
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PRÁVNICKÁ FAKULTA

EKONOMICKÉ NÁSTROJE OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ

Rigorózní práce

Mgr. Alice Štěpánová

Vedoucí rigorózní práce: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Katedra: Katedra práva životního prostředí

Datum vypracování práce: prosinec 2012



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci na téma „Ekonomické nástroje 

ochrany životního prostředí“ vypracovala samostatně, všechny použité prameny a 

literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 

titulu.

V Ondřejově dne  

Mgr. Alice Štěpánová



PODĚKOVÁNÍ

Tímto bych ráda poděkovala panu Prof. JUDr. Milanu Damohorskému, DrSc., 

vedoucímu mé rigorózní práce, za cenné rady, podněty a připomínky, které mi pomohly 

při vypracování této práce, a především za trpělivost a vstřícnost. Dále bych chtěla 

poděkovat Doc. JUDr. Jaroslavu Drobníkovi, CSc., za cenné podněty, které jsem 

využila zejména při zpracování části týkající se ekonomických nástrojů ve vztahu 

k půdě a pozemkům. Děkuji také své rodině za trpělivost a podporu při vypracování této 

práce.  



OBSAH

ÚVOD...........................................................................................................................1

1 NÁSTROJE EKOLOGICKÉ POLITIKY ..............................................................4

1.1 Životní prostředí, ekologická politika a nástroje její ochrany...............................4

1.2 Nástroje ekologické politiky v ČR ......................................................................6

1.3 Směs nástrojů ...................................................................................................10

1.4 Shrnutí..............................................................................................................11

2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ..................13

2.1 Ekonomické nástroje obecně.............................................................................13

2.2 Funkce ekonomických nástrojů.........................................................................16

2.3 Členění ekonomických nástrojů ........................................................................18

2.4 Druhy ekonomických nástrojů ..........................................................................26

2.4.1 Poplatky........................................................................................................26

2.4.2 Daně .............................................................................................................30

2.4.3 Obchodovatelná povolení ..............................................................................32

2.4.4 Ekonomické nástroje zajištění závazků a odpovědnosti .................................35

2.4.5 Cla ................................................................................................................37

2.4.6 Depozitně – refundační systémy....................................................................38

2.4.7 Nástroje veřejné podpory...............................................................................39

2.4.7.1 Nástroje přímé veřejné podpory.....................................................................40

2.4.7.2 Nástroje nepřímé veřejné podpory .................................................................41

2.5 Shrnutí..............................................................................................................42

3 PRÁVNÍ ÚPRAVA EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ V ČR..............................44

3.1 Kategorizace ekonomických nástrojů v ČR.......................................................44

3.2 Poplatky ...........................................................................................................46

3.2.1 Poplatky za znečišťování životního prostředí.................................................48

3.2.2 Poplatky za využívání přírodních zdrojů........................................................51

3.2.3 Poplatky uživatelské......................................................................................52

3.2.4 Poplatky za výrobky (spotřebitelské poplatky) ..............................................54



3.3 Daně .................................................................................................................55

3.3.1 Přímé daně ....................................................................................................57

3.3.2 Nepřímé daně................................................................................................59

3.4 Obchodovatelná emisní povolení ......................................................................61

3.5 Ekonomické nástroje zajištění závazků a odpovědnosti .....................................63

3.5.1 Environmentální pojištění..............................................................................64

3.5.2 Ostatní zajišťovací nástroje ...........................................................................66

3.5.3 Příspěvky na financování nakládání s určitými výrobky nebo odpady............70

3.6 Cla....................................................................................................................71

3.7 Depozitně - refundační systémy ........................................................................71

3.8 Nástroje veřejné podpory ..................................................................................74

3.8.1 Nástroje přímé veřejné podpory.....................................................................75

3.8.2 Nástroje nepřímé veřejné podpory .................................................................82

3.9 Shrnutí..............................................................................................................93

4 EKONOMICKÉ NÁSTROJE VE VZTAHU K PŮDĚ A POZEMKŮM..............96

4.1 Půda .................................................................................................................96

4.2 Právní úprava ochrany půdy v EU.....................................................................96

4.3 Právní režim ochrany půdy a pozemků v ČR.....................................................99

4.4 Právní úprava ekonomických nástrojů ve vztahu k půdě a pozemkům v ČR....107

4.4.1 Poplatky......................................................................................................108

4.4.2 Daně ...........................................................................................................123

4.4.3 Nástroje zajištění odpovědnosti a závazků...................................................124

4.4.4 Nástroje veřejné podpory.............................................................................127

4.4.4.1 Nástroje přímé podpory...............................................................................127

4.4.4.2 Nástroje nepřímé podpory (daňová a poplatková zvýhodnění) .....................131

4.4.5 Shrnutí ........................................................................................................135

ZÁVĚR.....................................................................................................................138

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK.......................................................................145

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ ................................................147

RÉSUMÉ ..................................................................................................................162

ABSTRAKT .............................................................................................................164

ANGLICKÝ NÁZEV PRÁCE A KLÍČOVÁ SLOVA ..............................................166



1

ÚVOD

Předmětem rigorózní práce „Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí“ je 

popsat a zhodnotit právní úpravu těchto nástrojů především v českém právním řádu, 

nechybí ovšem zasazení této problematiky do širších souvislostí, zejména pokud jde o 

obecné vymezení, popis a kategorizaci těchto nástrojů i ostatních nástrojů ekologické 

politiky. Kromě charakteristiky právní úpravy ekonomických nástrojů ochrany 

životního prostředí v ČR obecně se práce podrobněji zaměřuje na právní úpravu těchto 

nástrojů ve vztahu k půdě a pozemkům v ČR. Ekonomické nástroje jsou v práci členěny 

podle formy promítnutí principu ekonomické stimulace a na základě míry jeho 

uplatnění je hodnocena jejich účinnost. 

Práce je rozdělena do čtyř částí, které se dále člení na kapitoly. V první části práce 

se zabývám vymezením nástrojů ekologické politiky a zařazením ekonomických 

nástrojů v jejím rámci. Stručně zmiňuji vývoj ekologické politiky, pro nějž je 

charakteristický přechod od nástrojů přímého působení (nástrojů administrativně-

právních) k nástrojům působení nepřímého (nástrojům ekonomickým) a nástrojům 

dobrovolným. S ohledem na to, že se ekonomickými nástroji podrobně zabývám 

v dalších částech práce, soustředila jsem se na ostatní nástroje ekologické politiky, které 

stručně charakterizuji na základě platné Státní politiky životního prostředí ČR. 

Vzhledem k tomu, že bývá k řešení environmentálních problémů využíváno vzájemné 

působení vícero nástrojů ekologické politiky, věnuji v závěru této části pozornost 

kombinaci jejich působení, tzv. nástrojovému mixu. 

Ve druhé části práce jsem se zaměřila na obecnou charakteristiku ekonomických 

nástrojů, jejich funkcí a kategorizaci. S ohledem na to, že ekonomické nástroje bývají 

často zaměňovány s jinými nástroji ekologické politiky, uvádím tyto příklady a 

upozorňuji na problematické aspekty takového přístupu. V obecné rovině dále popisuji 

hlavní druhy těchto nástrojů a nechybí ani příklady zahraničních právních úprav. Při 

členění nástrojů vycházím z toho, jakou formou je u nich promítnuta jedna z jejich 

nejvýznamnějších funkcí, funkce stimulační.

Část první a druhá mají tedy spíše všeobecný charakter. Ve třetí a čtvrté části se 

zaměřuji na rozbor platné právní úpravy ekonomických nástrojů k ochraně životního 

prostředí v ČR. Zatímco ve třetí části uvádím podrobnější popis jednotlivých druhů

těchto nástrojů a jejich funkcí, upozorňuji na nedostatky současné právní úpravy i na 
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aktuální novelizace; ve čtvrté části se rozbor soustřeďuje na právní úpravu

ekonomických nástrojů ve vztahu k jedné z nejzásadnějších složek životního prostředí, 

půdě, a k pozemkům. Tyto nástroje jsou rozebrány opět podle toho, jakou formou se u 

nich projevuje stimulační funkce. Této analýze předchází stručný popis právní úpravy 

ochrany půdy na evropské úrovni a vymezení základních pojmů v této oblasti v českém 

právu. 

Důvodem, proč jsem si vybrala problematiku ekonomických nástrojů ochrany 

životního prostředí, je skutečnost, že se jedná o nástroje ekologické politiky, které jsou

v období posledních dvaceti let ve vyspělých zemích světa velmi frekventovaně 

využívány za účelem nepřímé regulace chování znečišťovatelů (a rovněž spotřebitelů a 

dalších koncových zákazníků) a jimž je přisuzován velký potenciál při řešení problémů 

životního prostředí.1 Ve výběru půdy jako jedné ze složek životního prostředí pro 

podrobnější analýzu právní úpravy těchto nástrojů mě ovlivnil fakt, že se jedná o složku 

životního prostředí, jíž nebývá věnována pozornost, jakou by si zasluhovala vzhledem 

ke své nenahraditelnosti pro existenci ekosystémů a neobnovitelnosti jakožto přírodního 

zdroje. Dalším důvodem byla nedávná novelizace zákona o ochraně ZPF, která zvýšila 

sazbu jednoho z ekonomických nástrojů uplatňovaných v rámci této složky - odvodů za 

odnímání půdy ze ZPF pro nezemědělské účely. 

Cílem předkládané práce není analyzovat veškeré ekonomické nástroje, které jsou 

upraveny v platném českém právním řádu. To by ani s ohledem na stanovený rozsah 

práce nebylo možné. Cílem je provedení kategorizace těchto nástrojů, popis jejich 

funkcí, upozornění na pozitivní a negativní aspekty jejich současné úpravy v českém 

právním řádu - to vše s přihlédnutím k tomu, jak tyto nástroje plní motivační funkci. V 

návaznosti na to jsem se pokusila o formulaci doporučení změn právní úpravy de lege 

ferenda.

V poslední době došlo k přijetí několika novelizací (např. novela zákona o místních 

poplatcích), nových zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie, nový zákon o 

ochraně ovzduší apod.) či schválení návrhů na změnu zákonů dotýkajících se ochrany 

životního prostředí (daňové zákony), kterými se dosavadní česká právní úprava (celkem 

                                               
1

LEVETT, Roger. Ekonomické nástroje naplňování politiky péče o životní prostředí, příručka ICLEI pro 
řízení záležitostí životního prostředí určená orgánům místní správy a samosprávy v České republice. 
Freiburg: ICLEI European Secretariat GmbH, 1999, s. 4.
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podstatně) mění, a to i pokud jde o zakotvení ekonomických nástrojů k ochraně 

životního prostředí. Tyto změny jsou v práci také zohledněny. 

Použité právní normy, není-li uvedeno v práci jinak, jsou citovány podle právního 

stavu ke dni 1. 12. 2012, včetně všech změn a doplnění.
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1 NÁSTROJE EKOLOGICKÉ POLITIKY

1.1 Životní prostředí, ekologická politika a nástroje její ochrany

Důsledky lidské činnosti a chování lidstva k životnímu prostředí2 zanechávají na jeho 

stavu zřejmý negativní vliv projevující se ve znečištění či poškození všech jeho složek a 

bezprecedentním čerpání všech zdrojů. K těmto procesům dochází dlouhodobě a řadu 

důsledků je možné identifikovat až po dlouhé době od počátku jejich působení. 

Nejpalčivěji se tyto dopady, které mají globální charakter, projevují ve změně klimatu, 

znečištění ovzduší a vod, degradaci půdy, poklesu biodiverzity, narušení přírodní 

rovnováhy apod.

Lidstvo si však zároveň čím dál intenzivněji uvědomuje svou závislost na všech 

jednotlivých složkách životního prostředí a na přírodních zdrojích, na nichž stojí 

existence člověka. Ochrana životního prostředí se tak dostává do popředí jeho zájmu, 

neboť „ochrana životního prostředí má budoucnost, protože bez ochrany životního 

prostředí žádná budoucnost není.“3

Ochrana životního prostředí4 získává postupně během několika posledních desetiletí 

na významu „…, je součástí ekologické dimenze udržitelného rozvoje.“5 Ekologická 

politika využívá k řešení environmentálních problémů různé druhy nástrojů:6 nástroje 

přímé regulace, které byly využívány historicky nejdříve, tj. od 60. a 70. let 20. století, 

byly později doplněny nástroji regulace nepřímé a od začátku 90. let 20. století 

                                               
2„Životním prostředím je 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.“ (§ 2 zákona o životním prostředí).
3

Kloepfer, M., Umweltrecht, 1989 citováno v DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 
3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, Předmluva k 1. vydání, s. XXXIII.
4 „Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování 
životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu 
jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i 
ochranu životního prostředí jako celku“. (§ 10 zákona o životním prostředí). 
5 MOLDAN, Bedřich. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
vydavatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0246-6, s. 87. Trvale udržitelný rozvoj 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“(§ 6 zákona o životním 
prostředí).
6 Pojem nástroj definuje I. Jančářová jako „formu působení na chování lidí“ (srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. 
Ekologická politika. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2004, 207 s., ISBN 80-210-3599-4, 
s. 26.). Nástroje ve vztahu k životnímu prostředí vymezuje R. Levett jako „…určité způsoby či 
mechanismy řízení těch postojů, chování a jednání, které mohou mít vliv na životní prostředí.“ (Srov. 
LEVETT, Roger. Ekonomické nástroje naplňování politiky péče o životní prostředí, příručka ICLEI pro 
řízení záležitostí životního prostředí určená orgánům místní správy a samosprávy v České republice. 
Freiburg: ICLEI European Secretariat GmbH, 1999, s. 3).
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nástroji dobrovolnými.7 Pro vývoj ekologické politiky je tedy charakteristické 

oslabení direktivního, donucovacího působení nástrojů, jež využívá, a přechod k 

nástrojům založeným na svobodné reakci a volbě chování regulovaných subjektů, resp. 

na smluvní volnosti obou stran (regulátora i subjektů regulovaných). Zároveň však 

nedošlo k úplnému nahrazení jedné skupiny nástrojů jinou, naopak jednotlivé skupiny 

nástrojů existují vedle sebe a doplňují se.8

Vzhledem k předmětu této práce se na tomto místě omezím pouze na stručný popis a 

vysvětlení funkcí nástrojů ekologické politiky. Ekonomické nástroje jsou podrobněji 

rozebrány v následujících částech práce.

Ekologická politika je tvořena řadou nástrojů, které lze zařazovat do různých skupin, 

nicméně neexistuje mezi nimi žádná ostrá hranice, a tak se jejich kategorizace a způsob 

označení u jednotlivých autorů9 i v různých pramenech liší. Např. OECD člení nástroje 

ekologické politiky na a) vývoj a rozšiřování technologií (např. podpora 

environmentálního výzkumu a vývoje, poskytování informací o technologiích), b) 

legislativní nástroje (licence, povolenky, standardy kvality prostředí, standardy kvality 

pro výrobky, výrobní standardy), c) ekonomické nástroje (poplatky, daně, 

obchodovatelné povolenky, systémy vkladů a náhrad, oceňování zdrojů), d) dobrovolné 

přístupy (jednostranné závazky, veřejná dobrovolná schémata, smluvní dohody) a e) 

informace a vzdělávání (např. vzdělávací kampaň pro veřejnost, sběr a monitoring dat, 

ekologické značení).10 Vyjdeme-li z výše uvedeného historického vývoje, lze nástroje 

ekologické politiky členit na a) nástroje přímého působení (typicky právní nástroje) a 

                                               
7 Podrobněji k jednotlivým fázím vývoje ekologické politiky srov. SOBOTKA, Michal. Právní a 
ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis 
Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 120-121. M. Sobotka také upozorňuje na to, že vývoj ekologické 
politiky a jejích nástrojů v jednotlivých částech rozvinutého průmyslového světa neprobíhal stejně. 
8 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 120-121; DAMOHORSKÝ, Milan 
a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 37 a 
násl.
9 Tak např. I. Jančářová pojímá nástroje ekologické politiky šířeji, neboť mezi ně zařazuje také morálku. 
Dalšími nástroji jsou b) právo, c) ekonomické nástroje, d) formy organizace, e) plánování, prognózování 
a koncepční činnost (včetně územního plánování), f) výchova, vzdělávání a osvěta, g) věda a h) 
informace (srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ekologická politika. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta, 2004, 207 s., ISBN 80-210-3599-4, s. 26 – 30)). 
10 Srov. Environmentální výhled OECD. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha: 2002, 324 s., tabulka
č. 1.2 Soubor nástrojů environmentální politiky, s. 32.
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b) nástroje nepřímého působení (nástroje ekonomické); podle některých autorů tvoří 

samostatnou skupinu nástroje dobrovolné.11

1.2 Nástroje ekologické politiky v ČR 

V platné Státní politice životního prostředí12 jsou vymezeny prioritní oblasti 

životního prostředí ČR, cíle, které by měly být dosaženy a nástroje k jejich dosažení. 

Zastřešujícím dokumentem pro všechny další koncepční dokumenty a strategie 

vydávané v ČR je aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje ČR schválená vládou 

jako Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky,13 jejímž cílem je 

zajistit vzájemnou vyváženost tří pilířů udržitelného rozvoje v oblasti ekonomické, 

sociální a environmentální. Oba výše uvedené dokumenty patří spolu s různými plány a 

programy14 mezi nástroje koncepční, mezi něž lze zařadit i nástroje strategického 

plánování.15 Kromě nich jsou v SPŽP uvedeny tyto nástroje ekologické politiky ČR:

a) zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách životního prostředí, environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta,  

b) právní nástroje, 

c) ekonomické nástroje,

d) dobrovolné nástroje,

e) informační nástroje,
                                               
11 Ke členění nástrojů na nástroje přímého působení, mezi něž patří i nástroje dobrovolné, a nástrojů 
nepřímého působení srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 37 - 44. M. Sobotka uvádí dobrovolné nástroje jako 
samostatnou kategorii (srov. SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního 
prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 
121), shodně též B. Moldan (MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 
2009, 419 s. ISBN 978-80-246-1580-6, s. 347) nebo B. Cepek (CEPEK, Branislav Zodpovednosť za 
ekologickú újmu a škodu na životnom prostredí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7160-282-8, s. 78). 
12 Na Státní politiku životního prostředí (SPŽP) pro období let 2004 – 2010 by měla navazovat Státní 
politika životního prostředí pro období let 2012 – 2020, která však dosud nebyla schválena vládou. 
Cíle aktualizované SPŽP by měly být úzce provázány s cíli politiky životního prostředí na úrovni EU pro 
nadcházející období (tj. po roce 2012, kdy by mělo dojít k přijetí dokumentu navazujícího na Šestý akční 
program ES pro životní prostředí 2002 - 2012).
13 Srov. Usnesení vlády č. 37 ze dne 11. ledna 2010 ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR. 
Dostupné z WWW. <www.vlada.cz.>.
14 Jedná se např. o aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny, schválený v roce 2009; Plán 
odpadového hospodářství pro období 2003 - 2013, jehož závazná část byla vyhlášena v nařízení vlády č. 
197/2003 Sb.; Národní alokační plán pro roky 2008 - 2012 apod. Koncepčními nástroji jsou také např. 
lesní hospodářské plány a hospodářské osnovy podle lesního zákona.
15 Nástroje strategického plánování uvádí SPŽP zvlášť, přestože je lze zařadit mezi nástroje koncepční. 
Jedná se o plány vydávané územními samosprávnými celky, které jsou zaměřeny na strategii jejich 
rozvoje, např. o územní plánování, Místní agendu 21 apod. 
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f) nástroje zapojování veřejnosti,

g) výzkum a vývoj,

h) mezinárodní spolupráce, a

i) institucionální nástroje.

Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je zvýšit veřejné 

povědomí o stavu životního prostředí. Toho lze dosáhnout podporou vzdělávání, 

výchovy a osvěty obyvatel všech věkových kategorií v oblasti ochrany životního 

prostředí, environmentálním poradenstvím, šířením informací o stavu životního 

prostředí16 a o principech udržitelného rozvoje apod. S tímto nástrojem úzce souvisí 

další nástroje uvedené v SPŽP: informační nástroje,17 výzkum a vývoj (zejména v 

oblasti technologií a zařízení pro ochranu a zlepšování životního prostředí) a nástroje 

zapojování veřejnosti. Zdroje informací jsou především získávány prostřednictvím 

vědeckého výzkumu (sběr, analýza a hodnocení dat, včetně jejich výměny na národní i 

mezinárodní úrovni), nicméně podstatnou roli hraje v této oblasti také veřejnost, a to jak 

laická, tak i odborná.18

Charakteristickým znakem právních nástrojů19 je jejich direktivnost, která spočívá 

v tom, že přímo určují chování regulovaných subjektů, a to formou příkazů, zákazů či 

jiných omezení nebo nastavením standardů (např. technických standardů pro určitý druh 

výrobků, emisních a imisních limitů pro určitou výrobní činnost atd.). Mezi 

administrativně-právní nástroje jsou řazeny také různé akty orgánů státní správy 

(povolení, souhlasy, stanoviska apod.), které jsou vydávány na základě předpisů k 

ochraně životního prostředí a jsou nezbytným předpokladem pro výkon určité činnosti, 

                                               
16 Z komplexních informačních dokumentů srov. např. Zprávu o životním prostředí ČR vydávanou MŽP, 
Statistickou ročenku životního prostředí, kterou vydává MŽP společně s ČSÚ apod. Ze specializovaných 
informačních nástrojů lze uvést např. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí, Informační 
systém ochrany přírody, Systém evidence kontaminovaných míst apod. (zdroj www.mzp.cz). K právu na 
informace srov. čl. 35 odst. 2 Listiny, zákon o právu na informace o životním prostředí, Úmluvu o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
ochrany životního prostředí (Aarhuská úmluva) apod.
17 Příkladem informačních nástrojů jsou různé databáze, integrované registry, veřejné knihovnické a 
informační služby apod. 
18 Srov. např. zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Zapojení veřejnosti (prostřednictvím 
legislativních opatření, institutu referenda, zahrnutím do okruhu připomínkových míst k různým 
materiálům legislativní i nelegislativní povahy apod.) považuje SPŽP za jeden ze základních principů 
udržitelného rozvoje. 
19 Tyto nástroje bývají označovány také jako nástroje Command and Control, nástroje administrativně-
právní, normativní, direktivní apod.
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vydání povolení nebo rozhodnutí apod.20. Jsou sice aplikovatelné při řešení krizových 

situací, kdy je třeba rychle rozhodnout o přijetí vhodného opatření, nicméně negativním 

aspektem jejich působení je omezení, případně naprosté vyloučení možnosti 

regulovaného subjektu zvolit si způsob svého chování. Jejich charakteristickým znakem 

je tedy univerzálnost působení na regulované subjekty, resp. skupiny subjektů. Kromě 

toho stanoví tyto nástroje způsob kontroly a vynucování předepsaného chování, s nímž 

bývá spojena velká administrativní náročnost (při prosazování a vynucování pravidel 

chování, kontrole jejich dodržování). Dalším (negativním) jevem je fakt, že působí na 

všechny regulované subjekty, resp. na každou regulovanou skupinu stejným způsobem, 

tj. nezohledňují individuální možnosti regulovaných subjektů dosáhnout nastaveného 

cíle, což může být pro některé z nich likvidační. Mají také omezenou motivační funkci, 

neboť v případě, že subjekt dosáhne stanovených limitů, nemotivují jej k provádění 

dalších opatření ke zlepšení životního prostředí. Důsledkem těchto skutečností je jejich 

nízká efektivita. Z těchto důvodů jsou v současné době kombinovány s jinými nástroji 

ekologické politiky, zejména s nástroji ekonomickými, jež jsou obecně lépe 

akceptovány regulovanými subjekty.21

SPŽP klade velký důraz na využití ekonomických nástrojů, které „… nutí výrobce 

k technologickým inovacím, zavádění tzv. nejlepších dostupných technik (BAT), 

recyklaci a úsporám energie mnohem účinněji než direktivní nástroje a jsou hlavním 

prostředkem prosazování zásady ekonomické efektivnosti.“22 Ekonomické nástroje dělí 

SPŽP na nástroje negativní stimulace (daně, poplatky apod.) a nástroje stimulace 

pozitivní (např. podpory ze SFŽP, resortní programy, podpory z fondů EU apod.).23 K 

podrobnému výkladu k těmto nástrojům srov. další části práce.

                                               
20 Vzhledem k velké rozmanitosti administrativně-právních nástrojů jsou tyto členěny různým způsobem. 
M. Sobotka uvádí základní členění na a) obecně závazné právní předpisy, b) správní akty (povolení, 
souhlas, vyjádření), c) standardy (imisní limity, emisní standardy, provozní požadavky, požadavky na 
výrobky a na způsobilost oprávněných osob). Srov. SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje 
ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 
2001, č. 3-4, s. 128 – 140.
21 Srov. JÍLKOVÁ, Jiřina. Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ovzduší a klimatu. Praha: 
IREAS, 2003, ISBN 80-86684-04-0, s. 34 a násl.
22 Státní politika životního prostředí České republiky (2004 – 2010). Ministerstvo životního prostředí. 
Praha, 2004. Dostupné také z WWW <http://www.ekoznacka.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/MZPMSFHDHER2 >, s. 9.
23 Státní politika životního prostředí České republiky (2004 – 2010). Ministerstvo životního prostředí. 
Praha, 2004. Dostupné také z WWW <http://www.ekoznacka.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/MZPMSFHDHER2 >, s. 35.



9

Do kategorie nástrojů dobrovolných, které jsou historicky nejmladšími nástroji 

ekologické politiky, patří např. označování ekologicky šetrných výrobků,24 zavádění 

environmentálních systémů řízení podle EMAS nebo ISO 14001,25 tzv. zelené 

nakupování,26 uplatňování principů čistší produkce, uzavírání dobrovolných dohod mezi

orgány státní správy a podnikateli, resp. výrobci, v nichž se výrobci zavazují používat 

šetrnější technologie a postupy, ekodesign apod.27 Označování ekologicky šetrných 

výrobků, EMAS a zelené nakupování řadí někteří autoři mezi nástroje ekonomické, a to 

z toho důvodu, že např. využitím ekoznačení je vytvářen zvláštní trh pro takto označené 

výrobky, resp. služby, což se pozitivně odráží v prodejnosti výrobku, jeho 

konkurenceschopnosti apod. Věcně správné je podle mého názoru jejich zařazení mezi 

nástroje dobrovolné.28 Charakteristickým znakem těchto nástrojů je totiž dobrovolný 

přístup znečišťovatelů ke snížení dopadů jejich činností na životní prostředí, tj. na rozdíl 

od nástrojů administrativně-právních není znečišťovatel nucen k převzetí žádného 

závazku. Flexibilita a možnost znečišťovatelů rozhodnout se o způsobu svého chování 

je tak společným aspektem těchto nástrojů a nástrojů ekonomických; dobrovolné 

nástroje jsou však určitým doplňkem nástrojů administrativních a ekonomických. 

Kromě stimulační funkce také plní funkci preventivní. Zároveň se významným 

způsobem podílejí na snížení celkových administrativních nákladů, jež by bylo nutné 

vynaložit v případě, kdy by stejná oblast byla upravena pouze nástroji 

administrativními.   

                                               
24 Jedná se o tzv. ecolabeling neboli o ekoznačku (Ekologicky šetrný výrobek/ služba, Ekoznačka EU). 
Výrobky, resp. služby takto označené jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale jsou příznivé i z 
hlediska ochrany spotřebitele, jeho zdraví apod. Ekoznačky lze využít zejména k marketingovým účelům, 
zvýšit tak konkurenceschopnost výrobce, resp. poskytovatele služby.
25 EMAS je jedním ze způsobů zavedení systému environmentálního řízení v podniku, čímž deklaruje, že 
v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb 
jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí. (zdroj http://www.mzp.cz/cz/emas).
26 Zelené nakupování se týká jak jednotlivců, tak i orgánů státní správy a samosprávy (k tzv. zeleným 
veřejným zakázkám srov. usnesení vlády č. 465 ze dne 14. června 2010 k Pravidlům uplatňování 
environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. 
Dostupné z WWW. <www.vlada.cz>).
27 Dobrovolné nástroje lze podle povahy závazku členit na a) jednostranné závazky převzaté 
znečišťovatelem (např. ekologické označování, přistoupení k EMAS) a b) dohody (např. o zlepšení 
spolupráce, o ochranných podmínkách apod.). DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 
3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 41.
28 K zařazování těchto nástrojů mezi nástroje ekonomické srov. MOLDAN, Bedřich. Ekologická dimenze 
udržitelného rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, vydavatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-
0246-6, s. 97. K zařazení těchto nástrojů mezi nástroje dobrovolné srov. např. www.cenia.cz nebo Zpráva 
o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2010. Dostupné z WWW: 
<www.mzp.cz/cz/dobrovolne_nastroje_souhrnne_zprávy>.
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Jako institucionální nástroje uvádí SPŽP různé instituce, které zajišťují a prosazují 

environmentální politiku. Kromě orgánů státní správy a samosprávy a organizačních 

složek státu je podle SPŽP významným institucionálním nástrojem také SFŽP.29 Na 

druhou stranu je však SFŽP uveden mezi ekonomickými nástroji ochrany životního 

prostředí v § 33 zákona o životním prostředí, neboť jej lze subsumovat pod obecné 

označení „fondy životního prostředí“. Zákon o životním prostředí však je, na rozdíl od 

SPŽP, obecně závazným právním předpisem. Názory na zařazení státních a jiných 

fondů mezi nástroje institucionální a ekonomické se liší; podle některých autorů bývají 

zařazovány do obou kategorií.30

Mezi nástroje politiky životního prostředí zařazuje SPŽP také mezinárodní 

spolupráci, a to jak na bilaterální, tak i na multilaterální úrovni, s rozvojovými i 

vyspělými státy světa, která je zaměřena na koordinaci přístupu k řešení globálních 

environmentálních problémů.  

Přestože SPŽP neuvádí další nástroje ekologické politiky, lze mezi ně zařadit také 

nástroje prosazování a nástroje kompenzační (viz kapitolu 2.4).

1.3 Směs nástrojů 

Při řešení environmentálních problémů se ve většině případů neaplikuje jen jeden z 

nástrojů ekologické politiky, nýbrž jsou tyto nástroje různě kombinovány, což může být 

výhodou i přinášet negativní dopady. Co nejefektivnější naplnění cílů ochrany životního 

prostředí lze dosáhnout kombinací více nástrojů ekologické politiky, tj. nástroji 

administrativními, které jsou doplněny nástroji ekonomickými a dobrovolnými, včetně 

nástrojů informačních (tzv. nástrojový mix).31

                                               
29 Srov. Státní politika životního prostředí České republiky (2004 – 2010). Ministerstvo životního 
prostředí. Praha, 2004. Dostupné také z WWW <http://www.ekoznacka.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/MZPMSFHDHER2 >, s. 41.
30 F. Dienstbier rozebírá problematiku zařazení státních a jiných veřejných fondů z obou hledisek a 
uzavírá, že „veřejný fond […] může existovat i bez vlastní institucionální základny a může být spravován 
některým (jiným) subjektem nebo vykonavatelem veřejné správy. I v takovém případě je však nástrojem 
akumulace peněžní masy, tedy nástrojem finančním a ekonomickým.“ (srov. DIENSTBIER, Filip. 
Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. Disertační práce. Brno, 2006. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: <http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, 
s. 29). Na s. 15 této práce uvádí, že „... státní fondy (hodnotíme-li je jako ekonomické a nikoliv 
institucionální nástroje) rozhodně nelze samy o sobě označovat jako nástroje regulace chování dalších 
subjektů“. Fondy obecně řadí mezi nástroje ekonomické (s. 20), SFŽP považuje za nástroj institucionální 
(„významný článek institucionální soustavy ochrany životního prostředí“) i ekonomický (srov. s. 70).
31 MEZŘICKÝ, Václav. (ed.) Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 s.
ISBN 80-7367-003-8, s. 128.
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Využitím nástrojového mixu ve vztahu k ochraně životního prostředí se zabývala mj. 

analýza OECD.32 Argumenty pro jeho využití vycházejí především ze skutečnosti, že na 

vzniku environmentálních problémů se podílí více činitelů, jež se v různé míře 

ovlivňují. Využitím více nástrojů současně tak lze tuto diverzitu pokrýt účinněji než 

pouze jedním nástrojem. Důležité je také časové hledisko (některé nástroje působí 

rychleji a flexibilněji než jiné). Např. pro účely zvýšení motivace spotřebitelů koupit si 

výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem lze využít kromě nástrojů 

dobrovolných (ekoznačení) také nástroje ekonomické (daňová zvýhodnění výrobců i 

výrobků) a informační (např. letáky). Nástrojový mix je také možné využít tehdy, pokud 

jsou některé nástroje upraveny nedostatečně a zároveň může např. přispět ke snížení 

celkových administrativních nákladů regulace. 

Nevýhody využití nástrojového mixu mohou spočívat jednak v povaze jednotlivých 

nástrojů, jednak v jejich vzájemném působení. Aplikace jednoho nástroje totiž může být 

překážkou pro snížení nákladů regulace, které by mohl nabídnout jiný nástroj, pokud by 

byl využit samostatně. V jiných případech mohou být některé nástroje, které jsou 

součástí mixu, využívány nadbytečně, což povede ke zvýšení celkových nákladů 

regulace. V řadě případů se působení nástrojů může překrývat, což může vést, stejně 

jako nedostatečné zastoupení některých nástrojů, k omezení celkové ekonomické i 

environmentální efektivity mixu.

Využití nástrojového mixu tedy není univerzálním řešením. Jeho zavedení by mělo 

předcházet zpracování dopadové studie, která by měla být pravidelně aktualizována. 

Dopadová studie je vhodná rovněž v případě, že by bylo zvažováno zavádění nových 

nástrojů politiky životního prostředí.

1.4 Shrnutí 

Ekologická politika obecně využívá k řešení problémů životního prostředí celou řadu 

nástrojů; stejný přístup je zakotven také ve Státní politice životního prostředí ČR. 

Značný důraz je v tomto dokumentu kladen na ekonomické nástroje, jejichž obliba ve 

srovnání s ostatními nástroji stoupá především v posledních letech. Lze očekávat, že 

                                               
32 OECD: Instrument Mixes for Environmental Policy, OECD, Paříž, 2007 [online]. Dostupné z WWW.  
<http://www.oecd.org/document/24/0,3746,fr_2649_34281_38698039_1_1_1_1,00.html, a z 
http://www.chem.unep.ch/>, s. 218 – 223.
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využívání nástrojů založených na dobrovolném přístupu znečišťovatelů k přijímání 

opatření ve prospěch životního prostředí bude i nadále růst. Účinným způsobem 

regulace je však vhodná kombinace nástrojů ekologické politiky, resp. zajištění jejich 

optimálního vzájemného působení v regulované oblasti prostřednictvím tzv. 

nástrojového mixu. V této souvislosti je však třeba vzít v úvahu specifika konkrétního 

případu a vzájemné působení nástrojů pravidelně vyhodnocovat a případně upravovat 

odpovídajícím způsobem.
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ

2.1 Ekonomické nástroje obecně 

Ekonomické nástroje jsou historicky mladší než nástroje administrativní, jejich vývoj 

je však významně ovlivněn efektivitou nástrojů administrativních a náklady spojenými s 

jejich působením. Jedním z důvodů jejich zavedení i jejich postupně narůstajícího 

rozšíření, obliby a vlivu mezi ostatními nástroji ekologické politiky byla především 

neúčinnost, resp. nedostatečná efektivita a nízká flexibilita administrativních nástrojů. 

Zároveň bylo třeba snížit stále se zvyšující náklady na prosazování administrativních 

nástrojů, které vznikaly jak na straně státu (náklady na kontrolní činnost, zřizování 

nových úřadů a orgánů apod.), tak na straně znečišťovatelů.33

Možností, jak přimět tyto subjekty k chování ekologicky příznivějšímu a zároveň 

ekonomicky výhodnějšímu, bylo umožnit jim, aby se samy na základě vyhodnocení 

nákladů a výnosů regulací nabízených variant chování rozhodly pro optimální řešení, 

které je výhodné jak pro ně samotné, tak pro regulátora. Výsledkem takového 

vyhodnocení může být např. zavedení opatření ke snížení znečištění ovzduší (např. 

instalace filtrů do komínů), investice do moderních technologií výroby, které je pro 

konkrétní subjekt ekonomicky výhodnější než platba poplatků za znečišťování ovzduší, 

případně platba pokut podle zákona o ochraně ovzduší. Znečišťovatel se však také může 

rozhodnout pro zastavení nebo omezení výroby.34 Tím by mělo být dosaženo cíle 

environmentální politiky, kterým je především eliminace škodlivého vlivu činností 

regulovaných subjektů na životní prostředí. Optimální situací je stav, kdy jsou 

ekonomické zájmy regulovaných subjektů v rovnováze se zájmy společnosti na zdravé 

životní prostředí.35 Tzv. „win-win solutions“, která se do češtiny překládají jako „řešení 

typu dvojího zisku“, „(...) jsou většinou spojena se zaváděním nových efektivních 

technologií, které co nejméně znečišťují prostředí, minimalizují objem všech odpadů 

                                               
33 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 120-121.
34 Srov. také BARDE, Jean - Philippe. Economic instruments in environmental policy: lessons from the 
OECD experience and their relevance to developing economies, dostupné z WWW 
<http://www.oecd.org/dataoecd/25/36/1919252.pdf >, s. 11.
35 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 
ISBN 978-80-7400-338-7, s. 43. 
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ještě před jejich vznikem, spotřebovávají co nejmenší množství materiálů a energie“.36

Na rozdíl od nástrojů administrativních tak ekonomické nástroje působí na dotčené 

subjekty nepřímo, neboť jim dávají právo volby určitého chování. Znečišťovatelé si 

mohou zvolit vlastní cestu, jak dosáhnout cíle stanoveného regulací. Zároveň však, ve 

srovnání s nástroji administrativními, neukládají všem znečišťovatelům, aby se chovali 

uniformně, naopak jim umožňují, aby své chování přizpůsobili své ekonomické situaci i 

podmínkám na trhu, čímž je i lépe motivují k ochraně životního prostředí. Pozitivně tak 

bývají vnímány samotnými regulovanými subjekty. Přispívají k technickým inovacím a 

pokroku, k celkové úspoře nákladů na straně povinných subjektů i k efektivní alokaci 

zdrojů. Tím ovlivňují cenu výrobků, služeb a výrobních procesů. „Ekonomické nástroje 

jsou v podstatě metody, kterými může buď vláda, či místní správa měnit chování lidí tak, 

že určité produkty na trhu zlevní či zdraží.“37 Jsou tedy jednak více flexibilní než 

nástroje administrativní, jednak mají doporučující povahu. Ekonomické nástroje 

nicméně nemohou existovat bez nástrojů administrativně-právních, jelikož „…svou 

povahou patří do mimoprávních nástrojů ochrany životního prostředí, ale právo jim 

poskytuje svou vlastní a pro ně charakteristickou formu závazného a vynutitelného 

pravidla chování.“38

Ekonomické nástroje působí na regulované subjekty tím, že jednak ekonomicky 

zvýhodňují jejich ekologicky příznivé chování (např. daňovými úlevami), jednak 

směřují k zahrnutí negativních externalit39 do nákladů subjektů v případě, že provozují 

ekologicky méně příznivé činnosti. Prostřednictvím cen, které by měly být vyvážené jak 

z hlediska ekonomického, tak i ekologického, tak působí na chování výrobců i 

                                               
36 MOLDAN, Bedřich. (Ne)udržitelný rozvoj ekologie – hrozba i naděje. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, Nakladatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0286-5, s. 58.
LEVETT, Roger. Ekonomické nástroje naplňování politiky péče o životní prostředí, příručka ICLEI pro 
řízení záležitostí životního prostředí určená orgánům místní správy a samosprávy v České republice. 
Freiburg: ICLEI European Secretariat GmbH, 1999, s. 3.
38 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 
978-80-7400-338-7, s. 37. 
39 Negativní externalita vzniká přenosem části nákladů jednoho subjektu na jiný subjekt (bez jeho 
souhlasu); pozitivní externalita vzniká, když si subjekt přisvojuje část cizích výnosů, aniž by za ně platil. 
Podle Pigua jsou externality selháním trhu a stát by měl potlačovat negativní externality daněmi a 
pozitivní externality subvencemi. Podle Coaseho přístupu jsou externality způsobovány špatně 
vymezenými a nedostatečně chráněnými vlastnickými právy anebo transakčními náklady. Srov. HINDLS, 
R.; HOLMAN, Robert; HRONOVÁ, Stanislava. Ekonomický slovník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003, 
519 s., ISBN 8071798193, s. 115. V. Mezřický k tomu dodává, že „…naprosto klíčovou charakteristikou 
externalit však je, že poškozený subjekt nebyl kompenzován a s dodatečnými náklady nesouhlasí“ 
(MEZŘICKÝ, Václav. (ed.) Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 s.
ISBN 80-7367-003-8, s. 115).
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konečných zákazníků. V ceně vyrobených výrobků či poskytnutých služeb by tak měly 

být plně zohledněny veškeré náklady s činnostmi regulovaných subjektů spojené a měl 

by tak být promítnut princip znečišťovatel platí.40 Nastavení optimálního ocenění 

externalit však bývá nejobtížnějším aspektem konstrukce každého ekonomického 

nástroje, zejména proto, že hodnota některých přírodních statků41 je nevyčíslitelná. 

„Základní kategorií tržní ekonomiky je cena; cena přírodních zdrojů se odvozuje z 

jejich vzácnosti. Problém je v tom, že se někdy těžko pozná, jak je určitý přírodní zdroj 

ve skutečnosti vzácný, ukáže se to až v okamžiku, kdy je vážně ohrožen. Cenotvorný 

mechanismus není schopen správně reflektovat takové skutečnosti, jako jsou nadměrné 

čerpání ohrožující obnovitelnost daného zdroje nebo hrozící vyčerpání zdroje 

neobnovitelného.“42 Zakotvením ekonomických nástrojů tedy dochází k umělému 

ovlivňování tržních mechanismů (především k omezení, resp. nápravě selhání trhu, „ 

které je jednou z hlavních příčin znehodnocení životního prostředí“43), a to státní 

intervencí, jež je nezbytným předpokladem fungování (nejen) ekonomických nástrojů 

politiky životního prostředí, ale i naplnění cílů trvale udržitelného rozvoje.

Kromě výše uvedených pozitivních vlastností mají ekonomické nástroje i řadu 

nevýhod. J. Jílková za jejich hlavní nevýhody považuje především nemožnost aplikovat 

je v situacích, které vyžadují promptní a jednoznačné řešení (např. havárie) a 

nepředvídatelnost jejich působení v těchto případech.44 Další nevýhodou mohou být 

                                               
40 Srov. čl. 191 odst. 2 SFEU. Poprvé tento princip definovala OECD a uznala jej jako mezinárodně 
schválený v r. 1972 jako princip, podle něhož „by měl znečišťovatel nést náklady na provedení opatření 
k prevenci a kontrole znečištění, o nichž rozhodly veřejné orgány a jejichž cílem je zajistit, že životní 
prostředí je na přijatelné úrovni“. BARDE, Jean - Philippe. Economic instruments in environmental 
policy: lessons from the OECD experience and their relevance to developing economies, dostupné z 
WWW <http://www.oecd.org/dataoecd/25/36/1919252.pdf >, s. 6. K tomuto principu z hlediska unijního 
práva srov. také DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 163. Ve skutečnosti však znečišťovatel tyto náklady velmi často 
přenáší na konečného zákazníka, neboť je zohlední v ceně výrobku nebo služby, tudíž ve své podstatě 
znečišťovatel „neplatí“.
41 Jedním z hlavních důvodů znečištění životního prostředí je společné vlastnictví přírodních statků, které 
patří mezi tzv. statky veřejné (tj. statky, jejichž vlastník není individuálně určen vzhledem k nejasně 
vymezeným vlastnickým právům, resp. k absenci vymezení těchto vlastnických práv vůbec) všemi lidmi. 
Tyto statky bývají společností vnímány jako nevyčerpatelné, a proto jsou využívány nadměrně (např. při 
čerpání zdrojů nebo při ukládání odpadů a jiných látek do složek životního prostředí).
42 Srov. MOLDAN, Bedřich. (Ne)udržitelný rozvoj ekologie – hrozba i naděje. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0286-5, s. 55. Viz také DAMOHORSKÝ, Milan 
a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 44.
43 Srov. JÍLKOVÁ, Jiřina. Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ovzduší a klimatu. Praha: 
IREAS, 2003, ISBN 80-86684-04-0, s. 28.
44 JÍLKOVÁ, Jiřina. Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ovzduší a klimatu. Praha: 
IREAS, 2003, ISBN 80-86684-04-0, s. 48.
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poměrně vysoké náklady spojené s administrativou ekonomických nástrojů v případě, 

že jejich sazby jsou stanoveny jako příliš nízké (např. u plateb poplatkového 

charakteru), resp. v případě, kdy je zaváděn nový ekonomický nástroj (např. systém 

obchodovatelných povolení). Ve srovnání s administrativně-právními nástroji je nelze 

použít univerzálně pro řešení všech environmentálních problémů, pro regulaci všech 

regulovaných subjektů apod.45

2.2 Funkce ekonomických nástrojů

Ekonomické nástroje plní řadu funkcí;46 některé z nich bývají typické jen pro určitý 

druh ekonomických nástrojů. Jejich hlavní funkcí je funkce motivační (stimulační), 

jejímž cílem je přimět subjekt, aby dopady jeho ekonomické činnosti byly co nejméně 

negativní z hlediska ochrany životního prostředí. Podle toho, jakým způsobem 

ekonomické nástroje motivují povinné subjekty k ekologicky příznivějšímu chování, 

jsou členěny na nástroje negativní stimulace, jejichž cílem je znevýhodnit, tj. zatížit 

ekologicky méně vhodné chování ekonomickým nástrojem (např. platbou poplatku), a 

nástroje pozitivní stimulace, které ekonomicky zvýhodňují ekologicky šetrné chování 

subjektu (např. osvobozením určité činnosti od daně apod.).47

Neméně důležitou funkcí ekonomických nástrojů je funkce fiskální,48 tj. získávání 

finančních prostředků pro účely financování programů na ochranu životního prostředí. 

Nezbytným předpokladem naplnění fiskální funkce je účelová vázanost finančních 

prostředků plynoucích z ekonomických nástrojů, jejímž prostřednictvím je zajištěno 

                                               
45 „Nezastupitelnost administrativních nástrojů spočívá především v možnosti jimi regulovat jakýkoliv 
problém spojený s ochranou životního prostředí.“ Srov. SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické 
nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae –
IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 140. M. Sobotka také upozorňuje na to, že ekonomické nástroje nelze použít 
nebo pouze omezeně ve vztahu k územní ochraně životního prostředí, ochraně ohrožených druhů (s. 173).
46 Rozmanitost funkcí „… je dána mimo jiné existencí velkého množství druhů ekonomických nástrojů. 
Z toho logicky vyplývá, že různé nástroje mohou plnit různé funkce. Každý nástroj pak může plnit několik 
funkcí současně, přičemž jedna (nebo více) z nich bývá zpravidla primární a je důvodem pro jeho 
zavedení. Další funkce (sekundární) pak nástroj plní více méně bez ohledu na vůli tvůrce nástroje.“
DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-
80-7400-338-7, s. 43.
47 Stejné členění podle míry naplnění principu ekonomické stimulace uvádí V. Mezřický, který nástroje 
negativní stimulace označuje za nástroje reaktivní, neboť reagují na již vzniklé poškození nebo 
znečištění životního prostředí a nástroje pozitivní stimulace za nástroje preventivní. MEZŘICKÝ, 
Václav (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 s. ISBN 80-7367-
003-8, s. 130.   
48 V. Mezřický označuje tuto funkci jako funkci finanční. MEZŘICKÝ, Václav (ed.). Environmentální 
politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 s. ISBN 80-7367-003-8, s. 130.   
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jejich využití pouze k ochraně životního prostředí.49 Účelově vázán je především výnos 

z některých poplatků.50 Tím, že jsou prostřednictvím ekonomických nástrojů 

shromažďovány finanční prostředky k financování opatření k ochraně životního 

prostředí, je naplněna také funkce akumulační.

Další významnou funkcí ekonomických nástrojů je funkce kompenzační, která je 

velmi úzce spjata se zásadou znečišťovatel platí. Vychází z předpokladu, že na zmírnění 

nebo odstranění jakékoli újmy na životním prostředí nese náklady ten subjekt, který 

vykonává činnosti škodlivé z hlediska ochrany životního prostředí a měl by je hradit, tj. 

kompenzovat. Funkce internalizační51 spočívá v tom, že v ceně výrobků nebo služeb 

dotčeného subjektu musí být zahrnuty (internalizovány) veškeré náklady nutné k 

nápravě vzniklé újmy, včetně externalit, a to právě pomocí ekonomického nástroje, 

např. úhrady poplatku. Redistributivní funkce ekonomických nástrojů ve vztahu k 

životnímu prostředí se projevuje tím, že je „prostřednictvím ekonomického nástroje 

změněn nebo zmírněn finanční či nákladový dopad nástroje na různá odvětví, sociální 

skupiny aj.“52 Pouze některé ekonomické nástroje (typicky rezervní fondy, 

environmentální pojištění) plní funkci zajišťovací, jejímž cílem je zabezpečit dostatek 

finančních prostředků, aby znečišťovatelé mohli splnit své povinnosti k ochraně 

životního prostředí během provozování činností spjatých s možnými environmentálními 

                                               
49 Srov. § 2 a 3 zákona o SFŽP. Vymezení fiskální funkce se u jednotlivých autorů liší. Fiskální funkci 
ekonomických nástrojů, jejímž cílem je shromáždění prostředků na financování programů k ochraně 
životního prostředí uvádí DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, nebo SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje 
ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 
2001, č. 3-4, s. 145.
Jiné pojetí této funkce - širší uvádí F. Dienstbier, podle něhož není znakem fiskální funkce ekonomických 
nástrojů účelová vázanost („Je-li při užití ekonomického nástroje (např. poplatku nebo dotace) 
realizován finanční výnos, který však není akumulován s účelovým určením pro opatření k ochraně 
životního prostředí, hovořím o funkci fiskální. Příjemce výnosu sám rozhoduje o užití takto získaných 
prostředků.“, srov. DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky 
právní. Disertační práce. Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 19.
50 Např. podle § 32a odst. 4 horního zákona je 25% z výnosů roční úhrady z vydobytých nerostů 
převedeno do státního rozpočtu ČR, ze kterého budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod na 
životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek, a zbývajících 75 % 
převede obvodní báňský úřad do rozpočtu obce (tyto prostředky nejsou účelově vázány).
51 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 145; DAMOHORSKÝ, Milan a 
kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 44.  
52 Srov. MEZŘICKÝ, Václav (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 
s. ISBN 80-7367-003-8, s. 130.
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riziky nebo po ukončení jejich provozu. Se zajišťovací funkcí úzce souvisí funkce 

uhrazovací.

Prostřednictvím informační funkce ekonomických nástrojů jsou spotřebitelé a další 

koneční zákazníci informováni o hodnotě určitého statku životního prostředí.53 V 

souvislosti s vyrovnáním různých ekonomických podmínek znečišťovatelů v rámci 

transformace postkomunistických zemí je v literatuře uváděna funkce komparativní,54

resp. vyrovnávací.55

2.3 Členění ekonomických nástrojů

Tak jako nástroje ekologické politiky bývají i ekonomické nástroje členěny podle 

nejrůznějších kritérií. Rozdílný způsob klasifikace uvádí i jednotliví autoři.56

Podle jejich převažující funkce lze ekonomické nástroje členit na nástroje 

zajišťovací, fiskální apod. Některé nástroje předpokládají ke své realizaci spolupráci s 

regulovanými subjekty (např. obchodovatelná emisní povolení, zálohové systémy), jiné 

působí přímo ex lege (zejména daně, poplatky).57 Ekonomické nástroje lze rozlišovat 

dále na nástroje zakotvené primárně k ochraně životního prostředí a nástroje, které 

lze pro tyto účely také využít, byť primárně sledují jiný účel. Do první skupiny 

zařazuji např. poplatky za využívání přírodních zdrojů, poplatky za znečišťování 

životního prostředí, obchodovatelná emisní povolení apod.; do druhé např. cla, daň z 

příjmů či zajišťovací nástroje. 

Vzhledem k tomu, že jsou v ekonomických nástrojích ochrany životního prostředí 

promítnuty principy práva životního prostředí,58 je možné členit ekonomické nástroje 

                                               
53 Srov. SLAVÍK, Jan. Efektivnost a účinnost plateb za komunální odpad v podmínkách ČR a EU. In 
TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, sborník z mezinárodní 
konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 249.
54 Srov. PETRŽÍLEK, Petr. Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti. 1. vyd. 
Praha: LexisNexis CZ, 2007, 230 s. ISBN 978-80-86920-20-7, s. 28.
55 Srov. RITSCHELOVÁ, Iva a kol. Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na 
konkurenceschopnost podniků. Praha:  CENIA, 2008, 115 s., ISBN 978-80-85087-68-0, s. 13.
56 Srov. SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: 
Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 145 – 148; 
DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. Disertační práce. 
Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 20 – 21; DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního 
prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 45 – 47 apod.
57 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 147.
58 Podrobněji k jednotlivým principům práva životního prostředí viz DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 
Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 49 a násl. 
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také podle tohoto kritéria. S ohledem na rozsah této práce uvádím pouze vybrané 

principy; tím však není dotčena aplikace jiných principů, které mají obecnější charakter 

(např. princip trvale udržitelného rozvoje), také na tyto nástroje. 

Základním principem ekonomických nástrojů je princip ekonomické stimulace, 

který je založen na vzájemném souladu ekologického a ekonomického jednání 

regulovaných subjektů, v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Podle toho, jakou 

formou působí ekonomické nástroje na regulované subjekty, bývají tyto nástroje 

členěny na 

a) nástroje pozitivní stimulace, jimiž jsou nástroje veřejné podpory (dotace, 

zvýhodněné půjčky a úvěry, daňová a poplatková zvýhodnění apod.) a zálohové 

systémy, a 

b) nástroje negativní stimulace, tj. poplatky, daně, obchodovatelná povolení, nástroje 

zajištění závazků a odpovědnosti a cla.

Nástroje pozitivní stimulace tak prostřednictvím ekonomických stimulů podněcují 

regulované subjekty k chování příznivému z hlediska životního prostředí tím, že takové 

chování ekonomicky zvýhodňují; naopak cílem nástrojů negativní stimulace je odradit 

tyto subjekty od jednání environmentálně škodlivého tím, že určité výrobky, služby 

nebo technologie ekonomicky zatíží (zakotvením ekonomických nástrojů, zvýšením 

jejich sazeb apod.). Vždy však platí, že „tato stimulace je co do cíle vždy pozitivní 

(snaha o udržení či zlepšení životního prostředí či jeho složek)…“59

Také princip odpovědnosti původce, tj. odpovědnosti každého za ohrožování nebo 

poškozování životního prostředí, je promítnut, resp. konkretizován prostřednictvím 

principu znečišťovatel platí v řadě ekonomických nástrojů (typickým příkladem jsou 

poplatky či daně). Jak již bylo uvedeno výše, směřují nástroje promítající tento princip 

k nápravě selhání trhu a k internalizaci externalit. Tento princip se však neuplatní u těch 

daní a poplatků, jejichž sazba je pevně stanovena, neboť takové platby nezohledňují 

individuální chování regulovaných subjektů. Princip znečišťovatel platí se projevuje ve 

dvou formách: a) negativní forma spočívá v tom, že znečišťovatel není povinen platit v 

případě, že činnosti, které provozuje, nemají negativní vliv na životní 

prostředí (příkladem ekonomických nástrojů jsou daňová zvýhodnění a jiné formy 

podpor poskytovaných z veřejných zdrojů); naopak b) pozitivní forma tohoto principu 
                                               
59 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-827-1, s. 139.
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znevýhodňuje ekologicky škodlivé činnosti znečišťovatele prostřednictvím 

ekonomických nástrojů (typicky daňovým zatížením, placením poplatků apod.).60 Není 

primárně v rozporu s tímto principem, pokud stát poskytuje soukromým investorům

veřejnou podporu, nicméně je nutné dodržovat podmínky a pravidla stanovená pro 

veřejnou podporu v komunitárním právu.61 To platí především pro veřejnou podporu 

poskytovanou formou zvýhodněných půjček; v případě dotací se však jedná o nástroje, 

které jsou v zásadě v rozporu s tímto principem, neboť náklady na odstranění 

škodlivých následků činnosti namísto znečišťovatele nese třetí osoba, tj. stát62 (resp. 

daňoví poplatníci). 

Princip znečišťovatel platí je také velmi úzce provázán s principem prevence, 

spočívajícím v podpoře zejména činností předcházejících znečištění, ohrožení nebo 

poškození životního prostředí. Promítnutím tohoto principu jsou např. ty nástroje, 

jejichž účelem je zabránit nadměrnému využívání životního prostředí a přírodních 

zdrojů, tj. poplatky za jejich užívání (např. odvody za odnětí zemědělské půdy pro 

nezemědělské účely, poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa apod.) 

nebo poplatky za znečišťování životního prostředí směřující k omezení škodlivé 

činnosti, prevenci zhoršení znečištění (např. poplatky za znečišťování ovzduší). Dále lze 

mezi tyto nástroje, vzhledem k jejich preventivnímu působení, zahrnout také nástroje 

zajištění závazků a odpovědnosti a zálohové systémy.

Princip vysoké úrovně ochrany spočívá „v požadavku maximalizovat míru ochrany 

využíváním nejlepších výsledků poznání a technického pokroku. V právních předpisech 

(např. v zákoně o ovzduší) je znám jako princip použití nejlepší dostupné techniky“63 64

(BAT). Jak uvádí J. Dudová, „…mohou být výjimky z emisních limitů propojeny 

s ekonomickými nástroji“65 a „ekonomické nástroje mohou být velmi efektivním 

nástrojem při zavádění a prosazování BAT. V naší právní úpravě jsou důsledně 

                                               
60 Srov. BOHÁČ, Radim. Ochrana životního prostředí v daňových zákonech. Daně – odborný časopis pro 
daňové právo a praxi. 2004, s. 10.
61 Srov. DE SADELEER, Nicolas. Environmental Principles – From Political Slogans to Legal Rules.
Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 9780199254743, s. 47 a 48.
62 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 152.
63 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 
978-80-7400-338-7, s. 50.
64 K vymezení pojmu nejlepší dostupné techniky srov. § 2 písm. e) zákona o integrované prevenci.
65 DUDOVÁ, Jana. Nejlepší dostupné techniky a ekonomické nástroje (vybrané otázky). In 
TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, sborník z mezinárodní 
konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 75-83, s. 79.
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uplatňovány zejména v případě zákona o ovzduší. V rámci zákonných výjimek 

z emisních limitů se spíše uplatňuje princip „znečišťovatel neplatí“. Pokud však 

příslušný právní režim jednotlivých výjimek striktně „směruje“ znečišťovatele 

k zavedení čistších technologií ve stanoveném čase, pak se lze s touto právní konstrukcí 

ztotožnit.“66 V této souvislosti srov. § 21 zákona o ochraně ovzduší67. Tento zákon byl 

sice s účinností od 1. 9. 2012 nahrazen novou právní úpravou, tato nicméně také 

promítá princip použití nejlepší dostupné techniky, a to v souvislosti s nevyměřením 

poplatku za znečišťování ovzduší (srov. § 15 odst. 6 nového zákona o ochraně ovzduší). 

Z výše uvedeného vyplývá, že jednotlivé principy práva životního prostředí nepůsobí 

odděleně, nýbrž jsou vzájemně (poměrně úzce) propojeny a doplňují se. Kromě principů 

ekonomické stimulace a znečišťovatel platí je tak ve většině ekonomických nástrojů 

promítnuto více těchto principů. 

Obecně uznávanou klasifikaci ekonomických nástrojů k ochraně životního prostředí 

vypracovala OECD,68 která mezi tyto nástroje zahrnuje poplatky, daně, finanční 

podpory, zálohové systémy, nástroje tvorby trhu a nástroje prosazování. Mezi 

ekonomické nástroje bývají zařazovány také systémy ekologického značení (tzv. 

ecolabelling),69 vlastnická práva (např. k vodě, půdě, zdrojům nerostných surovin), 

uživatelská práva (např. udělování koncesí)70 či administrativní poplatky.71 Podle mého 

                                               
66 DUDOVÁ, Jana. Nejlepší dostupné techniky a ekonomické nástroje (vybrané otázky). In 
TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, sborník z mezinárodní 
konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 75-83, s. 83.
67 Zákon o ochraně ovzduší umožňoval do 31. 8. 2012 v § 21 odklad placení části poplatků za 
znečišťování ovzduší v případě, že „provozovatel zvláště velkého, velkého nebo středního stacionárního 
zdroje prokazatelně zahájí u tohoto zdroje práce za účelem snížení emisí zpoplatněné znečišťující látky 
alespoň o 15 % a splní podmínky uvedené v odstavci 2“. Placení poplatků bylo odloženo po dobu 
realizace těchto prací. Ukončení prací byl provozovatel povinen oznámit správci poplatku a placení 
poplatků mu bylo prominuto za podmínky, že tyto práce dokončí ve stanoveném termínu (srov. § 22 
zákona o ochraně ovzduší účinné do 31. 8. 2012). Tato ustanovení byla zrušena novým zákonem o 
ochraně ovzduší.
68 OECD: Economic Instruments: a Classification, Paris: OECD, 1989, s. 14-16 citováno In SOBOTKA, 
Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. 
Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 146. 
69 Tyto nástroje řadí někteří autoři mezi nástroje tržně orientované s odůvodněním, že se v důsledku 
předem daného jasného označování určitých ekologicky příznivých výrobků vlastně vytváří pro tyto 
výrobky zvláštní trh, přestože tyto výrobky nejsou přímo finančně podporovány (srov. MOLDAN, 
Bedřich. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, vydavatelství 
Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0246-6, s. 97). Shodně též SHELTON, Dinah; KISS, Alexandre Charles. 
Manual of European environmental law. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, xliii, 
622 s. ISBN 0-521-59888-5, s. 77-83. Např. podle SPŽP se jedná o nástroje dobrovolné.
70 MOLDAN, Bedřich. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
vydavatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0246-6, s. 97.
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názoru se jedná o příliš široký výčet nástrojů, které v řadě případů ani neplní výše 

popsané funkce typické pro ekonomické nástroje (tj. zejména funkci fiskální, stimulační 

a kompenzační). Z tohoto důvodu nepovažuji zařazení těchto nástrojů mezi nástroje 

ekonomické za věcně správné. Mezi ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

nezařazuji ani kompenzační nástroje, přestože je někteří autoři za ekonomické nástroje 

považují (viz dále).

Administrativní (správní) poplatky jsou sice spojeny s platbou určité finanční 

částky, nicméně jedná se o protihodnotu služby, která je poskytována orgány státu ve 

prospěch konkrétního subjektu a výnos z těchto poplatků slouží k pokrytí nákladů s tím 

spojených. Zcela je u těchto nástrojů vyloučena motivační (stimulační) funkce vůči 

regulovanému subjektu, která je pro ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

typická. Nejedná se tedy o ekonomické nástroje. Příkladem jsou např. poplatky spojené 

s povolením nebo provozováním určité činnosti.72 Tuto povahu mají také poplatky 

ukládané přímo použitelnými právními předpisy EU, např. tzv. nařízením REACH, 

které jsou součástí českého právního řádu.73

Rovněž zařazení nástrojů prosazování74 mezi nástroje ekonomické nepovažuji za 

věcně správné.75 Z hlediska ekonomického sice sankční nástroje představují náklad na 

                                                                                                                                         
71 Mezi ekonomické nástroje zařazuje administrativní poplatky např. B. Moldan (srov. MOLDAN, 
Bedřich. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, vydavatelství 
Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0246-6, s. 97), naopak na problematičnost takového přístupu upozorňuje 
F. Dienstbier (srov. DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky 
právní. Disertační práce. Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 16) či M. Sobotka (srov. SOBOTKA, Michal. Právní a 
ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis 
Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 150).
72 Např. povolení vydání licence k provozování ZOO, poplatky podle zákona o obalech: osoby, které 
uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, jsou povinny platit jednorázový registrační 
poplatek za zápis do Seznamu těchto osob a poplatek za evidenci v seznamu; akciová společnost, která 
žádá o autorizaci k zajišťování sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů je 
povinna zaplatit za vydání rozhodnutí o autorizaci registrační poplatek a poté jako autorizovaná 
společnost v každém následujícím kalendářním roce evidenční poplatek (s výjimkami uvedenými 
v zákoně).
73 Poplatky za registraci, její obnovení a další úkony Evropské agentury pro chemické látky od výrobců a 
dovozců chemických látek do EU, pokud jejich množství přesáhne 1 tunu ukládané podle nařízení 
REACH.
74 „Pojem prosazování v oblasti ochrany životního prostředí by (…) bylo např. podle Smolka možné 
vymezit jako „systém opatření, nástrojů a metod, zaměřených na dosažení zamýšleného účinku právních 
norem, zahrnující kontrolu naplňování požadavků v nich obsažených a mechanismy reakce na případná 
zjištění jejich nesplnění či porušení.“.“ STEJSKAL, Vojtěch. Prosazování právní odpovědnosti v ochraně 
biodiverzity. Beroun: IFEC, 2006. ISBN 80-903409-5-4, s. 11 (s odkazem na Smolek, M.: Implementace 
a prosazování norem mezinárodního práva a práv ES v oblasti ochrany životního prostředí, in AUC 
Iuridica 1/2005, s. 29).
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straně regulovaného subjektu, který lze zahrnout např. do ceny vyráběného výrobku 

nebo poskytované služby. Takovým zahrnutím však dochází k přenesení povinnosti 

platit za znečišťování životního prostředí, resp. jeho konkrétní složky, ze znečišťovatele 

na jiné subjekty (spotřebitele a jiné koncové zákazníky). Na druhou stranu zvýšení cen 

zboží nebo služeb může vést k oslabení konkurenceschopnosti znečišťovatele na trhu. Z 

hlediska právního nicméně nelze nástroje prosazování zařazovat mezi ekonomické 

nástroje ochrany životního prostředí.76 Jedná se totiž o nástroje sekundární, které jsou 

aplikovány v případě, že subjekt poruší svou primární povinnost uloženou mu právem 

(tj. nástroji přímého působení).77 Ekonomické nástroje navíc ani neplní sankční funkci. 

Jak uvádí M. Damohorský, „(...) poplatky nemají funkci sankční, i když mohou být 

někdy považovány za určitý trest. V představě laické veřejnosti totiž silně splývají 

poplatky s pokutami do jakési společné množiny „finančních sankcí““.78 U sankčních 

nástrojů není, na rozdíl od nástrojů ekonomických, dáno regulovanému subjektu na 

výběr, jak bude reagovat, tj. jaký zvolí způsob svého chování. Na druhou stranu je třeba 

vzít v úvahu fakt, že tyto nástroje mají vliv na působení a efektivitu ekonomických 

nástrojů, neboť právě vhodně nastavená výše pokut může ovlivňovat rozhodování 

regulovaného subjektu, tj. zda se mu vyplatí např. provést opatření ke zlepšení dopadů 

jeho činnosti na životní prostředí či nikoli (a riskovat uložení pokuty). Zahrnutí pokut 

do ceny výrobků či služeb může dále vést k oslabení konkurenceschopnosti subjektů na 

trhu. Do jisté míry tak mají sankční nástroje motivační funkci.

                                                                                                                                         
75 Na nesprávné zařazení nástrojů sankčních mezi ekonomické nástroje upozorňuje např. M. Sobotka
(SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 153). Naopak mezi nástroje 
ekonomické je zařazuje např. B. Moldan (srov. MOLDAN, Bedřich. Ekologická dimenze udržitelného 
rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, vydavatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0246-6, s. 97).
76 Na rozdílné vnímání nástrojů sankčních mezi právníky (jako sankční nástroje spojené se sekundární 
povinností) a ekonomy (jako náklady) poukazuje M. Sobotka (srov. SOBOTKA, Michal. Právní a 
ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis 
Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 124). 
77 Mezi tyto nástroje je možné zařadit také pokutu za nedodání objemu biopaliva podle nového zákona o 
ochraně ovzduší, kterou je povinna uhradit osoba, která nedodala biopaliva ve stanoveném objemu, a to 
ve výši 40 Kč za litr biopaliva (§ 19 odst. 10). Na řízení o pokutě se vztahuje správní řád a pokuty jsou 
příjmem státního rozpočtu. Tímto zákonem dochází zároveň ke zrušení stávajícího poplatku z objemu 
biopaliv (§ 3a odst. 10 a 11 původního zákona o ochraně ovzduší).  
78 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-827-1, s. 141. 
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Na tomto místě považuji za vhodné se zmínit také o nástrojích kompenzačních, 

mezi něž patří náhrady.79 „Náhradou za omezení vlastnického práva je třeba rozumět 

peněžité či jiné plnění, na něž vzniká při splnění zákonem stanovených podmínek právní 

nárok, poskytované státem či jinou osobou vlastníkovi v přímé souvislosti s omezením 

jeho vlastnického práva z důvodu určitého veřejného zájmu jako kompenzaci tohoto 

omezení.“80 „Smyslem náhrad (…) je tedy kompenzovat vlastníkovi újmu způsobenou 

tím, že jeho vlastnické právo bylo státem z důvodu veřejného zájmu omezeno více, než 

práva jiných vlastníků srovnatelných věcí.“81 Náhrady se tedy neposkytují za jakékoli 

omezení vlastnického práva. Náhrady za omezení vlastnického práva z důvodů ochrany 

životního prostředí a přírodních zdrojů jsou obsaženy téměř ve všech českých 

složkových právních předpisech.82 Nejedná se však o nástroje ekonomické.83

Jedním z rozlišujících znaků nástrojů kompenzačních a ekonomických je, zda má 

subjekt možnost zvolit si způsob svého chování.84 Pokud ano, jedná se o nástroje 

ekonomické; pokud je to vyloučeno (a subjekt je povinen něco strpět, zdržet se 

nějakého konání, něco konat či (ne příliš často) něco dát), pak se jedná o nástroje 

kompenzační.85 Kompenzační nástroje by však neměly být zaměňovány s 

                                               
79 K problematice náhrad srov. podrobnou práci M. Kusáka (KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického 
práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. České právo životního prostředí, 2005, 
č. 1, s. 3 – 80, s. 3 až 80) nebo T. Kocourka (KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k 
pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 278 s. ISBN 978-80-
87576-10-6).
80 Srov. KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních 
zdrojů. České právo životního prostředí, 2005, č. 1, s. 3 – 80, s. 51.
81 Srov. KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních 
zdrojů. České právo životního prostředí, 2005, č. 1, s. 3 – 80, s. 52.
82 Právní úprava však není jednotná. Srov. v oblasti ochrany přírody a krajiny § 58 zákona o ochraně 
přírody (náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření), v oblasti ochrany vod např. § 30 
odst. 9 vodního zákona (náhrada za omezení vlastníků pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních 
zdrojů), ochrany lesa např. § 11 (náhrada újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese z 
rozhodnutí orgánu státní správy) nebo § 36 lesního zákona (náhrada za omezení hospodaření v lesích 
ochranných a zvláštního určení) atd. 
83 Tak např. V. Stejskal zařazuje kompenzační nástroje ochrany lesa mezi administrativně-právní nástroje. 
(Srov. STEJSKAL, Vojtěch. Omezení lesního hospodaření z důvodů ochrany přírody. In 
DAMOHORSKÝ, Milan (edit.). Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc., k jeho 70. 
narozeninám. Praha: Vodnář 2007 243 s. ISBN 978-80-85889-85-7, s. 194 – 203, s. 197.).
84 U některých ekonomických nástrojů (např. nástrojů zajištění) je však možnost volby způsobu chování 
subjektu poněkud relativní, na což poukazuje M. Sobotka in DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 
životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 42.
85 Srov. BOROVIČKOVÁ Hana. Ekonomické a kompenzační nástroje ochrany přírody a krajiny v ČR. 
Ekologie a právo. 2005, č. 2, s. 16. Stejný názor zastává také V. Máca (srov. MÁCA, Vojtěch. Právní 
úprava ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v České republice. Praha, 2008. Disertační 
práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta, s. 100), který upozorňuje na odlišné pojetí této 
problematiky u autorského kolektivu z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který uvádí 
náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření (§ 58 zákona o ochraně přírody) mezi 



25

ekonomickými nástroji, a to ani vzhledem ke kompenzační funkci ekonomických 

nástrojů, jež je pro ně charakteristická.86 Ztotožňuji se s názorem T. Kocourka, podle 

něhož neplní náhrady ani funkci fiskální (nejsou zdrojem finančních prostředků 

využitelných pro účely ochrany životního prostředí) ani stimulační (k omezení 

vlastnického práva dochází bez ohledu na projev vůle vlastníka).87 Tím se odlišují od 

nástrojů ekonomických. Dalším rozlišujícím znakem těchto dvou druhů nástrojů je 

skutečnost, zda na poskytnutí plnění vzniká dotčeným subjektům právní nárok či nikoli. 

Na náhrady (někdy označované též jako „finanční náhrady“) mají dotčené subjekty 

právní nárok; naopak finanční příspěvky jsou zařazovány mezi nástroje ekonomické, 

jsou nástroji pozitivní ekonomické stimulace a jejich poskytnutí je závislé na správním 

uvážení.88 Finančním příspěvkům jako nástrojům veřejné podpory v českém právním 

řádu se věnuji v podkapitole 3.8.1; ve vztahu k půdě a pozemkům v podkapitole 4.4.4.1.

V literatuře se lze setkat i se zařazením daňových úlev mezi nástroje kompenzační, 

což však nepovažuji za správné. Daňové úlevy patří podle mého názoru mezi nástroje 

ekonomické, nástroje veřejné podpory, s výraznou pozitivně stimulační a kompenzační 

funkcí, u nichž se projevuje princip znečišťovatel platí v negativní formě.89 K podpoře 

tohoto argumentu srov. také § 32 zákona o životním prostředí, v němž jsou daňové 

úlevy uvedeny mezi nástroji ekonomickými. 

                                                                                                                                         
ekonomickými nástroji ochrany přírody a krajiny (srov. KOLEKTIV AUTORŮ, Právo životního 
prostředí, 2. díl. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2006. ISBN 80-210-3978-72, s. 217). 
Finanční příspěvky i náhrady uvádí tento autorský kolektiv souhrnně a bez rozlišení v rámci kompenzací 
za omezení výkonu vlastnického práva i v jiném díle (srov. PEKÁREK, Milan aj. Právo životního 
prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 323 s. ISBN 978-80-210-4926-0, s. 317 
až 323); shodně též PEKÁREK, Milan. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. In 
TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, sborník z mezinárodní 
konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 9. 
86 K této funkci viz kapitolu 2.2. 
87 Podrobněji viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 
životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 278 s. ISBN 978-80-87576-10-6, s. 53 – 54. 
88 Srov. KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních 
zdrojů. České právo životního prostředí, 2005, č. 1, s. 3 – 80, s. 50-51 a s. 70. V této souvislosti srov. 
např. § 58 a § 69 zákona o ochraně přírody. 
89 Mezi nástroje kompenzační zařazuje daňové úlevy např. H. Borovičková (BOROVIČKOVÁ Hana. 
Ekonomické a kompenzační nástroje ochrany přírody a krajiny v ČR. Ekologie a právo. 2005, č. 2, s. 16). 
K jejich zařazení mezi ekonomické nástroje srov. např. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního 
prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 46 nebo BOHÁČ, Radim. 
Ochrana životního prostředí v daňových zákonech. Daně – odborný časopis pro daňové právo a praxi. 
2004, č. 10-11, s. 10.
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2.4 Druhy ekonomických nástrojů

Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí jsou v této části práce členěny 

podle formy jejich ekonomického působení, tj. z hlediska jejich nejvýznamnější funkce 

- funkce stimulační, na

a) nástroje negativní ekonomické stimulace:

1. poplatky,

2. daně,

3. obchodovatelná povolení, 

4. nástroje zajištění závazků a odpovědnosti, 

5. cla.

a b) nástroje pozitivní ekonomické stimulace, mezi něž patří

6. depozitně-refundační systémy, 

7. nástroje veřejné podpory.

2.4.1 Poplatky

Poplatky jsou ekonomické nástroje s výraznou negativně-stimulační funkcí; působí 

tedy na regulované subjekty, aby omezily škodlivé dopady své činnosti na životní 

prostředí. Kromě toho bývají výnosy z nich velmi často účelově vázány buď obecně k 

ochraně životního prostředí, nebo konkrétně k financování určitého opatření v rámci 

jeho ochrany. Tím dochází k propojení dvou dalších funkcí, které jsou pro ekonomické 

nástroje ochrany životního prostředí charakteristické, tj. funkce fiskální a kompenzační.   

Poplatky jsou spojeny s poskytnutím určité protislužby ze strany jiného subjektu či 

jinou protihodnotou, jsou ekvivalentní. „Lze je považovat za jakousi „cenu“, kterou 

znečišťovatel platí společnosti za „služby“ poskytované ve formě zatížení (poškození) 

životního prostředí.“90 Právě návratnost poplatků je jejich hlavním rozlišovacím 

znakem od daní.91

Poplatky jsou spolu s daněmi nejvyužívanějšími a klíčovými ekonomickými nástroji 

ochrany životního prostředí. Z hlediska jejich vymezení jsou sice poplatky platbami 

                                               
90 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 149.
91 BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie aj. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. 
ISBN 978-80-7400-801-6, s. 155.
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odlišnými od daní,92 nicméně míra jejich rozlišování se v právních řádech států 

významně liší. Lze se setkat s členěním těchto nástrojů vycházejícím z toho, že daněmi 

(taxes) se rozumí platby, které směřují do všeobecného rozpočtu, zatímco za poplatky 

(charges) jsou považovány platby, které generují příjmy účelově vázané a které do 

takového rozpočtu neplynou. Také jejich souhrnné označení není jednotné.93

V mezinárodním i evropském měřítku jsou poplatky zaváděny na národní, regionální 

nebo lokální úrovni. Existují poplatky ukládané na určité výrobky (např. baterie, obaly), 

služby (např. ukládání odpadů na skládky), emise (např. oxidy dusíku) nebo využívání 

přírodních zdrojů (např. voda). Některé složky životního prostředí, jako např. voda, jsou 

pokryty těmito ekonomickými nástroji téměř ve všech členských státech, naopak jiné 

platby se vyskytují méně často (např. platby, jimiž jsou zatěžovány látky používané v 

zemědělství znečišťující životní prostředí).94

Odlišnosti v konstrukci poplatků spočívají především ve vymezení osob povinných k 

platbě, základu pro výpočet poplatku, výjimek ze zpoplatnění, pravidel vybírání 

                                               
92 V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že některé platby bývají v zahraniční literatuře 
označeny jako daň, přestože se může jednat podle národní právní úpravy o poplatek. Tak např. úhrada z 
vydobytých nerostů upravená v českém horním zákonu je označena za daň („tax on mining activities“), 
přestože tato platba bývá systematicky zařazena mezi poplatky za využívání životního prostředí a 
přírodních zdrojů. Srov. Study on Economic and Environmental Implications of the Use of 
Environmental Taxes and Charges in the European Union and its Member States. Executive Summary. 
ECOTEC, April 2001.
Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/environmental_taxes.htm>, s. 48. 
Na zaměnitelnost poplatků a daní upozorňuje M. Bakeš, a to i v historickém kontextu: „(...) daně a 
poplatky jsou mnohdy směšovány a zaměňovány a mnohdy opět rozlišovány (..)… název platby, tedy zda 
šlo o daň, poplatek či jinou obdobnou platbu, hrál pouze druhořadou roli. Rozhodující pro konstrukci 
státních příjmů je volba takového nástroje, který by přinášel potřebné příjmy státní pokladně a narážel 
přitom na co nejmenší odpor povinných subjektů“ (BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie. aj.;. Finanční 
právo. 5. upravené vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 85 – 86).
93 Českému ekvivalentu „poplatek“ odpovídá více výrazů, např. v angličtině „charges“, „fees“, společně 
pak např. „environmentally related taxes, fees and charges“ nebo „levy“ (srov. 
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/). Pojem „levy“ označuje jak daně, tak poplatky (srov. Study on 
Economic and Environmental Implications of the Use of Environmental Taxes and Charges in the 
European Union and its Member States. Executive Summary. ECOTEC, April 2001. Dostupný z WWW: 
<http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/environmental_taxes.htm>, s. 48). Terminologie tedy 
není jednotná. Na nesystematickou terminologii upozorňuje také např. J. Jílková (srov. JÍLKOVÁ, Jiřina. 
Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ovzduší a klimatu. Praha: IREAS, 2003, ISBN 80-
86684-04-0, s. 40 - 41).
94 Podrobněji srov. Study on Economic and Environmental Implications of the Use of Environmental 
Taxes and Charges in the European Union and its Member States. Executive Summary. ECOTEC, April 
2001. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/environmental_taxes.htm>, 
s. 7.



28

poplatků, splatnosti apod. Různým způsobem lze také poplatky kategorizovat. V dalším 

textu dělím tyto platby na:95

a) poplatky za znečišťování nebo jiné ohrožování životního prostředí (tzv. emisní 

poplatky),

b) poplatky za využívání životního prostředí a přírodních zdrojů,

c) poplatky uživatelské, resp. za užívání, 

d)  poplatky za výrobky.

První z kategorií poplatků k ochraně životního prostředí představují poplatky za 

znečišťování či jiné poškozování, resp. zatěžování životního prostředí (tzv. emisní 

poplatky). Tyto poplatky bývají ukládány v případech, kdy dochází ke znečišťování 

životního prostředí vypouštěním škodlivých látek do ovzduší, do vody nebo k jejich 

ukládání (např. na skládky). Předmětem těchto plateb je tedy zpoplatnit využívání 

absorpční funkce životního prostředí, kdy je životní prostředí vnímáno jako prostor, do 

něhož jsou umísťovány environmentálně škodlivé následky lidské činnosti. Patří mezi 

nástroje, v nichž je promítnuta zásada znečišťovatel platí v pozitivní formě a které mají 

silnou stimulační funkci; tuto funkci však mohou plnit pouze tehdy, pokud je jejich výše 

optimálně nastavena (ve výši poplatku je totiž nutné zohlednit nejen dopad škodlivé 

látky či činnosti na životní prostředí s rozlišením míry jejich nebezpečnosti, množství 

apod., ale i náklady nutné k odstranění takového znečištění či poškození). Znečišťovatel 

je motivován ke snížení rizik své činnosti vůči životnímu prostředí pouze tehdy, bude-li 

to pro něj ekonomicky výhodné.

Kromě stimulační funkce plní také funkci fiskální, neboť jsou významným zdrojem 

finančních prostředků pro účely financování opatření k ochraně životního prostředí. 

Nejčastěji se tyto poplatky uplatňují v oblasti ochrany ovzduší (vypouštění 

znečišťujících látek), ochrany vod (vypouštění odpadních vod) nebo v odpadovém 

hospodářství (poplatky za ukládání odpadů na skládky). Druh znečišťující látky, její 

množství a nebezpečnost, resp. rizikovost se v některých právních úpravách odráží v 

sazbě poplatku.96

                                               
95 Členění bylo zvoleno vzhledem k předmětu jednotlivých plateb poplatkového charakteru. V literatuře 
se lze setkat s odlišným členěním i označením jednotlivých kategorií plateb. 
96 Např. v Belgii závisí sazby poplatků za uložení odpadu na skládku na typu odpadu a způsobu jeho 
zpracování před jeho uložením (spalovaný nebo kompostovaný odpad je šetrnější k životnímu prostředí, a 
proto má nižší sazbu než odpad, který byl na skládku uložen přímo). Srov. RITSCHELOVÁ, Iva a kol. 



29

Cílem poplatků za využívání přírodních zdrojů je stimulovat jejich adresáty 

pomocí plateb k tomu, aby využívali neobnovitelné přírodní zdroje v minimálním 

rozsahu, v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zároveň by je měly směrovat k šetrnému 

a hospodárnému využívání zdrojů obnovitelných.97 Výše sazeb poplatků by měla 

odrážet způsob využívání přírodního zdroje, jeho množství, vzácnost apod., čímž by 

měla plnit funkci internalizační. Velmi často jsou ukládány za využívání vody, 

nerostných surovin; v některých státech jsou využívány také pro účely zpoplatnění 

záborů zemědělské nebo lesní půdy. 

Další skupinou poplatků jsou poplatky uživatelské, mezi něž patří platby za služby, 

nejčastěji v oblasti komunálního odpadu (poplatky za odvoz odpadu, poplatky k úhradě 

nákladů na provoz zařízení k likvidaci odpadů) nebo odpadních vod (poplatky na 

likvidaci odpadních vod, na provoz čistíren). Na rozdíl od předchozích kategorií bývá u 

těchto nástrojů oslabena motivační funkce (zejména pokud se platí tyto poplatky plošně 

bez ohledu např. na množství vyprodukovaného odpadu), což vede některé autory k 

tomu, že zpochybňují jejich zařazení mezi tyto nástroje.98 Tyto platby jsou svou 

povahou velmi blízké poplatkům administrativním, protože je jejich charakteristickým 

znakem úhrada peněžní částky za protislužbu poskytnutou orgány státu (centrálně, 

regionálně nebo lokálně).99 Mají tedy veřejnoprávní povahu. Velmi rozšířeným 

poplatkem této skupiny ve členských i nečlenských zemích jsou poplatky za odvoz 

odpadu. 

Poslední kategorií poplatků jsou poplatky za výrobky, které zatěžují ty výrobky, jež 

mají negativní vliv na životní prostředí v kterékoli jejich životní fázi (tj. při výrobě, 

spotřebě, jejich likvidaci), zejména vzhledem k jejich materiálovému složení, 

fyzikálním a chemickým vlastnostem apod. Velmi často bývají pro tyto výrobky zřízeny 

systémy zpětného odběru a likvidace. Tyto poplatky zatěžují také používání 

environmentálně škodlivých látek, např. látek s nepříznivými účinky na ozónovou 
                                                                                                                                         
Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků. Praha: CENIA, 
2008, 115 s. ISBN 978-80-85087-68-0, s. 16.
97 MEZŘICKÝ, Václav. (ed.) Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 s.
ISBN 80-7367-003-8, s. 131.
98 Pochybnost nad jejich zařazením mezi nástroje ekonomické vyjádřil např. V. Mezřický, který 
uživatelské poplatky charakterizuje jako “příspěvek na úhradu nákladů provozu kolektivních nebo 
veřejných čistících zařízení“ a uvádí, že „ve většině případů chybí vazba na množství či kvalitu odpadu“ 
(srov. MEZŘICKÝ, Václav. (ed.) Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 
s. ISBN 80-7367-003-8, s. 132).
99 JÍLKOVÁ, Jiřina. Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ovzduší a klimatu. Praha: 
IREAS, 2003, ISBN 80-86684-04-0, s. 41.
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vrstvu Země. Motivační funkce těchto nástrojů je zcela zřejmá: jejich cílem je omezit či 

alespoň snížit spotřebu těchto produktů či látek. Ovlivňují chování jak podnikatelů, tak i 

koncových zákazníků, neboť bývají zahrnuty v ceně výrobku. Příkladem je poplatek za 

baterie a akumulátory, za pneumatiky pro motorová vozidla, hnojiva a pesticidy 

apod.100

2.4.2 Daně 

Daní se obecně rozumí „platební povinnost, kterou stanoví stát zákonem k získávání 

příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro veřejný rozpočet, aniž přitom 

poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění.“101

Daně k ochraně životního prostředí jsou platby plynoucí do veřejných rozpočtů, s 

jejichž zavedením nebo zvýšením se předpokládá určitý pozitivní efekt z hlediska 

životního prostředí. OECD definuje ekologické daně pro účely jejich evidence velmi 

široce jako „povinné platby státu bez kompenzace protislužbou, uvalené na daňové 

základy považované za zvlášť relevantní ve vztahu k životnímu prostředí.“102

Ekologické daně se na evropské úrovni uplatňují např. v podobě spotřebních daní z uhlí, 

fosilních paliv, elektřiny, plynu, koksu, pohonných hmot, tepla a topných olejů.103 Dále 

bývají ukládány na výrobky a látky, které jsou z hlediska ochrany životního prostředí 

škodlivé (svými vlastnostmi, materiálovým složením nebo způsobem výroby, spotřeby 

nebo odstranění, např. daň z baterií, igelitových tašek apod.). V těchto případech spíše 

záleží na konstrukci daného ekonomického nástroje v právním řádu členského státu, 

neboť se může jednat o poplatky za výrobky, přestože jsou tyto ekonomické nástroje 

označeny jako „daně“.  

                                               
100 Podrobněji k těmto poplatkům a členským státům OECD, v nichž jsou zavedeny, srov. 
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/.
101 Srov. BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie. aj.;. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 154. 
102Srov. vymezení ekologických daní a poplatků v databázi OECD 
(http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/) nebo jinou definici OECD, podle níž je ekologickou daní daň, 
jejímž daňovým základem je fyzická jednotka (nebo její zástupce) mající prokazatelně negativní vliv na 
životní prostředí (“A tax whose tax base is a physical unit (or a proxy of it) that has a proven specific 
negative impact on the environment“). Rozlišují se 4 podskupiny ekologických daní, a to a) energetické 
daně, b) daně na dopravu, c) daně za znečištění a d) daně ze zdrojů. Srov. OECD: Glossary of Statistical 
Terms [online]. Dostupné z WWW:  <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6437>.
103 K přijímání unijní legislativy upravující ekologické daně, pro niž je vyžadováno jednomyslné 
schválení návrhu všemi členskými státy, srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 
3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 170 a 182.
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V souvislosti s ochranou životního prostředí jsou v některých zemích vybírány 

místní daně, jejichž zavedení je v působnosti vyšších samosprávných celků či obcí. 

Jedná se např. o platby za odvoz komunálního odpadu, daň za jaderné zařízení či daně 

z nemovitostí.104

Základní funkcí daní z hlediska finančního práva je funkce fiskální. Výnosy z daní 

však nejsou účelově vázány, nejedná se tedy o fiskální funkci z hlediska ochrany 

životního prostředí (srov. kap. 2.2). Charakteristická je pro ně také funkce alokační a 

redistributivní. Stimulační funkce daní se ve vztahu k životnímu prostředí projevuje ve 

dvou formách - buď jsou daňově znevýhodněny ty činnosti a výrobky, které jsou 

environmentálně nepříznivé, je tedy na ně uvalena daň či je stanovena zvýšená daňová 

sazba ve srovnání se sazbou za jiné činnosti či výrobky méně škodlivé (jedná se o 

nástroje negativní stimulace), nebo je ve vztahu k výrobkům a službám příznivým z 

hlediska životního prostředí naopak daň snížena nebo daná činnost či výrobek jsou od 

daně osvobozeny nebo nejsou vůbec předmětem daně (nástroje pozitivní stimulace). 

Nástroje pozitivní stimulace tak představují z hlediska povinného subjektu úsporu, 

nicméně z hlediska rozpočtových příjmů se jedná ztrátu. Z tohoto důvodu jsou daňová 

zvýhodnění obdobně jako poplatková zvýhodnění systematicky zařazena mezi nástroje 

veřejné podpory (viz podkapitolu 2.4.7).

V souvislosti s daněmi je třeba se zmínit o ekologické daňové reformě. Její 

podstatou je restrukturalizace stávajících daní a přesun od zdanění práce a přidaných 

hodnot ke zdanění spotřeby při zachování celkové výnosové neutrality reformy. 

Zdaněno by tak mělo být využívání primárních přírodních zdrojů a surovin. Její součástí 

by také mělo být odstranění škodlivých dotací s nepříznivými dopady na životní 

prostředí. Ekologickou daňovou reformu v souvislosti s transpozicí směrnice o zdanění 

energetických výrobků a elektřiny, která stanoví minimální sazby daní, provádějí 

všechny členské státy; v některých však byly její prvky zavedeny již před přijetím této 

směrnice. 

                                               
104 Srov. § 67 a násl. slovenského zákona č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v platném znění. Zatímco je obec vždy povinna zatížit své 
obyvatele místním poplatkem za komunální odpady a drobné stavební odpady, má daň z jaderného 
zařízení povahu fakultativní, tj. obec jako její správce může, ale nemusí tyto daně stanovit. Základ daně 
z pozemků se stanoví odlišně pro jednotlivé druhy pozemků. Výši daně ovlivňují správci daně, kteří ji 
mohou zvýšit nebo snížit podle místních podmínek v obci, resp. upravit pro jednotlivé druhy pozemků či
staveb.
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2.4.3 Obchodovatelná povolení

Trh s obchodovatelnými povoleními funguje v rámci uměle vytvořeného trhu, v 

němž probíhá obchodování s oprávněními, která se např. váží k vypouštění určitého 

množství škodlivin. Maximální povolená míra znečištění v určité oblasti je dána 

celkovým počtem těchto povolení, tj. administrativními nástroji, vydanými orgány 

veřejné moci, které stanoví limity, kvóty apod. Tato emisní oprávnění orgány prodávají 

a distribuují, případně je bezplatně přidělují (tzv. grandfathering) znečišťovatelům (tj. 

soukromým osobám, podnikům), čímž jim umožňují vypustit určité množství 

znečišťujících látek za určité časové období. Znečišťovatel je oprávněn zvolit si způsob 

svého chování k dosažení úrovně povoleného znečištění. Za tím účelem hodnotí výnosy 

a náklady nabízených variant, tj. zda bude a) investovat do technologických inovací (v 

případě, že jejich cena je nižší než náklady na povolenky,105 přičemž přebývající 

povolenky prodá), b) omezí výrobu, anebo c) zda si koupí povolenky dostupné na trhu, 

aby splnil stanovené limity a zároveň nemusel provádět opatření ke zlepšení stavu 

životního prostředí. Přestože může znečišťovatel získat peněžní prostředky prodejem 

přebytečných povolenek, není primárním cílem tohoto ekonomického nástroje 

dosahování zisku, nýbrž ochrana životního prostředí.106

Od daní k ochraně životního prostředí se obchodovatelná povolení odlišují tím, že je 

předem znám limit znečištění, jehož má být dosaženo, není však zřejmé, za jakou cenu 

se budou povolení obchodovat, neboť jejich cenu určuje trh. Naopak ekologické daně 

mají pevně stanovenou sazbu, nicméně není předem známa úroveň snížení znečištění. 

Ve srovnání s administrativními nástroji jsou náklady na implementaci a správu těchto 

ekonomických nástrojů podstatně nižší.107 Jsou považovány za ekonomicky 

nejefektivnější nástroje politiky životního prostředí, a to zejména tehdy, pokud je cílem 

                                               
105 „Povolenky mohou představovat nejenom oprávnění k emisím, ale též finanční aktivum, které se může 
stát předmětem investování. Stávají se vlastně specifickým cenným papírem, a pak je nutno brát v úvahu i 
obecnou právní úpravu občanského práva, cenných papírů, daňové soustavy či majetkoprávních vztahů“. 
Srov. JÍLKOVÁ, Jiřina. Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ovzduší a klimatu. Praha: 
IREAS, 2003, ISBN 80-86684-04-0, s. 101
106 „Základním a hlavním účelem celého obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů má být 
snižování emisí znečišťujících látek a nikoliv ochrana a podpora ekonomických subjektů, i když 
samozřejmě není a ani nemůže být cílem tyto subjekty poškozovat.“ KUDYNOVÁ, Adéla. Obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů. České právo životního prostředí, 2004, č. 3, s. 58.
107 JACOMETTI, Valentina. A Look into the Future of Environmental Property. In POZZO, Barbara. 
Property and environment: old and new remedies to protect natural resources in the European context. 
Berne: Stämpfli, 2007, XXXV, s. 74 – 75.
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snížení celkové úrovně emisí v určité oblasti.108 Velký důraz na využití tohoto 

ekonomického nástroje klade EU, která nabádá k jeho využití ve všech oblastech, kde to 

je možné.109

Systém obchodovatelných povolení se uplatňuje především pro účely ochrany 

klimatu a ovzduší. Na mezinárodní úrovni je emisní obchodování v oblasti emisí 

skleníkových plynů (tj. CO2, metan, oxid dusný, ozón) jako tržní nástroj upraveno v 

Kjótském protokolu (srov. čl. 17 - obchodování s emisemi). Vzhledem k tomu, že 

jedním ze signatářů tohoto protokolu je také EU, byl zaveden na jejím území, s cílem 

napomoci členským státům, které jsou také signatáři protokolu, aby dosáhly svého 

závazku ke snížení těchto emisí, systém obchodování s emisemi skleníkových plynů.110

Tento systém však nemá charakter mechanismu obchodování podle Kjótského 

protokolu. V jeho rámci se obchodují povolenky, které opravňují jednotlivé podniky 

(znečišťovatele) k vypouštění jedné tuny emisí CO2. Vzhledem k tomu, že emisní limit 

je stanoven přímo těmto subjektům, dochází tím k přenesení povinnosti plnit závazky 

z členských států na tyto znečišťovatele.

Přestože by měla být primární funkcí těchto nástrojů funkce stimulační, realita na 

úrovni EU je v současnosti bohužel jiná. Vzhledem k tomu, že povolenky na emise CO2 

byly přidělovány znečišťovatelům zdarma, je jich na trhu nadbytek, což snižuje jejich 

cenu a tím i motivaci znečišťovatelů k investicím do opatření ke zlepšení životního 

prostředí.111 Povolenky tak především plní funkci fiskální. 

                                               
108 MEZŘICKÝ, Václav (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 s.
ISBN 80-7367-003-8, s. 133.
109 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002, kterým se 
ustanovuje šestý environmentální akční program Společenství, Úřední věstník, L 242, 10. 9. 2002, čl. 3 
odst. 4.
110 Jedná se o tzv. EU Emission Trading Scheme (EU ETS), který je upraven ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 ustavující schéma pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů v rámci Společenství o změně směrnice Rady 96/61/ES. Na tuto směrnici 
navazuje řada dalších evropských předpisů (směrnice, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady apod.).
111 V současné době je cena jedné povolenky 6,40 eura. Regulovaným subjektům se však vyplatí provést 
investice až v případě, kdy cena povolenky dosáhne minimálně 40 eur za tunu. Z tohoto důvodu je pro ně 
výhodnější povolenky prodat se ziskem. Komise zvažuje odebrání povolenek na příští alokační období 
(2013 – 2020), nicméně bude složité nalézt politickou shodu na tom, jaké množství povolenek by mělo 
být tímto způsobem seškrtáno, zda by měly být seškrtány trvale či vráceny na trh na konci alokačního 
období apod. K tomu srov. LUKÁČ, Petr. Trh s povolenkami kolabuje, politici jdou na ruku firmám, 
Hospodářské noviny, 22. 6. 2012, dostupné z WWW <www.ihned.cz>.
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V zahraničí se lze sice setkat s využitím tohoto ekonomického nástroje i v jiných 

oblastech než je ochrana ovzduší (např. voda, půda, živočišné druhy),112 nicméně nelze 

jej použít univerzálně pro všechny složky životního prostředí. Obecně existuje několik 

variant obchodování.113 Jednou z variant obchodování je koncept tzv. bublin (bubbles), 

který „je založen na představě jakéhosi uzavřeného prostoru (bubliny), odděleného od 

státního území, v jehož rámci může existovat řada znečišťovatelů nebo jeden 

znečišťovatel s několika zdroji.“114

V souvislosti s obchodovatelnými emisními povoleními je vhodné zmínit systém 

obchodování s tzv. zelenými certifikáty,115 jehož podstatou je přidělování certifikátů 

výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a to na základě stanovení 

celkového objemu elektřiny vyrobené z těchto zdrojů na území určitého státu nebo 

regionu. Certifikáty jsou přidělovány za každou jednotku elektřiny vyrobenou tímto 

způsobem. Zároveň je uloženo konečným zákazníkům, aby spotřebovali takto 

stanovený minimální objem elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, což prokazují 

odevzdáním zelených certifikátů. Kromě zisku z prodeje elektřiny získají výrobci další 

finanční prostředky z prodeje certifikátů, které mohou využít k financování zvýšených 

nákladů spojených s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cena zelených 

certifikátů je stanovena na základě výsledků obchodování na trhu. Výhodou těchto 

systémů je vysoká environmentální a ekonomická efektivnost, spočívající v dosažení 

limitů znečištění ovzduší116. 

                                               
112 Historicky vznikl systém obchodovatelných povolení v USA (vypouštění SO2) a dosud je zde nejvíc 
rozšířen.
113 Jedná se o a) uzavřený systém (tzv. cap-and-trade), b) otevřený systém, c) hybridní systémy. Tyto 
systémy mohou být různě kombinovány. Podrobněji viz SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické 
nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae –
IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 154. 
114 „Určitou formou bubbles se stalo rovněž udělování eko-pointu pro přejezd nákladních automobilů 
přes Alpy“. Podrobněji viz DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 181.
115 Z hlediska kategorizace nástrojů se jedná o systém kvót v kombinaci s obchodovatelnými certifikáty 
(srov. JÍLKOVÁ, Jiřina. Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ovzduší a klimatu. Praha: 
IREAS, 2003, ISBN 80-86684-04-0, s. 74 - 75). Tento ekonomický nástroj se uplatňuje od roku 1998 v 
některých evropských státech (Nizozemí, Belgie, Rakousko, Spojené království, Dánsko, Itálie atd.). 
Srov. SZOMOLÁNYIOVÁ, Jana.  Obchodovatelné zelené certifikáty – princip a význam. [online]. 
Dostupné z WWW. <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/obchodovatelne-zelene-certifikaty-princip-a-
vyznam>.
116 SZOMOLÁNYIOVÁ, Jana.  Obchodovatelné zelené certifikáty – princip a význam. [online]. 
Dostupné z WWW. <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/obchodovatelne-zelene-certifikaty-princip-a-
vyznam>.
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2.4.4 Ekonomické nástroje zajištění závazků a odpovědnosti

Do této kategorie patří poměrně široká skupina nástrojů, které se vyznačují 

především preventivní, zajišťovací a akumulační funkcí. Slouží k zajištění určitého 

objemu finančních prostředků pro případ, že bude znečišťovatel povinen, v důsledku 

své provozní činnosti, s níž jsou spojena rizika pro životní prostředí nebo zdraví lidí, 

nahradit újmu na životním prostředí, resp. poskytnout v této souvislosti jiné peněžité 

plnění. Tyto nástroje jsou promítnutím principu znečišťovatel platí a principu negativní 

ekonomické stimulace a patří mezi ně environmentální pojištění a ostatní nástroje 

zajištění.117

Environmentální pojištění využívá klasického institutu pojištění a slouží k náhradě 

škody nebo újmy, za niž je odpovědný a k jejíž náhradě je povinný znečišťovatel, a to v 

souvislosti s 

a) použitím věcí, které mají nebezpečné vlastnosti z hlediska ochrany životního 

prostředí nebo zdraví lidí, nebo 

b) v souvislosti s provozem činnosti rizikové z hlediska životního prostředí 

(rizikovost může spočívat jak v činnosti samotné, tak vzhledem k prostředí, v 

němž je činnost vykonávána). 

Pojištění je uzavíráno s cílem zajistit finanční prostředky pro případ, že by v 

důsledku jednání znečišťovatele v budoucnu vznikla škoda samotnému znečišťovateli 

nebo třetí osobě.118

Rozlišují se dvě formy pojištění, a to a) pojištění dobrovolné, jehož sjednání zcela 

závisí na vůli smluvních stran, a b) pojištění povinné, které je uloženo povinnému 

subjektu právními předpisy na mezinárodní, evropské či národní úrovni.119 K rozboru 

těchto nástrojů v českém právu srov. část třetí.

                                               
117 Někteří autoři označují tyto nástroje jako „zajišťovací fondy“ (srov. např. DAMOHORSKÝ, Milan a 
kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 47; 
DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. Disertační práce. 
Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 30; SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany 
životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 
3-4, s. 158 apod.).
118 Srov. DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. 
Disertační práce. Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 35.
119 Z hlediska mezinárodního práva se jedná např. o mezinárodní smlouvy k ochraně zdraví lidí a 
životního prostředí před možnými negativními vlivy mírového využívání jaderné energie (Vídeňská 
úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z r. 1963); v evropském právu je pojištění 
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Tyto nástroje jsou promítnutím principu znečišťovatel platí a zároveň plní 

preventivní a motivační funkci, neboť vhodným nastavením pojistného lze 

znečišťovatele motivovat k přijetí určitých preventivních opatření, které mohou snížit 

riziko vzniku pojistné události. Posuzování vhodnosti těchto opatření je svěřeno 

pojišťovně, což může být znečišťovatelem lépe akceptováno, než kdyby mu bylo 

nařízeno provedení takových opatření nástroji přímé regulace.

Mezi ostatní nástroje zajištění patří různé formy záruk a rezerv, jež je povinen 

poskytovat, resp. jednorázově poskytnout prostřednictvím finančních prostředků 

znečišťovatel, případně na základě dohody s ním třetí osoba. Opět se jedná o nástroje 

plnící funkce zajišťovací, akumulační a preventivní, které slouží ke krytí nákladů, jež 

vzniknou znečišťovateli v budoucnu v souvislosti s provozovanou činností. Za tímto 

účelem jsou velmi často využívány tzv. vázané bankovní účty, na nichž jsou 

deponovány finanční prostředky.  

Finanční rezervy jsou finanční prostředky, které provozovatel určité činnosti 

rizikové či nebezpečné z hlediska ochrany životního prostředí vytváří, resp. deponuje 

během své činnosti na zvláštní bankovní účet. Dispozice s těmito prostředky je omezena 

a mohou být využity pouze na předem stanovený účel (např. rekultivace, asanace 

pozemků po skončení provozní činnosti nebo její jednotlivé fáze). Peněžní prostředky 

rezervy tedy slouží k zajištění „…budoucí události jisté a opatření, která bude zcela 

určitě nutno provést“.120 Nejčastěji se uplatňují v oblasti nakládání s (nebezpečnými) 

odpady, hornické činnosti apod. Naopak finanční jistotu je provozovatel povinen složit 

(zcela nebo zčásti) před tím, než zahájí provozní činnost, a to opět na vázaný bankovní 

účet s omezeným dispozičním právem. Slouží k zajištění finančních prostředků pro 

případ, že by byl provozovatel povinen k náhradě vzniklé újmy v důsledku provozované 

činnosti (např. v důsledku vzniku havárie), tedy ke krytí rizik, u nichž není jisté, zda 

nastanou.121 V případě, že z deponované částky po náhradě újmy (hypoteticky) zbudou 

                                                                                                                                         
uloženo např. v souvislosti s přeshraniční přepravou odpadů (nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších 
komunitárních předpisů. 
120 DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. Disertační 
práce. Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 31.
121 DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. Disertační 
práce. Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
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finanční prostředky, „…vrací se (zřejmě) provozovateli a nemá pak již dále žádné 

účelové využití“.122   

Mezi nástroje zajištění lze zařadit také již zmiňované vázané (bankovní) účty, 

sloužící k deponování finančních prostředků k financování opatření v oblasti ochrany 

životního prostředí. Jak již bylo uvedeno výše, jejich typickým znakem je omezená 

dispozice s těmito prostředky na účtu osobou, jež je povinna ukládat finanční 

prostředky; dispozice bývá velmi často podmíněna souhlasem orgánu státní správy. 

Dalším nástrojem jsou různé formy záruk, které mohou být poskytnuty třetími osobami 

ve prospěch osoby provozující činnost s negativními dopady na životní prostředí. 

Kromě fyzických a právnických osob (např. banky) může být tímto poskytovatelem stát 

(ke státním zárukám, které zařazuji mezi nástroje veřejné podpory, srov. podkapitolu 

3.8.1).

Zajišťovací funkci plní také různé formy plateb, které jsou poskytovány výrobci 

vybraných ekologicky škodlivých výrobků nebo konečnými zákazníky na financování 

nakládání s těmito výrobky po skončení jejich životnosti. Tyto prostředky jsou 

akumulovány na zvláštních účtech a mohou být využity pouze k předem stanovenému 

účelu (další využití výrobků či jejich jednotlivých součástí, jejich recyklace, likvidace 

atd.). Často jsou provázány s povinností výrobců takových výrobků zajistit jejich zpětný 

odběr. Tyto nástroje jsou využívány např. pro financování nakládání s určitými výrobky 

či druhy odpadů (autovraky, elektroodpad, baterie a akumulátory apod.). 

2.4.5 Cla

Cla123 nepatří mezi ekonomické nástroje primárně zavedené k ochraně životního 

prostředí, nicméně je lze, vzhledem k jejich vazbě na ochranu životního prostředí, 

zařadit mezi nástroje sekundární. Jejich primární funkcí je funkce fiskální, zároveň jsou 

nástroji negativní ekonomické stimulace. Patří mezi nástroje obchodní politiky, které 

                                                                                                                                         
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 31. F. Dienstbier označuje tyto nástroje jako „finanční jistiny 
(kauce)“.
122 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-827-1, s. 157. M. Damohorský označuje 
tyto nástroje jako „finanční jistota“.
123 Clem je povinná platba „sui generis, stanovená právními předpisy, která je vybírána v přímé 
souvislosti s přechodem zboží přes státní hranici od osob, které zboží dovážejí, respektive vyvážejí nebo 
od osob, pro které je takovéto zboží dováženo nebo vyváženo“ (Bakeš, M.: Teoretické otázky finančního 
práva. Praha. Univerzita Karlova, 1979, s. 102 citováno v BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie aj.;. 
Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 289).
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jsou uplatňovány na úrovni určitého státu (v současnosti spíše ojediněle) či v rámci 

mezinárodních organizací nebo seskupení států.124 Prostřednictvím cel lze např. 

ovlivňovat výslednou cenu zboží, které má pozitivní či negativní dopad na životní 

prostředí. 

2.4.6 Depozitně – refundační systémy

Depozitně-refundační systémy jsou založeny na principu, že je žádoucí, aby 

spotřebitel vrátil určité výrobky nebo jejich obaly poté, co je použije, a to buď proto, že 

je lze znovu využít, anebo proto, že je nutné je vzhledem k jejich vlastnostem 

zneškodnit ekologicky vhodným způsobem.125 Z toho důvodu je kromě kupní ceny 

takového výrobku spotřebitel povinen zaplatit předem stanovenou zálohu, která je mu 

vrácena v případě, že výrobek, jeho část či obal přinese zpět na určené místo. U tohoto 

ekonomického nástroje je tak silně zastoupena motivační funkce a princip prevence, 

ovšem pouze v případě, že je správně nastavena výše zálohy. Zároveň plní tento 

ekonomický nástroj také akumulační funkci, neboť v případě, že spotřebitelé nevrátí 

všechny zálohované výrobky nebo obaly, k čemuž dochází vždy, jelikož neexistuje 

stoprocentní návratnost zálohovaných obalů, vytváří se finanční rezerva, již může 

výrobce dotčených výrobků využít na úhradu nákladů spojených s vracením výrobků, s 

jejich likvidací apod.  

V zahraničí jsou tyto systémy využívány většinou pro nápojové obaly (PET nebo 

skleněné lahve, plechovky), baterie, olověné akumulátory, pneumatiky apod.126 Např. 

ve Švédsku dlouhodobě funguje propracovaný zálohový systém na vratné obaly -

přibližně 85% všech hliníkových plechovek je každý rok recyklováno. Kromě 

zálohového systému byly ve Švédsku již od roku 1973 zavedeny daně na nevratné obaly 

z láhví a plechovek, čímž jsou znevýhodněny ve srovnání s vratnými.127

                                               
124 Vzájemné vztahy obchodní politiky a politiky ochrany životního prostředí z hlediska historického 
vývoje připomíná např. Světová obchodní organizace 
(srov. http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/hist1_e.htm.).
125 Znovu využitelné jsou např. skleněné vratné láhve; jako materiál lze znovu využít např. plastové 
obaly; ekologickou likvidaci vyžadují např. akumulátory, baterie, pneumatiky. 
126 Podrobněji srov. databázi těchto nástrojů v členských zemích OECD
(http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/).
127 SHELTON, Dinah; KISS, Alexandre Charles. Manual of European environmental law. 2nd ed. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997, xliii, 622 s. ISBN 0-521-59888-5, s. 129. 
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Jako další druh zálohového systému, který je však z hlediska uplatnění principu 

ekonomické stimulace vůči regulovaným subjektům méně vhodný, uvádí J. Šedlbauer

příspěvek, který „…je nenávratný, ale umožňuje spotřebitelům uložit použitý výrobek 

na vyhrazená místa s vědomím, že bude nezávadně skládkován nebo recyklován (systém 

der Grüne Punkt v Německu).“128

2.4.7 Nástroje veřejné podpory

Veřejnou podporou se obecně rozumí plnění ekonomického charakteru v jakékoli 

formě, poskytované z veřejných rozpočtů, konkrétnímu subjektu či celému 

podnikatelskému odvětví výroby za účelem dosažení určitého cíle.129 Poskytnutím 

plnění je tak zvýhodněn určitý subjekt nebo odvětví výroby. Podpora může být 

poskytnuta ze státního rozpočtu či z jiných veřejných prostředků; je však vždy třeba 

dodržovat podmínky stanovené unijním právem v oblasti ochrany hospodářské 

soutěže.130 Podpora je poskytována formou dotací, návratných finančních výpomocí, 

půjček, zvýhodněných úvěrů, příspěvku na částečnou úhradu úroků apod. 

Z hlediska životního prostředí se jedná o nástroje, které nebyly primárně zavedeny k 

jeho ochraně, nicméně jsou velmi frekventovaně využívány. Nástrojům patřícím do této 

skupiny je společná jejich motivační funkce, neboť prostřednictvím toku peněžních 

prostředků v prvé řadě směřují k podpoře chování znečišťovatelů, které je 

environmentálně příznivé. Z tohoto důvodu jsou řazeny mezi nástroje finančně a 

stimulačně pozitivní. Přestože je primárním cílem těchto podpor ochrana životního 

prostředí, nelze však vyloučit, že některé z nich - dotace - ve svém důsledku mohou 

působit zcela opačně, tj. jejich vliv na ochranu životního prostředí může být negativní 

                                               
128ŠEDLBAUER, Josef. Ekonomie a ekologie. [online]. Dostupné z WWW. 
<www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer/tema11.htm.>.
129 K vymezení veřejné podpory srov. BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie. aj.;. Finanční právo. 5. 
upravené vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 325; MARKOVÁ, Hana; 
BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. Vyd. 1. Praha: Beck, 2007, XVI, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8, s. 
143 a násl.; KLOEPFER, Michael. Umweltrecht. 3. Auflage. München: C.H.Beck, 2004. XXXV, 1963 s. 
ISBN 3-406-52044-8, s. 290 a násl. 
130 Za neslučitelné s vnitřním trhem se považují podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze 
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité 
podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy (čl. 107 odst. 1 
SFEU). Za slučitelné s vnitřním trhem SFEU mimo jiné považuje podpory určené k náhradě škod 
způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi (čl. 107 odst. 2 písm. b) 
SFEU). Státem se pro tyto účely rozumí nejen centrální vláda, ale i regionální, lokální či oblastní 
samosprávy. 
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(viz dále). Nástroje veřejné podpory lze podle způsobu jejich působení členit do dvou 

skupin, a to na nástroje přímé a nepřímé podpory.131

2.4.7.1 Nástroje přímé veřejné podpory

V případě přímé podpory jsou finanční prostředky poskytovány z veřejných 

prostředků, tj. ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu fondu, v němž jsou tyto prostředky 

akumulovány pro účely financování opatření k ochraně životního prostředí, a to formou 

dotace, zvýhodněné půjčky, příspěvku, finanční záruky apod.132

Finanční prostředky poskytnuté formou dotace jsou nevratné, není na ně právní 

nárok a jejich poskytnutí je vázáno na splnění předem stanovených podmínek. Mohou 

být poskytnuty pouze na předem vymezený účel. Hlavním cílem těchto podpor v oblasti 

ochrany životního prostředí je poskytnout konkrétním subjektům finanční prostředky na 

realizaci opatření ke snížení znečištění; často je jejich poskytnutí vázáno na určitou 

formu spoluúčasti příjemců. V některých případech jsou podpory aplikovány během 

přechodných období, kdy mají regulované subjekty časový prostor pro přizpůsobení se 

novým nástrojům přímé regulace. Z dlouhodobého hlediska jsou však ekonomicky 

neefektivní, proto by měly být využívány pouze krátkodobě.133 Nejsou ani naplněním 

zásady znečišťovatel platí.134

Přestože jsou dotace zařazovány mezi ekonomické nástroje pozitivní stimulace, 

nemají zdaleka všechny ve svém důsledku pozitivní vliv na udržitelný rozvoj,135 neboť 

„(…) ve většině států jsou tím či oním způsobem stále dotovány ceny energie, vody a 

doprava. Takovéto dotace pak brání základnímu požadavku ekonomie životního 

                                               
131 Srov. KLOEPFER, Michael. Umweltrecht. 3. Auflage. München: C.H.Beck, 2004. XXXV, 1963 s. 
ISBN 3-406-52044-8, s. 287 a násl.; MÁCA, Vojtěch. Právní úprava ekonomických nástrojů ochrany 
životního prostředí v České republice. Praha, 2008. Disertační práce. Univerzita Karlova. Právnická 
fakulta, s. 54. 
132 Jak již bylo uvedeno v rámci kategorizace nástrojů environmentální politiky i nástrojů ekonomických, 
liší se u jednotlivých autorů i v právních úpravách různých států označení těchto nástrojů. 
133 Srov. BARDE, Jean - Philippe. Economic instruments in environmental policy: lessons from the 
OECD experience and their relevance to developing economies, dostupné z WWW 
<http://www.oecd.org/dataoecd/25/36/1919252.pdf >, s. 13.
134 V této souvislosti srov. např. dotace fosilních paliv či problematiku financování tzv. starých 
ekologických zátěží z veřejných prostředků formou dotací (v tomto případě nese náklady na odstranění 
těchto zátěží stát, tj. všichni daňoví poplatníci).
135 Srov. BARDE, Jean - Philippe. Economic instruments in environmental policy: lessons from the 
OECD experience and their relevance to developing economies, dostupné z WWW 
<http://www.oecd.org/dataoecd/25/36/1919252.pdf >, s. 13.
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prostředí, totiž aby „ceny sdělovaly ekologickou pravdu“.“136 V této souvislosti se 

projevuje snaha o minimalizaci tzv. ekologicky škodlivých dotací, k níž dala impuls 

EU.137 Tyto dotace se totiž negativně projevují vůči výrobkům, službám nebo 

postupům, které jsou environmentálně šetrnější, neboť jimi bývají zvýhodňovány 

výrobky, služby nebo postupy nepříznivé z hlediska životního prostředí.

Podstatou zvýhodněných půjček či úvěrů (tzv. soft loans) je jejich poskytnutí za 

zvýhodněných podmínek, které spočívají především v nižších úrokových sazbách ve 

srovnání s běžnými sazbami na trhu, případně v úpravě splátkového kalendáře, odkladu 

splátek apod. Poskytnuté prostředky jsou jejich adresáti, na rozdíl od dotací, povinni 

splatit. Se zvýhodněnými úvěry souvisí také poskytnutí státní záruky, resp. finanční 

záruky, již poskytuje stát a která zlepšuje žadatelovo hodnocení pro účely získání 

úvěru. V případě, že subjekt nesplatí úvěr, který si vzal např. za účelem financování 

opatření ke zmírnění negativních dopadů jeho činnosti na životní prostředí, je stát 

povinen splnit jeho závazky.138

2.4.7.2 Nástroje nepřímé veřejné podpory

Mezi nástroje nepřímé veřejné podpory se řadí různé druhy výhod. Významnou 

kategorii představují daňová a poplatková zvýhodnění,139 jimiž jsou regulované 

subjekty motivovány k činnostem příznivým z hlediska ochrany životního prostředí 

např. prostřednictvím vynětí určité činnosti, výrobku nebo služby z předmětu daně nebo 

poplatku nebo jejich osvobozením od takové platební povinnosti. Zvýhodnění může 

spočívat i v odkladu nebo prominutí placení daně či poplatku.  

                                               
136 MOLDAN, Bedřich. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
vydavatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0246-6, s. 96. 
137 EU dlouhodobě zdůrazňuje význam ekologicky škodlivých dotací a její zájem na jejich odstranění 
(tato priorita byla uvedena již v Prvním akčním programu Společenství na ochranu životního prostředí). 
K aktuálnímu šestému Akčnímu environmentálnímu programu Společenství srov. Rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002, kterým se ustanovuje šestý 
environmentální akční program Společenství, Úřední věstník, L 242, 10. 9. 2002, čl. 3 odst. 4).
138 Srov. MARKOVÁ, Hana; BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. Vyd. 1. Praha: Beck, 2007, XVI, 248 
s. ISBN 978-80-7179-598-8, s. 143 a násl.
139 „Daňová a poplatková zvýhodnění jsou však z hlediska ochrany životního prostředí problematická, a 
tak se od jejich aplikace spíše upouští.“ (srov. KLOEPFER, Michael. Umweltrecht. 3. Auflage. München: 
C.H.Beck, 2004. XXXV, 1963 s. ISBN 3-406-52044-8, s. 289).
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2.5 Shrnutí

Ekonomické nástroje představují poměrně rozmanitou skupinu nástrojů, které jsou 

frekventovaně využívány pro řešení problémů životního prostředí. To je dáno 

především jejich funkcemi a vlastnostmi, založenými na nepřímém působení vůči 

regulovaným subjektům a na oprávnění těchto subjektů vybrat si a přizpůsobit způsob 

svého chování stanovenému cíli s ohledem na svou ekonomickou situaci. Základními 

funkcemi ekonomických nástrojů jsou funkce fiskální, stimulační a kompenzační. Tyto 

funkce jsou vzájemně provázány s principy ochrany životního prostředí, zejména 

s principem odpovědnosti původce, principem znečišťovatel platí a principem prevence. 

V každém ekonomickém nástroji je tak zastoupeno více principů a funkcí. Ekonomické 

nástroje však mají řadu nevýhod, zejména nejsou nástroji univerzálními, které by bylo 

možno využít vůči všem regulovaným subjektům pro řešení všech problémů životního 

prostředí. Tento nedostatek lze nicméně poměrně snadno napravit tím, že budou vhodně 

doplněny nástroji administrativně-právními, jejichž klíčovým znakem je právě 

univerzálnost jejich použití. 

Nejvyužívanějšími druhy ekonomických nástrojů obecně jsou poplatky a daně. To je 

dáno jednak tím, že tyto nástroje byly zaváděny historicky mezi prvními, jednak i 

poměrně jednoduchou konstrukcí a relativně nízkými náklady spojenými s jejich 

zakotvením a správou. Řada těchto nástrojů byla také implementována do právních řádů 

členských států v souvislosti s adaptací a transpozicí evropských environmentálních 

předpisů. V těchto nástrojích je promítnuta „cena“ za znečišťování životního prostředí, 

využívání přírodních zdrojů nebo za produkci výrobků a látek škodlivých z hlediska 

životního prostředí. Míra naplnění motivační funkce těchto nástrojů však závisí na tom, 

v jaké výši je nastavena jejich sazba, v množství výjimek z aplikace apod. 

Z dalších ekonomických nástrojů negativní stimulace jsou využívány nástroje se 

zajišťovací funkcí, především environmentální pojištění a různé formy záruk, jejichž 

cílem je zajistit regulovanému subjektu dostatek finančních prostředků pro případy, kdy 

bude povinen v důsledku své provozní činnosti k náhradě škody, provedení 

rekultivačních opatření apod. Tyto nástroje jsou využívány pro účely ochrany životního 

prostředí, přestože se nejedná o nástroje zavedené primárně za tímto účelem. Těmi jsou 

naopak např. depozitně-refundační systémy, nástroje pozitivní ekonomické stimulace, 

které jsou ve větší míře využívány v některých členských státech (např. Německo). 
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Mezi nástroje zavedené za účelem ochrany životního prostředí patří také 

obchodovatelná povolení, jež se nejčastěji aplikují v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. 

Na evropské úrovni však v současné době trh s emisními povolenkami na vypouštění 

oxidu uhličitého zcela nesplňuje svůj účel, neboť plní převážně funkci fiskální. Naopak 

funkce stimulační, která by měla být jeho primární funkcí, je zcela eliminována a 

nástroj nemotivuje k provádění opatření ke zlepšení stavu životního prostředí.  

Různé formy veřejné podpory, poskytované formou dotací, půjček, záruk či 

daňových a poplatkových zvýhodnění, nejsou nástroji, které by bylo možné z hlediska 

ochrany životního prostředí hodnotit bezvýhradně pozitivně. Motivují sice jejich 

příjemce k ekologicky vhodnému chování, nicméně v některých případech zvýhodňují 

určité složky životního prostředí, činnosti s životním prostředím související nebo jej 

ovlivňující, výrobky či látky, které však ve svém důsledku životní prostředí poškozují.  
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ V ČR

3.1 Kategorizace ekonomických nástrojů v ČR

Právním základem pro zakotvení ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí 

v českém právním řádu je zákon o životním prostředí,140 podle něhož jsou 

ekonomickými nástroji „(...) daně, poplatky, odvody a další platby, stanoví-li tak 

zvláštní právní předpisy“(§ 31). Zákon tedy obsahuje jejich demonstrativní výčet, pod 

nějž lze subsumovat další ekonomické nástroje k ochraně životního prostředí, které byly 

zakotveny po nabytí jeho účinnosti (např. povolenky na emise skleníkových plynů). 

Jsou rozlišovány platby za znečišťování životního prostředí nebo jeho využívání. 

Zároveň je umožněno, aby byly „(...) právnické nebo fyzické osoby, které chrání životní 

prostředí nebo využívají přírodní zdroje v souladu s principem trvale udržitelného 

rozvoje, zvýhodněny úpravami daní a odvodů nebo poskytováním úvěrů a dotací“

(§ 32). Mezi ekonomické nástroje jsou explicitně zařazeny také fondy životního 

prostředí; tímto fondem je SFŽP.141 Jak již bylo uvedeno v části druhé této práce, 

obsahuje členění ekonomických nástrojů také SPŽP, nejedná se však o právně závazný 

dokument.

Ekonomické nástroje upravené v českém právním řádu lze členit podle různých 

hledisek, např. 

a) podle uplatnění principu znečišťovatel platí se nástroje člení i) na ty, v nichž je 

tento princip promítnut v pozitivní formě (např. emisní poplatky, daně, obchodovatelná 

emisní povolení apod.) a ii) nástroje, jež jej promítají v negativní formě (např. nástroje 

veřejné podpory);

b) podle toho, zda jsou nástroje zavedeny i) primárně za účelem ochrany životního 

prostředí (poplatky, odvody) či ii) zda lze pro účely ochrany životního prostředí využít 

ekonomické nástroje, které jsou obecnější povahy a uplatňují se i v jiných odvětvích 

právního řádu (typicky nástroje veřejné podpory – např. dotace či nástroje zajištění 

závazků a odpovědnosti, např. pojištění); 

c) podle formy ekonomického působení ekonomických nástrojů na regulované 

subjekty na 

                                               
140 Srov. § 31 až § 33 zákona o životním prostředí. K ústavním základům ochrany životního prostředí 
srov. Ústavu a Listinu. 
141 K problematice zařazení SFŽP mezi nástroje institucionální a ekonomické srov. pozn. pod čarou č. 30.
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i) nástroje negativní (zhoršují ekonomickou pozici regulovaného subjektu, tj. např. 

daně, poplatky),142 a 

ii) nástroje pozitivní (zlepšují ekonomickou situaci subjektu, tj. např. nástroje veřejné 

podpory). V českém právním řádu jsou více zastoupeny nástroje negativní. Tento 

způsob členění jsem si stejně jako v části druhé zvolila pro kategorizaci ekonomických 

nástrojů v českém právním řádu (srov. kapitolu 2.4). 

Vzhledem ke členství ČR v EU je třeba zmínit, že úpravu ekonomických nástrojů 

ochrany životního prostředí obsahují také přímo použitelné právní předpisy 

sekundárního unijního práva - nařízení. V některých případech se aplikují jak české 

právní předpisy, které byly adaptovány na přímo použitelný předpis EU, tak i tento 

unijní předpis (jedná se např. o přeshraniční pohyb odpadů, který je sice upraven 

nařízením EP a Rady (ES) č. 1013/2006/ES ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, 

nicméně např. podrobnosti týkající se finanční záruky a pojištění jsou upraveny v § 57 a 

příloze č. 11 zákona o odpadech); v jiných případech se přímo aplikuje právní úprava 

obsažená v předpisech unijního práva.143 V souvislosti s ekonomickými nástroji však 

nelze opomíjet ani ostatní prameny sekundárního unijního práva ani prameny práva 

primárního.144

S ohledem na nejednotnou terminologii používanou v českých právních předpisech 

je třeba upozornit na to, že ekonomické nástroje nelze posuzovat pouze formálně podle 

jejich označení, nýbrž také podle účelu jejich zavedení a funkcí.145

                                               
142 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 
978-80-7400-338-7, s. 45.
143 Konkrétně se jedná např. o nařízení REACH, které stanoví poplatky za registraci, její obnovení a další 
úkony Evropské agentury pro chemické látky od výrobců a dovozců chemických látek do EU, pokud 
jejich množství přesáhne 1 tunu). V oblasti ochrany ovzduší je příkladem nařízení EP a Rady (ES) č. 
443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní 
automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových 
vozidel. V čl. 9 je upraven způsob výpočtu poplatku za překročení emisí oxidu uhličitého, jehož úhradu 
ukládá Komise výrobcům automobilů, pokud překročí jim stanovené limity emisí. Ke způsobu vybírání 
poplatku srov. rozhodnutí Komise ze dne 17. února 2012 č. 2012/100/EU. 
144 K problematice unijního práva životního prostředí srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 
životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 147 a násl.
145 Např. jako úhrada je označena jak platba poplatkového charakteru za využívání přírodních zdrojů 
(úhrada z dobývacího prostoru podle horního zákona), platba za komunální odpad (ve smyslu ceny, podle 
zákona o odpadech) či forma podpory poskytované z veřejných zdrojů (úhrada výdajů na opatření ve 
veřejném zájmu podle vodního zákona).
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3.2 Poplatky

První skupinu ekonomických nástrojů k ochraně životního prostředí v ČR představují 

platby upravené zákony k ochraně životního prostředí, které, vzhledem k jejich 

nejednotnému označení v českém právním řádu (srov. „úhrada“, „odvod“, dříve též 

„úplata“146), jsou pro účely této práce souhrnně označovány jako poplatky. Tyto platby 

bývají zařazovány mezi tzv. ostatní rozpočtové příjmy147 a zpravidla nenaplňují 

obecnou definici poplatků, podle níž by měly být vybírány jednorázově, a to v 

souvislosti s poskytnutím určitého protiplnění ze strany státu či jeho orgánů, kraje, obce 

apod.148 Některé platební povinnosti mají tedy spíše daňový charakter, byť jsou 

zákonodárcem formálně označeny za poplatky. 

Naopak daně, které jsou předmětem kapitoly 3.3, jsou většinou „platby 

neekvivalentní, periodické, za které není poskytována přímá protihodnota“.149 Stejně 

jako daně, i jakékoli poplatky je možné ukládat pouze na základě zákona, který 

poplatkovou povinnost stanoví.150 Aplikace těchto ekonomických nástrojů je tak přímo 

podmíněna jejich zakotvením prostřednictvím nástrojů právních. 

Cílem poplatků k ochraně životního prostředí je internalizovat negativní externality, 

tj. plní funkci internalizační. Jedná se o nástroje negativní ekonomické stimulace. 

Poplatky představují položku v účetnictví znečišťovatelů, neboť se promítají do jejich 

nákladů. Zahrnutím těchto výdajů do cen výrobků a služeb však zároveň ovlivňují 

                                               
146 Tak např. horní zákon ukládá právnickým a fyzickým osobám, které v rámci podnikatelské činnosti 
vykonávají vyhledávání, průzkum, nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost 
úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a 
zuštěchtění (srov. § 32a); odvody za odnětí půdy ze ZPF jsou uloženy v § 11 a 12 zákona o ochraně 
ZPF a mají povahu poplatku na rozdíl od odvodu z elektřiny ze slunečního záření, který je daní (srov. § 
7a až 7i zákona o obnovitelných zdrojích). Úplata za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
byla upravena v části deváté zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 14/1998 
Sb.
147 Z hlediska finanční vědy nejsou tyto příjmy, vzhledem k jejich konstrukci, součástí soustavy poplatků 
(tu tvoří soudní poplatky, správní poplatky a místní poplatky) a bývají označovány jako tzv. ostatní 
rozpočtové příjmy, resp. ekologicky zaměřené povinné platby, které plynou do některého veřejného 
rozpočtu (srov. BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie. aj.;. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 166 a 312). Pro účely členění ekonomických nástrojů v 
této práci bylo zvoleno jednotné označení těchto plateb za „poplatky“ podle toho, jak jsou tyto platby jako 
ekonomické nástroje označovány v českém právu životního prostředí (srov. DAMOHORSKÝ, Milan a 
kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 45 - 46). 
148 V této souvislosti je vhodné poznamenat, že v platném právním řádu není obsažena obecná definice 
pojmu poplatek, tudíž je pro tento pojem použita definice obsažená ve finančněprávní teorii (srov. 
Daňový řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010, xii, 512 s. ISBN 978-80-7400-331-8, s. 3). 
149 BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie. aj.;. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C.H.Beck, 
2009. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 152. 
150 Srov. čl. 11 odst. 5 Listiny a dále čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy.
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chování spotřebitelů a dalších koncových zákazníků. Další významnou funkcí poplatků 

je funkce fiskální, neboť výnos z nich v převážné většině případů směřuje k financování 

ochrany životního prostředí (např. formou nástrojů veřejné podpory, tj. dotací, půjček 

z rozpočtu SFŽP).

Na druhou stranu jsou pro případy, kdy se regulovaný subjekt chová v souladu se 

zájmy na ochranu životního prostředí, stanoveny v českém právním řádu výjimky z 

poplatkové povinnosti, tzv. úlevy, které mohou mít podobu osvobození, odkladu či 

prominutí placení poplatku, případně snížení jeho výše. Tím poplatky plní funkci 

motivační, vytvářejí tedy tlak na chování znečišťovatelů a podněcují k jeho změně. 

Intenzita tohoto tlaku je však závislá na výši poplatků, míře jejich vynucování i na 

působení ostatních nástrojů ekologické politiky v konkrétním případě (např. souběh 

nástrojů ekonomických a administrativních). Úlevy jako nástroje pozitivní ekonomické 

stimulace mají formu veřejné podpory poskytované nepřímo a z toho důvodu jsou 

uvedeny v podkapitole 3.8.2.

Poplatky k ochraně životního prostředí je možné rozlišovat podle řady kritérií, např.

1. Podle příjemců výnosů z poplatků, tj. zda jsou výnosy odváděny např. do 

státního rozpočtu, rozpočtu obce, kraje, SFŽP151 apod., a dále zda jsou tyto příjmy 

účelově vázány (zcela, pouze částečně nebo nikoli).152

2. Podle správce, resp. výběrce poplatku lze rozlišovat, zda poplatky vybírá obec, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, SFŽP, celní úřady apod.153

                                               
151 Příkladem rozdělení výnosu z jedné platby mezi více rozpočtů je odvod za odnětí půdy ze ZPF – 75% 
platby směřuje do státního rozpočtu, 15% platby do rozpočtu SFŽP a 10% do rozpočtu obce (zde je 
zároveň ex lege stanovena jejich účelová vázanost). Pouze příjmem státního rozpočtu je např. poplatek za 
využívání zdroje přírodní minerální vody (srov. § 20 lázeňského zákona), pouze příjmem rozpočtů obcí 
jsou např. místní poplatky.  
152 Účelová vázanost bývá zakotvena u místních rozpočtů, typicky rozpočtu obce, a to buď na ochranu 
životního prostředí obecně, nebo na konkrétní účely (srov. např. odvody za odnětí podle § 13 zákona o 
ochraně ZPF (10% jejich výnosu směřuje do rozpočtu obce, v jejímž území se odnímaná půda nachází), 
poplatek za odnětí podle § 17 lesního zákona, u něhož 40% jeho výnosu směřuje do rozpočtu obce, na 
jejímž katastrálním území k odnětí dochází). Také prostředky SFŽP jsou účelově vázány (srov. 3 § 
zákona o SFŽP), resp. účel jejich využití může být konkretizován ve zvláštním zákoně (např. pouze pro 
použití k ochraně ozónové vrstvy Země u poplatku za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, 
které je obsahují, srov. § 29 zákona o ochraně ovzduší, který byl účinný do 31. 8. 2012, neboť podle § 6 
zákona látkách poškozujících ozónovou vrstvu, který jej nahradil, již účelově vázány k tomuto 
konkrétnímu účelu nejsou (srov. § 6 odst. 9)). Účelově vázány nejsou např. výnosy z poplatku za uložení 
odpadu na skládku (jeho základní složky), jejichž příjemcem je obec, na jejímž katastrálním území je 
skládka umístěna (§ 46 odst. 3 zákona o odpadech).  
153 Např. obecní úřad obce s rozšířenou působností vybírá např. poplatek na podporu sběru, zpracování, 
využití a odstranění použitých autovraků, který převádí na účet SFŽP (§ 37e zákona o odpadech).  
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3. Z hlediska zakotvení výše sazby poplatku bývají sazby stanoveny pevnou 

částkou nebo je v právním předpise uveden způsob jejího výpočtu.154

4. Způsob úhrady poplatku může být v zákoně stanoven např. jednorázově, 

formou záloh155 apod.

5. Sazby většiny poplatků jsou jednosložkové, nicméně v některých případech se 

rozlišuje jejich základní a riziková složka.156

Při členění poplatků v české právní úpravě vycházím z členění uvedeného v části 

druhé, tj. rozlišuji poplatky emisní, poplatky za využívání životního prostředí, 

uživatelské a za výrobky. 

3.2.1 Poplatky za znečišťování životního prostředí

Cílem těchto tzv. emisních poplatků je především internalizovat náklady vynaložené 

v souvislosti se znečišťováním a motivovat znečišťovatele k chování příznivému k 

životnímu prostředí, plní tedy funkci internalizační a motivační. Dále plní funkci 

fiskální, neboť jejich výnos směřuje do veřejných rozpočtů, především do SFŽP, kde 

jsou tyto prostředky shromažďovány a následně „poskytovány ve formě dotací, subvencí 

a zvýhodněných úvěrů na realizaci projektů ke zlepšení životního prostředí“.157 Výnos 

některých z nich plyne do rozpočtu obce, na jejímž katastrálním území se nachází zdroj 

znečištění (v takových případech mohou být účelově vázány buď obecně k ochraně 

životního prostředí či na provedení konkrétního opatření, nicméně existují i případy, 

kdy účelově vázány vůbec nejsou158).

V českém právním řádu je tento druh poplatků upraven v oblasti ochrany ovzduší, 

vody, odpadů, ochrany před hlukem. K emisním poplatkům upraveným vodním 

                                               
154 Srov. např. konkrétní pevnou sazbu u poplatku za odebrané množství podzemní vody (§ 88 odst. 1 a 
příloha č. 2 vodního zákona), způsob výpočtu poplatku z objemu vypouštěných odpadních vod do vod 
povrchových (§ 90 odst. 3 vodního zákona). Sazby poplatků pro základní i rizikovou složku poplatku za 
ukládání odpadů na skládky jsou např. stanoveny v Příloze č. 6 zákona o odpadech.
155 Srov. k jednorázovým platbám např. poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních ve výši 3500 Kč ročně (§ 100 vodního zákona). Zálohy na poplatky za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových (měsíční, čtvrtletní) jsou upraveny v § 93 vodního zákona. 
156 Srov. např. poplatek za ukládání odpadů na skládky (§ 46 a § 48 zákona o odpadech), kdy základní 
složka poplatku se platí za uložení odpadu na skládku, riziková pak v případě uložení nebezpečného 
odpadu.
157 Srov. SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: 
Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 159.
158 Např. poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum je příjmem obce, na jejímž území se 
průzkumné území nachází (§ 4b odst. 3 zákona o geologických pracích). Účelová vázanost není zákonem 
stanovena.
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zákonem, novým zákonem o ochraně ovzduší, zákonem o odpadech a zákonem o 

ukládání oxidu uhličitého, které se dotýkají kvalitativní ochrany půdy, srov. rozbor v 

části čtvrté. 

K ochraně před nepříznivými účinky hlukových imisí je zaveden poplatek za 

znečištění hlukem, jímž je jednak poplatek v závislosti na hlučnosti letadla, jehož 

výše je stanovena podle zařazení letadla do jedné z hlukových kategorií,159 jednak 

zvláštní hlukový poplatek za překročení nejvyšších přípustných hodnot maximální 

hladiny hluku z leteckého provozu. Z hlediska kategorizace se u těchto plateb jedná o 

poplatky za znečišťování životního prostředí, nejsou však zakotveny v žádném právním 

předpise, nýbrž jsou stanovovány předpisem České správy letišť.160 To je podle mého 

názoru v rozporu s čl. 11 odst. 5 Listiny, podle něhož lze daně a poplatky ukládat jen na 

základě zákona.161 Bylo by vhodné, aby k nápravě tohoto nežádoucího stavu došlo v 

připravovaném zákoně o hluku, který by měl problematiku ochrany před hlukem upravit 

komplexně.162

Původcům radioaktivních odpadů je atomovým zákonem uloženo, aby odváděli 

odvody ke krytí nákladů na uložení těchto odpadů a dále na činnost SÚRAO.163 Výše 

odvodů je stanovena na základě předpokládaných nákladů na činnosti, které zajišťuje 

SÚRAO. Odvody jsou shromažďovány a evidovány na zvláštním, tzv. jaderném účtu, 

vedeném u ČNB, jehož správcem je MF164 a který je účelově vázán. Dochází tak k 

propojení dvou ekonomických nástrojů: poplatku za znečišťování a nástroje zajištění, 

jímž je vázaný účet. Výše odvodů je stanovena odlišně pro původce radioaktivních 

odpadů provozujících jaderné elektrárny, pro původce radioaktivních odpadů 

provozujících výzkumné jaderné reaktory s odvodem tepla vyšším než 0,1 MWh a pro 

                                               
159 Zařazení letadla do hlukové kategorie provádí Česká správa letišť.
160 Srov. http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zivotni-prostredi/hlukova-problematika/.
161 V této souvislosti srov. nález Ústavního soudu č. 43/2001 Sb. (Pl. Ú 14/2000), podle něhož musí 
zákonná právní úprava určovat náležitosti poplatkového vztahu, tedy mimo jiné i sazbu poplatku.
162 Srov. Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí
(zdrojhttp://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-pracuje-na-dalsi-fazi-reformy-
zdravotnictvi_6143_2501_1.html). 
163 Ukládáním radioaktivních odpadů se rozumí jejich trvalé umístění do prostorů, objektů nebo 
zařízení bez úmyslu jejich dalšího přemístění (srov. § 2 písm. t) atomového zákona), původcem je 
vlastník radioaktivních odpadů, případně jiná fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s věcí 
vlastníka tak, že při její činnosti vznikají radioaktivní odpady (srov. § 42 odst. 2 atomového zákona).
164 Prostřednictvím jaderného účtu jsou financovány veškeré aktivity týkající se radioaktivních odpadů. 
Kromě odvodů od původců radioaktivních odpadů jsou na účtu shromažďovány prostředky z výnosů z 
operací na finančním trhu, příjmy SÚRAO, úroky z účtu, dotace, dary a další příjmy. Investování 
prostředků na jaderném účtu je atomovým zákonem omezeno a podléhá dohledu MF (srov. § 27 
atomového zákona).
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původce malého množství radioaktivních odpadů (u této kategorie se výše odvodů 

každý rok zvyšuje o 6%).165 Zajímavým prvkem je refundace nespotřebovaných 

prostředků z jaderného účtu původci, který ukončil činnosti, při nichž vznikaly 

radioaktivní odpady, pokud dojde k bezpečnému zneškodnění radioaktivních odpadů a 

náklady SÚRAO na činnosti související s odpady daného původce nedosáhnou 

předpokládané výše. O refundaci rozhoduje vláda v rámci schvalování rozpočtu 

SÚRAO. Je však otázkou, zda vzhledem k vysokým nákladům na odstranění tohoto 

druhu odpadů k refundaci vůbec dojde. 

Na stav životního prostředí a zdraví obyvatelstva má velmi významný vliv doprava, 

proto se v souvislosti s ochranou životního prostředí nabízí otázka, zda lze ekonomické 

nástroje upravené předpisy regulujícími dopravu zařadit mezi ekonomické nástroje 

ochrany životního prostředí, konkrétně mezi poplatky za znečišťování životního 

prostředí. V souvislosti s dopravou totiž mezi emisní poplatky k ochraně životního 

prostředí, zejména ochraně ovzduší, patří poplatek placený výrobci automobilů za 

překročení emisí CO2 upravený v přímo použitelném právním předpise EU.166

V ČR existují dva systémy zpoplatnění používání vybraných komunikací – mýtné

(tj. zpoplatnění podle typu vozidla (vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 3, 5 

tuny) a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci) a časový poplatek (tj. 

zpoplatnění podle časového období užívání zpoplatněné pozemní komunikace vozidly o 

nejvyšší povolené hmotnosti 3, 5 tuny).167 Podle mého názoru tyto nástroje nelze zařadit 

mezi ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, neboť výnosy z nich nejsou 

                                               
165 Srov. nařízení vlády o odvodech a poplatcích. Základem odvodu placeného původci radioaktivních 
odpadů provozujícími jaderné elektrárny je roční výroba elektrické energie měřená na svorkách 
generátoru. Sazba odvodu činí 50 Kč za každou MWh ze základu odvodu. Základem odvodu placeného 
původci radioaktivních odpadů provozujícími výzkumné jaderné reaktory s odvodem tepla vyšším než 
0,1 MWh je roční výroba tepelné energie. Sazba odvodu činí 15 Kč za každou tepelnou MWh ze základu 
odvodu. U poslední kategorie původců je sazba odvodu stanovena pevnou částkou za sud radioaktivního 
odpadu, a to podle toho, zda radioaktivní odpad splňuje nebo nesplňuje podmínky přijatelnosti jeho 
uložení, resp. skladování. Odvod je splatný jednorázově. 
166 Srov. pozn. pod čarou č. 143.
167Srov. § 20 a násl. zákona o pozemních komunikacích. Zpoplatněné pozemní komunikace jsou 
vymezeny ve vyhlášce MD č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně 
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se komunikace určené dopravními značkami 
„Dálnice“, „Silnice pro motorová vozidla“ a některé „Silnice I. třídy“. Výše časového poplatku je 
stanovena v nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání 
určených pozemních komunikací. Novelou tohoto nařízení, nařízením č. 352/2012 Sb., byly zavedeny 
slevy z mýtného, a to podle celkové výše uloženého mýtného.
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účelově vázány k ochraně životního prostředí, nýbrž jsou příjmem SFDI168 a jsou 

využívány na výstavbu, údržbu a modernizaci dopravní infrastruktury (lze je tedy 

považovat např. za určitou formu kompenzace za opotřebení povrchu vozovky). 

V. Pavlíček k tomu uvádí: „Obsahově blízko správního poplatku se jeví poplatek za 

užívání dálnic a silnic dálničního typu, pokud tyto komunikace zůstanou státními.“169

Ekonomickým nástrojem ochrany životního prostředí není ani zpoplatnění užití 

místních komunikací (nebo jejich určených úseků) na území obce.170

De lege ferenda by podle mého názoru měly být v právní úpravě těchto nástrojů více 

zohledněny dopady dopravy na životní prostředí a zdraví lidí (hluk, znečištění ovzduší 

apod.).

3.2.2 Poplatky za využívání přírodních zdrojů

Tato kategorie poplatků postihuje využívání životního prostředí, resp. některé z jeho 

složek, a přírodních zdrojů. V českém právním řádu jsou ukládány v souvislosti s 

využíváním vody, odnímáním pozemků ze ZPF či pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. Jsou upraveny také v souvislosti s hornickou činností nebo ochranou přírody a 

krajiny (k poplatkům ve vztahu k půdě a pozemkům srov. část čtvrtou). Tyto nástroje 

jsou nástroji negativní ekonomické stimulace, plní funkci fiskální a zároveň jsou 

promítnutím principu znečišťovatel platí v pozitivní formě.

Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody171 je povinen platit ten, kdo 

má povolení MŽP k využívání tohoto zdroje podle lázeňského zákona. Jeho výše je 

určena pevnou částkou 3 Kč za metr krychlový172 a je příjmem státního rozpočtu. K 

osvobození od poplatku, které je zařazeno mezi nástroje veřejné podpory srov. 

podkapitolu 3.8.2.    

                                               
168 Srov. § 20 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. 
169 Srov. PAVLÍČEK, Václav; HŘEBEJK, Jiří. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. 
a podstatně rozš. vyd. Praha: Linde, 1998, 772 s. ISBN 80-7201-110-3, s. 134.
170 Srov. § 23 zákona o pozemních komunikacích. Podrobnosti stanoví nařízení obce.
171 Zdrojem přírodní minerální vody se rozumí „přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty, 
stálého složení a vlastností, která má z hlediska výživy fyziologické účinky dané obsahem minerálních 
látek, stopových prvků nebo jiných součástí, které umožňují její použití jako potraviny a k výrobě 
balených minerálních vod a o tomto zdroji bylo vydáno osvědčení“ podle lázeňského zákona (srov. § 2 
odst. 2 lázeňského zákona).
172 Srov. § 1 nařízení vlády č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní 
minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.
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Poplatky za využívání přírodních zdrojů jsou upraveny také v horním zákoně; těm z 

nich, které se dotýkají právní úpravy ochrany půdy a pozemků, se věnuji v části čtvrté. 

Pokud získá právnická osoba provozující těžbu při provádění ložiskového průzkumu ve 

stanoveném průzkumném území ropu nebo hořlavý zemní plyn a uvede je na trh v 

rámci své podnikatelské činnosti, je povinna zaplatit roční úhradu z ropy nebo 

hořlavého zemního plynu (§ 32a odst. 10 horního zákona).

3.2.3 Poplatky uživatelské

Uživatelské poplatky se v českém právním řádu vyskytují především v oblasti 

nakládání s odpady a jsou upraveny formou poplatku za komunální odpad podle 

zákona o odpadech a místního poplatku podle zákona o místních poplatcích. Tyto 

nástroje nelze kombinovat, neboť obec na svém území může stanovit pouze jeden 

z nich. 

Obec může stanovit (a vybírat) obecně závaznou vyhláškou poplatek za komunální 

odpad,173 který vzniká na jejím území. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž 

činnosti vzniká komunální odpad; poplatková povinnost tedy není uložena ani 

podnikajícím fyzickým osobám ani osobám právnickým. Zákon stanoví, že maximální 

výše poplatku musí být určena podle oprávněných nákladů obce vynaložených na 

nakládání s komunálním odpadem na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob 

určených k odkládání odpadů, včetně nákladů spojených s pronájmem těchto nádob, 

resp. podle počtu uživatelů bytů. Poplatek je příjmem obce. Primárně tedy tento 

ekonomický nástroj zohledňuje množství vyprodukovaného komunálního odpadu, 

prostřednictvím něhož by měl být poplatník stimulován ke snížení jeho produkce a 

zvýšení objemu vytříděného odpadu.174

Druhým uživatelským poplatkem v oblasti komunálních odpadů je poplatek na 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

                                               
173 Srov. § 17a zákona o odpadech. Komunálním odpadem je „veškerý odpad vznikající na území obce při 
činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“ (§ 4 odst. 1 písm. b)).
174 Podle J. Hanáka lze poplatek za komunální odpad s jistou mírou opatrnosti považovat za nástroj tzv. 
PAYT systémů (platím podle množství vyhazovaného odpadu), problém ale je, že tento poplatek 
„neumožňuje zpoplatnění na základě hmotnosti odpadu“. HANÁK, Jakub. Vybrané ekonomické aspekty 
odpadového hospodářství obcí. In TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního 
prostředí, sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 226 – 237, s. 231 -
232.
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odstraňování komunálního odpadu, který je místním poplatkem.175 Poplatek má 

fakultativní povahu, neboť jeho stanovení patří do samostatné působnosti obce, která jej 

na svém území zavádí a která za tím účelem vydá, v mezích zákona o místních 

poplatcích, obecně závaznou vyhlášku, v níž upraví podrobnosti jeho vybírání, stanoví 

konkrétní sazbu poplatku, jeho splatnost, úlevy od placení poplatku apod. Ze srovnání 

právní úpravy místního poplatku a poplatku za komunální odpad vyplývá, že:

1. Ve srovnání s poplatkem za komunální odpad je okruh poplatníků u místního 

poplatku striktně omezen (poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají v obci 

trvalý pobyt nebo fyzické osoby, které v obci vlastní stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 

osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu). Novelou zákona o 

místních poplatcích, zákonem č. 174/2012 Sb., však došlo k rozšíření okruhu 

osob povinných k poplatku o osoby s přechodným či trvalým pobytem podle 

zákona o pobytu cizinců. 

2. Na rozdíl od poplatku za komunální odpad je místní poplatek paušální platbou 

bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu, tj. jeho motivační funkce je 

oslabena. 

3. Rozdílné je také vymezení maximální výše poplatku (u poplatku za komunální 

odpad není zákonem omezena maximální částkou). Sazba místního poplatku 

mohla být stanovena ve výši maximálně 500 Kč za poplatníka a rok,176 a to 

naposledy pro poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2012. Dnem 1. 7. 2012 

nabyla účinnosti výše uvedená novela zákona o místních poplatcích, která sazby 

místního poplatku zvyšuje.177

4. Zatímco jedna ze složek místního poplatku se stanoví na základě skutečných 

nákladů obce v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu (§ 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích), u poplatku 
                                               
175 Srov. § 10b zákona o místních poplatcích.
176 Sazbu poplatku tvoří jednak částka až 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok, jednak částka stanovená 
na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
až 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu (srov. § 10b odst. 3 zákona o místních 
poplatcích).   
177 Podle novely sazbu poplatku tvoří částka za osobu povinnou k poplatku a kalendářní rok, která se 
nemění (tj. 250 Kč za poplatníka a rok) a částka stanovená na základě skutečných nákladů obce 
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu povinnou 
k poplatku a kalendářní rok. Obec má i nadále povinnost v obecně závazné vyhlášce rozúčtovat náklady 
na sběr a svoz netříděného odpadu na osobu.
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komunálního je jeho výše stanovena na základě předpokládaných oprávněných 

nákladů obce a mezi tyto náklady lze teoreticky zahrnout také např. náklady na 

rekultivaci skládky.178 Ustanovení § 17a odst. 5 zákona o odpadech umožňuje, 

aby v poplatku za komunální odpad byly „promítnuty i náklady spojené s 

pronájmem nádob určených k odkládání odpadu“.

Oba dva nástroje jsou příjmem rozpočtu příslušné obce, nicméně výše výnosů 

nepokrývá celkové náklady obcí na financování systému sběru, shromažďování, třídění 

a odstraňování komunálních odpadů.179 Lze očekávat, že v důsledku oprávnění obce 

zvýšit výši místního poplatku až na celkový dvojnásobek současného stavu, se tato 

situace zlepší.180

Ze srovnání konstrukce obou plateb vyplývá, že u poplatku za komunální odpad 

existuje větší riziko odkládání odpadu na černé skládky či zbavování se odpadu jiným 

nežádoucím způsobem, čímž se budou chtít poplatníci vyhnout placení poplatku za 

skutečný objem odpadu, který vyprodukují.

3.2.4 Poplatky za výrobky (spotřebitelské poplatky)

Předmětem těchto poplatků jsou výrobky nebo látky, které nadměrně zatěžují životní 

prostředí, a to během celého svého životního cyklu. V českém právním řádu jsou 

upraveny jak ve vztahu k výrobkům (vybraná motorová vozidla), tak ve vztahu ke 

znečišťujícím látkám poškozujícím ozónovou vrstvu Země. 

Žadatelé o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních 

vozidel jsou povinni k zaplacení poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a 

                                               
178 Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo vnitra: Doporučení pro obce a města – Obecní daně 
(místní poplatky, daň z nemovitostí, Obecní daně), Edice dobré správní praxe, 2. vydání, Tiskárna 
Ministerstva vnitra, Praha, 2010 [online]. Dostupné z WWW <http://www.ochrance.cz/dalsi-
aktivity/publikace/edice-dobre-spravni-praxe/>. s. 144. 
179 „Jak naznačují data autorizované obalové společnosti EKO-KOM z roku 2009 (Vrbová, 2010), pak i 
přesto, že příjmy z plateb od obyvatel jsou nejvýznamnějším příjmem do rozpočtu obce na odpadové 
hospodářství, nepokrývají celkové náklady obce a ty musí systémy nakládání s odpady dotovat z jiných 
zdrojů (v průměru obce doplácí 30%).“. SLAVÍK, Jan. Efektivnost a účinnost plateb za komunální odpad 
v podmínkách ČR a EU. In TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, 
sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 252.
180 Místní poplatek je zaveden v 80% obcí, ve zbývajících se vybírá poplatek za komunální odpad. 
SLAVÍK, Jan. Efektivnost a účinnost plateb za komunální odpad v podmínkách ČR a EU. In 
TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, sborník z mezinárodní 
konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 248 – 260, s. 257.
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odstranění vybraných autovraků,181 jenž je poplatkem recyklačním. Poplatek se platí 

při první registraci tohoto vozidla v ČR, případně při první přeregistraci vozidla. Sazba 

poplatku je stanovena pevnou částkou podle plnění či neplnění mezních hodnot emisí ve 

výfukových plynech v souladu s právními předpisy EU. Poplatky jsou příjmem SFŽP a 

jsou účelově vázány na podporu akcí na ochranu a zlepšení životního prostředí, zejména 

v oblasti nakládání s autovraky.182 Do SFŽP jsou odváděny obecními úřady obcí s 

rozšířenou působností provádějícími registraci vozidla. Tento poplatek je tak 

promítnutím zásady znečišťovatel platí a principu negativní ekonomické stimulace, 

neboť znevýhodňuje používání starých vozidel, která jsou škodlivější z hlediska 

ochrany životního prostředí, zejména ovzduší.

Předmětem poplatku za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, které je 

obsahují, jsou regulované látky nebo výrobky, které je obsahují a poplatníkem je 

výrobce těchto výrobků a látek. Sazba poplatku je stanovena pevnou částkou ve výši 

400 Kč za jeden kilogram výrobku nebo látky a příjemcem poplatku je SFŽP. Ve 

srovnání s původní právní úpravou obsaženou v zákoně o ochraně ovzduší (účinnou do 

31.8.2012) však již podle nového zákona o látkách poškozujících ozónovou vrstvu není 

poplatek účelově vázán pro použití k ochraně ozónové vrstvy Země.183

3.3 Daně

Druhou významnou skupinu ekonomických nástrojů k ochraně životního prostředí v 

ČR představují daně. Vzhledem k absenci legální definice pojmu daň v českém právním 

řádu je třeba použít definici tohoto pojmu z teorie finančního práva.184

Primární funkcí daní podle finančně-právní teorie je funkce fiskální, tj. daně slouží 

jako zdroj finančních prostředků pro účely financování výdajů veřejných rozpočtů, 

nejsou však účelově vázány k ochraně životního prostředí. Dále plní funkci alokační a 

redistributivní.

                                               
181 Srov. § 37e zákona o odpadech. Autovrakem je „každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které
bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen 
"vozidlo") a stalo se odpadem podle § 3“. (§ 36 písm. a) zákona o odpadech).
182 SFŽP poskytuje na likvidaci autovraků dotaci, jejímiž příjemci jsou obce, provozovatelé 
autovrakovišť. Výše dotace činí až 2500 Kč na jeden autovrak. Zdroj: 
https://www.sfzp.cz/sekce/537/program-na-podporu-systemu-pro-nakladani-s-autovraky/
183 Srov. § 6 nového zákona o látkách poškozujících ozónovou vrstvu.
184 Srov. pozn. pod čarou č. 101.



56

Zájem na ochraně životního prostředí se v českém daňovém právu projevuje 

prostřednictvím motivační funkce ve dvou formách, a to jednak negativně, kdy jsou 

činnosti a výrobky nepříznivé z hlediska životního prostředí předmětem daně nebo 

zatíženy zvýšenou sazbou daně (tj. jedná se o promítnutí principu negativní ekonomické 

stimulace), jednak pozitivně, kdy jsou naopak environmentálně příznivé činnosti a 

výrobky zvýhodňovány osvobozením od daně, slevou na dani, případně jejich 

vyloučením z předmětu určité daně apod. (princip pozitivní ekonomické stimulace).185

Daňová zvýhodnění jsou svou povahou formou veřejné podpory nepřímé, proto se jim 

věnuji, obdobně jako poplatkovým zvýhodněním, v podkapitole 3.8.2. Některá 

ustanovení daňových předpisů byla primárně zavedena za účelem ochrany životního 

prostředí; jiná jsou koncipována obecněji, nicméně lze je ve vztahu k ochraně životního 

prostředí také aplikovat. Z hlediska uplatnění zásady znečišťovatel platí se v případě 

daňového zatížení jedná o jeho pozitivní formu.186

V právní úpravě téměř všech daní tvořících českou daňovou soustavu se vyskytují 

ustanovení, která mají pozitivní či negativní vliv na ochranu životního prostředí. 

Výjimku představuje pouze právní úprava daně z převodu nemovitostí, která žádné 

ekologické aspekty neobsahuje. 

V souladu s kategorizací české daňové soustavy vychází i tato kapitola ze členění 

daní na  

a) daně přímé, tj. daně, které postihují zdaňovaný příjem při jeho vzniku (daň z příjmů 

fyzických a právnických osob, daň z nemovitostí, daň silniční, daň dědická a darovací), 

a 

b) daně nepřímé, které postihují příjem při jeho upotřebení (daň z přidané hodnoty, 

spotřební daně a energetické (ekologické) daně).

V souvislosti se zavedením energetických daní je v závěru této kapitoly zmíněna 

ekologická daňová reforma a historicky nejmladší daň, kterou je odvod ze solárních 

elektráren.

                                               
185 Daňově zvýhodněno je např. využívání alternativních zdrojů energie – viz osvobození od daně 
silniční u vozidel na elektrický pohon (srov. § 3 písm. f) zákona o dani silniční); naopak zvýšenou sazbou 
daně silniční je zatíženo používání starších vozidel, jejichž provoz je nepříznivý z hlediska životního 
prostředí (srov. § 6 odst. 8 zákona o dani silniční).   
186 BOHÁČ, Radim. Ochrana životního prostředí v daňových zákonech. Daně – odborný časopis pro 
daňové právo a praxi. 2004, č. 10-11, s. 10.
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3.3.1 Přímé daně

Předmětem daně z příjmů fyzických i právnických osob187 jsou s účinností od 1. 1. 

2011, v důsledku novelizace provedené zákonem č. 402/2010 Sb., také příjmy z 

provozu zařízení pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.188 Tímto 

zákonem byl také rozšířen předmět daně darovací o bezúplatné nabytí povolenek na 

emise skleníkových plynů, k němuž dochází v letech 2011 a 2012. Základem daně 

darovací obecně je cena majetku, který je předmětem daně; v případě bezúplatně nabyté 

povolenky je základem daně průměrná tržní hodnota povolenky k 28. únoru příslušného 

kalendářního roku vynásobená počtem bezúplatně nabytých povolenek k výrobě 

elektřiny pro příslušný kalendářní rok. Pro tyto případy je stanovena zvláštní sazba daně 

darovací, která činí 32 %.189 Ze zákona je osvobozeno nabytí takového počtu bezúplatně 

nabytých povolenek, které odpovídá poměru průměrného množství vyrobené elektřiny z 

kombinované výroby elektřiny a tepla k celkovému množství vyrobené elektřiny v 

letech 2005 a 2006. Nezbytným předpokladem je bezúplatná forma nabytí, tj. obohacení 

čili získání majetku či jiného majetkového prospěchu bez poskytnutí ekvivalentního 

protiplnění.190 Oběma těmto daním je společné, že byly napadeny u ÚS pro 

protiústavnost, zůstávají však i nadále součástí právního řádu, neboť návrh na jejich 

zrušení byl ÚS zamítnut.191  

                                               
187 Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z 
podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, 
ostatní příjmy (srov. § 3 odst. 1 zákona o daních příjmů). Předmětem daně z příjmů právnických osob
jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (srov. § 18 odst. 1 zákona). 
Sazba daně z příjmu fyzických i právnických osob činí 19% (srov. § 16 odst. 1 a § 21 zákona o daních z 
příjmů).  
188 Došlo tedy ke zrušení osvobození těchto příjmů na základě § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. d) 
zákona o daních z příjmů. Předmětem daně jsou příjmy z provozu všech zařízení na výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, nejen ze solárních elektráren.
189 Srov. a contrario § 20 odst. 1 písm. a) a zvláštní úpravu sazby daně darovací v § 13 odst. 2 a § 14a 
zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Sazba daně darovací v ostatních případech činí 
19 %. 
190 BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie. aj.;. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C.H.Beck, 
2009. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 237.
191 Podle ÚS nemohou dotčené subjekty očekávat, že zákonodárce nepřehodnotí právní úpravu v oblasti 
podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména ze solárních elektráren, s ohledem na veřejný 
zájem a ekonomickou situaci státu, neboť „Princip právní jistoty totiž nelze ztotožnit s požadavkem na 
absolutní neměnnost právní úpravy, ta podléhá mimo jiné sociálně ekonomickým změnám a nárokům 
kladeným na stabilitu státního rozpočtu.“ Zdanění bude postihovat povolenky nabývané po účinnosti 
zákona č. 402/2010 Sb., úprava tudíž není retroaktivní. (srov. nález Ústavního soudu č. 220/2012 Sb., ze 
dne 15. 5. 2012 (Pl. ÚS 17/11), s. 39 a násl.).
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Řadu environmentálních prvků vykazuje daň z nemovitostí, která je tvořena daní z 

pozemků a daní ze staveb (z hlediska právní úpravy půdy a pozemků srov. podkapitolu 

4.4.4.1 (daňová zatížení) a podkapitolu 4.4.4.2 (daňová zvýhodnění)).

Také právní úprava daně silniční vykazuje environmentální prvky. Účelem této daně 

je zdanit užívání pozemních komunikací v ČR silničními motorovými vozidly; 

předmětem daně je samotné držení vozidla používaného k podnikání, tj. nikoli příjmy 

plynoucí z jeho využití k podnikatelským účelům. Výnos této daně je příjmem SFDI 

jako příjem související s financováním silnic, dálnic a jiných dopravních cest. 

Daňově zatížena jsou silniční motorová vozidla, která jsou registrována a 

provozována v ČR za podmínky, že jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné 

výdělečné činnosti nebo jsou používána subjekty, které nebyly založeny za účelem 

podnikání, k činnostem, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmů. V kontextu 

ochrany životního prostředí jsou takovými subjekty např. občanská sdružení k ochraně 

životního prostředí. Dále podléhají ex lege silniční dani, bez ohledu na účel jejich 

užívání, všechna silniční motorová vozidla s nejvyšší povolenou hmotností alespoň 12 

tun, která jsou registrována v ČR a určená výlučně k přepravě nákladů (srov. § 1 zákona 

o dani silniční). Roční sazba daně je určena podle zdvihového objemu motoru (u 

osobních vozidel), resp. podle součtu největších povolených hmotností na nápravy a 

počtu náprav u návěsů nebo podle největší povolené hmotnosti a počtu náprav u 

ostatních vozidel (§ 5 zákona o dani silniční). 

Pozitivní forma zásady znečišťovatel platí je promítnuta zvýšením základní sazby 

daně o 25% pro vozidla poprvé registrovaná v ČR do 31. 12. 1989. Rozhodujícím 

faktorem tedy není okamžik jejich výroby ani datum jejich registrace (tj. uvedení do 

provozu kdekoli), ale datum jejich první registrace v ČR.192 U vozidel, která byla v ČR 

registrována po tomto datu, se zvýšení silniční daně neuplatní, a to přesto, že byla v 

zahraničí provozována před tímto datem.193

  

                                               
192 Srov. § 6 odst. 8 zákona o dani silniční. 
193 Na tento problematický aspekt upozorňují M. Novotná a P. Novotný. Srov. NOVOTNÁ Monika; 
NOVOTNÝ, Petr. Zákon o dani silniční. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-
512-7, s. 35 – 36.
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3.3.2 Nepřímé daně

V právní úpravě daně z přidané hodnoty se v určité míře uplatňuje zásada negativní 

ekonomické situace a princip znečišťovatel platí pozitivní formou v případě, že nebyl 

plátci, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, vrácen vratný obal stejného 

druhu, tj. vznikl rozdíl mezi počtem vratných obalů vydaných se zbožím a počtem obalů 

vrácených k poslednímu dni účetního období, resp. k poslednímu dni příslušného 

kalendářního roku. Dodání takového vratného obalu se považuje za dodání zboží a je 

tedy tzv. zdanitelným plněním (srov. § 13 odst. 4 písm. g) zákona o DPH). 

Ze spotřebních daní lze zařadit mezi daně související se životním prostředím daň z 

minerálních olejů, přestože je vybírána primárně pro jiné účely, než je ochrana 

životního prostředí. Vzhledem k tomu, že je tato daň součástí základu daně z přidané 

hodnoty (§ 36 odst. 3 písm. b) zákona o DPH), zvyšuje se tím její vliv na ekonomické 

chování subjektů. Předmětem daně jsou výrobky, které mají negativní vliv na životní 

prostředí a zdraví obyvatel, např. motorové benziny, technické benziny, odpadní oleje a 

další výrobky a směsi uvedené v zákoně, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji 

nebo používány pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla a další výrobky, které v 

zákoně explicitně uvedeny nejsou za podmínky, že jsou určeny k použití, nabízeny k 

prodeji nebo používané pro pohon motorů.194 Sazba daně je v zákoně stanovena pevnou 

částkou v závislosti na druzích minerálních olejů a pro výpočet daně je rozhodující 

množství minerálních olejů v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

Součástí české daňové soustavy jsou tzv. energetické daně,195 mezi něž patří daň ze 

zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, které 

byly zavedeny s účinností od 1. ledna 2008196 do českého právního řádu v návaznosti na 

požadavky stanovené směrnicí 2003/96/ES, která stanoví minimální sazby spotřebních 

daní z minerálních olejů, pevných paliv, zemního plynu a elektřiny. Svým charakterem 

jsou ekologické daně daněmi spotřebními, neboť je zdaňováno dodání vybraného 

výrobku, který má prokazatelně určitý negativní vliv na životní prostředí, konečnému 

spotřebiteli, jenž je poplatníkem daně. Plátcem všech těchto daní je zejména dodavatel 

plynu, elektřiny či pevných paliv. Energetické daně jsou součástí základu daně z 

                                               
194 K předmětu daně z minerálních olejů srov. § 45 zákona o spotřebních daních. 
195 Srov. BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie. aj. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6., s. 190 a násl.
196 Srov. část čtyřicátou pátou až sedmou zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
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přidané hodnoty (srov. § 36 odst. 3 písm. c) zákona o DPH) a výše jejich sazeb byla 

stanovena na minimální úrovni předepsané předpisy EU. Důvodem zavedení těchto daní 

do českého právního řádu je vedle transpozice těchto předpisů také dosažení úspory 

paliv a energií a tím i snížení emisí CO2, SO2, Nox a prašnosti. 

Předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů197 je plyn (zemní 

plyn, svítiplyn apod.) určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu 

tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, určený pro stacionární motory, pro provoz 

strojů a pro vozidla určená k používání mimo veřejné služby anebo plyn určený pro 

pohon motorů nebo pro jiné účely. Sazba daně je určena pevnou částkou, resp. v případě 

plynu určeného pro pohon motorů rozpětím v závislosti na druhu použitého plynu. 

Zavedením zdanění plynu došlo ke zvýšení jeho ceny, což by mělo motivovat 

spotřebitele v omezení jeho spotřeby. Pozitivní forma zásady znečišťovatel platí je 

obsažena v právní úpravě daně z pevných paliv, jejímž předmětem je černé uhlí, 

brikety, hnědé uhlí, koks, polokoks apod. a u níž je deklarováno snížení emisí (viz 

důvodovou zprávu k zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů). Předmětem daně z 

elektřiny je elektřina (kód nomenklatury 2716, § 4 zákona o dani z elektřiny).

Zavedení energetických daní je první etapou tzv. ekologické daňové reformy198 v 

ČR. Podstatou ekologické daňové reformy je přesun daňového zatížení ze zdrojů, které 

jsou snadno obnovitelné (např. lidská práce) na zdroje obtížněji obnovitelné či 

neobnovitelné (přírodní zdroje, energie a suroviny). Ekologická daňová reforma v ČR je 

založena na výnosové neutralitě, tj. nemělo by dojít ke zvýšení celkové daňové zátěže, 

neboť nárůst výdajů spojených se zavedením tzv. energetických daní na jedné straně je 

kompenzován snížením např. sociálního pojistného, zvýšením zaměstnanosti a 

zlevněním nákladů práce na straně druhé.199

Do české daňové soustavy patří také odvod za elektřinu vyrobenou ze slunečního 

záření,200 který byl zaveden novelou zákona o obnovitelných zdrojích, zákonem č. 

                                               
197 V této souvislosti je třeba poznamenat, že v českém právním řádu bylo zdanění zemního plynu a 
některých dalších plynů upraveno již před přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to v zákoně 
o spotřebních daních. Ze zákona o spotřebních daních byla dosavadní právní úprava odstraněna.
198 Srov. část čtyřicátou pátou až sedmou zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a usnesení vlády č. 25 
ze dne 3. ledna 2007 k návrhu principů a harmonogramu ekologické daňové reformy.
199 Podrobněji viz http://www.mzp.cz/cz/edr.
200 Pro tento ekonomický nástroj se vžil název „solární daň“. Jedním z důvodů jeho zavedení byl výrazný 
nárůst počtu solárních elektráren jako reakce na vysokou výkupní cenu elektřiny vyrobené jejich 
prostřednictvím. Současnou právní úpravu přejímá s účinností od 1. 1. 2013 zákon o podporovaných 
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402/2010 Sb., s účinností od 1. ledna 2011. Tento ekonomický nástroj vykazuje 

všechny znaky daně, byť je v zákoně označen jako odvod.201 Vzhledem k tomu, že je 

výroba elektřiny ze slunečního záření jako obnovitelného zdroje energie příznivá z 

hlediska ochrany životního prostředí a z tohoto důvodu je osvobozena od daně z 

elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, jedná se o ekonomický nástroj 

značně nekoncepční, který znevýhodňuje tento způsob výroby elektřiny ve srovnání s 

jinými obnovitelnými zdroji energie.202  

Podle § 7a zákona o obnovitelných zdrojích je tímto odvodem zatížena elektřina 

vyrobená v letech 2011 až 2013 v těch solárních elektrárnách, které byly uvedeny do 

provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona, tj. v období od 1. ledna 2009 do 31. 

prosince 2010. Zákon rozlišuje dva subjekty odvodu: poplatníkem odvodu je výrobce 

vyrábějící elektrickou energii ze slunečního záření, plátcem odvodu je provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy (§ 7b). Základem 

odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty, kterou je plátce povinen hradit formou 

výkupní ceny nebo zeleného bonusu poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního 

záření, která byla vyrobena v odvodovém období, jímž je podle zákona kalendářní 

měsíc (§ 7c a 7f). Sazba odvodu je stanovena odlišně podle způsobu její úhrady; pokud 

je hrazena formou výkupní ceny, pak její výše dosahuje 26%, v případě úhrady formou 

zeleného bonusu 28% (srov. § 7e)). Odvody jsou příjmem státního rozpočtu.

3.4 Obchodovatelná emisní povolení

Trh s obchodovatelnými emisními povoleními je uměle vytvořený trh s právy na 

znečištění, jehož cílem je ochrana životního prostředí, resp. snížení emisí na předem 

                                                                                                                                         
zdrojích energie (§ 14 a násl.). Ke změně dochází pouze v subjektech odvodu (jeho plátcem je v případě 
hrazení formou zeleného bonusu operátor trhu; v případě výkupní ceny povinně vykupující).
201 K subsidiární aplikaci daňového řádu na právní úpravu odvodu v zákoně o obnovitelných zdrojích 
srov. nález ÚS č. 220/2012 Sb. ze dne 15. 5. 2012 (Pl. ÚS 17/11), s. 41 – 42.
202 Zdanění výnosů solárních elektráren, v jehož důsledku dochází ke snížení podpory poskytované 
provozovatelům těchto elektráren, bylo napadeno u ÚS především z důvodu omezení možnosti investic 
do fotovoltaiky a jejich zákonem garantované návratnosti, narušení svobody podnikání a principu 
rovnosti. Ústavní soud návrh zamítl, neboť „předpokládaná patnáctiletá doba návratnosti investice 
nebyla přijetím napadených ustanovení zásadním způsobem zpochybněna, což je výchozím stanoviskem 
vlády, které nebylo ze strany navrhovatelů přesvědčivě zpochybněno.“ Zároveň uvedl, že „považuje za 
legitimní, pokud zákonodárce přistoupí po objektivně zjištěné změně poměrů na straně investic do FVE 
k regulaci podpory výroby energie z OZE tak, aby byla zachována rovnováha mezi vstupy a výnosy 
nastavená původním zněním zákona č. 180/2005 Sb., která byla vyjádřena patnáctiletou návratností 
investice a pevně danou výší výnosů.“ Nález ÚS č. 220/2012 Sb. ze dne 15. 5. 2012 (Pl. ÚS 17/11), s. 40 
a 42.
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stanovenou úroveň danou množstvím vydaných emisních povolení.203 Obchodování s 

emisními povoleními je kombinací nástroje administrativního (povolení) s nástrojem 

ekonomickým (povolenka).204 Do českého právního řádu byly tyto ekonomické nástroje 

zavedeny teprve nedávno, jsou využívány pouze v oblasti ochrany ovzduší, resp. 

ochrany klimatického systému Země205 a uplatňují se vůči provozovatelům 

stacionárních zařízení a provozovatelům letadel, resp. provozovatelům obchodní letecké 

dopravy.206 Každý provozovatel zařízení si může zvolit, na základě srovnání nákladů na 

zamezení znečištění s cenou povolenky, zda provede opatření ke snížení emisí a ušetří 

tak povolenky, případně jejich přebytek prodá, anebo zda si je nakoupí na trhu od jiných 

subjektů za cenu, kterou určuje nabídka a poptávka. 

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů existuje v ČR od roku 

2005, kdy bylo spuštěno první obchodovací období (2005 – 2007); druhé obchodovací 

období skončí ke dni 31. 12. 2012. Podmínky obchodování pro další obchodovací 

období (2013 - 2020) jsou upraveny v novém zákoně o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů, podle něhož dochází ke změně v alokaci 

povolenek – vedle bezúplatného přidělování207 bude část povolenek alokována v rámci 

dražby.208 Motivační funkce tohoto ekonomického nástroje má být posílena také 

bezplatným přidělováním části povolenek znečišťovatelům, kteří budou investovat 

uspořené prostředky do modernizace zařízení k výrobě elektřiny, a to na základě 

národního plánu investic do vybavení a modernizace infrastruktury a čistých 

technologií. 

                                               
203 Celkové množství povolenek, které je vydáno pro určité obchodovací období, a množství povolenek 
přidělených jednotlivým znečišťovatelům, je uvedeno v Národním alokačním plánu, který připravuje 
MŽP ve spolupráci s MPO. Plán podléhá schválení Komisí (srov. § 8 zákona o povolenkách). 
204 Povolením je individuální správní akt, tj. rozhodnutí, kterým povoluje MŽP v rozsahu získaných 
povolenek emise skleníkových plynů a kterým stanoví podmínky jejich zjišťování, vykazování a 
ověřování (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o povolenkách). Povolenkou je majetková hodnota (srov. § 118 
občanského zákoníku), která odpovídá právu provozovatele zařízení (tj. osoby, která provozuje 
stacionární zařízení) vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2 (§ 2 odst. 1 písm. f) zákona o povolenkách). 
205 V zahraničí se s trhy s obchodovatelnými povoleními můžeme setkat nejen v oblasti ochrany ovzduší, 
ale i  v oblasti ochrany vod, živočišných druhů.
206 Srov. § 2 odst. 1 písm. a), d), p) a q) zákona o povolenkách.
207 Podle stávající právní úpravy jsou povolenky přidělovány znečišťovatelům sice bezúplatně, nicméně u 
těch znečišťovatelů, kteří vyrábí elektřinu na prodej třetím osobám v elektrárně, v níž probíhá spalování 
paliv, je toto bezúplatné nabytí povolenek předmětem daně darovací se sazbou ve výši 32% (srov. § 6 
odst. 8 a § 14a zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí ve znění zákona č. 402/2010 
Sb.). Podle nového zákona bude za určitých podmínek umožněno bezúplatné přidělení povolenek 
provozovatelům zařízení a provozovatelům letadla, a to na základě rozhodnutí MŽP (srov. § 10 a násl.
nového zákona o podmínkách obchodování).
208 Srov. § 7 zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
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Stávající právní úprava v zákoně o povolenkách zakotvuje také obchodování s 

povolenkami provozovatelů letadel (§ 9). První obchodovací období probíhá během 

roku 2012, poté bude následovat další, osmileté obchodovací období (do 31. 12. 2020). 

Provozovatel letadla může požádat MŽP o přidělení určitého počtu povolenek zdarma. 

MŽP v každém obchodovacím období vyčlení 3% z celkového počtu povolenek do 

zvláštní rezervy a v případě, že tyto povolenky nepřidělí, provede jejich dražbu. Dražbě 

ze zákona podléhá také 15% povolenek určených pro provozovatele letadel. Výnos z 

dražby je příjmem SFŽP a je účelově vázán v oblasti snižování emisí skleníkových 

plynů z dopravy.  

3.5 Ekonomické nástroje zajištění závazků a odpovědnosti

Cílem nástrojů sloužících k zajištění závazků a odpovědnosti povinných subjektů, 

jimiž jsou provozovatelé různých činností vymezených zvláštními zákony s 

potenciálním rizikem pro životní prostředí, je zabezpečit možnost plnění povinností k 

ochraně životního prostředí uložených těmto subjektům tím, že budou disponovat 

dostatečnými finančními prostředky (ať již přímo, nebo prostřednictvím třetích osob). 

Tyto nástroje tak plní primárně funkci zajišťovací, akumulační a uhrazovací, zároveň 

však motivují subjekty k chování příznivému k ochraně životního prostředí a k prevenci 

možných ztrát na životním prostředí. Subjekty si tak uvědomují svou odpovědnost, 

včetně případných nákladů na náhradu vzniklých škod či nápravu ekologické újmy 

(funkce motivační, resp. preventivně stimulační). Za tím účelem přijímají opatření k 

eliminaci možných environmentálních rizik, což se může následně pozitivně projevit 

např. v nastavení pojistných podmínek v pojistné smlouvě, již uzavírají s pojišťovnou, 

ve výši pojistného apod.209

Mezi nástroje zajištění závazků a odpovědnosti v českých právních předpisech 

k ochraně životního prostředí patří210

1. environmentální pojištění,

2. ostatní zajišťovací nástroje, 

3. příspěvky na financování nakládání s určitými výrobky nebo odpady.

                                               
209 Srov. SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: 
Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 158.
210 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 
ISBN 978-80-7400-338-7, s. 47.
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Splnění povinnosti zajistit si dostatečné finanční zabezpečení prokazuje regulovaný 

subjekt většinou nejen během provozování provozních činností, ale již v rámci 

povolovacího řízení a je tedy nezbytným předpokladem pro vydání příslušného 

povolení. Cílem těchto ekonomických nástrojů je pokrýt náklady a výdaje, k nimž jsou 

provozovatelé povinni nejen během provádění určitých činností, ale i po ukončení jejich 

provozu. 

Podle některých předpisů je povinnému subjektu pouze uložena povinnost zabezpečit 

finanční zajištění, aniž by bylo podrobněji specifikováno, jaký druh zajištění je 

vyžadován. V řadě právních předpisů však bývají uvedeny nejen konkrétní formy 

finančního zajištění, ale i další podmínky. Např. zákon o odpadech stanoví konkrétní 

výši finanční rezervy, kterou je provozovatel povinen vytvářet (např. výše finanční 

rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu se 

liší podle druhu odpadu ukládaného na skládku, srov. § 51 odst. 4); podle atomového 

zákona je držitel povinen vytvářet finanční rezervu v okamžiku, kdy odhad nákladů na 

vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště převýší 300 000 Kč (§ 18 odst. 1 písm. 

h)) apod.

3.5.1      Environmentální pojištění

Pojištěním se rozumí zajištění peněžitého plnění pro případ vzniku nahodilé 

skutečnosti (tj. skutečnosti, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání 

pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku“), která je „blíže označená 

v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva 

odvolává, a je s ní spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění“.211

V oblasti ochrany životního prostředí se uplatňuje pojištění smluvní, které může mít 

formu a) pojištění dobrovolného, jehož uzavření je ponecháno na vůli smluvních stran 

(tj. provozovatele určité činnosti a pojišťovny), nebo b) povinného smluvního pojištění, 

jehož uzavření je uloženo právními předpisy.212

Předmětem environmentálního pojištění (pojistnou událostí) by mělo „…být 

ohrožení nebo poškození životního prostředí, respektive odpovědnost za takový stav. Tak 
                                               
211 Srov. § 3 písm. a) a b) a § 2 zákona o pojistné smlouvě. Pojistník se v pojistné smlouvě zavazuje platit 
pojistiteli pojistné.
212 Obecně k pojištění srov. také DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním 
prostředí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-827-1, s. 
150.
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tomu ale mnohdy není, nejčastěji jde o pojištění odpovědnosti za (soukromoprávní) 

škodu.“,213 institut povinného smluvního pojištění.214 Patří mezi frekventované nástroje 

k zajištění závazků regulovaných subjektů v českých environmentálních předpisech a je 

využíváno buď výlučně, anebo alternativně k jiným zajišťovacím nástrojům.215

Právní úprava se v jednotlivých předpisech liší. Např. zákonné limity pojistného 

plnění jsou stanoveny v případě povinného pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 

nebo na věci podle zákona o myslivosti (§ 48), které musí mít ze zákona sjednáno každá 

osoba, která loví zvěř. Naopak žádné zákonné limity sice nejsou stanoveny pro pojištění 

v případě přepravy odpadů, nicméně jeho výši schvaluje MŽP, a pokud je podle jeho 

názoru sjednané pojištění nedostatečné, rozhoduje o jeho druhu a výši.216 Výši 

povinného pojištění bez stanovení konkrétní částky stanoví zákon o prevenci havárií; 

žádné podmínky nejsou zákonem stanoveny pro povinné pojištění záchranných operací 

nebo odstranění škod na životním prostředí v Antarktidě ani pro pojištění rizik podle 

zákona o ukládání oxidu uhličitého. Právní úprava povinného pojištění odpovědnosti za 

jadernou škodu (srov. § 13 atomového zákona) je doplněna nástrojem veřejné podpory -

státní zárukou (viz podkapitolu 3.8.1). Provozovatel, tj. držitel povolení k provozu 

jaderného zařízení nebo jakékoli činnosti spojené s užíváním jaderného zařízení a držitel 

povolení k přepravě jaderných materiálů, je povinen sjednat pojištění své odpovědnosti 

za jadernou škodu, přičemž pojistná částka nesmí být nižší než 2 mld. Kč (pro jadernou 

škodu na jaderných zařízeních pro energetické účely, sklady apod.), resp. nesmí být 

nižší než 300 mil. Kč (pro ostatní jaderná zařízení a přepravy). Odpovědnost 

provozovatele je ze zákona omezena částkou 8 mld. Kč, resp. 2 mld. Kč (srov. § 37 

atomového zákona). Kromě pojištění může provozovatel zajistit svou odpovědnost i 

jinou formou finančního zajištění.

Nejvíce je institut povinného environmentálního pojištění zastoupen v zákoně o 

odpadech, podle něhož musí mít 
                                               
213 Srov. DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. 
Disertační práce. Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 34.
214 Srov. např. § 36 atomového zákona, § 12 zákona o haváriích, § 9 zákona o Antarktidě či § 14 zákona 
o ekologické újmě. Povinné pojištění je upraveno v § 5 zákona o pojistné smlouvě, podle něhož „vzniká 
pojistiteli povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Z takto 
uzavřené pojistné smlouvy nemůže pojistitel odmítnout poskytnout pojistné plnění, a to ani v případě, že 
byla škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby.“
215 Např. § 15 zákona o ukládání oxidu uhličitého, podle něhož je pojištění jedním z možných nástrojů 
finančního zabezpečení rizik.
216 Srov. § 57 a přílohu č. 11 zákona o odpadech.
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a) provozovatel skládky uzavřeno pojištění (jako jednu z forem finančního zajištění) 

odpovědnosti za škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí způsobenou provozem 

skládky a za škodu vzniklou ukončením provozu skládky v první fázi jejího provozu (§ 

48a);

b) výrobce přenosných baterií a akumulátorů uzavřeno pojištění (jako alternativu 

k záruce poskytnuté formou účelově vázaného bankovního účtu) k pokrytí financování 

zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů, 

které byly odevzdány v rámci systému zpětného odběru (§ 31g odst. 1 písm. c)); a

c) výrobce elektrozařízení pocházejícího z domácností uzavřeno obdobné pojištění 

jako výrobce podle písm. b).  

3.5.2 Ostatní zajišťovací nástroje

Kromě environmentálního pojištění jsou v českém právním řádu upraveny další 

zajišťovací nástroje, kterými jsou finanční rezervy, zvláštní vázané bankovní účty, 

finanční zajištění, finanční záruka či finanční příspěvek. K těmto nástrojům ve vztahu 

k půdě a pozemkům srov. podkapitolu 4.4.3.

Finanční rezervou217 se rozumí finanční částka, kterou je povinná osoba povinna 

deponovat zákonem určeným způsobem během její provozní činnosti za účelem 

shromáždění finančních prostředků, které budou vynaloženy na provedení určitých 

(nápravných) opatření, blíže upravených právními předpisy, k nimž dojde po skončení 

takové činnosti (např. na asanaci či rekultivaci skládky, náklady při a po uzavírání 

úložiště oxidu uhličitého apod.). Náklady na provedení takových opatření bývají 

typicky vysoké, a proto slouží institut finanční rezervy k postupné akumulaci finančních 

prostředků tak, aby provádění nápravných opatření nebylo závislé na aktuální 

ekonomické situaci provozovatele zařízení v okamžiku jejich provádění. Kromě 

zajišťovací funkce tak plní tento nástroj také funkci akumulační a kompenzační. 

Charakteristickým znakem tohoto ekonomického nástroje je omezení dispozice s 

nashromážděnými prostředky během akumulační fáze, neboť prostředky jsou uloženy 

na zvláštním bankovním účtu a lze s nimi nakládat pouze se souhlasem příslušného 

                                               
217 V této souvislosti je třeba upozornit na to, že se liší označení těchto nástrojů v jednotlivých právních 
předpisech a v teorii, která rozlišuje finanční rezervy (prostředky ukládané na zvláštní účet během 
provozované činnosti) a finanční jistoty (prostředky ukládané na zvláštní účet před zahájením 
provozované činnosti ve smyslu kauce); srov. vymezení těchto nástrojů v kapitole 2.4).
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orgánu. Ukládání finančních prostředků probíhá většinou dlouhodobě.218 Zahájení 

vytváření finanční rezervy může být přímo ex lege vázáno na určitou výši 

předpokládaných nákladů spojených s prováděním opatření po skončení provozní 

činnosti (např. pokud odhadovaná výše nákladů na vyřazování dosáhne částky 300 000 

Kč podle § 18 atomového zákona). V některých právních předpisech je povinnost 

vytvářet rezervu stanovena pouze obecně, bez dalších podrobností; v jiných případech 

je konkrétní výše rezervy stanovena přímo zákonem.219 Pro případ, kdy je částka

shromážděných prostředků na vázaném účtu vyšší než náklady, které byly vynaloženy 

na provedení opatření po skončení provozní činnosti, umožňuje právní úprava vrácení 

zbylých finančních prostředků povinné osobě.220 V praxi nicméně bude podle mého 

názoru vzhledem k vysokým nákladům na provedení těchto opatření namísto vracení 

prostředků třeba řešit, jak tato opatření financovat, jelikož výše rezervy pravděpodobně 

nebude dostatečná. V řadě případů je v zákoně uvedeno, že tvorba této rezervy je 

výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu § 24 odst. 2 

písm. i) zákona o daních z příjmů (zahrnuje se tedy do nákladů povinné osoby).221

Kromě právních předpisů k ochraně životního prostředí je povinnost vytvářet rezervy k 

environmentálním účelům uložena také zákonem o rezervách.222

Předností institutu finanční rezervy je, že přispívá k průběžnému vytváření 

finančních prostředků, které jsou účelově vázány k ochraně životního prostředí. 

Provedení nápravných opatření po skončení provozní činnosti provozovatele tak 

nezávisí na jeho aktuální finanční situaci a je také přímo ex lege vyloučeno, aby byly 

prostředky rezervy např. předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, 

                                               
218 Srov. § 21 odst. 1 písm. c) nebo § 52 zákona o odpadech.
219 Obecně je povinnost vytvářet rezervu bez dalších podrobností uložena např. v § 31 odst. 6 horního 
zákona („Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených 
dobýváním.“). Konkrétní výše rezervy je stanovena např. v § 51 odst. 4 zákona o odpadech, podle něhož 
„výše finanční rezervy činí a) 100 Kč za 1 tunu uloženého nebezpečného odpadu nebo komunálního 
odpadu, s výjimkou odpadu azbestu, b) 35 Kč za 1 tunu uloženého ostatního odpadu a odpadu azbestu, 
odpadu ukládaného jako technologický materiál na zajištění skládky a odpadu azbestu.“.
220 Srov. např. § 49 zákona o odpadech (finanční rezerva na rekultivaci, zajištění péče o skládku a 
asanaci po ukončení jejího provozu), podle něhož se po ukončení prací po skončení provozu skládky 
nevyčerpané finanční prostředky převádí ve prospěch provozovatele skládky, a v případě, kdy 
provozovatel zanikl, obci, na jejímž katastrálním území skládka leží. Pokud by k zániku provozovatele 
skládky došlo před ukončením péče o skládku, jsou finanční prostředky převedeny na účet SFŽP a 
postupuje se podle § 51 odst. 2 zákona o odpadech. 
221 Srov. např. § 49 zákona o odpadech nebo § 18 odst. 1 písm. h) atomového zákona. Kromě zákona o 
daních z příjmů se na způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) 
vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů použije zákon o 
rezervách (§ 1 zákona o rezervách).
222 Srov. např. rezervu na pěstební činnost, rezervu na odbahnění rybníka (§ 10) apod. 
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insolvenčního řízení apod. Problematickou však shledávám neměnnost výše rezervy, 

která bývá stanovena na začátku provozování činnosti a po celou dobu provozu zůstává 

beze změn. Podle mého názoru by provozovatelé měli být povinni zohledňovat ve výši 

rezervy např. inflaci.  

Jak již bylo uvedeno výše, s finančními rezervami je velmi úzce propojeno využití 

zvláštního vázaného účtu, vedeného bankou, na nějž jsou finanční prostředky 

deponovány. Kromě environmentálních předpisů223 upravuje povinnost ukládat 

prostředky rezervy na takový účet zákon o rezervách. Dispozice s prostředky na účtu je 

účelově vázána a podléhá souhlasu např. orgánu státní správy. V případě, že je 

provozovatel držitelem povolení např. k provozu více skládek, je povinen zřídit účet pro 

každou z nich (srov. § 50 odst. 1 zákona o odpadech).

Finanční záruku upravuje např. zákon o odpadech v souvislosti s přeshraniční 

přepravou odpadů, a to alternativně k pojištění (k podrobnostem srov. § 57 a přílohu č. 

1 zákona o odpadech). Tuto záruku je povinen složit oznamovatel při podání oznámení 

o přeshraniční přepravě odpadů a podléhá schválení ze strany MŽP, které může povolit 

její složení nejpozději k okamžiku zahájení přepravy. Použití finančních prostředků je 

ze zákona o odpadech účelově vázáno. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajišťovací 

nástroj, který musí být složen před zahájením činnosti s potenciálními riziky na životní 

prostředí, jde ve skutečnosti o finanční jistotu (kauci).224 Formu finanční jistoty 

(kauce) má i složení finanční částky provozovatelem skládky k odstranění škod na 

životním prostředí a zdraví lidí způsobených provozem skládky nebo její části v první 

fázi provozu skládky a za škodu vzniklou z důvodu ukončení provozu během první fáze 

provozu skládky. Tuto částku je provozovatel povinen složit na zvláštní účet.225 Zákon 

o odpadech souhrnně označuje ekonomické nástroje, které je provozovatel skládky 

povinen zajistit před zahájením první fáze provozu skládky, jako finanční zajištění. 

Složení finanční jistoty je alternativním ke sjednání pojištění nebo bankovní záruce. 

                                               
223 K poskytnutí záruky formou vázaného bankovního účtu srov. např. § 37p zákona o odpadech, podle 
něhož budou výrobci solárních panelů, kteří je uvedou na trh po 1. 1. 2013, povinni poskytnout záruku 
prokazující dostatečné finanční zajištění pro nakládání s elektroodpadem z panelů, a to formou vázaného 
bankovního účtu. S prostředky na účtu bude moci výrobce disponovat pouze se souhlasem MŽP. Tato 
povinnost se však nevztahuje na výrobce, kteří povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, 
využití a odstranění tohoto elektroodpadu přenesli na právnickou osobu zajišťující společné plnění 
povinností výrobců. 
224 Srov. pozn. pod čarou č. 120 a 121.
225 Srov. § 48a zákona o odpadech.
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Institut finančního zajištění je v českých právních předpisech na ochranu životního 

prostředí upraven ve dvojím smyslu: zákon o ekologické újmě jej pojímá jako obecné 

souhrnné označení nástrojů, které má provozovatel na výběr k zajištění své 

odpovědnosti za provedení preventivních a nápravných opatření a které je povinen 

zajišťovat po celou dobu výkonu provozní činnosti.226 Naopak jako alternativu k 

pojištění odpovědnosti za jadernou škodu je finanční zajištění jako jeden ze 

zajišťovacích nástrojů upraveno v atomovém zákoně (v takovém případě stanoví bližší 

podmínky finančního zajištění MF) a jako jednu z přípustných forem finančního 

zabezpečení jej upravuje zákon o ukládání oxidu uhličitého.227  

Jak již bylo uvedeno výše, bankovní záruka jako zajišťovací nástroj k ochraně 

životního prostředí je upravena např. v zákoně o odpadech. Provozovateli skládky je 

dáno na výběr, zda si sjedná pro celou první fázi provozu skládky bankovní záruku jako 

jednu ze zákonem dovolených forem finančního zajištění této fáze provozu skládky (§ 

48a). Pokud dlužník, tj. provozovatel skládky, nesplní své závazky plynoucí z 

odpovědnosti za škodu na životním prostředí a zdraví lidí způsobenou provozem 

skládky nebo její části a za škodu vzniklou z důvodu ukončení provozu během první 

fáze provozu skládky, uspokojí věřitele na základě záruční listiny banka. Bankovní 

záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do 

výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba 

(dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční 

                                               
226 Srov. § 14 zákona o ekologické újmě, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013. Odpovědnost za 
provedení preventivních a nápravných opatření dopadá na všechny provozní činnosti, které jsou uvedeny 
v příloze č. 1 k tomuto zákonu (např. provozování zařízení podléhajícího vydání integrovaného povolení 
podle zvláštního právního předpisu apod.). Konkrétní nástroje finančního zajištění nejsou uvedeny ani v 
nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách 
finančního zajištění. 
227 Srov. § 16 zákona o ukládání oxidu uhličitého, který odkazuje na finanční zajištění podle zákona č. 
408/2010 Sb., o finančním zajištění, které se týká obchodování na finančních trzích. Zákon o finančním 
zajištění obsahuje zvláštní režim zástavního práva a zajišťovacího převodu práva. V případě, že se tyto 
běžně používané zajišťovací prostředky dostanou do režimu tohoto zákona, jsou označovány jako 
finanční zajištění. Finanční zajištění umožňuje věřiteli získat finanční prostředky přímo (z předmětu 
zajištění), tedy i bez součinnosti dlužníka, v případě, že dlužník neplní své povinnosti (nebo pokud 
nastane jiná skutečnost stanovená ve smlouvě, například úpadek dlužníka). Do režimu zákona o 
finančním zajištění spadají pouze taková zajištění, která zajišťují v zákoně vymezený druh pohledávek 
(jedná se o pohledávky z obchodů, které mají úzký vztah k finančnímu trhu). Předmětem zajištění (tedy 
hodnotou, ze které se věřitel může uspokojit v případě nesplnění povinnosti dlužníka nebo pokud nastane 
jiná skutečnost sjednaná ve smlouvě) může být jen zákonem vymezený okruh hodnot, které opět úzce 
souvisí s finančním trhem. Osobou poskytující zajištění a/nebo dlužníkem, kterému je zajištění 
poskytováno, navíc musí být některý ze subjektů stanovených v zákoně (zejména banka, pojišťovna, 
investiční společnost a podobně). 
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listině (srov. § 313 a násl. obchodního zákoníku). Dále je institut bankovní záruky 

upraven např. v zákoně o ukládání oxidu uhličitého.

Mezi zajišťovací nástroje lze zařadit také tzv. finanční příspěvek (k úpravě 

v zákonu o ukládání oxidu uhličitého srov. podkapitolu 4.4.3.).

3.5.3 Příspěvky na financování nakládání s určitými výrobky nebo odpady

Poslední kategorii nástrojů k zajištění závazků a odpovědnosti představují příspěvky, 

jež jsou povinni platit provozovatelé zákonem vymezených činností na financování 

nakládání s určitými výrobky ve fázi, kdy doslouží (někdy jsou označovány jako tzv. 

recyklační poplatky). K zajištění dalšího využití těchto výrobků nebo materiálů, z nichž 

jsou vyrobeny, je využíván institut zpětného odběru, jehož fungování jsou výrobci 

povinni zajistit a financovat a který je pro spotřebitele bezplatný.228 Např. podle zákona 

o odpadech jsou výrobci elektrozařízení povinni platit příspěvky provozovatelům 

kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 

elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu.229

Výše vybraných příspěvků výrobců za kalendářní rok závisí na počtu elektrozařízení 

uvedených výrobci na trh během tohoto období, nikoli tedy na počtu elektrozařízení, 

která se stávají odpadem a musí být odstraněna. Tyto příspěvky jsou ze zákona 

osvobozeny od daně z příjmů právnických osob.230 Promítnutí principu znečišťovatel 

platí je však relativní, neboť recyklační poplatky jsou zahrnovány do ceny nových 

výrobků a zaplatí je tedy spotřebitel.

Obdobné příspěvky jsou povinni platit výrobci baterií a akumulátorů, kteří mají s 

provozovatelem systému zpětného odběru uzavřenu smlouvu o kolektivním plnění 

(srov. § 31n odst. 3 zákona o odpadech).231 „Provozovatel systému v případě, že se 

                                               
228 Ke zpětnému odběru srov. kapitolu 3.7.
229 K financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů srov. nový § 37p zákona o odpadech, 
který nabývá účinnosti 1. 1. 2013. Pokud jsou solární panely uvedeny na trh do 1. 1. 2013, je uložena 
povinnost zajistit financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních 
panelů, včetně plnění těchto povinností, provozovatelům solární elektrárny, jejíž jsou solární panely 
součástí, a to prostřednictvím právnické osoby zajišťující kolektivní splnění této povinnosti. Tato osoba 
také stanoví výši příspěvků provozovatelů, a to podle hmotnosti a složení panelů. Financování musí být 
zajištěno nejpozději do 1. 1. 2019.
230 Srov. § 37n a 37o zákona o odpadech a § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů.
231 Podrobnosti týkající se výpočtu výše příspěvků stanoví vyhláška MŽP č. 170/2010 Sb., podle níž 
sazbu příspěvku výrobce a časové období určí provozovatel kolektivního systému a pro účely výpočtu 
příspěvku se sazba násobí množstvím přenosných baterií nebo akumulátorů uvedených výrobcem na trh 
za stanovené časové období.
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baterie nebo akumulátor prokazatelně nestane na území ČR odpadem, vrátí obdržený 

příspěvek na zajištění nakládání s touto baterií nebo akumulátorem osobě, která 

prokáže, že baterii nebo akumulátor po uvedení na trh v ČR vyvezla nebo dodala do 

jiného členského státu“(§ 31n odst. 4). Na rozdíl od příspěvků výrobců elektrozařízení 

nejsou tyto příspěvky osvobozeny od daně z příjmů právnických osob.

3.6 Cla

Jak již bylo uvedeno v části druhé, nejsou cla primárně ekonomickým nástrojem 

ochrany životního prostředí, nicméně lze je za tímto účelem také využít. Cla plní 

především funkci fiskální. Z hlediska ochrany životního prostředí jsou nástroji negativní 

ekonomické stimulace.

Od vstupu ČR do EU v roce 2004 tvoří území ČR součást jednotného celního území 

a celní řízení tak podléhá jednotné regulaci právními předpisy EU, především celním 

kodexem EU.232 Všechny členské státy EU uplatňují společnou celní politiku vůči 

třetím zemím, která spočívá např. v uplatňování tzv. preferenčních sazeb cla při 

dovozech zboží ze smluvních států; naopak dovoz a vývoz zboží na území EU mezi 

členskými státy není předmětem celního řízení. Celní správa ČR přijímá na základě 

celního kodexu opatření, mimo jiné, k ochraně životního prostředí.233

3.7 Depozitně - refundační systémy

Depozitně-refundační neboli zálohové systémy jsou ekonomické nástroje tržního 

charakteru, které jsou v českém právním řádu upraveny jednak v zákoně o obalech, 

jednak v zákoně o odpadech. Určitou pochybnost nad zařazením těchto nástrojů mezi 

nástroje nepřímé regulace vyslovil F. Dienstbier, podle něhož „…jde spíše o nástroj 

smíšený. Zatímco ve vztahu k odběrateli je využito ekonomické motivace, osoba 

                                               
232 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví 
celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex). Ty oblasti, které nejsou regulovány celním 
kodexem, patří do působnosti členských států a v ČR jsou upraveny celním zákonem.
233 Srov. čl. 2 písm. c) celního kodexu, podle něhož celní orgány (tj. celní správa ČR) „odpovídají
především za dohled nad mezinárodním obchodem Společenství, a přispívají tak ke spravedlivému a 
volnému obchodu, k provádění vnějších aspektů vnitřního trhu, společné obchodní politiky a ostatních 
společných politik Společenství, jež mají dopad na obchod, jakož i k celkové bezpečnosti dodavatelského 
řetězce. Celní orgány přijmou opatření zaměřená zejména na […] c) zajištění bezpečnosti Společenství a 
jeho obyvatel a ochranu životního prostředí, v případě potřeby v úzké spolupráci s jinými orgány“. 
K celní správě srov. www.celnisprava.cz.
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uvádějící výrobky na trh či do oběhu je vystavena přímé právní regulaci“.234 Mezi 

depozitně-refundační systémy v ČR patří zálohový systém a zpětný odběr.235

Zpětnému odběru podléhá podle platné právní úpravy odebírání použitých obalů od 

spotřebitelů na území ČR a odběr vybraných výrobků, jejichž výčet je obsažen v zákoně 

o odpadech. Zálohový systém se týká pouze vybraných vratných obalů. 

Základní rozdíl mezi zálohovým systémem a zpětným odběrem spočívá v tom, že 

zpětný odběr není vázán na úhradu zálohy. Zálohový systém funguje v ČR pouze pro 

vybrané zálohované skleněné láhve např. na pivo, minerální vodu apod. uvedené v 

nařízení vlády. Kupující je povinen při koupi výrobku, jehož obal je vratný a 

zálohovaný,236 uhradit ke kupní ceně výrobku zvláštní peněžní částku - zálohu, na jejíž 

proplacení má nárok v případě, že obal výrobku vrátí způsobem stanoveným zákonem. 

Výše zálohy, která je stanovena nařízením vlády, je závazná a nesmí být libovolně 

měněna. Kupujícímu je ze zákona zaručeno vrácení vratných obalů, aniž by byl vázán k 

nákupu dalšího zboží, a v případě, že se jedná o spotřebitele, musí mu být umožněno 

vrátit vratný obal po celou provozní dobu provozovny (§ 9 odst. 5 zákona o obalech). 

Zpětnému odběru podléhají všechny obaly nebo odpady z obalů v případě, že se 

nestaly odpady. Povinnost zajistit zpětný odběr těchto obalů má výrobce nebo dovozce 

obalů nebo balených výrobků, a to bezúplatně.237 Výčet výrobků podléhajících 

zpětnému odběru je obsažen v § 38 zákona o odpadech, nicméně na základě tohoto 

ustanovení je vláda zmocněna k rozšíření tohoto výčtu o další výrobky (v mezích 

daných právem EU). Kromě minerálních olejů a olejů ze živičných nerostů se zpětný 

odběr týká výbojek a zářivek, pneumatik a elektrozařízení pocházejícího z domácností, 

která nejsou součástí jiných zařízení.238 Na základě § 29 odst. 2 zákona o odpadech lze 

využít systému zpětného odběru také pro účely regenerace, spalování, skladování nebo 

                                               
234 Srov. DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. 
Disertační práce. Brno, 2006. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, s. 40.
235 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 
ISBN 978-80-7400-338-7, s. 46.
236 K pojmu vratný zálohovaný obal srov. definici v § 9 zákona o obalech. Výše zálohy je stanovena v 
nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných 
obalů. 
237 Srov. § 10 zákona o obalech.
238 Srov. § 38 odst. 1 zákona o odpadech. Zákon v § 37g písm. a) zavádí legislativní zkratku 
„elektrozařízení“ pro elektrická a elektronická zařízení, jejichž seznam je obsažen ve vyhlášce č. 
352/2002 Sb., která stanoví také podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení 
pocházejícího z domácností. 
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odstranění odpadních olejů. Povinnost zpětného odběru je uložena také pro použité 

přenosné baterie nebo akumulátory, automobilové baterie nebo akumulátory,239 přestože 

nejsou tyto výrobky uvedeny ve výčtu v § 38 zákona o odpadech. Obecně se tedy jedná 

o výrobky, které mohou po svém „dosloužení“ vzhledem ke svým fyzikálním a 

chemickým vlastnostem (např. obsah toxických látek) představovat určité riziko po 

životní prostředí či lidské zdraví, a proto je žádoucí zajistit jejich další bezpečné 

nakládání s nimi, včetně případného dalšího využití materiálů, z nichž jsou složeny. 

Přestože je právní úprava zpětného odběru výše uvedených výrobků obsažena v řadě 

ustanovení zákona o odpadech, vykazují tato ustanovení některé shodné prvky:

1. povinnost zpětného odběru je uložena výrobci nebo dovozci těchto výrobků do ČR 

(povinná osoba), resp. osobě, která výrobky prodává, 

2. zpětný odběr musí být zajištěn bezúplatně a na místě k tomu určeném, které je pro 

spotřebitele stejně dostupné jako místo prodeje výrobku,

3. zpětný odběr nesmí být vázán na nákup dalšího výrobku a musí se vztahovat na 

všechny značky konkrétního druhu výrobku, tj. povinná osoba nesmí činit rozdíly mezi 

jednotlivými značkami,

4. povinné osoby mohou svou povinnost splnit buď individuálně (samostatně, na vlastní 

náklady), solidárně na základě smlouvy s jiným výrobcem nebo v rámci kolektivního 

systému,240

5. výrobky podléhající zpětnému odběru musí být označeny zvláštním symbolem,

6. právní úprava obsahuje řadu ustanovení, jimiž je chráněn spotřebitel (např. povinné 

osoby jsou povinny informovat spotřebitele o podmínkách zpětného odběru),

7. povinná osoba je povinna prokázat, že disponuje dostatečnými finančními prostředky 

pro financování zpětného odběru (tj. poskytuje záruku; k nástrojům zajištění závazků 

viz také kapitolu 3.5),

8. výrobek se stává odpadem jeho předáním osobě oprávněné ke zpracování nebo k 

materiálovému využití,

9. povinným osobám je uloženo platit příspěvky za účelem akumulace finančních 

zdrojů na financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění vybraných 

výrobků (podrobněji viz 3.5.3).

                                               
239 Srov. § 31f, 31g a 31h zákona o odpadech.
240 Kolektivními systémy v ČR jsou: ASEKOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN, EKOKOM, EKOBAT.
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Zákon o odpadech rozlišuje zpětný odběr výrobků a jejich oddělený sběr. Na 

elektrozařízení pocházející z domácnosti se vztahuje povinnost zpětného odběru, 

zatímco elektroodpad, který nepochází z domácnosti, podléhá oddělenému sběru (§ 37g 

písm. h) a § 37k). Zpětnému odběru podléhají použité přenosné baterie nebo 

akumulátory a automobilové baterie nebo akumulátory, zatímco oddělený sběr se 

aplikuje na odpadní průmyslové baterie nebo akumulátory (§ 31i). 

Vzhledem k tomu, že se v současné době využívá zálohový systém v ČR pouze na 

úzký výčet obalů, je jeho stimulační funkce vůči spotřebitelům omezená. De lege 

ferenda by bylo vhodné zvážit rozšíření jeho využití i na další druhy obalů, např. na 

plastové láhve. Na druhou stranu se ale podle statistik241 zvyšuje objem vytříděného 

odpadu, z čehož lze dovodit, že lidé jsou motivováni k třídění odpadu i bez placení 

zálohy. 

Do budoucna lze předpokládat, že bude využíván institut zpětného odběru výrobků 

ve větším rozsahu, neboť spotřeba spotřební elektroniky a elektronických přístrojů 

(počítače, mobilní telefony apod.), z nichž se postupem času stanou odpady, stoupá, a 

naopak ubývají zdroje surovin.

3.8 Nástroje veřejné podpory

V platných právních předpisech upravujících ochranu životního prostředí v ČR i 

v předpisech spadajících do oblasti finančního práva se vyskytují nástroje veřejné 

podpory242 přímé (dotace, návratné finanční výpomoci, zvýhodněné úvěry, příspěvky 

apod.) a nepřímé (daňová a poplatková zvýhodnění).

                                               
241 „Do třídění je aktivně zapojeno 68% obyvatel ČR (o 2% více než v roce 2010). Díky každoročně se 
rozrůstající sběrné síti kontejnerů na tříděný sběr každým rokem narůstá objem vytříděného odpadu“.
Konference Odpady a obce 6. – 7. 6. 2012, Hradec Králové, sborník přednášek [online]. Dostupné 
z WWW: <www.ekokom.cz/uploads/.../Sbornik_odpady_a_obce_2012.pdf>, s. 2.
242 Označení kategorie těchto nástrojů jako nástrojů veřejné podpory vychází jednak ze souhrnného 
označení pro dotace, subvence, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým osobám 
jako podpory (srov. § 3 odst. 2 zákona o SFŽP), jednak z významu pojmu „veřejná podpora“, jíž se ve 
finančně-právní teorii rozumí vynakládání výdajů z veřejných rozpočtů, jež je pro tuto skupinu nástrojů 
charakteristické (srov. MARKOVÁ, Hana; BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. Vyd. 1. Praha: Beck, 
2007, XVI, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8, s. 143 a násl.).
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3.8.1 Nástroje přímé veřejné podpory

Nástroje přímé veřejné podpory mohou být poskytovány ze státního rozpočtu, ze 

státních fondů (tj. ze SFŽP a SZIF243), z Národního fondu, z rozpočtů krajů a obcí, z 

rozpočtu EU apod. 

Významným zdrojem financování programů v oblasti životního prostředí je právě 

SFŽP, na jehož samostatném bankovním účtu jsou akumulovány finanční prostředky, 

jež jsou účelově vázány, a to obecně ve prospěch ochrany životního prostředí nebo, na 

základě právní úpravy v jednotlivých právních předpisech, na konkrétní programy. 

Příkladem účelové vázanosti peněžních prostředků na financování konkrétních 

programů k ochraně životního prostředí je např. § 37e zákona o odpadech, podle něhož 

jsou poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků 

evidovány na zvláštním účtu SFŽP určeném pouze pro nakládání s autovraky a 

„…použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických 

osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu 

sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí.“ (§ 37e odst. 

6 zákona o odpadech). Účet SFŽP je tak oddělen od ostatních příjmů státního rozpočtu. 

SFŽP podporuje projekty244 v oblasti ochrany ovzduší, hospodárného nakládání s 

energií, včetně využívání obnovitelných zdrojů energie, péče o přírodní zdroje a 

environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství apod., které nelze financovat z 

evropských fondů nebo z programu Zelená úsporám. Podpora je poskytována formou 

dotace, půjčky nebo jejich kombinací. Nelze ovšem vyloučit ani spolufinancování 

projektů jak ze SFŽP, tak z rozpočtu kraje, resp. poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

či z rozpočtu územně samosprávných celků.245

Prostřednictvím SFŽP jsou v současné době poskytovány prostředky ze dvou 

významných dotačních programů – Zelená úsporám a z Operačního programu Životní 

                                               
243 K veřejné podpoře poskytované z rozpočtu SZIF srov. 4.4.4.1.
244 Bližší informace o tzv. národních programech viz www.sfzp.cz. Pro rok 2012 jsou vyhlášeny např. 
Program na podporu systému nakládání s autovraky, program ochrany ozónové vrstvy Země apod. 
Podmínky poskytování podpory jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních 
prostředků ze SFŽP ČR, ve znění pozdějších změn. 
245 Příkladem dotace ze SFŽP a rozpočtu kraje je Společný program Moravskoslezského kraje a MŽP na 
podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízko emisní automatické kotle, 
jehož poskytovateli jsou Moravskoslezský kraj a SFŽP (www.verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz). 
Příkladem dotace, kterou lze poskytnout ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územně samosprávného 
celku je dotace poskytovaná provozovatelům zoologických zahrad na jejich provoz (srov. § 14 zákona o 
ZOO).
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prostředí. Program Zelená úsporám využívá prostředky z prodeje emisních kreditů 

podle Kjótského protokolu a jeho cílem je zlepšit kvalitu ovzduší prostřednictvím 

podpory instalace zdrojů vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a investice 

do energetických úspor při výstavbě i rekonstrukcích budov. Prostředky z Operačního 

programu Životní prostředí jsou poskytovány z evropských fondů - Fondu soudržnosti a 

Evropského fondu pro regionální rozvoj - a v období let 2007 – 2012 dosahují výše 

téměř 5 mld. eur. Tento operační program se člení na tzv. prioritní osy, z nichž jsou 

financovány programy podle jednotlivých složek životního prostředí (např. Prioritní osa 

2 – zlepšování kvality ovzduší, Prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny).246

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce jsou prostřednictvím SFŽP (MŽP je 

zprostředkovatelem) poskytovány granty z Fondu environmentální odbornosti, jimiž 

jsou financovány ty oblasti ochrany životního prostředí, které nemohou být financovány 

z prostředků rozpočtu EU.

Dotacemi se obecně rozumí „peněžní prostředky státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám 

na stanovený účel“.247 V oblasti ochrany životního prostředí jsou dotace poskytovány 

ze státního rozpočtu,248 ze SFŽP, z rozpočtů krajů či obcí249 nebo rozpočtu EU.250

Kromě motivační funkce v podobě vyplacených peněžních prostředků příjemcům 

dotace na předem stanovený účel získávají příjemci další zvýhodnění, a to formou 

osvobození těchto příjmů od daně z příjmů fyzických osob, resp. jejich vyloučení z 

                                               
246 Blíže viz www.sfzp.cz.
247 Srov. § 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech.
248 Ze státního rozpočtu lze poskytnout např. dotace na likvidaci starých radiačních zátěží (srov. § 28 
odst. 2 atomového zákona), dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z 
obnovitelných zdrojů (srov. § 6a zákona o obnovitelných zdrojích), dotace na provozní podporu tepla (§ 
28 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích) apod.
249 Z rozpočtu krajů jsou poskytovány dotace např. na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, podporu projektů v oblasti odpadového hospodářství apod. (www.dotace.plzensky-kraj.cz). 
Příjemci dotací jsou např. obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení (tj. v oblasti ochrany 
životního prostředí různé ekologické organizace, spolky apod.).  
250 V oblasti životního prostředí je jedním ze základních nástrojů EU pro jeho financování v období 2007 
- 2013 Program LIFE+, který poskytuje finanční prostředky především formou grantů. Tento program by 
měl pokračovat i v následujícím období let 2014 – 2020 (podrobněji viz Tisková zpráva Komise ze dne 
12. 11. 2011: Nový program LIFE přináší značné zvýšení prostředků EU na podporu ochrany životního 
prostředí a klimatu, dostupné z 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1526&format=HTML&aged=0&languag
e=CS&guiLanguage=en).
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předmětu daně z příjmů právnických osob.251 Příjemci dotace mohou být obce, svazky 

obcí nebo kraje, občanská sdružení apod. 

Dotace obecně jsou nástroji pozitivní ekonomické stimulace, nelze je ovšem všechny 

hodnotit jako příznivé z hlediska životního prostředí. Existují totiž formy podpory 

z veřejných prostředků, které životní prostředí spíše poškozují a nesplňují tak účel, pro 

který jsou poskytovány. Navíc je takové poskytování finančních prostředků „v přímém 

rozporu s jedním z nejdůležitějších principů ekologické politiky - principem 

„znečišťovatel platí“.“252 Příkladem ekologicky škodlivých dotací v ČR je např. tzv. 

daň ze zelené nafty (srov. podkapitolu 3.8.2).

Návratnou finanční výpomocí jsou podle zákona o rozpočtových pravidlech 

„prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu 

poskytnuté bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je 

povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo 

Národního fondu“.253 Zákon stanoví, kterým subjektům je možné tyto výpomoci 

poskytovat a v některých případech (např. pokud jsou příjemci územní samosprávné 

celky) také vymezuje účel jejich poskytnutí (§ 7 rozpočtových pravidel). 

Charakteristickým znakem, který odlišuje návratné finanční výpomoci od dotací je 

právě nenávratnost dotací. Na oba tyto nástroje však nemá žadatel právní nárok, pokud 

ovšem není ve zvláštním právním předpise stanoveno jinak.254 Jak dotace, tak návratné 

finanční výpomoci jsou účelově vázány. 

Poskytnutí státní záruky upravuje atomový zákon, podle něhož je provozovatel (tj. 

držitel povolení k provozu jaderného zařízení nebo jakékoli činnosti spojené s užíváním 

jaderného zařízení a držitel povolení k přepravě jaderných materiálů) povinen sjednat 

pojištění své odpovědnosti za jadernou škodu. Kromě pojištění může provozovatel 

zajistit svou odpovědnost i jinou formou finančního zajištění. Pokud však nároky na 

náhradu jaderné škody nejsou hrazeny prostřednictvím těchto ekonomických nástrojů, 

poskytuje stát záruku za uspokojení těchto nároků.255 Vzhledem k tomu, že stát 

                                               
251 Srov. § 4 písm. t) a § 18 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů.
252 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 152.
253 Srov. § 3 písm. b) rozpočtových pravidel.
254 Srov. § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel.
255 Stát poskytuje záruku do částky 8 mld. Kč po vyčerpání plnění pojistitele v rozsahu 2 mld. Kč 
v případech jaderných zařízení pro energetické účely, skladů vyhořelého paliva apod., resp. do částky 2 
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v takovém případě plní prostřednictvím prostředků státního rozpočtu, tj. z veřejných 

zdrojů, je tento nástroj zařazen mezi nástroje veřejné podpory. 

Dalším z nástrojů této kategorie je (finanční) příspěvek při vyřazení autovraku,256

lidově označovaný jako „šrotovné“. Příspěvek je poskytován ze zvláštního účtu SFŽP 

ve dvou případech: zaprvé žadateli (fyzické osobě), která požádala o registraci nového 

vozidla kategorie M1 splňujícího emisní limity stanovené zákonem, jehož pořizovací 

cena nepřesáhla 500 000 Kč a zároveň odevzdala autovrak starší deset let, jehož 

vlastníkem byla alespoň dva roky, a to v průběhu šesti měsíců před nebo šesti měsíců po 

nákupu tohoto nového vozidla. Dále je příspěvek poskytován fyzické osobě na nákup 

nového vozidla kategorie M1, jehož pořizovací cena nepřesáhla 700 000 Kč a které je 

poháněno elektřinou, stlačeným plynem nebo má hybridní pohon. Náležitosti žádosti o 

příspěvek a podrobnosti jeho poskytování by měly být upraveny v nařízení vlády, které 

však zatím nebylo vydáno. Výše příspěvku je stanovena pevnou částkou 30 000 Kč, 

resp. 60 000 Kč ve druhém případě. Tento nástroj byl do zákona o odpadech zaveden 

v rámci souboru opatření ke zmírnění dopadů současné celosvětové hospodářské krize 

na ČR.257

Poslední skupinou nástrojů přímé podpory jsou podpory poskytované vlastníkům, 

případně jiným osobám, z důvodu omezení jejich vlastnického práva 

odůvodněného ochranou životního prostředí a přírodních zdrojů. Jak již bylo uvedeno 

v kapitole 2.3, jsou poskytovány formou finančních příspěvků a jsou v zásadě 

nenárokovým plněním, tj. oprávněným osobám nevzniká (až na výjimku258) na jejich 

poskytnutí právní nárok (srov. úpravu v jednotlivých právních předpisech). Příspěvky 

plní funkci kompenzační, neboť jsou jimi vyrovnávány zvýšené náklady vynaložené 

dotčenými osobami v souvislosti s ochranou životního prostředí nebo v důsledku 

                                                                                                                                         
mld. Kč po vyčerpání plnění pojistitele v rozsahu 300 mil. Kč v případech ostatních jaderných zařízení (§ 
37 odst. 1 a § 35 atomového zákona). 
256 Srov. § 37d zákona o odpadech.
257 Srov. zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, ve znění pozdějších 
předpisů. V literatuře se objevily pochybnosti o povaze tohoto nástroje. J. a L. Bahýlovi uvádí, že 
„zákonné ustanovení zvýhodňuje (co do výše státního příspěvku) nákup vozidel s alternativním pohonem, 
což je však jediný „ekologický“ rys šrotovného. Primární účel zakotvení tohoto ekonomického nástroje 
však je evidentně zcela jiný než zájem na ochraně životního prostředí, a sice oživení automobilového 
průmyslu.“ BAHÝL, Ján; BAHÝLOVÁ, Lenka. Využití ekonomických nástrojů při nakládání 
s autovraky. In TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, sborník z 
mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 244.
258 Touto výjimkou je podpora výsadby minimálního podílu zpevňujících a melioračních dřevin při 
obnově lesních porostů (srov. § 24 odst. 2 lesního zákona).
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zhoršení podmínek výkonu činností těmito osobami jinak obvykle prováděnými, k nimž 

dochází vzhledem k přijatým opatřením apod.259 Jsou poskytovány v souvislosti s 

provedením opatření ve veřejném zájmu a plní motivační funkci, byť je odlišná míra její 

intenzity.260 Tyto nástroje jsou řazeny mezi nástroje pozitivní stimulace a jsou hrazeny z 

prostředků státního rozpočtu, resp. z rozpočtu SFŽP (srov. § 46 lesního zákona, § 3 

odst. 5 zákona o ochraně ZPF apod.), přičemž podrobnosti týkající se jejich poskytování 

a kontroly jejich využití ve většině případů stanoví vláda nařízením. Některé nástroje 

mohou být poskytovány jednorázově, jiné v podobě opakujících se plnění během 

určitého období (srov. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Podrobněji k těmto 

nástrojům ve vztahu k půdě a pozemkům srov. 4.4.4.1. 

Mezi nástroje přímé veřejné podpory lze podle mého názoru zařadit také ceny

veřejnoprávní povahy, které jsou regulovány formou tzv. věcně usměrňované ceny 

určené státem prostřednictvím cenových orgánů (MF) výměrem v Cenovém věstníku. 

„Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání 

cen. Tyto podmínky jsou a) maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve 

vymezeném období, nebo b) maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny 

zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období, nebo c) závazný postup při tvorbě 

ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny.“261 Názory 

na zařazení cen mezi ekonomické262 nástroje se v odborné literatuře různí.263 Příkladem 

                                               
259 Vlastníkovi, resp. nájemci pozemku může být způsobena újma např. omezením nebo vyloučením 
určitého způsobu obdělávání pozemku (srov. finanční příspěvek k provádění péče o pozemky z důvodu 
ochrany přírody nebo při zdržení se určité činnosti podle § 68 odst. 2 a § 69 zákona o ochraně přírody a 
krajiny), provedením náhradního ochranného opatření (§§ 49, 50 a 69 zákona o ochraně přírody a krajiny) 
apod. K úhradě zvýšených nákladů v souvislosti s hospodařením v lesích jsou poskytovány příspěvky 
podle § 46 lesního zákona, k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu srov. § 102 vodního zákona. 
260 Podle M. Kusáka „Nejvýznamnější funkce ekonomických nástrojů, funkce stimulační, je nejvíce 
patrná u příspěvků poskytovaných za omezení dobrovolné (..)... naproti tomu příspěvky poskytované za 
„autoritativní“ omezení vlastnického práva mají za cíl spíše částečně vyrovnat ekonomicky zhoršené 
postavení zatížených vlastníků.“ (srov. KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany 
životního prostředí a přírodních zdrojů. České právo životního prostředí, 2005, č. 1, s. 71).
261 Srov. § 6 zákona o cenách.
262 Cena jako ekonomický nástroj ochrany životního prostředí je uvedena např. v díle kolektivu autorů 
Masarykovy univerzity (PEKÁREK, Milan aj. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2009, 323 s. ISBN 978-80-210-4926-0, s. 34 – 36). Shodně také např. F. 
Dienstbier zařazuje regulované ceny mezi nástroje přímé finanční podpory a cenové úhrady
soukromoprávního charakteru jako platby k ochraně životního prostředí (srov. DIENSTBIER, Filip. 
Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. Disertační práce. Brno, 2006. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupný také z WWW: <http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/>, 
s. 28 a 42). M. Sobotka uvádí, že se v případě vodného a stočného„…nejedná o skutečný ekonomický 
nástroj ochrany přírodního zdroje, ale spíše o cenu…“. (Srov. SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické
nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae –
IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 163).
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jsou platby za dodávku pitné vody a odtok odpadní vody (vodné a stočné), regulace cen 

pro vody povrchové apod.264

Regulované ceny se v ČR dále uplatňují např. v oblasti hospodaření s energií, resp. 

s obnovitelnými zdroji energie265 podle zákona o obnovitelných zdrojích.266 Jedná se o 

podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, která zahrnuje jak 

garantované výkupní ceny, tak tzv. zelené bonusy. S účinností od 1. ledna 2013, resp. 

1. ledna 2015 bude zákon o obnovitelných zdrojích zrušen a právní úprava těchto 

nástrojů bude obsažena v novém zákonu o podporovaných zdrojích energie. Podle 

dosavadní právní úpravy si výrobce elektřiny může vybrat formu podpory, která je 

nastavena pro různé kategorie obnovitelných zdrojů odlišně. Podpora se vztahuje pouze 

na elektřinu vyrobenou v zařízeních na území ČR. Cílem těchto nástrojů je především 

zlepšit konkurenceschopnost elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů ve srovnání s 

elektřinou z tradičních zdrojů.

Podle dosavadní právní úpravy má provozovatel regionální distribuční, resp. 

přenosové soustavy zákonnou povinnost vykupovat veškerou elektřinu vyrobenou z 

obnovitelných zdrojů, která je předmětem podpory, pokud výrobce tuto elektřinu nabídl, 

a to za zákonem stanovených podmínek. Výkupní ceny jsou garantovány267 a 

každoročně je stanoví na základě § 6 zákona o obnovitelných zdrojích svým 

                                                                                                                                         
263 V. Máca k tomu uvádí, že: „O povaze tohoto nástroje lze ovšem vyslovit určité pochybnosti, neboť 
samotné autoritativní stanovení ceny státem je jen těžko možné považovat za ekonomický nástroj, jedná se 
spíše o nástroj přímé regulace. Z hlediska účelu se ovšem v řadě případů o určitou formu podpory jednat 
bude, nicméně rozhodování o tom, zda jde o státní podporu, představuje samostatnou otázku.“ (MÁCA, 
Vojtěch. Právní úprava ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v České republice. Praha, 
2008. Disertační práce.Univerzita Karlova. Právnická fakulta, s. 56).
264 Srov. BĚLOHLÁVEK, Alexander J.; HÓTOVÁ, Renata. Cenová regulace z pohledu tuzemské, 
komunitární a mezinárodní úpravy a ochrany investic. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2008, XX, 356 s. ISBN 
978-80-7208-676-4, s. 34.
265 Obnovitelnými zdroji energie jsou „obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie 
větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, 
energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu“ (srov. § 2 odst. 
1 zákona o obnovitelných zdrojích). 
266 Na provázanost problematiky veřejné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů s právem EU 
upozorňuje předseda vlády ve vyjádření k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o 
obnovitelných zdrojích a dalších zákonů (viz nález ÚS č. 220/2012 Sb. ze dne 15. 5. 2012 (Pl. ÚS 
17/11)), zmiňuje též dokument Komise 2008/C82/01 „Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu 
životního prostředí“. 
267 Garance výše výkupních cen směřuje k tomu, aby byla dosažena patnáctiletá doba návratnosti investic, 
a dále minimální výše výnosů za jednotku elektřiny po dobu 15 let od uvedení zařízení do provozu (§ 6 
zákona).
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rozhodnutím ERÚ.268 ERÚ může podle novely zákona o obnovitelných zdrojích, zákona 

č. 137/2010 Sb., upravit, resp. snížit tyto ceny elektřiny vyrobené z nových 

fotovoltaických zdrojů meziročně o více než 5% tak, aby byly v souladu s principy 

používanými pro ostatní druhy obnovitelných zdrojů energie. Důvodem přijetí této 

novely byl masivní nárůst žádostí o připojení fotovoltaických elektráren, k němuž 

docházelo v důsledku snížení nákladů na jejich výstavbu (zlevnění cen fotovoltaických 

panelů a dalšího zařízení) v kombinaci s výhodně nastavenou podporou státu na výrobu 

elektřiny z těchto zdrojů. Výroba elektřiny z jiných obnovitelných zdrojů tak byla 

značně znevýhodněna.

S úhradou výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsou vyšší než v 

případě elektřiny vyrobené z neobnovitelných zdrojů, jsou na straně provozovatele 

regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy spojeny zvýšené 

náklady. Tyto náklady však nejdou k tíži těchto subjektů, nýbrž jsou promítnuty v 

příspěvku na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (a kombinované 

výroby elektřiny a tepla), jenž platí koneční zákazníci a jehož výše je stanovena 

jednotně pro celou ČR.

Druhým ekonomickým nástrojem je zelený bonus, který je časově omezen, neboť 

jeho výše není garantována na dobu delší než jeden rok269 a je určena rozhodnutím 

ERÚ. Jedná se o příplatek k tržní ceně elektřiny, který zohledňuje její kvalitu,270 druh a 

velikost výrobního zařízení apod. Příjemcem zeleného bonusu je výrobce elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, který vyrobenou elektřinu nejprve prodá na trhu za tržní cenu a 

následně obdrží od provozovatele přenosové soustavy bonus. Zelený bonus plní funkci 

motivační a kompenzační, neboť vyrovnává výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů 

rizika, jež jsou spojena s uplatněním takto vyrobené elektřiny na trhu a která jsou vyšší 

než v případě výroby elektřiny z neobnovitelných zdrojů.

                                               
268 K cenám pro rok 2012 srov. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se 
stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a 
tepla a druhotných energetických zdrojů, dostupné z WWW: <http://www.eru.cz/>.
269 Srov. § 2 odst. 2 písm. d) zákona o obnovitelných zdrojích.
270 „Kvalita elektřiny se posuzuje podle míry spolehlivosti a předpověditelnosti dodávek elektřiny a 
regulovatelnosti její výroby. Kvalita se liší podle toho, z jakého zdroje byla vyrobena. Méně kvalitní 
elektřina se prodává za nižší tržní cenu, což znamená, že zelený bonus bude v takovém případě stanoven 
vyšší, aby tento rozdíl dorovnal (neplatí tedy přímá úměrnost: čím nižší kvalita, tím nižší bonus).“ Srov. 
KLOZ, Martin; MOTLÍK, Jan aj. Využívání obnovitelných zdrojů energie: právní předpisy s komentářem. 
Praha: Linde, 2007, 511 s. ISBN 978-80-7201-670-9, s. 56.  
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Obě formy podpory jsou zakotveny také v novém zákoně o podporovaných zdrojích 

energie. Kromě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se rozšiřuje aplikace zelených 

bonusů na podporu výroby tepla, biometanu, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

a výrobu elektřiny z druhotných surovin. Výši zeleného bonusu pro následující 

kalendářní rok i výkupní ceny stanoví ERÚ, přičemž postupuje podle zákona o cenách 

(§ 12 odst. 9). Je zachována garance výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to 

jednak patnáctiletá prostá návratnost investic, jednak minimální výše výnosů za 

jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů, která se každoročně navyšuje o 2%. Zákon 

dále obsahuje limity pro stanovení maximální výše výkupních cen a zelených bonusů 

(jak v procentech pro výkupní ceny, tak pevnou částkou 4 500 Kč/MWh; § 12). 

Od věcně usměrňovaných cen je třeba odlišit ceny ve smyslu platby za poskytnuté 

služby, které mají soukromoprávní charakter. Příkladem je úhrada za shromažďování, 

sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,271 vybíraná na 

základě písemné smlouvy uzavřené mezi obcí a poplatníkem.

3.8.2 Nástroje nepřímé veřejné podpory

Do této skupiny ekonomických nástrojů zařazuji různé druhy úlev, které bývají 

zakotveny jak pro daně, tak pro poplatky. Jedná se o nástroje veřejné podpory, jimiž 

jsou poplatkoví a daňoví poplatníci stimulováni k činnostem příznivějším z hlediska 

ochrany životního prostředí, resp. jsou jim kompenzována znevýhodnění odůvodněná 

touto ochranou. Motivační funkce se u těchto nástrojů projevuje v závislosti na výši, 

resp. rozsahu úlevy. Úlevy ve prospěch regulovaných subjektů mohou být stanoveny 

právním předpisem bez dalšího (např. vynětí určité věci z předmětu daně), nebo mohou 

být vázány na splnění zákonem stanovených podmínek (např. odklad nebo prominutí 

poplatkové povinnosti v případě, že povinný subjekt provede opatření ke zlepšení stavu 

životního prostředí, resp. některé z jeho složek). Typickým příkladem jsou daňová 

zvýhodnění podle zákona o dani z nemovitostí (vynětí zákonem stanovených pozemků 

nebo staveb z předmětu daně, resp. jejich osvobození od daně).272

                                               
271 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Nakladatelství 
Karolinum. Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA, 2001, č. 3-4, s. 163.
272 Podrobněji k daňovým zvýhodněním srov. § 10 odst. 2 lesního zákona a § 2 odst. 2 písm. b) a c) 
zákona o dani z nemovitostí a kapitolu 4.4.4.2.
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Tyto ekonomické nástroje jsou promítnutím zásady znečišťovatel platí v negativní 

formě. Regulované subjekty jsou stimulovány k environmentálně příznivému chování, a 

to především formou

a) vynětí určité činnosti, výrobku nebo služby z předmětu daně nebo poplatku, 

b) osvobození od daně či poplatku, 

c) snížení sazby daně nebo poplatku,

d) slevy na dani,

e) uznatelnosti nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve vztahu k 

životnímu prostředí, 

f) odkladu nebo prominutí placení daně nebo poplatku,

g) vrácení již zaplacené daně nebo poplatku.273

Téměř všechny zákony ukládající poplatkovou povinnost obsahují zároveň úlevy od 

placení těchto poplatků (např. pro oblast ochrany ovzduší, vod, ZPF, lesního zákona 

apod.). Nikoli všechny z nich jsou však odůvodněny ochranou životního prostředí.274

V posledních novelizacích daňových zákonů je možné vypozorovat tendenci 

eliminovat výjimky ze zdanění, které měly určitou souvislost s ochranou životního 

prostředí (např. došlo ke zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty u výrobků 

šetrných k životnímu prostředí275 nebo ke zrušení osvobození od daně z příjmů 

fyzických i právnických osob pro příjmy z provozu zařízení využívajících alternativní 

(obnovitelné) zdroje energie,276 zrušené zákonem č. 402/2010 Sb. s účinností od 1. 

ledna 2011).

                                               
273 Srov. např. odklad placení části poplatků za znečišťování ovzduší, resp. jejich následné prominutí (§§ 
21 a 22 zákona o ochraně ovzduší účinného do 31. 8. 2012, odklad placení až 80% výše poplatků za zdroj 
znečištění podle § 96 vodního zákona). V případě, že znečišťovatel dodrží zákonem stanovené podmínky, 
je mu prominuta výše poplatku, která mu byla odložena (srov. § 97 vodního zákona).  
274 Srov. např. § 9 odst. 4 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., podle něhož jsou od poplatku za jízdu po 
území národního parku osvobozeny osoby tělesně postižené. Obdobně též osvobození od poplatků na 
podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (§ 37e odst. 2 zákona o odpadech). 
275 Srov. § 47 odst. 3 a Přílohu č. 2 zákona o DPH ve znění zákona č. 456/2011 Sb. Snížená sazba daně z 
přidané hodnoty pro služby zde uvedené činí 14% (do 31. prosince 2012). Konečná úprava daňových 
sazeb účinných od 1. 1 .2013 však bude záviset na dalších novelách zákona o DPH.
276 Tj. malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních 
zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na jiné způsoby výroby 
elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených 
zvláštním právním předpisem, zařízení na využití geotermální energie (srov. § 4 odst. 1 písm. e) a § 19 
odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 402/2010 Sb.). Příjmy z 
provozu těchto zařízení byly osvobozeny v kalendářním roce, kdy byly poprvé uvedeny do provozu a v 
bezprostředně následujících pěti letech. Jednalo se však o fakultativní ustanovení, neboť poplatník si 
mohl vybrat, zda osvobození uplatní či nikoli (druhou variantu volili ti poplatníci, u nichž výdaje na 
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a) vynětí určité činnosti, výrobku nebo služby z předmětu daně nebo poplatku

Tato kategorie úlev se vyskytuje jak v právní úpravě poplatků (např. vodní zákon), 

tak v daňových zákonech (především v rámci daně z příjmů či daně z nemovitostí). 

Úlevy jsou stanoveny mj. pro případy, kdy jsou administrativní náklady na správu daně 

nebo poplatku vyšší než eventuální výnos z nich. 

Tak např. předmětem poplatku za odebrané množství podzemní vody není odběr 

podzemní vody do limitu 500 metrů krychlových měsíčně nebo do 6000 metrů 

krychlových vody ročně. Dále jsou od poplatkové povinnosti osvobozeny odběry pro 

účely např. získání tepelné energie. Důvodem pro vynětí těchto odběrů je tak kromě 

množství odebírané vody, které (pravděpodobně) nemá negativní dopad na vydatnost 

zdroje pitné vody také administrativní náročnost správy takového poplatku. 

Příjmy, které nejsou předmětem daní z příjmů, jsou vymezeny v § 3 odst. 4 zákona 

o daních z příjmů, nicméně tyto příjmy mohou být předmětem daně dědické nebo 

darovací.277 Předmětem daně z příjmů fyzických osob, které provozují zařízení na 

ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, není příjem získaný nabytím 

daru v souvislosti s provozováním těchto činností (srov. § 3 odst. 4 písm. a) zákona o 

daních z příjmů). Daňově zvýhodněny jsou tedy příjmy fyzických osob, které provozují 

např. útulky pro opuštěná zvířata nebo chovatelské stanice na základě živnostenského 

oprávnění. 

U poplatníků – právnických osob, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem 

podnikání, nejsou předmětem daně z příjmů příjmy z činností vyplývajících z jejich 

poslání278 ani jejich příjmy z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního 

rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce, z prostředků poskytnutých státními fondy 

apod. Dále nejsou předmětem daně „příjmy krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo 

podílu na nich, výnosu poplatků a peněžních odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů 

příjmem kraje a obce“(§ 18 odst. 4 písm. b)). Z hlediska ochrany životního prostředí se 

jedná např. o část výnosů poplatků za trvalé či dočasné odnětí pozemků určených k 

                                                                                                                                         
pořízení některého zařízení alternativního zdroje energie převyšovaly předpokládané příjmy z jeho 
provozu, a tudíž pro bylo výhodnější o tyto výdaje snížit základ daně).
277 Srov. § 6 odst. 3 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.
278 Zákonnou podmínkou je, že náklady (výdaje) vynaložené podle zákona o daních z příjmů v 
souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší, přičemž činnosti, které jsou posláním těchto 
poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými 
listinami (srov. § 18 odst. 4 a odst. 8 zákona). Těmito subjekty jsou např. obce a kraje, v oblasti ochrany 
životního prostředí např. různé ekologické organizace. 
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plnění funkcí lesa nebo odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí půdy ze ZPF, které jsou 

příjmem obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí.

Předmětem daně nejsou ani příjmy z vlastní činnosti SÚRAO (s výjimkou příjmů 

podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 zákona o daních z 

příjmů). SÚRAO jako organizační složka státu je sice poplatníkem daně z příjmů 

právnických osob, nicméně její příjmy, které mají charakter rezervy na výdaje 

budoucích období (zejména za účelem odstraňování radioaktivních odpadů), jsou 

vyňaty z předmětu této daně. 

Řada daňových úlev je obsažena v právní úpravě daně z nemovitostí (srov. 4.4.4.2).

Podpůrně lze z hlediska ochrany životního prostředí zařadit mezi ustanovení s 

environmentálními prvky také vyloučení dotací, příspěvků a podpor ze státního 

rozpočtu, podpor z rozpočtu státních fondů (tj. z hlediska ochrany životního prostředí ze 

SFŽP) a podpor z rozpočtů dalších subjektů a prostředků poskytnutých z rozpočtu EU z 

předmětu daně darovací (srov. § 6 odst. 3 písm. d), e) a f) zákona o dani dědické, 

darovací a z převodu nemovitostí).

Neshoduji se s názorem F. Dienstbiera,279 který spatřuje environmentální aspekty 

silniční daně ve vyloučení zemědělských a lesnických traktorů a dalších vozidel z 

předmětu této daně, neboť právě tato vozidla ve zvýšené míře znečišťují výfukovými 

plyny ovzduší a rovněž zatěžují pozemní komunikace.

b) osvobození od daně či poplatku

Velmi častým druhem úlevy od plnění poplatkové nebo daňové povinnosti je 

osvobození, které může vyplývat ze zákona bez dalšího či může být zákonem vázáno na 

splnění v něm stanovených podmínek (např. podáním žádosti o osvobození ze strany 

povinného subjektu280). Tak např. v oblasti ochrany vod je od poplatku za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových osvobozeno vypouštění v případě, že dojde u 

některé zpoplatněné látky ke snížení jejího celkového vypouštěného množství oproti 

předcházejícímu kalendářnímu roku o více než 50 %;281 od poplatku za využívání 

zdroje přírodní minerální vody je osvobozen odběr minerální vody fyzickými 

                                               
279 Srov. DIENSTBIER, Filip. Environmentální aspekty současné české daňové soustavy. Právo a 
podnikání. 2004, č. 1, s. 20.
280 Srov. např. osvobození od úhrady z dobývacího prostoru, o nějž žádá těžební společnost (§ 32a odst. 3 
horního zákona). 
281 Srov. § 90 odst. 4 vodního zákona.
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osobami pro jejich osobní potřebu při splnění dalších zákonných podmínek.282

K osvobození od poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních srov. § 100 vodního zákona.283

Od daně z příjmů právnických osob jsou osvobozeny příjmy státních fondů, tj. z 

hlediska ochrany životního prostředí veškeré příjmy SFŽP.284 Dále je osvobozen jednak 

výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového 

zákona, jednak příjmy plynoucí z příspěvků výrobců provozovatelům kolektivního 

systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 

nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu, a to za podmínky, 

že jsou zaregistrováni podle zákona o odpadech.285 Vzhledem k tomu, že tyto příspěvky 

musí provozovatelé kolektivního systému použít v tom kalendářním roce, v němž 

vznikne povinnost odebrat a odstranit elektrozařízení uvedené na trh, nelze je zatížit 

daní z příjmů, neboť by se tím zvýšila výše příspěvků. Předmětem daně z příjmů 

právnických osob jsou vždy příjmy z členských příspěvků, mohou však být v zákonem 

stanovených případech od daně osvobozeny.286 Konečně jsou od daně z příjmů 

osvobozeny dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, rozpočtu obce, kraje, státního 

fondu apod. (srov. § 4 odst. 1 písm. t) zákona). 

Řadu environmentálních prvků vykazuje také daň z nemovitostí. Povinnost platit 

tuto daň má fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku či stavby, resp. 

má k nemovitosti jiný právní vztah (nájem, držba apod.). Osvobození od daně 

z pozemků je uvedeno v podkapitole 4.4.4.2. Pokud jde o daň ze staveb, projevuje se 

                                               
282 Odběr musí být prováděn z historicky volně přístupného zdroje nebo ze zdroje nově získaného z již 
využívané zřídelní struktury v rozsahu nepřesahujícím 10 % vydatnosti zdroje, nejvýše však 6 l/min., 
ovšem pouze za podmínky, že bylo uživateli zdroje uloženo v povolení, aby těmto osobám umožnil 
bezplatný odběr minerální vody (srov. § 12 odst. 5 a § 20 odst. 5 lázeňského zákona).
283 Od poplatku je ze zákona osvobozeno vypouštění z jednotlivých staveb pro bydlení a pro individuální 
rekreaci, vypouštění nevyužitých minerálních vod apod. Pro ostatní případy je stanoven poplatek ve výši 
350 Kč za každého 1 ekvivalentního obyvatele podle kapacity zařízení určeného k čištění odpadních vod 
za kalendářní rok (srov. § 100 odst. 2 a 3 vodního zákona). 
284 Příjmy SFŽP tvoří poplatky, odvody, pokuty, dotace, podíly na výnosu daní, úvěry od právnických 
osob, příspěvky a další příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých úsecích 
životního prostředí (srov. § 2 zákona o SFŽP). Tyto příjmy jsou účelově vázány k ochraně životního 
prostředí.
285 Srov. § 19 odst. 1 písm. e), písm. p) a písm. zc) zákona o daních z příjmů.
286 Srov. § 19 odst. 1 písm. a), podle něhož jsou od daně osvobozeny členské příspěvky přijaté např. 
občanským sdružením ve smyslu § 20f občanského zákoníku, jimiž jsou např. spolky, svazy, kluby apod. 
V oblasti ochrany životního prostředí se jedná např. o Český rybářský svaz, Moravský rybářský svaz, 
Českomoravskou mysliveckou jednotu apod.
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negativní forma zásady znečišťovatel platí287 osvobozením staveb sloužících výlučně k 

účelům zlepšení stavu životního prostředí (analogicky k § 4 odst. 1 písm. h) zákona o 

dani z nemovitostí288). Motivační funkci plní osvobození staveb, u nichž došlo ke 

změně způsobu vytápění (přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné 

zdroje energie, jehož cílem je zlepšit stav ovzduší) nebo ke snížení tepelné náročnosti 

stavby stavebními úpravami, a to za podmínky, že na tyto úpravy bylo vydáno stavební 

povolení.289 Daňové úlevy ve formě osvobození od daně ze staveb, včetně povinnosti 

poplatníka podat v takovém případě daňové přiznání, jsou upraveny obdobně jako u 

osvobození od daně z pozemků. Podmínkou pro jejich osvobození však je, že nesmí být 

využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. Kromě ustanovení primárně 

směřujících k ochraně životního prostředí obsahuje platná právní úprava také 

ustanovení se spíše podpůrnou funkcí (ve vztahu k ochraně životního prostředí lze 

podpůrně např. aplikovat osvobození pro stavby tvořící jeden funkční celek se stavbou 

ve vlastnictví sdružení občanů, obecně prospěšných společností a nadací (srov. § 9 odst. 

1 písm. f)).  

Ochrana životního prostředí je promítnuta jak v právní úpravě daně dědické, tak 

daně darovací, a to negativní formou zásady znečišťovatel platí. Od těchto daní je totiž 

osvobozeno bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou, která byla založena nebo 

zřízena k zabezpečování činnosti v oblasti ekologie,290 ochrany opuštěných zvířat nebo 

ohrožených druhů zvířat, a to za předpokladu, že je takový majetek určen k 

zabezpečování této činnosti.291 Na nabytí majetku fyzickou osobou ke stejným účelům 

se osvobození od daně darovací ani od daně dědické neuplatňuje. Žádné 

environmentální prvky nevykazuje daň z převodu nemovitostí.

V právní úpravě daně silniční se zásada znečišťovatel platí projevuje především 

negativní formou. Od daně jsou mimo jiné osvobozena vozidla zajišťující linkovou 

                                               
287 BOHÁČ, Radim. Ochrana životního prostředí v daňových zákonech. Daně – odborný časopis pro 
daňové právo a praxi. 2004, č. 10-11, s. 10.
288 Osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 2 písm. m) zákona se vztahuje na stavby, jejichž 
taxativní výčet je uveden v § 1 odst. 2 vyhlášky č. 12/1993 Sb. 
289 Srov. § 9 odst. 1 písm. r) zákona o dani z nemovitostí. Toto osvobození je zákonem časově omezeno.
290 Pojem ekologie se kromě zákona o dani dědické a darovací vyskytuje v zákoně o daních z příjmů 
(„ekologické účely“), nicméně tento pojem není v daňových zákonech nijak vymezen. V této souvislosti 
odkazuji na rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Ca 1/2004 podle něhož je 
třeba pojem ekologie pro účely osvobození od daně darovací interpretovat jako ochrana životního 
prostředí. 
291 Srov. § 20 odst. 4 písm. a) zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.
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osobní vnitrostátní přepravu292 za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80% 

kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období, jímž je 

kalendářní rok. Dále jsou od daně osvobozena vozidla využívající alternativní zdroje 

energie, a to vozidla na elektrický pohon, vozidla na hybridní pohon kombinující 

spalovací motor a elektromotor nebo vozidla, která používají jako palivo zkapalněný 

ropný plyn.293

Dalšími nepřímými daněmi jsou spotřební daně.294 Zásada znečišťovatel platí se ve 

své negativní formě projevuje pouze v právní úpravě daně z minerálních olejů, a proto 

bude dále pojednáno pouze o této dani. Od daně z minerálních olejů jsou osvobozeny 

minerální oleje splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, stanovená zákonem o ochraně 

ovzduší, vyráběná, nabízená k prodeji a používaná pro výrobu tepla, elektřiny nebo 

pohon motorů.295 Dále jsou od daně osvobozeny minerální oleje používané jako 

pohonná hmota pro leteckou dopravu a letecké práce nebo vodní dopravu (s výjimkou 

soukromého rekreačního létání a soukromých rekreačních plavidel, § 49 odst. 10 až 13 

zákona). Tyto činnosti, resp. služby jsou tak zvýhodněny obdobně jako v případě právní 

úpravy daně z přidané hodnoty, nicméně zákon o spotřebních daních neklade důraz na 

hromadnost a pravidelnost takové dopravy (hromadná a pravidelná letecká a vodní 

přeprava osob podléhá snížené sazbě daně z přidané hodnoty, viz příloha č. 2 zákona o 

DPH). Podle mého názoru by však vzhledem k nepříznivému vlivu letecké dopravy na 

kvalitu ovzduší a vodní dopravy na kvalitu vod, bylo vhodnější zatížit používání 

minerálních olejů pro tyto účely spotřební daní.

Negativní forma zásady znečišťovatel platí se uplatňuje také v právní úpravě 

energetických daní, a to formou osvobození od daně. Od daně ze zemního plynu a 

některých dalších plynů296 je osvobozen plyn určený pro výrobu tepla v domácnostech 

                                               
292 Linkovou osobní dopravou se rozumí „pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase 
dopravní cesty, při které cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách“ (srov. § 2 odst. 
7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů). Nárok na osvobození od 
daně silniční má pouze takový provozovatel osobní linkové dopravy, který k tomu má licenci udělenou 
MD.
293 K osvobození od daně srov. § 3 písm. c) a f) zákona. Zkapalněný ropný plyn bývá označován jako 
LPG. Viz § 3 písm. c) a f) zákona o dani silniční. Příkladem vozidel na elektrický pohon jsou např. 
trolejbusy a elektromobily.
294 Spotřebními daněmi jsou daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a z meziproduktů 
a daň z tabákových výrobků.
295 Jedná se o minerální oleje uvedené v § 49 odst. 14 a odst. 17 až 20 zákona o spotřebních daních.
296 V této souvislosti je třeba poznamenat, že v českém právním řádu bylo zdanění zemního plynu a 
některých dalších plynů upraveno již před přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to v zákoně 
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nebo domovních kotelnách, plyn určený k výrobě elektřiny apod. za podmínek 

stanovených zákonem. Od daně z pevných paliv jsou osvobozena paliva použitá např. 

k výrobě elektřiny, koksu apod. Osvobození se vztahuje i na pevná paliva do výše 

technicky zdůvodněných skutečných ztrát při dopravě a skladování. Negativní forma 

zásady znečišťovatel platí je promítnuta také u daně z elektřiny, neboť od daně je 

osvobozena elektřina ekologicky šetrná (pocházející např. ze sluneční, větrné či 

geotermální energie, vyrobené ve vodních elektrárnách, z biomasy, z emisí metanu z 

uzavřených uhelných dolů nebo z palivových článků). Od daně je osvobozena také 

elektřina vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam i spotřebována. Od odvodu 

z elektřiny ze slunečního záření je osvobozena elektřina vyrobená ve výrobně 

s výkonem výrobny do 30 kW.

c) snížení sazby daně nebo poplatku

Příkladem snížení sazby poplatku je právní úprava poplatku za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. Jedná se o obdobný přístup, jaký se uplatňoval 

podle již zrušeného zákona o ochraně ovzduší u poplatků za znečišťování ovzduší. 

Znečišťovatel není povinen platit tento poplatek v případě, že u některé látky 

podléhající zpoplatnění dojde ke snížení jejího celkového vypouštěného množství o 

polovinu, resp. výše poplatku se snižuje o dvojnásobek, pokud se množství vypouštěné 

látky snížilo o 20 až 50% (srov. § 90 odst. 4 vodního zákona). 

Sníženou sazbu daně ve vztahu k ochraně životního prostředí upravuje zákon o dani 

z přidané hodnoty, a to pro určité zboží297 nebo službu298 příznivé z hlediska životního 

prostředí. Zásada znečišťovatel platí se tak uplatňuje v negativní formě. V této 

souvislosti je však třeba upozornit na to, že tato právní úprava bude ke dni 1. ledna 2013 

zrušena.299 Nejenže došlo touto novelou zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2012 ke 

zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 10% na 14%, ale zároveň by měla být 
                                                                                                                                         
o spotřebních daních. Ze zákona o spotřebních daních byla dosavadní právní úprava tímto zákonem 
odstraněna. 
297 Jedná se o palivové dřevo, dřevní štěpky nebo třísky, piliny apod. využívané jako palivo.
298 Jedná se o odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi, 
sběr,  přeprava a příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu, pozemní (tj. silniční a železniční), 
vodní a letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. U dopravy se musí jednat o 
dopravu pravidelnou a hromadnou; pokud by se jednalo sice o dopravu hromadnou, ovšem jednorázového 
charakteru (např. zájezd), bude podléhat základní sazbě daně. 
299 Srov. část šestou, čl. X. zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 456/2011 
Sb.
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základní a snížená sazba daně s účinností od 1. ledna 2013 sjednocena na jednotnou 

sazbu ve výši 17, 5%. Konečná úprava daňových sazeb účinných od 1. 1. 2013 však 

bude záviset na dalších novelách zákona o DPH, které jsou v současnosti 

v legislativním procesu.

d) sleva na dani

Institut slevy na dani se uplatňuje u silniční daně, kdy je daňově zvýhodněn 

ekologicky šetrný způsob dopravy, který je kombinací silniční dopravy s dopravou 

vodní nebo železniční,300 pro niž zákon stanoví slevu na dani. Výše slevy odvisí od 

toho, zda je vozidlo ke kombinované dopravě využíváno výlučně (sleva na dani ve výši 

100%) či podle počtu uskutečněných jízd (sleva na dani je odstupňována podle počtu 

jízd v kombinované dopravě, srov. § 12 odst. 2 a 3 zákona), resp. podle počtu ujetých 

kilometrů na území ČR.

e) odpočitatelnost a uznatelnost nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve 

vztahu k životnímu prostředí 

Zvýhodnění v rámci platné právní úpravy daní z příjmů představují tzv. 

nezdanitelné části základu daně.301 Poplatníkovi, který je fyzickou osobou, je 

umožněno, aby si od základu daně z příjmů odečetl hodnotu darů poskytnutých na 

ochranu zvířat a jejich zdraví a na účely ekologické, a to zákonem uvedeným 

příjemcům: obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem 

na území ČR a právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle 

zvláštního zákona. Dále si poplatník může odečíst hodnotu darů poskytnutých fyzickým 

osobám s bydlištěm na území ČR, které provozují zařízení na ochranu opuštěných zvířat 

nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení. Podmínkou odpočtu je, 

že úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí 

alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků 

živelní pohromy, ke které došlo na území ČR nebo členského státu. V úhrnu lze odečíst 

nejvýše 15 % ze základu daně (srov. § 15 odst. 1 zákona). Takový dar není předmětem 

                                               
300 K tzv. kombinované dopravě srov. § 12 odst. 1 zákona.  
301 Základ daně z příjmů fyzických osob se skládá z dílčích základů daně, tj. základů daně za jednotlivé 
druhy příjmů podle § 6 až10 zákona o daních z příjmů. 
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daně z příjmu fyzických osob podporujících aktivity k ochraně životního prostředí. Dar 

musí být poskytnut dárcem bez jakéhokoli protiplnění a bezpodmínečně.

Obdobně umožňuje zákon právnickým osobám (s výjimkou právnických osob 

nezaložených nebo nezřízených za účelem zisku), aby si od základu daně odečetly jako 

tzv. položku snižující základ daně hodnotu darů poskytnutých jednak zákonem 

stanoveným osobám (obce, kraje, organizační složky státu apod.) na zákonem 

vymezené účely (na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely ekologické), jednak 

hodnotu darů poskytnutých fyzickým osobám provozujícím zařízení na ochranu 

opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat na provoz těchto zařízení. Podmínkou 

je, aby hodnota daru dosahovala alespoň 2000 Kč (srov. § 20 odst. 8 zákona), 

maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Na druhou stranu 

právnické osoby nezaložené nebo nezřízené za účelem zisku mohou dávat dary, 

„…ovšem hodnota těchto darů není v žádném případě daňově účinná“.302

Také právní úprava výdajů, resp. nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

vykazuje environmentální prvky. Po zjištění základu daně lze odečíst výdaje, resp. 

náklady vynaložené na provoz vlastního zařízení na ochranu životního prostředí podle 

zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech apod. (srov. § 24 odst. 2 písm. g) zákona 

o daních z příjmů). Tímto zařízením může být např. zařízení snižující obsah emisí látek 

znečišťujících ovzduší (filtry), spalovna odpadů nebo čistírna odpadních vod apod.303

Dále je poplatník oprávněn si odečíst také výdaje (náklady), k jejichž úhradě je povinen 

podle zvláštních zákonů (z hlediska ochrany životního prostředí sem lze zařadit 

poplatky, odvody a jiné platby k jeho ochraně). Poplatník je oprávněn si od základu 

daně odečíst také rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové 

účely stanoví zákon o rezervách. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o 

rezervu na odbahnění rybníka podle zákona o rezervách, rezervu finančních prostředků 

na sanaci pozemků dotčených těžbou a rezervu na vypořádání důlních škod podle 

horního zákona a další rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů (např. finanční rezerva na rekultivaci, zajištění péče 

                                               
302 PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů s komentářem: k 1. 9. 2009. 10. aktualiz. vyd. 
Olomouc: ANAG, 2009, 967 s. ISBN 978-80-7263-542-9, s. 299.
303 BOHÁČ, Radim. Ochrana životního prostředí v daňových zákonech. Daně – odborný časopis pro 
daňové právo a praxi. 2004, č. 10-11, s. 12.
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o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle § 49 odst. 1 a 2 zákona o 

odpadech).304  

f) odklad a prominutí placení daně nebo poplatku

Placení poplatku za znečištění vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 

může být odloženo až o 80% jeho výše za zdroj znečištění, pokud znečišťovatel 

prokazatelně na podkladě povolení zahájil práce na stavbě čistírny odpadních vod nebo 

jiného zařízení investičního charakteru a splnil další podmínky stanovené zákonem. 

Pokud znečišťovatel dodrží lhůtu k dokončení stavby nebo jiného zařízení investičního 

charakteru a podmínky stanovené v povolení k vypouštění odpadních vod, promine 

ČIŽP znečišťovateli tu část poplatku, na níž se vztahoval předchozí odklad placení.305

Kromě principu pozitivní ekonomické stimulace je v tomto případě také promítnut 

princip nejlepších dostupných technik, kdy jsou znečišťovatelé motivováni k využívání 

výsledků technického pokroku.306

g) vrácení již zaplacené daně nebo poplatku

Negativní forma zásady znečišťovatel platí se projevuje také v institutu vracení již 

zaplacené daně z minerálních olejů právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily 

nebo vyrobily pro vlastní potřebu střední oleje a těžké plynové oleje a prokazatelně je 

použily na výrobu tepla (§ 56 zákona o spotřebních daních). Daň se vrací nikoli v plné 

výši, ale po odpočtu částky 660 Kč za každých 1000 litrů oleje. Pokud tyto osoby 

prokazatelně použijí ostatní benziny v rámci podnikatelské činnosti, ovšem k jinému 

účelu než pro prodej, pohon motorů, výrobu tepla apod., mají obdobně nárok na vrácení 

daně (§ 56a). Dále zákon umožňuje vrácení zaplacené daně z minerálních olejů také 

fyzickým nebo právnickým osobám, které je prokazatelně využívají pro zemědělskou 

prvovýrobu. Jedná se o tzv. „daň ze zelené nafty“, kdy je zvýhodněna nafta s příměsí 

                                               
304 Srov. § 10 zákona o rezervách.  
305 Prominutí placení poplatku může ČIŽP v rozhodnutí o prominutí označit za dotaci. K odkladu placení 
poplatku za znečištění srov. § 96 vodního zákona; k prominutí těchto poplatků srov. § 97 vodního zákona 
a vyhlášku č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která nabyla 
účinnosti dnem 1. 6. 2012. 
306 „Ekonomické nástroje mohou být velmi efektivním nástrojem při zavádění a prosazování principu 
nejlepších dostupných technik (BAT).“ Srov. DUDOVÁ, Jana. Nejlepší dostupné techniky a ekonomické 
nástroje (vybrané otázky). In TKÁČIKOVÁ, Jana (ed.). Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, 
sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 75-83, s. 83. Viz také kapitolu 
2.3.
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biosložky. Toto zvýhodnění je zařazováno mezi tzv. škodlivé environmentální dotace, 

neboť není zcela zřejmé, jaký je jeho přínos z hlediska ochrany životního prostředí. 

Nárok na vrácení daně mají však pouze osoby provozující zemědělskou prvovýrobu, 

které jsou tímto opatřením zvýhodněny před ostatními zemědělci.307 Stejně jako v 

předchozích případech mají nárok na vrácení daně ze zákona také ty osoby, které tyto 

minerální oleje samy vyrobily, odlišná je však výše vrácené daně, a to podle druhu nafty 

(60%, resp. 85% daně zahrnuté do ceny výrobku). 

3.9 Shrnutí   

Platná česká právní úprava obsahuje celou řadu ekonomických nástrojů k ochraně 

životního prostředí. Z provedeného rozboru vyplývá, že princip ekonomické stimulace 

je u těchto nástrojů více zastoupen negativní formou a princip znečišťovatel platí 

formou pozitivní. Fiskální funkce ve smyslu zajišťování finančních prostředků pro 

účely financování ochrany životního prostředí je promítnuta (až na výjimky) u poplatků; 

naopak výnosy daní nejsou takto účelově určeny a plynou do státního rozpočtu. Fiskální 

funkci plní také zajišťovací nástroje. 

Poplatky k ochraně životního prostředí představují v českém právním řádu 

nejpočetnější skupinu ekonomických nástrojů, jsou využívány pro všechny složky 

životního prostředí. Nejvíce jsou zastoupeny emisní poplatky a poplatky za využívání 

životního prostředí, tedy nástroje s výraznou negativní stimulační funkcí. Tuto funkci 

však plní pouze v omezeném rozsahu. Důvodem jsou především nízké sazby těchto 

plateb, které často ani nepokryjí administrativní náklady s nimi spojené. Posílení 

motivační funkce ekonomických nástrojů lze sice realizovat zvýšením jejich stávajících 

sazeb, nicméně měla by mu předcházet analýza dopadů takových změn na regulované 

subjekty, a to i v kontextu působení ostatních ekonomických nástrojů. V opačném 

případě totiž nemusí mít provedené změny požadovaný efekt a mohou vést k obcházení 

zákona regulovanými subjekty. 

                                               
307 V roce 2011 činila výše podpory 1,8 mld. Kč. V květnu 2012 schválila vláda změnu některých 
daňových předpisů včetně zrušení tohoto zvýhodnění. Kromě odstranění nesystémového zvýhodnění 
určité skupiny zemědělců ji odůvodnila také snahou o snížení daňových úniků, k nimž dochází v důsledku 
obtížné kontroly spotřebovaného množství nafty a snížením administrativních nákladů jak na straně státu, 
tak i zemědělců. Srov. http://www.top09.cz/proc-nas-volit/fakta-a-argumenty/zruseni-zelene-nafty-
naprava-nesystemoveho-opatreni-9829.html
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Další problém spatřuji v celkové složitosti platné právní úpravy, a to především 

pokud jde o orgány příslušné ke stanovení výše poplatků, jejich vybírání a vymáhání. K 

přehlednosti nepřispívá ani velké množství výjimek. Bylo by jistě žádoucí provést revizi 

příslušných ustanovení. 

V právní úpravě téměř všech daní se projevuje pozitivní forma principu ekonomické 

stimulace ve formě daňových zvýhodnění. Ve větší míře je tato stimulace upravena u 

daní přímých, především daně z nemovitostí a daně silniční, přičemž převládá institut 

osvobození od daně. U daní nepřímých se aplikuje zvýhodnění nejčastěji sníženou 

sazbou daně. Obdobně jsou upraveny úlevy od placení poplatků, včetně odkladu či 

prominutí placení poplatků za znečišťování v případě, kdy znečišťovatel provede 

zákonem stanovená opatření k ochraně životního prostředí. Zásada negativní 

ekonomické stimulace byla posílena u daní nepřímých zavedením energetických daní, 

jimiž je více zatíženo využívání neobnovitelných zdrojů energie a přírodních zdrojů. 

Obchodovatelná emisní povolení jsou ekonomickými nástroji s výraznou motivační 

funkcí. Aby mohla být tato funkce naplněna v plném rozsahu, mělo by být nastavení 

ceny povolenek ponecháno působení nabídky a poptávky. 

Také pro nástroje zajištění je vedle funkce fiskální charakteristická funkce 

stimulační. Dopady činností poškozujících či naopak zlepšujících životní prostředí se 

projevují v nastavení pojistných podmínek či výše pojistného pro konkrétního 

znečišťovatele při sjednávání environmentálního pojištění, nebo ve výši prostředků, jež 

je znečišťovatel povinen uložit na vázaných účtech před a/nebo během provozování 

environmentálně nepříznivé činnosti. 

Motivační funkci ve vztahu ke koncovým zákazníkům plní depozitně-refundační 

systémy. Zálohový systém se v českém právním řádu využívá pouze pro omezené druhy 

vratných obalů, a tak by ke zlepšení jeho stimulační funkce přispělo jeho případné 

rozšíření na další druhy obalů. Tomu by však měla předcházet podrobná analýza. Ve 

větší míře však bude podle mého názoru využíván institut zpětného odběru výrobků 

rizikových z hlediska životního prostředí.

Nástroje veřejné podpory patří mezi nástroje s výrazně pozitivně stimulační funkcí, 

neboť poskytují svým adresátům finanční prostředky buď přímo anebo nepřímo formou 

úspory nákladů. Tyto nástroje jsou v českém právním řádu ve vztahu k ochraně 

životního prostředí hojně zastoupeny, nicméně nelze je vždy bezvýhradně hodnotit jako 
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environmentálně příznivé. Na druhou stranu jsou v řadě případů významným zdrojem 

financování opatření ke zlepšení životního prostředí.  
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4 EKONOMICKÉ NÁSTROJE VE VZTAHU K PŮDĚ A POZEMKŮM  

4.1 Půda

Půda308 je neobnovitelný a nenahraditelný přírodní zdroj a základní složka životního 

prostředí, která je základem ekonomické prosperity, tedy významným výrobním 

faktorem, a základem kvality lidského života. Půda plní řadu environmentálních, 

hospodářských, sociálních a kulturních funkcí,309 zároveň funguje jako médium, do 

něhož jsou absorbovány důsledky škodlivé činnosti člověka. Čím dál intenzivněji si 

lidstvo uvědomuje negativní dopady procesu degradace půdy, k němuž dochází v 

důsledku eroze, těžby nerostných surovin, kontaminace, desertifikace, zasolování či 

okyselování půdy, poklesu biologické rozmanitosti půdy, jejímu zakrytí, sesuvům či 

záplavám.310 Tyto následky mají významný dopad na stav ostatních složek životního 

prostředí a lidského zdraví. Iniciativami na ochranu půdy před její degradací a podporou 

jejího udržitelného využívání se zabývají mezinárodní organizace,311 Evropská unie či 

Rada Evropy.312

4.2 Právní úprava ochrany půdy v EU

Na evropské úrovni sice neexistuje komplexní právní úprava ochrany půdy, nicméně 

je částečně upravena alespoň v rámci předpisů upravujících jiné složky životního 

prostředí, resp. předpisů k ochraně před zdroji znečištění a předpisů s ochranou 

                                               
308 V literatuře existuje řada definic půdy. Půda je „nejsvrchnější část zemské kůry, tvořená směsí 
minerálních součástí, odumřelé organické hmoty a živých organismů. Je vertikálně členěná, propojená se 
svým podložím a vzniká ze zvětralin nebo nezpevněných minerálních a organických sedimentů“. Srov. 
KOLEKTIV AUTORŮ. Půda v České republice. Praha: Consult, 2009, 255 s. ISBN: 80-903482-4-6, s. 
230.
309 Těmito funkcemi jsou např. produkce biomasy, ukládání, filtrování a přeměna výživných látek a vody; 
půda rovněž poskytuje zázemí pro biologickou rozmanitost, funguje jako platforma pro většinu lidských 
činností, zdroj surovin, slouží jako zásobník uhlí a ke konzervaci geologického a archeologického 
dědictví (srov. recitál 1 Návrhu rámcové směrnice pro ochranu půdy). Kromě toho má půda funkci 
estetickou, léčebnou, naučnou, rekreační apod. 
310 Povodně mají za následek nejen ztráty na životech a majetku, ale negativně ovlivňují také půdy, které 
jsou zaplaveny a na nichž dochází k překrytí povrchu naplaveným materiálem, kontaminaci látkami se 
škodlivým vlivem na životní prostředí (např. z průmyslových areálů apod.). KOLEKTIV AUTORŮ. 
Půda v České republice. Praha: Consult, 2009, 255 s. ISBN: 80-903482-4-6, s. 230 a násl.
311 Viz např. Úmluva Organizace spojených národů o boji proti dezertifikaci, Úmluva o biologické 
rozmanitosti, Světová charta o půdě (World Soil Charter) apod.
312 Kromě návrhu Rámcové směrnice o půdě viz také Chartu Rady Evropy o ochraně a udržitelném 
užívání půdy (European Soil Charter 1972).  
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životního prostředí souvisejícími.313 Ochrana půdy je v těchto předpisech upravena 

obecně, nerozlišuje se, zda jde o půdu zemědělskou nebo lesní, jako je tomu v českém 

právu (viz dále). Také přístupy k právní úpravě ochrany půdy na úrovni členských států 

EU se liší.314 Tato situace však není ideální, proto byla ochrana půdy (zejména ochrana 

před erozí, zvýšení kvality půdy apod.) zařazena jako jedna z priorit do 6. akčního 

programu pro životní prostředí.315

Komise přijala již v roce 2006 Tematickou strategii pro ochranu půdy,316 která je 

založena na čtyřech pilířích: zakotvení právní úpravy v rámcové směrnici pro ochranu 

půdy, začlenění prvků ochrany půdy do jiných sektorových politik, rozvoj vědy a 

výzkumu a zvyšování povědomí obyvatel EU o roli, kterou půda hraje nejen v jejich 

životech, ale i v ekonomice a ekosystémech. 

Cílem Návrhu rámcové směrnice pro ochranu půdy,317 který předložila Komise za 

podpory EP v roce 2006, bylo zřídit společný rámec na ochranu půdy na základě zásad 

zachování funkcí půdy, prevence degradace půdy318 a zmírnění jejích účinků, obnovení 

                                               
313 Jedná se např. o ustanovení směrnic upravující skládkování odpadů, ochranu vod, chemické látky, 
pesticidy apod. a dále v rámci předpisů komunitárního zemědělského práva. Ochrana půdy je upravena 
také ve směrnici EP a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a 
nápravou škod na životním prostředí. Jak však upozorňuje M. Smolek, tato směrnice se bohužel 
nevztahuje na tzv. staré ekologické zátěže, což je problém (Srov. SMOLEK, Martin. Ochrana půdy v 
komunitárním právu – dozrál čas na harmonizovanou úpravu? In DAMOHORSKÝ, Milan (edit.). Pocta 
Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc., k jeho 70. narozeninám. Praha: Vodnář 2007 243 s. ISBN 978-
80-85889-85-7, s. 149). Z politik EU mají na ochranu půdy vliv zejména společná zemědělská politika, 
doprava, regionální politika apod. (srov. také DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 
3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 571 a násl.).
314 Přístup členských států k ochraně půdy závisí na tom, jaké procesy degradace považují za prioritní. 
Půdní kontaminace a zábory půdy jsou předmětem zájmu legislativních předpisů členských států ve 
střední a severní Evropě, naopak v jižních státech jsou prioritou eroze a desertifikace. Komplexní úpravu 
ochrany půdy má např. Německo (Spolkový zákon na ochranu půdy, tj. Zákon na ochranu před 
škodlivými změnami půdy a o sanaci starých ekologických zátěží – BbodSchG). Srov. KOLEKTIV 
AUTORŮ. Půda v České republice. Praha: Consult, 2009, 255 s. ISBN: 80-903482-4-6, s. 214 - 215.
315 K aktuálnímu šestému Akčnímu environmentálnímu programu Společenství srov. Rozhodnutí 
1600/2002/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. července 2002, kterým se ustanovuje šestý 
environmentální akční program Společenství, čl. 6 odst. 1. 
316 Tzv. Thematic Strategy on Soil Protection. Strategie zahrnuje Sdělení Komise ostatním institucím EU, 
v němž je vymezen rámec této iniciativy, včetně popisu opatření, jež musí být přijata. Ve Sdělení je také 
stanoven desetiletý pracovní program Komise v této oblasti. Dále je součástí Strategie návrh Směrnice EP 
a Rady o ochraně půdy a Dopadová studie.
Dostupné z WWW. <http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm>
317 Návrh Rámcové směrnice EP a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 
2004/35/ES (COM (2006) 232 final). Projednávání návrhu směrnice bylo zablokováno z důvodu 
přílišných nákladů a administrativního zatížení spojených s implementací směrnice. Dostupné z WWW. 
<http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm>
318 V návrhu směrnice jsou zvlášť uvedeny jako druhy degradace půdy kontaminace a zakrytí půdy a ve 
zbytkové kategorii ostatní způsoby degradace (např. eroze, zasolování). K jednotlivým kategoriím jsou 
uvedeny návrhy opatření ke zmírnění, resp. k jejich odstranění.   
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degradované půdy apod. Projednávání tohoto návrhu však bylo vzhledem k nesouhlasu 

některých členských států pozastaveno a dosud tak v evropském právu není tato 

problematika jednotně upravena. Návrh směrnice přistupuje k úpravě půdy jako celku, 

tj. nestanoví zvlášť pravidla ochrany půdy zemědělské a lesní. 

Návrh směrnice by měl být prvním legislativním dokumentem na úrovni EU, který 

bude speciálně určen k ochraně půdy a jejích funkcí před jejím neudržitelným 

využíváním. Kromě provedení preventivních opatření k ochraně půdy budou členské 

státy povinny označit oblasti na svém území, v nichž je překročena přijatelná úroveň 

eroze, sesuvů půdy, její okyselení či zasolení a na jejich základě podniknout kroky ke 

zlepšení situace. Konkrétní opatření tak budou přijata samotnými členskými státy a 

mohou se odlišovat podle toho, jak je vyhodnocen stupeň degradace půdy v konkrétním 

členském státě, i vzhledem k místním podmínkám a socioekonomickým faktorům. Na 

druhou stranu se budou moci členské státy zcela volně rozhodnout, jak stanoví své 

vlastní limity a cíle a způsob jejich dosažení, včetně finančních zdrojů.

Jedním z vážných procesů degradace půdy je její zakrývání nepropustnými 

materiály,319 které má vzestupnou tendenci.320 Půda je nejčastěji zakrývána z důvodu 

výstavby obchodních, logistických a průmyslových center či nové bytové výstavby, 

která vzniká na „zelené louce“ (někdy označované jako tzv. greenfields), velmi často 

mimo hranice současných sídel. Zároveň dochází k vylidňování center měst. Návrh 

rámcové směrnice na uvedené skutečnosti reaguje tím, že ukládá členským státům, aby 

omezily či zcela vyloučily zakrývání půdy a namísto toho upřednostňovaly využívání 

oblastí starých ekologických zátěží. V případě, že dojde k záborům zemědělské půdy, je 

v čl. 5 návrhu směrnice uloženo členským státům, aby zajistily stavební a odvodňovací 

techniky, které umožní zachovat co nejvíce funkcí půdy a její trvale udržitelné 

využívání.

                                               
319 K pojmu „zakrytí“ srov. definici uvedenou v čl. 2 odst. 1 návrhu Rámcové směrnice pro ochranu půdy. 
Pojmu „zakrytí“ odpovídá anglický ekvivalent „soil sealing“. Pojmu „odnětí“ či „záboru“ (srov. § 13 
odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ZPF) odpovídá anglický ekvivalent „land take“.
320 Významně se na záborech zemědělské půdy podílí také výstavba silniční infrastruktury. Za období let 
1990 až 2000 došlo v původních 15 členských státech EU denně k zakrytí 275 hektarů půdy, přičemž 
polovina z toho byla pokryta betonem či asfaltem, a zakrývání úrodné půdy neustále stoupá. Vzhledem k 
nedostatku kvantitativních a kvalitativních dat je obtížné stanovit náklady spojené se zakrýváním úrodné 
půdy. Podrobněji viz Thematic Strategy on Soil Protection (COM 2006) 231 final). Dostupné z WWW. 
<http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm>
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Na Tematickou strategii pro ochranu půdy navazuje Zpráva Komise o jejím 

plnění,321 v níž jsou kromě způsobu implementace Strategie vyzvány ostatní instituce 

EU, aby předložily své vize o ochraně půdy a jejího udržitelného využívání. Navzdory 

zablokování projednávání návrhu rámcové směrnice v roce 2010 pokračuje Komise 

nadále v iniciativách na ochranu půdy, resp. ochranu před jejím zakrýváním, a navrhuje, 

mimo jiné, ukládat platby za ztráty rozlohy půdy (formou finanční úhrady analogické k 

odvodům za odnětí zemědělské půdy v ČR a na Slovensku).322

4.3 Právní režim ochrany půdy a pozemků v ČR

Z hlediska českého práva představuje půda jednu ze základních složek životního 

prostředí, v platných právních předpisech však není tento pojem definován. „Výrazu 

půda se v právních vztazích používá k označení jak zemského povrchu, tak i hmotného 

substrátu Země podle toho, jakých právních vztahů (vlastnictví, užívání či ochrany 

půdy) se jeho používání týká a jaká role (stanoviště, výrobní prostředek, zásobárna 

surovin apod.) je v nich půdě přisuzována.“323 Legislativní zkratka pro tento pojem je 

nicméně zavedena v zákoně o ekologické újmě v rámci vymezení ekologické újmy na 

půdě („Existuje-li důvodné podezření, že v důsledku provozní činnosti uvedené v příloze 

č. 1 k tomuto zákonu došlo k ekologické újmě na půdě nebo horninách, včetně 

přírodních léčivých zdrojů peloidu (dále jen „půda“),…“, srov. § 11 odst. 1). 

                                               
321 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů  - Provádění tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti (COM (2012) 46 
final). Dostupné z WWW. <http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm>
322 Jedním z posledních dokumentů věnovaných problematice ochrany půdy je „Přehled osvědčených 
postupů pro omezení zakrývání půdy nebo zmírnění jeho následků v EU-27“ (Overview of best practices 
for limiting soil sealing or mitigating its effects in EU-27) ze dne 25. 5. 2011, který na základě zadání 
Komise vypracovala Rakouská agentura ochrany životního prostředí. Na tuto zprávu by měl navázat další 
dokument o zakrývání půdy – Technical Document on Soil Sealing in the EU, který by měl být 
publikován během roku 2012 a který by měl poskytnout celostátním, regionálním a místním orgánům 
osvědčené postupy k omezení zakrývání půdy a zmírnění jeho následků. Zdroj 
http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm.
323 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. ISBN 978-80-904209-8-4, s. 7.
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Ochrana půdy před jejím ubýváním, fragmentací, důraz na posílení 

mimoprodukčních funkcí půdy včetně přednostního využívání brownfields324 je 

zdůrazněna v SPŽP v rámci strategických nástrojů, mezi něž patří územní plánování. 

Právní úprava si však „…neklade za cíl zcela zabránit úbytkům zemědělské půdy, která 

je přirozenou rezervou pozemků pro výstavbu a pro jiné lidské aktivity, podmiňující 

ekonomický a sociální vývoj.“325 Cílem právní ochrany půdy je dále zabránit snižování 

její kvality a úrodnosti, poškozování jejích biologických a chemických vlastností, 

jejímu znečišťování škodlivými látkami326 a „… prostřednictvím ochrany půdy chránit 

též ostatní složky životního prostředí a lidské zdraví.“327 Ochrana půdy jako složky 

životního prostředí tak má aspekt kvantitativní a kvalitativní,328 přičemž převažující je 

ochrana kvantitativní.329 Kromě toho je třeba na půdu nahlížet jako na ekosystém a 

nelze opomenout ani její funkce v krajině.330

Obdobně jako úprava na evropské úrovni není ani právní úprava ochrany půdy v ČR 

soustředěna do jednoho předpisu, nýbrž je roztříštěna. Právní úprava dvou 

nejrozšířenějších druhů půdy – půdy zemědělské a půdy lesní331 - je upravena v zákoně 

o ZPF a v lesním zákonu. Ochrany půdy, resp. pozemků se nicméně dotýká právní 

                                               
324 „Brownfields jsou nevyužité nebo degradované plochy, na nichž již nejsou původní výrobní, dopravní 
nebo jiné veřejné aktivity, případně jsou silně potlačeny.“ (KOLEKTIV AUTORŮ. Půda v České 
republice. Praha: Consult, 2009, 255 s. ISBN: 80-903482-4-6, s. 132). 
325 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. ISBN 978-80-904209-8-4, s. 146. 
326 „(...) nelze zcela zabránit změnám v kvalitě zemědělské půdy, ale je alespoň možné omezit její 
zhoršování. Bezprostředním cílem současné právní úpravy ani není snižovat celkovou úroveň znečištění 
půdy, s výjimkou odstraňování případů havarijního nebo jiného akutního znečištění.“ DAMOHORSKÝ, 
Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 
301. 
327 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. ISBN 978-80-904209-8-4, s. 139. K tomu srov. např. § 3 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. 
328 V této souvislosti uvádí M. Braniš, že „půdu jako zdroj pro produkci potravin tedy můžeme hodnotit 
ze dvou hledisek – kvantitativního (tedy podle rozlohy dostupných polí, luk, pastvin (...) a kvalitativního 
(podle fertility substrátu).“ (Braniš, Martin. Environmentální problémy. In MEZŘICKÝ, Václav. (ed.) 
Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 s. ISBN 80-7367-003-8, s. 33). 
Obdobně rozlišuje kvalitativní a kvantitativní ochranu pozemků ZPF např. také DAMOHORSKÝ, Milan; 
SMOLEK, Martin. Zemědělské právo: učební pomůcka. Vyd. 1. Praha: IFEC, 2001, 132 s. ISBN 80-
86412-11-3, s. 24 nebo PEKÁREK, Milan et al. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2010, 334 s. ISBN 978-80-7380-253-0, s. 244. 
329„Zastavěný či jinak využitý pozemek je již pro zemědělské či lesní obhospodařování v podstatě ztracen 
a lze jej využít jen ztěží, zatímco pokácený porost je možné (byť s jistým časovým zpožděním) opět vysázet 
a obnovit.“ Srov. DAMOHORSKÝ, Milan; SMOLEK, Martin. Zemědělské právo: učební pomůcka. 
Vyd. 1. Praha: IFEC, 2001, 132 s. ISBN 80-86412-11-3, s. 25.
330 Srov. KOLEKTIV AUTORŮ. Půda v České republice. Praha: Consult, 2009, 255 s. ISBN: 80-
903482-4-6, s. 30.
331 Zemědělská a lesní půda představují více než 87% rozlohy ČR (Srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 
Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 295).
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úprava v dalších právních předpisech upravujících ostatní složky životního prostředí, 

např. v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Mimoprodukční funkce půdy (estetická, 

historická, rekreační apod.) „…se významně překrývají s funkcemi krajiny a dalo by se 

říci, že jsou v určitém ohledu totožné. Z tohoto hlediska jsou ochrana půdy a ochrana 

krajiny současně předmětem právní úpravy ochrany půdy a krajiny, jakož i právní 

úpravy územního plánování a územního řízení. Z hlediska životního prostředí jsou tyto 

pojmy neoddělitelné, neboť správa a plánování zdrojů půdy má nesporně vliv na 

strukturu krajiny a ta se potažmo odráží v krajinném rázu.“332

Na kvalitu půdy má vliv také množství a jakost podzemních a povrchových vod a 

kvalita ovzduší, proto je s právní úpravou půdy úzce spjata jak právní úprava obsažená 

ve vodním zákoně, tak i v zákoně o ochraně ovzduší, resp. v novém zákoně o ochraně 

ovzduší.333 Ochrany půdy a pozemků se významným způsobem dotýká rovněž právní 

úprava obsažená v právních předpisech upravujících hornickou činnost (horní zákon a 

zákon o geologických pracích), a to vzhledem k jejímu dlouhodobě negativnímu vlivu 

na kvalitu i kvantitu půdy a na vzhled a funkce krajiny. V souvislosti s hornickou 

činností dochází k devastaci a destrukci svrchních vrstev půdy, její kontaminaci a 

zabírání pro účely těžby nerostů.

Dále s právní úpravou ochrany půdy z hlediska jejích vlastností souvisí zákon o 

hnojivech, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o chemických látkách, zákon o 

odpadech (především skládkování odpadů), zákon o ukládání oxidu uhličitého do 

přírodních horninových struktur a zákon o nakládání s těžebním odpadem. Této 

problematiky se dotýká také právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí (zákon 

o posuzování vlivů), úprava územního plánování a územního řízení, včetně změny 

druhů pozemků obsažená ve stavebním zákoně či zákon o pozemkových úpravách. 

Kromě těchto právních předpisů s ochranou půdy souvisí také zákon o ekologické 

újmě. Vymezení ekologické újmy v zákoně o ekologické újmě je užší než v zákoně o 

životním prostředí (§ 10), který ji pojímá jako ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí 

ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a 

procesů v důsledku lidské činnosti. Ekologická újma podle zákona o ekologické újmě je 

                                               
332 Srov. PETRŽÍLEK, Petr. Půda v krajině a její právní ochrana jako složky životního prostředí. Praha: 
Ministerstvo životního prostředí ČR, 2001, 88 s. ISBN 80-7212-182-0, s. 48. V této souvislosti srov. také 
§ 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
333 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 
978-80-7400-338-7, s. 308.
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omezena pouze na některé složky životního prostředí, mj. také ve vztahu k půdě. Újmou 

je „nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, 

která se může projevit přímo nebo nepřímo“; mj. se jedná „o změnu na půdě 

znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v 

důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo 

mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj“ (srov. § 2 písm. a) bod 3. zákona o 

ekologické újmě).334 Ve vztahu k půdě a pozemkům lze uvést i další předpisy, např. 

zákon o myslivosti, zákon o rybářství apod.

Velmi úzce je provázána problematika ochrany půdy a zemědělství. Důsledky 

zemědělského obhospodařování pozemků v minulosti, které upřednostňovalo jeho 

produkční funkci před funkcí mimoprodukční,335 jsou patrné dodnes; ovšem ani 

současný způsob hospodaření není z hlediska ochrany půdy optimální (nadměrné 

používání chemických látek, hnojiv apod.). Zemědělství, s výjimkou ekologického 

zemědělství, které je zaměřeno na ekologicky příznivější způsob hospodaření, je tak 

jednou z hlavních příčin degradace půdy, ztráty její přirozené úrodnosti, výrazného 

snížení retence vody, zvýšeného vyplavování látek z půdy, rozorání trvalých kultur 

apod. 

Pro účely rozboru ekonomických nástrojů ve vztahu k půdě je klíčovým pojmem 

pozemek.336 Součástí pozemku jsou veškeré porosty a půda, tj. část zemského povrchu 

pod pozemkem,337 včetně ložisek nevyhrazených nerostů, která nejsou výhradními 

ložisky; jeho součástí nejsou naopak ložiska vyhrazených338 nerostů, která jsou ve 

                                               
334 Důvodová zpráva k zákonu o ekologické újmě uvádí, že: „Tímto svým vymezením se ekologická újma 
odlišuje od klasického soukromoprávního chápání a pojímání škody jakožto materiální ztráty na věci, 
protože újmou je i ztráta imateriální povahy. Takové typy ekologické újmy odpovídající zejména 
poškození mimoprodukčních funkcí životního prostředí (např. oslabení retenční funkce pozemku, (...) však 
nelze prokazovat jako poškození věci a jejich náhradu tedy občanský zákoník nepřiznává“. K 
podrobnostem týkajícím se stanovení metod, analýz apod. srov. vyhlášku č. 17/2009 Sb., o zjišťování a 
nápravě ekologické újmy na půdě.
335 Zatímco tradiční produkční funkce zemědělství spočívá v zajištění výživy obyvatelstva, 
mimoprodukční funkce „přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k 
udržování osídlené a kulturní krajiny“. Srov. § 1 zákona o zemědělství. 
336 Pozemkem je „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky 
nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, 
hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků“ (srov. § 27 písm. a) katastrálního 
zákona). K druhům pozemků srov. § 2 odst. 3 katastrálního zákona.
337 M. Pekárek v této souvislosti zmiňuje princip trojrozměrnosti ochrany zemědělské půdy (srov. 
PEKÁREK, Milan et al. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 334 
s. ISBN 978-80-7380-253-0, s. 242). 
338 Taxativní výčet vyhrazených nerostů obsahuje § 3 odst. 1 horního zákona. Ložiskem se podle horního 
zákona rozumí přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, 
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vlastnictví státu, a stavby. Součástí pozemku nejsou jeskyně339 a, až do nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku,340 stavby. Pozemky se v katastru evidují jako parcely.341

Podle katastrálního zákona (§ 2 odst. 3) se pozemky „člení podle druhů na ornou 

půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty“, tj. zemědělské 

pozemky, a dále „lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní 

plochy“, tj. pozemky nezemědělské. Pro nezemědělské pozemky, na rozdíl od pozemků 

zemědělských, však není v zákoně zavedena legislativní zkratka (§ 2 odst. 3 

katastrálního zákona). Podle tzv. účelového určení půdy, tj. způsobu využití půdy, resp. 

pozemků, lze tedy pozemky členit na půdu zemědělskou a půdu nezemědělskou.342  

Zákon o ochraně ZPF však používá odlišnou terminologii, tj. nikoli pojem 

„zemědělský pozemek“, nýbrž „zemědělský půdní fond“ (ZPF), který je „základním 

přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím 

zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.“343 ZPF je tvořen 

pozemky zemědělsky obhospodařovanými, tj. zemědělskou půdou, a půdou dočasně 

neobdělávanou, tj. půdou, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, 

nicméně dočasně obdělávána není (srov. § 1 odst. 2). Zemědělskou půdu podle zákona o 

ochraně ZPF tvoří orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny 

(srov. § 1 odst. 2, v němž je uvedena legislativní zkratka pro tento pojem). Vymezení 

v katastrálním zákoně a v zákoně o ochraně ZPF se tedy liší; zemědělské pozemky 

podle katastrálního zákona tvoří také trvalé travní porosty, explicitně ovšem louky a 

pastviny neuvádí (§ 2 odst. 3), naopak podle zákona o ochraně ZPF patří mezi 

zemědělskou půdu také louky a pastviny. Další pozemky, které náležejí do ZPF, jsou 

demonstrativním výčtem uvedeny v § 1 odst. 3 zákona.344 V této souvislosti je však 

třeba upozornit na to, že zákon nepoužívá v § 1 odst. 2 zavedenou legislativní zkratku 

                                                                                                                                         
výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností a obsahují nerosty (§ 4); ložiska vyhrazených 
nerostů (tzv. výhradní ložiska) tvoří nerostné bohatství ČR (§ 5 horního zákona).
339 Srov. § 61 odst. 3 zákona o ochraně přírody.
340 Srov. § 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento zákon nabývá účinnosti dnem    
1. 1. 2014. 

341 Parcelou je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 
parcelním číslem (§ 27 písm. b) katastrálního zákona).
342 K účelovému určení půdy srov. podrobněji DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., 
aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2010, 199 s. ISBN 978-80-904209-8-4, s. 22 a násl.
343 Srov. § 1 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.
344 Jedná se o rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělskou půdu potřebnou k zajišťování 
zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové 
vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné 
terasy proti erozi apod.
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„zemědělská půda“ důsledně, neboť např. v § 9 odst. 1 stanoví „K odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely ...“. K ochraně ZPF při územně 

plánovací činnosti, zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů apod. srov. § 5 

a násl. zákona. 

Lesní zákon primárně upravuje nakládání s lesem345 ve smyslu „národního 

bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho 

funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm“, ochranu lesní půdy však 

řeší nepřímo.346 Les je definován jako lesní porosty s jejich prostředím a pozemky 

určené k plnění funkcí lesa (srov. § 2 písm. a) lesního zákona). Pozitivní vymezení 

pozemků určených pro plnění funkcí lesa obsahuje § 3 odst. 1 lesního zákona, který 

tyto pozemky dále člení na tzv. lesní pozemky (písm. a)) a tzv. jiné pozemky (písm. b)). 

Lesními pozemky jsou pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly porosty 

odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky apod.; jinými pozemky jsou např. 

zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pokud nejsou součástí ZPF a 

pokud souvisí s lesem nebo slouží lesnímu hospodářství. Negativní vymezení pozemků 

určených pro plnění funkcí lesa je obsaženo v § 3 odst. 2 (pozemky určenými pro plnění 

funkcí lesa tak nejsou školky a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které 

nejsou určeny k plnění funkcí lesa, pokud ovšem nerozhodne orgán státní správy lesů 

jinak).

Z výše uvedeného vyplývá, že se rovněž liší vymezení lesních pozemků podle 

katastrálního zákona a lesního zákona.347 Pozemky určené k plnění funkcí lesa mohou 

být navíc určeny také na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů, a to na návrh 

vlastníka pozemku nebo s jeho souhlasem (§ 3 odst. 4 lesního zákona). Lesní zákon lesy 

dělí na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské a dále na lesy pod 

vlivem imisí (srov. § 6 až 9 a § 10). 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se rozlišují pozemky dotčené obecnou 

ochranou přírody a krajiny,348 pozemky ve zvlášť chráněných územích,349 pozemky 

                                               
345 Srov. § 1 lesního zákona. Les plní kromě produkční funkce i funkce mimoprodukční (zejména 
ekologickou, rekreační, vodoochrannou, zdravotní, vodohospodářskou a přírodo-ochrannou), jejichž 
zabezpečování ze strany vlastníků lesa je spojeno s omezením jejich vlastnických práv. 
346 PETRŽÍLEK, Petr. Půda v krajině a její právní ochrana jako složky životního prostředí. Praha: 
Ministerstvo životního prostředí ČR, 2001, 88 s. ISBN 80-7212-182-0, s. 32 – 33.
347 V této souvislosti srov. také specifikaci lesních pozemků podle katastrální vyhlášky. 
348 Jedná se o územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, ochranu neživé přírody, 
krajinný ráz, přechodně chráněnou plochu.
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podléhající evropské zvláštní územní ochraně350 a další pozemky umístěné např. v 

ochranných pásmech či chráněných územích upravených v zákoně o ochraně přírody a v 

dalších právních předpisech. Les je uveden jako významný krajinný prvek v zákoně o 

ochraně přírody (srov. § 3 odst. 1 písm. b)) a k zásahům, které by mohly vést k jeho 

poškození nebo zničení či k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce 

(např. změny druhu pozemků, těžba nerostů apod.) je nutné stanovisko orgánu ochrany 

přírody a krajiny. Orgán ochrany přírody nicméně provede registraci jiných částí krajiny 

(např. stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy) za významný krajinný prvek. 

Právní úprava hornictví rozlišuje pozemky využívané pro hornickou činnost (těžba 

nerostů) a pozemky, které jsou touto činností dotčeny351 (např. pozemky, na nichž je 

vymezeno průzkumné území pro provádění vyhledávání a průzkumu ložisek352 nebo 

chráněné ložiskové území, které slouží k ochraně ložiska výhradního nerostu před 

ztížením nebo znemožněním jeho dobývání). Pro účely posouzení ekonomických 

nástrojů ve vztahu k půdě a pozemkům v této oblasti jsou relevantní pozemky, na nichž 

je vymezen dobývací prostor,353 ložiska vyhrazených nerostů a pozemky, na nichž se 

nacházejí stará důlní díla. Starými důlními díly jsou důlní díla v podzemí nebo opuštěné 

lomy po těžbě vyhrazených nerostů, které jsou opuštěny a jejichž původní provozovatel 

ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám (§ 35 odst. 1 a 2 horního zákona). 

Stará důlní díla mohou ohrožovat využívání pozemků, které jsou na zemském povrchu 

nad nimi, pozemků sousedících, mají vliv na půdu a ostatní složky životního prostředí. 

Zákon o odpadech stanoví osobám užívajícím půdu povinnosti při používání kalů, 

resp. zákaz jejich používání, vzhledem ke kvalitativní ochraně půdy a povrchových a 

podzemních vod (§ 33). Z hlediska ekonomických nástrojů ve vztahu k půdě a 

                                                                                                                                         
349 Tj. pozemky v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích, 
přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách.
350 Tj. ochrana v rámci soustavy NATURA 2000 - ptačí oblasti, evropsky významné lokality.
351 Srov. DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, 199 s. ISBN 978-80-904209-8-4, s. 177.
352 Srov. § 3 zákona o geologických pracích.
353 Srov. § 25 odst. 3 horního zákona. „Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního ložiska 
určitého nerostu nebo skupiny nerostů. Současně se stanoví, které nerosty výhradního ložiska budou 
dočasně ukládány.“  § 26 odst. 1 horního zákona: „Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy se určují souřadnicemi, udanými v 
platném souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se zpravidla stanoví svislými 
rovinami, které procházejí povrchovými hranicemi. Výjimečně se tyto prostorové hranice mohou stanovit 
podle přirozených hranic. Dobývací prostor může být vymezen i hloubkově.“ 
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pozemkům je relevantní vymezení pojmu skládka354 včetně všech tří fází jejího 

provozu. Zákon o ukládání těžebního odpadu v § 6 odst. 3 ukládá provozovateli 

úložného místa „navrhnout jej tak, aby 1. splňovalo všechny nezbytné podmínky pro 

předcházení znečištění půdy, ovzduší a podzemních nebo povrchových vod stanovené 

jinými právními předpisy, 2. byl zajištěn účinný sběr znečištěné vody a průsaků, pokud 

je vyžadován v povolení podle § 8, a 3. byla omezena eroze způsobovaná větrem a 

vodou v nejvyšší technicky možné a ekonomicky únosné míře“.

Vodní zákon rozlišuje a) pozemky, na nichž se nacházejí vodní toky a vodní díla a 

b) pozemky s nimi sousedící, c) pozemky, na nichž dochází k plošné ochraně vod 

(pozemky v ochranných pásmech, tj. v ochranném pásmu I. a II. stupně, v chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod a územích chráněných pro akumulaci povrchových 

vod),355 d) pozemky ve zranitelných oblastech. Zvláštní kategorii představují pozemky 

ohrožené povodněmi, tj. záplavová území (§ 66) a pozemky určené k přirozenému 

rozlivu povodní (§ 68 odst. 2 vodního zákona). Na kvalitu půdy má významný vliv 

kvalita povrchových a podzemních vod, které se vyskytují na zemském povrchu nebo 

pod ním.356 Vliv na půdní ekosystém má samozřejmě také vydatnost těchto vod. Kvalita 

a kvantita vod a kvalita půdy se tak vzájemně velmi úzce ovlivňují. 

Pro úplnost zmiňuji také pojem stavební pozemek, jímž je buď pozemek určený 

k zastavění podle stavebního zákona („pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, 

vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem“, 

§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) nebo pozemek evidovaný v katastru nemovitostí 

jako zastavěná plocha a nádvoří.357 Kromě toho je tento pojem vymezen také pro účely 

zákona o dani z nemovitostí.358

                                               
354 Skládkou se rozumí „zařízení zřízené podle stavebního zákona a provozované ve třech na sebe 
bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem 
odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů 
podle odst. 1 písmene h)“, první  fází provozu skládky je její provozování k odstraňování odpadů jejich 
ukládáním na nebo pod úrovní terénu, ve druhé fázi je provozována k případnému využívání odpadů při 
uzavírání a rekultivaci skládky a třetí fáze spočívá v následné péči o skládku po jejím uzavření (srov. § 4 
odst. 1 písm. i)).
355 K těmto pojmům srov. §§ 28, 28a, 30 a 33 vodního zákona. 
356 K vymezení povrchových a podzemních vod srov. § 2 odst. 1 a 2 vodního zákona.
357 Srov. DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, 199 s. ISBN 978-80-904209-8-4, s. 178 – 179. Katastrální zákon však používá 
označení „stavební parcela“, jíž je „pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří“ (§ 
27 písm. c)).
358 „Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění 
stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na 
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4.4 Právní úprava ekonomických nástrojů ve vztahu k půdě a pozemkům 
v ČR

V platném právním řádu existuje poměrně velké množství ekonomických nástrojů, 

jejichž účelem je nepřímá regulace chování dotčených adresátů ve vztahu ke kvalitativní

i kvantitativní ochraně půdy a pozemků. Jsou zastoupeny jak nástroje negativní 

ekonomické stimulace (poplatky, daně, nástroje zajištění závazků a odpovědnosti), tak 

nástroje ekonomické stimulace pozitivní (nástroje veřejné podpory přímé a nepřímé). 

Podle formy uplatnění této zásady jsou ekonomické nástroje členěny, obdobně jako 

v části druhé a třetí této práce, i ve vztahu k půdě a pozemkům.

Vzhledem k tomu, že součástí pozemku podle katastrálního zákona jsou veškeré 

porosty, zařazuji mezi ekonomické nástroje ve vztahu k půdě a pozemkům také odvody 

za kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona o ochraně přírody (§ 3 odst. 1 písm. 

i) a § 9), přestože jsem si vědoma neaplikovatelnosti příslušného ustanovení zákona o 

ochraně přírody. S ohledem na tento širší přístup pojetí ekonomických nástrojů v této 

části a vzhledem k faktu, že na kvalitu půdy má významný vliv kvalita a kvantita vod a 

stav ovzduší, zařazuji mezi tyto nástroje také poplatky za znečišťování vod a ovzduší a 

poplatky za využívání vod.      

Jak jsem již uvedla v kapitole 2.3, nezařazuji mezi ekonomické nástroje náhrady za 

omezení vlastnického práva, které jsou poskytovány vlastníkům, resp. nájemcům 

pozemků na základě zvláštních právních předpisů (typickým příkladem je povinnost 

vlastníka zdržet se užívání pozemku způsobem, který je z hlediska ochrany životního 

prostředí nežádoucí, např. používání chemických přípravků, hnojiv, zemědělskou 

činností apod.). Vzhledem k tomu, že se náhrady ve vztahu k pozemkům vyskytují v 

právních předpisech upravujících složky životního prostředí poměrně hojně, dovolím si 

uvést pouze jejich příkladmý výčet.359  

                                                                                                                                         
základě certifikátu autorizovaného inspektora16d) anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po 
dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu 
nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, která byla ohlášena 
nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu 
autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb 
nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti“ (§ 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitostí).
359 Např. náhrada za omezení užívání pozemků a staveb vyplývající z ochranných pásem vodních zdrojů 
(§ 30 odst. 9 vodního zákona), náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření (§ 58 zákona o 
ochraně přírody), náhrada újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese z rozhodnutí orgánu 
státní správy (§ 11 odst. 3 lesního zákona). 
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4.4.1 Poplatky

Cílem právní úpravy poplatků je primárně kvantitativní ochrana půdy a pozemků 

(plošný rozsah), tj.

a) ochrana (zemědělské) půdy v rámci ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa 

před jejich odnímáním a zajištění, že tyto pozemky budou využívány k zemědělským 

účelům, resp. k plnění funkcí lesa, a

b) ochrana půdy a pozemků při těžbě nerostů. 

Kromě toho jsou tyto platby využívány k ochraně půdy z hlediska jejích 

kvalitativních funkcí, tj.

a) k ochraně půdy před jejím znečištěním v důsledku ukládání odpadů na skládku360 a 

ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, 

b) k ochraně půdy a pozemků nacházejících se v národních parcích, 

c) k ochraně půdy před jejím znečištěním z ovzduší,  

d) z hlediska zajištění množství a jakosti podzemních a povrchových vod, a

e) k ochraně dřevin rostoucích mimo les, které jsou součástí pozemku.

Jedná se o nástroje negativní stimulace, které plní (do určité míry) také fiskální 

funkci, tj. jejich výnosy jsou účelově vázány k ochraně životního prostředí. První 

skupinu plateb lze zařadit mezi poplatky za využívání přírodních zdrojů (kvantitativní 

ochrana), druhou mezi poplatky za znečišťování životního prostředí (kvalitativní 

ochrana).

Odvody za odnětí půdy ze ZPF jsou nástroje negativní ekonomické stimulace, které 

byly zavedeny361 s cílem snížit rozlohu362 zemědělské půdy zabírané pro nezemědělské 

účely, často vysoce kvalitní, resp. přimět osoby, v jejichž zájmu má k odnětí dojít, aby 

pro tyto účely přednostně využily půdu, která je méně kvalitní. Motivační funkci však 

do jisté míry potlačuje existence koncepčních nástrojů, které omezují možnost dotčené 

osoby ve výběru alternativních pozemků pro účely záboru, na nichž je půda méně 

                                               
360 Ekonomické nástroje vztahující se ke skládkování jsou uvedeny v této části práce; ostatní ekonomické 
nástroje ve vztahu k odpadům jsou uvedeny v části třetí.
361 Odvody mají na území dnešní ČR velmi dlouhou tradici, neboť byly zavedeny jako jedny z prvních 
ekonomických nástrojů (zákonem č. 53/1966 Sb., o ochraně ZPF).
362 V ČR každoročně ubývá zemědělská půda, a to nejen v důsledku výstavby komerčních a 
průmyslových zón, ale i z důvodu jejího zalesňování. Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí ČR 
2009, Statistická ročenka životního prostředí ČR 2010 a Statistická ročenka životního prostředí ČR 2011, 
dostupné z WWW. <http://www1.cenia.cz/www/vystupy-cenia.>.



109

kvalitní363. Zejména po zvýšení výše odvodů provedeném novelou zákona o ochraně 

ZPF364 (viz níže) byl u těchto nástrojů posílen princip znečišťovatel platí v pozitivním 

smyslu a princip prevence záboru kvalitní půdy pro nezemědělské účely. Přestože zákon 

označuje tento ekonomický nástroj jako „odvod“, jedná se o poplatek a podle ustálené 

klasifikace ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí jej lze zařadit do 

kategorie poplatků ukládaných za využívání přírodních zdrojů.365

Základní zásadou využívání ZPF pro nezemědělské účely je přednostní využívání 

nezemědělské půdy, a to především těch pozemků, které jsou nedostatečně využité nebo 

se nacházejí v zastavěném území, nebo ploch, na nichž se nacházejí brownfields apod. 

Jsou tak především naplněny zásady minimalizace zásahu do ZPF, principu priority 

zemědělského využívání ZPF a zásady racionálního využívání ZPF.366 Pokud nelze pro 

nezemědělské účely přednostně využít uvedené pozemky, umožňuje § 4 odst. 1 zákona 

o ochraně ZPF v nezbytných případech a za stanovených podmínek odnětí půdy ze ZPF. 

Jedná se o promítnutí zásady „účelového určení pozemků pro zemědělské 

využívání“(…) „Není tedy dovoleno svévolné využívání zemědělské (analogicky lesní) 

půdy pro jiné účely.“367

Půdu je možné odejmout trvale nebo dočasně. Zatímco trvalé odnětí má za následek 

nevratnou změnu pozemku, který již nelze využívat pro zemědělské účely (např. důlní 

či těžební dílo), dočasné odnětí je časově omezeno a opětovné využití pozemku pro 

zemědělské účely není vyloučeno. Podmínkou dočasného odnětí je, že po skončení 

odnětí bude půda rekultivována podle schváleného plánu rekultivace za účelem jejího 

vrácení do ZPF (§ 9 odst. 3 zákona). Odnětí pro nezemědělské účely je ze zákona 

podmíněno jednak udělením souhlasu orgánu ochrany ZPF, jednak úhradou peněžní 

částky (§ 9 odst. 6 a § 11 odst. 1 zákona).

K odnětí půdy pro nezemědělské účely je nutný souhlas orgánu ochrany ZPF, pokud 

nejde o zákonem vymezené výjimky (srov. § 9 odst. 1 a 2 zákona). Tyto orgány jsou 
                                               
363 Jsou to především o územní plány podle stavebního zákona. Srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 
Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 261.
364 Zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
365 Srov. např. MEZŘICKÝ, Václav (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 
2005, 207 s. ISBN 80-7367-003-8, s. 131.
366 Podrobněji srov. PEKÁREK, Milan et al. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2010, 334 s. ISBN 978-80-7380-253-0, s. 241 až 243. 
367 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan; SMOLEK, Martin. Zemědělské právo: učební pomůcka. Vyd. 1. 
Praha: IFEC, 2001, 132 s. ISBN 80-86412-11-3, s. 24.
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určeny v § 13 zákona,368 přičemž kritériem pro určení příslušnosti konkrétního orgánu k 

rozhodování o odnětí je výměra pozemku, který má být odňat. Řízení o udělení 

souhlasu podle § 9 odst. 6 není správním řízením a nepoužije se na něj správní řád 

(srov. § 21 odst. 1). Toto řízení se zahajuje pouze na žádost osoby, v jejímž zájmu má k 

odnětí dojít a kterou zákon označuje jako žadatele. Žadatel je také povinen k úhradě 

odvodu, neboť právě v jeho prospěch k odnětí dochází, má tedy na věci osobní a 

konkrétní zájem,369 aby mu byl příslušný souhlas s odnětím vydán. V žádosti žadatel 

mimo jiné vypočte a uvede výši odvodů za odnětí půdy, s výjimkou případů, kdy se 

odvody nepředepisují (srov. jejich taxativní výčet v § 9 odst. 2 zákona). Na základě § 9 

odst. 6 vydá příslušný orgán souhlas s odnětím, v němž kromě určení dotčených 

pozemků, vymezení podmínek k ochraně ZPF a dalších náležitostí určí, zda a v jaké 

výši budou předepsány odvody za odnětí půdy. Toto vymezení je však pouze orientační; 

definitivní výše odvodů je stanovena v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany ZPF. 

K jeho vydání dojde ovšem až poté, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle 

stavebního zákona.370

Orgán ochrany ZPF tak rozhoduje o výši odvodů na základě § 11 odst. 2 zákona   

„… až podle aktuálního skutkového a právního stavu bez ohledu na předchozí opatření 

nebo rozhodnutí.“371 Na základě tohoto ustanovení rozhodne orgán ochrany ZPF o výši 

odvodů v samostatném rozhodnutí. „Dojde-li k faktickému odnětí půdy bez předchozího 

vydání pravomocného územního rozhodnutí či nad jeho rámec, orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu může rozhodnout o výši odvodů za odnětí teprve v 

návaznosti na rozhodnutí, kterým bude toto faktické odnětí v souladu se stavebním 

                                               
368 Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních 
parků a MŽP.
369 Není rozhodné, zda na odnímaných pozemcích budou např. realizovány stavby v zájmu třetích osob 
(srov. rozsudek Městského soudu v Praze (SJS) 28 Ca 294/2001-38).
370 V souvislosti s odnětím pozemků pro jiné než zemědělské účely je třeba, aby bylo vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas (§ 76 odst. 1 stavebního zákona). Územním rozhodnutím v tomto 
případě je zejména rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení apod. 
(§ 77); k územnímu souhlasu srov. § 96 stavebního zákona.
371 K orientačnímu určení výše odvodů srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 2.
2001 sp. zn. (SJS) 31 Ca 136/2000 - 13. V jeho odůvodnění je uvedeno, že: „ (...) výše odvodů za odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu, která byla stanovena v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu, vydanému podle § 9 odst. 6 zákona, a který se stává závaznou součástí rozhodnutí o 
umístění stavby či stavebního povolení, nemusí být totožná s výší odvodů, jak o nich nakonec rozhodne 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 11 odst. 2 zákona. Konečná výše odvodů za odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu tak může doznat změny nejen např. v důsledku úpravy velikosti 
záboru, ale i v souvislosti s poopraveným právním náhledem na věc v průběhu řízení.“ Rozsudek je 
dostupný z Přehled judikatury z oblasti životního prostředí. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007, 378 s. ISBN 978-
80-7357-252-5, s. 112.
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zákonem dodatečně povoleno.372“ Zákon stanoví poměrně velké množství výjimek, kdy 

není žadatel povinen platit odvody (vzhledem ke kategorizaci ekonomických nástrojů 

v této práci jsou úlevy od placení odvodů uvedeny v podkapitole 4.4.3.2). 

Postup při výpočtu výše odvodů a sazebník odvodů jsou upraveny v příloze zákona; 

k podrobnostem týkajícím se stanovení tříd ochrany půd, od něhož se odvíjí výše 

odvodů, byla přijata vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

Podrobnosti týkající se odvodů jsou upraveny také ve vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, v platném znění. Do účinnosti novely 

zákona o ZPF, zákona č. 402/2010 Sb., neplnily odvody motivační funkci, neboť jejich 

sazby byly velmi nízké. S účinností k 1. lednu 2011 tak došlo k zásadní změně a ve výši 

odvodů jsou zohledněny třídy ochrany půdy, což se pozitivně projevilo ve výrazném 

zvýšení sazeb, především u nejkvalitnější půdy (I. a II. třída ochrany) v řádu 

několikanásobků. Cílem novely tak bylo zabránit vynětí nejkvalitnější zemědělské půdy 

a motivovat investory k tomu, aby přednostně využívali pro stavební a těžební účely 

půdu méně kvalitní či brownfields. Je však otázkou, zda několikanásobné zvýšení sazeb 

odvodů skutečně odradí investory v jejich (podnikatelských) záměrech.373  

Při výpočtu výše odvodu je třeba nejprve vyjít ze základní ceny zemědělských 

pozemků podle BPEJ,374 dále pak zohlednit faktory životního prostředí, na něž bude mít 

odnětí negativní vliv, a jejich ekologické váhy.375 Vynásobením koeficientů uvedených 

v částech A a B přílohy zákona je určena základní sazba odvodů, která může být z 

důvodů uvedených v části C přílohy zákona (např. v důsledku poškození zemědělské 

půdy, jejího umístění v zastavěném území obce apod.) snížena, a to opět vynásobením 

příslušného koeficientu. Takto vypočtenou sazbu je konečně třeba vynásobit 

koeficientem třídy ochrany, který je nejvyšší u nejúrodnějších půd. 

Zákon diferencuje, zda se jedná o odnětí dočasné či trvalé (při trvalém odnětí je takto 

stanovená výše odvodů splatná jednorázově; naopak při dočasném odnětí půdy (a v 
                                               
372 Srov. výklad přijatý výkladovou komisí ministra životního prostředí, Věstník Ministerstva životního 
prostředí, ročník 2001, částka 7 in Přehled judikatury z oblasti životního prostředí. 1. vyd. Praha: ASPI, 
2007, 378 s. ISBN 978-80-7357-252-5, s. 112. 
373 Pro zhodnocení těchto legislativních změn zatím nejsou k dispozici potřebná statistická data (srov. 
poslední vydání Statistické ročenky životního prostředí ČR, obsahující údaje k 31. 12. 2010 (srov. Tab. 
B3.1.1. – Bilance půdy, http://www.cenia.cz/rocenka2011/index.htm).
374 Základní cena zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek je stanovena 
v příloze č. 22 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
375 Např. zda se jedná o pozemky v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, ochranná pásma 
vodních zdrojů apod.
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případech podle § 11 odst. 9 zákona) je každoroční splátka odvodu stanovena jako jedna 

setina vypočtené částky). Zatímco odvody za trvalé odnětí půdy jsou splatné 

jednorázově do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu, odvody za 

dočasné odnětí mají nastavenu splatnost ke konci kalendářního roku, v němž odnětí trvá 

(§ 11 odst. 10 a 11). Pokud by dočasné odnětí trvalo kratší dobu než jeden rok, je 

stanovena jeho výše na jednu dvanáctinu ročního odvodu za každý i započatý měsíc 

odnětí (§ 18 odst. 1). Pro případ prodlení povinné osoby s placením odvodu obsahuje 

zákon speciální úpravu penále, a to rozdílně jak pro fyzické osoby, tak pro osoby 

právnické a podnikající fyzické (§ 12 odst. 3). K vybírání a vymáhání těchto plateb jsou 

příslušné celní úřady a na řízení se aplikuje daňový řád.376

Na základě této novely došlo také k úpravě rozdělení příjmů z odvodů. Podle 

dosavadní úpravy byly tyto příjmy rozdělovány pouze mezi SFŽP (60%) a obce (40%); 

nově je mezi příjemce doplněn státní rozpočet. Po novele tedy do státního rozpočtu 

plyne 75% příjmů z odvodů, 15% je příjmem rozpočtu SFŽP a zbývajících 10% je 

příjmem obce, v jejímž obvodu se nachází odnímaná půda. Pouze čtvrtina výnosů z 

odvodů je účelově vázána a, pokud jde o výnosy plynoucí do rozpočtu obce, musí být 

použita na zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny 

(srov. § 11 odst. 2 zákona). Tuto změnu hodnotím jak z hlediska příjmové stránky 

SFŽP, tak i obcí negativně. Přestože obecně došlo k nárůstu výnosů z odvodů díky 

zvýšeným sazbám, výrazně se oběma těmto subjektům ve srovnání s právní úpravou 

před novelou snížily v důsledku snížení procentuálních podílů z výnosů celkové příjmy 

z odvodů, což považuji za velký nedostatek výše uvedené novely. Výrazně se tím 

omezila jejich účelová vázanost. Na jedné straně tedy sice došlo k posílení motivační 

funkce odvodů ve vztahu k žadatelům o vynětí, nicméně zároveň je výrazně oslabena 

fiskální funkce, ale i funkce internalizační a kompenzační.377

                                               
376 Daní se pro účely daňového řádu rozumí peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo 
poplatek (srov. § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb.). 
377 Pro srovnání uvádím slovenskou právní úpravu, podle níž „osoba, která podá návrh na nezemědělské 
využití zemědělské půdy je povinna zaplatit odvod, jehož výše se stanoví podle kódu bonitované půdně 
ekologické jednotky (viz Příloha č.3 zákona) a pohybuje se v rozmezí 6 až 15 eur za m2“. Srov. zákon č. 
200/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ve znění pozdějších předpisů, dostupné z WWW: <www.zbierka.sk>.
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Poplatky za odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa jsou upraveny 

obdobně jako odvody za odnětí půdy ze ZPF, jejich placení předchází souhlas 

příslušného orgánu a patří mezi poplatky za využívání životního prostředí.378 Lesní 

zákon rozlišuje trvalé a dočasné odnětí379 nebo omezení využívání pozemků pro plnění 

funkcí lesa, kdy „…na pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém 

rozsahu“ (§ 15 odst. 1). Při využívání pozemků pro jiné účely než pro plnění funkcí lesa 

má být dbáno obdobných zásad jako v případě pozemků tvořících ZPF.380 Poplatek je 

však vybírán pouze v případě, že dojde k odnětí pozemku, a to buď dočasně nebo trvale, 

tedy buď na dobu předem stanovenou v rozhodnutí o odnětí či natrvalo změnou využití 

odnímaného pozemku. Za omezení pozemků určených pro plnění funkcí lesa nejsou 

stanoveny žádné poplatky. „Omezení však dává prostor pro rozhodnutí o náhradě újmy 

podle § 11 odst. 3 lesního zákona, eventuálně k dohodě mezi žadatelem a vlastníkem 

lesa o omezení využití a o náhradě újmy.“381

Řízení o odnětí je zahajováno na žádost382 osoby, v jejímž zájmu má k odnětí dojít (§ 

16 odst. 1 lesního zákona). O povolení odnětí rozhoduje orgán státní správy lesů, jehož 

příslušnost je v zákoně určena v závislosti na velikosti odnímaného pozemku. Tento 

orgán povolí odnětí v rozhodnutí (§ 16 odst. 2), v němž také stanoví výši poplatku za 

odnětí (§ 17 odst. 1). V této souvislosti je třeba upozornit na nekonzistenci v 

terminologii lesního zákona:383 zatímco zákon umožňuje odnětí nebo omezení 

využívání pozemků pro plnění funkcí lesa, tedy jak lesních pozemků, tak i jiných 

                                               
378 MEZŘICKÝ, Václav (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, 207 s.
ISBN 80-7367-003-8, s. 132. Shodně též DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. 
vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7, s. 46.  
379 Pro srovnání: Odnětí trvalé a dočasné je upraveno také ve slovenském zákoně o lesoch: o dočasném 
(na dobu maximálně 20 let) nebo o trvalém odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa nebo o omezení 
jejich využívání rozhoduje orgán státní správy v rozhodnutí, v němž mimo jiné uvede výši odvodu, jež je 
žadatel povinen za odnětí platit. Na rozdíl od české právní úpravy je umožněno také postupné odnímání 
lesních pozemků, které je rozděleno na etapy (§ 8 odst. 2 písm. c)). Odvod je ve slovenském zákoně 
vymezen jako náhrada za ztrátu mimoprodukčních funkcí lesa (srov. § 9) a teprve po jeho zaplacení je 
žadatel oprávněn k zahájení odlesňování odňatých pozemků (výjimku tvoří případy, kdy je odnětí 
pozemků ze zákona od odvodu osvobozeno nebo pokud je odvod placen ve splátkách). Srov. zákon č. 
326/2005 Z.z., o lesoch, dostupný z WWW <www.zbierka.sk.>
380 Srov. § 13 lesního zákona.
381 Srov. DROBNÍK, Jaroslav. Lesní zákon: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, xii, 290 
s. ISBN 978-80-7357-425-3, s. 47). 
382 Náležitosti žádosti o odnětí nebo omezení jsou stanoveny ve vyhlášce MZe č. 77/1996 Sb., o 
náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Tato vyhláška zavádí pro odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa 
legislativní zkratku „zábor“ (§ 1). 
383 Srov. DROBNÍK, Jaroslav. Lesní zákon: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, xii, 290 
s. ISBN 978-80-7357-425-3, s. 47.
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pozemků ve smyslu § 3 odst. 1 (srov. § 15 odst. 1), v rámci obsahových náležitostí 

rozhodnutí o odnětí nebo o omezení využívání pozemků zákon výslovně uvádí pouze 

pozemky lesní ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona (srov. § 16 odst. 2 písm. a)). 

Nepřesnou terminologii používá také § 16 odst. 3 zákona, na jehož základě může být 

zahájení odlesňování pouze lesních pozemků odňatých či omezených k plnění funkcí 

lesa podmíněno vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí podle stavebního 

zákona, které je pravomocné. Z toho lze dovodit, že se tato podmínka nevztahuje na tzv. 

jiné pozemky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona.

Při stanovení výše poplatku postupuje orgán státní správy lesů podle přílohy k 

lesnímu zákonu, která obsahuje vzorce výpočtu pro trvalé a dočasné odnětí a která 

rovněž vykazuje terminologické nepřesnosti, pokud jde o označení pozemků. Ve 

výpočtu jsou zohledněny kromě průměrné roční potenciální produkce lesů v ČR také 

průměrná cena dřeva na odvozním místě (stanoví ji MZe) a faktor ekologické váhy lesa 

(tento v závislosti na tom, do jaké kategorie lesů je konkrétní les zařazen); výše 

poplatku je tedy každý rok stanovena odlišně. Splatnost poplatku za trvalé odnětí je 

stanovena jednorázově; naopak poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně 

nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Zvláštní úpravu úroku z 

prodlení obsahuje § 17 odst. 3 zákona, který stanoví jednotnou sazbu penále pro 

všechny žadatele o odnětí, tj. nerozlišuje se, zda je žadatel osobou fyzickou či osobou 

právnickou, resp. podnikající fyzickou osobou. K vybírání a vymáhání poplatků jsou 

příslušné celní úřady a na řízení o poplatcích se aplikuje daňový řád.384

Vzhledem k tomu, že žadatelem o odnětí pozemku může být kromě jeho vlastníka i 

jiná osoba, stanoví zákon povinnost žadatele nahradit vlastníkovi pozemku újmu 

vzniklou odnětím pozemku (srov. § 17 odst. 5). Tato povinnost existuje nezávisle na 

zaplacení poplatku za odnětí. „Poplatek za odnětí je vnímán jako určitá úhrada 

veřejnoprávní újmy, která vznikne na lese jako složce (ekosystému) životního prostředí 

odnětím pozemku. Vedle této veřejnoprávní újmy vzniká škoda vlastníku lesa, kterou lze 

vyčíslit podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 

                                               
384 Daní se pro účely daňového řádu rozumí peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo 
poplatek (srov. § 2 odst. 3 písm. a) daňového řádu). 
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způsobené na lesích, a kterou lze přiznat rozhodnutím podle § 11 odst. 3 lesního 

zákona.“385

Příjmy z poplatků jsou rozděleny mezi obec, v jejímž katastrálním území došlo k 

odnětí pozemků (40%) a SFŽP (60%).386 Účelová vázanost příjmů z poplatku je 

zákonem stanovena ve vztahu k příjmům obce a tyto příjmy musí být použity pouze na 

zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa. Poplatky tak plní fiskální, 

internalizační a kompenzační funkci. 

Poplatek patří mezi nástroje negativní ekonomické stimulace a je zároveň naplněním 

pozitivní formy principu znečišťovatel platí. Vzhledem k výši poplatku, která od nabytí 

účinnosti lesního zákon nedoznala změn, je však jeho motivační funkce oslabena. Stejně 

jako odvod jej lze považovat za ekonomický nástroj promítající princip prevence. 

Ze srovnání právní úpravy odvodů a poplatků za odnětí vyplývá, že z hlediska 

způsobu výpočtu platby je složitější právní úprava odvodů. Stanovení příjemců výnosů 

z těchto plateb je odlišné (u poplatků jsou příjemci obec a SFŽP, u odvodů je to navíc 

státní rozpočet s majoritním podílem) a zákon o ochraně ZPF stanoví více výjimek z 

povinnosti platit odvody. Oba nástroje se použijí jak pro odnětí trvalé, tak pro odnětí 

dočasné. V žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa není žadatel 

povinen uvádět výpočet výše poplatku za odnětí; ten je naopak povinen vypočítat a 

uvést v žádosti o odnětí pozemků ze ZPF. 

Vzhledem ke zvýšení výše pouze u odvodů za odnětí půdy ze ZPF a ponechání 

poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa beze změn se objevily 

pochybnosti, zda potencionální investoři nepřesunou svůj zájem o odnětí pozemků na 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, které jsou pro ně finančně výhodnější a jejichž 

výše nebyla od nabytí účinnosti lesního zákona novelizována. Na to reagovala vláda 

předložením novely lesního zákona upravující zvýšení těchto poplatků až na 

                                               
385 Srov. DROBNÍK, Jaroslav. Lesní zákon: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, xii, 290 
s. ISBN 978-80-7357-425-3, s. 50.
386 V této souvislosti poukazuje M. Damohorský na to, že příjmy z poplatků směřují do SFŽP, kterým 
disponuje ministr životního prostředí, což je důsledkem dvojkolejnosti české právní úpravy, jež rozděluje 
působnost v oblasti státní správy lesů mezi MZe a MŽP. MZe je ústředním orgánem státní správy lesů, 
zatímco do působnosti MŽP náleží lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech (srov. § 49 
odst. 1 a 4). Srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Aktuální otázky lesního práva. In DAMOHORSKÝ, Milan; 
STEJSKAL, Vojtěch (edit.). Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany životního prostředí. 
Sborník z mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2005, s. 41 –
42.
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čtyřnásobek aktuální výše, nicméně projednávání této novely bylo odloženo.387 Faktem 

však zůstává, že k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dochází v menší míře, 

než docházelo před novelou k záborům půdy ze ZPF; mimo jiné proto, že se část 

zemědělské půdy zalesňuje.388  

Pro srovnání uvádím stručné shrnutí způsobu stanovení výše plateb za odnětí lesních 

pozemků na Slovensku (odvody)389 nebo v Polsku (tzv. pohledávky, poplatky a 

jednorázové odškodnění).390 V zákoně o ochraně ZPF ani v lesním zákoně není řešen 

                                               
387 Ze záznamu z jednání vlády dne 25. 1. 2012:  „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – materiál předložený ministrem 
zemědělství byl stažen z programu jednání vlády s tím, že již nebude vládě předkládán“. Zdroj 
www.vlada.cz.
388 K problematice zalesňování srov. např. JELÍNEK, Petr. Zalesňování zemědělských půd. Program 
rozvoje venkova (2007 – 2013). Pelhřimov: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 2010. 
Dostupné také z WWW <www.svol.cz.>.
389 Odvod za trvalé odnětí se vypočte jako součin hodnoty efektu mimoprodukční funkce lesa za příslušný 
hospodářský soubor lesních typů během těžebního období na jeden hektar pozemku (srov. Přílohu č. 1 
zákona o lesoch) a výměry odnímaného pozemku; při dočasném odnětí se takto vypočtená výše odvodu 
vydělí délkou těžebního období a následně vynásobí počtem let dočasného odnětí. Základní výše odvodu 
se procentuálně zvyšuje jednak v závislosti na druhu lesního pozemku (lesy ochranné, lesy zvláštního 
určení), jednak vzhledem k důvodu jeho vynětí (např. vybudování skládky odpadů kromě odpadů 
pocházejících z těžební činnosti) či k okresu, v němž se dotčený pozemek nachází (srov. § 9 odst. 3 a 5 
zákona o lesoch). Při určování výše odvodu vychází orgán státní správy lesů ze znaleckého posudku, 
který je povinen předložit žadatel o odnětí. Ve srovnání s českou právní úpravou obsahuje slovenský 
zákon větší množství výjimek, kdy jsou žadatelé osvobozeni od placení odvodů. Odvody jsou příjmem 
pouze státního rozpočtu; obci, na jejímž území dochází k odnětí pozemků, tedy nic ze zákona nenáleží. 
Příjmy z odvodů nejsou ani účelově vázány. 
390 Odnětí (wyłączenie) lesních pozemků pro jiné než zemědělské a lesnické využití předchází rozhodnutí 
správního orgánu a souhlasu příslušné obce, na jejímž území má k odnětí pozemků dojít, případně 
souhlasu dalších orgánů (ministr životního prostředí, přírodních zásob a lesního hospodářství, ministr 
zemědělství, vojvoda. Zákon umožňuje vyloučit pozemky ze zemědělské a lesnické produkce trvale nebo 
dočasně na dobu nejvýše deseti let.   
V souvislosti s odnětím pozemků zakotvuje zákon tři druhy ekonomických nástrojů. Osoba, v jejíž 
prospěch bylo rozhodnuto o odnětí pozemků, je povinna zaplatit jednak tzv. pohledávky (należność), tj.
jednorázový poplatek za trvalé vyloučení pozemků. Výše této platby je v zákoně stanovena pro 
zemědělské pozemky v závislosti na druzích pozemků zařazených do tříd pevnou částkou za jeden hektar 
půdy (§ 12 odst. 7) a zvlášť pro pozemky, na nichž se nacházejí venkovské parky nebo rybníky a jiné 
vodní plochy (§ 12 odst. 9 a 10). Pro určení výše platby za odnětí jednoho hektaru lesních pozemků je 
rozhodující typ lesního stanoviště a ekvivalentní cena za 1m3 dřeva, kterou vyhlašuje Ústřední statistický 
úřad (§ 12 odst. 11). Od takto určené platby je třeba odečíst cenu nemovitosti určené podle tržních cen, 
které jsou v dané lokalitě obvyklé. Pokud dojde k vynětí pozemků v lesích ochranných, zvyšují se 
pohledávky i roční poplatek o 50%.  Dále je oprávněná osoba povinna k úhradě tzv. ročního poplatku 
(opłaty roczne), který se platí za každý rok, kdy je pozemek dočasně nebo trvale vyloučen z produkce, 
nejvýše však po dobu dvaceti let (§ 4 odst. 13). Povinnost platit výše uvedené roční poplatky přechází z 
prodávajícího na kupujícího a prodávající je povinen na to kupujícího upozornit (srov. § 12 odst. 4). V 
případě, že dojde k předčasnému smýcení lesních porostů, ukládá zákon oprávněné osobě, aby zaplatila 
jednorázové odškodnění (jednorazowe odszkodowanie), které je stanoveno jako rozdíl mezi očekávanou 
cenou dřeva v době, kdy mělo podle plánu lesního hospodářství dojít k těžbě a jeho cenou v době těžby. 
Všechny výše uvedené platby jsou příjmem Lesního fondu. Srov. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Dz.U. Z 2004 nr 121 poz. 1266 (ve znění k 1. 1. 2012), dostupné z 
http://prawo.legeo.pl. 
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jeden z negativních důsledků odnětí zemědělských nebo lesních pozemků: jejich 

„rozdrobení“ na menší části, jež bývají hůře dostupné. Inspirací v tomto směru by mohl 

být ekonomický nástroj upravený ve slovenské právní úpravě – odvod.391

Ekonomické nástroje ve vztahu k půdě a pozemkům jsou dále zakotveny v právní 

úpravě využívání nerostného bohatství. Předpokladem umístění důlního nebo těžebního 

díla je trvalé odnětí příslušných pozemků ze ZPF, s nímž je spojeno zaplacení odvodů 

(§§ 9, 10 a 11 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF), resp. trvalé odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, včetně zaplacení poplatků (§§ 15 až 18 lesního zákona). 

Další ekonomické nástroje jsou upraveny v § 32a horního zákona: úhrada z 

dobývacího prostoru a úhrada z vydobytých vyhrazených nerostů, které hradí 

organizace (tj. těžební společnost) ročně na účet příslušného obvodního báňského 

úřadu, z něhož jsou následně převedeny ve prospěch obcí, na jejichž katastrálním území 

se dobývací prostor nachází (v případě úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů také 

ve prospěch státního rozpočtu). Z hlediska jejich kategorizace se v obou případech 

jedná o poplatky za využívání životního prostředí,392 které platí těžební společnosti státu 

za to, že jim umožnil přístup k ložiskům vyhrazených nerostů, jež jsou sice v jeho 

vlastnictví, nicméně po jejich vytěžení přechází vlastnické právo k nim na těžební 

společnost.393 Úhradu z dobývacího prostoru je povinen platit ten, v jehož prospěch byl 

dobývací prostor stanoven a její výše je odstupňována podle stupně ochrany životního 

prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a 

jejímu dopadu na životní prostředí. Do určité míry je tedy ve výši platby zohledněno 

umístění dobývacího prostoru a její výši může těžební společnost ovlivnit např. 

způsobem dobývání nerostů, použitou technologií apod. Sazba úhrady je však velmi 

                                               
391 Zvláštní úpravu opatření proti drobení zemědělských a lesních pozemků, které se nacházejí mimo 
zastavěné území obce při jejich převodu nebo přechodu obsahuje zákon č. 180/1995 Z.z., o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Je vyloučeno, aby na základě jakéhokoli právního 
úkonu, rozhodnutí soudu o vypořádání spoluvlastnictví nebo rozhodnutí o dědictví vznikly lesní pozemky 
o výměře menší než 0, 5 ha a zemědělské pozemky o výměře menší než 0, 2 ha. V případě, že dojde k 
dělení pozemků z těchto důvodů, je nabyvatel pozemku povinen k úhradě odvodů, jejichž výše je 
odstupňována podle velikosti vzniklého pozemku a podle toho, zda se jedná o zemědělský nebo lesní 
pozemek. Výše odvodu se odvozuje od hodnoty pozemku určené zvláštním právním předpisem (§ 23). 
Dostupnéz WWW:http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-niektorych-opatreniach-na-usporiadanie-
vlastnictva-k-pozemkom.
392 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 
ISBN 978-80-7400-338-7, s. 46. 
393 MAKARIUS, Roman. České horní právo, I. díl. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, 246 s. ISBN 80-7225-
033-7, s. 139.
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nízká, což považuji, spolu s absencí účelové vázanosti výnosů z těchto plateb za vážné 

nedostatky platné právní úpravy. Výše úhrady totiž ani neodráží náklady na odstranění 

negativních vlivů hornické činnosti na životní prostředí, ani příliš nemotivuje těžební 

společnosti k environmentálně šetrnějšímu chování. Stát jako vlastník vyhrazených 

nerostů navíc přichází o značné finanční prostředky. Platba tak neplní ani funkci 

fiskální, ani funkci motivační, kompenzační či internalizační. Tyto platby nejsou rovněž 

promítnutím principu znečišťovatel platí. Nová komplexní právní úprava v oblasti 

hornictví včetně ekonomických nástrojů je tedy více než žádoucí. 

Naopak částečně účelově vázány jsou výnosy z úhrady z vydobytých vyhrazených 

nerostů, jejichž příjemcem je státní rozpočet (25% jejich výnosu), a pouze tyto 

prostředky musí být účelově použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených 

dobýváním výhradních ložisek i ložisek nevyhrazených nerostů.394 Tyto nástroje tak 

částečně plní fiskální funkci. Zbývajících 75% výnosů je příjmem rozpočtu obce a není 

účelově vázáno. Roční úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo 

vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění, provedeném v souvislosti s jejich 

dobýváním, je povinna platit těžební společnost. Úhrada se stanoví z těch nerostů, pro 

jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor a činí nejvýše 10 % z jejich tržní 

ceny.395 I v tomto případě platí, že výše úhrady je stanovena příliš nízko a nemůže tak 

plnit ani internalizační ani kompenzační funkci. Funkci fiskální plní tyto nástroje pouze 

částečně.

V souvislosti s hornickou činností je třeba zmínit i poplatek za oprávnění provádět 

ložiskový průzkum, k jehož úhradě je povinen zadavatel průzkumného území pro 

vyhledávání a průzkum výhradních ložisek, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má 

oprávnění k hornické činnosti. Výše poplatku je odvozena od plochy tohoto území, má 

vzrůstající charakter396 a jeho výhradním příjemcem je obec, na jejímž území se 

průzkumné území nachází. 

                                               
394 Srov. § 32a odst. 4 horního zákona.  
395 Podrobněji viz vyhláška č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z 
vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění pozdějších předpisů. Sazby jsou stanoveny jako konkrétní
procento průměrné tržní hodnoty nerostných surovin těžených z tzv. výhradních ložisek v tom roce, v 
němž byly vydobyty. Vyhrazenými nerosty jsou např. rudy, vápenec, uhlí, štěrkopísky, stavební kámen 
apod. 
396 Výše poplatku činí v prvním roce 2 000 Kč za každý i započatý rok a každý i započatý km2

stanoveného průzkumného území. Tento poplatek se každý další rok zvyšuje o 1 000 Kč za každý km2

(srov. § 4b odst. 1 zákona o geologických pracích).
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Vliv na kvalitu půdy má také voda, která je do ní vypouštěna, resp. která se 

vyskytuje na zemském povrchu. Z tohoto důvodu jsou mezi poplatky k ochraně půdy a 

pozemků zařazeny také poplatky podle vodního zákona, které patří mezi platby za 

znečištění životního prostředí a platby za využívání jedné jeho složky. Rozlišujícím 

kritériem těchto plateb je, zda jsou odpadní vody vypouštěny do vod povrchových nebo 

podzemních. Jako poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

označuje zákon dva druhy poplatků, a to poplatek za znečištění vypouštěných 

odpadních vod do vod povrchových a poplatek z objemu vypouštěných odpadních 

vod. Oba tyto poplatky jsou příjmem SFŽP. Poplatek za znečištění jsou povinni platit 

znečišťovatelé v případě překročení obou limitů znečištění stanovených v příloze 

vodního zákona (hmotnostního a koncentračního).397

Znečišťovatelé jsou povinni platit poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod 

(§ 90 vodního zákona), pokud objem odpadních vod jimi vypouštěných přesáhne za 

období kalendářního roku limit 100 000 m3 (sazba je v zákoně stanovena pevně ve výši 

0, 1 Kč za m3). Úhradu poplatků je znečišťovatel povinen provést formou záloh a za tím 

účelem vypracovává poplatkové hlášení, které předkládá ČIŽP. Po uplynutí 

kalendářního roku je znečišťovatel povinen předložit ČIŽP poplatkové přiznání, v němž 

uvede skutečné údaje o množství ukazatelů znečištění podléhajících zpoplatnění, jejich 

koncentraci ve vypouštěných odpadních vodách a o objemu vypouštěných odpadních 

vod pro jednotlivé zdroje znečišťování a jejich výpustě, včetně údajů potřebných pro 

případný odečet v odebrané vodě (§ 90 odst. 6 vodního zákona), údajů o poskytnutých 

odkladech a výši zaplacených záloh.   

Také vypouštění odpadních vod do vod podzemních je zpoplatněno, podmínkou však 

je, že se jedná o vypouštění povolené. Poplatek za povolené vypouštění odpadních 

vod do vod podzemních398 je povinen platit ten znečišťovatel, který není ze zákona od 

této povinnosti osvobozen399 a bylo mu vypouštění odpadních vod povoleno. Motivační 

funkce tohoto poplatku je podle mého názoru velmi oslabena, neboť jeho výše je 

stanovena paušálně per capita a tudíž neodráží ani míru znečištění vypouštěné vody, ani 

                                               
397 Poplatek za znečištění se rovná součtu dílčích částek vypočtených podle jednotlivých ukazatelů 
znečištění jako násobek sazby poplatku a celkového množství vypouštěného znečištění za kalendářní rok. 
Celkové množství znečištění se zjistí vynásobením průměrné roční koncentrace znečištění u příslušného 
ukazatele znečištění ročním objemem vypouštěných odpadních vod. Srov. § 89 a násl. vodního zákona.
398 Srov. § 29 vodního zákona, podle něhož jsou zdroje podzemních vod primárně určeny pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou, vodní zákon tedy stanoví podmínky pro hospodárné využívání těchto vod.
399 Srov. § 100 odst. 2 a 3 vodního zákona. 
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její objem. Příjemcem této platby je obec, na jejímž katastrálním území k vypouštění 

dochází.

Poplatek za odebrané množství podzemní vody je povinen platit odběratel, tj. ten, 

kdo je oprávněn na základě povolení k odběru podzemní vody, a to jak pro zásobování 

pitnou vodou, tak pro jiné účely. Pro výpočet poplatku je rozhodující účel, pro nějž je 

podzemní voda využívána a skutečné množství odebrané podzemní vody (úhrada 

poplatku je provedena formou záloh a jeho výše následně upřesněna na základě 

poplatkového přiznání odběratele). Výše sazby poplatku je stanovena pevnou částkou a 

je nižší v případě zásobování pitnou vodou. Výnos poplatku je z 50% příjmem SFŽP a 

z 50% příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. 

Příjem je účelově vázán a může být použit jen na podporu výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr 

podzemní vody uskutečňuje, případně k doplnění zvláštního účtu podle § 45 odst. 4 

vodního zákona, který slouží např. k financování opatření k nápravě ekologické újmy na 

povrchových nebo podzemních vodách (srov. § 88 odst. vodního zákona).

V novém zákoně o ochraně ovzduší je s účinností od 1. 9. 2012 upraven poplatek za 

znečišťování ovzduší, který je povinen platit provozovatel stacionárního zdroje za 

vypouštěné látky (základem poplatku je množství znečišťujících látek v tunách). Sazby 

poplatků za znečišťování jsou nastaveny pevnou částkou za tunu znečišťující látky 

podléhající zpoplatnění, a to vzestupně počínaje rokem 2013 (Příloha č. 9). Tento 

emisní poplatek nahradil dosavadní poplatek za znečišťování ovzduší, jemuž podléhaly 

velké, zvlášť velké, střední a malé zdroje znečištění (srov. §§ 19 až 22 původního 

zákona o ochraně ovzduší). Ve srovnání s předchozí právní úpravou je novým zákonem 

posílena účelová vázanost výnosu z poplatku, neboť výnos je do roku 2016 v plné výši 

příjmem SFŽP, poté je rozdělen mezi SFŽP (65%), kraj, na jehož území se stacionární 

zdroj nachází (25%) a státní rozpočet (10%). Prostředky, které budou plynout do 

rozpočtu kraje, jsou účelově vázány v oblasti ochrany ovzduší; prostředky, které budou 

příjmy státního rozpočtu jsou vázány na environmentální účely stanovené novým 

zákonem o ochraně ovzduší (§ 15 odst. 14). 
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Ukládání odpadů na skládku podléhá poplatku za uložení odpadu na skládku, 

který jsou povinni platit původci odpadu400 a který se skládá ze dvou složek – základní a 

rizikové (tu jsou vedle základní složky povinni platit původci za uložení nebezpečného 

odpadu na skládku). Základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž katastrálním 

území skládka leží a riziková složka je příjmem SFŽP. Sazby základního a rizikového 

poplatku jsou upraveny v příloze č. 6 zákona o odpadech, a to pevnou částkou za tunu 

odpadu, přičemž v letech 2002 až 2009 byly nastaveny se vzrůstající tendencí. Od roku 

2009 se však sazba poplatku za uložení odpadů na skládku nemění, což považuji za 

velký nedostatek současné právní úpravy, vzhledem k tomu, že skládkování představuje 

nejméně ekologickou variantu likvidace odpadu. Nejenže výše poplatku neodráží 

náklady spojené s odstraňováním odpadů formou skládkování, ale ani nemotivuje 

původce odpadů k jejich materiálovému a energetickému využívání. Navíc nejsou 

výnosy z poplatku plynoucí do rozpočtu obce ani účelově vázány k ochraně životního 

prostředí. 

Za ekonomický nástroj ve vztahu k půdě a pozemkům (jejich kvalitě) lze považovat 

také poplatek za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, 

který je povinen platit provozovatel úložiště CO2, v němž je trvale tento plyn ukládán (v 

lokalitách uzavřených dolů a po vytěžených plynných a kapalných nerostech). Jeho 

sazba je stanovena pevnou částkou 1 Kč za tunu tohoto plynu (§ 14 zákona o ukládání 

oxidu uhličitého). Výnos z poplatku je příjmem obce, na jejímž katastrálním území se 

nachází vtláčecí zařízení pro ukládání tohoto plynu. 

Dalšími ekonomickými nástroji souvisejícími s ochranou půdy a pozemků jsou 

poplatky vybírané v národních parcích, a to poplatek za vjezd a setrvání motorových 

vozidel na území národního parku, poplatek za vstup do jeho vybraných míst 

mimo zastavěná území obcí a poplatek za jízdu po území národního parku. Tyto 

poplatky mají fakultativní charakter, tj. orgán ochrany přírody je může uložit všem 

osobám, které nejsou od placení poplatku ze zákona osvobozeny. Jednorázový poplatek 

                                               
400 Původcem odpadů je podle zákona o odpadech právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž 
výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická 
osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. 
Prvotním původcem odpadů je každý, při jehož činnosti vzniká odpad (srov. § 4 odst. 1 písm. x) a y) 
zákona o odpadech). Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na 
jeho vlastním pozemku. Od placení základní složky poplatku je osvobozena obec, pokud je původcem 
odpadu a ukládá odpad na skládku, která je na jejím katastrálním území (§ 46 odst. 4).
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za jízdu po území národního parku motorovým vozidlem může orgán ochrany přírody 

uložit v případě, že je vjezd motorového vozidla na území národního parku

zpoplatněn.401 Výnos z poplatků je příjmem příslušného orgánu ochrany přírody 

národního parku, tj. příslušné správy národního parku. Vzhledem k tomu, že je možné 

ukládat za povolení vjezdu motorovými vozidly na území národního parku zároveň 

místní poplatek, stanoví zákon o ochraně přírody a krajiny explicitně zákaz kumulace 

těchto poplatků (srov. § 24 odst. 5 zákona o ochraně přírody). Místní poplatek za 

povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst podle § 10 

zákona o místních poplatcích lze ukládat nejen na území národních parků, ale kdekoli, 

tj. ve vybraných místech či částech měst, jež jsou označena příslušnou dopravní 

značkou. Podrobnosti týkající se poplatkové povinnosti je obec povinna upravit obecně 

závaznou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že se národní parky rozprostírají na území více 

obcí, je využití tohoto ekonomického nástroje obtížnější než v případě poplatků podle 

zákona o ochraně přírody.

Odvod za kácení dřevin je ekonomický nástroj ochrany přírody a krajiny, jenž je 

povinen zaplatit ten, kdo kácel dřeviny z důvodu výstavby s povolením orgánu ochrany 

přírody a nebylo mu uloženo provedení náhradní výsadby dřevin, anebo ten, kdo kácel 

dřeviny protiprávně. Oba případy se od sebe liší tím, do jakého rozpočtu směřuje výnos 

z odvodu.402 V praxi však nelze uložit povinnost platit odvody za kácení, neboť dosud 

nebyl vydán zvláštní zákon, v němž mají být na základě § 9 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody upraveny podmínky placení odvodů. De lege ferenda by bylo velmi žádoucí, 

aby byl tento stav co nejdříve napraven a tento ekonomický nástroj mohl plnit svou 

                                               
401 Srov. § 24 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Maximální výše poplatku za jízdu 
motorovými vozidly na území národního parku a způsob jeho vybírání jsou na základě zákonného 
zmocnění v § 24 odst. 3 upraveny ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (srov. § 9 vyhlášky, maximální 
výše je 20 Kč za den, v případě autobusu 50 Kč za den, zároveň je umožněna paušální platba za rok). 
Konkrétní výši poplatku stanoví v těchto mezích orgán ochrany přírody národního parku svou vyhláškou 
(srov. např. vyhlášku správy KRNAP č. 2/1995, o poplatcích za vjezd, setrvání a jízdě motorovými 
vozidly na území KRNAP, podle níž jsou sazby poplatku odstupňovány podle druhu vozidla (motocykly, 
osobní automobily, autobusy) a doby setrvání na území KRNAP, přičemž tyto poplatky mohou být 
zvýšeny až o 500% v závislosti na stupni a potřebě ochrany území (srov. čl. 2 vyhlášky). Např. na 
vybrané silnici Špindlerův Mlýn – Špindlerovka vybírá správa KRNAP za jednorázový vjezd aut 
poplatek ve výši 100 Kč za den. Srov. také www.krnap.cz. Kromě národních parků se v ČR vybírají 
poplatky za vstup do některých chráněných území, jejichž příjemci jsou obce nebo jiné subjekty. 
402 V případě povoleného kácení směřuje výnos do rozpočtu obce a je účelově vázán (obec je povinna jej 
použít na zlepšení životního prostředí). Pokud byly dřeviny pokáceny protiprávně, je odvod příjmem 
SFŽP (srov. § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody). 
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fiskální a kompenzační funkci, tj. kompenzovat plněním v penězích újmu způsobenou 

pokácením dřevin.  

4.4.2 Daně

Z hlediska českého daňového práva je ochrana půdy a pozemků předmětem úpravy 

především daně z nemovitostí, a to jak daně z pozemků, tak i daně ze staveb. Tato daň 

je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se nemovitost nachází. Podle místních 

podmínek je obec oprávněna stanovit v obecně závazné vyhlášce koeficienty určující 

výši této daně (§ 12 zákona o dani z nemovitostí). Základ daně z pozemků i daně ze 

staveb a jejich sazba jsou určeny podle jednotlivých druhů pozemků nebo staveb (srov. 

§§ 5, 6, 10 a 11).

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR vedené v katastru 

nemovitostí,403 ovšem se zákonem stanovenými výjimkami. Základ daně z pozemků a 

příslušná sazba daně se určí na základě druhu pozemku, jak je evidován v katastru 

nemovitostí. Předmětem daně z pozemků je zemědělská půda (tj. pozemky evidované v 

ZPF, např. orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty), 

hospodářské lesy využívané k podnikání a rybníky s intenzivním chovem ryb, zastavěné 

plochy a nádvoří, stavební pozemky.404 Pozitivní formu zásady znečišťovatel platí 

představuje zvýšení sazby daně v případě, kdy jsou pozemky zastavěných ploch 

využívány k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní slouží pro jiné účely než k 

zemědělské prvovýrobě či lesnímu hospodářství (tj. např. pro průmysl, stavebnictví, 

dopravu).405 Naopak snížená sazba daně se ex lege aplikuje na pozemky využívané 

                                               
403 K definici stavebního pozemku srov. § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitostí. Obdobně též srov. 
definici zpevněné plochy pozemku (§ 6 odst. 5). 
404 Zatímco pro pozemky orné půdy, ovocných sadů, zahrad apod. je základem daně cena půdy zjištěná 
násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce, je 
základem daně pro pozemky hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 
cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin 
skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. U ostatních pozemků je základem daně skutečná 
výměra pozemku v m2 (§ 5 zákona). Sazba daně pro pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a 
ovocných sadů apod. činí 0, 75%, pro trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a 
průmyslovým chovem ryb 0, 25%, u ostatních pozemků je určena pevnou sazbou v Kč za m2.
405 K zavedení zvláštní sazby daně pro tyto případy došlo novelou zákona o dani z nemovitostí, zákonem 
č. 212/2011 Sb., s účinností od 1. 1. 2012. Nově byl také definován pojem zpevněná plocha pozemku, jíž 
se pro účely zákona o dani z nemovitostí rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru 
nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn 
stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce (srov. § 6 zákona); jedná se např. o 
parkoviště, komunikace apod. Dosud byly zpevněné plochy předmětem daně ze staveb, což v praxi činilo 
problémy (srov. § 7 odst. 4 zákona). K sazbám daně srov. § 6 zákona.
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příznivějším způsobem z hlediska ochrany životního prostředí (tj. např. orná půda, 

ovocné sady), podrobněji viz nástroje nepřímé veřejné podpory v části 4.4.3.2.

Předmětem daně ze staveb jsou stavby, byty a nebytové prostory za podmínek 

stanovených v § 7 zákona o dani z nemovitostí. Zařízení sloužící pro výrobu elektřiny, 

jež jsou součástí fotovoltaické elektrárny a mají větší rozměry vyžadující jejich umístění 

ve zvláštní budově, jsou považována za stavbu pro výrobu elektřiny a jsou tedy 

předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí.406

Sazba daně ze staveb je určena podle druhu stavby a účelu jejího využití (podnikání, 

individuální rekreace apod.). Pozitivní forma zásady znečišťovatel platí se projevuje 

zvýšením základní sazby daně na dvojnásobek u staveb pro individuální rekreaci, které 

se nacházejí v národních parcích a v 1. zónách chráněných krajinných oblastí, tedy ve 

zvlášť chráněných oblastech.407

Daň z nemovitostí vykazující environmentální prvky je dále zavedena např. 

v Polsku,408 Slovensku409 a dalších zemích.

4.4.3 Nástroje zajištění odpovědnosti a závazků

Posledními z kategorie nástrojů, u nichž je zásada ekonomické stimulace promítnuta 

negativní formou, jsou nástroje zajišťovací. V souvislosti s ochranou půdy a pozemků 

dotčených hornickou činností se uplatňují dva ekonomické nástroje zajištění 

odpovědnosti. Během provozování této činnosti je provozovatel povinen vytvářet 

                                               
406 Sdělení České daňové správy Ministerstva financí ze dne 10. června 2010. Fotovoltaické elektrárny a 
daň z nemovitostí. [online]. Dostupné z WWW 
<http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10520.html?year=0>.
407 Srov. § 11 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí.
408 V Polsku je zavedena jednak obecná daň z nemovitostí (zdanění podléhají budovy, pozemky, které 
nejsou pozemky lesními nebo zemědělskými), jednak zvláštní daň pro pozemky zapsané v evidenci 
nemovitostí jako zemědělské a lesní pozemky (tj. lesní porosty vedené jako lesy). Sazba daně z lesních 
pozemků závisí na průměrné ceně dřeva a v případě lesů ochranných a lesů v národních parcích a 
přírodních rezervacích je snížena na polovinu. Sazba daně pro pozemky jiné než zemědělské a lesní a pro 
stavby je určena na základě jejich výměry. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck,  2007, 385 s. ISBN 978-80-7179-563-6, s. 85.
409 Daň z nemovitostí se člení podle zdaňovaných nemovitostí na pozemky, stavby a byty. Základ daně z 
pozemků se stanoví odlišně pro jednotlivé druhy pozemků, a to přímo zákonem (zákon č. 582/2004 Z.z., 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Obce mají 
možnost vydávat obecně závazná nařízení ke stanovení hodnoty pozemku odlišně; obdobně odlišnou 
sazbu daně může stanovit správce daně. Srov. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck,  2007, 385 s. ISBN 978-80-7179-563-6, s. 87 – 88.



125

finanční rezervu na sanaci pozemků dotčených těžbou,410 která by měla být 

dostatečná, aby pokryla po skončení této činnosti financování opatření na sanaci (tj. 

odstranění škod celkovou úpravou území) pozemků dotčených těžbou, na rekultivaci 

podle zákona o ochraně ZPF a lesního zákona, včetně monitoringu úložného místa.411

Dalším nástrojem zajištění podle horního zákona je finanční rezerva k zajištění 

vypořádání důlních škod.412 V obou případech nejsou v horním zákonu stanoveny 

žádné podrobnosti pro vytváření finančních rezerv; u rezervy na vypořádání důlních 

škod je explicitně uložena povinnost ukládat peněžní prostředky rezerv na zvláštní 

vázaný účet u banky.413 Tvorba rezerv však podléhá schválení a kontrole ze strany 

obvodního báňského úřadu. 

Další zajišťovací nástroj je upraven v zákoně o nakládání s těžebním odpadem. 

Provozovatel úložného místa je povinen předcházet znečištění půdy těžebním odpadem 

a vytvářet za účelem rekultivace a sanace území zasaženého provozem úložného místa a 

jeho monitoringu po skončení jeho provozu finanční rezervu pro účely nakládání s 

těžebním odpadem.414 Použití prostředků této rezervy je účelově vázáno; její výše 

musí být mj. stanovena s ohledem na pravděpodobný vliv úložného místa na životní 

prostředí, zejména kvality půdy a vod.415

Několik nástrojů k zajištění závazků a odpovědnosti obsahuje zákon o ukládání 

oxidu uhličitého (§ 15 až 18). Finanční zabezpečení je povinen prokázat žadatel o 

povolení provozu úložiště CO2, a to před zahájením jeho provozu, formou finančního 

zabezpečení rizik (k zajištění rizik během provozu a po uzavření úložiště) a finanční 
                                               
410 Srov. § 31 odst. 5 a § 37 horního zákona. „Za dotčené se považují ty pozemky, na kterých v důsledku 
těžby vznikla škoda na krajině. Příčinná souvislost mezi těžební činností a škodlivým následkem musí být 
přímá. Přímo dotčeným pozemkem bude zejména takový pozemek, na kterém se škodlivě projeví 
poddolování, nikoliv však pozemek, na němž se projeví pouze vliv exhalací přesto, že tyto by měly původ v 
důlním provozu (nepřímo dotčený pozemek). Za škodu na krajině je nutno považovat újmu na 
ekologických, geomorfologických nebo estetických hodnotách určité části zemského povrchu.“ (srov. 
MAKARIUS, R. České horní právo, I. díl. Ostrava: Montanex, a.s., 1999, 246 s. ISBN 80-7225-033-7, s. 
173.).
411 Úložným místem je důlní stavba vyhrazená pro ukládání těžebního odpadu v pevném nebo kapalném 
stavu nebo ve formě roztoku či suspenze, včetně odkališť (srov. 2 odst. 2 písm. c) zákona o nakládání s 
těžebním odpadem).
412 Srov. § 37a odst. 1 horního zákona.
413 Srov. § 37a odst. 2 horního zákona. Ke zvláštnímu vázanému účtu u banky srov. část třetí této práce.
414 Těžebním odpadem je odpad vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování 
nerostů a který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů a dále odpad 
vznikající při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny (§ 2 odst. 1 zákona o nakládání s těžebním 
odpadem).
415 Ke způsobu výpočtu výše rezervy, časovému průběhu jejího vytváření a způsobu čerpání srov. § 3 
vyhlášky ČBÚ č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním 
odpadem. 
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rezervy (při a po uzavírání úložiště) ukládané na zvláštní vázaný bankovní účet. K 

finančnímu zabezpečení rizik může provozovatel využít nástrojů uvedených v zákoně, 

tj. pojištění, vázaného bankovního účtu, bankovní záruky nebo finančního zajištění

podle zákona o finančním zajištění, a jeho změny podléhají schválení obvodním 

báňským úřadem. Finanční příspěvek je provozovatel povinen zajistit k monitorování 

úložiště CO2, a to na zvláštním vázaném účtu u banky. Je pokryt peněžními prostředky 

finanční rezervy, kterou provozovatel vytváří podle § 17 odst. 1 zákona o ukládání 

oxidu uhličitého. Od finanční rezervy se právní úprava finančního příspěvku liší v tom, 

že prostředky finanční rezervy musí být ukládány na vázaném bankovním účtu, zatímco 

prostředky příspěvku na zvláštním vázaném účtu ČBÚ.

Využití určitého území pro účely skládkování odpadů také ovlivňuje stav půdy a 

pozemků. Zákon o odpadech stanoví několik zajišťovacích nástrojů, a to jednak pro 

první fázi provozu skládky, jednak pro provedení rekultivace, zajištění péče o skládku a 

asanace po ukončení jejího provozu. K odstranění škod na životním prostředí, tedy 

mimo jiné i na půdě pod skládkou, je provozovatel skládky povinen před zahájením 

první fáze provozu skládky nebo její části jednak uložit na zvláštní vázaný účet 

finanční prostředky ve výši nutných nákladů na odstranění potenciálních škod, jednak 

tyto náklady zajistit formou záruky vystavené bankou platnou po celou dobu první fáze 

provozu skládky.416 Dále provozovatel vytváří finanční rezervu, z níž budou po 

skončení provozu skládky financovány náklady na rekultivaci, péči o skládku a asanaci 

skládky. Tato finanční rezerva je ukládána na zvláštní vázaný účet u banky, a to pro 

každou skládku na samostatný účet, a může být čerpána jen se souhlasem krajského 

úřadu (srov. § 50 a 51 zákona o odpadech). Výše finanční rezervy je určena zákonem o 

odpadech pevnou částkou za tunu odpadu podle druhu odpadu.

Do této skupiny ekonomických nástrojů patří také finanční zajištění preventivních 

nebo nápravných opatření, které je ve vztahu k půdě povinen podle zákona o 

ekologické újmě zabezpečit provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu, a to v rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo 

závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy. 

                                               
416 Srov. § 48a zákona o odpadech.
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4.4.4 Nástroje veřejné podpory  

V oblasti ochrany půdy a pozemků se uplatňuje řada nástrojů, které mají formu 

přímé podpory (finanční příspěvky, podpory, dotace apod.) nebo podpory nepřímé 

(poplatková a daňová zvýhodnění). Nástroje přímé podpory jsou poskytovány ze 

státního rozpočtu, rozpočtu SFŽP417 a z rozpočtu EU a jsou řazeny mezi nástroje 

pozitivní ekonomické stimulace. 

4.4.4.1 Nástroje přímé podpory

Cílem finančních příspěvků je motivovat vlastníka, případně nájemce pozemku, 

aby provedl určitá opatření ve prospěch životního prostředí, s nimiž jsou zpravidla 

spojeny vyšší náklady, anebo aby se určitých činností v tomto zájmu zdržel. Příjemcem 

těchto finančních prostředků může být v konkrétním případě vedle vlastníka pozemku 

také nájemce, pokud tak zákon výslovně stanoví. Na poskytnutí těchto příspěvků není 

právní nárok. 

V oblasti ochrany ZPF je upraven příspěvek na zmírnění ekonomických důsledků 

vyplývajících z opatření uložených orgánem ochrany ZPF (§ 3 odst. 5 zákona o ochraně 

ZPF), jež jsou ukládána vlastníkovi nebo nájemci pozemku v případě, že došlo na 

pozemku ke znečištění půdy, ohrožení zdrojů pitné vody apod. O příspěvek si mohou 

oprávněné osoby zažádat po provedení nápravných opatření k odstranění kontaminace, 

a také v případě, že bylo rozhodnuto o zákazu využívat takový pozemek pro výrobu 

zemědělských výrobků vstupujících do potravního řetězce. Příspěvek neslouží k pokrytí 

veškerých vynaložených nákladů (srov. dikci tohoto ustanovení: „... ke zmírnění 

ekonomických důsledků“) a žadatel na něj nemá právní nárok.

Zákon o lesích upravuje finanční podporu vlastníkům lesa, jejímž cílem je motivovat 

tyto osoby při hospodaření v lesích, kdy jsou z jejich strany vynakládány zvýšené 

prostředky na péči o les. Podpora hospodaření v lesích může být poskytnuta 

prostřednictvím služby418 nebo finančního příspěvku (srov. § 46), přičemž na poskytnutí 

služby ani příspěvku není právní nárok. Příspěvky lze poskytnout v případech 

uvedených demonstrativním výčtem v zákoně (např. na opatření k zajištění 

                                               
417 Srov. § 3 zákona o ochraně ZPF; § 46 odst. 4 lesního zákona apod.
418 Např. provádění zásahů proti škůdcům plošně prostřednictvím letadel (srov. STANĚK, Jiří. Lesní 
zákon v teorii a praxi. Úplné znění zákona s komentářem. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1996, s. 148). 
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mimoprodukčních funkcí lesa, ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lese apod.). O poskytnutí podpory rozhoduje MZe nebo krajský úřad; 

forma podpory je upřesněna buď v příloze zákona o státním rozpočtu na daný rok 

(jedná-li se o podporu poskytovanou ze státního rozpočtu) nebo v pravidlech pro 

poskytování příspěvků konkrétního kraje (podpora poskytovaná z rozpočtu kraje) anebo 

v nařízení vlády, pokud jsou příspěvky poskytovány ze SFŽP. 

Mezi tyto ekonomické nástroje lze zařadit také finanční příspěvek podle zákona o 

ochraně přírody (srov. § 68 odst. 2 a 69 odst. 1), byť se jedná především o nástroj 

ochrany přírody a krajiny.419 Tento příspěvek lze totiž poskytnout zákonem vymezeným 

osobám v případě, že se zdrží určité činnosti, nebo provedou péči o pozemky, jež je 

předmětem jejich dohody s orgány ochrany přírody a krajiny nebo s obcemi. Příspěvek 

lze poskytnout na úhradu újmy na pozemcích zemědělsky nebo lesnicky 

obhospodařovaných vzniklé snížením výnosů nebo na úhradu výdajů spojených s 

výkonem prací v zájmu ochrany přírody a krajiny (srov. § 19 vyhlášky č. 395/1992 Sb.). 

Dohoda je uzavírána formou veřejnoprávní smlouvy,420 podrobnosti jsou uvedeny ve 

vyhlášce. Na tento příspěvek není právní nárok (srov. dikci § 68 odst. 2 zákona : „... lze 

poskytnout…“). 

Obcím, na jejichž katastrálním území se nachází úložiště radioaktivních odpadů nebo 

chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v 

podzemních prostorech, náleží příspěvek, který se poskytuje z jaderného účtu.421

Využívanými nástroji přímé veřejné podpory jsou také dotace poskytované v rámci 

národních i evropských dotačních programů, jejichž cílem je zmírnění následků 

zemědělské výroby, resp. odstranění jejího negativního vlivu, a provázání zemědělské 

činnosti s ochranou životního prostředí422 (k poskytování dotací srov. § 3 zákona o 

zemědělství). V rámci národních programů poskytuje MŽP finanční prostředky 

                                               
419 Srov. STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a krajiny a péče o biologickou 
rozmanitost. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1, s. 530.
420 MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-585-8, s. 274.
421 Příspěvek v prvním případě činí 3 mil. Kč ročně, ve druhém 600 000 Kč a 0, 30 Kč za každý m2  
průzkumného území ročně (§ 4 nařízení o odvodech a příspěvcích).
422 Srov. ochranu významných krajinných prvků (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky atd.), které se 
velmi často nacházejí na zemědělsky využívaných pozemcích. Využívají se pouze tak, aby nebyla 
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. (§ 3 zákona o 
ochraně přírody).
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neinvestičního charakteru, na něž však není právní nárok (Program péče o krajinu423). 

Poskytování dotací upravují kromě přímo použitelných předpisů EU také nařízení vlády 

na základě zmocnění v zákoně o zemědělství (srov. § 2c odst. 5). Podpory mohou mít 

dále formu např. zajištění úvěrů, které poskytuje PGRLF na investice do životního 

prostředí v zemědělství a ve venkovských oblastech (§ 2da zákona o zemědělství). 

Z evropských dotačních programů jsou finanční prostředky poskytovány v rámci 

Operačního programu Životní prostředí; z hlediska ochrany půdy a pozemků je 

významná Prioritní osa 6 (Zlepšování stavu přírody a krajiny), jež patří do působnosti 

MŽP a z níž jsou financována např. opatření proti vodní a větrné erozi apod. V oblasti 

zemědělství je významným dotačním titulem Program rozvoje venkova,424 který čerpá 

finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a jehož 

cílem je, mimo jiné, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů 

intenzivního zemědělského hospodaření na půdě. Nástroji přímé veřejné podpory 

(dotace, vyrovnávací příspěvky) jsou financována opatření k podpoře 

mimoprodukčních funkcí zemědělství, např. zalesňování zemědělských pozemků 

apod.425 Zprostředkovatelem finanční podpory z EU a národních zdrojů v oblasti 

zemědělství je SZIF. 

Stát podporuje ekologické zemědělství426 formou dotací na agroenvironmentální 

opatření,427 která jsou dalším ekonomickým nástrojem této skupiny, jenž vykazuje 

                                               
423 Program péče o krajinu se člení na podprogramy; z hlediska ochrany půdy a pozemků srov. 
Podprogram volná krajina (Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí). 
Jeho realizací je pověřena AOPK ČR a podporují se nelesní opatření (ochrana krajiny proti erozi, udržení 
kulturního stavu krajiny), vytváření drobných přírodních prvků v krajině (remízky) apod. Zdroj 
http://www.dotace.nature.cz. 
424 Program rozvoje venkova vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova a probíhá v letech 
2007 – 2013. Finanční prostředky uvolněné na celé sedmileté období dosahují 3, 6 mld. Eur. Program se 
člení na 3 osy, přičemž z hlediska ochrany půdy je nejvýznamnější osa II. (podpora vhodných 
zemědělských systémů pro zachování venkovské krajiny, podpora ochrany životního prostředí na 
zemědělské půdě a ochrana vody a půdy podporující ochranu jakosti povrchových a podzemních vodních 
zdrojů apod.). V této souvislosti srov. nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 
425 Srov. § 2c odst. 5 zákona o zemědělství. Jedná se o nařízení č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek 
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, dále např. nařízení vlády č. 505/2000 Sb., 
kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit 
podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro 
jejich posuzování apod.
426 Definice ekologického zemědělství byla obsažena v zákoně o ekologickém zemědělství, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., podle něhož se ekologickým zemědělstvím rozuměl „zvláštní druh ekologického 
zemědělského hospodaření, který dbá o životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či 
zákazů používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují 
rizika kontaminace potravinového řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na 
pohodu chovaných hospodářských zvířat“ (§ 3 písm. a) zákona). Současná platná právní úprava již tuto 
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prvky pozitivní stimulace. Na poskytnutí dotace není právní nárok, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak.428 O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF a její sazba je 

stanovena pevnou částkou na hektar půdy podle druhu prováděných 

agroenvironmentálních opatření. Agroenvironmentální opatření jsou součástí osy II 

Programu rozvoje venkova obdobně jako opatření zaměřená na udržitelné využívání 

lesní půdy (platby v rámci Natura 2000 a lesnicko-environmentální platby). Dotace jsou 

poskytovány na základě nařízení vlády.429  

Mezi nástroje přímé podpory patří podpory na odstranění tzv. starých ekologických 

zátěží, tj. na revitalizaci brownfields. Kontaminace půdy není v českém právním řádu 

nijak podrobně upravena430 a v minulosti nebyla zakotvena povinnost vytvářet určitou 

finanční rezervu během provozu činností, které poškozují životní prostředí (srov. 

povinné finanční rezervy podle platného zákona o odpadech, horního zákona apod.). 

Vzhledem k tomu, že původce zátěží není znám nebo již právně neexistuje, není možné 

aplikovat princip znečišťovatel platí.431 Teoreticky se nabízí několik variant řešení 

financování jejich odstranění.432 V ČR jsou staré ekologické zátěže financovány jednak 

z příjmů z privatizace, které měl k dispozici bývalý FNM (nyní MF), jednak z rozpočtu 

EU formou dotací prostřednictvím SFŽP z Operačního programu Životní prostředí.433

                                                                                                                                         
definici neobsahuje a je rozdělena mezi zákon o ekologickém zemědělství, vyhlášku MZe č. 16/2006 Sb. 
a evropské předpisy: nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 atd. 
427 Srov. nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje 
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenvironmentálních opatření). Agroenvironmentálními opatřeními jsou např. podopatření ekologické 
zemědělství, podopatření péče o krajinu, které se dále člení na tituly (např. tvorba travnatých pásů na 
svažitých půdách, pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení potravní nabídky ptačích 
společenstev a živočišných druhů vázaných na polní stanoviště, apod.). 
428 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2010, sp. zn. 20 Cdo 3454/2008.
429 Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-
environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů. 
430 Srov. § 3 zákona o ochraně ZPF.
431 V této souvislosti srov. čl. 13 odst. 3 návrhu Rámcové směrnice pro ochranu půdy: „Členské státy 
zavedou vhodné mechanismy financování sanace kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci zásady 
„znečišťovatel platí“ osobu odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji v rámci vnitrostátního práva nebo
práva Společenství činit odpovědnou za znečištění ani tato osoba nemůže nést náklady na sanaci.“. Návrh 
směrnice označuje tyto lokality také jako tzv. osiřelé lokality (srov. recitál 28).
432 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-827-1, s. 117 - 125, zejména s. 118 -
119. 
433 Starou ekologickou zátěží se rozumí taková ekologická zátěž, kde původce neexistuje nebo není znám
a  jedná se o závažnou kontaminaci zemin, podzemních nebo povrchových vod a stavebních konstrukcí. 
Pro období let 2007 – 2013 je pro účely odstraňování starých ekologických zátěží (oblast podpory 4.2) 
vyčleněno 256 mil. Eur. Cílem těchto opatření je nejen snížit počet kontaminovaných lokalit, provést 
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S touto problematikou souvisí také zjišťování a odstraňování starých důlních děl (jejich 

zjišťování a registrace jsou zabezpečovány MŽP prostřednictvím ČGS). I v těchto 

případech jsou škody s nimi spojené podle mého názoru hrazeny ze státního rozpočtu, 

neboť nelze aplikovat princip znečišťovatel platí (původce škod není znám nebo 

neexistuje).

4.4.4.2 Nástroje nepřímé podpory (daňová a poplatková zvýhodnění)

Nástroje pozitivní ekonomické stimulace představují různé úlevy, které mohou mít 

formu osvobození od placení daně nebo poplatku nebo vynětí z jejich předmětu, snížení 

sazby daně nebo poplatku nebo odklad či prominutí jejich úhrady. Osvobození bývá 

často vázáno na splnění určitých zákonem stanovených podmínek. Nejprve jsou 

uvedeny nástroje z hlediska kvantitativní ochrany půdy, poté nástroje k její kvalitativní 

ochraně.  

Poplatková zvýhodnění spočívají např. v oprávnění těžební společnosti požádat o 

osvobození od placení úhrad z vydobytých nerostů nebo o snížení jejich sazeb, a to v 

odůvodněných případech (srov. § 32a odst. 3 horního zákona). Také žadatel o odnětí 

pozemků ze ZPF je od placení odvodů osvobozen, a to jednak v případech, kdy jde o 

trvalé odnětí (odnětí půdy pro stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu 

zemědělských účelových komunikací, pro uskutečňování investic do půdy zlepšujících 

úrodnost, stavbu pro bydlení v zastavitelných plochách podle územního plánu - srov. § 

11 odst. 3 a odst. 6 zákona o ochraně ZPF), tak i tehdy, pokud se zemědělská půda nebo 

půda dočasně neobdělávaná odnímá pouze na předem stanovenou dobu (pro pěstování 

vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro energetické účely - srov. § 11 odst. 5 a 

odst. 9).434 V této souvislosti poukazuje M. Pekárek na to, že ve výčtu případů, kdy se 

odvody nepředepisují, je uveden také § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, který je 

výjimkou z povinnosti orgánu ZPF vydat souhlas s odnětím (pro případy uvedené v § 9 

                                                                                                                                         
jejich sanaci, ale i zvýšit počet těchto lokalit, které jsou inventarizovány (zdroj www.opzp.cz). Okruh 
žadatelů o dotaci je velmi široký (obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty apod.). 
434 K rozšíření výjimek mělo dojít na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu k novele zákona o 
obnovitelných zdrojích, v němž se navrhovalo, naprosto v rozporu s principem znečišťovatel platí, aby 
nebyly odvody placeny také za odnětí pozemků pro stavby sloužící dopravní infrastruktuře, distribuční 
soustavě, logistická centra a průmyslové zóny (sněmovní tisk 369, dostupný z www.psp.cz). Změna 
zákona o ochraně ZPF nakonec naštěstí nebyla schválena. 
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odst. 2 zákona se souhlas s odnětím ex lege nevyžaduje), jedná se tedy o nadbytečné 

ustanovení.435  

Ve srovnání se zákonem o ochraně ZPF je právní úprava úlev od placení poplatků 

podle lesního zákona poměrně stručná. V § 17 odst. 2 je taxativně stanoveno, ve 

kterých případech se poplatek nepředepisuje (odnětí pro stavby sloužící hospodaření 

v lese, čištění odpadních vod či pro jímání a výrobu pitné vody). Předmětem poplatku 

za vypouštění odpadních vod do vod povrchových není např. vypouštění přírodních 

minerálních vod, které nebyly použity při výrobě balených vod atd. (§ 89 vodního 

zákona). Od poplatku za ukládání odpadů na skládku je osvobozeno ukládání odpadů 

jako technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení 

skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky (§ 45 odst. 3 

zákona o odpadech).

Podle nového zákona o ochraně ovzduší se poplatek za znečišťování ovzduší

nevyměří, pokud byla provedena na stacionárním zařízení opatření ke snížení množství 

emisních látek stanoveného zákonem (§ 15 odst. 6, který však nabývá účinnosti 1. 1. 

2017). Odklad a prominutí placení poplatků za znečištění ovzduší byl upraven také 

v původním zákoně o ochraně ovzduší, podle něhož provozovatel zvláště velkého, 

velkého nebo středního zdroje znečištění, který podnikl kroky ke snížení emisí 

zpoplatněné znečišťující látky alespoň o 15% a splnil zákonné podmínky, měl právní 

nárok na odklad placení záloh na tyto poplatky, a to až o 60% z celkové výše poplatku 

po dobu realizace prací. V případě, že k realizaci opatření ke snížení znečištění na 

stanovené limity došlo, umožňovala původní právní úprava, aby správce poplatku 

rozhodl o prominutí povinnosti doplatit odloženou část poplatku. V opačném případě 

byl provozovatel povinen poplatek doplatit, s výjimkou případů, kdy prokazatelně 

nezavinil zpoždění prací (v takovém případě, mu mohl správce poplatku přiměřeně 

prodloužit lhůtu pro provedení prací na snížení emisních limitů) a dále ve zvláštních 

případech.436

Z hlediska daňového práva je ochrana půdy a pozemků upravena výlučně v rámci 

právní úpravy daně z nemovitostí. Daňové úlevy spočívají jak ve vynětí zákonem 

                                               
435 Srov. PEKÁREK, Milan et al. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2010, 334 s. ISBN 978-80-7380-253-0, s. 253. 
436 Srov. § 22 odst. 3 až 5 původního zákona o ochraně ovzduší.
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určených pozemků z předmětu daně, tak v jejich osvobození od daně. Zásada 

znečišťovatel platí se tedy projevuje ve své negativní formě. Daň z pozemků i daň ze 

staveb jsou na sobě nezávislé, a proto osvobození od jedné z nich neznamená 

automaticky osvobození od obou. Primárně jsou z hlediska ochrany životního prostředí 

od daně z pozemků osvobozeny takové pozemky, které plní důležité ekologické funkce, 

mají význam z hlediska utváření krajinného rázu či fungování ekosystémů. Lze je 

vnímat jako určitou kompenzaci vlastníkům těchto pozemků za omezení jejich 

vlastnického práva k nim (např. pokud jde o omezené využívání pozemků ve zvláště 

chráněných územích). Kromě kompenzační funkce plní tyto nástroje také funkci 

stimulační.

Z důvodu ochrany životního prostředí jsou zvýhodněny (s výjimkou rybníků 

sloužících intenzivnímu chovu ryb) vodní plochy a lesní pozemky, na nichž se nacházejí 

lesy ochranné a lesy zvláštního určení (srov. § 7 a § 8 lesního zákona) - tyto pozemky 

nejsou předmětem daně z pozemků. Na základě lesního zákona jsou od daně z 

nemovitostí osvobozeny také lesy hospodářské pod vlivem imisí, které jsou zařazeny do 

dvou nejvyšších pásem ohrožení, u nichž se předpokládá vyšší míra jejich poškození a 

tudíž zvýšené náklady na jejich obhospodařování (podle lesního zákona se lesy pod 

vlivem imisí (§ 10) člení do čtyř pásem podle stupně ohrožení, které jsou vymezeny 

vyhláškou MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí). 

Lesní zákon je tak nepřímou novelou zákona o dani z nemovitostí, neboť rozšiřuje 

okruh pozemků, které jsou osvobozeny od daně z pozemků. V této souvislosti je však 

vhodné poznamenat, že podle zákona o dani z nemovitostí nejsou pozemky s lesy 

ochrannými a lesy zvláštního určení vůbec předmětem daně z nemovitostí (srov. § 10 

odst. 2 lesního zákona a § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona o dani z nemovitostí). Z 

hlediska daňového práva se důsledně rozlišuje, zda se jedná o osvobození nebo o vynětí 

z předmětu daně: pokud nejsou pozemky předmětem daně, pak není poplatník ani 

povinen platit daň, ani plnit jiné daňové povinnosti (např. podávat daňové přiznání). 

Pozemky osvobozené od daně z nemovitostí jsou buď osvobozeny přímo ze zákona, 

nebo jsou sice od daně osvobozeny, nicméně poplatník je povinen podat daňové 



134

přiznání, v němž nárok na osvobození uplatní (např. osvobození pozemků remízků, hájů 

a větrolamů podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitostí).437

Lesy hospodářské v zásadě osvobozeny nejsou, osvobození se na ně vztahuje pouze 

za předpokladu, že jsou zařazeny jako lesy pod vlivem imisí do dvou nejvyšších pásem 

ohrožení. Naopak lesy ochranné a lesy zvláštního určení jsou od daně osvobozeny vždy.

Dále se zvýhodnění týká pozemků tvořících jeden funkční celek438 se stavbami 

sloužícími výhradně k účelu zlepšení stavu životního prostředí,439 pozemků zvláště 

chráněných území a pozemků 1. zóny národních parků a chráněných krajinných 

oblastí,440 pozemků remízků, hájů a větrolamů na orné půdě a trvalých travních 

porostech, pozemků pásma hygienické ochrany vod 1. stupně apod. Do daňových 

zvýhodnění lze s ohledem na ochranu půdy a pozemků zařadit také dočasné osvobození 

od daně z nemovitostí pro zemědělské pozemky a lesní pozemky, které byly 

rekultivovány a vráceny zemědělské nebo lesní výrobě (pozemky zemědělské jsou 

osvobozeny na dobu 5 let a pozemky lesní na dobu 25 let, a to počínaje rokem 

následujícím po roce, kdy k rekultivaci došlo).

Předmětem daně ze staveb nejsou stavby související s vodním hospodářstvím 

(stavby přehrad, stavby k odvodňování pozemků, stavby čistíren odpadních vod apod.). 

Umístění fotovoltaických panelů na střechách staveb se nepovažuje za samostatnou 

stavbu a není tedy předmětem daně ze staveb; zdanění podléhá pouze stavba, na níž je 

elektrárna umístěna. Pokud je fotovoltaická elektrárna s panely umístěna na volném 

prostranství, pak se konstrukce s panely nepovažuje za stavbu pro účely daně ze staveb, 

neboť ji lze lehce přemístit, a není tedy předmětem této daně.441

                                               
437 Podrobněji viz BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie. aj.;. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 222 – 223. V tomto případě jsou lesy hospodářské pod 
vlivem imisí z předmětu daně vyňaty, nikoli od daně osvobozeny.
438 Pozemek tvořící jeden funkční celek se stavbou je část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění 
funkce stavby (srov. § 4 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí).
439 Viz § 4 odst. 1 písm. h). Těmito stavbami jsou stavby uvedené v § 1 odst. 2 vyhlášky č. 12/1993 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Jedná se např. o 
stavby sloužící k umístění a provozu veřejné monitorovací sítě zajišťující informace o stavu jednotlivých 
složek životního prostředí financované buď ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí, stavby sloužící 
třídění nebo sběru odpadů, stavby sloužící jako funkční sluneční kolektory apod.  
440 Srov. § 4 odst. 1 písm. j) zákona o dani z nemovitostí. Osvobození se vztahuje na pozemky umístěné v 
1. zónách národních parků, v 1. zónách chráněných krajinných oblastí, v národních přírodních 
rezervacích, v přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách.
441  Srov. Sdělení České daňové správy Ministerstva financí ze dne 10. června 2010 – Fotovoltaické 
elektrárny a daň z nemovitostí, [online]. Dostupné z WWW 
<http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10520.html?year=0>.
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4.4.5 Shrnutí 

Ekonomické nástroje ve vztahu k půdě a pozemkům jsou v českém právním řádu 

upraveny v řadě právních předpisů. Uplatňují se poplatky za znečišťování životního 

prostředí a využívání přírodních zdrojů, daň z nemovitostí, daňová a poplatková 

zvýhodnění a další nástroje veřejné podpory. Zastoupeny jsou také nástroje k zajištění 

závazků a odpovědnosti. Ve vztahu k půdě a pozemkům se tedy využívá poměrně velké 

množství ekonomických nástrojů, ne vždy však tyto nástroje plní své funkce.

V řadě případů nástroje neplní ani fiskální ani internalizační funkci; oslabena je také 

funkce motivační. To je dáno především velmi nízkou sazbou poplatků ukládaných za 

využívání půdy a pozemků, zejména za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých vyhrazených nerostů. Právní úprava 

horního práva odpovídá konci 80. let, kdy nabyla účinnosti. Bohužel od té doby nebyla 

novelizována výše úhrad, která je ve značném nepoměru k výši újmy způsobené na 

půdě a pozemcích, na nichž probíhá těžba nerostů, i na okolní krajině, a k nákladům na 

jejich odstranění. Výše úhrad je také nepoměrná k ceně vytěžených nerostů na trhu a 

nízká i ve srovnání s obdobnými platbami vybíranými v zahraničí. Princip znečišťovatel 

platí je promítnut ve své pozitivní formě, ovšem pouze de iure; de facto není vzhledem 

k nízkým sazbám zcela naplněn. 

Z nástrojů veřejné podpory se ve vztahu k půdě uplatňuje poměrně velké množství 

dotací a podpor poskytovaných jak v rámci ochrany životního prostředí, tak v oblasti 

zemědělství. Zemědělství a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce provázány, 

tudíž i prostředky veřejné podpory poskytované ve prospěch zemědělců vykazují 

nezanedbatelný vliv na stav životního prostředí. Příkladem je poskytování agro-

environmentálních opatření. 

Pouze částečně pozitivně hodnotím nedávnou novelu zákona o ochraně ZPF, která 

přinesla změnu způsobu výpočtu odvodů za odnětí a zvýšení jejich sazeb. Je to signál 

pro investory, že si je ČR vědoma hodnoty kvalitní zemědělské půdy na svém území, 

neboť právě pro tuto kategorii půdy byly odvody zvýšeny nejvíce. Zároveň je tím 

naplněna zásada zachování produkčních funkcí půdy, tedy její primární účel. Na druhou 

stranu však nelze opomenout fakt, že tato novelizace byla provedena poměrně pozdě, po 

dvaceti letech od nabytí účinnosti tohoto zákona a v době, kdy již došlo k odnětí 

významné části kvalitní půdy především pro účely výstavby developerských projektů, 
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komerčních zón a infrastruktury. Také výpočet výše odvodu, jehož základem jsou ceny 

pozemků podle vyhlášky o oceňování, není, vzhledem k vyšším tržním cenám 

pozemků, optimální. De lege ferenda lze tedy doporučit, aby byla výše odvodů 

pravidelně přezkoumávána s ohledem na inflaci, vývoj tržních cen pozemků, rozlohu 

půdy odnímané pro nezemědělské účely v jednotlivých krajích apod. Na základě těchto 

hodnocení by byla právní úprava odvodů případně upravována. Kritériem, které by 

mělo být podle mého názoru zohledněno ve výši odvodů, je účel, pro nějž je půda 

odnímána (srov. např. odnímání půdy pro těžební činnost, kdy je ve většině případů 

trvale narušena produkční funkce půdy a pro nějž by měla být výše odvodů nejvyšší). 

Dalším negativním aspektem novely je oslabení fiskální, kompenzační a 

internalizační funkce odvodů a omezení účelové vázanosti výnosů z nich. Nově jsou 

celé tři čtvrtiny výnosů těchto plateb určeny ve prospěch státního rozpočtu, aniž by 

zároveň bylo určeno využití těchto prostředků alespoň obecně ve prospěch ochrany 

životního prostředí (o využití na konkrétní opatření ani nemluvě). Tyto prostředky tak 

mohou být použity na cokoliv. Účelová vázanost výnosů z těchto nástrojů je tak ve 

srovnání s právní úpravou před novelou i se stávající právní úpravou poplatků za odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa pouze čtvrtinová. 

Také účelová vázanost výnosů z poplatků za ukládání odpadů na skládky by měla být 

zakotvena v zákoně o odpadech, a to minimálně pro účely využití v odpadovém 

hospodářství. Ideální by samozřejmě byla konkretizace využití těchto prostředků pro 

jasně vymezený program k ochraně životního prostředí. 

Pozitivně lze podle mého názoru hodnotit zakotvení poměrně velkého množství 

zajišťovacích nástrojů v souvislosti s provozem a následným ukončením činností, které 

jsou rizikové z hlediska kvalitativní ochrany půdy (skládky, úložiště oxidu uhličitého do 

horninového prostředí, úložné místo těžebního odpadu apod.). Příkladem jsou finanční 

rezervy ukládané na zvláštní vázaný bankovní účet. Jejich nevýhodou je fakt, že v době 

před zahájením takového provozu nelze většinou odhadnout náklady potřebné pro 

asanaci a rekultivaci zasažených pozemků či půdy po jeho skončení. Pozitivně však 

vnímám uložení povinnosti znečišťovateli podílet se na akumulaci těchto účelově 

vázaných prostředků. V době, kdy bude prováděna asanace a rekultivace, tak bude 

možné tyto prostředky využít a pokud by došlo k zániku provozovatele, nebude 

financování těchto opatření zcela záviset na zdrojích z veřejných rozpočtů. Stejně jako 
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v případě odvodů, tak i u těchto nástrojů by podle mého názoru pomohlo pravidelné 

přezkoumávání jejich nastavení, resp. přizpůsobení jejich výše nárůstu inflace. Dalším 

řešením je zvýšit zájem investorů o využití plochy brownfields prostřednictvím jiných 

ekonomických nástrojů (např. osvobozením od daně z nemovitostí nejen po dobu, kdy 

budou tato území rekultivována, ale i pro určité následující období, ideálně po dobu 5 až 

10 let).  

Ze všech druhů ekonomických nástrojů upravených v českém právním řádu 

k ochraně životního prostředí se v oblasti ochrany půdy a pozemků neuplatňují pouze 

zálohové systémy a systém obchodovatelných povolení. Zálohové systémy nelze 

vzhledem k charakteru půdy zavést, nicméně využití systému obchodovatelných 

emisních povolení by mohlo představovat vhodnou alternativu k platbám za její 

odnětí.442  

                                               
442 V Německu byl tento systém testován v letech 2007 až 2009 (tzv. trading of soil certificates, tradable 
development certificates). Do simulace se zařadilo 14 municipalit. Je založen na principu, že je vytvořen 
nedostatek půdy vhodný k zastavění, což vyvolává obrovský ekonomický tlak na efektivní využití území 
a spouští implementaci možných nástrojů k omezení záborů půdy. Výsledky simulace potvrdily, že lze 
dosáhnout těmito prostředky stanovené cíle redukce záborů půdy. Municipality se musely rozhodnout, 
zda vyjdou s přiděleným množstvím certifikátů nebo zda se budou účastnit v obchodování s povolenkami. 
V prvním případě municipality využívaly ve větší míře již zastavěné pozemky, podporovaly renovaci 
stávajících budov a rozvoj intravilánu obce. Tím také ušetřily povolenky, které mohly prodat. První 
přiřazení certifikátů bylo zdarma. Cena za metr čtvereční půdy nebyla určena předem, ale závisela na 
poptávce po certifikátech. Zásadní překážkou tohoto systému je nedostatek politického konsensu a jeho 
komplexnost, neboť systém vyžaduje zřízení celého trhu s obchodovatelnými mechanismy a obecně 
akceptovatelná pravidla. Pozitivním aspektem tohoto mechanismu je skutečnost, že většina municipalit 
upřednostnila využití svých povolenek v kombinaci s efektivním využitím pozemků namísto koupě 
nových povolenek (Srov. Austrian Environment Agency: Overview of best practices for limiting soil 
sealing or mitigating its effects in EU-27, 2011, [online], dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing.htm>, s. 187).
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ZÁVĚR

Předmětem rigorózní práce bylo provést kategorizaci ekonomických nástrojů 

ochrany životního prostředí a jejich charakteristiku jak v obecné rovině, tak se 

zaměřením na jejich platnou právní úpravu v českém právním řádu a konkrétně ve 

vztahu k půdě a pozemkům. Cílem bylo upozornit na nedostatky platné české právní 

úpravy nejen z hlediska zakotvení a konstrukce těchto nástrojů, ale i vzhledem k 

promítnutí zásad a principů ochrany životního prostředí, zejména zásady ekonomické 

stimulace. 

V rozboru v části první jsem se věnovala nástrojům ekologické politiky, především 

z hlediska jejich historického vývoje, jehož důsledkem je přechod od využívání nástrojů 

přímého působení k nástrojům působení nepřímého a nástrojům dobrovolným. 

Administrativně-právní nástroje se vzhledem ke svému direktivnímu působení dostávají 

do pozadí a jsou nahrazovány nástroji ekonomickými, jež bývají regulovanými subjekty 

lépe přijímány, především proto, že umožňují regulovaným subjektům možnost volby 

chování a zohledňují tak rozdíly mezi nimi. Nelze je však ekonomickými nástroji zcela 

nahradit, a to i přesto, že důležitost ekonomických nástrojů narůstá a tento trend lze 

očekávat i v budoucnosti. Právo jako jeden z nástrojů administrativně-právních reguluje 

využívání ekonomických nástrojů (srov. zejm. daně a poplatky, které lze ukládat pouze 

na základě zákona), resp. ekonomické nástroje mohou být tvořeny kombinací 

administrativně-právního nástroje s nástrojem ekonomickým (srov. obchodovatelná 

emisní povolení). Zcela vytěsnit ekonomickými nástroji nelze ani další nástroje přímého 

působení, jako jsou např. nástroje koncepční. Totéž platí i v případě nástrojů založených 

na dobrovolném přístupu znečišťovatelů k ochraně životního prostředí a pro ostatní 

nástroje ekologické politiky. 

Spíše než izolované použití jednotlivých druhů nástrojů ekologické politiky přispívá 

k řešení environmentálních problémů jejich aplikace v rámci tzv. nástrojového mixu, 

v němž by mělo dojít k vyvážení jejich silných a slabých stránek. Vhodně sestavená 

směs nástrojů ekologické politiky, za předpokladu, že budou využívány efektivně, může 

také přispět ke snížení administrativních nákladů spojených s regulací. Tak např. 

zatímco ekonomické nástroje lépe zohledňují individuální rozdíly mezi regulovanými 

subjekty, jsou administrativně-právní nástroje aplikovatelné univerzálně, pro řešení 

jakékoli situace a v případě rozhodnutí orgánu státní správy i rychleji než by došlo k 
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aplikaci nástrojů ekonomických. Motivační funkce administrativně-právních nástrojů 

(vzhledem k jejich direktivnímu působení) je však ve srovnání s nástroji ekonomickými 

velmi omezená. Motivační funkci mají také nástroje dobrovolné, které umožňují 

znečišťovatelům svobodnou volbu svého chování ve vztahu k životnímu prostředí.

Ekonomické nástroje nelze zaměňovat s nástroji sankčními, a to ani v případě, kdy 

má sankce peněžitý charakter a z ekonomického hlediska představuje pro regulovaný 

subjekt náklad. Sankční nástroje jednak neumožňují regulovanému subjektu zvolit si 

způsob svého chování, jednak jsou spojeny s porušením primární povinnosti na straně 

regulovaného subjektu. Na druhou stranu však působení sankčních nástrojů může 

ovlivnit efektivitu nástrojů ekonomických, zejména tehdy, pokud znečišťovatel zvažuje, 

zda se mu vyplatí, aby provedl např. opatření ke zmírnění dopadů jeho činnosti na 

životní prostředí nebo se naopak zdržel jakékoli aktivity a riskoval možné uložení 

pokuty.  

Negativním aspektem využití vícero nástrojů ekologické politiky je však fakt, že 

působení jednoho nástroje může být výrazně limitováno existencí jiného nástroje. Ve 

vztahu k ekonomickým nástrojům lze jako příklad uvést omezení dopadů odvodů za 

odnětí pozemků ze ZPF v důsledku předem daného určení využití pozemků na základě 

nástroje politiky životního prostředí přímé regulace - institutu územního plánování.

V části druhé jsem se zaměřila především na obecnou charakteristiku ekonomických 

nástrojů, jejich druhů a principů a zásad, jež jsou v nich promítnuty. Pokud jde o zásadu 

ekonomické stimulace, musí být ekonomické nástroje nastaveny tak, aby byl 

regulovaný subjekt motivován k ekologicky šetrnějšímu chování a aby se mu vyplatily 

investice do opatření a technologií příznivějších z hlediska ochrany životního prostředí. 

Pokud budou jejich sazby stanoveny nepřiměřeně vysoko, mohou mít na regulované 

subjekty likvidační účinky a je pravděpodobné, že je budou motivovat k obcházení 

zákonů. Nebude tak naplněna jejich motivační funkce. To platí především pro poplatky 

a daně.

Zároveň je fungování ekonomických nástrojů založeno na tom, že se všechny 

regulované subjekty nebudou chovat zcela ekologicky příznivým způsobem, ani že 

přijatá opatření na zlepšení stavu životního prostředí nebudou vykazovat stoprocentní 

účinnost. Pokud by tomu tak bylo, došlo by nejen k výpadku finančních zdrojů na 

financování opatření k ochraně životního prostředí jak v obecné rovině, tak i na 
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konkrétní programy (např. formou veřejné podpory), ale i na financování provozu 

různých systémů (např. depozitně-refundačních). Zároveň by chyběly finanční 

prostředky ke krytí s tím spojených administrativních nákladů, jež nebývají 

zanedbatelné.

V této části jsem se zabývala také nástroji, které nelze považovat za ekonomické 

nebo u nichž je takové zařazení sporné, byť je někteří autoři do této kategorie nástrojů 

zařazují. Vedle nástrojů sankčních se jedná o nástroje kompenzační, mezi něž patří 

v české právní úpravě poměrně rozšířený nástroj - náhrady. Tyto nástroje neplní 

základní funkce, které jsou charakteristické pro ekonomické nástroje, tj. funkci fiskální, 

stimulační a kompenzační. Z tohoto důvodu je nepovažuji za nástroje ekonomické.

Z analýzy v části třetí práce vyplývá, že jsou ve větším rozsahu v českém právním 

řádu zastoupeny nástroje negativní ekonomické stimulace, především poplatky a daně. 

Stále častěji jsou však využívány také další nástroje s touto funkcí - nástroje zajišťovací, 

a to zejména formou různých druhů záruk a pojištění. U těchto nástrojů je princip 

znečišťovatel platí promítnut pozitivní formou. 

Z nástrojů pozitivní ekonomické stimulace jsou v poměrně širokém měřítku 

zastoupeny různé formy veřejné podpory. Naopak v omezeném rozsahu - pouze pro 

určité vybrané druhy obalů od nápojů - je zaveden zálohový systém. V oblasti ochrany 

klimatu je využíván, kromě poplatků za výrobky, nejmladší z ekonomických nástrojů 

zavedených v ČR - systém obchodovatelných emisních povolení. Vzhledem ke členství 

ČR v celní unii nejsou cla z hlediska ekonomických nástrojů k ochraně životního 

prostředí zcela relevantními, byla však uvedena spíše pro úplnost celé problematiky. 

Z rozboru platné české právní úpravy vyplývá, že jsou ekonomické nástroje 

zakotveny ve všech složkách životního prostředí a téměř pro všechny oblasti ochrany 

před zdroji ohrožování životního prostředí; liší se však co do své konstrukce (srov. 

zejména právní úpravu poplatků, nástrojů zajištění, např. rezerv, apod.). To je dáno 

mimo jiné i tím, zda byly tyto předpisy a úprava ekonomických nástrojů v nich 

předmětem častějších novelizací či zda zůstaly po několik let či dokonce desetiletí 

rigidními. Z hlediska složek životního prostředí jsou ekonomické nástroje více 

zastoupeny v oblasti ochrany vod a půdy; naopak v menším rozsahu se uplatňují např. 

v oblasti ochrany přírody a krajiny. Pokud jde o ochranu před zdroji ohrožování 

životního prostředí, jsou v hojném počtu obsaženy např. v zákoně o odpadech.
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Platná právní úprava ekonomických nástrojů vykazuje řadu nedostatků, které 

znesnadňují její interpretaci i aplikaci, především v důsledku množství výjimek, 

nepřehlednosti a složitosti konstrukce některých nástrojů. Z příkladů ustanovení 

českých právních předpisů uváděných v této práci vyplývá, že zákonodárce je v úpravě 

řady institutů poměrně nekonzistentní. V případě poplatků za hluk dokonce právní 

úprava zcela chybí. Z hlediska účinnosti ekonomických nástrojů je třeba konstatovat, že 

většina z nich neplní motivační funkci, případně ji plní nedostatečně. Důvodem je 

především jejich nízká sazba, která znečišťovatele nestimuluje ke změně svého chování, 

které by bylo příznivější z hlediska ochrany životního prostředí, ale podporuje ho 

v jednání ekologicky škodlivějším, neboť je pro něj ekonomicky výhodnější. Tím není 

ani naplněn princip znečišťovatel platí. Znečišťovateli se tak vyplatí riskovat uložení 

případné pokuty. V případě povolenek je problémem jejich celkový nadbytek, což se 

negativně odráží i v jejich současné ceně na trhu.

Také fiskální funkce není u těchto nástrojů optimálně promítnuta. Ekonomické 

nástroje mohou být významnějším zdrojem finančních prostředků pro účely financování 

opatření k ochraně životního prostředí pouze tehdy, pokud je jejich výše nastavena tak, 

aby odrážela nejen náklady na odstranění způsobené újmy, ale i výdaje na jejich 

administrativu. Například administrativní náklady spojené s vybíráním daní a poplatků 

v řadě případů podstatně převyšují výnosy z nich plynoucí, a to zejména tehdy, pokud 

výše poplatku či daně dosahuje řádu desetikorun až stokorun. Řešení takového 

nežádoucího stavu se přitom nabízí hned několik. Pokud jde o poplatky, navrhuji v této 

souvislosti jako podnět de lege ferenda zakotvit určitý zákonný limit, pod nějž se 

poplatky neplatí. Takové opatření ve většině právních předpisů k ochraně životního 

prostředí chybí. Dále je podle mého názoru žádoucí, aby byl prováděn pravidelný 

přezkum jejich konstrukce, zejména pokud jde o sazby. Tím by bylo zajištěno, že je ve 

výši těchto plateb zohledněn vývoj inflace. Komplexní změny by bylo vhodné provést 

především v právní úpravě českého horního práva, včetně promítnutí fiskální funkce u 

úhrad a poplatků.

Určité rezervy platné právní úpravy spatřuji v nedůsledném zakotvení účelové 

vázanosti poplatků a daní, které způsobuje neodůvodněné rozdíly v regulaci. Účelová 

vázanost by měla být upravena pokud možno podle jednotných kritérií tak, aby bylo 

jasně stanoveno, které subjekty mohou s finančními prostředky nakládat a za jakým 
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účelem, včetně specifikace konkrétních opatření v rámci určité složky životního 

prostředí, na něž je lze využít (inspirací v tomto směru může být nový zákon o ochraně 

ovzduší, který jasně vymezuje účelovou vázanost výnosů z poplatku za znečišťování).

Tím by bylo možné také lépe kontrolovat využití finančních prostředků plynoucích 

z výnosů těchto plateb ve prospěch životního prostředí, což by přispělo k celkové 

transparentnosti financování.

Pozitivně však hodnotím, že v oblasti ochrany životního prostředí byly v poslední 

době přijaty jednak nové zákony nahrazující dosavadní právní úpravu, jednak že došlo 

k významnějším novelizacím stávajících právních předpisů. Cílem těchto změn je mimo 

jiné i úprava ekonomických nástrojů, které jsou v těchto předpisech zakotveny beze 

změn již delší dobu, vedoucí k napravení některých nedostatků, na něž bylo často 

poukazováno. Příkladem je opět nový zákon o ochraně ovzduší, který přináší významné 

změny do právní úpravy poplatků za znečišťování ovzduší. Ke změnám dochází také 

v právní úpravě obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Nelze 

opomenout ani nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který rozšiřuje využití 

zelených bonusů také pro výrobu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a z 

druhotných zdrojů energie. Na druhou stranu se však novela nedotkla předmětu odvodu, 

kterým i nadále zůstává elektřina pouze ze slunečního záření. V této souvislosti je třeba 

připomenout také nález Ústavního soudu v oblasti obnovitelných zdrojů energie ze dne 

15. 5. 2012 (Pl. ÚS 17/11, č. 220/2012 Sb.), jenž potvrdil zakotvení jak tohoto odvodu, 

tak i dalších ekonomických nástrojů v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie v českém právním řádu.  

Čas na zhodnocení dopadů těchto novelizací teprve přijde. Již v tomto okamžiku je 

však zřejmé, že jejich cílem je, mimo jiné, posílit (ovšem pouze do určité míry) 

stimulační a fiskální funkci ekonomických nástrojů jimi zakotvených. Zastávám názor, 

že tyto novelizace, i přes jejich nedostatky, mají pozitivní efekt ve srovnání s tím, než 

kdyby k žádným úpravám dosavadních právních předpisů nedošlo, tj. v porovnání 

s nečinností ze strany zákonodárce.  

Z rozboru platné právní úpravy ve vztahu k půdě a pozemkům, jemuž jsem se 

věnovala v poslední, čtvrté části, vyplynula řada nedostatků. Opět se jedná o pouze 

částečné naplnění dvou základních funkcí ekonomických nástrojů – funkce motivační a 

fiskální, které pramení z nízké výše sazeb ekonomických nástrojů, zejména poplatků a 
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daně z nemovitostí, a z neuspokojivého zakotvení účelové vázanosti těchto nástrojů. 

V důsledku toho nemohou tyto nástroje plnit ani další funkce, především funkci 

kompenzační, internalizační ani informační. Právě informační funkce je podle mého 

názoru ve vztahu ke kvalitativní i kvantitativní ochraně půdy do značné míry 

opomenuta, neboť ekonomické nástroje nedostatečným způsobem informují společnost 

o hodnotě, jakou půda, jako nezastupitelná a neobnovitelná složka životního prostředí, 

má.  

K odstranění těchto nedostatků by podle mého názoru mohlo napomoci především 

přehodnocení stávajícího systému nastavení ekonomických nástrojů tak, aby byla 

posílena jejich motivační funkce, ovšem nikoli nezbytně zvýšením sazeb plošně u všech 

nástrojů, zejména daní a poplatků. Sazby by měly být jednoznačně zvýšeny v horním 

zákoně, resp. měla by být přijata nová právní úprava, která by tuto oblast upravovala 

komplexně a s ohledem na současnou situaci v hornictví. Také poplatky za odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa by měly být přezkoumány a jejich výše 

přizpůsobena současným tržním cenám. Právní úprava ochrany ZPF by měla být 

podrobena komplexnímu přezkumu a změnám nikoli dílčího charakteru, jako tomu bylo 

u poslední novely zákona o ochraně ZPF. Také úprava nástrojů zajištění závazků a 

odpovědnosti by měla být pravidelně vyhodnocována s ohledem na vývoj inflace tak, 

aby např. výše rezervy shromážděné na vázaném účtu mohla lépe pokrýt náklady na 

odstranění škod vzniklých v souvislosti s provozem zařízení rizikovým z hlediska 

ochrany životního prostředí.   

Navzdory poměrně velkému množství ekonomických nástrojů, které jsou v českém 

právním řádu v souvislosti s ochranou půdy a pozemků zakotveny, vyplývá 

z provedeného rozboru, že česká právní úprava v zásadě nezajišťuje dostatečnou 

ochranu této složky životního prostředí, jakou by si vzhledem ke svému významu pro 

existenci a fungování ekosystémů a živých organismů včetně člověka, zasloužila, a to 

nejen z kvalitativního, ale i kvantitativního hlediska této ochrany. Nelze očekávat, že by 

došlo k výraznému zlepšení situace v rámci transpozice navrhované rámcové směrnice 

o půdě, neboť její schválení je, podle mého názoru, ještě v nedohlednu. Nezbývá než 

provést příslušná vyhodnocení současné právní úpravy na vnitrostátní úrovni bez ohledu 

na to, zda přijdou impulsy ze strany EU v nejbližší době a přijmout legislativní změny 

co nejdříve. 
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Závěrem lze tedy shrnout, že na ekonomické nástroje nelze nazírat jako na nástroje, 

které lze aplikovat univerzálně, tj. k řešení jakýchkoli problémů životního prostředí, a 

izolovaně, nýbrž je třeba je vhodně kombinovat s ostatními nástroji ekologické politiky. 

V tomto smyslu má své opodstatnění využití nástrojového mixu, který je hojně 

využíván zejména ve vyspělých evropských zemích a o němž jsem se zmínila výše.

Řešením de lege ferenda podle mého názoru není zavádění dalších ekonomických 

nástrojů, nýbrž celkové zhodnocení stávající právní úpravy v jednotlivých složkových 

právních předpisech a jejich případná novelizace za účelem zajištění lepší provázanosti 

ekonomických nástrojů jak ve vztahu k ostatním nástrojům ekologické politiky, tak i 

mezi jejich jednotlivými druhy. Návrhy takových úprav je třeba vždy posuzovat v širším 

kontextu, s ohledem na stav životního prostředí a jeho konkrétní složky, pro niž je 

nástroj zakotven. Dále je třeba vzít v úvahu ekonomickou situaci jak regulovaných 

subjektů, tak celého odvětví ekonomiky či hospodářskou situaci státu, tedy širší 

ekonomické souvislosti. Nelze však opomenout ani dopady na konečné zákazníky, 

včetně spotřebitelů. To vše by mělo být zpracováno v podrobné dopadové studii. 

Zaváděním nových ekonomických nástrojů bez takového zhodnocení se totiž zvyšuje 

riziko, že v některých oblastech dojde ke zdvojení aplikace ekonomických nástrojů, což 

však není zcela žádoucí. Je samozřejmé, že při těchto hodnoceních a úpravách je třeba 

dodržovat soulad s právem EU, a to nejen v oblasti ochrany životního prostředí, ale i 

zemědělství, soutěžního práva apod.

Zároveň však nelze jednotlivé druhy ekonomických nástrojů pojímat izolovaně, 

nýbrž v těch případech, kdy je to vhodné, je podle mého názoru možné je velmi účinně 

kombinovat mezi sebou a vyvážit tak výhody a nevýhody každého z nich, působení 

funkcí pro ně typických apod. Výhodou takového přístupu je možnost kombinovat ty 

nástroje, které působí okamžitě (tj. např. jednorázové platby formou poplatku, daně) a 

nástroje s dlouhodobějším působením (tj. nástroje k zajištění závazků, např. vytváření 

finanční rezervy). Nevýhodu takového řešení však spatřuji v tom, že se působení těchto 

nástrojů může překrývat, čímž se sníží celková účinnost takových nástrojů v „mixu 

ekonomických nástrojů“.
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

BAT Best Available Technology

BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky

CO2 oxid uhličitý

ČBÚ Český báňský úřad

ČGS Česká geologická správa

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

členský stát členský stát Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor

ČNB Česká národní banka

ČNR Česká národní rada

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

EMAS Program systému environmentálního řízení a auditu 

EP Evropský parlament

ES Evropská společenství

EU Evropská unie

FNM Fond národního majetku

FVE fotovoltaická elektrárna

ISO International Standard Organisation (Mezinárodní organizace 
pro standardizaci)

Komise Evropská komise

KRNAP Krkonošský národní park

KWh kilowatthodina
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LPG Liquefied Petroleum Gas, zkapalněný ropný plyn

mj. mimo jiné

MF Ministerstvo financí ČR

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MZe Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR

MWh megawatthodina

NOx oxidy dusíku

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OZE obnovitelné zdroje energie

PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Rada Rada EU

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR

SFEU Smlouva o fungování EU

SO2 oxid siřičitý

SPŽP Státní politika životního prostředí České republiky 2004 -
2010, schválená usnesením vlády č. 235 ze dne 17. března 
2004  

SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů

SZIF Státní zemědělský intervenční fond

ZPF zemědělský půdní fond

ÚS Ústavní soud
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RÉSUMÉ
Economic Instruments of Environmental Protection

The purpose of my thesis is to describe and evaluate regulation of Economic 

Instruments of Environmental Protection mainly in Czech Law. These instruments 

represent an important category of environmental policy tools that influence regulated 

entities indirectly and which are supposed to have a great potential for solving 

environmental problems. Nevertheless, as an introduction to this issue I have chosen a 

wider approach and I have taken other instruments of environmental policy into 

consideration. Regulation of economic instruments relating to the protection of soil and 

pieces of land in the Czech Law is examined in detail. Economic instruments in the 

whole thesis are classified according to the application of the economic stimulation 

principle. 

My thesis is divided into four parts, which are subdivided into chapters. Part 1 is an 

introduction to the whole topic and deals with environmental policy instruments in 

general and shows economic instruments as a part of them. As a basis of the 

categorization of these tools I have chosen the State Environmental Policy of the Czech 

Republic. Special attention is paid to the so called „Instrument Mix“.

In Part 2 I have focused on a general characteristics of economic instruments, their 

functions and categorization according to the application of the economic stimulation 

principle. There is a description of main types of these instruments and I have added 

examples of their regulation abroad. Because of the fact that there are tools which are 

treated as economic instruments, but in fact they do not have their features, I have 

mentioned this issue in this part as well.

Part 3 and Part 4 concern the Czech law. In Part 3 I have examined all kinds of 

economic instruments relating to environmental protection mainly with regard to their 

functions. Therefore this part contains detailed description of their regulation and 

examples. I have pointed out several imperfections of laws as well as amendments to 

the standing legislation that have been adopted recently. On the other hand the purpose 

of this Part is not to give a complex list and description of all economic instruments that 

form part of the Czech Law. 

The aim of Part 4 is to analyse the current regulation of these instruments with regard 

to the protection of soil and pieces of land, not only in the Czech law but from the 
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European Union Law perspective as well. The reason why I have chosen this section of 

environmental law to demonstrate strong and weak aspects of the regulation of 

economic instruments is the nature of the soil – it is a non-renewable resource and a 

unique system on which the existence of all ecosystems and human beings depends.

On the basis of my analysis I have come to the conclusion that economic instruments 

are very important and effective tools of environmental policy which can not be used in 

isolation but need to be combined with other tools. In the Czech Law it is common for 

most of them that  their stimulative function is not sufficient and therefore they do not 

play such a role they are supposed to. The same conclusion relates to the regulation of 

economic instruments in the area of soil protectio that could be strenghtened not only by 

rise of their amounts by mainly by a complex assessment of their construction. Such a 

detailed assessment can contribute to the reduction of double regulation, better 

interconnection of particular laws, to the improvement of functioning of these 

instruments among themselves („mix of economic instruments“) and to elimination of 

exceptions that make the legislation complicated and less acceptable by regulated 

subjects. As a result other functions of economic instruments will be reinforced.
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ABSTRAKT

Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí představují významnou kategorii 

nástrojů ekologické politiky, které na regulované subjekty působí nepřímo a jimž je 

přisuzován velký potenciál pro řešení environmentálních problémů. Předmětem 

rigorózní práce je právní úprava těchto nástrojů, a to jak obecně, tak i v platném českém 

právním řádu a ve vztahu k půdě a pozemkům. Práce je rozdělena do čtyř částí, které se 

dále dělí na kapitoly. V první části je nastíněn vývoj ekologické politiky a jsou 

vymezeny nástroje, které využívá. V části druhé jsou charakterizovány ekonomické 

nástroje v obecné rovině, jejich funkce a druhy (poplatky, daně, obchodovatelná 

povolení, cla, nástroje zajištění závazků a odpovědnosti, depozitně-refundační systémy, 

nástroje veřejné podpory). V části třetí jsou analyzovány druhy ekonomických nástrojů 

k ochraně životního prostředí upravené v českém právním řádu a část čtvrtá je věnována 

podrobnějšímu rozboru těchto nástrojů ve vztahu k nenahraditelné a neobnovitelné 

složce životního prostředí - půdě - a ve vztahu k pozemkům. 

Ekonomické nástroje jsou v práci členěny podle formy promítnutí principu 

ekonomické stimulace a na základě míry jeho uplatnění je hodnocena jejich účinnost. 

Cílem práce je kromě kategorizace těchto nástrojů upozornit na pozitivní a negativní 

aspekty současné právní úpravy.

ABSTRACT

Economic Instruments of Environmental Protection represent an important category 

of environmental policy tools that influence regulated entities indirectly and which are

supposed to have a great potential for solving environmental problems. The thesis deals 

with regulation of these instruments not only in general, but mainly in the current Czech 

law and in relation to the protection of soil and pieces of land. The thesis consists of 

four parts which are subdivided into chapters. In Part 1 there is a short description of the 

evolution of environmental policy and its tools. Part 2 describes economic instruments 

in general, their functions and types (fees, taxes, tradable permits, instruments to ensure 

duties and responsibility, deposit-refund systems, customs duties, public (state) aid 

instruments). Part 3 deals with economic instruments in current Czech law and Part 4 

contains a more detailed analysis of these instruments relating to the protection of soil 

and pieces of land. 
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Economic instruments are analyzed and evaluated according to the application of the 

economic stimulation principle. The aim of the thesis is to highlight positive and 

negative aspects of the current legislation.
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ANGLICKÝ NÁZEV PRÁCE A KLÍČOVÁ SLOVA

Economic Instruments of Environmental Protection
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