmysl, 

doprava, zemědělství.

MŽP se organizačně člení se na odbory. Ty se věcně specializují na činnosti nutné 

pro chod ministerstva a výkon státní správy v oblastech patřících do působnosti MŽP. 

Pro zkvalitnění výkonu státní správy bylo zřízeno k 1. lednu 1991 9 územních pracovišť. 
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Územní pracoviště sídlila v Chomutově, Praze, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, 

Hradci Králové, Brně, Ostravě a Olomouci. Jejich sídla ani obvody nikterak 

neodpovídaly územnímu členění státu dle zákona č.36/1960 Sb. Jejich účelem bylo

přiblížit výkon státní správy regionům33. Tato územní pracoviště plnila zejména úlohu

odvolacího orgánu proti rozhodnutím okresního úřadu.

MŽP se od svého vzniku stalo zřizovatelem odborných institucí působících v oblasti 

životního prostředí. Novela kompetenčního zákona, která MŽP zřizovala, podřizovala 

pod MŽP Český hydrometeorologický ústav, Českou vodohospodářskou inspekci a 

Českou technickou inspekci ochrany ovzduší. Nedlouho poté se stalo Ministerstvo 

nadřízeným orgánem Českého geologického úřadu. Se zánikem krajských národních 

výborů v roce 1990 přešlo na Ministerstvo řízení Správy Krkonošského národního parku 

a správ CHKO. MŽP také spravovalo výzkumné instituce, o kterých se blíže zmíním 

v další podkapitole. Po jejich vzniku se MŽP stalo nadřízeným orgánem ČIŽP a Státního 

fondu životního prostředí.

Státní fond životního prostředí byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb. o Státním fondu 

životního prostředí a navazoval na tradici tří složkových fondů existujících z dob 

socialismu. Jeho správcem bylo Ministerstvo životního prostředí. Hlavním cílem vzniku 

SFŽP bylo sjednocení správy a využití finančních prostředků vybíraných při ochraně ŽP. 

Po vzniku SFŽP nastal rozvoj ekonomických nástrojů v nově přijímané legislativě.

Fond vodního hospodářství a Fond ochrany ovzduší se staly dnem vzniku Státního 

fondu jeho součástí. Složitější je vymezení Státního fondu pro zúrodnění půdy vůči 

Státnímu fondu životního prostředí. Státní fond pro zúrodnění půdy nebyl zrušen ani 

sloučen se Státním fondem životního prostředí. Pokračoval ve své existenci a činnosti 

dále, avšak zákonem mu byl odebrán hlavní zdroj příjmu z odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu. Ten nově připadl Státnímu fondu životního prostředí.

Fond pro zúrodnění půdy nadále, až do jeho zániku na konci roku 2005, spravovalo 

Mze.

Činnost Státního fondu životního prostředí se řídí výše zmíněným zákonem a jeho 

Statutem vydaným MŽP. V čele fondu je ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem 

životního prostředí. Ředitel fondu jedná jménem SFŽP navenek a řídí odborný aparát
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SFŽP, který vykonává administrativní činnosti fondu. Mezi administrativní činnosti SFŽP

patří přijímání a posuzování žádostí o poskytnutí prostředků, kontrola využití financí, 

podmínek poskytnutí financí a zpracování podkladů pro výroční zprávy. Je nutné 

zmínit, že hospodaření fondu je nezávislé na státním rozpočtu. Finanční prostředky, 

které nejsou Fondem využity do konce kalendářního roku, zůstávají SFŽP a 

nepropadají, jako je tomu u institucí financovaných ze státního rozpočtu. 

Rozhodnutí o využití finančních prostředků náleží výhradně ministru životního 

prostředí, který rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků na základě doporučení 

Rady SFŽP. Ministr definuje ve směrnici projekty, na které je možné čerpat finance 

ze SFŽP. Rada SFŽP je ustanovena zákonem jako poradní orgán ministra životního 

prostředí, skládající se dle Statutu SFŽP ze zástupců České národní rady, zástupců

sektorových ministerstev souvisejících s ochranou životního prostředí a zástupců měst 

a obcí. Hlavní náplní její činnosti je posuzování rozpočtových otázek Fondu, posuzování 

žádostí o poskytnutí finančních prostředků, řešení koncepčních otázek a zejména 

doporučuje ministru životního prostředí poskytnout finanční prostředky SFŽP.

Příjmovou stránku Fondu lze rozdělit do tří základních skupin. První skupinou jsou 

poplatky (dříve zvané odvody) placené státu na základě zákona o ovzduší, o vodách a o 

ochraně zemědělského půdního fondu. V roce 1992 výše příjmů z těchto oblastí 

dosáhla částky 2,4 mld. Kčs a tyto prostředky tvořily největší část příjmů SFŽP34. Tyto 

poplatky tvoří největší část příjmů i v současnosti. Do druhé skupiny můžeme řadit 

příjmy z ukládaných pokut, zejména pokut ukládaných Českou inspekcí životního 

prostředí. Třetí skupinou jsou prostředky poskytnuté jako dotace ze Státního rozpočtu 

a podíly vybraných daní. Ačkoli příjem SFŽP ze splátek půjček v roce 1992 byl nulový, 

v následujících letech tvořil velkou část příjmů SFŽP.

Výdaje fondu tvoří účelové dotace, půjčky a převzetí závazku SFŽP. Zákon je velmi 

strohý na vymezení podmínek a předpokladů, za kterých je možné poskytnout finanční 

prostředky. Tyto podmínky definovala směrnice ministra životního prostředí o 

poskytování prostředků ze Státního fondu. Prostředky ze Státního fondu lze dle zákona 

využít například na projekty zlepšující stav životního prostředí, na podporu 

environmentálního výzkumu a vývoje a zlepšení environmentální osvěty a 
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informovanosti. Z pohledu výdajů nejvíce peněz v roce 1992 plynulo na projekty 

v oblasti vod a ovzduší a tento trend je zřejmý i v novém tisíciletí35.

Česká inspekce životního prostředí byla zřízena 16. června 1991 zákonem č. 

282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí. Jde o kontrolní orgán dozírající na 

plnění povinností vyplývajících z příslušných složkových právních předpisů. Původně se 

jednalo o kontrolní instituci s působností jen v oblasti ochrany lesa. Ve vládním návrhu 

zákona se původně jednalo o Českou lesnickou inspekci. Česká inspekce životního 

prostředí existovala vedle dosavadních inspekcí v oblasti vod a ovzduší. Do konce roku 

1992 však byla působnost ČIŽP významně rozšířena. V roce 1991 získala ČIŽP

působnost v odpadovém hospodářství zákonem č. 311/1991 Sb. o státní správě 

v odpadovém hospodářství a zákonem o státní správě ochrany ovzduší č. 389/1991 Sb. 

získala působnost v oblasti ochrany ovzduší. Oblast ochrany vod přešla do působnosti 

ČIŽP novelou zákona o státní správě ve vodním hospodářství č. 23/1991 Sb. Ve vládních 

návrzích zákona o odpadech, zákona o státní správě ochrany ovzduší a v návrhu novely 

zákona o státní správě ve vodním hospodářství bylo obsaženo zřízení České odpadové 

inspekce a úprava pravomocí již existujících inspekcí v oblasti vod a ovzduší. Avšak při 

projednávání těchto zákonů v ČNR bylo přijato řešení s jednou inspekcí s široce 

vymezenou působností. V roce 1992 zákonem o ochraně přírody a krajiny získala Česká

inspekce životního prostředí působnost i v této oblasti. V oblasti ochrany půdy nebyla 

působnost ČIŽP zakotvena dodnes.

V čele ČIŽP je ředitel jmenovaný ministrem životního prostředí. ČIŽP se dělí na 

pražské ředitelství a oblastní inspektoráty zřízené Statutem ČIŽP. Je zřízeno 10 

oblastních inspektorát, v jejichž čele stojí ředitel oblastního inspektorátu. Ředitelství i 

oblastní inspektoráty se vnitřně člení na servisní odbory a odbory specializované na 

jednotlivé oblasti působnosti ČIŽP. Většina činnosti ČIŽP, tedy terénní práce a většina 

správních rozhodnutí, je činěna na úrovni oblastních inspektorátů. Ředitelství není 

odvolacím orgánem ve věci správních rozhodnutí vydaných oblastními inspektoráty, 

tím je přímo MŽP.

Jednotlivé pravomoci České inspekce životního prostředí nalezneme ve složkových 

právních předpisech. V samotném zákoně o České inspekci životního prostředí jsou 

upraveny pouze pravomoci ČIŽP při ochraně lesa. Dále pravomoci Inspekce upravoval 

                                                            
35 Výroční zpráva SFŽP pro rok 2005
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zákon o státní správě v odpadovém hospodářství, zákon o ochraně přírody a krajiny, a 

zákony o státní správě ochrany ovzduší a o státní správě ve vodním hospodářství. Pro 

každou oblast působnosti disponuje ČIŽP různými pravomocemi.

Nejdůležitějšími pravomocemi ČIŽP je ukládání pokut a nápravných opatření. Tyto 

pravomoci náleží ČIŽP v každé oblasti její působnosti. V oblasti nakládání s odpady a 

ochrany vod však Inspekce může pokuty ukládat pouze právnickým osobám a 

podnikajícím fyzickým osobám. ČIŽP disponuje i dalšími pravomocemi. V případech 

hrozící škody je ČIŽP oprávněna nařídit omezení nebo zastavení činnosti do doby

odstranění nedostatků. To se netýká nakládání s odpady. Při ochraně přírody a krajiny 

je Inspekce oprávněna odebrat jedince zvláště chráněného druhu.

Pravomoc ČIŽP přímo ukládat sankce je významný rozdíl oproti předchozímu stavu, 

který umožnil zefektivnění kontroly povinností při ochraně životního prostředí. 

Předchůdci ČIŽP takovou pravomocí nedisponovali. Česká inspekce životního prostředí 

proto může zasahovat v případě porušování právních předpisů účinněji a rychleji než 

její předchůdci. 

Pokud jde o pravomoci a povinnosti inspektorů ČIŽP, právní úprava je vesměs 

shodná. Povinností inspektorů je dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se 

dozvěděli při výkonu činnosti, oznamovat provozovatelům vstup do jejich objektů a 

prokazovat se průkazem inspektora. V oblasti ochrany lesa byli inspektoři jako členové 

lesní stráže navíc povinni nosit příslušný stejnokroj. Naopak právem inspektorů bylo 

vstupovat v nezbytné míře na cizí pozemky a stavby sloužící k podnikatelské činnosti. 

Na území vojenských újezdů se k tomuto vstupu vyžadovalo povolení újezdního úřadu. 

Dále byli inspektoři oprávněni vyžádat si potřebné dokumenty k předmětu kontroly.

Zákon č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech přenesl řízení Správy Krkonošského 

národního parku z krajských národních výborů na MŽP. Na MŽP přešlo také řízení správ

CHKO. V roce 1991 byly vládními nařízeními zřízeny Národní parky Šumava a Podyjí. Na 

konci roku 1992 tak existovaly na území České republiky 3 národní parky a 24 CHKO. 

Byly zřízeny 3 správy NP a 23 správ CHKO. V NP Šumava byla zřízena jedna správa pro 

NP A CHKO Šumava. V letech 1990–1992 státní správu nad NP a CHKO vykonávaly 

okresní úřady a správy CHKO odborně vedl Český ústav ochrany přírody. 

V roce 1992 nahradil zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. dosavadní 

zákon o státní ochraně přírody č. 40/1956 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny změnil 
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výkon státní správy v NP a CHKO. Vykonavateli státní správy se staly jednotlivé správy 

NP a CHKO, které tak mimo jiné byly oprávněny ukládat pokuty a nápravná opatření.

To spolu se zřízením stráže přírody, která se správami výrazně spolupracuje, vedlo

k zefektivnění a posílení ochrany těchto území. MŽP řídí činnost správ, je odvolacím 

orgánem ve věcech rozhodnutí správ a schvaluje plány rozvoje jednotlivých NP a CHKO. 

Správy CHKO a NP jsou zřizovány dle zákona o ochraně přírody a krajiny jako 

odborné kontrolní orgány vykonávající státní správu ve věcech ochrany přírody a 

krajiny. Na území NP vykonávají správy působnost také ve věcech lesního hospodářství, 

rybářství a zemědělství. Tedy ve věcech, které obecně náleží do působnosti 

Ministerstva zemědělství. Se strážní a kontrolní funkcí správ souvisí pravomoc ukládat 

pokuty a nápravná opatření za porušení právních povinností. Správy se podílejí na 

konstituování stráže přírody na území CHKO a NP.

Účelem Správ není pouze výkon státní správy, důležitá je také jejich odborná 

činnost v terénu. Správy národních parků informují veřejnost a odborně spravují 

chráněná území. Úloha správce území může být vyložena jako zajišťování nutných 

úprav a sanačních prací na území parku. Pod informování veřejnosti lze zařadit 

propagaci území a zlepšení turistické informovanosti. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny zakotvil existenci Rad národních parků.  Zřizují se 

při správě národního parku jako poradní orgán. Rada se skládá ze zainteresovaných 

osob veřejného i soukromého sektoru. Hlavním úkolem Rad je projednávání návrhů 

důležitých a koncepčních dokumentů týkajících se NP. Obdobu tohoto orgánu 

obsahovalo již vládní nařízení z roku 1963, kterým byl zřízen KRNAP.

Ministerstvo životního prostředí se stalo zřizovatelem dvou výzkumných ústavů, o 

kterých se zmíním v kapitole pojednávající o institucionalizaci ochrany ŽP po roce 1993,

a nově vzniklého státního podniku Centrum ekologických informací, jehož hlavními

činnostmi bylo sjednocovat informace o životním prostředí a vydávat Ročenky 

životního prostředí. Centrum bylo od 1. dubna 1992 sloučeno s nově vzniklým Českým 

ekologickým ústavem, který měl na starosti ekologickou osvětu a vytvářel podklady pro 

celostátní environmentální koncepce. 

Do působnosti MŽP přešel v roce 1991 Státní ústav ochrany přírody, který se 

oddělil od Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. Ústav nadále vykonával 
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odbornou a metodickou činnost v ochraně přírody, odborně pomáhal státní správě a 

nově také odborně řídil správy CHKO.

Z pohledu dalších ústředních republikových orgánů je nutné se zmínit o 

Ministerstvu zemědělství, zdravotnictví, Ministerstvu hospodářství a o Českém

báňském úřadu. Pravomoci Českého báňského úřadu se příliš neměnily. Ministerstvo 

zemědělství bylo na konci roku 1992 po přesunech kompetencí s MŽP druhým

nejvýznamnějším resortem při ochraně životního prostředí. S MŽP sdílelo působnost 

při ochraně lesa a vod. V těchto oblastech vykonávalo působnost ve věcech 

hospodářského využití lesů a ve věcech ochrany vod, které nespadaly do působnosti 

MŽP. Detailněji se o působnosti Mze při ochraně vod zmíním v kapitole o 

institucionálním zajištění ochrany ŽP po roce 1993. Ministerstvo zemědělství 

disponovalo dále působností v oblasti myslivosti, rybářství a zemědělství. 

Význam Ministerstva zdravotnictví souvisí s významem orgánů hygienické služby, 

které ministerstvo zřizuje. Význam orgánů hygienické služby zůstal oproti osmdesátým 

letům nezměněn, hygienické limity byly tudíž i nadále důležitými nástroji ochrany 

ovzduší a vod. Nelze opomenout úlohu orgánů hygienické služby při ochraně 

obyvatelstva před hlukem a vibracemi. I přes změny vyhlášek Ministerstva 

zdravotnictví, které upravovaly orgány hygienické služby, zůstala organizace těchto 

orgánů nezměněna v porovnání s osmdesátými lety.

Ministerstvo hospodářství disponovalo na konci roku 1992 působností v oblasti 

územního plánování. Oproti osmdesátým letům získalo Ministerstvo od krajských 

národních výborů pravomoc vypracovat územní plán velkých sídelních celků. 

Ministerstvo bylo též odvolacím orgánem v oblasti územního plánování.

Pro existenci České republiky v rámci ČSFR je typická častá a rozsáhlá novelizace 

kompetenčního zákona. Z toho důvodu došlo k velké obměně v organizaci 

republikových ústředních orgánů, ať už jde o vznik a zánik ministerstev a jím 

podřízených orgánů nebo o přerozdělení či slučování kompetencí ministerstev.

4.2.3. Regionální a místní úroveň

Pro regionální a místní úroveň ochrany životního prostředí je důležitý rok 1990, 

kdy byl zákonem o obcích č. 367/1990 Sb. zrušen zákon o národních výborech, čímž 

soustava národních výborů zanikla. Tím se po více než 40 letech v českých zemích 
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obnovila územní samospráva. Pro výkon státní správy na regionálním stupni byly 

zřízeny okresní úřady zákonem č. 425/1990 o okresních úřadech. Na území Prahy byly 

národní výbory nahrazeny magistrátem a úřady městských částí novým zákonem o 

hlavním městě Praze č. 418/1990 Sb.

Z důvodové zprávy k obecnímu zřízení se lze dočíst, že zrušení národních výborů 

bylo žádoucí a nutné. To bylo zdůvodněno nedostatečnou úrovní finanční 

samostatnosti, formální úlohou volených orgánů, neefektivitu výkonu státní správy a 

zasahování státní správy do oblastí, které mají být spravovány samostatně na místní 

úrovni. Obnovení územní samosprávy na obecní úrovni bylo logickým krokem 

vzhledem k časové a právní „nenáročnosti“ této změny. Obce dle obecního zřízení byly 

právnickými osobami spravujícími vlastní majetek a disponující vlastními zdroji 

nezávisle na vůli státu, které vykonávají činnost v rámci samostatné či přenesené 

působnosti. 

Rozdílem oproti národním výborům je právní a ekonomická nezávislost na státní 

moci a možnost spravovat vyhrazené oblasti samostatně v mezích dovolených právním 

řádem, nepočítáme-li výkon přenesené působnosti. Významný je rozdíl v postavení 

orgánů obcí a národních výborů, zejména volených orgánů. Ty mají v územní 

samosprávě tradičně velmi silné postavení jako odraz uplatnění práva občanů 

upravovat své záležitosti, což je základní princip územní samosprávy. Oproti tomu 

plénum národních výborů mělo spíše formální postavení z důvodu politické situace a 

podřízenosti místních národních výborů vůči vyšším článkům soustavy.

Návratem k územní samosprávě už na obce nelze nahlížet pouze jako na 

vykonavatele státní správy, nýbrž i na orgán místní samosprávy. Je tedy nutné 

rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost obce. Samostatnou působností 

rozumíme oprávnění obce samostatně spravovat své záležitosti v mezích určených

právními předpisy. V samostatné působnosti obce zabezpečují mimo jiného ochranu 

zdravého životního prostředí na svém území. K tomu obecní zřízení poskytovalo obci 

demonstrativní výčet nástrojů. Mezi nimi možnost podnikat, zřizovat veřejné ústavy 

včetně škol, samostatně nakládat se svým majetkem a podávat stanoviska k záměrům 

státních orgánů. V roce 1992 s přijetím novely obecního zřízení došlo k detailnějšímu, 

demonstrativnímu vymezení oblastí spadajících do samostatné působnosti obcí. 
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Z oblasti životního prostředí jmenuji oblast svozu komunálního odpadu a čištění 

odpadních vod. 

V přenesené působnosti obce převzaly výkon státní správy v rozsahu místních a 

městských národních výborů. Při výkonu přenesené působnosti byly obce povinny se 

řídit kromě právních předpisů také závaznými pokyny nadřízených správních orgánů. 

V přenesené působnosti obce například rozhodovaly v oblasti ochrany ovzduší o 

poplatcích provozovatelům malých zdrojů znečištění a kontrolovaly dodržování 

povinností těmito provozovateli.

Zákon o obcích rozdělil obce na obce a města, přičemž městy byly obce, které 

dříve spravoval městský národní výbor. Několik největších měst zákon označil za 

statutární města, která se rozlišovala možností dělit své území na samosprávné 

obvody, určovat jejich pravomoci, počet i území. U takto dělených měst kromě 

magistrátu města existovaly také úřady městských obvodů. Praha se rozdělovala na 

městské části. Vztah mezi městem a městskými částmi detailně upravoval Statut, který 

vydal Magistrát hlavního města Prahy.

Z orgánů obce v samostatné působnosti mělo největší význam zastupitelstvo a 

rada. Zastupitelstvo se skládalo z přímo volených zastupitelů, jejichž počet se lišil dle 

velikosti obce. Rozhodovalo o zásadních otázkách obce, například volilo starostu a radu 

obce, rozhodovalo o rozpočtu, o majetku obce a o vydání obecně závazných vyhlášek. 

Rada obce se zřizovala, pokud zastupitelstvo mělo více než 15 členů.

Rada byla výkonný orgán obce, který měl za úkol zejména zabezpečit činnost 

obecního úřadu, rozhodovat o majetkoprávních úkonech menšího rozsahu, spravovat 

městské organizace a projednávat podněty jí předložené dalšími orgány obce. Při radě

byly zřizovány komise jako kontrolní a iniciační orgány. Komise se podílely na výkonu 

samostatné i přenesené působnosti. Povinně byla zřizována finanční komise. Starosta 

obce zastupoval obec navenek, svolával a řídil jednání obecní rady.

Namísto střediskových obcí byly vládou určeny pověřené obecní úřady, které 

vykonávaly působnost bývalých střediskových obcí a další pravomoci, které na základě 

přílohy k obecnímu zřízení přešly na pověřené obecní úřady z krajských a okresních 

národních výborů. V oblasti životního prostředí se to týká jen ochrany půdy, kdy takto 

přešla pravomoc ukládat pokuty a pravomoc rozhodovat o odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu. Obecně plnily obecní úřady veškerou činnost 
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v přenesené působnosti, kterou nevykonávaly ze zákona jiné orgány obce. U 

statutárních měst je v oblasti přenesené působnosti důležité zmínit, že magistráty byly 

odvolacím orgánem vůči správním rozhodnutím úřadů městských obvodů.

S obecním zřízením souvisí i reforma státní správy na regionální úrovni. Zákonem o 

okresních úřadech byly zřízeny okresní úřady pro území okresů dle zákona o územním 

členění státu. Novelou z roku 1992 převzaly Magistráty měst Brna, Plzně a Ostravy 

výkon pravomocí okresních úřadů pro okresy zahrnující jen území těchto měst. Okresní 

úřady vykonávaly pouze státní správu, proto ve své činnosti byly vázány právními 

předpisy, směrnicemi a usneseními vlády a ústředních správních úřadů. Činnost 

okresních úřadů řídila a kontrolovala vláda, která také sjednocovala přístup ostatních 

ústředních správních orgánů k okresním úřadům. Ministerstvo vnitra dohlíželo na 

plnění usnesení vlády, odborně pomáhalo okresním úřadům a materiálně 

zabezpečovalo jejich činnost. Nadřízenými orgány okresních úřadů byly ústřední 

správní orgány dle jejich působnosti.

Organizační struktura okresních úřadů byla oproti národním výborům 

zjednodušena na byrokratickou organizaci s širokou, obecnou působností. V čele stál 

přednosta, jmenovaný a odvolávaný vládou, který plnil funkci nadřízeného úředníkům 

okresního úřadu a vedoucího úřadu. Pro výkon státní správy bylo významné, že se 

okresní úřady dělily na referáty dle jednotlivých působností. Výkon státní správy 

probíhal výhradně na příslušných referátech. Na rozdíl od národních výborů nebyla 

oblast ochrany životního prostředí rozdělena mezi několik odborů. Na okresních 

úřadech byly zřizovány referáty životního prostředí, ve kterých se soustřeďoval výkon 

státní správy týkající se životního prostředí. 

Součástí okresních úřadů bylo okresní shromáždění. Shromáždění byl kolektivní

orgán volený obecními zastupitelstvy dle velikostí obcí. Nejdůležitějšími pravomocemi 

bylo rozhodování o rozpočtu okresního úřadu, o dotacích obcím a o změnách výše 

náhrad obcím za výkon přenesené působnosti. Je nutné uvést, že se nejednalo o 

finance z vlastních zdrojů a majetku, nýbrž z dotací ze státního rozpočtu. 

Okresní úřady disponovaly působností a pravomocemi, kterými disponovaly bývalé 

okresní národní výbory a dále těmi, které jim stanovily zvláštní právní předpisy. Na 

základě přílohy zákona o okresních úřadech na okresní úřady přešly některé pravomoci 

bývalých krajských národních výborů. V oblasti životního prostředí takto přešla 
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působnost schvalovat lesní hospodářské plány nebo výkon státní správy v Krkonošském 

národním parku, než přešel v roce 1991 na MŽP. 

Okresní úřady byly nadřízeným orgánem obcí v přenesené působnosti. Z toho 

plyne, že kontrolovaly činnost obecních úřadů a rozhodovaly o odvolání proti 

rozhodnutím obcí. V případě zmocnění zákona a v jeho mezích vydávaly okresní úřady 

obecně závazné vyhlášky (nařízení) a za jejich porušení ukládaly pokuty. Příklad tohoto 

zmocnění nalezneme v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Na základě tohoto zákona 

okresní úřad stanovoval vyhláškou přírodní park či přírodní rezervaci.

V předchozí podkapitole jsem za konkrétní příklad institucionalizace uvedl oblast 

ochrany vod a uvedu ho i nyní. Pro velké změny v právních předpisech vycházím z

právního stavu na konci roku 1992 a zaměřím se na hlavní rozdíly v institucionalizaci. 

Obecnými vodohospodářskými orgány se staly okresní úřady namísto okresních 

národních výborů a působnost národních výborů střediskových obcí převzaly pověřené 

obecní úřady. Z krajských národních výborů přešly na okresní úřady např. pravomoci

v oblasti vypouštění odpadních vod a nakládání s vodami dle vodohospodářských 

plánů. Z krajských národních výborů přešla na MŽP pravomoc rozhodovat o opatřeních 

při havárii nebo nedostatku vody přesahujícího možnosti a obvod okresního úřadu. 

Některé pravomoci krajských národních výborů byly zrušeny. To se týkalo některých 

pravomocí týkajících se vodních děl. 

4.2.4. Veřejné stráže

V oblasti veřejných stráží došlo do konce roku 1992 k jediné velké změně v 

důsledku přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny. Tímto zákonem byla zřízena stráž 

přírody. Jejím cílem je zajistit neporušování právních předpisů na ochranu přírody a 

krajiny ze strany fyzických a právnických osob. Text zákona ponechával velký prostor 

pro detailní úpravu vyhláškou MŽP. To upravilo detailněji stráž přírody vyhláškou č. 

395/1992 Sb.

Nejdůležitější pravomocí stráže přírody byla pravomoc ukládat blokové pokuty. 

Členové stráže byli dále oprávněni zjistit totožnost osob porušujících povinnost, 

případně tyto osoby zadržet za účelem zjištění totožnosti. Stráž přírody také kontroluje

dodržování právních předpisů na ochranu přírody a krajiny a oznamuje zjištěné

nedostatky zřizovacímu orgánu.
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Stráž přírody ustanovoval okresní úřad a správy CHKO a NP. Podmínkami pro 

ustanovení nových strážců bylo jejich bydliště v obvodu, věk minimálně 18 let, 

potřebné znalosti a fyzické předpoklady a složení slibu. Stráž byla koncipována 

především jako dobrovolnická funkce. Členové stráže se rozdělují na strážce a 

zpravodaje. Strážci vykonávají kontrolní činnost, případně ukládají pokuty. 

Zpravodajové vykonávají především výzkumnou a průvodcovskou činnost.

4.3. Institucionalizace ochrany ŽP po roce 1993

Za 20 let existence České republiky jako nezávislého státu se institucionalizace 

životního prostředí příliš nezměnila. Samostatná Česká republika převzala 

institucionální systém ochrany životního prostředí, který si vytvořila na republikové 

úrovni za trvání federace na začátku devadesátých let. Během posledních 20 let 

nedošlo k zásadnějšímu zásahu do této organizace. Novelami kompetenčního zákona 

došlo pouze k drobným úpravám v rozdělení působnosti mezi jednotlivými 

ministerstvy.

Jedinou zásadní změnou v systému institucionálního zajištění je reforma 

samosprávy z přelomu tisíciletí, kdy byly zřízené kraje jako vyšší územně samosprávné 

celky. Obnova územní samosprávy na regionální úrovni byla předmětem politických a 

právních diskuzí již na počátku devadesátých let, jak se můžeme dočíst z důvodové 

zprávy k obecnímu zřízení z roku 1990. Vývoj v obou republikách vedoucí k nezávislosti 

však tuto debatu upozadil. Ústava České republiky zakotvila územní samosprávu na 

vyšším než místním stupni, avšak dlouho trvala neshoda na podobě územní 

samosprávy na regionální úrovni. Dne 1. ledna 2000 došlo ke zřízení 13 samosprávných 

krajů a hlavnímu městu Praze bylo přiznáno postavení města i kraje současně.

Se zřízením krajů došlo ke změně systému výkonu státní správy na regionální a 

místní úrovni. Okresní úřady byly zrušeny k 31. prosinci 2002, přičemž pravomoci 

okresních úřadů přešly na nově vzniklé krajské úřady a na nově ustavené obce 

s rozšířenou působností. Od roku 2003 je tedy státní správa ochrany životního 

prostředí vykonávána orgány samosprávy v přenesené působnosti, pokud není 

vykonávána specializovanými orgány státu.

Důležitou změnou je vstup naší země do Evropské unie 1. května 2004. Od tohoto

dne platí evropské právo na území České republiky. Pro orgány zajišťující ochranu 
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životního prostředí z toho vyplývá povinnost řídit se evropským právem, evropskou 

ekologickou politikou a zabezpečit jejich řádné provedení na národní úrovni.

4.3.1. Celostátní úroveň

V posledních 20 letech na ústřední úrovni neprobíhaly tak výrazné přesuny 

působností. Ministerstvo životního prostředí ztratilo působnost v oblasti ochrany lesa 

kromě území národních parků a v oblasti ochrany vod kromě ochrany vodních zdrojů, 

jakosti podzemních i pozemních vod a přirozené akumulace vod. Působnost v ochraně 

lesa přešla na základě současného lesního zákona č. 289/1995 Sb. na Ministerstvo 

zemědělství. Na stejné Ministerstvo přešla až na výše zmíněné výjimky také ochrana 

vod novelou kompetenčního zákona č. 272/1996 Sb. 

Touto novelou bylo zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj a zrušeno Ministerstvo 

hospodářství. Pro ochranu životního prostředí je důležité, že do působnosti 

Ministerstva pro místní rozvoj přešla oblast územního plánování. Při výkonu státní 

správy v oblasti územního plánování vykonává Ministerstvo vrchní dozor a vydává 

politiku územního rozvoje. Ta je dokumentem, který usměrňuje územně plánovací 

činnost krajů a koordinuje územní rozvoj na celostátní úrovni36. Dalšími oblastmi 

působnosti Ministerstva pro místní rozvoj je podpora cestovního ruchu, regionální a 

investiční politika státu.

Za posledních dvacet let Ministerstvo životního prostředí získalo nové 

kompetence. Zákonem o zoologických zahradách získalo působnost ve věcech 

zoologických zahrad. V této oblasti vydává MŽP například licenci k provozování 

zoologické zahrady. Novelou kompetenčního zákona z roku 2006 získalo MŽP 

působnost ve věcech ekologicky šetrných výrobků a programu EMAS. EMAS je tzv. 

systém ekologického řízení, což je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, 

který spočívá v řízení firmy dle zásad ochrany životního prostředí. MŽP získalo 

působnost též pro oblast ochrany před chemickými látkami a směsmi.

Rozdíl lze nalézt v systému institucí spadajících pod MŽP. MŽP se stalo 

zřizovatelem nově vzniklé České správy jeskyní, České informační agentury životního 

prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny, pod kterou spadají správy CHKO. MŽP

                                                            
36

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-
Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky
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se v roce 1999 stalo nadřízeným orgánem Správy NP České Švýcarsko, který byl zřízen 

zákonem č. 161/1999 Sb.

V posledních 20 letech se působnost České inspekce životního prostředí rozšířila o 

nové oblasti. Do působnosti ČIŽP nyní patří také oblast integrované prevence, oblast 

geneticky modifikovaných organismů, oblast předcházení ekologické újmě a ochrana 

před chemickými látkami a směsmi. V oblasti nakládání s chemickými látkami a 

v oblasti geneticky modifikovaných organismů ČIŽP kontroluje dodržení povinností a 

v případě jejich porušení ukládá pokuty. V oblasti integrované prevence navíc hodnotí 

BAT (použití nejlepší možné technologie) a disponuje pravomocí nařídit omezení nebo

zastavení provozu zařízení. Ve věcech předcházení ekologické újmě ČIŽP zjišťuje a 

eviduje případy ekologické újmy, ukládá preventivní a následná opatření a ukládá 

pokuty.

Změny se týkají také Státního fondu životního prostředí. Novým příjmem SFŽP je 

od roku 2008 poplatek za likvidaci autovraků. Nejvýznamnější změnou je činnost fondu 

při čerpání financí z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu životního 

prostředí. Ačkoli Fond nerozhoduje přímo o poskytnutí evropské dotace, hraje v celém 

procesu důležitou administrativní funkci. Přijímá žádosti, vyplácí prostředky, kontroluje 

průběžně účel podpory a provádí závěrečné vyhodnocení projektů včetně případného 

vymáhání sankcí. O přiznání dotace rozhoduje ministr životního prostředí po 

projednání radou fondu.

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) byla zřízena rozhodnutím 

MŽP k 1. dubnu 2005 jako nástupce Českého ekologického ústavu. V jejím čele stojí 

ředitel jmenovaný ministrem životního prostředí. CENIA převzala činnosti vykonávané

Českým ekologickým ústavem, o nichž jsem se zmínil v předcházející podkapitole. 

Zákon o integrované prevenci rozšířil okruh Agenturou vykonávaných činností o 

odbornou pomoc orgánům veřejné správy v oblasti integrované prevence a o vedení 

Integrovaného registru znečišťování. CENIA dále provádí zkoušky odborné způsobilosti 

v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, zpracovává každoročně Zprávy o 

životním prostředí a podílí se na ekologické osvětě. Po vstupu do EU se CENIA stala

koordinačním orgánem pro spolupráci s Evropskou agenturou ochrany životního 

prostředí. Tím je myšlena zejména výměna informací o životním prostředí.
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V současnosti se CENIA dá charakterizovat jako pomocná a především informační 

instituce. Jejím prostřednictvím má být naplněno právo na informace o životním 

prostředí zakotvené v Listině. CENIA se zabývá zejména sběrem, kategorizací, 

vyhodnocováním a zveřejňováním informací o životním prostředí. Dále také odbornou 

pomocí orgánům státní správy při svém rozhodování. CENIA zveřejňuje informace

zejména prostřednictvím jednotného informačního systému. 

Jednotným informačním systémem o životním prostředí je v současnosti ISSaR, 

který obsahuje všechny dostupné statistické údaje o stavu životního prostředí. ISSaR je 

dostupný na webových stránkách CENIA. 

V oblasti ochrany přírody působí v současnosti AOPK (Agentura ochrany přírody a 

krajiny České republiky) a Správa jeskyní České republiky. AOPK vznikla v roce 1995 

jako nástupce Státního ústavu ochrany přírody. Státní ústav ochrany přírody se 

opatřením Ministerstva životního prostředí 7/95 rozdělil na AOPK a Správu ochrany 

přírody, která odborně zastřešila správy CHKO. V podstatě obě instituce vykonávaly 

paralelně tu samou činnost. Obě dvě organizace působily jako orgán, který metodicky, 

odborně a koncepčně působil při ochraně přírody a krajiny. Správa ochrany přírody 

odborně vedla jednotlivé správy CHKO. Nejednalo se o správní orgán, takže státní 

správu v CHKO vykonávaly správy a jim nadřízené MŽP. Vzhledem k neefektivitě této 

dvojkolejnosti došlo v roce 2006 ke sloučení obou institucí v jednu. 

AOPK je instituce vedená ředitelem, který je jmenován ministrem životního 

prostředí. Vnitřně se člení na pražské ředitelství a 24 detašovaných pracovišť, kterými 

jsou správy CHKO (mimo CHKO Šumava). Před reorganizací v roce 2010 existovalo i 6 

krajských středisek, která byla sloučena s blízkými správami CHKO. Agentura působí na 

územích CHKO a skrze ně i na maloplošných zvláště chráněných územích, která nejsou 

na území národních parků a vojenských újezdů.

Ačkoli jsou správy CHKO institucemi podřízenými agentuře, v oblasti výkonu státní 

správy je nadřízeným orgánem MŽP. Agentura stejně jako Správa ochrany přírody není 

správní úřad, proto je státní správa vykonávána správami CHKO. Význam AOPK při 

výkonu státní správy spočívá pouze v zajištění řádného výkonu státní správy správami 

CHKO prostřednictvím koordinace postupů a odborného vedení. Poslední pokus o 

změnu, která by z agentury učinila správní úřad, byl proveden v roce 2009, avšak Senát 

Parlamentu ČR jej neschválil. 



62

Jak z názvu agentury vyplývá, jejím hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny. 

AOPK kromě řízení CHKO vykonává odborné činnosti sloužící k ochraně přírody. Mezi

ně se řadí práce v terénu, zpracování stanovisek a plánů znaleckých posudků a práce 

s informacemi o přírodě. AOPK se rovněž podílí odborně a metodicky na vzniku a 

ochraně území soustavy NATURA a je vědeckým orgánem dle Úmluvy CITES. Na 

základě zákona o ochraně přírody a krajiny Agentura vyplácí náhrady za ztížené 

hospodaření v lesích a v zemědělství, dále pak zpracovává a realizuje záchranné plány 

zvláště ohrožených druhů. Prostřednictvím informačního systému ochrany přírody 

zpřístupňuje veřejnosti informace o stavu přírody. Z osvětové a publikační činnosti 

agentury stojí za zmínku provozování vlastní knihovny nebo vydávání časopisu Ochrana 

přírody.

AOPK novelou zřizovací listiny 12/95 získala správu nad zpřístupněnými jeskyněmi. 

Ta přešla 1. dubna 2006 na nově vzniklou správu jeskyní České republiky.

Správa jeskyní České republiky byla zřízena jako příspěvková organizace 

podléhající MŽP. Hlavním cílem a předmětem její činnosti je ochrana, péče a provoz 

zpřístupněných jeskyní. V současné době je ve správě Správy jeskyní ČR 14 

zpřístupněných jeskyní, mezi nimi například Punkevní a Koněpruské jeskyně. Se 

správou jeskyní souvisí průvodcovství, lodní doprava na řece Punkvě, výroba 

informačních materiálů, výzkum v jeskyních a další činnosti.

Soustavu institucí v resortu Ministerstva životního prostředí doplňují 2 veřejné 

výzkumné ústavy. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Oba ústavy vznikly za existence tzv. 

první republiky a mají tedy dlouhou tradici. První sídlí v Průhonicích a druhý v Praze. 

Účel vzniku, se kterým souvisí i hlavní náplň činnosti, nalezneme ve zřizovacích listinách 

obou institucí. VÚKOZ se zaměřuje na výzkum typů krajiny, výzkum biologické 

rozmanitosti a výzkum vlivu geneticky modifikovaných druhů na přírodní prostředí. 

VÚV TGM se zabývá odpady a obaly, protipovodňovými opatřeními, výzkumem 

vodních ekosystémů a odbornou ochranou vod.

Z dalších ministerstev dále z hlediska ochrany životního prostředí upadal význam 

Ministerstva zdravotnictví, upevnila se však pozice Ministerstva zemědělství.  

Z ostatních ústředních správních orgánů se ochrany životního prostředí dotýká 
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působnost Ministerstva obrany, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Českého 

báňského avšak nedošlo k významnějšímu vývoji pravomocí těchto úřadů.

Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené orgány hygienické služby ztratily své 

významné postavení při ochraně životního prostředí a nadále plní jen úlohu ochrany 

lidského zdraví. Vyhláška 45/1966 Sb., která upravovala hygienické požadavky ochrany 

ovzduší a vod, byla zrušena zákonem o ovzduší z roku 2001. Hygienickým stanicím 

v oblasti vod zůstala působnost pouze u vod určených pro potřeby lidí. Těmi jsou pitná 

voda a voda ke koupání. 

Ministerstvo zdravotnictví a orgány hygienické služby však i nadále vykonávají 

působnost při ochraně životního prostředí, avšak jejich význam je minimální.

Ministerstvo zdravotnictví disponuje působností například v oblasti předcházení 

ekologické újmě, v oblasti ochrany před chemickými látkami a GMO. Význam 

Ministerstva zdravotnictví a orgánů hygienické služby se v těchto oblastech omezuje 

převážně na zpracování analýz hodnocení rizik pro lidské zdraví, které obsahují možná 

rizika pro lidské zdraví. Nadále je významná úloha hygienické služby při ochraně 

lidského zdraví před hlukem.

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ochrany vod a lesa. 

V oblasti ochrany vod je společná působnost s MŽP. V oblasti ochrany lesa Ministerstvo 

zemědělství nevykonává státní správu pouze na území národních parků. Ochrany 

životního prostředí se týká působnost Mze v oblasti zemědělství, včetně ekologického 

zemědělství, rybářství a myslivosti. 

Vrátím-li se ke společné působnosti v oblasti ochrany vod, Ministerstvo 

zemědělství má obecnou působnost v ochraně vod, neboli má působnost ve všech 

otázkách, které zákon o vodách taxativně nesvěřuje MŽP. MŽP vykonává působnost ve 

věcech ochrany množství a jakosti podzemních a povrchových vod, zdrojů vod a 

přirozené akumulace vod. Společně obě ministerstva vydávají plány v oblasti vod a 

mají některé další pravomoci.

Ministerstvo zemědělství dohlíží na činnost správců vodních toků. Zřizuje a řídí 

Povodí Vltavy, Labe, Moravy, Odry a Ohře – státní podniky, které jsou správci 

významných vodních toků. Tyto podniky byly založeny již v roce 1966, za dobu své 

existence se však několikrát měnila jejich právní forma. V devadesátých letech se 

jednalo o akciové společnosti a v osmdesátých letech o národní podniky. U drobných 
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vodních toků je však situace složitější, funkci správců drobných toků vykonávají výše 

zmíněná Povodí, ale také lesy České republiky, s. p., obce, újezdní úřady a správy NP. 

Vnitřně se Povodí člení na ředitelství a územní závody. 

Správci vodních toků kontrolují a udržují vodní koryta, spravují vodní nádrže, 

odstraňují havárie a zajišťují řádný výkon práva nakládat s vodami a vykonávají některé 

další činnosti. Správce je oprávněn vstoupit na cizí pozemky při správě vodního toku a 

vyžadovat předložení povolení nebo souhlasu od třetích osob.

Pod Ministerstvo zemědělství spadá také Státní pozemkový úřad vzniklý na 

začátku roku 2013, který se dělí na krajské pozemkové úřady. Ten nahradil Pozemkový 

fond ČR, založený zákonem v roce 1991 a spravující pozemky ve vlastnictví státu. 

Z pohledu ochrany životního prostředí je nutné uvést, že úřad hospodaří se stavbami a 

vodními díly určenými k melioraci pozemků ve vlastnictví státu. Do působnosti úřadu 

patří pozemkové úpravy a vypořádání restitučních nároků, pokud jde o zemědělské 

nemovitosti. Úřad dále hospodaří s nemovitostmi ve vlastnictví státu.

Na území vojenských újezdů vykonávají státní správu újezdní úřady podřízené 

Ministerstvu obrany. Současný lesní zákon zřídil Vojenský lesní úřad se sídlem v Praze, 

který je podřízen Ministerstvu obrany. Úřad vykonává státní správu ve vojenských 

lesích dle lesního zákona ve věcech, o kterých by jinak rozhodovaly kraje a obce 

s rozšířenou působností, do roku 2002 okresní úřady. Při výkonu státní správy je 

Vojenský lesní úřad podřízen nikoli Ministerstvu obrany, ale Ministerstvu zemědělství.

Z dalších ústředních správních úřadů je nutné se zmínit o Státním úřadu pro 

jadernou bezpečnost, nástupci Československé komise pro atomovou energii. 

V devadesátých letech došlo k rozšiřování působnosti Úřadu. Byla zakotvena působnost 

Úřadu ve věcech prevence havárií, ve věcech ionizujícího záření a radioaktivních 

odpadů. Při Úřadu byly zřízeny dvě organizační složky, a to Státní ústav jaderné, 

biologické a chemické ochrany a Státní ústav radiační ochrany. Účelem těchto Ústavů 

je zejména výzkum a vývoj a odborná pomoc státní správě.

4.3.2. Regionální a místní úroveň

Na regionální úrovni je nutné se zaměřit na roky 2000 až 2002, kdy byla 

provedena reforma územní samosprávy. Na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. 

bylo k 1. lednu 2000 zřízeno 14 krajů jakožto vyšších územně samosprávních celků, 
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čímž byla naplněna dikce sedmé hlavy Ústavy. Svou činnost kraje zahájily až později, 

neboť zákon o krajích č. 129/2000 Sb., který blíže specifikoval organizaci krajů a jejich 

působnost, nabyl účinnost až volbami do krajských zastupitelstev na podzim roku 2000. 

Ustanovení zákona o výkonu přenesené působnosti nabyly účinnosti 1. ledna 2001. 

Vytvořením krajů byla dokončena první etapa reformy. Přesun kompetencí ze státu na 

kraje řešil zákon č. 132/2000 Sb., který novelizoval 55 zákonů.

Druhá etapa se týkala zrušení okresních úřadů a reformy státní správy 

vykonávané obecními úřady. Dosavadní dvoustupňové dělení obecních úřadů bylo 

doplněno o třetí stupeň, obce s rozšířenou působností. K tomu došlo novelou obecního 

zřízení č. č. 313/2002 Sb. v roce 2002 s účinností od 1. ledna 2003. Obvody obcí 

s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním zákonem byly stanoveny 

zákonem č.314/2002 Sb. Právě na obce s rozšířenou působností přešla drtivá většina 

pravomocí okresních úřadů, zbytek pravomocí přešel na krajské úřady. Obce 

s rozšířenou působností vykonávají státní správu ve větším obvodu než obce 

s pověřeným obecním úřadem a vykonávají většinu bývalých okresních úřadů, z toho 

důvodu jsou nazývány jako „malé okresy“. 

Okresní úřady byly zrušeny k 31. 12. 2002 na základě ustanovení § 44 zákona o 

okresních úřadech č. 147/2000 Sb. Tento zákon byl pouze dočasný. Přesun pravomocí 

okresních úřadů upravoval zákon č. 320/2002 Sb., který novelami příslušných zákonů 

přesunul pravomoci na kraje a obce s rozšířenou působností. Dle původního vládního 

návrhu měly okresní úřady zaniknout nabytím účinnosti zákona o krajích, avšak 

pozměňovacím návrhem příslušného výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl 

do zákona zakomponován dvouletý odklad zrušení okresních úřadů. Bylo to zejména 

z obavy, že by obce s pověřeným obecním úřadem přesun kompetencí nezvládly. 

Z tohoto důvodu byly později zřízeny obce s rozšířenou působností37. Přesun 

pravomocí okresních úřadů upravoval zákon č. 320/2002 Sb., který novelami 

příslušných zákonů přesunul pravomoci na kraje a obce všech typů.

Organizační struktura měst a obcí nedoznala výraznějších změn. Orgány krajů 

vesměs kopírují organizační strukturu obcí. Kraje jsou územní samosprávou na 

regionální úrovni, tudíž hospodaří s vlastním majetkem a spravují své záležitosti 

                                                            
37

Tomáš Dvořák, 2003: Zrušení okresních úřadů- druhá fáze reformy veřejné správy - UNES 2003/1
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samostatně. Kromě toho vykonávají též přenesenou působnost státní správy, která 

v oblasti ochrany životního prostředí dominuje. Orgány kraje jsou zastupitelstvo, rada, 

krajský úřad, výbory a komise jako orgány zvláštní. V čele krajů je hejtman, který 

zejména zastupuje kraj navenek a informuje veřejnost o činnosti kraje. 

Zastupitelstvo kraje je vrcholný orgán kraje v samostatné působnosti. Kromě 

pravomocí zastupitelstva v organizačních a majetkových záležitostech, kde je 

pravomoc totožná s pravomocí zastupitelstva obce, má zastupitelstvo kraje pravomoci 

další. Zastupitelstvo kraje má například právo zákonodárné iniciativy, stanoví dopravní 

obslužnost kraje, navrhuje Ústavnímu soudu zrušení právních předpisů pro rozpor se 

zákonem a volí zástupce kraje do Regionálních rad regionů soudržnosti. Zastupitelstvo

si může vyhradit i pravomoci rady kraje, které zákon striktně nesvěřuje jen radě kraje. 

Rada je výkonný orgán kraje, který plní úkoly v samostatné i přenesené 

působnosti. Výčet jejích pravomocí je opět velmi podobný radě obce. Mezi pravomoci 

rady se řadí kontrola hospodaření, majetkové úkony menšího rozsahu, vydávání 

nařízení kraje nebo stanovení počtu zaměstnanců kraje. Radu volí zastupitelstvo a mezi 

její členy patří hejtman a jeho náměstci. Zastupitelstvo si může zřizovat výbory jako své 

poradní a iniciativní orgány, v jejichž čele je vždy zastupitel. Povinně se zřizuje výbor 

kontrolní a výbor finanční. Rada si může zřídit komise jako své iniciativní a poradní

orgány.

Přenesená působnost krajů je až na výjimky vykonávána krajským úřadem. To

znamená, že značnou část činnosti krajského úřadu tvoří výkon státní správy. V čele 

krajského úřadu je ředitel, kterého odvolává a jmenuje se souhlasem ministra vnitra 

hejtman, tomu je také ředitel krajského úřadu odpovědný. Ředitel je vedoucí úřadu a 

nadřízený zaměstnancům úřadu. Vnitřně se úřad člení na odbory dle věcné 

příslušnosti. Ochrana životního prostředí je zajišťována specializovanými odbory 

životního prostředí s velmi širokou působností. V samostatné působnosti plní úřad jen 

úkoly uloženému mu zastupitelstvem nebo radou, avšak tyto úkoly tvoří minimum 

činnosti úřadu.

Obec v samostatné působnosti nadále řeší především otázky komunální ekologie, 

tedy čistotu obce, svoz komunálního odpadu a schvaluje územně plánovací 

dokumentaci. V této oblasti nenastaly výraznější změny. V přenesené působnosti došlo 

k rozšíření pravomocí obcí, zejména obcí s rozšířenou působností, z důvodu přesunu 
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kompetencí z okresních úřadů. Výkon státní správy ve věcech životního prostředí 

probíhá u obcí na pověřeném obecním úřadě a u obcí s rozšířenou působností na 

odborech životního prostředí, v některých případech spojených se stavebním úřadem.

Pro příklad výkonu přenesené působnosti obcemi využiji zákon o ochraně přírody 

a krajiny. Při ochraně přírody vykonávají státní správu všechny kategorie obcí. Každá 

obec je oprávněna uložit náhradní výsadbu při vydání povolení ke kácení dřevin. 

Pověřené obecní úřady vyhlašují památné stromy, dávají souhlasy k jejich ošetřování a 

sjednávají smlouvy o smluvně chráněném památném stromu. Obec s rozšířenou 

působností například vyhlašuje přechodně chráněné plochy a je oprávněna požadovat 

informace a přístup k paleontologickým nálezům. Obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností vykonávají v oblasti ochrany přírody a krajiny další pravomoci, které nejsou 

svěřeny jiným orgánům.

Kraje se podílejí na ochraně životního prostředí výkonem pravomocí 

v samostatné, ale zejména v přenesené působnosti. V samostatné působnosti kraje 

vydávají především koncepční dokumenty. Například krajský program snížení emisí 

znečišťujících látek v ovzduší, plán odpadového hospodářství, plány oblastí povodí a 

zásady územního rozvoje. Nejvýznamnější pravomoci v samostatné působnosti kraje 

vykonávají ve věcech integrované prevence. Pravomoci kraje v přenesené působnosti 

jsou častější a významnější pro ochranu životního prostředí. V přenesené působnosti 

rozhoduje krajský úřad například o zařazení do kategorie lesů, povoluje využití dravců 

k lovu, rozhoduje o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

vyhlašuje přírodní památky a rezervace.

Výkon státní správy na regionální a místní úrovni opět ukáži na příkladu ochrany 

vod, vyjdu z právního stavu na konci roku 2012. Na regionální a místní úrovni jsou 

vodoprávními úřady obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské 

úřady. Nejvíce pravomocemi při ochraně disponují kraje. Ty povolují akumulaci vod ve 

velkých vodních dílech a využití energetického potencionálu vod, povolují vypouštění 

odpadních vod z hornické činnosti, neodkladná opatření při haváriích a suchu aj. 

Nejméně pravomocí náleželo obcím. Obce pouze regulují obecné nakládání s vodami. 

Obce s rozšířenou působností například povolují odběr podzemních i povrchových vod 

nebo vydávají stanoviska k územně plánovací dokumentaci obcí v územním obvodu.
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4.3.3. Veřejné stráže

Veřejné stráže po roce 1993 prošly třemi výraznými změnami. Zřizování stráží 

přešlo s výjimkou stráže přírody na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Stráž 

přírody ustanovuje krajský úřad. Významnou změnou je zrušení vodní stráže bez 

náhrady vodním zákonem z roku 2001. Nejvýznamnější změna souvisí s ochranou stráží 

při výkonu jejich činnosti. Zákonem č. 238/1999 Sb. došlo k novelizaci trestního zákona 

a zákonů upravujících veřejné stráže. V trestním zákoně byla zvýšena trestněprávní 

ochrana členů veřejných stráží, jelikož byly nově zařazeny mezi veřejné činitele. Nový 

trestní zákoník zařadil tyto osoby pod pojem úřední osoby. Tím měla být zajištěna větší 

ochrana těchto osob při výkonu pravomocí stráže. Novela rovněž sjednotila a zpřísnila 

podmínky ustanovení fyzických osob do veřejné stráže. Nově je vyžadován věk 

minimálně 21 let a trestní bezúhonnost. Splnění odborných předpokladů zůstalo 

zachováno.
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5. Institucionální zajištění ochrany složek ŽP

Po výkladu o vývoji soustavy orgánů veřejné správy vykonávajících působnost 

v ochraně životního prostředí je nutné se blíže zaměřit na pravomoci těchto orgánů.

Tím je myšlen vývoj pravomocí a dalších činností vykonávaných orgány veřejné správy

při ochraně ŽP. Do ochrany životního prostředí lze zařadit mnoho oblastí. Z tohoto 

důvodu se zaměřím na ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Složkami 

životního prostředí jsou dle zákona o životním prostředí ovzduší, voda, půda, 

organismy a ekosystémy, horniny a energie. V této kapitole se budu věnovat ochraně 

ovzduší, vod, půdy, lesa a ochraně přírody a krajiny. Kromě ochrany složek životního 

prostředí se zaměřím také na jednu oblast ochrany před specifickými zdroji, konkrétně 

nakládání s odpady.

Cílem této kapitoly je pojednat o orgánech veřejné správy podílejících se na 

ochraně složek a o pravomocích, kterými tyto orgány disponují. Dále vyzdvihnout 

rozdíly právních úprav, aby byl zřetelný trend zvyšování standardů ochrany životního 

prostředí.

5.1. Ochrana ovzduší

5.1.1. 80. léta

V osmdesátých letech se na ochraně ovzduší podílely orgány hygienické služby, 

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství, Česká technická inspekce ochrany 

ovzduší a soustava národních výborů. To vyplývá z tehdy platné legislativy na ochranu 

ovzduší, především ze zákona č. 35/1967 Sb. o opatřeních proti znečištění ovzduší, 

který se omezoval na úpravu poplatkové povinnosti za znečišťování ovzduší, a vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně zdravých životních 

podmínek, která upravila hygienické požadavky na kvalitu ovzduší.

Orgány hygienické služby především stanovily hygienické limity znečišťování 

ovzduší a kontrolovaly jejich dodržování. Obecně limity znečištění ovzduší stanovili 

krajští a okresní hygienici. Limity znečištění nejškodlivějšími látkami a zásadní 

požadavky byly stanoveny ve směrnici hlavního hygienika. Od roku 1981 do roku 2000 

upravovala limity znečištění směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 58/1981 o 

zásadních hygienických požadavcích. Hygienické limity byly podniky povinny dodržovat 
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zejména při provozování činností, v jejichž důsledku docházelo ke znečištění ovzduší, 

ale také při stavbách a přestavbách výrobních zařízení. 

Orgány hygienické služby se podílely na kontrole dodržování limitů. Prováděly 

kontroly podniků včetně měření škodlivin, ale také například vydávaly závazné posudky 

projektových dokumentací z hlediska dodržení přípustných imisních limitů. Při 

zjištěných nedostatcích nedisponovala hygienická služba pravomocí přímo ukládat 

nápravná opatření. Orgány hygienické služby pouze navrhovaly zastavení výroby 

okresním národním výborům, které o těchto návrzích rozhodovaly. Pravomoc 

okresních národních výborů ukládat pokuty za porušení povinností vyplývajících 

z právních předpisů upravujících vytváření zdravých životních podmínek byla zakotvena 

v zákoně č. 36/1975 Sb.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství dohlíželo na podřízené instituce, 

podporovalo výzkum a zpracovávalo koncepce v rámci resortu. Z výkonu státní správy 

je nutné zmínit pravomoc Ministerstva vyjadřovat se k projektové dokumentaci 

významných staveb z hlediska znečišťování ovzduší. Ministerstvo disponovalo 

financemi v rámci Fondu ochrany ovzduší a bylo nadřízeným orgánem České technické 

inspekce ochrany ovzduší. 

Úkolem Inspekce bylo především dohlížet na dodržování předpisů na ochranu 

ovzduší a kontrolovat provoz firem znečišťujících ovzduší. Inspekce nedisponovala 

pravomocí ukládat pokuty, pouze navrhovala potrestání příslušným národním 

výborům. Po projednání s hygienickou službou byla oprávněna sama ukládat opatření 

k omezení znečišťování. Dále Inspekce dohlížela na výstavbu a funkčnost zařízení 

omezujících znečišťování, zajišťovala vlastní měření imisí a vypracovávala znalecké 

posudky. Inspektoři byli za účelem řádně provedené kontroly oprávněni vstupovat do 

podniků, staveb a vyžadovat nezbytné údaje a dokumenty.

Okresní národní výbory ukládaly pokuty za správní delikty. Skutkové podstaty 

správních deliktů se zužovaly pouze na porušení nápravných opatření Inspekce, 

hygienických limitů a nesplnění poplatkové povinnosti. Rovněž rozhodovaly o výši 

poplatků za znečišťování ovzduší. 

Výše poplatku se určovala na základě zákona č.35/1967 Sb. dle typu činnosti, při 

které dochází k znečišťování, plus přirážka na základě zasaženého území. Největší 

přirážka byla 100 % v lázeňských oblastech a nejmenší 20 % v průmyslových oblastech. 
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Zákon umožňoval řadu výjimek z poplatkové povinnosti. Výjimky se týkaly malých 

znečišťovatelů, použití nejlepší možné technologie nebo při vedení parní trakce. Výše 

poplatků nikterak nemotivovala k modernizaci výroby. Od počátku platnosti zákona 

nedošlo k valorizaci výše poplatků. V osmdesátých letech tak byla výše poplatků 

zanedbatelná v porovnání s náklady na modernizaci výroby.

5.1.2. Po roce 1990

Po změně společenských poměrů byl na ochranu ovzduší kladen mnohem větší 

důraz. Ovzduší, resp. jeho kvalita, bylo silně znehodnoceno průmyslovými exhalacemi, 

což bylo velmi negativně vnímáno obyvatelstvem. Do té doby nedostatečnou úpravu 

bylo nutné nahradit novou, která by ochranu ovzduší pojala komplexněji. V roce 1991 

byl přijat zákon č. 309/1991 Sb. o ovzduší a zákon č. 389/1991 Sb. upravující státní 

správu při ochraně ovzduší. Došlo ke zpřísnění ochrany a rozšíření působnosti orgánů 

státní správy. V devadesátých letech zajišťovaly ochranu ovzduší obce a okresní úřady 

na místní a regionální úrovni, na celostátní úrovni působila Česká inspekce životního 

prostředí a Ministerstvo životního prostředí.

Zákon o ovzduší upravil přísněji poplatkovou povinnost. Došlo k odstranění 

početných výjimek z této povinnosti, nově se pouze promíjela část poplatku při 

investicích do snižování emisí. O poplatcích rozhodovala Česká inspekce životního 

prostředí, pokud šlo o velké zdroje, a okresní úřady a obce u středních, resp. malých 

zdrojů. Nově byla zakotvena povinnost zveřejňovat informace o stavu ovzduší orgány 

státní správy.

U oprávnění ČIŽP došlo k výrazným změnám v souvislosti s reformou inspekčních 

orgánů a začlenění České technické inspekce ochrany ovzduší do České inspekce 

životního prostředí. Inspekce se stala vykonavatelem státní správy a dotčeným 

orgánem ochrany ovzduší. S tím souvisí pravomoc samostatně ukládat pokuty a 

povinnosti i bez projednání s hygienickou službou. Pokuty ČIŽP mohla uložit pouze 

provozovateli velkých nebo středních zdrojů. Nově ČIŽP stanovila rozhodnutím emisní 

limity a kontrolovala jejich dodržování, dále pak kontrolovala dodržování opatření při 

vyhlášené smogové situaci. Ostatní pravomoci bývalé České technické inspekce ovzduší 

zůstaly zachovány.



72

MŽP především řídilo výkon státní správy při ochraně ovzduší. Pro ochranu 

životního prostředí byla stejně významná činnost Ministerstva při tvorbě koncepcí 

ochrany ovzduší a podzákonná normotvorba Ministerstva. Cíle při ochraně ovzduší 

obsahoval Duhový program i po něm následující Státní politiky životního prostředí. 

Podzákonná normotvorba stanovila emisní limity znečišťování, vymezovala území 

vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanovila celkové množství látek ohrožujících 

ozónovou vrstvu, které bylo možno vyrobit nebo dovézt.

Na regionální a místní úrovni zajišťovaly ochranu ovzduší okresní úřady a obce. 

Činnost okresních úřadů se převážně soustředila na běžnou správní agendu. Zákon o 

ovzduší nově upravoval smogovou situaci, kterou zákon definoval jako silně znečištěné 

ovzduší překračující zvláštní imisní limit. Při vyhlášené smogové situaci byly okresní 

úřady nebo obce oprávněny vyhlašovat regulační opatření směřující ke zlepšení stavu 

ovzduší. 

Obce kontrolovaly malé zdroje znečišťování, emise mobilních zdrojů a vypouštění 

tmavého kouře. Do roku 2000 působily při ochraně ovzduší též hygienické stanice na 

základě vyhlášky 45/1966 Sb., avšak rozsah jejich pravomocí zůstal nezměněn.

Oproti 80. letům došlo k podstatnému rozšíření skutkových podstat správních 

deliktů na úseku ochrany ovzduší i navýšení maximálních částek pokut. Správním 

deliktem bylo nově například porušení emisních limitů, porušení opatření při smogové 

situaci, neposkytnutí informací státní správě a také znemožnění kontroly zařízení 

způsobující znečišťování ovzduší. O pokutách rozhodovala ve většině případů Česká 

inspekce životního prostředí, která byla oprávněna uložit též povinnost zastavit provoz 

zařízení. Obec rozhodovala o uložení pokut za porušení limitu tmavosti kouře nebo za 

porušení opatření při smogové situaci.

Nově byla založena odpovědnost za přestupky fyzických osob. O přestupcích 

rozhodovaly okresní úřady dle § 45 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Skutkovou 

podstatou přestupku bylo porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů na 

ochranu ovzduší.

Důležité je se zmínit o promítnutí Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 

jejího Montrealského protokolu do našeho právního řádu. V devadesátých letech tuto 

oblast upravovaly zákony č. 211/1993 Sb. a č. 86/1995 Sb. Zákon z roku 1993 

obsahoval pouze zákaz výroby a dovozu vyjmenovaných látek. O pokutách za porušení 
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těchto zákazů rozhodovala ČIŽP. Úprava z roku 1995 byla komplexnější a umožňovala 

v případech, kdy nebyla alternativa, zacházení se zakázanými látkami na základě 

povolení MŽP. To bylo dle zákona také povinno zveřejňovat informace o stavu ozonové 

vrstvy a spotřebě zakázaných látek. Zákon rovněž zakotvil poplatkovou povinnost pro 

dovozce a výrobce zakázaných látek. Poplatek byl příjmem SFŽP. Stejně jako 

v předchozí právní úpravě dohlížela na plnění povinností a ukládala sankce Česká 

inspekce životního prostředí.

5.1.3. Po roce 2000

Pro přehlednost přeskočím úpravu dle zákona o ovzduší z roku 2002. V něm byla 

organizace státní správy upravena až na výjimky totožně jako v současnosti platná 

právní úprava, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Výjimkou je například zahrnutí 

právní úpravy přestupků do zákona o ovzduší, pravomoc zřídit nízkoemisní zóny 

v obcích a institut pověřených osob. Naopak zákon o ovzduší z roku 2002 oproti 

současnosti obsahoval úpravu ochrany ozonové vrstvy. 

Oproti devadesátým letům se na ochraně ovzduší podílí i celní správa a 

Ministerstvo zdravotnictví, ale jejich význam není velký. Nejvíce se na ochraně ovzduší 

podílí MŽP, ČIŽP, krajské úřady, obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností. 

Do působnosti Celní správy ČR spadá dle zákona o ovzduší oblast poplatků za 

znečišťování, oblast paliv a biopaliv a vybírání pokut. Celní správa vybírá a zajišťuje 

správu poplatků za znečišťování ovzduší. Ve věcech biopaliv je oprávněna Celní služba 

udělovat pokuty za porušení povinností a dále vykonává činnosti evidenčního 

charakteru. Celní služba také kontroluje vývoz a dovoz látek poškozujících ozonovou 

vrstvu na základě zákona č. 73/2012 Sb. o látkách poškozujících ozonovou vrstvu. 

Ministerstvo zdravotnictví dohlíží na ochranu lidského zdraví. Z toho důvodu organizuje 

vlastní měření znečištění ovzduší, hodnotí zdravotní rizika a na jejich základě případně 

navrhuje zpřísnění imisních limitů.

Současný zákon o ovzduší upravuje informování veřejnosti detailněji než 

v devadesátých letech. Sdělování informací se děje prostřednictvím informačního 

systému spravovaného MŽP nazvaného ISKO. Součástí systému je Imisní informační 

systém a registr emisí a zdrojů znečišťování. Dalším rozdílem oproti devadesátým 
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letům je povinnost sdělovat údaje o ovzduší Evropské unii, což se děje prostřednictvím 

agentury CENIA.

Právní úprava poplatků za znečišťování ovzduší se oproti devadesátým letům 

vrátila k výjimkám ze socialistického zákonodárství. Avšak zákon je dnes mnohem 

přísnější ve vymezení kritérií pro jejich udělení. Výjimky se udělují v případě malého 

výměru poplatku, provedení investic za účelem snížení emisí a v případě 

nespecifikování BAT pro příslušný zdroj. Ve státní správě poplatků má působnost 

krajský úřad. Ten vyměřuje výši poplatků na základě poplatkových přiznání, které mu 

jsou znečišťovatelé povinni podávat. Do roku 2016 jsou poplatky pouze příjmem SFŽP, 

poté půjde o dělený příjem mezi fond, kraj a obec.

MŽP na základě současného zákona o ovzduší disponuje početnými pravomocemi. 

Významné je stanovení obecných a specifických emisních limitů a technických 

podmínek provozu zdrojů znečištění v jím vydané prováděcí vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

S tím souvisí povinnost MŽP provádět monitoring stavu ovzduší a následně hodnotit

výsledky měření dle území a limitů uvedených v zákoně. Kontrolu dodržování emisních 

limitů provádí ČIŽP. Ministerstvo též klasifikuje zdroje využívající dosud nepoužívanou 

technologii a stanoví pro ně emisní limity a dále stanoví, zda jsou nutná kompenzační 

opatření, provozní řád nebo rozptylová studie. 

Z koncepčních dokumentů vydávaných MŽP je nutné zmínit Národní program 

snižování emisí, vydaný nejméně jednou za 4 roky a obsahující opatření nutná ke 

snížení znečištění ovzduší. V současné době je platný Národní program snižování emisí 

ze dne 11. 6. 2007. MŽP také vydává Program zlepšování kvality ovzduší. Program 

zlepšování kvality ovzduší je vydáván ve spolupráci s orgány územní samosprávy 

formou opatření obecné povahy ve zvláště postižených oblastí. Obsah Programu 

orgány kraje zohledňují v podmínkách provozu zdroje stanovených v povolení provozu. 

Do roku 2012 vydávaly Programy zlepšování kvality ovzduší kraje pro svá území formou 

nařízení. 

MŽP vydává stanoviska k Politice územního rozvoje a k Zásadám územního rozvoje 

krajů, vydává také závazná stanoviska k umístění staveb velkých parkovišť a vytížených 

pozemních komunikací. Rovněž vykonává vrchní dozor. Závazná stanoviska při ochraně 

ovzduší vydávají také kraje v případě územně plánovacích dokumentací obcí a obce 

v územním a stavebním řízení.
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Oproti právní úpravě v devadesátých letech je novou pravomocí MŽP autorizování 

osob. Jen autorizované osoby mohou provádět například jednorázové měření emisí, 

měření znečištění ovzduší nebo zpracovávat odborné posudky. Oproti zákonu o 

ovzduší z roku 2002 je v současnosti autorizace nutná také pro měření skleníkových 

plynů. Předpokladem udělení akreditace je prokázání odborných znalostí.

Působnost krajů při ochraně ovzduší se v současnosti zužuje na zdroje znečištění 

uvedené v příloze 2 zákona o ovzduší, například jde o energetiku, chemický průmysl a 

zpracování nerostných surovin. Krajský úřad povoluje provoz výše zmíněných zdrojů a 

vydává závazná stanoviska k umístění a stavbě těchto zdrojů v územním a stavebním 

řízením.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají stanoviska v územně 

plánovacím a stavebním řízení, ostatní obce mají právo se vyjadřovat v těchto řízeních. 

Dosud nevyužívanou novou pravomocí památkově chráněných, lázeňských či 

nadlimitně znečištěných obcí je zřizování tzv. nízkoemisních zón, jejichž principem je 

zákaz vjezdu motorových vozidel nesplňujících stanovené emisní limity.

S nízkoemisními zónami souvisí i zcela nově zakotvená pravomoc MŽP pověřit

právnickou nebo fyzickou osobu distribucí emisních plaket na základě veřejnoprávní 

smlouvy.

Smogové situace jsou institucionálně zajištěny obdobně jako v devadesátých 

letech. Smogové situace jsou stejně jako v devadesátých letech vyhlašovány a 

ukončovány na centrální úrovni MŽP, na regionální a místní úrovni jsou přijímána 

opatření ke zlepšení ovzduší. Krajské úřady zákonem stanoveným zdrojům ukládají 

zvláštní podmínky provozu a obce mohou vyhlásit regulační řád, spočívající v omezení 

dopravy v obci.

Do přijetí současného zákona o ovzduší nadále platilo, že o přestupcích 

rozhodovaly obce s rozšířenou působností na základě § 45 zákona o přestupcích a o 

správních deliktech rozhodovala ČIŽP a obce s rozšířenou působností.

Současný zákon o ovzduší rozšířil oproti právní úpravě výčet skutkových podstat 

deliktů. O deliktech ve věcech ochrany ovzduší rozhodují obce s rozšířenou působností 

a Česká inspekce životního prostředí. Obecně lze říci, že ČIŽP ukládá sankce za správní 

delikty a obecní úřad obce s rozšířenou působností za přestupky fyzických osob. Výčet 

skutkových podstat je široký. Skutkové podstaty deliktů se týkají zejména spalování 



76

nekvalitních nebo nebezpečných paliv, technických nedostatků na těchto zdrojích, 

například neobdržení povolení nebo nesplnění podmínek povolení provozování zdroje. 

Skutkovou podstatou správních deliktů je také porušení povinností dodavateli 

pohonných hmot a provozovateli spaloven odpadů. Sankcemi zákon rozumí peněžní 

pokuty a nápravná opatření ke sjednání nápravy, v krajním případě uložení zákazu 

provozu zařízení.

Oblast ochrany ozonové vrstvy byla obsažena v zákoně o ovzduší z roku 2002. Od 

roku 2012 je samostatně v zákoně č. 73/2012 Sb. a dále je upravena evropským 

právem. Institucionálně je systém zajištěn stejně jako v devadesátých letech MŽP a 

ČIŽP. Poplatky jsou i nadále příjmem SFŽP. Změnou je nově zakotvená působnost 

celních orgánů, které dohlíží na řádný vývoz a dovoz regulovaných látek. Změněny byly 

pouze pravomoci MŽP, pravomoci ČIŽP zůstaly nezměněny. Výjimky ze zákazů plynou 

přímo z evropského práva. Vývoz i dovoz zakázaných látek v současnosti povoluje 

Evropská komise, ne MŽP. MŽP pouze vydává certifikáty opravňující k zacházení 

s regulovanými látkami a vydává povolení k činnosti hodnotících a atestačních osob. 

Hodnotící osoby zkoušejí uchazeče o certifikát, atestační osoba pak provádí školení 

těchto uchazečů. 

Po vstupu České republiky do EU přibyl do našeho právního řádu nový ekonomický 

nástroj ochrany ovzduší, a to obchodování s povolenkami na vypouštění emisí 

skleníkových plynů. Jde o nástroj stimulující snižování emisí stanovených látek 

prostřednictvím systému, kdy celkové množství povolenek je omezeno. Subjekty 

s nevyužitými povolenkami tyto povolenky prodávají subjektům, které nemají 

dostatečné množství povolenek. Česká právní úprava navazuje na právní předpisy EU

v této oblasti. V našem právním řádu je oblast obchodování s povolenkami upravena, 

nepočítáme-li evropskou legislativu, zákony č. 695/2004 Sb. a pozdější změny 

v evropské legislativě zapracovávající přijatý nový zákon č. 383/2012 Sb. Rozdíly mezi 

oběma úpravami vychází ze změn evropského práva.  Jde především o zahrnutí letecké 

dopravy do systému obchodování s emisemi, vyjmutí energetiky z bezplatného 

přidělování emisních povolenek a Evropskou komisí určené celkové množství 

povolenek v EU, což nahradilo Národní alokační plány pro delší období.
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Institucionálně je celý systém zajišťovaný MŽP a ČIŽP. MŽP plní úkoly státní správy 

a ČIŽP dozírá na plnění povinností fyzickými a právnickými osobami, od roku 2012 též 

provozovateli letadla.

Současná právní úprava z roku 2012 zakotvila dohled České národní banky nad 

dražbou povolenek. Do působnosti ČNB patří také rozhodování o správních deliktech 

spáchaných v souvislosti s dražbami povolenek, například manipulování s trhem 

dražených produktů nebo zneužití důvěrné informace zasvěcenou osobou v souvislosti 

s dražbou. 

Kromě státních orgánů hraje důležitou roli správce národního rejstříku 

obchodování s povolenkami (do roku 2007 registr). „Rejstřík slouží především k přesné 

evidenci vydávání, držení, převádění a rušení povolenek“38. V současnosti probíhá 

přechod na jednotný rejstřík Unie. Správcem rejstříku je od roku 2005 na základě 

pověření Ministerstva životního prostředí OTE, a.s. Správce administruje rejstřík, 

vydává provozovatelům povolenky na základě rozhodnutí Ministerstva, dříve na 

základě Národního alokačního plánu, a draží povolenky.

MŽP při výkonu státní správy zejména uděluje povolení k emisím skleníkových 

plynů, rozhoduje o jeho změnách a o zrušení povolení a také rozhoduje o přidělení 

bezplatných povolenek. MŽP dále plní roli nadřízeného a odvolacího orgánu ČIŽP. 

Ministerstvo životního prostředí plní též úkoly vyplývající z členství naší země v EU. 

Zajišťuje zavádění evropského práva a podává zprávy o plnění evropského práva. 

Nutné je též se zmínit o informační povinnosti MŽP. To je povinno zveřejňovat 

informace o množství, přidělení, monitoringu a ověřování povolenek.

O správních deliktech dle zákona o obchodování s emisemi rozhoduje kromě výše 

zmíněné ČNB Ministerstvo životního prostředí a ČIŽP. MŽP rozhoduje v případě 

nevyřazení povolenek z obchodování a dle současné právní úpravy také o správních 

deliktech souvisejících s udělováním bezplatných povolenek při modernizaci výroby 

elektřiny. V ostatních případech rozhoduje o správních deliktech ČIŽP. Jde například o 

správní delikty spočívající v provozování zařízení bez povolení, neoznámení změn údajů 

v povolení nebo rejstříku a nepožádání o zřízení účtu v rejstříku. Současná právní 

úprava rozšířila výčet skutkových podstat správních deliktů o skutkové podstaty týkající 

se provozovatelů letadla a oblasti monitoringu emisí.

                                                            
38 http://www.ote-cr.cz/povolenky
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5.2. Ochrana vod

5.2.1. 80. léta

Ochrana vod se po celá osmdesátá léta řídila zákonem č. 138/1973 Sb. o vodách a 

zákonem č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství. V osmdesátých 

letech vykonávaly pravomoci v oblasti ochrany vod národní výbory všech stupňů, 

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a jemu podřízená Česká vodohospodářská 

inspekce. Legislativa upravující výkon státní správy se měnila pouze v roce 1982 

v souvislosti se zavedením tzv. střediskových obcí. Na národní výbory střediskových 

obcí přešla velká část pravomocí vykonávaných běžnými místními národními výbory. 

Byla tak zeslabena úloha místních národních výborů ve prospěch městských národních 

výborů. Národní výbory vykonávaly spíše administrativní činnosti, zatímco Ministerstvo 

na republikové úrovni vykonávalo především dozorové a koncepční pravomoci.

Dvěma pravomocemi disponovala vláda ČSR, která vyhlašovala vládním nařízením 

oblasti přirozené akumulace vod a stanovila činnosti, které v těchto oblastech 

z důvodu ochrany vod byly zakázané či omezené. O těchto omezeních se zmíním 

později. Vláda rovněž stanovila výši úplat ve vodním hospodářství na základě vodního 

zákona nařízením vlády č. 35/1979 Sb., novelizovaného v roce 1988 nařízením vlády č. 

91/1988 Sb.

Zákon přímo určoval úplatu nákladů spojených se správou vodního toku, ale 

v prováděcím nařízení byla tato úplata označena jako úplata za odběr vody z vodních 

toků. Ta se platila správci vodního toku při odběru vody překračujícím limit uvedený v 

zákoně. Zákon i nařízení definovalo řadu výjimek, které okruh plátců zužovaly. 

Osvobozeno bylo napouštění rybníků, odběr vody pro lesní a zemědělskou výrobu a 

napouštění koupališť. Zákon zakotvil úhradu za vypouštění odpadních vod a dále dával 

možnost vládě zavést úplaty za odběr podzemní vody, za zajišťování splavnosti vodních 

toků a za využívání vodních děl k plavbě. Nařízení o úplatách ve vodním hospodářství 

ukotvilo pouze úplatu za odběr podzemní vody.  Od této úplaty byla osvobozena řada 

výjimek. Například odběr za účelem pitné vody nebo pro potřeby obrany státu. Úplata 

za vypouštění odpadních vod se stanovila dle množství vypouštěných škodlivých látek a 

osvobozeny byly zdroje znečištění, u nichž nedošlo k překročení limitu obsaženého 

v nařízení. Úplaty byly placeny správcům vodních toků, kteří stanovili výši úplaty.
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Ministerstvo lesního a vodního hospodářství řídilo výkon státní správy a provádělo 

vrchní dozor. Z koncepčních činností Ministerstva byla nejvýznamnější pravomoc 

vydávat Směrný vodohospodářský plán. To byl dokument obsahující velikost zásob 

povrchových a podzemních vod včetně jejich kvality a plán na jejich nejúčelnější využití 

v souladu s pětiletými plány. Z toho vyplývá, že ochrana vod byla upozaděna zájmem 

státu na zajištění vody jako suroviny nutné pro zajištění růstu objemu průmyslové 

výroby. To bylo v rozporu s úkolem Ministerstva stanoveným zákonem o státní správě 

ve vodním hospodářství. V něm se mimo jiné pravilo, že úkolem Ministerstva je chránit 

přirozenou akumulaci vod, vodní toky a kvalitu podzemních i povrchových vod. 

Ministerstvo dále pečovalo o splavnost vodních toků. Z toho důvodu řídilo jemu 

podřízené právnické osoby, správce vodních toků, a zajišťovalo výzkumné činnosti 

v oblasti vod. Poslední významný okruh působnosti se týkal vodních děl. Ministerstvo 

řídilo přípravu a výstavbu soustavy vodních děl a následně schvalovalo pro jednotlivá 

vodní díla manipulační řády, které usměrňovaly nakládání s vodou ve vodních dílech.

Působností při ochraně vod disponovaly všechny stupně národních výborů. 

Působnost okresních národních výborů byla stanovena jako zbytková. Okresní národní 

výbory například povolovaly menší vodní nádrže a vodní elektrárny, těžbu bahna a 

písku z vodních koryt, a kácení stromů v zátopových územích. 

Po novele zákona o národních výborech v roce 1982 místním národním výborům 

zůstala pouze pravomoc omezit nebo zakázat obecné užívání vod. Městské národní 

výbory a národní výbory ve střediskových obcích disponovaly širšími pravomocemi. 

Povolovaly zvláštní nakládání s vodami, čímž je myšlen odběr vody, vypouštění 

odpadních vod nebo odběr důlních vod, a také povolovaly menší vodní díla sloužící pro 

odběr vod nebo pro odvodnění pozemků. Z dalších správních činností městských 

národních výborů je nutné zmínit souhlasy a vyjádření. Národní výbory se vyjadřovaly 

k investičním akcím z pohledu ochrany. Jejich souhlas byl nutný ke stavbám 

nevyžadujícím stavební povolení, které měly vliv na vodní poměry.

Krajské národní výbory disponovaly významnými a početnými pravomocemi. 

Kromě vydávání vyjádření a souhlasů ve vodním hospodářství zejména vykonávaly 

státní správu velkých vodních děl sloužících k zadržování vody nebo k energetickým

účelům, odvodňovacích staveb a protipovodňových opatření přesahujících území 

okresu. Z hlediska ochrany vod bylo stejně důležité povolování zvláštního nakládání 
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s vodami v některých případech. Mezi tyto případy patřil odběr vody pro potřeby 

veřejných vodovodů na území více okresů, vypouštění odpadních vod z kanalizace, 

průmyslu, zemědělství a zdravotnických zařízení. 

Dozor nad plněním povinností plynoucích z právních předpisů na ochranu vod 

vykonávaly národní výbory. Ty byly oprávněny si vyžádat odbornou pomoc dalších 

státních orgánů, zejména Česká vodohospodářské inspekce. Národními výbory 

pověřené osoby byly oprávněny vstupovat za účelem kontroly na pozemky, do staveb a 

závodů. Vodohospodářská inspekce vykonávala dozor v oblastech, ve kterých 

vykonávalo dozor Ministerstvo lesního a vodního hospodářství, a odborně pomáhala 

orgánům státní správy. Zejména iniciovala ukládání pokut a nápravných opatření. 

V oblasti ukládání pokut za správní delikty je důležité vládní nařízení č. 26/1975 

Sb., které detailně upravovalo skutkové podstaty deliktů a výši pokut. O správních 

deliktech rozhodovaly okresní národní výbory. Pokuty se ukládaly za nedovolené užití 

vod, nedovolené vypouštění odpadních vod, za nakládání s látkami škodlivými vodám a 

za porušení dalších povinností. Důležité je zmínit přísný postih při recidivě v podobě 

dvojnásobku pokuty. Oproti dnešní úpravě existovalo méně skutkových podstat a 

maximální částky pokut byly nižší. Odpovídaly současným pokutám za přestupky ve 

vodním hospodářství a byly výrazně nižší než současná výše pokut za správní delikty.

Odpovědnost za přestupky ve vodním hospodářství byly zakotveny v § 8 zákona č. 

60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. O 

přestupcích rozhodovaly stejně jako o správních deliktech okresní národní výbory. 

Skutkovou podstatou bylo porušení povinností při ochraně vod a vodních děl a zvláštní 

užívání vod bez povolení nebo v rozporu s ním.

5.2.2. Po roce 1990

V první polovině devadesátých let se změny v ochraně vod týkaly výhradně 

institucionálního zabezpečení. Důležitý je zákon o okresních úřadech, který řešil 

přechod pravomocí ze zrušených národních výborů na okresní úřady a zákon č. 

23/1992 Sb., který zakotvil působnost ČIŽP při ochraně vod a zapracoval do zákona 

změny působnosti orgánů státní správy vyplývající z reformy státní správy v roce 1990. 

Působnost České inspekce životního prostředí ve věcech ochrany vod zakotvila 

novela zákona o státní správě ve vodním hospodářství č. 23/1992 Sb. Na základě této 
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novely ČIŽP dohlížela na vypouštění odpadních vod, na čističky odpadních vod a 

obecně na znečišťování vod. Při zjištění nedostatků byla ČIŽP oprávněna zastavit 

provoz nebo uložit jiná nápravná opatření k odstranění nedostatků. Stejnou novelou 

byly zřízeny povodňové komise obcí, povodňové komise povodí a Ústřední povodňová 

komise, všechny jmenované vládou. Předsedou Ústřední povodňové komise byl ministr 

životního prostředí. Hlavním účelem těchto komisí bylo řídit a koordinovat ochranu 

před povodní v době jejího trvání.

Po zrušení národních výborů největším množstvím pravomocí disponovaly okresní 

úřady, na které přešly pravomoci okresních národních výborů a většina pravomocí 

krajských národních výborů. Na ochraně vod se také podílely obce, MŽP a Mze. O 

vývoji působnosti obou ministerstev při ochraně vod jsem se zmínil v kapitole o vývoji 

institucionálního zabezpečení.

Ochrana vod se po celá devadesátá léta i nadále řídila zákonem č. 138/1973 Sb. o 

vodách a zákonem č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, přičemž po 

roce 1990 nebyla právní úprava výrazně měněna. Právní úprava ochrany vod doznala 

změn pouze v roce 1998, kdy byl přijat zákon č. 58/1998 Sb. o poplatcích za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a zákon č. 14/1998 Sb., který novelizoval zákon o 

vodách.

Nejvýznamnější změnou v druhé polovině devadesátých let bylo přijetí nové 

úpravy poplatku za vypouštění odpadních vod v zákoně č. 58/1998 Sb. z důvodu, že 

dosavadní úprava nevyvíjela ekonomický tlak na zlepšování kvality vod.39  Zákon nově 

zakotvil poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod a za znečištění odpadních vod 

a nově upravil poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tyto 

poplatky nově administrovala ČIŽP, která na základě poplatkového přiznání vyměřovala 

poplatek, případně schvalovala odklad a prominutí části poplatku. Poplatky bylo možno 

odložit a prominout pouze tehdy, pokud provozovatel zařízení investoval do snížení 

množství a míry znečištění jím vypouštěných odpadních vod. Novela stanovila, že 

kontrolu měření objemu odpadních vod a kontrolní rozbory odpadních vod mohou 

vykonávat pouze osoby autorizované MŽP. Seznam těchto osob a laboratoří se 

zveřejňuje ve Věstníku MŽP. Úplaty za odběr povrchové vody z vodních toků a odběr 

podzemní vody nadále administrovali správci vodních toků.

                                                            
39 Důvodová zpráva k zákonu č. 58/1998 Sb.
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Zákon č. 14/1998 Sb. zpřísnil úpravu nápravných opatření a upravil ochranná 

pásma vodních zdrojů. Ty již nepodléhaly hygienickým předpisům. Ustanovení o 

pásmech hygienické ochrany ve vyhlášce o vytváření zdravých životních podmínek byla 

zrušena. To mělo umožnit individuální přístup při zřizování ochranných pásem40. Také 

bylo zrušeno zmocnění vlády k udělení výjimek z ochrany, jejichž stanovení bylo 

zejména před rokem 1990 velmi časté a vedlo ke kritickému znečištění vod na území 

státu. Z pohledu institucionálního zabezpečení je důležité, že za správce méně 

významných toků mohly být určeny i osoby odlišné od Povodí, podniků spravovaných 

ministerstvem zemědělství. Například vlastníci pozemků nebo obce, jejichž územím 

vodní tok protéká.

Rozhodování o správních deliktech a ukládání pokut za ně nově připadlo ČIŽP a 

okresním úřadům. V průběhu devadesátých let docházelo pouze k valorizování sazeb 

pokut, nikoli k rozšiřování skutkových podstat správních deliktů.

Přestupky byly nově upraveny v § 34 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. O 

přestupcích rozhodovaly pouze okresní úřady. Pokud jde o skutkové podstaty, došlo 

k rozvedení porušení povinností při ochraně vod a vodních děl. Šlo například o zřízení 

vodního díla a vypuštění odpadní vody bez povolení nebo o znečištění vod. 

5.2.3. Po roce 2000

Na přelomu tisíciletí byly novelou zákona o státní správě ve vodním hospodářství 

zařazeny mezi vodoprávní orgány kraje, které nově v přenesené působnosti vykonávaly 

některé pravomoci dříve náležející Mze. Šlo o pravomoci, které přešly na ústřední 

orgán státní správy v roce 1990 z krajských národních výborů. Konkrétně šlo o

pravomoc rozhodovat o hraničních tocích a opatřeních v případě sucha, které 

přesahuje území okresu, a dále pravomoc schvalovat manipulační řády soustav vodních

děl.

Tento právní stav nevydržel dlouho, již v roce 2001 byl přijat současný zákon o 

vodách, zákon č.254/2001 Sb. Důležité je uvést, že výkon státní správy byl upraven 

přímo v tomto zákoně. Zákon o vodách byl schválen v podobě, která stále počítala 

s existencí okresních úřadů, jejichž pravomoci byly vymezeny jako zbytkové. Po zrušení 

                                                            
40 Důvodová zpráva k zákonu č. 14/1998 Sb.
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okresních úřadů zákonem přešly jejich pravomoci na obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a byly posíleny pravomoci krajů v přenesené působnosti.

Současný vodní zákon je postaven na odlišném pojetí ochrany. Cílem současné 

právní úpravy je ochrana vod z pohledu životního prostředí a zdrojů pitné vody, 

zatímco dřívější úprava chránila vody jako významnou surovinu k uspokojování 

hospodářských a společenských potřeb. 

Na centrální úrovni se institucionální zabezpečení oproti devadesátým letům 

nezměnilo. MŽP vykonává nadále působnost v taxativně vymezených oblastech a Mze

ve zbylých. Na území vojenských újezdů vykonává působnost při ochraně vod 

Ministerstvo obrany.

Vláda dle současného vodního zákona svým nařízením zřizuje chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod. Oproti předchozímu zákonu o vodách vláda nově vymezuje 

také citlivé a zranitelné oblasti. Citlivé oblasti jsou definovány směrnicí o čištění 

odpadních vod, směrnice 91/271/EHS. Jejich účel je ochrana před nepřirozeným 

obohacováním vod živinami obsaženými v odpadních vodách z lidských sídel nad 

10 000 obyvatel. V České republice byly jako citlivé oblasti vymezeny veškeré vody na 

území státu § 10 vládního nařízení 61/2003 Sb. 

Zranitelné oblasti jsou definovány v nitrátové směrnici, směrnici 91/676/EHS. 

Cílem zřizování zranitelných oblastí je ochrana vod před dusičnany ze zemědělství. 

Zranitelné oblasti jsou katastrální území uvedená v příloze č. 1 vládního nařízení č. 

262/2012 Sb. Zranitelné oblasti jsou soustředěny zejména ve středních a východních 

Čechách, na Českomoravské vrchovině a na jižní a střední Moravě. 

Z předchozí právní úpravy byly převzaty chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod. Počet CHOPAV je od roku 1981 ustálen na počtu 19. Chráněnými oblastmi 

přirozené akumulace vod jsou Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky, Orlické hory a další 

horské oblasti.

Zákazy v daných oblastech určují zřizovací nařízení. V chráněných oblastech 

přirozené akumulace vod jsou zakázány stavby skládek a elektráren, těžba rašeliny a 

nerostů povrchovým způsobem aj. Ve zranitelných oblastech je regulováno nakládání 

s dusíkatými hnojivy. V případě citlivých oblastí nejsou vymezeny žádné zákazy.

Novou pravomocí vlády bylo vymezení kaprovitých a lososovitých vod na základě §

35 zákona o vodách. Jedná se o transpozici směrnice Rady 78/659/EEC. Kaprovitými a 
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lososovitými vodami se rozumí vody trvale vhodné pro život a rozmnožování 

původních druhů ryb. V současnosti upravuje kaprovité a lososovité vody vládní 

nařízení č. 169/2006 Sb., které vymezuje oblasti a stanoví pro ně přípustnou úroveň 

znečištění. Bylo vyhlášeno 174 lososových a 131 kaprových vod. Jde například o řeku 

Chomutovku, tok Vltavy po vodní nádrž Lipno a řeky Ohře a Labe.

Působnost MŽP při ochraně vod je stanovena taxativně, zbylé otázky spadají do 

působnosti Ministerstva zemědělství. Jak z kompetenčního i vodního zákona vyplývá, 

do působnosti MŽP patří ochrana množství a jakosti vod, ochranná pásma vodních 

zdrojů, ochrana přirozené akumulace vod, ochrana před povodněmi a poplatky za 

vypouštění odpadních vod. Nově do působnosti MŽP patří citlivé a zranitelné oblasti. 

Z jednotlivých pravomocí MŽP jmenuji vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

nebo podzemních, stanovení min. zůstatkového průtoku u vodních děl a minimální 

hladiny podzemních vod. MŽP zajišťuje mezinárodní spolupráci při ochraně vod a nově 

plní úkoly vyplývající z evropského práva.

V některých oblastech vykonává MŽP působnost společně s Ministerstvem 

zemědělství. Do sdílené působnosti patří sestavení plánů v oblasti vod, poplatky za 

odběr podzemní vody, zjišťování a hodnocení stavu vody, dále tvorba a vedení 

informačního systému, kterým je informační systém VODA. Obě ministerstva 

spolupracují při sestavení Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje. Ty obsahují 

charakteristiku, problémy a ekonomickou využitelnost povodí. Proces sestavování 

Národních plánů je upraven vyhláškou č. 24/2011 Sb. Sestavené Národní plány 

schvaluje vláda.

Do působnosti Ministerstva zemědělství náleží nakládání s vodami, státní správa 

vodních toků a vodních děl a ekonomické nástroje ochrany vod. Ministerstvo povoluje 

vrácení vodního toku do původního koryta, povoluje vodní stavby, schvaluje komplexní 

manipulační řády vodních děl. 

Významná je podzákonná normotvorba Ministerstva. To například vyhláškami 

upravuje obsah a sestavení vodní bilance vyhláškou č. 431/2001 Sb., povinně 

předkládané dokumenty při žádostech o vodoprávní povolení vyhláškou č. 391/2004 

Sb. a náležitosti manipulačních a provozních řádů vyhláškou č. 216/2011 Sb.

Ministerstvo zemědělství zřizuje a řídí Povodí Vltavy, Labe, Odry, Ohře, Moravy, 

což jsou státní podniky ustanovené zákonem za správce významných vodních toků. 
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Jednotlivá povodí rovněž spravují většinu drobných vodních toků. Kromě přímého 

řízení těchto právnických osob Mze upravuje blíže výkon státní správy vodních toků 

vyhláškami. Vyhláška 178/2012 Sb. vymezuje významné vodní toky a podmínky údržby 

a péče o vodní toky a díla. Vyhláška č. 393/2010 Sb. vymezuje oblasti jednotlivých 

povodí.

Postavení České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany vod se oproti 

devadesátým letům nezměnilo. ČIŽP disponuje stejnou působností i stejnými 

pravomocemi jako v devadesátých letech. Jedinou výjimkou bylo zakotvení působnosti 

ve věcech havárií ohrožujících kvalitu vod. Kromě dohledové činnosti je důležité zmínit, 

že Inspekce kontroluje množství a obsah znečišťujících látek v odpadních vodách, 

případně zjišťuje znečišťovatele.

V oblasti místního výkonu státní správy na úrovni obcí nedošlo k výraznějším 

změnám v kompetencích. Obce nadále omezují a zakazují obecné nakládání s vodami. 

Mezi vodoprávní úřady se v současnosti řadí také obce s rozšířenou působností. Na 

obce s rozšířenou působností přešly některé kompetence zrušených okresních úřadů, 

například vydání souhlasu k stavbám, a pravomoci pověřených obecních úřadů, 

například povolit odběr a jiné použití vod domácnostmi. Působnost obcí s rozšířenou 

působností je v zákoně vymezena jako zbytková. Nejdůležitějšími pravomocemi obcí 

s rozšířenou působností je vydávání souhlasů podle § 17 vodního zákona, povolení 

menších vodních děl včetně schvalování manipulačních řádů a povolení vypouštěných 

odpadních vod od menších znečišťovatelů. Souhlasy obce s rozšířenou působností 

například vydávají ke stavbám, které mají vliv na kvalitu nebo jakost vod, nebo k těžbě 

v záplavových oblastech. Z dalších pravomocí lze zmínit povolení těžby bahna z koryt 

vodních toků.

Krajské úřady v přenesené působnosti disponují širokým výčtem pravomocí. 

Důležitými pravomocemi z hlediska správního řízení je vydání závazných stanovisek a 

vyjádření dle § 18 vodního zákona. Kraje vydávají vyjádření k využití zdrojů minerálních 

vod a k umístění nebo odstranění stavby, pokud by to vedlo ke změně kvality nebo 

množství vod. Kraje dále rozhodují v otázkách hraničních toků a o opatřeních 

v krizových situacích přesahujících působnost obce s rozšířenou působností, zejména 

v případech sucha. Výše zmíněné pravomoci na kraje přešly z Ministerstva zemědělství. 

Další zmíněné pravomoci na kraje přešly z okresních úřadů.  Jde o pravomoc povolit 
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vypouštění odpadních vod velkých znečišťovatelů, povolení využití vod k výrobě 

elektřiny a povolení vypouštění důlních vod. Nejširší působností kraje disponují u 

vodních děl. Krajské úřady povolují vodní díla s hloubkou nad 10 metrů nebo objemem 

nad 1 000 000 m3, schvalují jejich manipulační řády, zařazují je do jednotlivých 

technicko-bezpečnostních kategorií a vykonávají dohled nad jejich bezpečností.

Současný vodní zákon sjednotil právní úpravu poplatků. Nově jsou omezeny 

výjimky z poplatkové povinnosti a upravena správa poplatků. Vodní zákon zakotvuje 

poplatek k úhradě správy vodních toků a správy povodí, za odběr podzemních vod, 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových a nově je stanoven také poplatek za 

povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Poplatek k úhradě správy vodních toků je nadále administrován správci vodních 

toků, pouze byly výrazně omezeny výjimky z poplatkové povinnosti. Nově zakotvený 

poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je administrován 

místně příslušnými obcemi, kterým náleží výnos poplatku. Z poplatkové povinnosti je 

například osvobozeno vypouštění minerálních vod nepoužitých v potravinářství nebo v 

lázeňství a vypouštění odpadních vod z rodinných domů a staveb individuální rekreace. 

V právní úpravě poplatku za odběr podzemní vody došlo k odstranění velké většiny 

výjimek z poplatkové povinnosti. V současnosti se výjimky týkají menších odběratelů a 

odběrů vody s cílem zmenšení znečištění podzemních vod. Poplatek za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových jsou povinni platit znečišťovatelé, kteří vypouštějí 

za kalendářní rok více než 100 000 m3 odpadní vody, přičemž zákon č. 58/1998 Sb. 

stanovil menší limit 30 000 m3. U poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových je možné odložení a následné prominutí až 80 % poplatku při realizaci 

opatření ke snížení množství vypouštěných odpadních vod. Výši poplatku za odběr 

podzemních vod a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví 

ČIŽP výměrem na základě poplatkových přiznání, následně jsou vymáhány příslušnými 

finančními úřady.

V současném vodním zákoně nalezneme mnohem více skutkových podstat 

přestupků a správních deliktů ve vodním hospodářství, což souvisí s nárůstem počtu 

povinností vyplývajících z vodního zákona. Původně vodní zákon upravoval pouze 

správní delikty právnických a podnikajících osob. Správním deliktem je například 

nedovolený odběr vod, nedovolené vypouštění odpadních a důlních vod, porušení 
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povinností při užívání povrchových vod k plavbě a porušení povinností vlastníků

vodních děl, správců vodních toků. Nově také například porušení akčního programu 

zranitelné oblasti a porušení zákazu mytí motorového vozidla. Do konce roku 2002 

rozhodovaly o deliktech okresní úřady a ČIŽP. V současnosti o deliktech ve vodním 

hospodářství rozhodují na základě odst. 7 § 125l vodního zákona ČIŽP a obce 

s rozšířenou působností.  

Pro oblast deliktní odpovědnosti je významná novela vodního zákona č. 20/2004 

Sb. a č. 150/2010 Sb. První zmíněná novela v 85 bodech rozvedla porušení jiných 

povinností vyplývajících z vodního zákona. Například nakládání s vodami a vysazování 

nepůvodních druhů ryb bez povolení. Novela také zakotvila deliktní odpovědnost obcí 

za nesplnění jejich povinností. O těchto deliktech rozhoduje pouze ČIŽP. Je tím 

zabráněno, aby pokuta byla příjmem obecního úřadu. Druhá zmíněná novela sjednotila 

úpravu přestupků a správních deliktů ve vodním zákoně. Do té doby se odpovědnost za 

přestupky nadále řídila zákonem o přestupcích.

5.2.4. Vodovody a kanalizace

Krátce nyní pojednám o institucionálním zajištění ochrany vod ve veřejných 

vodovodech a kanalizacích. Do roku 2001 se úprava vodovodů a kanalizací řídila 

především prováděcí vyhláškou k vodnímu zákonu č. 144/1978 Sb., jelikož ustanovení 

vodního zákona byla strohá. S blížícím se vstupem do EU a privatizací vodovodů a 

kanalizací do rukou obcí a právnických osob se stala tato úprava nevhodná41 a byl přijat 

zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Právní úprava vodovodů a 

kanalizací se přijetím tohoto zákona osamostatnila od vodního zákona.

V osmdesátých letech vykonávaly státní správu v této oblasti všechny stupně 

národních výborů. Úloha Ministerstva lesního a vodního hospodářství spočívala pouze 

v nastavení podmínek provozování veřejných vodovodů a kanalizací vydáním prováděcí 

vyhlášky, kterou byla vyhláška 144/1978 Sb. Jak z vodního zákona a prováděcí vyhlášky 

vyplývalo, nejmenší význam měly místní národní výbory. Ty rozhodovaly pouze ve 

sporech o zřízení nebo zrušení přípojek k vodovodu nebo kanalizaci v obytných 

domech. Těžiště výkonu státní správy připadalo na okresní národní výbory. Ty 

rozhodovaly ve zbylých věcech s výjimkou povolení vypouštění odpadních vod 

                                                            
41 Důvodová zpráva k zákonu č. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
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z kanalizace, odběru vod pro potřeby veřejného vodovodu přesahující území okresu a 

schvalování kanalizačních řádů. O těchto věcech rozhodovaly krajské národní výbory. 

V devadesátých letech došlo pouze k přesunu pravomocí v rámci reorganizace 

státní správy po zrušení národních výborů. Pravomoci okresních a krajských národních 

výborů přešly na okresní úřady zákonem o okresních úřadech. Tím samým zákonem 

přešly pravomoci národních výborů ve střediskových obcích na pověřené obecní úřady. 

Dozorovým ministerstvem se stalo Ministerstvo zemědělství.

Současná úprava značně omezila oproti svému předchůdci výkon státní správy. 

Státní správa se v současnosti omezuje na vydání povolení k provozu vodovodu a 

kanalizace, vedení evidence a rozhodování o veřejné službě. 

Veřejná služba je nový institut, kterým se dle zákona rozumí správním úřadem nad 

rámec zákona uložená povinnost neupravená platnou smlouvou nebo uložená 

povinnost v případě nezpůsobilosti současného poskytovatele dodávat vodu a odvádět 

odpadní vodu. O veřejné službě dle rozsahu území rozhodují obce, obce s rozšířenou 

působností a kraje. Kraje rovněž vedou evidenci a vydávají povolení k provozování 

vodovodů a kanalizací. Ministerstvo zemědělství kromě výkonu vrchního dozoru pouze 

vede ústřední evidenci a seznam technických auditorů, informuje veřejnost a 

zpracovává celostátní plány rozvoje. Současný plán rozvoje platí od roku 2010 do roku

2015 a vychází u plánů rozvoje jednotlivých krajů.

S omezením rozsahu státní správy souvisí nově zakotvené pravomoci obcí a krajů 

vykonávané v samostatné působnosti. Zapojení územní samosprávy je významný rozdíl 

oproti úpravě ze sedmdesátých let. Kraje v samostatné působnosti schvalují plány 

rozvoje pro území kraje. Významnými a početnými pravomocemi v samostatné 

působnosti disponují obce. Obce rozhodují o organizaci vodovodů a kanalizace na svém 

území, rozhodují o vodném a stočném, o způsobu náhradního zásobení vodou a o 

odvádění odpadních vod.

Do přijetí zákona o vodovodech a kanalizacích rozhodovaly o správních deliktech 

obecné vodoprávní úřady. V osmdesátých letech okresní národní výbory a 

v devadesátých letech ČIŽP a okresní úřady. V současnosti o správních deliktech ve 

věcech vodovodů a kanalizací rozhodují kraje a obce s rozšířenou působností. 

Počet skutkových podstat správních deliktů byl do roku 2001 velmi malý, což 

souviselo s nedostatečnou právní úpravou této oblasti. S přijetím zákona o vodovodech 
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a kanalizacích došlo k rozšíření počtu skutkových podstat správních deliktů. Delikty 

můžeme dělit podle toho, kým mohou být spáchány, na delikty provozovatelů a 

vlastníků vodovodů a kanalizací a také na delikty dalších osob. Do první skupiny deliktů 

se řadí neoznámení změn podmínek pro vydání povolení, porušení povinnosti umožnit 

připojení k vodovodu či kanalizaci a další. Do druhé skupiny deliktů patří například 

poškození vodovodu či kanalizace, porušení zákonem stanovené povinnosti odběratele 

nebo neoprávněný odběr vody z vodovodu.

Úprava odpovědnosti za přestupky ve věci vodovodů a kanalizací kopírovala do 

roku 2006 odpovědnost za přestupky při ochraně vod. Od roku 1990 bylo výslovně za 

přestupek označeno nepovolené zřízení nebo zrušení vodovodní nebo kanalizační 

přípojky. K velkému rozšíření skutkových podstat přestupků došlo s přijetím zákona o 

vodovodech a kanalizacích. Za přestupek bylo nově označeno odebrání vody 

z vodovodu bez právního důvodu, poškození vodovodu nebo kanalizace a neoprávněná

manipulace s vodovodem a kanalizací. Novelou zákona o vodovodech a kanalizacích č. 

78/2006 Sb. došlo ke sjednocení úpravy přestupků a správních deliktů v zákoně o 

vodovodech a kanalizacích. Současně s tím došlo k rozšíření skutkových podstat 

přestupků. Například o neposkytnutí součinnosti při výměně a odečtu vodoměru a o 

nezpracování kanalizačního řádu.

S vodovody a kanalizacemi souvisí též hygienické požadavky na kvalitu pitné vody. 

Hygienické požadavky byly upraveny zákonem č. 20/1966 o péči o zdraví lidu a 

zejména na něj navazující vyhláškou č. 45/1966 Sb. Nároky na kvalitu pitné vody se 

řídily normou ČSN 830611. Ve výjimečných případech byly orgány hygienické služby 

oprávněny povolit použití méně kvalitní vody, která však nebyla zdraví nebezpečná.

Tato úprava platila až do roku 2001.

Od roku 2001 je oblast kvality upravena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví. Dle zákona musí být pitná voda nezávadná a splňovat hygienické 

limity pro jednotlivé ukazatele. Hygienické limity jsou stanoveny pro 63 ukazatelů ve 

vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., která nahradila vyhlášku č. 

376/2000 Sb. Česká právní úprava počtem sledovaných ukazatelů jde nad rámec 

směrnice 98/83/ES.

Od roku 2006 zákon o vodovodech a kanalizacích obsahuje ustanovení o jakosti 

odebírané povrchové nebo podzemní vody za účelem úpravy na pitnou vodu. Nároky 
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na kvalitu odebírané vody zakotvila do vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb. novelizující 

vyhláška č. 515/2006 Sb. Výsledky testů provozovatelé předávají krajským úřadům. Ty 

jsou oprávněny ve výjimečných případech povolit jako zdroj pitné vody i méně kvalitní 

zdroje. Výsledky testů slouží jako podklady pro vydání Plánů oblastí povodí vydávaných 

správci významných vodních toků.

5.3. Ochrana půdy

5.3.1. Ochrana zemědělského půdního fondu

Na ochraně zemědělského půdního fondu v osmdesátých letech se podílely 

národní výbory všech stupňů a Ministerstvo zemědělství a výživy. Působnost a 

pravomoci orgánů státní správy byly upraveny zákonem č. 77/1976 Sb. Samotná 

ochrana půdního fondu se řídila zákonem č. 53/1966 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu. Oproti dnešní právní úpravě je nutné vyzdvihnout změnu v pojetí 

ochrany půdy. V osmdesátých letech orgány státní správy ze zákona vyhledávaly 

nevyužité pozemky vhodné k zemědělství a zajišťovaly jejich následné zemědělské 

užití. To vedlo k velkému snížení kvality půdy, velkým problémem se také stala eroze 

půdy. I uživatelé půdy byli ze zákona povinni ornou půdu intenzivně využívat.

V dnešní době orgány státní správy ze zákona vyvíjejí činnosti opačné, spočívající v 

regulaci zemědělské činnosti s cílem zabránit půdní erozi a snižování jakosti orné půdy. 

Z toho důvodu v současnosti orgány státní správy vydávají souhlas s převodem luk a 

pastvin na zemědělskou půdu a mohou nařídit změnu pěstované kultury plodin, je-li to 

účelné z pohledu ochrany půdy a životního prostředí. Ke změně nezemědělské půdy na 

půdu zemědělskou je nutné rozhodnutí o změně využití území dle stavebního zákona.

Při ochraně zemědělského půdního fondu náležela většina pravomocí národním 

výborům. Ministerstvo zemědělství a výživy na centrální úrovni vykonávalo vrchní 

dozor, zpracovávalo koncepce vývoje a využití půdního fondu a udělovalo souhlas s 

územní dokumentací větších sídelních útvarů z pohledu ochrany půdního fondu. 

Z téhož pohledu udělovalo Ministerstvo souhlas ke stanovení dobývacího prostoru

v případě výměry odnímané půdy větší než 5 ha a 3 ha v případě nejkvalitnější orné 

půdy, vinic a chmelnic.

V soustavě národních výborů se kompetence při ochraně půdního fondu 

soustředily na okresní úrovni. Místní národní výbory pouze zjišťovaly 
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neobhospodařované, nebo neefektivně obhospodařované pozemky vhodné 

k zemědělské činnosti a následně zabezpečovaly jejich intenzivní zemědělské využití. 

Krajské národní výbory disponovaly ne příliš velkými pravomocemi. Nejvýznamnější 

pravomocí krajských národních výborů bylo udělování souhlasů k odnětí nejkvalitnější 

půdy zemědělské výrobě. Dále rozhodovaly v některých záležitostech spadajících do 

působnosti okresních národních výborů přesahující území jednoho okresu, pokud si to 

vyhradily. Šlo například o rozhodování při pochybnosti o zařazení půdy do půdního 

fondu a o rozhodování o změně pěstovaných. Okresní národní výbory rozhodovaly o 

zařazení do půdního fondu a o opatřeních k zajištění co nejvyššího výnosu z půdy. 

Z pohledu ochrany půdy vydávaly okresní národní výbory souhlas s územně plánovací 

dokumentací obce a s návrhy liniových staveb. Z dalších pravomocí zmiňuji 

rozhodování o rekultivaci půdy po průmyslové a těžební činnosti, určení místa pro 

skrývku půdy a schvalování plánů rekultivace po těžební či průmyslové činnosti. 

S přijetím současného zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu došlo ke změně v organizaci státní správy. Působností v oblasti ochrany půdního 

fondu kromě MŽP disponovaly okresní úřady a pověřené obecní úřady. Na území NP a 

vojenských újezdů se na výkonu státní správy podílejí jednotlivé správy NP resp. 

újezdní úřady. Po zrušení okresních úřadů na konci roku 2002 přešly pravomoci 

okresních úřadů na kraje a obce s rozšířenou působností.

V devadesátých letech obce s pověřeným obecním úřadem vykonávaly více 

pravomocí než nyní, jelikož některé jejich pravomoci přešly 1. ledna 2003 na obce 

s rozšířenou působností. Na obce s rozšířenou působností přešla pravomoc rozhodovat 

v pochybnostech o zařazení půdy do půdního fondu a významná pravomoc vydávat 

souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Dosavadní pravomoc 

pověřených obecních úřadů udělit souhlas s územní plánovací dokumentací z pohledu 

ochrany půdního fondu přešla na kraje v podobě stanoviska k územní dokumentaci. 

Pověřené obecní úřady v současnosti rozhodují o pokutách za správní delikty, o změně 

kultury na pozemku o výměře do 1 ha a o nápravných opatřeních k odstranění 

zjištěných nedostatků.

Zatímco v devadesátých letech nejrozsáhlejšími kompetencemi disponovaly 

okresní úřady, v současnosti jsou to obce s rozšířenou působností. Pravomoci obcí 

s rozšířenou působností jsou stanoveny enumerativně i pomocí generální klauzule. 
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Výslovně zákonem přešly na obce s rozšířenou působností všechny pravomoci bývalých 

okresních úřadů a výše zmíněné pravomoci pověřených obecních úřadů.

Obce s rozšířenou působností, v devadesátých letech okresní úřady, rozhodují o 

udělení souhlasu s přeměnou louky a pastviny na ornou půdu, s použitím sedimentů ze 

dna rybníků, vodních toků a vodních děl, se změnou kultury na výměře větší než 1 ha, 

rovněž udělují souhlas k návrhům dopravních liniových staveb ve svém obvodě. 

Zakázat naopak mohou využití orné půdy k výrobě potravin z důvodu znečištění 

nebezpečnými látkami.

MŽP a kraje disponují stejnými pravomocemi. Při zřízení krajů byly pravomoci 

původně náležející MŽP rozděleny mezi kraje a Ministerstvo. Výjimkou je souhlas ke 

stanovení dobývacího prostoru, kdy byla v devadesátých letech dělená působnost 

okresních úřadů a MŽP. Kraje a MŽP disponují pravomocí vydávat stanoviska 

k dokumentům územního plánování, vydávat souhlasy ke stanovení dobývacího 

prostoru, nadzemního a podzemního vedení a k návrhům staveb dopravní 

infrastruktury. Ministerstvo vykonává tyto pravomoci, pokud je zasaženo území více 

krajů nebo výměra zasažené půdy překračuje 10 ha.

Význam MŽP při ochraně půdního fondu zvyšuje zpracování celostátní koncepce 

ochrany zemědělského půdního fondu a podzákonná normotvorba Ministerstva. 

Ministerstvem vydaná vyhláška č. 13/1994 Sb. upravuje postup, kterým se orgány 

státní správy řídí při povolení změny louky na ornou půdu, při nařízení změny 

pěstované kultury. Vyhláška dále upravuje postup správních úřadů při odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu aj.

S ochranou zemědělského půdního fondu je nerozlučně spjat institut odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu. V osmdesátých letech dle zákona č. 53/1966 Sb. v

platném znění mohla být půda odňata dočasně na 12 let, nebo trvale. Mimo případů 

důležitých investičních akcí a těžby nemohla být odňata nejkvalitnější orná půda. 

K rozhodnutí o odnětí půdy zemědělské výrobě byl potřebný předběžný souhlas 

příslušných okresních, krajských národních výborů nebo Ministerstva zemědělství a 

výživy dle výměry a kvality odnímané půdy, přičemž tento souhlas obsahoval zásadní 

podmínky odnětí. 

O odnětí nezemědělské půdy rozhodovaly okresní národní výbory a městské 

národní výbory první kategorie. Pravomoc městských národních výborů rozhodovat o 
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odnětí půdy zemědělské výrobě byla zakotvena novelou zákona o národních výborech 

č. 137/1982 Sb.  Na městské národní výbory první kategorie přešla pravomoc okresních 

národních výborů rozhodnout o odnětí půdy zemědělské výrobě, pokud se půda 

nacházela na zastavěném území obce a odnětí bylo nutné ke stavbě obytných a 

drobných staveb v osobním vlastnictví. Rozhodnutí o odnětí půdy obsahovalo 

podmínky odnětí.

Výše odvodu za odnětí zemědělské půdy byly upraveny ve vládním nařízení č. 

103/1976 Sb., které bylo nahrazeno vládním nařízením č. 39/1984 Sb. Výše odvodů 

byla diferenciovaná podle umístění a kvality půdy na odnímaných pozemcích. O 

odvodu rozhodovaly okresní národní výbory společně s rozhodnutím o odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu. V osmdesátých letech platný zákon 53/1966 Sb., 

výrazně novelizován zákonem č. 75/1976 Sb., obsahoval možnost snížení výše poplatku

nebo osvobození od odvodů, pokud žadatelem byla provedena opatření zlepšující 

životní prostředí nebo kvalitu půdy. Osvobozeno od odvodové povinnosti bylo odnětí 

půdy v zastavěných oblastech a pro stavbu dopravní infrastruktury. Odvody byly do 

roku 1991 příjmem Státního fondu pro zúrodnění půdy, který prostředky používal 

k opatřením zvyšujícím kvalitu a využití půdy. Po roce 1991 se staly odvody příjmem 

Státního fondu životního prostředí.

Nyní se zaměřím na rozdíly současné a předchozí právní úpravy. Současný zákon o 

ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 334/1992 Sb., od roku 1992 umožňuje 

dočasné odnětí z půdního fondu pouze za podmínky následné rekultivace půdy. 

K rozhodnutí o odnětí je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany půdního fondu, 

přičemž tento souhlas obsahuje podmínky i výši odvodů. Souhlasy vydávaly pověřené 

obecní úřady, okresní úřady a MŽP. Od roku 2003 jsou těmito orgány obce s rozšířenou 

působností, kraje a MŽP dle výměry odnímané půdy. 

Významný je rozdíl ve vydání rozhodnutí o odnětí. Před rokem 1990 vydávaly 

rozhodnutí o odnětí půdy okresní národní výbory a městské národní výbory první 

kategorie na základě zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Po roce 1992 se 

rozhodnutí o odnětí řídí stavebním zákonem. Rozhodnutí o odnětí vydávají obecné 

stavební úřady formou územního souhlasu, územního rozhodnutí nebo stavebního 

povolení. Pověřené obecní úřady rozhodují o výši odvodů, příp. odkladu jejich 

splatnosti po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí. Odvody se neplatí za odnětí za 
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účelem výstavby zemědělských a veřejně prospěšných staveb, výstavby čističek 

odpadních vod a dále odnětí za účelem pěstování vánočních stromků a energetických 

dřevin.

V oblasti deliktní odpovědnosti vykonávaly v osmdesátých letech působnost 

okresní národní výbory. Ty ukládaly pokuty právnickým osobám za porušení povinností 

při ochraně zemědělského půdního fondu. Z dnešního pohledu jsou zajímavé skutkové 

podstaty deliktů stanovené v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Socialistickému pojetí ochrany půdního fondu odpovídaly správní delikty spáchané 

nedostatečným využíváním zemědělské půdy, zabíráním půdy a vykonáním jiných 

činností poškozujících zemědělské využití půdy. Správním deliktem bylo také porušení 

povinností stanovených správními rozhodnutími, nepovolená změna kultury a

neoprávněné odebrání půdy. S výjimkou prvních tří zmíněných skutkových podstat 

zůstaly tyto skutkové podstaty správních deliktů i v současné právní úpravě. Před 

přijetím současného zákona o ochraně zemědělského půdního fondu o správních 

deliktech rozhodovaly okresní úřady. Od července 1992 rozhodují o správních deliktech 

pověřené obecní úřady.

Přestupky při ochraně ZPF se řídily v osmdesátých letech § 7 zákona č. 60/1961 Sb. 

a od roku 1990 § 35 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. O přestupcích v 80. letech 

rozhodovaly okresní národní výbory, od roku 1990 okresní úřady a od roku 2003 o nich 

rozhodují obce s rozšířenou působností. Skutkové podstaty přestupků při ochraně ZPF 

se od 80. let nezměnily. Skutkovou podstatou přestupku je porušení povinnosti při 

ochraně ZPF, nedovolené odejmutí půdy ze ZPF a od roku 1990 nepovolená změna 

kultury pozemku.

5.3.2. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesů

Ochrana lesních pozemků byla do roku 1995 upravena zákonem č. 61/1977 Sb. o 

lesích, který doplňovala vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství 

č.99/1977 Sb. o postupu při ochraně lesního půdního fondu a vyhláška federálního 

ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 12/1978 Sb. o ochraně lesního půdního 

fondu při územně plánovací činnosti. Výkon státní správy upravoval zákon č. 96/1977 

Sb. o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
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Právní úprava do roku 1995 se vyznačovala třemi významnými rozdíly oproti 

současné právní úpravě a tehdejší úpravě ochrany zemědělského půdního fondu. 

Zákon nezakotvoval odvody za vynětí pozemku z lesního půdního fondu. Oproti právní 

úpravě zemědělského půdního fondu zákon o lesích kladl větší důraz na ochranu lesů 

z pohledu životního prostředí. Státní správa při vynětí půdy z lesního fondu byla 

nucena dbát o ochranu lesů zvláštního určení a ochranných lesů, o ochranu lesních 

porostů. Vynětí pozemků bylo možné pouze v nezbytné míře. Zatřetí současný lesní 

zákon nepoužívá termínu lesní půdní fond, pozemky se tak nyní nevyjímají z lesního 

půdního fondu, ale odnímají se plnění funkcí lesa.

Stejně jako v případě zemědělského půdního fondu mohly být pozemky vyňaty 

z lesního půdního fondu trvale, či dočasně na dobu nejvýš 12 let. Na rozdíl od 

zemědělského půdního fondu mohly být pozemky vyňaty pouze v odůvodněných a 

neodkladných případech za účelem sociálního a ekonomického rozvoje. 

Rozhodování o vynětí pozemků bylo institucionálně zajištěno stejně jako v případě 

zemědělského půdního fondu okresními národními výbory, krajskými národními výbory

a Ministerstvem lesního a vodního hospodářství. O vynětí pozemků s výměrou do 2 ha 

rozhodovaly okresní národní výbory. O vynětí pozemků o výměře 2–5 ha rozhodovaly

krajské národní výbory. Ministerstvo lesního a vodního hospodářství rozhodovalo při 

výměře pozemku větší než 5 ha a ve všech případech týkajících se lesů ochranných a 

zvláštního určení.

Při odnětí pozemků byla státní správa ze zákona limitována. Mezi takové limity 

patřilo zajištění ochrany lesních porostů nebo zabezpečení výkonu lesního 

hospodářství. Zákon zakazoval odnětí pro výstavbu rekreačních objektů individuální i 

kolektivní rekreace, z tohoto zákazu však mohly být uděleny výjimky Ministerstvem 

lesního a vodního hospodářství.

Přestupky na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa existovaly do 

přijetí současného lesního zákona. Do roku 1990 se úprava řídila § 7 zákona č. 60/1961 

Sb., poté § 33 zákona o přestupcích. Skutkovou podstatou přestupku bylo nepovolené 

vynětí půdy z lesního půdního fondu, po roce 1990 i nepovolené omezení využití 

lesních pozemků. Současný lesní zákon nepřevzal přestupky při ochraně pozemků 

plnících funkci lesa.
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Před rokem 1995 byly skutkové podstaty správních deliktů právnických osob 

zakotveny lesním zákonem č. 61/1977 Sb. O správních deliktech rozhodovaly okresní 

národní výbory, po roce 1990 okresní úřady. Skutkové podstaty správních deliktů 

kopírovaly skutkové podstaty přestupků. Kromě toho bylo správním deliktem 

neoprávněné užívání pozemků patřících do lesního půdního fondu. Současný lesní 

zákon č. 289/1995 Sb. převzal skutkové podstaty správních deliktů z předešlé právní 

úpravy. Rozdílem byl pouze okruh možných pachatelů. Pachatelem mohl pouze být 

vlastník lesa a dále právnické a podnikající fyzické osoby. Tento nedostatek byl 

napraven novelou lesního zákona č. 67/2000 Sb., která rozšířila okruh potencionálních 

pachatelů na všechny fyzické a právnické osoby.

Nyní jmenuji další pravomoci, kterými disponovala státní správa při ochraně 

lesního půdního fondu. Okresní národní výbory rozhodovaly v pochybnostech o 

zařazení do lesního fondu, o opatřeních nutných k ochraně lesního fondu a ve 

stanovených případech o povinnosti provést skrývku lesní půdy. Pravomoc krajských 

národních výborů se omezovala pouze na vydávání souhlasů. Šlo o souhlas se 

stanovením dobývacích prostorů, kterými je dotčen lesní půdní fond. Z pohledu 

ochrany lesního fondu se vydávaly souhlasy k územním plánům velkých územních 

celků, sídelních útvarů a zón a k návrhům liniových staveb na území více okresů.

Po roce 1990 přešly pravomoci okresních a krajských národních výborů při ochraně 

lesního půdního fondu na okresní úřady. Ty rozhodovaly o všech otázkách s jednou 

výjimkou. Pravomoc vydat souhlas s územním rozhodnutím, kterým má být stanoven 

dobývací prostor, přešla na Ministerstvo zemědělství. 

Od roku 2005 se ochrana pozemků plnících funkci lesa řídí zákonem č. 289/1995 

Sb. o lesích. Hlavní změnou oproti předchozí právní úpravě je zavedení poplatku za 

odnětí pozemku plnící funkci lesa. Poplatky se nehradí v případě odnětí za účelem 

výstavby staveb sloužících k lesnímu hospodářství. Výše poplatku je obsažena 

v rozhodnutí o odnětí a její výše je určena sazbami obsaženými v příloze č. 1 zákona o 

lesích. 

O odnětí do konce roku 2002 rozhodovaly okresní úřady. Od začátku roku 2003 

rozhodují o odnětí pozemků s výměrou větší než 1 ha v přenesené působnosti kraje, 

v ostatních případech obce s rozšířenou působností. Při odnětí pozemků orgány státní 

správy musejí stejně jako v osmdesátých letech dbát především o to, aby nedocházelo 
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k ohrožení lesa, zhoršení jeho funkcí, zhoršení hospodářského využití a ohrožení 

sousedních lesních pozemků. Oproti ochraně zemědělského půdního fondu je nutné 

zdůraznit fakt, že orgán státní správy lesů rozhoduje o odnětí pozemku, zatímco orgán 

státní správy ZPF rozhoduje o udělení souhlasu s odnětím půdy.

Ostatní státní správu ochrany pozemků plnících funkci lesa vykonávalo do zrušení 

okresních úřadů Ministerstvo zemědělství a okresní úřady. Okresní úřady vykonávaly 

veškeré pravomoci související s ochranou pozemků plnících funkci lesa až na výjimky, 

které spadaly do působnosti Ministerstva zemědělství.

Takovou výjimkou byla pravomoc Mze vydat souhlas k vydání územního

rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru nebo o těžbě nevyhrazených nerostů na 

lesních pozemcích a souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace. Souhlas 

vydávalo Ministerstvo zemědělství k územně plánovací dokumentaci větších územních 

celků, v současnosti k Politice a Zásadám územního rozvoje. Mze vydávalo souhlas také 

k územně plánovací dokumentaci obcí, ale pouze pokud jimi byly dotčeny lesy 

ochranné, zvláštního určení nebo pokud umisťují na lesní pozemky rekreační stavby.

Novelou lesního zákona č. 123/2000 Sb. byla zakotvena působnost krajů při 

ochraně pozemků plnících funkci lesa. Na kraje přešly některé pravomoci dříve

náležející Ministerstvu zemědělství. Šlo o pravomoc vydávat stanovisko k územním 

plánům obcí s rozšířenou působností a k územně plánovací dokumentaci ostatních obcí 

na území kraje, pokud umisťuje na lesní pozemky rekreační stavby. Na kraje také přešla 

pravomoc vydat souhlas s územním rozhodnutím, kterým se povoluje těžba 

nevyhrazených nerostů na lesním pozemku o výměře větší než 1 ha.

Pravomoci okresních úřadů přešly na začátku roku 2003 na obce s rozšířenou 

působností. Ty kromě rozhodnutí o odnětí pozemku například rozhodují 

v pochybnostech o zařazení pozemku do lesního půdního fondu nebo o dělení 

pozemků, pokud výměra některého z dílů je menší než 1 ha.

5.4. Ochrana lesa

5.4.1. 80. léta

Státní správy v úseku ochrany lesa vykonávaly v osmdesátých letech na regionální 

úrovni okresní a krajské národní výbory, v Praze Národní výbor hlavního města Prahy a 

obvodní národní výbory. Ministerstvo lesního a vodního hospodářství na úseku 
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ochrany lesa působilo jako ústřední správní úřad. Nejširší působností disponovaly 

okresní národní výbory. V lesích nezbytných k zajištění obrany státu dle zákona č. 

40/1961 Sb. vykonávalo státní správu Federální ministerstvo obrany a jemu podřízené 

újezdní úřady.

Běžnou správu státních lesů vykonávaly Krajské správy lesů kopírující správní 

členění státu a Vojenské lesy a statky, n. p., zřízené Federálním ministerstvem obrany. 

Jiné organizace spravovaly státní lesy pouze tehdy, pokud to vyžadovala jejich běžná 

hospodářská činnost. V pochybnostech o tom rozhodovaly okresní národní výbory. 

Výjimky z obecné úpravy správy státních lesů mohlo udělit Ministerstvo lesního a 

vodního hospodářství. 

Úprava ochrany lesa a výkonu státní správy byla obsažena v lesním zákoně42 a 

zákoně o hospodaření v lesích a státní správě v lesním hospodářství43. V § 1 lesního 

zákona byl stanoven cíl chránit les jako jedno z největších bohatství vlasti 

prostřednictvím ochrany lesního fondu. V důvodové zprávě k lesnímu zákonu i 

k zákonu o státní správě v lesním hospodářství byl však zřejmý důraz na hospodářské 

využití lesa. 

Lesní zákon ukládal povinnost nepoškozovat les. V případě poškození lesa byla 

zakotvena povinnost uvést les do původního stavu. Pokud to nebylo možné, vyplácela 

se náhrada škody. Při dobrovolném nesplnění této povinnosti byly okresní výbory 

oprávněny ukládat opatření k obnově původního stavu. V případě bezprostředně 

hrozících škod mohla být uložena okresními národními výbory preventivní opatření 

k zabránění takových škod.

Práva užívání lesů se výkon státní správy dotýkal pouze při převodu tohoto práva, 

kdy byl k platnosti smlouvy vyžadován souhlas okresních národních výborů. Okresní 

národní výbory rovněž rozhodovaly o otázkách převodu užívání lesů při vytváření 

ucelených lesních částí. Při výkonu práva užívat les byly okresní národní výbory dále 

oprávněny zakazovat některé činnosti a technologie, případně stanovit podmínky pro 

jejich použití, bylo-li to nezbytné k ochraně lesa.

Zákon o lesích definoval 3 kategorie lesů dle jejich hlavních funkcí. Šlo o lesy 

hospodářské, ochranné a zvláštního určení. Bližší podmínky pro zařazení lesů do 
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Zákon č. 61/1977 Sb., zákon o lesích
43 Zákon č. 96/1977 Sb. o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
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kategorií určovala prováděcí vyhláška Ministerstva č. 13/1978 Sb. Tato vyhláška 

obsahovala i specifickou úpravu hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního 

určení. Lesy ochranné byly lesy v nepříznivém nebo vysokohorském prostředí. Lesy 

zvláštního určení byly lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo ve zvláště 

chráněných oblastech. Hospodářskými lesy byly zbylé lesy. O zařazení lesů mezi lesy 

ochranné a lesy zvláštního určení rozhodovalo Ministerstvo. Výjimečně o zařazení do 

kategorie lesů rozhodovaly okresní a krajské národní výbory, pokud to bylo nutné 

k naplnění účelu dalších zákonů, např. zákona o státní ochraně přírody. 

Státní správa obecného užívání lesů spadala do působnosti okresních národních 

výborů. Ty byly oprávněny omezit nebo zakázat vstup do lesa, dále pak zakázat sběr 

lesních plodin a klestí. Rozhodovaly také o povolení výjimky ze zákazů činnosti v lese, 

mezi které patřil například zákaz rozdělání ohně nebo narušení klidu a ticha v lese. Tyto 

zákazy byly převzaty do současného lesního zákona. 

Z dalších pravomocí okresních národních výborů při ochraně lesa je nutné zmínit 

ustanovení lesní stráže nebo vydání souhlasu s návrhem rozhodnutí o umístění stavby 

v lese nebo do 50 m od jeho kraje.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství upravilo povinnosti odborné správy 

lesů ve vyhlášce č. 97/1977 Sb. Odborní lesní hospodáři zejména dohlíželi na řádné 

hospodaření v lesních celcích, které nebyly v užívání státních organizací, a připravovali 

podklady pro vydání lesních hospodářských plánů. Z dalších pravomocí Ministerstva je 

nutné zmínit pravomoc schvalovat souhrnné lesní plány a pravomoc vymezit lesní

celky.

Lesní hospodářské plány byly upraveny zákonem o státní správě v lesním 

hospodářství a ve vyhlášce Ministerstva č. 13/1978 Sb. Lesní hospodářské plány 

obsahovaly údaje o stavu lesů z přírodního a hospodářského hlediska. Kromě 

nezávazných ukazatelů, kterými byly charakteristiky lesa, postup těžby nebo 

navrhovaný hospodářský tvar lesa, obsahovaly také závazné ukazatele. Mezi ty se řadil 

způsob obnovy lesa, maximální výše těžby a způsob hospodaření v lesích. Souhrnný 

lesní plán byl plán zpracovaný pro celé území republiky. Lesní hospodářské plány byly 

zpracovány pro stanovené lesní celky (území) a schvalovány krajskými národními 

výbory. 
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Výkon státní správy v oblasti hospodářského využití lesů patřil z větší části do 

působnosti krajských a okresních národních výborů. Většinou pravomocí disponovaly 

okresní národní výbory. Krajské národní výbory především dohlížely na lesní 

hospodářství v kraji a vyjadřovaly se ke koncepčním materiálům upravujících lesní 

hospodářství vztahujících se ke kraji. Při mimořádných událostech, které zasáhly území 

více okresů, rozhodovaly o uložení opatření k jejich zvládnutí.

Okresní národní výbory v oblasti hospodaření s lesy ukládaly opatření k zamezení 

šíření škůdců a udělovaly výjimky z lhůt na zalesnění holin. Dále rozhodovaly o způsobu 

a trvání dopravy přes cizí pozemky, o vytvoření ucelených lesních částí a ukládaly 

provedení opatření ke zvládnutí mimořádných událostí na území okresu.

Okresní a krajské národní výbory dozorovaly plnění zákonných povinností a 

povinností vyplývajících ze správních rozhodnutí. Při zjištění nedostatků byly 

oprávněny uložit opatření k nápravě. 

O správních deliktech právnických osob rozhodovaly okresní národní výbory, 

přičemž skutkové podstaty se týkaly zejména hospodaření v lesích. Mezi skutkové 

podstaty správních deliktů patřilo například nedodržení závazných ukazatelů lesních 

plánů, výkon zakázaných činností, nesplnění opatření nebo jiné povinnosti na ochranu 

lesa a přednostní nezpracování nahodilé těžby.

Okresní národní výbory rozhodovaly také o přestupcích při ochraně lesa. Skutkové 

podstaty přestupků byly zakotveny v § 7 zákona č. 60/1961 sb. Šlo například o 

zanedbání ochrany před rostlinnými škůdci.

5.4.2. Po roce 1990

V roce 1990 byly zrušeny národní výbory všech stupňů. Zákon o okresních úřadech 

stanovil, že na okresní úřady přešla působnost bývalých okresních národních výborů a 

pravomoc krajských národních výborů sledovat lesní hospodářství z pohledu ochrany 

lesa. Na Ministerstvo zemědělství přešla pravomoc krajských národních výborů 

schvalovat lesní hospodářské plány lesních celků. Rozhodování o lesních 

hospodářských plánech se sjednotilo na úrovni Mze.

Během první poloviny devadesátých let zákon o státní správě v lesním 

hospodářství nebyl novelizován. Zákon o lesích byl významně novelizován zákonem č. 

229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě. Tento zákon zrušil ustanovení 
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zákona o lesích týkající se práva užívat les. To bylo nutné z důvodu navrácení lesních 

pozemků do vlastnictví původních majitelů a zrovnoprávnění všech forem a druhů 

vlastnictví novelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb.

Je však nutné zmínit zákon o přestupcích44 a zákon o ochraně přírody a krajiny45. 

Prvně jmenovaný zákon zakotvil přestupky v lesním hospodářství, o kterých 

rozhodovaly okresní úřady. Skutkovými podstatami byla nedovolená těžba v lese, 

nepovolené zabrání lesních pozemků a porušení povinnosti k zabránění šíření škůdců a 

nemocí. Druhý jmenovaný zákon stanovil působnost správ NP při ochraně lesů v NP, 

která mimo národní parky náležela okresním úřadům.

Největší změnou v oblasti ochrany lesa v první polovině devadesátých let je zřízení 

ČIŽP a zakotvení její působnosti při ochraně lesa zákonem č. 282/1991 Sb. o České 

inspekci životního prostředí. Dle § 2 tohoto zákona ČIŽP dohlížela na plnění povinností 

stanovených právními předpisy a rozhodnutími správních úřadů k ochraně funkcí lesa 

jako složky životního prostředí. Z toho vyplývá, že se působnost ČIŽP týkala zejména 

lesního půdního fondu a lesních hospodářských plánů. To lze vyvodit i ze skutkových 

podstat deliktů, které byla ČIŽP oprávněna trestat. Mezi ně patřilo ohrožení nebo 

poškození životního prostředí při přípravě a realizaci lesních hospodářských plánů a 

neoprávněné využití půdy k jiným účelům než k plnění funkcí lesa. Při zjištění 

nedostatků byla Inspekce oprávněna ukládat opatření k odstranění příčin a nápravě 

nedostatků. Za stejným účelem byla oprávněna omezit nebo zastavit výrobu.

Současný lesní zákon, zákon č. 289/1995 Sb., účinný od 1. ledna 1996, stanovil 

působnost v oblasti ochrany lesů okresním úřadům a Ministerstvu zemědělství. Zákon 

stanovil dvě územní výjimky, kde byl výkon státní správy realizován odlišnými 

správními úřady. Na území vojenských újezdů vykonával státní správu Vojenský lesní 

úřad. Státní správu na území NP vykonávaly jednotlivé správy NP podléhající MŽP. 

Na rozdíl od osmdesátých let nebylo upraveno právo užívat les. Zákon pouze 

stanovil, že práva a povinnosti vlastníka lesa vykonávají Lesy České republiky, a.s., 

pokud šlo o lesy ve vlastnictví státu.

Obecné užívání lesa vychází z větší části z předchozí právní úpravy. Až na výjimky 

jsou stanoveny totožné zákazy činností v lese. Institucionálně bylo zajištěno (stejně 
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Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
45 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
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jako do té doby) okresními úřady. Ty disponovaly totožnými pravomocemi se dvěma 

výjimkami. Nově byla zakotvena pravomoc okresních úřadů stanovit podmínky pro 

pořádání organizovaných sportovních akcí v lese a rozhodnout, pokud by výjimkou ze 

zákazu činností udělenou vlastníkem lesa byla porušena práva vlastníků okolních lesů. 

Obě dvě nové pravomoci okresních úřadů souvisí s nárůstem počtu vlastníků lesa.

Pravomocemi v oblasti kategorizace lesů podle současného zákona disponovaly 

Ministerstvo zemědělství a okresní úřady. Ministerstvo zemědělství rozhodovalo o 

zařazení lesů do jednotlivých kategorií lesů. Okresní úřady rozhodovaly o opatřeních 

odlišných od obecné úpravy hospodaření v lesích, pokud šlo o lesy ochranné a lesy 

zvláštního určení. Zařazení lesů do jednotlivých kategorií oproti vyhlášce č. 13/1978 Sb. 

neprošlo výraznými změnami. Změna se týkala pouze lesů zvláštního určení, do kterých 

se nově řadily všechny lesy v NP. Se změnou ve vlastnické struktuře lesů souvisí 

zakotvení náhrad za omezení hospodářského využití lesů ochranných a zvláštního 

určení. O povinném subjektu a o výši náhrady rozhodovaly okresní úřady.

Odborná správa lesů byla nově upravena pouze v zákoně o lesích. Odborným 

lesním hospodářem bylo možné ustanovit pouze osoby, které byly držiteli licence 

udělené okresním úřadem. Změnou oproti minulé právní úpravě byla možnost 

vlastníka lesa vybrat odborného lesního hospodáře. Tuto osobu posléze oznamoval 

okresním úřadům.  V případě, že vlastník lesa o výměře menší než 50 ha nevybral 

odborného lesního hospodáře, funkci odborného lesního hospodáře vykonávaly Lesy 

České republiky, a.s. , neustanovil-li okresní úřad jinou osobu.

Zákon o lesích v oblasti lesního plánování nově zakotvil lesní hospodářské osnovy. 

Ty se zpracovávaly pro pozemky s výměrou menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a 

právnických osob. Závazným ukazatelem osnov bylo stanovení maximální celkové 

těžby. Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťovaly okresní úřady. Úřady 

vyhlašovaly záměr zpracování osnov, rozhodovaly o změnách osnov a hradily náklady 

na zpracování osnov. 

Další změnou ve věcech lesního plánování je zakotvení oblastních plánů rozvoje 

lesů. Ministerstvo zemědělství zadávalo jejich zpracování a následně je schvalovalo pro 

každou ze 41 přírodních lesních oblastí vymezených ve vyhlášce 83/1996 Sb. Jde o 

dokument definující zásady hospodaření v lesích a základ pro zpracování lesních 

hospodářských plánů.
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Zákon o lesích nepřevzal souhrnné lesní plány. Naopak byly zakotveny oblastní 

plány rozvoje lesů a lesní hospodářské osnovy. Lesní hospodářské plány se podle 

současného zákona o lesích zpracovávaly pro jednotlivé pozemky do výměry až 20 000 

ha a nikoli pro lesní celky dle předchozího zákona o lesích. Povinnost zajistit zpracování 

plánu přešla na vlastníka lesa. Kompetence schvalovat lesní hospodářské plány nově 

příslušela Ministerstvu zemědělství a okresním úřadům. Okresní úřady schvalovaly 

plány pro lesy s výměrou do 1000 ha. O námitkách proti rozhodnutí o neschválení 

plánu rozhodovalo Ministerstvo zemědělství. Další změnou je, že zpracovatelem 

dokumentů lesního hospodářství mohly být nově pouze osoby s licencí udělenou 

Ministerstvem zemědělství na základě splnění zákonných podmínek. Předchozí právní 

úprava podmínku licence neobsahovala, plány zpracovávaly pověřené právnické osoby.

Pravomoci okresních úřadů ve věcech hospodaření v lesích se výrazně neměnily. 

Okresní úřady nadále rozhodovaly například o trvání dopravy přes cizí pozemky a o 

výjimce z lhůty na zalesnění. Nově byla zakotvena pravomoc okresních úřadů 

rozhodnout o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin, o uznání 

výběrových stromů a povolení jejich těžby.

Ministerstvo zemědělství disponuje širšími pravomocemi oproti předchozí právní 

úpravě.  Získalo pravomoc povolit nakládání s lesem ve vlastnictví státu, povolovalo 

vyhlašovat uznané stromy, dovoz semen a sazenic lesních dřevin, sběr šišek 

jehličnatých stromů a další. Také vydávalo licence, např. k nakládání se semeny lesních 

dřevin. 

O správních deliktech a přestupcích rozhodovaly v 90. letech okresní úřady a ČIŽP. 

Do roku 1995 byly přestupky zakotveny v § 33 přestupkového zákona. Přestupkem bylo 

nově porušení krytu lesa nepovolenou těžbou. Významným rozdílem oproti 

osmdesátým letům bylo sjednocení úpravy přestupků a právních deliktů při ochraně 

lesa v současném zákoně o lesích č. 289/1995 Sb. Skutkové podstaty přestupků byly 

rozšířeny o porušení zákazů při obecném a zvláštním užívání lesa. Skutkové podstaty 

správních deliktů se rozrostly zejména o skutkové podstaty týkající se nakládání se 

semeny stromů a lesních dřevin. Například nedovolený sběr semen a plodů lesních 

stromů a nevedení řádné evidence o původu semen. Jako správní delikt bylo zakotveno 

také zneužití dokumentů lesního plánování. Jak jsem uvedl v podkapitole o ochraně 
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lesního půdního fondu, správní delikty při ochraně lesa do roku 2000 mohli spáchat 

pouze vlastníci lesa a dále právnické a podnikající fyzické osoby.

5.4.3. Po roce 2000

Po roce 2000 došlo k četným novelizacím zákona o lesích. Z pohledu 

institucionálního zajištění došlo k nejvýraznějším změnám zákonem č. 132/2000 Sb. a 

zákonem č. 320/2002 Sb. Prvně jmenovaný zakotvil působnost krajů při ochraně lesa a 

druhý jmenovaný upravoval přechod působnosti okresních úřadů na obce s rozšířenou 

působností a kraje.

Zákon 132/2000 Sb. zakotvil působnost kraje v přenesené působnosti ve věcech 

dříve spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství. Šlo o významné pravomoci, 

mezi které lze řadit rozhodování o kategorizaci lesů kromě vojenských lesů a

schvalování lesních plánů pro lesy s výměrou větší než 1000 ha. Z dalších pravomocí, 

které na kraje přešly, lze zmínit povolení sběru šišek jehličnatých stromů, ukládání 

opatření při mimořádných událostech a udělení licence ke zpracování plánů a osnov. 

Druhý zmiňovaný zákon, zákon č. 320/2002 Sb. přenesl širokou působnost 

okresních úřadů na obce s rozšířenou působností, pokud nebyla přenesena na kraj. 

Kraje získaly působnost v rozhodování o zvláštním nakládání s lesy a pravomoci ve 

věcech lesního hospodářství nově zakotvené lesním zákonem. Šlo o pravomoci udělit 

licenci odbornému lesnímu hospodáři, stanovit podmínky konání sportovních nebo 

organizovaných akcí v lesích na území přesahujícím správní obvod obce s rozšířenou 

působností a rozhodování o náhradách za ztížené lesní hospodaření.

Další změny právní úpravy ochrany lesů se až na výjimky institucionálního zajištění 

netýkaly. Těmito výjimkami je změna pravomocí orgánů státní správy v důsledku přijetí 

zákona č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon č. 

167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmy a zákon č. 503/2012 Sb. o Státním 

pozemkovém úřadě. Ten nezměnil pravomoci správních úřadů, pouze demonstrativně 

vymezil služby státu na podporu hospodaření v lesích.

Zákon o předcházení ekologické újmě stanovil přednost ČIŽP při ukládání opatření 

v případě ekologické újmy. Úprava v zákoně o lesích se v tomto případě použije, pouze 

pokud by opatření ČIŽP bylo nedostatečné. 
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Nejvýrazněji se dotkl institucionálního zajištění ochrany lesa zákon o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Přijetí nové komplexní právní úpravy bylo 

nutné z důvodu harmonizace se směrnicí Rady 99/105/ES. Dosavadní pravomoci 

správních úřadů týkající se nakládání s reprodukčním materiálem dřevin byly zrušeny. 

V lesním zákoně byla nově zakotvena pouze pravomoc krajů povolit k umělé obnově 

lesa zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu. 

V zákoně o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin je široce upravena 

působnost správních úřadů ve věcech nakládání s reprodukčním materiálem. Do 

působnosti obcí s rozšířenou působností patří potvrzování původu materiálu, společně 

s Mze pak rozhodují o správních deliktech. Mze také uděluje licence 

dodavatelům reprodukčního materiálu. Nejširší působností disponují kraje. Do jejich 

působnosti patří rozhodování ve věcech zdrojů reprodukčního materiálu a povolení,

nebo omezení úmyslné mýtní těžby na uznaných zdrojích testovaného a selektovaného 

reprodukčního materiálu.

5.5. Ochrana přírody

5.5.1. 80. léta

Ochrana přírody a krajiny byla v osmdesátých letech právně nejméně upravená 

složka životního prostředí. Právem upravena byla pouze oblast zvláštní územní a 

druhové ochrany. Ochrana přírody se řídila zákonem č. 40/1956 Sb. o státní ochraně 

přírody, který odpovídal době jeho přijetí. Zákon nebyl obsáhlý a až na výjimku 

neupravoval povinnosti při ochraně přírody. Onou výjimkou byla povinnost neničit 

chráněná území a jedince chráněných druhů. Nedostatečnost právní úpravy potvrzuje 

fakt, že neobsahoval žádná sankční ustanovení, ta byla doplněna novelou zákona č. 

65/1986 Sb.

Je důležité se zmínit o prováděcích vyhláškách Ministerstva kultury, které 

rozváděly nedostatečnou úpravu ochrany chráněných druhů. Seznam chráněných 

druhů živočichů a podmínky ochrany chráněných živočichů a rostlin upravovala 

vyhláška č. 80/1965 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a rostlin. Za chráněné druhy 

bylo možno prohlásit i další druhy, stal-li se jejich výskyt vzácným. Ve vyhlášce č. 
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54/1958 Ú. l. jsou stanoveny chráněné druhy rostlin. Ve věcech zvláštní územní 

ochrany nebyla vydána žádná vyhláška. 

Zákonem o státní správě v lesním hospodářství byla v oblasti ochrany přírody a 

krajiny zavedena ochrana stromů rostoucích mimo les, přičemž kácení těchto stromů 

povolovaly místní národní výbory za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva 

kultury o ochraně stromů rostoucích mimo les č. 142/1980 Sb. Ta stanovila, že povolení 

nebylo nutné ke kácení dřevin na soukromých pozemcích, pokud se nejednalo 

například o vzrostlé stromy nebo o stromy s ochrannou funkcí.

Státní správa ochrany přírody byla v osmdesátých letech vykonávána pouze 

krajskými národními výbory a Ministerstvem kultury. Jedinou pravomocí disponovaly 

rady okresních národních výborů. Rozhodovaly o náhradě za majetkovou újmu vzniklou 

vyhlášením ochranného pásma, nedošlo-li před tím k dohodě. Je vhodné na tomto 

místě uvést Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. Tento ústav nebyl 

vykonavatelem státní správy, pouze zajišťoval odbornou pomoc státní správě a činil 

další odborné a výzkumné činnosti.

Pro výkon státní správy zvláště chráněných území té doby je typická neomezená 

pravomoc upravit podmínky ochrany zvláště chráněných území jejich zřizovateli ve 

zřizovacím aktu. Významné je zakotvení neomezené pravomoci Ministerstva kultury 

udělovat výjimky ze zákazu poškozovat chráněná území a chráněné druhy. Tato 

výjimka nemohla být udělena na území NP, pokud by byla v rozporu se statutem 

národního parku. Avšak statut NP vydávalo také Ministerstvo kultury.

Národní parky byly zřizovány vládním nařízením. Do roku 1991 byl na území České 

republiky zřízen pouze Krkonošský národní park vládním nařízením 41/1963 Sb. Vládní 

nařízení upravovalo především správu parku a definovalo povinnost zvelebovat a 

chránit krkonošskou přírodu. KRNAP spravoval a na jeho území vykonával státní správu 

východočeský národní výbor. Ten řídil Správu Krkonošského národního parku, která 

pečovala o národní park. Při Správě byl zřízen poradní sbor ze zástupců správních 

orgánů, který měl projednávat zásadní otázky týkající se národního parku. 

Na zřizovací vládní nařízení navazoval statut, vydaný Ministerstvem kultury jako 

vyhláška č. 62/1963 Sb. Statut především rozvedl ochranu národního parku a činnosti 

vykonávané správou národního parku. Ochranu parku statut ponechával na správním 

uvážení správních úřadů, návštěvním řádu vydaném správou parku a územně plánovací 
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dokumentaci pro území národního parku. Zřízená Správa KRNAPU spravovala území 

národního parku. Dále například informovala turisty, vyznačovala turistické cesty, 

koordinovala výzkum a odborně napomáhala řádnému výkonu státní správy.  Správa 

rovněž povolovala výjimky z podmínek ochrany v méně významných případech, 

kterými bylo povolení k využití zakázaných cest, povolení vědeckého průzkumu aj.

Chráněných krajinných oblastí bylo do roku 1989 vyhlášeno na českém území 20. 

Vyhlašovaly se výnosem Ministerstva kultury. Ve zřizovacím výnosu bylo vymezeno 

území CHKO a bližší podmínky ochrany. CHKO byly spravovány krajskými národními 

výbory, pokud šlo o otázky týkající se ochrany přírody. V ostatních případech 

spravovaly CHKO věcně a místně příslušné správní úřady dle příslušné právní úpravy.

Další chráněná území, mezi která pařily státní přírodní rezervace, chráněné plochy 

a zahrady, chráněné studijní plochy, krasové zjevy a chráněné přírodní památky, 

vyhlašovalo výnosem Ministerstvo kultury. To ve výnosu určovalo podmínky ochrany 

území. Skalní útvary, významné stromy a aleje významných stromů a podmínky jejich 

ochrany vyhlašovaly krajské národní výbory.

Ochrana chráněných druhů živočichů byla v kompetenci krajských národních 

výborů a Ministerstva kultury. Krajské národní výbory se na ochraně chráněných druhů 

živočichů podílely evidováním knihy záznamů o koupi a prodeji chráněných živočichů a

společně s Ministerstvem kultury dohlížely na plnění povinností při ochraně 

chráněných druhů živočichů a rostlin. Krajským národním výborům bylo hlášeno nabytí 

jedince chráněného druhu, pokud byl získán z jiného zdroje, než kterým je povolený 

chov. Ministerstvo kultury disponovalo pouze jedinou pravomocí, nepočítám-li 

oprávnění vydat prováděcí vyhlášky k zákonu o státní ochraně přírody. Ministerstvo 

kultury povolovalo obchodování s ohroženými druhy živočichů, držení jedinců 

chráněných druhů živočichů a nakládání s jejich těly.

Ochrana chráněných druhů rostlin byla jednodušší. Vyhláška stanovila seznam 

chráněných druhů a zákazy vztahující se k jejich ochraně. Bylo zakázáno rostliny držet, 

trhat a přemisťovat. Výjimkou z těchto zákazů bylo pěstování rostliny v kulturách. 

Ministerstvo bylo oprávněno udělit dle svého uvážení další výjimky ze zákazu nakládání 

s chráněnými rostlinami.

Do roku 1986 byla deliktní odpovědnost při ochraně přírody slabě upravena v § 11 

zákona č. 60/1961 Sb. Přestupkem bylo pouze poškození chráněné části přírody a 
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neplnění povinností při ochraně krajiny. Z toho důvodu nebylo možno efektivně 

vymáhat plnění povinností při ochraně přírody ze strany právnických osob. Zásadní 

změna v tomto směru nastala v roce 1986. Zákonem č. 65/1986 Sb. byla do zákona o 

státní ochraně přírody vložena ustanovení o přestupcích a správních deliktech. O nich 

rozhodovaly okresní národní výbory. Za přestupek bylo možno uložit důtku nebo 

pokutu, za spáchaný správní delikt také nápravné opatření. Skutkové podstaty 

správních deliktů a přestupků byly totožné. Skutkovými podstatami deliktů bylo ničení 

a usmrcování chráněných druhů, nepovolený vývoz jedinců chráněných druhů, 

poškozování zvláště chráněných území, poškození stromů rostoucích mimo les a další. 

Počet skutkových podstat nebyl velký, to souvisí s úzkou materií zákona o státní 

ochraně přírody.

5.5.2. Po roce 1990

V roce 1990 přešel do působnosti Ministerstva životního prostředí Krkonošský 

národní park. Zbylé pravomoci zrušených krajských národních výborů ve věcech 

ochrany přírody zákonem o okresních úřadech přešly na okresní úřady. V roce 1991 

byly vládními nařízeními46 zřízeny NP Šumava a NP Podyjí. MŽP vykonávalo státní 

správu také na území těchto národních parků.

Nedostatečnost právní úpravy vedla k přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny 

v roce 1992, který poskytoval moderní a komplexní ochranu přírody a krajiny. S tím 

souvisí významné rozšíření pravomocí orgánů státní správy při ochraně přírody.

Státní správa byla v devadesátých letech vykonávána obcemi, pověřenými 

obecními úřady, okresními úřady a MŽP. ČIŽP dohlížela na dodržování právních 

předpisů. Na území NP a CHKO vykonávaly státní správu Správy těchto chráněných 

území. Újezdní úřady a Ministerstvo obrany vykonávaly státní správu na území 

vojenských újezdů.

Na tomto místě je důležité uvést, že MŽP nevykonávalo pouze státní správu. 

Zabezpečovalo také mezinárodní environmentální spolupráci, podporovalo výzkum a 

ekologickou osvětu. Významné je zpracování koncepcí ochrany přírody, obsažené 

v Duhovém programu a na něj navazujících Státních politikách životního prostředí.

                                                            
46 Vládní nařízení č. 163/1991 Sb. a č. 164/1991 Sb.
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Zvláštní územní ochrana se oproti úpravě z osmdesátých let vyznačovala 5 

významnými změnami. Zaprvé se správy NP a CHKO staly správními úřady. Zadruhé byl 

snížen počet kategorií zvláště chráněná území. Zatřetí byla změněna forma vyhlášení a 

úřad vyhlašující chráněných území. Začtvrté byly v zákoně stanoveny zákazy pro

jednotlivé kategorie chráněných území a za páté byla zakotvena možnost uzavřít 

s vlastníkem pozemku smlouvu o zřízení chráněného území.

Zařazení správ mezi správní úřady umožnilo zlepšení ochrany CHKO i NP. Správy 

vykonávaly státní správu na území NP a CHKO. Správy CHKO navíc vykonávaly státní 

správu národních přírodních rezervací a památek mimo území NP a CHKO. Správy byly 

oprávněny vyhlašovat přírodní památky a rezervace na území NP a CHKO a 

rozhodovaly o uložení pokut za spáchání deliktů. Správy nebyly pouze správními úřady, 

zůstala jim také úloha odborných institucí spravujících NP a CHKO.

Správy NP disponovaly širší působností. Nadále schvalovaly návštěvní řád parku. 

Nově zpracovávaly plán péče parku a rozhodovaly o poplatcích za vjezd vozidel nebo za 

vstup na vymezená místa parku. Správy NP dále vykonávaly státní správu ve věcech 

ochrany vod, lesa a půdního fondu na území NP. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

převzal Rady národních parků.

Oproti předcházející právní úpravě zůstaly nezměněny kategorie velkoplošných 

chráněných území. Zcela odlišně byla vymezena maloplošná chráněná území. Těmi se 

nově staly národní přírodní rezervace a památky a přírodní rezervace a parky.

Národní parky se nově vyhlašovaly zákonem a nikoli vládním nařízením. CHKO se 

nově vyhlašovaly vládním nařízením a nikoli vyhláškou Ministerstva. Národní přírodní 

rezervace a památky vyhlašuje vyhláškou MŽP. Okresní úřady ustanovovaly vyhláškou 

přírodní rezervace a památky ve svém obvodě.

Zákon pro jednotlivé kategorie chráněných území stanovil nově zákazy činnosti. 

Například pro národní přírodní rezervace a přírodní rezervace bylo zakázáno povolit

stavby a používat biocidy. Pro NP a CHKO například platil zákaz chemického posypu 

cest a rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Pokud existoval veřejný zájem 

a ten převažoval nad zájmem na ochranu přírody, bylo možné povolit výjimku ze 

zákazu. O této výjimce rozhodoval správní úřad, který chráněné území vyhlásil. 
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Nově byla zakotvena možnost vyhlášení památného stromu, přírodní rezervace a 

přírodní památky na základě smlouvy s vlastníkem pozemku. Tyto smlouvy dojednávaly 

a schvalovaly okresní úřady. Obsahem byly podmínky ochrany.

Na území NP a CHKO byl nutný souhlas správy NP nebo CHKO k vydání rozhodnutí 

v územním a stavebním řízení a k vydání povolení ve vodoprávním řízení. V ostatních 

případech se souhlas vyžadoval pouze, pokud to bylo stanoveno v bližších podmínkách 

ochrany. Dle předchozí úpravy se ve výše zmíněných řízeních vyžadovalo pouze 

vyjádření krajského národního výboru nebo ministerstva.

Pro každé zvláště chráněné území byly nově schvalovány plány péče. Šlo o 

metodické dokumenty tvořící základ pro regulaci přirozeného vývoje a lidské činnosti 

na těchto územích. Plány péče CHKO, NP a národní přírodní rezervace a památky 

schvalovalo MŽP, u ostatních chráněných území okresní úřady.

Zákon převzal institut ochranných pásem. Ochranná pásma chráněných území 

nadále stanovily úřady, které chráněné území vyhlásily. Stavební práce a hospodaření 

v lesích v ochranných pásmech povolovaly okresní úřady.

I zvláštní druhová ochrana vykazuje rozdíly. Zaprvé se ochrana poskytuje nově 

vzácným druhům nerostů, které stanovilo MŽP vyhláškou. Zadruhé je regulace 

obchodu s chráněnými druhy obsažena přímo v zákoně. Zatřetí se zvláště chráněné 

druhy člení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Začtvrté je stanovena 

povinnost MŽP provádět opatření s cílem zmírnit ohrožení druhu.

Ale lze nalézt i společné znaky s předchozí právní úpravou. MŽP jako ústřední 

správní úřad nadále stanovilo vyhláškou47 zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

včetně zařazení do kategorií. Na rozdíl od předchozí právní úpravy mohlo MŽP 

rozhodnout o výjimce z ochranných podmínek chráněných druhů, ale pouze ve 

výjimečných případech.

Pokud jde o obecnou ochranu přírody, předchozí legislativa upravovala pouze

kácení dřevin rostoucích mimo les, o kterém rozhodovaly místní národní výbory, 

později obce. Tato pravomoc obcím zůstala i po přijetí zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Z toho důvodu nelze výkon státní správy ve věcech obecné ochrany přírody 

s čím porovnávat. Nově byla například upravena oblast paleontologických nálezů, 

jeskyň, významných krajinných prvků a obecné ochrany rostlin a živočichů.

                                                            
47  Vyhláška MŽP č.395/1992 Sb.
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Obce disponovaly působností ve věcech kácení dřevin rostoucích mimo les a 

v rozhodnutí o povolení kácení byly oprávněny uložit náhradní výsadbu. Obce dále 

vedly přehled veřejně přístupných účelových komunikací.

Pověřené obecní úřady vyhlašovaly památné stromy, povolovaly jejich ošetření a 

rozhodovaly o registraci významných krajinných prvků. Dále vydávaly souhlas ke zřízení 

účelových komunikací a stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků. 

V těchto věcech rozhodovaly okresní úřady.

Působnost okresních úřadů ve věcech přírody a krajiny byla zákonem stanovena 

jako zbytková. Konkrétně zákon ve věci obecné ochrany přírody zakotvil pouze 

pravomoc okresních úřadů zakázat rušivou činnost, která porušuje podmínky obecné 

ochrany rostlin a živočichů. Zbytkovou pravomoc tvořila například pravomoc stanovit 

podmínky výkonu lidské činnosti nedovoleně působící na část přírody, oprávnění 

navrhnout vyvlastnění a vydání souhlasu k povolení ke zpřístupnění jeskyně.

Na ústřední úrovni je nutné se zmínit o podzákonné normotvorbě MŽP. Vyhláška 

MŽP č. 395/1992 Sb. stanovila bližší podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les a 

ochranu významných krajinných prvků. MŽP disponovalo pravomocí povolit vývoz 

zvláště chráněných nerostů a paleontologických nálezů. Od roku 1995 MŽP schvalovalo 

lesní hospodářské plány na území NP namísto Správ NP.

Správní dozor vykonávaly okresní úřady a ČIŽP. Vrchní správní dozor vykonávalo 

MŽP. Vedle deliktní odpovědnosti byla zákonem stanovena povinnost uvést přírodu 

v případě újmy do původního stavu. O této povinnosti rozhodovaly okresní úřady. 

V případě nemožnosti okresní úřady ukládaly náhradní opatření.

Pravomoci ČIŽP v čase podléhaly změnám. Zákon č. 114/1992 Sb. zakotvil ČIŽP 

pravomoc ukládat pokuty za spáchané delikty a oprávnění uložit zákaz činnosti 

v případě hrozícího poškození přírody až do doby nápravy. Zákonem č. 16/1997 Sb. 

byla zakotvena pravomoc ČIŽP stanovit podmínky provozu činnosti, která mohla

nedovoleně změnit část přírody, a pravomoc ČIŽP odejmout nedovoleně drženého 

jedince zvláště chráněného druhu.

O deliktech kromě ČIŽP rozhodovaly pověřené obecní úřady, okresní úřady a 

Správy NP a CHKO na území NP a CHKO. Kromě uložení pokuty byly okresní úřady, od 

roku 1997 i ČIŽP, oprávněny odebrat nedovoleně drženého jedince zvláště chráněného 

druhu. Výčet skutkových podstat deliktů byl delší než v osmdesátých letech. To souvisí 
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se značným nárůstem počtu povinností fyzických a právnických osob při ochraně 

přírody. Z dlouhého výčtu skutkových podstat lze jmenovat například poškození nebo 

zničení památného stromu, nesplnění povinnosti uvést část přírody do původního 

stavu, nedovolené kácení dřeviny rostoucí mimo les, zasahování do přirozeného vývoje 

zvláště chráněných rostlin a porušení návštěvního řádu NP. Skutkové podstaty 

správních deliktů byly až na výjimky shodné s přestupky. Těmito výjimkami byly 

činnosti typicky spjaté s fyzickými osobami, například porušení návštěvního řádu NP. 

Co se týká úpravy dovozu a vývozu zvláště chráněných druhů, vývoz byl do roku 

1997 zakázán a v odůvodněných případech výjimky povolovalo MŽP. Změna přišla se 

zákonem č. 16/1997 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů, 

vycházejícího z mezinárodní úmluvy CITES. MŽP nadále povolovalo vývoz a dovoz 

jedinců zvláště chráněných druhů, pokud byly splněny podmínky pro udělení povolení. 

Zákon zavedl povinnost registrovat u okresních úřadů, nebo správ NP a CHKO jedince 

druhu uvedeného v přílohách I a II Úmluvy. Vědeckým orgánem byla stanovena AOPK 

ČR. Správní dozor vykonávaly a delikty trestaly okresní úřady, správy NP a CHKO a ČIŽP. 

Tyto orgány byly také oprávněny odebírat jedince získané v rozporu se zákonem. 

Skutkovou podstatou přestupku a správního deliktu byl například vývoz jedince bez 

povolení a vývoz jiného jedince, než pro kterého je vydáno povolení.

5.5.3. Po roce 2000

Reforma územní samosprávy z přelomu tisíciletí se dotkla také výkonu státní 

správy ve věcech ochrany přírody. V souvislosti s reformou veřejné správy je nutné se 

uvést zákon č. 132/2000 Sb. a zákon č. 320/2002 Sb. Prvně jmenovaný zákon pouze 

zakotvil pravomoc krajů v samostatné působnosti spolupracovat s MŽP na zpracování 

koncepcí ochrany přírody. Pro institucionální zajištění ochrany přírody byl mnohem 

významnější druhý zmíněný zákon, zákon č. 320/2002 Sb. Ten upravil přechod 

působnosti okresních úřadů na kraje a obce s rozšířenou působností.

Na kraje přešla působnost okresních úřadů ve věcech zvláštní územní a druhové 

ochrany. Lze zmínit pravomoc vyhlásit přírodní park, přírodní rezervaci a přírodní 

památku a určit bližší podmínky ochrany těchto území. S tím souvisí pravomoc povolit 

výjimky z podmínek ochrany přírodních rezervací a památek, schvalovat plány péče 

těchto chráněných území. Dále sjednání a schválení smluv s vlastníkem pozemku o 
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zřízení přírodní rezervace nebo památky. Ve věcech zvláštní druhové ochrany přešla na 

kraj pravomoc povolit výjimky ze zákazů týkajících se zvláště chráněných druhů 

živočichů a rostlin a povinnost zajistit záchranné programy pro tyto druhy. Na kraje 

přešlo také ustanovení stráže přírody.

Některé pravomoci přešly na kraje i obce s rozšířenou působností. To se týkalo 

například odebrání nedovoleně drženého jedince zvláště chráněného druhu nebo 

stanovení podmínek činnosti, která může nedovoleně změnit chráněnou část přírody.

Zbylé pravomoci okresních úřadů přešly na obce s rozšířenou působností.

Působnost obcí s rozšířenou působností byla stejně jako působnost okresních úřadů 

vymezena jako zbytková. Zákon č. 320/2002 Sb. neupravoval pouze přechod pravomocí 

okresních úřadů. Na základě tohoto zákona pověřené obecní úřady ztratily pravomoc 

registrovat významné krajinné prvky, tato pravomoc nově připadla obcím s rozšířenou 

působností.

Z dalších četných novelizací zákona o ochraně přírody a krajiny po roce 2000 mají 

pro institucionální zajištění význam pouze novely č. 218/2004 Sb., č. 349/2009 Sb. a č. 

381/2009 Sb. Na tomto místě je vhodné zmínit také novelu zákona č. 312/2008 Sb. na 

ochranu zvířat proti týrání. Tato novela posílila pravomoci orgánů ochrany přírody ve 

věcech ochrany chráněných druhů živočichů. MŽP nově povolovalo činnost 

záchranných stanic a vyhláškou upravilo podmínky držení jedinců v záchranných 

stanicích48. Krajům se nově oznamovalo vypouštění vyléčených jedinců zvláště 

chráněných druhů ze záchranných stanic.

Cílem novely zákona o ochraně přírody a krajiny č. 218/2004 Sb. byla transpozice 

evropských směrnic49, které utvářely evropskou soustavu chráněných území NATURA 

2000. Soustava zvláště chráněných území v našem státě se rozrostla o ptačí oblasti a 

evropsky významné lokality. Ptačí oblasti se vyhlašují vládním nařízením. U evropsky 

významných lokalit je situace složitější. Vláda vládním nařízením stanoví národní 

seznam evropsky významných lokalit50, o kterém rozhoduje Evropská komise. Evropsky 

významné lokality jsou vyhlášeny dnem, kdy MŽP ve sbírce zákonů uveřejní rozhodnutí 

Evropská komise o zařazení lokality do evropského seznamu51.

                                                            
48

  Vyhláška MŽP č.316/2009 Sb. o handicapovaných živočiších
49

  Směrnice 92/43/ES o stanovištích a směrnice 79/409/ES, v současnosti 2009/147/ES, o ptácích
50

Vládní nařízení č.132/2005 Sb., novelizované nařízeními č. 301/2007 Sb. a č.371/2009 Sb.
51 Sdělení MŽP č. 81/2008 Sb. a sdělení MŽP č.66/2009 Sb.
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Kraje v přenesené působnosti získaly pravomoc vydávat stanovisko k vlivu 

koncepce nebo záměru na území soustavy NATURA 2000 a vydávat souhlas 

k činnostem v ptačích oblastech, pokud je souhlas vyžadován dle zřizovacího vládního 

nařízení. Souhlas kraje je například nutný v PO Šumava k umístění mysliveckého 

zařízení do 200 metrů od hnízd čápa černého. 

MŽP ve věcech soustavy NATURA 2000 neplní pouze roli koordinačního orgánu 

vůči Evropské komisi. Byla zakotvena pravomoc MŽP povolit výjimky ze zákazu 

poškozovat lokality v národním seznamu, o kterých ještě nebylo rozhodnuto Evropskou 

komisí.

Novela rovněž výslovně zakotvila újezdní úřady a Ministerstvo obrany jako orgány 

ochrany přírody ve věcech, které nepatří do působnosti MŽP.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny č. 349/2009 Sb. měnila kompetence 

orgánů státní správy ve věcech zvláštní územní ochrany. Cílem bylo sjednocení 

rozhodování o jednotlivých typech chráněných území na jednom stupni státní správy. 

Rozhodování ve věcech památných stromů nově spadá pouze do působnosti 

pověřených obecních úřadů. Na ty přešly pravomoci obcí s rozšířenou působností 

týkající se památných stromů, např. sjednání a schválení smluv o památných stromech.

Výše zmíněná novela rozšířila kompetence krajů. Z centrální úrovně přešly na kraje 

pravomoci vlády a MŽP povolit výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a pravomoc 

udělit výjimku ze zákazů v lokalitách zařazených do národního seznamu evropsky 

významných lokalit, o kterých ještě nebylo rozhodnuto Evropskou komisí. Do 

působnosti krajů byla nově zařazena povinnost péče a označení evropsky významných 

lokalit. Došlo tak ke sjednocení výkonu státní správy maloplošných chráněných území a 

území soustavy NATURA 2000 na úrovni krajů. 

Na kraje z obcí s rozšířenou působností přešly z pohledu zvláštní druhové ochrany 

významné pravomoci. Ve věcech zvláštní druhové ochrany přešla například pravomoc 

zakázat rušivou činnost a pravomoc vydat předchozí souhlas k činnosti uvedené 

v bližších podmínkách ochrany. Nově byla zakotvena pravomoc krajů uzavírat dohody o 

povolení výjimek ze zákazů u zvláště ohrožených druhů. 

Na MŽP přešla ze Správ NP pravomoc vyhlašovat přírodní rezervace a památky na 

území národních parků.
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Novela zákona o ochraně přírody a krajiny č. 349/2009 Sb. obsahovala 3 významná 

pochybení52 v důsledku přijetí pozměňovacích návrhů v průběhu legislativního procesu. 

Novelou č. 349/2009 Sb. byla zrušena pravomoc krajů vydávat stanoviska k záměrům a 

koncepcím na území soustavy NATURA 2000, dále bylo zrušeno ustanovení o výkonu 

státní správy na území národních přírodních památek a rezervací mimo území NP a 

CHKO. Novela neupravila zrušení ochranných pásem u již vyhlášených CHKO, zatímco u 

nově vyhlášených CHKO novela možnost vyhlásit ochranná pásma neumožňovala. Tyto 

nedostatky napravuje novela zákona o ochraně přírody a krajiny č. 381/2009 Sb.

Na úseku deliktní odpovědnosti se nekonaly výrazné změny. Po zrušení okresních 

úřadů správní dozor a trestání deliktů přešlo na obce s rozšířenou působností a na 

krajské úřady, pokud se delikty týkaly jedinců zvláště chráněných druhů. Působnost 

ČIŽP se měnila pouze na základě zákona 320/2002 Sb. Ten zakotvil pravomoc ČIŽP

ukládat nápravná opatření. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny č. 218/2004 Sb. 

zakotvila pravomoc Správ NP a CHKO ukládat nápravná opatření. Dosud poslední 

úprava pravomocí správních úřadů ve věcech odpovědnosti proběhla na základě 

novely č. 349/2009 Sb. Tato novela zrušila pravomoc krajů trestat přestupky a správní 

delikty a pravomoc obcí s rozšířenou působností odebrat jedince zvláště chráněného 

druhu.

Co se týká obchodu s ohroženými druhy, do roku 2004 nedošlo s výjimkou přesunu 

kompetencí z okresních úřadů na kraje k žádným změnám. Z důvodu harmonizace 

s evropským právem53 bylo nutné přijmout novou právní úpravu, zákon č. 100/2004 

Sb.

Institucionální zajištění zůstalo stejné. Hlavním výkonným orgánem zůstalo MŽP a 

pomocnými orgány kraje a správy NP a CHKO. Mezi výkonné orgány se nově řadí Státní 

rostlinolékařská správa. Jí vydané osvědčení u uměle vypěstovaných rostlin nahrazuje 

povolení k vývozu. Vědeckým orgánem CITES zůstala AOPK ČR. I nadále MŽP uděluje 

povolení k vývozu a dovozu jedinců chráněných druhů. Kraje, příp. Správy NP a CHKO, 

registrují jedince chráněných druhů. Zákon č.100/2004 Sb. zakotvil nové pravomoci 

MŽP, např. povolení výjimek z lovu kytovců nebo registraci vědeckých institucí a 

chovných zařízení. 
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Důvodová zpráva k novele zákona o ochraně přírody a krajiny č. 381/2009 Sb.
53  Nařízení EHS 348/81 a 3254/91, nařízení Rady 338/97 a směrnice Rady 83/129/EHS



116

Výrazná změna nastala u výkonu správního dozoru a trestání deliktů, ke kterému 

je nově oprávněna pouze Česká inspekce životního prostředí. Srovnáme-li deliktní 

odpovědnost podle zákona č. 100/2004 Sb. s předchozí právní úpravou, zvýšila se 

maximální výše pokut. Rovněž byl rozšířen výčet skutkových podstat přestupků a 

správních deliktů.

Novelou zákona č.346/2009 Sb. došlo ke zrušení působnosti Správ NP a CHKO ve 

věcech obchodu s ohroženými druhy. Stejnou novelou byly rozšířeny pravomoci MŽP. 

S rozšířením hmotněprávních ustanovení v právních předpisech EU souvisí rozšíření 

pravomocí MŽP. To nově vydává potvrzení o putovní výstavě nebo o osobním 

vlastnictví a uděluje licence pro zpracovatele a balírny kaviáru.

5.6. Nakládání s odpady

5.6.1. 80. léta

V osmdesátých letech oblast nakládání s odpady nebyla upravena žádným 

zákonem. Nakládání s odpady upravovaly pouze 2 podzákonné právními předpisy, 

které se týkaly recyklace odpadů. Šlo o nařízení vlády č. 68/1960 Sb. o sběrných 

surovinách a kovovém odpadu a vyhlášku ministerstva hutního průmyslu č. 106/1960 

Sb. o nakládání s kovovým odpadem v novelizovaném znění vyhláškou č. 103/1981 Sb.

Vyhláška stanovila povinnost právnických osob uchovávat neznečištěný kovový 

odpad, tříděný dle druhů, a následně oznámit národním podnikům Kovošrot množství 

tohoto odpadu. Národní podniky Kovošrot, řízené Ministerstvem hutního průmyslu, 

byly povinny kovový odpad vykoupit a zajistit jeho účelné využití. Kovový odpad 

z domácností vykupovaly národní podniky Sběrné suroviny, řízené krajskými národními 

výbory, a dodávaly ho národním podnikům Kovošrot.

Výše zmíněné vládní nařízení stroze upravovalo sběr a výkup kovového odpadu, 

ale také sběrných surovin, například papíru.

Odvoz a zpracování komunálního odpadu zajišťovaly podniky řízené místními a 

městskými národními výbory. Oblast nakládání s komunálním odpadem byla upravena 

pouze zákonem o národních výborech. Ten v § 21 a 28 stanovil, že místní národní 

výbory byly oprávněny v samostatné působnosti řídit organizace zajišťující odvoz 

komunálního odpadu.
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5.6.2. Po roce 1990

Absence zákonné úpravy nakládání s odpady v osmdesátých letech byla vnímána 

jako závažný problém. Z toho důvodu také není možno porovnávat institucionální 

zajištění v osmdesátých a devadesátých letech. Vláda ČSFR 6. září 1990 uložila 

Federálnímu výboru pro životní prostředí vypracování návrhu zákona o odpadech54, 

jehož výsledkem bylo přijetí zákona č. 238/1991 Sb. o odpadech. Na zákon o odpadech 

navazoval zákon ČNR č.311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodaření. 

Zákonnou úpravu nakládání s odpady provádělo vládní nařízení č. 521/1991 Sb., 

které blíže upravovalo evidenční povinnost právnických osob, podnikajících fyzických 

osob a osob provozující zařízení na zneškodnění odpadu vůči okresním úřadům, a 

vládní nařízení č. 513/1992 Sb., které blíže upravilo nakládání s odpady. Konkrétně 

upravilo nakládání s nebezpečnými odpady, technické podmínky provozu skládek a 

podmínky pro vývoz a dovoz odpadu. Bližší úpravu programů odpadového 

hospodářství, což byly koncepční dokumenty upravující předcházení vzniků odpadů a 

následné nakládání s odpady, upravovala vyhláška MŽP č. 401/1991 Sb.

Zákon o odpadech upravoval deliktní odpovědnost, vývoz a dovoz odpadu, 

přepravu odpadu, zneškodňování odpadu, využití druhotných surovin a stanovil 

povinnosti osob ve věcech nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů.

Dle zákona č.311/1991 Sb. se staly správními úřady v odpadovém hospodářství 

obce, okresní úřady, MŽP a ČIŽP. 

ČIŽP dohlížela na plnění povinností, rozhodovala o deliktech a ukládala nápravná 

opatření. Zákon č. 62/1992 Sb. zakotvil působnost Inspekce ve věcech poplatku za 

uložení odpadu. Ten platili provozovatelé skládek ve výši dle množství a druhu 

uloženého odpadu obcím, případně státu. ČIŽP při administraci poplatku stanovila výši 

a příjemce poplatku, prověřovala údaje uvedené v poplatkovém přiznání a rozhodovala 

o případném odložení platby poplatku.

Obce se vyjadřovaly k programům odpadového hospodářství a nadále zajišťovaly 

systém nakládání s komunálním odpadem na svém území55. Nejširší působností 

disponovaly okresní úřady. Na nich leželo těžiště institucionálního zajištění nakládání 

s odpady. Okresní úřady rozhodovaly o všech zbylých otázkách s výjimkou povolení 
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Důvodová zpráva k zákonu č.238/1991 Sb. o odpadech
55 Na základě §14 odst. 1 písm. r zákona č. 367/1990 Sb. o obcích
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vývozu, dovozu a tranzitní přepravy odpadu. V těchto věcech rozhodovalo MŽP, které 

rovněž schvalovalo program odpadového hospodářství pro celé území státu.

Pravomoci okresních úřadů lze rozdělit na vydání souhlasu, zákaz činnosti a 

koncepční činnost. Koncepční činnost okresních úřadů tvoří schválení programů 

odpadového hospodářství původců odpadu a zpracování programu odpadového 

hospodářství pro území ve své působnosti.

Okresní úřady byly oprávněny při porušení povinnosti a hrozící ekologické újmě 

zakázat provoz zařízení zneškodňujícího odpady. Za stejných podmínek bylo možno 

zakázat činnost, nebylo-li zajištěno další využití nebo zneškodnění odpadu vznikajícího 

v důsledku činnosti. 

Naopak okresní úřady vydávaly souhlasy k provozování zařízení na zneškodnění 

odpadu a schvalovaly provozní řády těchto zařízení, vydávaly povolení k nakládání 

s nebezpečným odpadem a k podnikání v odpadovém hospodářství.

Rozhodování o správních deliktech v odpadovém hospodářství patřilo kromě ČIŽP 

do působnosti okresních úřadů a obcí. Okresní úřady disponovaly stejnými 

pravomocemi jako ČIŽP. Na rozdíl od ČIŽP byly oprávněny uložit zničení odpadu. Obce 

rozhodovaly pouze o správních deliktech spáchaných nezabezpečením odpadu nebo 

nezpracováním programu odpadového hospodářství. Skutkovou podstatou správního 

deliktu v odpadovém hospodářství bylo například zneškodnění odpadu bez povolení, 

porušení evidenční povinnosti a sběr, výkup a úprava odpadu bez povolení.

V roce 1997 byl přijat nový zákon o odpadech, zákon č. 125/1997 Sb. Ten sjednotil 

dosud roztříštěnou právní úpravu. V důvodové zprávě bylo uvedeno, že nová právní 

úprava byla nutná z důvodu roztříštěnosti dosavadní právní úpravy, harmonizace české 

právní úpravy s právem evropským, nedostatečné úpravy podnikání s odpady a 

neosvědčení se některých institutů, například programů odpadového hospodářství.

Obecně lze říci, že zákon o odpadech z roku 1997 rozšířil působnost správních 

úřadů. Ale došlo i ke zrušení některých pravomocí. Novou úpravou byla zrušena 

působnost ČIŽP při správě poplatku za uložení odpadu, na který nově dohlížely obce. 

Zrušeny byly pravomoci správních orgánů ve věcech programů odpadového 

hospodářství, jelikož nebyly převzaty do nové úpravy.

Zcela nově a komplexně byla upravena oblast nakládání s komunálním odpadem. 

Byla zakotvena pravomoc obcí určit obecně závaznou vyhláškou obce systém sběru 
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komunálního odpadu. Ve správním řízení obce vydávaly povolení k podnikání 

s komunálním odpadem. Dále stanovily výše úhrady za svoz, třídění a zneškodnění 

komunálního odpadu. Obce nedisponovaly pouze oprávněním. Byly povinny zajistit 

odběr nebezpečného komunálního odpadu. Zcela nově byla upravena působnost obcí 

ve věcech deliktní odpovědnosti. Nově obce rozhodovaly pouze o přestupcích a 

správních deliktech spáchaných porušením obecně závazné vyhlášky obce vydaných na 

základě zákona o odpadech. Za tím účelem byla zakotvena pravomoc obce při výkonu 

správního dozoru požadovat od fyzických osob prokázání, jak naložily s odpadem. 

Nejvíce byla rozšířena působnost okresních úřadů. Okresní úřady získaly nové 

pravomoci ve věcech skládek. Rozhodovaly ve sporech o výši poplatku za uložení 

odpadu na skládku, stanovily podmínky péče o skládky po jejím uzavření a vydávaly

souhlas s použitím prostředků z finanční rezervy provozovatelů skládek na hrazení 

rekultivačních prací. Nově byla zakotvena pravomoc okresních úřadů vydat souhlas 

k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadu osobami provádějícími

sběr a výkup odpadu nebo původci odpadu. 

Okresní úřady i nadále zajišťovaly vedení evidence odpadů. Zákon č. 132/2000 Sb. 

zakotvil povinnost krajů vést evidenci odpadů na krajské úrovni.

V zákoně byla nově upravena oblast přepravy nebezpečného odpadu. O trase 

rozhodovalo Ministerstvo dopravy a spojů na návrh okresních úřadů.

Na centrální úrovni se pravomoci MŽP rozšířily o pravomoc společně 

s Ministerstvem zdravotnictví autorizovat osoby k hodnocení nebezpečnosti odpadů. 

Dále MŽP nově autorizovalo osoby k nakládání s některými nebezpečnými odpady a 

rozhodovalo v pochybnostech o zařazení odpadu dle Katalogu odpadů56. Nově byla 

také zakotvena povinnost MŽP vést souhrnnou evidenci odpadů na základě zaslaných 

evidencí odpadů vedených okresními úřady. 

Zákon o odpadech zakotvil nová zmocnění MŽP k vydání prováděcí vyhlášky, což 

souvisí s novými instituty zakotvenými v zákoně o odpadech. Vyhláška MŽP č. 

337/1997 Sb. stanovila Katalog odpadů a seznamy odpadů, k jejichž dovozu je nutné 

povolení MŽP, splnění oznamovací povinnosti, nebo které jsou volně obchodovatelné. 

Vyhláška č. 339/1997 Sb. stanovila podmínky hodnocení nebezpečnosti odpadů. 

Způsob zřízení finanční rezervy provozovatele skládky, její výší a podmínky použití 

                                                            
56 Upraveno blíže Vyhláškou MŽP č. 337/1997 Sb.
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peněžních prostředků z rezervy stanovila vyhláška č. 340/ 1997 Sb. Podrobnosti 

nakládání s odpady se nadále nestanovily vládním nařízením, ale vyhláškou MŽP 

č.338/1997 Sb. Okruh materie vyhlášky byl shodný s obsahem předcházejícího vládního 

nařízení.

Zákon o odpadech z roku 1997 rozšířil výčet skutkových podstat správních deliktů 

o porušení nově stanovených povinností, například o neplnění podmínek pro uvádění 

výrobků a obalů na trh, nevytvoření finanční rezervy a řádné neoznačení obalů. Nově 

byla také zakotvena pravomoc ČIŽP a okresních úřadů pozastavit nebo odebrat 

osvědčení k hodnocení nebezpečnosti odpadů, pokud držitel porušil povinnosti.

5.6.3. Po roce 2000

V roce 2001 byl přijat současný zákon o odpadech, zákon č.185/2001 Sb. Hlavním 

důvodem pro přípravu zcela nového zákona o odpadech byla nutnost harmonizace 

právních předpisů ČR s předpisy Evropského společenství57. Zákon pokračoval v trendu

rozšiřování pravomocí orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. Zákon zrušil 

institut autorizace osob k nakládání s nebezpečným odpadem. Z toho důvodu ztratilo 

MŽP pravomoc autorizovat tyto osoby. Naopak byly znovu zavedeny plány 

odpadového hospodářství.

Zcela nově zákon o odpadech zavedl institut odpadového hospodáře. Ty byly 

povinny ustanovit osoby nakládající s nebezpečným odpadem o hmotnosti větší než 

100 t ročně a provozovatelé skládek. Z důvodu harmonizace s evropským právem 

zákon nově samostatně upravil nakládání s kaly, autovraky, odpadními oleji, bateriemi, 

azbestem a dalšími58.

Mezi úřady institucionálně zajišťující odpadové hospodářství byly také zařazeny 

orgány hygienické služby a Ministerstvo zdravotnictví. Kromě toho také Ministerstvo 

zemědělství a nově vzniklé kraje.

Pravomoc Ministerstva zdravotnictví se omezovala pouze na autorizaci osob 

k hodnocení nebezpečnosti odpadů. Orgánům hygienické služby byla zakotvena 

pravomoc vyjadřovat se k provoznímu řádu skládek a pravomoc vydávat stanoviska 

k nakládání s odpady. Působnost Ministerstva zemědělství v odpadovém hospodářství 
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Důvodová zpráva k zákonu č. 185/2001 Sb.
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Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb., Vyhláška 
MŽP č. 352/2008 Sb.
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byla omezena pouze na kontrolu použití kalů z čistíren odpadních vod a řek 

v zemědělství.

Zákon o odpadech nově zakotvil působnost krajů v přenesené působnosti. 

Nadále kraje v samostatné působnosti rozhodovaly o plánu odpadového hospodářství 

kraje a připomínkovaly plány na úrovni původců odpadu a celého státu. 

Pravomoci kraje v přenesené působnosti lze rozdělit na pravomoci dříve 

náležející okresním úřadům a nově zakotvené pravomoci. Z okresních úřadů na ně 

přešla pravomoc vydat souhlas k provozu skládek, sběren, spaloven a dalších zařízení 

na využití, sběr a zneškodnění odpadů. Dále přešla na kraje pravomoc rozhodnout o 

povinnosti původce odpadu zaplatit poplatek a pravomoc stanovit podmínky a trvání 

péče o skládku po ukončení provozu a asanace. Zcela novou pravomocí je pravomoc 

kraje vydat souhlas k míšení nebezpečného odpadu, je-li to nutné k zajištění využití 

nebo zneškodnění odpadů.

V působnosti MŽP zůstala regulace přeshraničního pohybu s odpady, vedení 

souhrnné evidence odpadů a rozhodování v pochybnostech o zařazení odpadu. Nově 

se MŽP stalo kontaktním orgánem vůči orgánům EU a schvaluje osnovy školení pro 

hodnocení nebezpečnosti odpadů. Nejvýznamnější novou pravomocí MŽP je 

zpracování plánů odpadového hospodářství pro území celého státu.

Oproti předchozí právní úpravě vzrostl počet zmocnění MŽP k vydání prováděcí 

vyhlášky. Šlo o zmocnění podrobněji upravit oblast nakládání s použitými kaly, s PCB, 

nakládání s bateriemi a akumulátory a podmínky nakládání s autovraky59. Na základě 

četných novelizací zákona o odpadech po roce 2002 bylo zakotveno zmocnění upravit 

oblast nakládání s biologicky rozložitelnými odpady60 a nakládání s elektroodpady61.

ČIŽP a také okresní úřady ztratily ve prospěch Ministerstev pravomoc odejmout 

autorizaci k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Naopak získaly pravomoc 

pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. ČIŽP nově 

dohlíží na přeshraniční pohyb odpadů a povinně jednou ročně dohlíží na nakládání 

s odpady z výroby TiO2. 
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Vyhláška MŽP č.382/2001 Sb., Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb., Vyhláška 
MŽP č. 352/2008 Sb.
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Vyhláška MŽP č. 341/2008 Sb.
61 Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb.
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Zatímco v roce 1997 došlo k největšímu rozšíření pravomocí u okresních úřadů, 

zákon o odpadech z roku 2001 počet pravomocí okresních úřadů snížil. Jedinou novou 

pravomocí okresních úřadů bylo oprávnění uložit nápravné opatření, pokud bylo

ohroženo lidské zdraví. 

Oblast nakládání s komunálním odpadem zůstala oproti předchozí právní úpravě 

nezměněna a nadále byla zajišťována obcemi v samostatné působnosti. Pouze byla 

vypuštěna pravomoc obce stanovit poplatek za odpad, avšak tuto pravomoc obcím 

vrátila novela č. 275/2002 Sb. Novelou č. 314/2006 Sb. byla zakotvena pravomoc obcí 

vyhláškou obce zřídit systém obecního kompostování a stanovit v ní podmínky využití 

kompostu na údržbu veřejné zeleně v obci. 

Ve věcech odpovědnosti došlo k zúžení pravomoci okresních úřadů rozhodovat o 

správních deliktech. Nově rozhodovaly pouze o správních deliktech spáchaných 

porušením povinnosti vyplývající ze správního rozhodnutí. ČIŽP byla nadále oprávněna 

rozhodovat o všech správních deliktech. Skutkové podstaty správních deliktů se ve 

větším rozsahu nezměnily. Obce získaly pravomoc rozhodovat o přestupcích 

spáchaných zbavením se autovraku v rozporu se zákonem. Novelami zákona o 

odpadech č. 314/2006 Sb. a č. 34/2008 Sb. byla zakotvena pravomoc ČIŽP ukládat 

sankce za přestupky spočívající v převzetí odpadu do vlastnictví a dále v neoprávněném 

shromažďování odpadu a jeho přepravě.

Oblast nakládání s odpady z obalů byla nově upravena samostatně v zákoně 

č.477/2001 Sb. o obalech. Ten sjednotil dosavadní roztříštěnou úpravu obalového 

hospodářství. Zpětný odběr odpadu dozoruje ČIŽP a ČOI. ČIŽP rozhoduje o správních 

deliktech ve věcech zpětného odběru obalů a porušení povinnosti autorizovanou 

osobou. MŽP vykonává roli kontaktního orgánu vůči EU. Do působnosti MŽP patřila 

otázka autorizovaných osob. Ministerstvo rozhodovalo o udělení a zrušení autorizace 

k zajištění sdružené povinnosti zpětného odběru a využití odpadu a vykonávalo i další 

pravomoci v této věci. Autorizovanou osobou je od roku 2002 akciová společnost EKO-

KOM.

Zrušení okresních úřadů neprovázely v odpadovém hospodářství velké změny 

v kompetencích. Zákon č. 320/2002 Sb. přesunul až na 6 výjimek všechny dosavadní 

pravomoci okresních úřadů na obce s rozšířenou působností. Na kraje přešla pravomoc 

rozhodnout, zda movitá věc je odpadem. Dále pak pravomoc vydat souhlas k nakládání 
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s finančními prostředky ve finanční rezervě provozovatele a oprávnění zakázat činnost. 

I vydání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadu bylo

nyní v pravomoci krajů. Pravomoc povolit nakládání s nebezpečným odpadem přešla 

na kraje v případě, že šlo množství větší než 100 t ročně. 

Zákon o odpadech po roce 2002 prošel četnými novelizacemi, které dále 

rozšiřovaly pravomoci správních úřadů. Po vstupu do EU byly významně rozšířeny 

pravomoci celních orgánů a Policie ČR ve věci přeshraničního pohybu odpadu.

Novelizace zákona o odpadech obsažená v zákoně č. 317/2004 Sb. zakotvila 

působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vykonávat 

dozor a trestat správní delikty ve věci použití upravených kalů v zemědělství. Jde o úřad 

vykonávající odbornou a zkušební činnost a úřad vykonávající dozor nad dodržením 

povinností v zemědělství. Ústav vznikl na základě zákona č. 147/2002 Sb. a je podřízen 

Ministerstvu zemědělství. Česká obchodní inspekce novelou zákona o odpadech č. 

297/2009 Sb. získala působnost ve věcech odpadů z baterií a akumulátorů. Konkrétně 

dohlíží na uvádění na trh a na zpětný odběr baterií.

Po roce 2002 novelami zákona o odpadech došlo k rozšíření pravomocí všech 

dosavadních orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství, k přesunům 

kompetencí až na 1 výjimku nedošlo. Pravomoc vydat souhlas k upuštění od třídění 

nebo odděleného shromažďování odpadu původci odpadu přešla z krajů na obce 

s rozšířenou působností. Ty také získaly pravomoc rozhodnout o bezpečném 

uskladnění odpadu z přeshraniční přepravy odpadu.

Pravomoci MŽP se měnily pouze novelou zákona o odpadech č. 297/2009 Sb. Na 

jejím základě MŽP vede seznam výrobců baterií a rozhoduje o zařazení baterie do 

skupiny baterií. Je nutné zmínit založenou pravomoc MŽP vydat a odebrat povolení 

k provozování kolektivního systému zpětného odběru baterií, současně s tím MŽP vede 

seznam osob s vydaným povolením.

ČIŽP získala pravomoc zakázat uvedení baterie na trh a pravomoc kontrolovat 

použití sedimentů z vodních nádrží a koryt na úpravy terénu a zavážení podzemních 

prostor.

Krajům byla založena pravomoc rozhodovat o povinnosti provozovatele skládky 

odvést obci, příp. SFŽP, vybraný poplatek za uložení odpadu a rozhodnout o jiném než 

zákonem stanoveném nakládání s perzistentními organickými znečišťujícími látkami. 
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6. Závěr

Téma mé diplomové práce je institucionální zajištění ochrany životního prostředí. 

Abych se vyhnul prostému popisu současného institucionálního zajištění ochrany 

životního prostředí, rozhodl jsem si za hlavní cíl své práce věnovat se vývoji ochrany 

složek ŽP v uplynulých 30 letech, což se ukázalo být velice vhodným. Umožnilo mi to 

důkladně zmapovat vývoj na legislativní a zejména na institucionální úrovni, ke 

kterému od roku 1981 v českých zemích došlo a v jehož důsledku došlo k významnému 

zvýšení standardu ochrany životního prostředí u nás. Vývoj na institucionální úrovni lze 

spatřit zejména v nárůstu počtu pravomocí orgánů veřejné správy a vznikem 

specializovaných správních orgánů s působností ve věcech ochrany složek ŽP. Je nutné 

poznamenat, že na legislativní i institucionální úrovni byl tento vývoj nejznatelnější 

v devadesátých letech. Vývoj na institucionální úrovni lze spatřit zejména v nárůstu 

počtu pravomocí orgánů veřejné správy a vznikem specializovaných správních orgánů 

s působností ve věcech ochrany složek ŽP.

Ke splnění hlavního cíle mé práce bylo nutné se v analytické části zaobírat 

soustavou orgánů veřejné správy a dalších veřejných institucí vykonávajících působnost 

při ochraně ŽP. Zejména bylo nutné se zaměřit na vývoj v této soustavě a dále na 

vnitřní organizaci a činnosti vykonávané jednotlivými úřady a institucemi. Abych se 

mohl věnovat institucionalizaci ochrany ŽP, bylo nutné se nejprve zastavit u otázky 

ekologické politiky státu a ústavního zakotvení ochrany životního prostředí. 

Z ekologické politiky státu vychází přijímaná legislativa, která nesmí být v rozporu 

s ústavním pořádkem. Ekologická politika státu i ústavní pořádek tedy nepřímo určují 

podobu institucionalizace ochrany ŽP.

V první kapitole této práce jsem se zaměřil na problematiku ekologické politiky 

v naší zemi, počínaje ustanoveními o ochraně životního prostředí obsaženými 

v pětiletém plánu z roku 1981. V osmdesátých letech ekologickou politiku určovaly 

právě pětileté hospodářské plány, které ovšem směřovaly k růstu zemědělské a 

průmyslové produkce. Po roce 1989 ekologická politika státu vychází ze Státních politik 

životního prostředí připravovaných MŽP a z dalších koncepčních dokumentů 

upravujících krajinu, ekologickou osvětu a další oblasti.

Při výkladu o ekologické politice jsem se blíže zaměřil zejména na úkoly veřejné 

správy, které jednotlivé politiky stanoví. Pětileté hospodářské plány ustanovení o 
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úkolech orgánů státní správy neobsahovaly, vyjma ustanovení o práci národních 

výborů ve svých obvodech. Obecně lze říci, že ekologická politika státu se omezovala 

na strohá, deklaratorní ustanovení zejména o ochraně ovzduší, vody a půdy, přičemž 

konkrétní návrhy opatření neobsahovaly. Ekologická politika státu po roce 1989 je 

naprosto odlišná, nelze ji proto objektivně porovnávat. Hlavním jejím cílem je dosažení 

trvale udržitelného rozvoje. V posledních letech však stoupá význam ochrany klimatu 

Země. Státní politiky životního prostředí upravují celou oblast ochrany ŽP. Obsahují 

konkrétní návrhy opatření včetně nástrojů nutných k jejich naplnění. Z pohledu 

institucionálního zajištění je důležité, že Státní politiky obsahují cíle v této oblasti. 

Například cíl začlenit kraje do ochrany životního prostředí obsažený ve Státní politice 

z roku 2001.

V oblasti ústavního zakotvení ochrany ŽP jsem se zaměřil na jednotlivá 

ustanovení československé ústavy z roku 1960 a Ústavy České republiky z roku 1993 

upravující ochranu ŽP, dále pak na práva týkající se ŽP zakotvené v Listině základních 

práv a svobod. Deklaratorní ustanovení obou Ústav lze shrnout tak, že stát na sebe 

přebírá povinnost chránit ŽP. Nejvýznamnější změnou na ústavní úrovni bylo přijetí 

Listiny základních práv a svobod v roce 1991, která zakotvila práva na příznivé ŽP, na 

včasné informace o ŽP a povinnost nepoškozovat ŽP. Význam těchto práv spočívá 

v tom, že jejich prostřednictvím se lze domoci splnění povinnosti státu chránit ŽP

Kromě ústavního pořádku jsem se věnoval také základním rozdílům práva 

životního prostředí před a po roce 1989. Rozdíl lze spatřit především ve výrazném vlivu 

mezinárodního, později i evropského, práva na český právní řád po roce 1989 a přijetí 

nové, komplexní a moderní legislativy, která nahradila nedostatečnou právní úpravu 

v 80. letech. Z jednotlivých zákonů měl před rokem 1989 největší význam zákon o péči 

o zdraví lidu, zatímco po roce 1989 zákon s takto dominantním postavením chybí.

Na ekologickou politiku a ústavní zakotvení ochrany ŽP jsem navázal odpovědí na 

otázku, jak se vyvíjel systém institucionálního zajištění ochrany ŽP. Pro lepší 

přehlednost jsem rozdělil kapitolu o institucionálním zajištění ochrany ŽP na 3 části, ve 

kterých jsem se zaměřil na popis a vývoj systému institucionálního zabezpečení a na 

vnitřní organizaci veřejných institucí včetně jejich působnosti.

Prvním obdobím jsem zvolil osmdesátá léta. Pro ně se ukázalo být typické, že 

systém institucionálního zabezpečení trpěl rigiditou a důraz byl kladen na poradní, 



126

pomocné orgány, které se však nemohly v politické realitě účinně podílet na ochraně 

životního prostředí. Mezi tyto orgány lze zařadit Českou technickou inspekci ovzduší a 

Českou vodohospodářskou inspekci. Ochrana ŽP spadala zejména do působnosti 

republikových orgánů. Na centrální úrovni byl výkon státní správy rozdělen mezi 

několik ministerstev, z nichž nejširší působností disponovalo Ministerstvo lesního a 

vodního hospodářství. Je důležité zmínit, že na regionální a místní úrovni byla státní 

správa vykonávána národními výbory, které byly orgány státu. Územní samospráva v té 

době neexistovala.

Zvláštní pozornost si vyžádalo období mezi léty 1990–1992. S odstupem 20 let lze 

říci, že v této době došlo k utvoření současného systému institucionálního zajištění 

ochrany ŽP. Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí, 

které v této době vznikly, se staly základem pro ochranu životního prostředí u nás. MŽP 

zastřešilo ochranu ŽP ze strany státu a disponovalo velmi širokou působností. Se 

vznikem ČIŽP, jako odborného kontrolního orgánu s pravomocí přímo ukládat sankce, 

se pojilo napravení velkého nedostatku socialistické ochrany životního prostředí, tedy 

nedostatečné kontroly plnění povinností. Až na malé změny se dotvořilo rozdělení 

působnosti ústředních správních úřadů při ochraně životního prostředí. Významné bylo 

i zřízení SFŽP a ustanovení správ NP a CHKO jako vykonavatelů státní správy na území 

NP a CHKO. Národní výbory byly nahrazeny okresními úřady na regionální úrovni a 

obcemi na místní úrovni. Obce byly zřízeny jako orgány územní samosprávy, spravující 

své záležitosti v mezích právního řádu samostatně.

Posledním zmíněným obdobím je existence samostatné České republiky. Na 

celostátní úrovni nedošlo k výrazným změnám. Zmínit lze například zřízení odborných 

institucí při Ministerstvu životního prostředí, které svou činností napomáhají zvyšování 

kvality životního prostředí. Jde o zřízení AOPK a Správy jeskyní ČR a CENIA. Na přelomu 

tisíciletí došlo k významné změně na regionální úrovni. Byly zřízeny kraje jako vyšší 

územně samosprávné celky a následně pak byly zrušeny okresní úřady. Státní správa na 

regionální a místní úrovni je tak vykonávána orgány územní samosprávy v přenesené 

působnosti.

V úvodu jsem uvedl nutnost pojednat o orgánech EU podílejících se na ochraně 

ŽP a o vývoji v rozsahu působnosti orgánů veřejné správy. O orgánech EU jsem se 

krátce zmínil na začátku kapitoly o institucionálním zajištění ochrany ŽP. Krátce z toho 
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důvodu, že jsem se rozhodl poskytnout širší prostor vnitrostátním institucím. Vývoj 

v rozsahu působnosti orgánů veřejné správy lze spatřit až po roce 1990 v souvislosti 

s nově přijatými instituty. V posledních 23 letech byla zcela nově přijata právní úprava 

například integrované prevence, posuzování vlivů na životní prostředí a nakládání 

s GMO. Jde o oblasti, které patří do působnosti MŽP.

V poslední části práce jsem se zaměřil na ochranu jednotlivých složek životního 

prostředí, především na vývoj státní správy vykonávané při jejich ochraně. Konkrétně 

jsem se zabýval ochranou ovzduší, vod, půdy, lesa, přírody a krajiny a z dalších oblastí 

jsem se věnoval oblasti nakládání s odpady. Podařilo se mi zachytit trend rozšiřujícího 

se rozsahu pravomocí orgánů veřejné správy a zpřísnění deliktní odpovědnosti ve 

složkových právních předpisech. Ochranu jednotlivých složek ŽP jsem pro lepší 

přehlednost rozdělil na jednotlivá desetiletí. 

Problémem ochrany ŽP v osmdesátých letech byla nedostatečná a nekomplexní 

právní úprava. Nakládání s odpady nebylo právně upraveno téměř nijak, ochrana 

přírody a ochrana ovzduší velmi nedostatečně. Cílem ochrany ZPF bylo zajištění 

intenzivního obhospodaření půdy. Nejkomplexněji byla upravena ochrana vod a 

ochrana lesa. Nedostatky tehdejší právní úpravy se promítnuly do výkonu státní 

správy. Příkladem takového nedostatku byla téměř neomezená pravomoc Ministerstva 

lesního a vodního hospodářství upravit podmínky ochrany NP a CHKO. 

Ochrana složek ŽP prošla největším vývojem v devadesátých letech, kdy byla 

přijímána nová legislativa nahrazující nedostatečnou předchozí právní úpravu. Velkým 

rozdílem byla zakotvená pravomoc ČIŽP ukládat přímo nápravná a sankční opatření při 

ochraně všech složek ŽP kromě ochrany ZPF a nové pojetí ochrany ZPF. Cílem ochrany 

ZPF byla nově ochrana půdy jako složky ŽP a nikoli zajištění intenzivního 

obhospodaření půdy. Nejvíce se rozšířila působnost orgánů veřejné správy při ochraně 

přírody, ovzduší a při nakládání s odpady. To vyplývá z faktu, že nová právní úprava 

pojímala ochranu komplexně a zakotvila velké množství nových institutů upravující 

oblasti dříve právem neupravené.

Při porovnání institucionálního zajištění ochrany složek ŽP v devadesátých letech 

a v roce 2013 lze dojít k závěru, že pokračoval trend rozšiřování pravomocí orgánů 

veřejné správy. Za největší rozdíl je nutné považovat rozšíření působnosti orgánů 

veřejné správy v souvislosti s přejímáním evropské legislativy. Jde například o výkon 
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státní správy evropsky významných lokalit při ochraně přírody, obchodování 

s povolenkami na vypouštění emisí skleníkových plynů při ochraně ovzduší a nakládání 

s odpady z baterií a akumulátorů při nakládání s odpady.

Při zkoumání deliktní odpovědnosti při ochraně složek ŽP lze dojít ke třem 

závěrům. Prvním závěrem je fakt, že v posledních 30 letech je významný nárůst počtu 

skutkových podstat deliktů při ochraně složek ŽP. Dále až na výjimky o přestupcích a 

správních deliktech rozhodují stejné orgány. V osmdesátých letech okresní národní 

výbory, poté okresní úřady a v současnosti obce s rozšířenou působností. Pro ochranu 

ŽP bylo významné zakotvení pravomoci ČIŽP rozhodovat o správních deliktech při 

ochraně složek ŽP s výjimkou ochrany ZPF. Třetím závěrem je trend sjednocování 

právní úpravy přestupků a správních deliktů ve složkových právních předpisech. 

Zatímco správní delikty byly vždy upraveny složkovými právními předpisy, přestupky při 

ochraně některých složek ŽP byly zakotveny v obecné právní úpravě přestupků. 

V současnosti se to již týká pouze přestupků při ochraně ZPF.

Myslím si, že nelze nahlížet na vývoj institucionálního zajištění ochrany složek ŽP 

pouze jako na stále se zlepšující systém. Domnívám se, že by bylo účelné se detailněji a 

kriticky nahlédnout na některé aspekty vývoje institucionálního zajištění ochrany ŽP. 

Dle mého názoru z textu práce vyvstávají 3 otázky, na jejichž zodpovězení by bylo 

dobré se dále zaměřit. Zaprvé by bylo vhodné se věnovat otázce, zda úroveň 

institucionálního zajištění v 80. letech odpovídala kritickému stavu ŽP v naší zemi. 

Zadruhé by bylo vhodné se blíže zabývat otázkou, zda dosavadní trend rozšiřování 

pravomocí správních úřadů vede ke zlepšení stavu složek ŽP. Dále pak by bylo vhodné 

se zaobírat otázkou, zda reforma územní samosprávy a s tím spojená reforma výkonu 

státní správy z přelomu tisíciletí napomohla zkvalitnění ochrany složek ŽP ze strany 

veřejné moci. 

Domnívám se, že na institucionální zajištění ochrany ŽP v 80. letech 20. století 

nelze nahlížet pouze negativně, jak by se vzhledem k tehdejšímu stavu ŽP mohlo na 

první pohled zdát. Velmi kladně hodnotím tehdejší rigiditu právního řádu, která dle

mého názoru umožnila zaměstnancům státní správy více se věnovat výkonu státní 

správy než studiu stále se měnící legislativy. Na tehdejší dobu byla dobře rozvinuta 

státní správa lesního a vodního hospodářství, ačkoli ochrana lesa a vody jako složky ŽP 

byla velmi nedostatečně upravena. 
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I přes zmíněné klady institucionální zajištění ochrany ŽP v 80. letech vykazovalo 

četné a významné nedostatky plynoucí z nedokonalé legislativy a čtyř stupňového 

výkonu státní správy, které znemožnily efektivní ochranu složek ŽP.

S první otázkou souvisí třetí zmíněná otázka. V současnosti nejvíce pravomocemi 

při ochraně složek ŽP disponují obce s rozšířenou působností, kterých je v současnosti 

205. Ty na začátku roku nahradily 73 okresních úřadů. Ačkoli v jiných oblastech 

působnosti je přiblížení státní správy občanům pozitivním jevem, v oblasti ochrany ŽP 

se nedomnívám, že by takto provedená decentralizace státní správy byla prospěšná. 

Účelnou ochranu ŽP lze zajistit lépe jednotným výkonem veřejné správy na větším 

území. Ačkoli Interní normativní akty ústředních správních úřadů a krajů sjednocují 

výkon státní správy obcí s rozšířenou působností, nelze zcela zaručit jednotné 

rozhodování ve shodných případech.

Po roce 1990 došlo k významnému rozšíření pravomocí orgánů veřejné správy při 

ochraně složek ŽP, zejména z důvodu napravení nedostatků socialistické legislativy a 

později z důvodu harmonizace s evropským právem. Zatímco rozšiřování pravomocí 

orgánů veřejné správy v devadesátých letech dle mého názoru bylo nutné a žádoucí, o 

nutnosti a prospěšnosti dalšího rozšiřování pravomocí orgánů veřejné správy lze 

v některých případech pochybovat. Do budoucna by se nemělo jít cestou rozšiřování 

pravomocí orgánů veřejné správy, ale cestou revize současné úrovně institucionálního 

zajištění ochrany ŽP.
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http://www.kraj-lbc.cz/
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8. Seznam použitých právních předpisů a judikatury

Ústavní zákony

 Úst. zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

 Úst. zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR

 Úst. zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci

 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod

 Úst. zákon č. 114/1983 Sb. o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a 

investiční rozvoj

 Úst. zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územně samosprávných celků

Zákony

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

 Zákon č. 122/1981 Sb. o sedmém pětiletém plánu

 Zákon ČNR č.125/1981 Sb. o pětiletém plánu

 Zákon č. 81/1986 Sb. o osmém pětiletém plánu

 Zákon ČNR č. 87/1986 Sb. o pětiletém plánu

 Zákon č. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu

 Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí

 Zákon č. 133/1970 Sb. o působnosti federálních ministerstev

 Zákon č. 194/1988 Sb. o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

 Zákon ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy

 Zákon ČNR č. 77/1976 Sb. o působnosti orgánů ochrany ZPF

 Zákon ČNR č. 77/1969 Sb. o Státním fondu pro zúrodnění půdy

 Zákon č. 94/2005 Sb. o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy

 Zákon č. 40/1956 o státní ochraně přírody

 Zákon o národních výborech č. 69/1967 Sb.

 Zákon č. 60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického 

pořádku
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 Zákon ČNR č. 146/1971 Sb., č. 49/1982 Sb. a č. 137/1982 Sb. měnící zákon o 

národních výborech

 Zákon ČNR č. 288/1990 Sb. novelizující zákon č. 2/1969 Sb.

 Zákon ČNR č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství

 Zákon č. 297/1990 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb.

 Zákon ČNR č. 173/1989 Sb. novelizující zákon č. 2/1969 Sb.

 Zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí

 Zákon ČNR č. 282/1991 Sb. o ČIŽP a její působností při ochraně lesa

 Zákon ČNR č.425/1990 Sb. o okresních úřadech

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

 Zákon č. 367/1990 Sb. o obcích

 Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích

 Zákon č. 272/1996 Sb. novelizující zákon č. 2/1969 Sb.

 Zákon č. 161/1999 Sb. o vyhlášení NP České Švýcarsko

 Zákon č. 132/2000 Sb. o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem 

o hlavním městě Praze

 Zákon č.314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí 

s rozšířenou působností

 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

 Zákon č. 313/2002 Sb. novelizující zákon o obcích

 Zákon č. 147/2000 Sb. o okresních úřadech

 Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s 

ukončením činnosti okresních úřadů

 Zákon č. 35/1967 Sb. o opatřeních proti znečištění ovzduší

 zákon č. 309/1991 Sb. o ovzduší

 Zákon č. 389/1991 Sb. upravující státní správu při ochraně ovzduší

 Zákon č. 211/1993 Sb. o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících 

nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících

 Zákon č. 86/1995 Sb. o ochraně ozónové vrstvy Země

 Zákon ČNR č. 23/1992 Sb. novelizující zákon č. 130/1974 Sb.
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 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší

 Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách poškozujících ozonovou vrstvu

 Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů

 Zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů

 Zákon č. 58/1998 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových

 Zákon č. 14/1998 Sb. novelizující zákon o vodách

 Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách

 Zákon č.254/2001 Sb. o vodách

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

 Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

 Zákon č. 53/1966 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

 Zákon č. 61/1977 Sb. o lesích

 Zákon ČNR č. 96/1977 Sb. o hospodaření v lesích a státní správě lesního 

hospodářství

 Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

 Zákon č. 509/1991 Sb. novelizující občanský zákoník

 Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmy

 Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadě

 Zákon ČNR č. 65/1986 Sb. novelizující zákon o státní ochraně přírody

 Zákon č. 16/1997 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

 Zákon č. 218/2004 Sb., č. 349/2009 Sb. a č. 381/2009 Sb. novelizující zákon o 

ochraně přírody a krajiny
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 Zákon č. 312/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání

 Zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

 Zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech

 Zákon ČNR č.311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodaření

 Zákon ČNR č.62/1992 Sb. o poplatcích za uložení odpadů

 Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech

 Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech

 Zákon č. 275/2002 Sb., č. 314/2006 Sb. a č. 297/2009 Sb. novelizující zákon o 

odpadech

 Zákon č.477/2001 Sb. o obalech

 Zákon č. 317/2004 Sb. novelizující zákon o hnojivech a další zákony

 Zákon č. 147/2002 Sb. o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském

 Zákon č. 20/2004 Sb. a č 150/2010 Sb. novelizující zákon o vodách

 Zákon č. 305/2000 Sb. o povodích

 Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství

Podzákonné právní předpisy

 Nařízení vlády č.61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod,

 Nařízení vlády č. 169/2006 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

 Nařízení vlády č.41/1963 Sb. o zřízení KRNAPu

 Nařízení vlády ČSR č. 152/1982 Sb., kterým se určují významná města a 

významná lázeňská města

 Nařízení vlády ČR č. 513/1992 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadky

 Nařízení vlády ČSR č. 26/1975 Sb. o pokutách za porušení povinností 

stanovených na úseku vodního hospodářství

 Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb. o úplatách ve vodním hospodářství
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 Nařízení vlády ČSSR č. 91/1988 Sb. novelizující nařízení vlády č. 35/1979 Sb. o 

úplatách ve vodním hospodářství

 Nařízení vlády ČSR č. 39/1984 Sb. o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy 

zemědělské výrobě

 Nařízení vlády ČSR č. 103/1976 Sb. o sazbách odvodů za odnětí zemědělské 

půdy zemědělské výrobě

 Nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb. o zřízení NP Šumava

 Nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb. o zřízení NP Podyjí

 Nařízení vlády č. 68/1960 Sb. o sběrných surovinách a kovovém odpadu

 Nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů

 Nařízení vlády č.132/2005 Sb., novelizované nařízeními č. 301/2007 Sb. a 

č.371/2009 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

 Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. rozvíjející zákon o ochraně přírody a krajiny

 Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

 Vyhláška Mze č. 24/2011 Sb. o plánech povodí a zvládnutí povodňových rizik

 Vyhláška MŽP č.316/2009 Sb. o handicapovaných živočiších

 Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 12/1978 

Sb. o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti

 Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 13/1978 Sb. o 

kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování

 Vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb. o ochraně volně žijících 

živočichů a rostlin

 Vyhláška Ministerstva kultury č. 142/1980 Sb. o ochraně stromů rostoucích 

mimo les

 Vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 42/1963 Sb., kterou se vydává statut 

KRNAPU

 Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství č.99/1977 Sb. o postupu 

při ochraně lesního půdního fondu

 Vyhláška Ministerstva hutního průmyslu č. 106/1960 Sb. o nakládání s kovovým 

odpadem 
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 Vyhláška Federálního ministerstva hutního průmyslu č. 103/1981 Sb. 

novelizující vyhlášku č. 106/1960 Sb.

 Vyhláška MŽP č.339/1997 Sb. o hodnocení nebezpečnosti odpadů

 Vyhláška Mze č. 428/2001 Sb. provádějící zákon o vodovodech a kanalizacích

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. stanovící požadavky na 

pitnou vodu

 Vyhláška Mze č. 431/2001 Sb. o obsahu, sestavení a údajích pro vodní bilanci

 Vyhláška Mze ve spolupráci s MŽP č. 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích 

stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a 

předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

 Vyhláška Mze č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl

 Vyhláška Mze č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 

toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

 Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb. o 

veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích

 Vyhláška Mze č. 393/2010 Sb. o oblastech povodí

 Vyhláška Mze č. 515/2006 Sb. novelizující vyhlášku č. 428/2001 Sb.

 Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb. upravující některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu

 vyhláška MŽP č. 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství

 Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., Katalog odpadů

 vyhláška MŽP č. 340/ 1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na 

rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a 

podrobnosti jejího vytváření a užití

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví Č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně 

zdravých životních podmínek

 Vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l. určující chráněné druhy 

rostlin a podmínky jejich ochrany

 Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 58/1981 oznámená v částce 14/1981 Sb. 

o zásadních hygienických požadavcích na kvalitu ovzduší

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/43b5a6e50d46eb69c12564ea003de8b0?OpenDocument
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 Vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 

Sb. o Státní vodohospodářské inspekci

 Vyhláška Ústřední rady vodního hospodářství č. 55/1966 Sb., kterou se mění a 

doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 

136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci

 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 66/1987 Sb. o 

České vodohospodářské inspekci

Evropské právo

 Směrnice 91/271/EHS o čištění odpadních vod

 Směrnici 91/676/EHS, nitrátová směrnice

 Směrnice Rady 78/659/EEC o jakosti povrchových sladkých vod vyžadujících 

ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb

 Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě

 Směrnice Rady 99/105/ES o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 Nařízení 2037/2000/ES o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu

 Směrnice 92/43/ES o stanovištích

 Směrnice 79/409/ES, v současnosti 2009/147/ES, o ptácích

 Nařízení Rady (ES) 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

 Nařízení Rady EHS 348/81 o společných pravidlech pro dovoz produktů z velryb 

a ostatních kytovců a 

 Nařízení Rady (EEC)3254/91 zakazující ve Společenství používání nášlapných 

pastí a dovoz kožešin a výrobků z určitých druhů živočichů

 Směrnice Rady 83/129/EHS o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a 

výrobků z nich

 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES o šestém akčním 

plánu Společenství pro životní prostředí

Ostatní

 Sdělení MŽP č. 81/2008 Sb. o evropsky významných lokalitách, které byly 

zařazeny do evropského seznamu
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 Sdělení MŽP č.66/2009 Sb. o evropsky významných lokalitách, které byly 

zařazeny do evropského seznamu

Judikatura

 Usnesení ÚS I. ÚS 282/97

 Nález ÚS č. 210/2005 Sb.
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9. Seznam zkratek

 EU........................................................ Evropská unie

 ČSSR .................................................... Československá socialistická republika

 KSČ ...................................................... Komunistická strana Československa

 ŽP ........................................................ Životní prostředí

 ČSR...................................................... Československá socialistická republika

 KRNAP ................................................. Krkonošský národní park

 CHKO................................................... Chráněná krajinná oblast

 NP ....................................................... Národní park

 ČIŽP ..................................................... Česká inspekce životního prostředí

 Mze ..................................................... Ministerstvo zemědělství

 SFŽP..................................................... Státní fond životního prostředí

 CENIA .................................................. Česká informační agentura životního 

prostředí

 AOPK ................................................... Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 VÚKOZ................................................. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví

 VÚV TGM............................................. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 

Masaryka

 ISKO..................................................... Informační systém kvality ovzduší

 BAT...................................................... Nejlepší dostupná technologie

 CHOPAV .............................................. Chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod

 ZPF ...................................................... Zemědělský půdní fond

 ČOI ...................................................... Česká obchodní inspekce

 GMO.................................................... Geneticky modifikovaný organismus

 ÚS........................................................ Ústavní soud

 ČNR ..................................................... Česká národní rada
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Institutional assurance of environmental protection in the Czech 

Republic

10.Executive Summary

This diploma deals with the development in institutional assurance of 

environmental protection during the last 30 years. The aim of the diploma is to analyze 

changes within the powers of administration and changes within administration itself.

The beginning is dedicated to environmental policy and constitutional provisions 

on environmental protection.  Development in environmental protection can be 

described the best on those two sections.  Signification of environmental protection 

has distinctly grown since 1980´s. Environmental policy in 1980´s was formed by 

Documents of Communist party forming economic plan for next 5 years. Those 

documents were focused on increasing of production irrespective of environment. 

Since 1990´s, environmental policy has been formed by governmental documents 

called State Environmental Policy of the Czech Republic. State environmental policy is 

complex document focused on protection of environment. Constitution didn´t mention 

a lot of provisions about environmental protection until 1991. The most important 

change was enactment of Charter of fundamental freedoms, which included rights 

relating to the environment.

Next part of the diploma informs about system of public authorities with powers 

in the field of environmental protection. Public authorities are divided by extent of 

their territory jurisdiction. The largest number of powers was under jurisdiction of 

Ministry of forest and water management in the 80´s. National committees performed 

all state administration at local and region level. The most important changes have 

occurred from year 1990 to 1992 at the level of Czech Republic. Ministry of 

environment was established in 1990 and has been managing environmental 

protection since then. Czech Environmental Inspectorate and State Environmental 

Fund were established in 1991. Administrations of the national park and protected 

landscape area became administrative offices. National Committees were cancelled 

and replaced by District Offices and municipalities, which were reestablished as local 

governments. There was only one important change after 1993. At the end of 

millennium, Regions were established as regional governments. District offices were 



144

cancelled at the end of 2002 and in the same time Municipalities with extended 

powers were established.

The final part of the diploma informs about protection of environmental media, 

specifically air protection, water protection, forest protection, nature protection, soil 

protection and waste management. Law didn´t provide sufficient environmental 

protection in 80´s. For example, soil protection aimed for expansion of agricultural 

production. Legislative in air and nature protection and waste management was very 

insufficient. Therefor state of environment was critical at the end of 80´s. It was 

necessary to enact new environmental legislative after 1990. New legislative aimed for 

improving of environmental state and securing highest standards of environment 

protection. Powers of public authorities were significantly extended, most in nature 

protection and waste management. Significance of conceptions and methodical 

documents was extended too. Tendency to expand powers of public authorities 

continued after 2001, mainly due to the transposition of European law.
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11.Abstrakt

Hlavním cílem této práce je popsat vývoj institucionálního zajištění ochrany ŽP v 

posledních 30 letech se zaměřením na ochranu složek životního prostředí. Úvodní 

kapitola je věnována vývoji environmentální politiky státu. Tato práce se zaměřuje 

především na rozdíly jednotlivých dokumentů environmentální politiky a v nich 

obsažených cílů v oblasti institucionálního zajištění. Další kapitola popisuje ústavní 

rámec ochrany životního prostředí a nejvýznamnější rozdíly v právu životního prostředí 

před rokem 1989 a v letech po něm. Následuje kapitola o vývoji soustavy orgánů 

veřejné moci a veřejných institucí s působností dotýkající se ochrany ŽP a o změnách v 

působnosti těchto orgánů a institucí. Kapitola je členěna na podkapitoly dle období na 

osmdesátá léta, období let 1990–1992 a dobu po roce 1993. V podkapitolách je popsán 

vývoj institucionálního zajištění v daném období od orgánů veřejné moci s celostátní 

působností, potažmo s působností na celém území československé federace, přes 

orgány veřejné moci s regionální a místní působností po vývoj veřejných stráží. 

Poslední kapitola je věnována institucionálnímu zajištění ochrany složek životního 

prostředí a oblasti nakládání s odpady. Tato práce se také zaobírá vývojem 

institucionálního zajištění deliktní odpovědnosti a především vývojem veřejné správy 

při ochraně složek životního prostředí. Ochrana jednotlivých složek je členěna dle 

období na ochranu v 80. letech, v 90. letech a po roce 2000. Jedinou výjimkou je 

ochrana půdy, která je členěna na ochranu zemědělského půdního fondu a ochranu 

pozemků plnících funkci lesa.

Klíčová slova: institucionální zajištění, vývoj v posledních 30 letech, ochrana složek 

životního prostředí, výkon veřejné správy

Abstract

This diploma thesis deals with the development of the institutional assurance of 

environmental protection in the Czech Republic during the last 30 years, mainly 

protection of environmental media. The beginning of the diploma thesis is dedicated 

to the development of the environmental policy of the state. I focused mainly on 

targets of environmental policy, which deals with institutional assurance. Next chapter 

describes the development of the constitutional framework of environmental 
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protection. Moreover describes the basic features of environmental law. Following 

chapter deals with the development of the system of public authorities which 

participates in environmental protection. Chapter is divided into three subchapters by 

time period: 80´s, years 1990-1992 and after 1993. Subchapter is divided from national 

public authorities to regional and local public authorities and public guards. The final 

chapter describes the development in the field of environmental media´s protection, 

including institutional assurance of the offence liability. Moreover describes the 

development in waste management. Chapter focuses mainly on the development of 

the public administration in environmental protection. Each subchapter is dedicated to 

one environmental medium and divided by time period: 80´s, 90´s and after 2000. The 

only exception is soil protection, which is divided into agricultural land resources and

forest land resources.

Key words: institutional assurance, development in last 30 years, protection of the 

environmental components, public administration


