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PŘEDMLUVA 

 

 Životní prostředí, které je tvořeno souborem živých a neživých složek, 

představuje pro člověka vlastně vše, co ho v jeho životě obklopuje. Postupem času se 

s vývojem civilizace vyvíjel i vztah lidí k životnímu prostředí. Od sběračů a lovců přes 

postupný vývoj zemědělství až po dnešní, tzv. průmyslovou civilizaci, která na jedné 

straně disponuje s moderními technikami a technologiemi, na straně druhé se však 

vyznačuje tím, že si z přírody bere často mnohem víc, než jí je nabízeno. 

 Právo životního prostředí se vyvinulo právě jako určitá forma ochrany životního 

prostředí před škodlivou lidskou činností. Jelikož zcela jistě není možné úplně zamezit 

negativnímu vlivu lidí na přírodu, prostřednictvím práva životního prostředí je možné 

jej alespoň minimalizovat. Skutečnost, že životní prostředí je nepřetržitě ovlivňováno 

všemi lidskými činnostmi, dokazuje mimo jiné i fakt, že právo životního prostředí je 

tvořeno rozsáhlým souborem právních norem, které upravují velké množství 

společenských vztahů. Je to poměrně mladé odvětví práva, které se neustále vyvíjí a 

spolu s ním se vyvíjí i nástroje, které se v ochraně životního prostředí uplatňují.  

 Předmětem této práce jsou nástroje ochrany životního prostředí, které se 

uplatňují v českém právu. Jelikož jde o poměrně rozsáhlé téma, mým cílem nebude 

dopodrobna popsat všechny uplatňované nástroje, ale budu se snažit zejména o 

systematický přehled jednotlivých jejich kategorií. V rámci každé kategorie se pak 

zaměřím na konkrétní nástroje, přičemž se pokusím i o demonstraci jejich praktického 

využití na jednotlivých příkladech. Kromě těchto příkladů, které pochází z různých 

oblastí ochrany životního prostředí, se také zaměřím na využití jednotlivých nástrojů 

v jedné konkrétní oblasti, a to v oblasti ochrany přírody a krajiny. Účelem závěrečného 

shrnutí pak bude zamyslet se nad klady a zápory jednotlivých kategorií nástrojů, srovnat 

tyto kategorie co do míry jejich praktického využívání a u některých z nich i nastínit 

možné řešení jejich nedostatků do budoucna. 

 Do práce jsem se rozhodla zahrnout i bližší seznámení se se základními principy 

ochrany životního prostředí, protože je dle mého názoru nezbytné tyto principy poznat, 

a to především z důvodu toho, že tvoří základ nejen pro ochranu životního prostředí 
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jako takovou, ale také pro jednotlivé nástroje. Pokud jde o institucionální zajištění 

ochrany životního prostředí, rovněž si myslím, že je nutné tuto problematiku do práce 

zařadit. Jelikož jsou nástroje uplatňovány především veřejnými orgány, je potřebné 

alespoň stručně uvést, o jaké orgány a jejich kompetence vlastně jde.   

 Při psaní práce budu využívat hlavně metody výkladu gramatického a 

systematického a také metodu komparativního výkladu. 

 Práce vychází z právního stavu ke dni 7. června 2013.   
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Část 1. Ochrana životního prostředí a její nástroje v českém 

právu 

 

1. 1. Úvod 

Potřeba chránit životní prostředí se čím dál tím víc stává otázkou, o které se 

horlivě diskutuje nejen na národních úrovních jednotlivých států, ale také na úrovni 

mezinárodní. Na jedné straně by člověk bez příznivého životního prostředí na Zemi 

nepřežil, na straně druhé má však současná průmyslová civilizace a její styl života na 

životní prostředí negativní, někdy až fatální vliv.  

Právě z tohoto důvodu se postupně vyvinul pojem ochrana životního prostředí, 

který je v zákoně o životním prostředí definován jako „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“.
1
    

 Na ochranu životního prostředí pamatuje i Ústava ČR, podle které „stát dbá o 

šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“.
2
 Kromě této 

povinnosti, která je uložena přímo státu, najdeme i ustanovení, které se dotýká občanů 

ČR, a to konkrétně v Listině základních práv a svobod. Podle ní „má každý právo na 

příznivé životní prostředí, na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a 

přírodních zdrojů a při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nadmíru 

stanovenou zákonem“.
3
  Jelikož jsou dle Listiny základní práva a svobody nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné, nikdo nemůže lidem právo na příznivé 

životní prostředí upírat. 

                                                 
1
 Dle ustanovení § 9 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o životním prostředí“). 
2
 Dle čl. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Ústava ČR“). 
3
 Dle čl. 35 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Listina základních práv a svobod“). 
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1. 2. Základní principy v ochraně životního prostředí 

 Základní principy ochrany životního prostředí se vyvíjely postupně tak, jak se 

vyvíjelo právo životního prostředí a jak stoupal jeho význam v systému práva. Původně 

obsahovalo jen skupinu několika právních norem, které byly vytvářeny vždy za 

nějakým konkrétním účelem a ze kterých se později stalo samostatné právní odvětví a 

důležitá vědní disciplína. „Předmětem práva životního prostředí jsou právními normami 

upravené společenské vztahy, které mají zajistit ochranu tohoto prostředí.“
4
 A právě 

principy, které se v ochraně životního prostředí uplatňují, napomáhají k tomu, aby bylo 

toto právo sjednocováno, a tedy aby byla prostřednictvím práva zajištěna co 

nejúčinnější ochrana životního prostředí. Tyto principy také hrají významnou roli 

v aplikaci a interpretaci právních norem. 

 I když tato práce pojednává především o nástrojích, které se v ochraně životního 

prostředí využívají, dle mého názoru je nezbytné uvést a přiblížit i některé ze zásadních 

principů, které s nástroji úzce souvisí. Nástroje ochrany životního prostředí můžeme 

chápat jako jakékoliv prostředky, kterými je stav životního prostředí ovlivňován 

prostřednictvím vlastních aktivit nebo regulatorních opatření.
5
 Právě při těchto 

činnostech je pak potřeba dodržovat a mít na vědomí základní principy, které nám 

vlastně pomáhají stanovit hlavní cíle, kterých chceme dosáhnout.   

 

Princip nejvyšší hodnoty  

  Tento princip je založen na myšlence, že životní prostředí je pro nás tou nejvyšší 

hodnotou, a je tedy postaveno na roveň zdraví, či dokonce lidskému životu. Ostatně, bez 

příznivého životního prostředí by naše planeta byla bez rostlin, živočichů a samozřejmě 

i lidí. Proto by i jeho ochrana měla být co nejvyšší. Vzhledem k tomu, že v českém 

právním řádu má vedle Ústavy ČR nejvyšší postavení také Listina základních práv a 

svobod, je tento princip zakotven právě zde. Jde konkrétně o výše uvedený čl. 35 a také 

o čl. 11 odst. 3, který říká, že „výkon vlastnictví nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu 

                                                 
4
 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 28. 

5
 Dienstbier, F.: Nástroje ochrany životního prostředí – role práva, sborník z mezinárodní vědecké 

konference, Iuridicum Olomoucense, o. p. s., Olomouc 2011, str. 9. 
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a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“. Podle tohoto principu by ochrana 

životního prostředí měla patřit mezi prvořadé veřejné zájmy.
6
   

 

Princip odpovědnosti státu  

  „Představuje povinnost České republiky dbát o ochranu životního prostředí, 

neboť za stav životního prostředí nemůže převzít plnou odpovědnost nikdo jiný, než 

stát.“
7
 Tento princip je zakotven ve výše zmíněném článku 7 Ústavy ČR a představuje 

povinnost státu zabezpečit ochranu životního prostředí jednak po stránce právní a taktéž 

po stránce politické a legislativní. Jen stát totiž může vytvářet vhodné prostředky a 

nástroje, které budou sloužit jako základní pilíře ochrany životního prostředí. Je také 

jeho povinností, aby dodržoval závazky, které vyplývají z mezinárodních úmluv, čímž 

se postupně sjednocuje legislativa jednotlivých států v oblasti ochrany životního 

prostředí. Ani na základě tohoto principu však není možné požadovat ochranu životního 

prostředí jen po státu. Aby byla ochrana účinná, musí být právní rámec, který je státem 

nastaven, dodržován především lidmi, občany ČR. A s tím souvisí i další, neméně 

důležitý princip sdílené odpovědnosti
8
, podle kterého by se na ochraně životního 

prostředí společně se státem měl podílet i každý člověk. 

 

Princip odpovědnosti původce  

  Společně se zásadou prevence a předběžné opatrnosti, o kterých bude pojednáno 

níže, byl tento princip zahrnut do závěrečné Deklarace o životním prostředí, která byla 

přijata již v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de 

Janeiru.
9
  Podle ní každý, kdo nějakým způsobem ohrožuje nebo dokonce poškozuje 

životní prostředí, nese odpovědnost za svoje chování. Ať už jde o činění preventivních 

opatření u činností, kde poškození životního prostředí jen hrozí, anebo o nápravná 

                                                 
6
 Damohorský, M.: České právo životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2003, 

str. 18. 
7
 Damohorský, M.: České právo životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2003, 

str. 18. 
8
Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 51.  

9
 Mezřický, V.: Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 101. 
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opatření, která mají za úkol odstranit již napáchané škody. S tímto principem 

samozřejmě souvisí i odpovědnost jednotlivých fyzických a právnických osob za 

správní delikty či přestupky, které najdeme v jednotlivých zvláštních zákonech.
10

 

Vhodné je také zmínit speciální princip znečišťovatel platí (PPP – polluter pays 

principle), na jehož základě jsou uplatňovány různé ekonomické nástroje v podobě daní, 

poplatků či odvodů za činnosti, které jinak nepředstavují protiprávní jednání.
11

 

 

Princip trvale udržitelného rozvoje  

  S tímto pojmem (v originále sustainable development) se v oblasti životního 

prostředí setkáváme již od roku 1987, kdy ho Komise OSN pro životní prostředí a 

rozvoj poprvé použila ve zprávě o životním prostředí Naše společná budoucnost (Our 

common future). V této zprávě je pojem definován takto: „Udržitelný rozvoj je takový 

rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb 

generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“
12

 Znamená to tedy, že 

bychom se my, jako současná generace, měli k životnímu prostředí chovat tak, abychom 

z něj na jedné straně měli požadovaný užitek, ale aby zároveň toto využívání bylo 

dostatečně šetrné. Tento princip patří mezi nejdůležitější principy v ochraně životního 

prostředí, a proto ho najdeme i v zákoně o životním prostředí, kde je definován jako 

„takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat 

jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 

přirozené funkce ekosystémů“.
13

 Je tedy zřejmé, že již v osmdesátých letech 20. století 

si lidé uvědomovali omezenost přírodních zdrojů a potřebu myslet na budoucí generace. 

K tomu, aby se státy s tímto principem plně ztotožnily, bylo stanoveno 8 základních 

zásad, které měly být nápomocné při zajištění trvale udržitelného rozvoje a které 

spočívaly v oživení hospodářského růstu, změně kvality růstu, uchovávání a 

obohacovaní báze přírodních zdrojů, zajištění udržitelné úrovně populace, změně 

                                                 
10

 Například ustanovení § 87 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 

jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) nebo ustanovení § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). 
11

 Z tohoto principu vychází také Směrnice Rady 2006/12/ES o odpadech, jejíž požadavky jsou do 

českého právního řádu přeneseny ve formě zákona o odpadech.  
12

Internetový portál Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj). 
13

 Podle ustanovení § 6 zákona o životním prostředí. 
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orientace techniky a odstraňování rizik, integraci ekonomických aspektů s aspekty 

životního prostředí, reformě mezinárodních hospodářských vztahů a v posílení 

mezinárodní spolupráce.
14

  

 

Princip komplexní a integrované ochrany 

 Tento princip interpretuje myšlenku, že životní prostředí tvoří jeden celek, jeden 

ekosystém a v jeho ochraně není možné se zaměřovat pouze odděleně na jednotlivé jeho 

složky.
15

 Z důvodu propojenosti těchto složek by taková ochrana nebyla účinná. Je 

proto potřebné se na životní prostředí dívat jako na souhrn částí, které spolu úzce 

souvisí.  Z právního hlediska tento princip představuje potřebu sladit právní prostředky 

ochrany životního prostředí (právní předpisy) s mimoprávními (plány, programy, 

činnosti). Lze tedy říct, že představuje „souběžné komplexní a koordinované působení 

všech nástrojů a prostředků ochrany životního prostředí“.
16

 Promítá se i do zákona o 

integrované prevenci, který upravuje zejména postupy při vydávání povolení k určitým 

činnostem tak, aby byla dosažena vysoká úroveň ochrany životního prostředí jako 

celku.
17

  

 

Princip prevence  

 I přesto, že se s výrazem prevence běžně setkáváme v každodenním životě, 

v právu životního prostředí má tento pojem důležitou roli. Představuje dokonce jeden 

z nejdůležitějších principů práva vůbec. Obecně lze říct, že jde o předcházení určitým 

nežádoucím situacím či jevům prostřednictvím nejrůznějších opatření. V oblasti 

životního prostředí tak jde zejména o nasměrování lidí a jejich chování tak, aby 

zbytečně nedocházelo k ohrožování či poškozování životního prostředí. Tento princip 

                                                 
14

 Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí, MŽP ČR 

a VŠB – TU Ostrava, Program Phare, 1996, str. 42 – 44. 
15

 Mezi složky životního prostředí patří ovzduší, voda, půda (les), příroda a krajina, rostlinstvo a 

živočišstvo.   
16

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 52. 
17

 Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované 

prevenci“). 
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má velký význam hlavně proto, že důsledky, které má lidská činnost na životní 

prostředí, jsou často velmi nepříznivé, někdy dokonce až nenapravitelné, a je proto 

důležité ho zachovávat. V českém právním řádu se výslovně uplatňuje hned ve dvou 

právních předpisech. Je to jednak zákon o životním prostředí
18

 a také zvláštní právní 

předpis, který je přímo určen k zajištění prevence, a to zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí (EIA a SEA)
19

. 

 

Princip předběžné opatrnosti 

 Jde v podstatě o modifikovaný princip prevence, od kterého se odlišuje tzv. 

prvkem nejistoty.
20

 Zatímco u principu prevence je potřeba dodržovat preventivní 

opatření za každé situace, v tomto případě je nutno být předběžně opatrný zejména při 

používání nových, neprověřených technologií či výrobků. Jelikož není jejich dopad na 

životní prostředí zcela přezkoumaný, musíme vždy počítat s tou nejhorší variantou a 

podle toho s nimi zacházet. Obecně je princip vyjádřen v zákoně o životním prostředí
21

 

a konkrétní podmínky pro používání výše zmíněných výrobků či technologií jsou pak 

součástí jednotlivých zvláštních právních norem
22

, na základě kterých je tento princip 

aplikován v praxi. 

 

Princip informovanosti  

  Jelikož má podle Listiny základních práv a svobod každý právo na příznivé 

životní prostředí, musí být zajištěno, aby měla veřejnost k informacím o stavu životního 

                                                 
18

 Konkrétně jde o ustanovení § 17 a § 18 zákona o životním prostředí, obsahem kterých jsou povinnosti 

předcházet ohrožování a poškozování životního prostředí přímo u zdroje, minimalizovat důsledky 

činností na životní prostředí, posuzovat jejich vlivy na životní prostředí, činit opatření k odvrácení hrozby 

nebo ke zmírnění následků na životním prostředí a poskytovat informace o působení na životní prostředí. 
19

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). 
20

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 53. 
21

 Jde o ustanovení § 13 zákona o životním prostředí, které zní: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 

předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být 

pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají 

poškození zabránit.“. 
22

 Například zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 

produkty, v platném znění.  
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prostředí přístup a aby se mohla na jeho ochraně účinně podílet. To zabezpečuje právě 

princip informovanosti a účasti veřejnosti, který se ale v českém právním řádu uplatňuje 

zatím jen částečně.
23

 Konkrétně je vyjádřen v zákoně o právu na informace o životním 

prostředí, který „upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o životním 

prostředí a na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního 

zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů“.
24

 Formy 

účasti veřejnosti jsou různé, od možnosti podávat podněty a stížnosti, účastnit se na 

rozhodovacích procesech dle správního řádu
25

 či zvláštních zákonů
26

, přes výkon 

vlastnického práva, uzavírání různých dohod a účasti na přípravě právních předpisů, až 

po zvláštní formu, jakou je veřejná stráž
27

. Od roku 2004, kdy Česká republika 

ratifikovala Aarhuskou úmluvu
28

, by se na veřejnost mělo pohlížet jako na partnera 

veřejné správy, který má právo získávat srozumitelné informace o životním prostředí, 

účastnit se rozhodování a mít zajištěnou právní ochranu.
29

  

 

Princip ekonomické stimulace  

  Přímo souvisí s nástroji ochrany životního prostředí, fakticky jsou na jeho 

základě vytvářeny nástroje ekonomické stimulace, a to pozitivní i negativní.
30

 Hlavním 

úkolem těchto nástrojů je působit na subjekty tak, aby se chovaly ekologicky, tedy aby 

svou činností neohrožovaly ani nepoškozovaly životní prostředí a jeho složky. V praxi 

jde zejména o různé daně, poplatky, odvody, cla, finanční rezervy, povinná pojištění, 

úvěry a dotace. Oporu tomuto principu vytváří hlavně zákon o životním prostředí
31

 a 

pak jsou to také právní předpisy týkající se jednotlivých složek životního prostředí. Jeho 

                                                 
23

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 53. 
24

 Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném 

znění. 
25

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). 
26

 Například ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
27

 Například ustanovení § 38 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „lesní zákon“). 
28

 Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. 
29

 Internetový portál Účast veřejnosti (http://www.ucastverejnosti.cz/cz/zakladni-informace/). 
30

 O ekonomických nástrojích ochrany životního prostředí je blíže pojednáno v dalších částech práce. 
31

 Ustanovení § 31 - § 33 zákona o životním prostředí. 
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uplatňování by mělo vést k tomu, aby „ekologické chování bylo i ekonomicky výhodné, 

a naopak“.
32

  

 I když označujeme výše uvedené principy za nejdůležitější, v právu životního 

prostředí existuje ještě mnoho dalších. V literatuře se setkáme i se zásadami ochrany 

životního prostředí, jejichž uplatňování je pro jeho ochranu také nezbytné. Patří mezi ně 

například tzv. zásada na konci potrubí nebo zásada nejlepší dostupné techniky. 

Z celkového vývoje životního prostředí je ale zřejmé, že časem budou přibývat další 

požadavky na jeho ochranu, které budou promítnuty do nových, dosud neuplatňovaných 

principů. 

 

1. 3. Institucionální zajištění ochrany životního prostředí v ČR 

 Na základě výše uvedeného článku 7 Ústavy ČR lze říct, že hlavní odpovědnost 

za ochranu životního prostředí má stát. K tomu, aby stát tuto ochranu mohl účinně 

uplatňovat, ji musí zajistit také po institucionální stránce. To znamená, že musí mít 

soustavu orgánů a institucí, které budou plnit úkoly v oblasti životního prostředí. 

V České republice mají v této oblasti nejdůležitější postavení orgány moci výkonné, 

protože právě tyto zabezpečují aplikaci právních předpisů a samotné rozhodování o 

jednotlivých záležitostech.
33

 Nejčastěji se tyto orgány dělí podle jejich územní 

působnosti, a to konkrétně na ústřední, regionální a místní. Důležitou roli mají také 

speciální orgány státní správy. 

 V institucionálním zajištění někteří autoři dokonce spatřují samostatný druh 

nástroje ochrany životního prostředí, který má význam hlavně z pohledu odbornosti 

institucí a jejich pracovníků a úkolů, které tyto instituce plní z dlouhodobého hlediska.
34

 

Právě z tohoto důvodu se domnívám, že je nezbytné přiblížit nejdůležitější instituce, 

které se na ochraně životního prostředí v České republice podílejí. 

                                                 
32

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 54. 
33

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 62. 
34

 Dienstbier, F.: Nástroje ochrany životního prostředí – role práva, sborník z mezinárodní vědecké 

konference, Iuridicum Olomoucense, o. p. s., Olomouc 2011, str. 10. 
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1. 3. 1. Ústřední orgány státní správy 

Ministerstvo životního prostředí bylo jako orgán vrchního státního dozoru ve 

věcech týkajících se životního prostředí zřízeno v roce 1990 a jeho pravomoci jsou 

vyjmenovány v kompetenčním zákoně.
35

 Představuje ústřední orgán státní správy pro 

ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti 

podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu 

zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, ochranu horninového 

prostředí, nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce, ekologický dohled 

nad těžbou, odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledků na 

životní prostředí, myslivost, rybářství, lesní hospodářství v národních parcích a státní 

ekologickou politiku.
36

 V oblasti ochrany životního prostředí má tedy nejvyšší 

postavení, což dokazuje také jeho činnost v rámci koordinace postupů ostatních 

ústředních orgánů státní správy v záležitostech životního prostředí.   

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, 

vodní hospodářství, potravinářský průmysl, pro správu lesů, myslivosti a rybářství, 

mimo území národních parků, věci komoditních burz (pro obchody se zbožím 

pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby), veterinární péči, rostlinolékařskou péči, 

péči o potraviny, péči o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým 

odrůdám rostlin a plemenům zvířat.
37

 Dále řídí Státní zemědělskou a potravinářskou 

inspekci, Státní veterinární správu ČR, Státní rostlinolékařskou správu, Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou plemenářskou inspekci. Jeho hlavním 

cílem je podpora rozvoje tzv. „multifunkčního zemědělství“, což znamená vedle 

zemědělské produkce dbát také na ochranu krajiny a podporu i nezemědělských 

činností. 

Na Ministerstvo pro místní rozvoj byly od roku 1992 přeneseny kompetence 

v oblasti územního plánování a stavebního řízení. 

                                                 
35

Ustanovení § 19 zákona č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, v platném znění (dále jen „kompetenční zákon“). 
36

Internetový portál Ministerstva životního prostředí (http://mzp.cz/cz/ministerstvo). 
37

Internetový portál Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-

ministerstvu/). 
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 Mezi další ústřední orgány státní správy, které mají důležitou roli v ochraně 

životního prostředí, patří Ministerstvo průmyslu a obchodu, které plní tuto funkci 

mimo jiné i pro tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, 

úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud 

a nerud
38

, Ministerstvo financí, kterému podléhá celní správa
39

, Ministerstvo 

zdravotnictví, které zabezpečuje ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, 

přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod
40

 a Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, kterému náleží zajištění vzdělávání a osvěty také ve 

věcech životního prostředí a ekologie.
41

 

 

1. 3. 2. Regionální a místní orgány státní správy 

 Úkoly orgánů státní správy vykonávaly na regionální úrovni do roku 2002 

prostřednictvím referátů životního prostředí okresní úřady
42

. Od 1. 1. 2003 však byly 

zrušeny
43

 a jejich kompetence byly přesunuty na orgány krajů a obcí. V oblasti 

životního prostředí tyto orgány plní své funkce jak v samostatné
44

, tak v přenesené 

působnosti
45

. 

 Na úrovni krajů je státní správa v oblasti ochrany životního prostředí 

vykonávána krajskými úřady, přesněji jejich odbory životního prostředí. Na většině 

krajských úřadů v ČR je tento odbor spojený také s odborem zemědělství a přísluší mu 

poměrně široké pravomoci. Stará se o oblast vodního hospodářství, lesnictví, ochrany 

ovzduší, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny, o posuzování vlivů na životní 

                                                 
38

 Internetový portál Vlády ČR (http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministerstva/). 
39

Internetový portál Ministerstva financí          

(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mn_informace_dle_zakona.html). 
40

 Internetový portál Vlády ČR (http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministerstva/). 
41

 Internetový portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/ministerstvo). 
42

 Podle zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.  
43

 Sládeček, V.: Obecné správní právo, 2. Přepracované vydání, ASPI – Wolters Kluwer, Praha 2009, str. 

274. 
44

 Samostatná působnost vychází z práva obcí a krajů na samosprávu, tudíž jde o správu záležitostí, které 

jsou v jejich zájmu, výčet najdeme v ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění (dále jen „obecní zřízení“) a ustanovení § 35 a § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném 

znění (dále jen „krajské zřízení“). 
45

Přenesená působnost znamená výkon státní správy ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, ustanovení 

§ 61 obecního zřízení a § 29 krajského zřízení. 
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prostředí, integrovanou prevenci, myslivost či rybářství. Na místní úrovni pak 

vykonávají úkoly v oblasti ochrany životního prostředí obce s rozšířenou působností, 

kterých je v ČR celkem 205.
46

  

 Kromě výkonu přenesené působnosti mají obce a kraje ústavně zaručené právo 

na samosprávu
47

, na základě kterého jím přísluší pravomoci také v samostatné 

působnosti. V rámci té pak vystupují jako právnické osoby, které si spravují své 

záležitosti, a to i v oblasti životního prostředí. Jde o záležitosti, které vedou 

k uspokojování potřeb občanů, k ochraně a rozvoji území a ochraně veřejného zájmu, 

zejména pak o otázky týkající se čistoty prostředí, péče o veřejnou zeleň či komunálních 

odpadů
48

. 

Pokud jde o hlavní město ČR, výše uvedené funkce zde plní odbor životního 

prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s odpovídajícími odbory úřadů 

jednotlivých městských částí. 

 

1. 3. 3. Speciální orgány státní správy 

 Česká inspekce životního prostředí je rozpočtovou organizací s celostátní 

působností, která je podřízena Ministerstvu životního prostředí a byla zřízena zákonem 

o ČIŽP
49

 v roce 1991. Podle tohoto zákona dozírá na dodržování ustanovení právních 

předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí 

právnickými a fyzickými osobami.
50

 Její působnost se však nevztahuje pouze na 

ochranu lesů, ale také na ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, odpadové 

hospodářství a integrovanou prevenci. Ustanovení o České inspekci životního prostředí 

tak najdeme i v jednotlivých zákonech týkajících se těchto složek. Co se týče její 

                                                 
46

 Internetový portál Českého statistického úřadu 

(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/definice_pojmu_vs). 
47

 Článek 100 odst. 1 Ústavy ČR. 
48

 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, za původce 

těchto odpadů se považuje obec, povinností které je jejich odvoz a odstranění, in: Tichá, T. a kol.: Slovník 

pojmů užívaných v právu životního prostředí, 1. vydání, ABF – nakladatelství ARCH, Praha 2004, str. 

128, 129. 
49

 Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, v platném 

znění (dále jen „zákon o ČIŽP“). 
50

 Ustanovení § 2 zákona o ČIŽP. 
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činnosti, vykonává zejména dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti 

životního prostředí, zjišťuje škody, jejich příčiny a původce, ukládá opatření 

k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, kontroluje dodržování těchto opatření, 

ukládá pokuty fyzickým a právnickým osobám za porušení povinností a také řeší 

podněty, stížnosti a oznámení občanů.
51

 Dá se tedy říct, že její funkce jsou správní, 

kontrolní, sankční a nápravné.   

 Mezi další speciální orgány patří Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který 

vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a 

v oblasti radiační, jaderné, chemické a biologické ochrany.
52

 Státní fond životního 

prostředí plní roli významného finančního zdroje ochrany životního prostředí a 

zlepšování jeho stavu.
53

 Jeho příjmy tvoří zejména platby za znečisťování a 

poškozování jednotlivých složek životního prostředí, které jsou následně použity na 

jejich ochranu.  

Důležitou roli mají také státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné 

instituce, které jsou zřízeny Ministerstvem životního prostředí a vykonávají hlavně 

odborné a výzkumné činnosti. Patří sem Česká informační agentura životního prostředí 

(CENIA), Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Správa 

Krkonošského národního parku, Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti 

Šumava, Správa Národního parku Podyjí či Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 

a okrasné zahradnictví. 

 

1. 4. Kategorizace nástrojů ochrany životního prostředí 

Právo životního prostředí řadíme do práva veřejného, což znamená, že obsahuje 

právní normy, které upravují zejména vztahy mezi státem a občany. Jde o vztahy 

nerovnoprávní povahy, kde stát představuje nadřízeného nositele státní moci, který 

prosazuje své zájmy, a občan subjekt, který se této moci podřizuje. Jelikož mezi 

                                                 
51

 Internetový portál České inspekce životního prostředí (http://www.cizp.cz/Pusobnosti). 
52

 Internetový portál Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (http://www.sujb.cz/o-sujb/uvod/). 
53

 Internetový portál Státního fondu životního prostředí ČR (https://www.sfzp.cz/sekce/92/statni-fond-

zivotniho-prostredi-cr/). 



18 

 

důležité zájmy státu patří také zájem na příznivém životním prostředí a jeho ochraně, 

jsou tomu přizpůsobené i nástroje a prostředky, které mu slouží k jeho dosažení.  

Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu dělíme na dvě základní 

skupiny, a to nástroje přímého působení a nástroje nepřímého působení. Každá 

z těchto skupin pak obsahuje jednotlivé druhy prostředků, které se v různé míře 

uplatňují v ochraně dílčích složek životního prostředí. U všech nástrojů můžeme 

pozorovat jejich výhody i nevýhody, ale ne všechny jsou vhodné pro uplatnění 

v ochraně každé ze složek. Někdy je dokonce k dosažení určitého cíle třeba použít více 

nástrojů najednou, čím se jejich účinnost zvýší.
54

 

 

1. 4. 1. Nástroje přímého působení 

 Jak je již patrné z názvu, pomocí těchto prostředků je chování subjektů 

ovlivňováno přímo. To znamená, že nemají možnost vybrat si určitý způsob chování, 

ale je jim přímo dána povinnost počínat si určitým způsobem a ne jinak. V některých 

případech je dokonce nedodržení této povinnosti označeno za protiprávní jednání a 

subjektu hrozí sankce. I když se na první pohled může zdát, že tyto nástroje jsou 

vzhledem k jejich závaznosti a vynutitelnosti pro ochranu životního prostředí 

nejúčinnější, v praxi často neřeší aktuální problémy, neboť proces jejich tvorby zabere 

poměrně mnoho úsilí a hlavně času. 

 Mezi nástroje přímého působení patří: 

o koncepční nástroje  

o nástroje administrativně – právní 

o veřejnoprávní smlouvy a jiné dobrovolné nástroje 

K těmto nástrojům lze také zařadit nástroje sankční, které představují zejména 

deliktní odpovědnost za správní delikty a trestné činy, a také nástroje speciální, kam 

můžeme zařadit proces posuzování vlivů jednotlivých záměrů na životní prostředí (EIA 

                                                 
54

 V těchto případech jde o tzv. Nástrojový mix, in: Dienstbier, F.: Nástroje ochrany životního prostředí – 

role práva, sborník z mezinárodní vědecké konference, Iuridicum Olomoucense, o. p. s., Olomouc 2011, 

str. 11. 
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– Environmental Impact Assesment), proces integrované prevence a omezování 

znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control), územní ochranu 

přírody a vod, ochranu veřejného zdraví apod. 

Nástroje přímého působení se od nástrojů nepřímých neliší jen způsobem, jakým 

ovlivňují chování subjektů, ale také obdobím, ve kterém se začaly používat. Z hlediska 

historického lze říct, že přímé nástroje jsou starší. Stát, jako nadřazený subjekt 

ekologické politiky, začal v období 60. – 70. let 20. století k ochraně životního 

prostředí, která byla v tomto období teprve na počátku svého rozvoje, využívat nástroje 

administrativně – právní. Šlo hlavně o regulaci velkých průmyslových podniků, kterou 

v té době představovaly zejména různé zákazy, příkazy a omezení ve formě zákonů a 

podzákonných předpisů. Nástroje nepřímé, zejména ekonomické, byly také uplatňovány 

již v tomto období, ale kvůli centrálnímu řízení ekonomiky začaly svou funkci plnit 

fakticky až s přechodem na ekonomiku tržní, tedy až na přelomu 80. a 90. let 20. 

století.
55

 

 

1. 4. 2. Nástroje nepřímého působení     

 Mezi nástroje nepřímého působení řadíme především nástroje ekonomické. 

Jejich hlavním úkolem je stimulovat subjekty tak, aby se chovaly určitým způsobem. 

Na rozdíl od nástrojů přímých tedy neurčují závazný způsob chování, ale dávají 

subjektům na výběr z několika možností. Jsou úzce spojeny s principem ekonomické 

stimulace a výsledkem jejich uplatňování by měl být stav, kdy ekologické chování bude 

zároveň i ekonomicky výhodné a naopak.  

 Ekonomické nástroje ale nebyly vždy tak efektivní, jako jsou v dnešní době. Již 

od počátku jejich uplatňování byla jejich účinnost oslabena několika faktory. Z. 

Štěpánek k těmto faktorům řadil zejména skutečnosti, že byly konstruovány pouze jako 

dodatek k nástrojům přímého působení, především k nástrojům administrativně – 

právním a tudíž s nimi netvoří jeden systém, že jejich soubor vznikal „neprovázaně, 

izolovaně a bez sjednocujícího výchozího principu“ a že sazby poplatků jsou příliš 

                                                 
55

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 42. 
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nízké na to, aby působily stimulačně.
56

 Postupem času ale i ekonomické nástroje prošly 

různými změnami a úpravami, které zapříčinily, že dnes představují rovnocenného 

partnera nástrojům přímým. 

  

                                                 
56

 Štěpánek, Z.: Ekonomické nástroje v politice životního prostředí ČR, in: Moldan, B. a kol.: 

Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1997, str. 49. 
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Část 2. Koncepční nástroje  

 

2. 1. Význam koncepčních nástrojů 

 Koncepční nástroje představují jakýsi širší rámec a časové překlenutí pro 

nástroje administrativně – právní, ekonomické a sankční.
57

 Jejich hlavním úkolem je 

uspořádat jednotlivé cíle v ochraně životního prostředí do určitého systému, čímž 

vlastně pomáhají určit budoucí vývoj a směřování činností, které k této ochraně vedou. 

Lze říct, že vytváření různých plánů, koncepcí a programů je jednou z přirozených 

vlastností člověka, který potřebuje mít svůj život uspořádaný. A to se kromě jiného 

promítá i do oblasti ekologické.  

 I když se životní prostředí neustále mění a při jeho ochraně je nutno zohledňovat 

dostupné vědecké informace, regionální podmínky, ekonomický či sociální vývoj, právě 

uplatňováním koncepčních nástrojů lze dosáhnout jeho dlouhodobé komplexní ochrany. 

Jejich komplexnost se mimo jiné projevuje i v tom, že obsahují mnoho obecně platných 

zásad a principů, čímž je zaručeno, že tyto principy nezůstávají jen teoretickým rámcem 

ochrany životního prostředí, ale jsou promítnuty i do praxe.
58

  

 Podle F. Dienstbiera by koncepce „měla především vytyčit cíle, jichž má být 

dosaženo, stanovit priority a rámcově vymezit oblasti řešení problému a prostředky, 

jimiž mají být dosaženy vytyčené cíle“. Zároveň ale dodává, že mnoho instrumentů, 

které jsou jako koncepční nástroje označovány, tyto podmínky nejen že nesplňuje, ale 

dokonce přesahuje. Obsahují totiž příliš konkrétní opatření k dosažení cílů, někdy 

dokonce i konkrétní kroky a postupy.
59

    

 

                                                 
57

 Damohorský, M. – Stejskal. V. (edit.): Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, 

Sborník z konference, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003, str. 66. 
58

 O nejvýznamnějších zásadách a principech ochrany životního prostředí pojednává práce v první části. 
59

 Dienstbier, F: Procesněprávní aspekty vytváření a užití koncepčních nástrojů ochrany životního 

prostředí, in: Damohorský, M. – Stejskal. V. (edit.): Koncepční nástroje ochrany životního prostředí 

z pohledu práva, Sborník z konference, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003, str. 73 – 74.  

 



22 

 

2. 2. Druhy koncepčních nástrojů  

 Koncepční nástroje se od ostatních nástrojů ochrany životního prostředí liší 

mimo jiné i tím, že nevytváří ucelený systém, jak je tomu například u nástrojů 

ekonomických, které můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin dle jednoho kritéria, a 

to zejména na nástroje pozitivní a negativní stimulace. V případě koncepčních nástrojů 

tak lze konstatovat, že je můžeme podle různých kritérií rozdělit vždy na několik 

různých druhů. 

 Podle toho, kdo danou koncepci zpracovává, je dělíme na koncepce zpracované 

státem a jednotlivými právnickými či fyzickými osobami, přičemž platí, že na to, aby 

koncepce měla nějakou váhu a význam, musí být samozřejmě zpracovaná osobou, která 

je na to dostatečně odborně způsobilá.
60

 Dále známe koncepce střednědobé a 

dlouhodobé. Jak již bylo uvedeno výše, jedním z hlavních přínosů těchto nástrojů je 

jejich univerzálnost, a to i v ohledu časovém. Proto je zřejmé, že mezi nejpoužívanější 

patří koncepce, které jsou vytvářeny na dobu 2 až 5 let.
61

 Podle toho, v jaké míře danou 

oblast upravují, pak máme koncepce abstraktní a rámcové, kam zařadíme například 

územní plán či zásady územního rozvoje
62

, a specifické a konkrétní, kam spadají mimo 

jiné plány péče o zvláště chráněná území
63

. 

 Dalším kritériem je jejich závaznost. Koncepce může představovat jednak 

dokument, který je pro adresáta závazný, což znamená, že se podle něj musí řídit a na 

druhou stranu pak máme i koncepce, které jen nezávazně nastiňují určité cíle a směry. 

V českém právním řádu však existují i koncepce, které obsahují jak část závaznou, tak 

část směrnou. Typickým příkladem je Plán odpadového hospodářství ČR. Z hlediska 

věcného známe plány, které se týkají určitých lidských činností, ochrany jednotlivých 

složek životního prostředí či ochrany před určitými zdroji ohrožení a následky havárií. 

                                                 
60

 Damohorský, M: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí v českém právu, in: Damohorský, M. 

– Stejskal. V. (edit.): Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, Sborník 

z konference, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003, str. 67. 
61

 Známe ale i koncepce zpracované na období delší, například Plán odpadového hospodářství ČR se 

zpracovává na období nejméně 10 let, dle ustanovení § 42 odst. 6 zákona o odpadech. 
62

 Dle ustanovení § 36 a § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění (dále jen „stavební zákon“). 
63

 Dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 Důležitým kritériem je také územní členění, dle kterého dělíme koncepce na 

obecné, tj. koncepce přijímané na celostátní úrovni, speciální, které působí vždy jen 

v určité oblasti či zvláštním územním celku a subjektivní, které působí jen na určité 

osoby, kterým jsou adresovány.
64

 Obecně lze říct, že koncepce můžou být buď 

podkladem pro další rozhodování ve věci anebo podkladem pro činnost, kde tak vlastně 

nahrazují povolení. 

 

2. 3. Územní plánování jako koncepční nástroj 

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

k vytváření komplexních předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj.“
65

 Úzce souvisí 

s principem trvale udržitelného rozvoje, protože v rámci územního plánování by měly 

být vytvářeny jednak příznivé podmínky pro životní prostředí, na druhou stranu by ale 

mělo docházet také k rozvoji hospodářskému a společenskému. S tímto principem má 

společné hlavně to, že by mělo jít o činnost, která uspokojuje potřeby současné 

generace, zároveň ale neohrožuje generace budoucí. Dle ustanovení § 18 stavebního 

zákona jde o funkční využití území a jeho prostorové uspořádání. Podle M. Pekárka „je 

hlavním úkolem územního plánování sjednocení všech dílčích představ o uspořádání a 

dalším vývoji daného území a jejich vyjádření v jednom základním dokumentu, s nímž 

by všechny ostatní dílčí byly v souladu a umožnily bezporuchový vývoj všech složek 

území“.
66

 

 Právní úprava územního plánování je z velké části obsažena ve stavebním 

zákoně a částečně i v předpisech, které byly vydány k jeho provedení.
67

 Nástroje 

územního plánování dělíme do dvou základních skupin, a to na nástroje koncepční a 

nástroje realizační. Vzhledem k tomu, že v této části práce se věnuji koncepčním 

nástrojům ochrany životního prostředí, v následujícím textu se zaměřím pouze na 

                                                 
64

 Příkladem první skupiny je Národní program snižování emisí, do druhé můžeme zařadit Dílčí plán 

povodí a do třetí například Plán odpadového hospodářství původce odpadů. 
65

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 204. 
66

 Pekárek, M.: Územní plánování – jeho postavení a úloha při ochraně životního prostředí a jeho vztahy 

k dalším koncepčním nástrojům ochrany životního prostředí z pohledu práva, in: Koncepční nástroje 

ochrany životního prostředí z pohledu práva, Sborník z konference, Univerzita Karlova v Praze, Praha 

2003, str. 96. 
67

 Například Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecních požadavcích na využívání území. 
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územně plánovací podklady, politiku územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci. 

 

2. 3. 1. Územně plánovací podklady 

 Důležitým znakem územně plánovacích podkladů je jejich právní nezávaznost. 

Jde o jakousi přípravnou fázi územního plánování, na kterou pak navazuje tvorba 

dalších, již právně závazných dokumentů. Slouží tedy jako technický a odborný 

podkladový materiál pro politiku územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci a 

pro samotné rozhodování o území.
68

 V současnosti známe dva typy těchto podkladů, a 

to: 

o územně analytické podklady - obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a 

vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany 

veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na 

základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností 

území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování 

udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 

plánovací dokumentaci.
69

  

o územní studie - navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných 

problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v 

území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické 

stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití 

a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
70

 

 

2. 3. 3. Politika územního rozvoje 

 Jde o zásadní dokument, který ve stanoveném období určuje požadavky na 

konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a 

mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje 

                                                 
68

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 206. 
69

 Dle ustanovení § 26 odst. 1 stavebního zákona. 
70

 Dle ustanovení § 30 odst. 1 stavebního zákona. 
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strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.
71

 Na rozdíl od územně 

plánovacích podkladů je právně závazná pro další fáze územně plánovacího procesu. 

Aktuální politika územního rozvoje, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, 

byla vládou schválena dne 20. července 2009. V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 

stavebního zákona je v současné době Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovávaná 

Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008.
72

 

 

2. 3. 4. Územně plánovací dokumentace 

 Je tvořena třemi základními typy dokumentů, které se od sebe liší nejen 

obsahem, ale i územím, pro které jsou vydávány a orgány, které je pořizují. Musí být 

v souladu s Politikou územního rozvoje a také platí, že dokumenty vydávány na 

„nižším“ stupni nesmí odporovat těm, které jsou vydávány na stupni „vyšším“. 

 Do územně plánovací dokumentace patří: 

o Zásady územního rozvoje – pořizují se na úrovni kraje a 

obsahují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 

uspořádání jeho území a vymezení ploch nebo koridorů 

nadmístního významu, dále stanoví požadavky na jejich využití, 

zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, 

veřejně prospěšná opatření, a stanoví kritéria pro rozhodování o 

možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.
73

 

Jsou vydávány ve formě opatření obecné povahy, jejich návrh 

pořizuje krajský úřad a schvaluje je krajské zastupitelstvo. 

o Územní plán – je pořizován na úrovni obce, stanoví základní 

koncepci rozvoje jejího území, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, 

                                                 
71

 Dle ustanovení § 31 odst. 1 stavebního zákona. 
72

 Internetový portál Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-

politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-

republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008). 
73

 Dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona. 
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plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 

vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 

rezervy. Stanoví také podmínky pro využití těchto ploch a 

koridorů.
74

 Územní plán musí být v souladu se zásadami 

územního rozvoje a politikou územního rozvoje. Návrh na jeho 

pořízení, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce, může podat 

orgán veřejné správy, občan obce, oprávněný investor, osoba, 

která má na území obce vlastnická nebo obdobná práva 

k pozemku nebo stavbě, a konečně i samotné zastupitelstvo.   

o Regulační plán – může být pořízen jak na úrovni obce, tak na 

úrovni kraje a také pro území vojenském újezdu. Zpracovává se 

vždy pro konkrétní vymezenou plochu, kde stanoví podrobné 

podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 

vytváření příznivého životního prostředí. Stanovuje také 

podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a 

prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezuje 

veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
75

 Je 

vydáván zastupitelstvem obce nebo kraje, případně Ministerstvem 

obrany. Výsledkem snahy zjednodušit proces územního řízení je, 

že v zastavěném území a ve schváleném rozsahu nahrazuje 

územní rozhodnutí, čímž vlastně plní funkci nástroje 

realizačního.
76

 

Pokud jde o ochranu životního prostředí, ta je v rámci územního plánování 

zabezpečena několika způsoby. Vytváření podmínek pro příznivé životní prostředí je 

jedním z hlavních cílů, který musí být sledován při všech činnostech, které s územním 

plánováním souvisí. Dále je to účast tzv. dotčených orgánů, kam mimo jiné patří i 

                                                 
74

 Dle ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona. 
75

 Dle ustanovení § 61 odst. 1 stavebního zákona. 
76

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 208. 
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orgány ochrany životního prostředí. Tyto orgány pak v průběhu procesu podávají svá 

stanoviska k návrhům, která představují závazný podklad pro další rozhodování.
77

 Na 

územním plánování se účastní i veřejnost (ať už ve formě jednotlivců nebo 

institucionalizovaných skupin), která může vznášet připomínky ve veřejném 

projednávání návrhů. K ochraně životního prostředí přispívá i proces koncepčního 

posuzování vlivů, tzv. SEA, o kterém bude pojednáno v následující části práce. 

 

2. 4. Proces SEA  

 S koncepčními nástroji ochrany životního prostředí úzce souvisí i posuzování 

vlivů koncepcí na životní prostředí, tzv. SEA – Strategic Environmental Assessment. 

Jde o jeden z průřezových nástrojů, jehož účelem je zajistit ochranu životního prostředí 

jako celku, nikoliv jen jeho jednotlivých složek. Odráží se v něm především princip 

prevence, ale také princip komplexnosti a integrované ochrany. V roce 1991 byla ve 

Finsku přijata Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice 

států, která představuje jakýsi základ mezinárodní úpravy posuzování vlivů na životní 

prostředí, výslovně však upravuje jen tzv. proces EIA (Environmental Impact 

Assessment). Proces SEA byl upraven až v roce 2003, kdy byl na konferenci v Kyjevě 

přijat tzv. SEA protokol.
78

 V českém právním řádu jsou oba tyto procesy upraveny 

zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.
79

  

 „Předmětem tohoto posuzování jsou koncepce, jejichž provedení by mohlo mít 

významný vliv na životní prostředí“
80

, přičemž stačí, aby existovala pouhá možnost, 

nikoliv prokázaná přítomnost tohoto vlivu. Jde tedy především o různé programy, 

plány, politiky a strategie, které jsou orgány veřejné správy zpracovávány, schvalovány 

nebo předkládány. Posuzování je buď obligatorní, nebo fakultativní. O obligatorní 

posuzování jde v případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, nebo jde o 

koncepce spolufinancované z fondů EU a dále koncepce, které stanoví podmínky pro 

povolování záměrů podléhajících EIA. Tyto koncepce budou obligatorně posuzovány v 

                                                 
77

 Dle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona. 
78

 V Evropské unii je SEA upraven v Směrnici EP a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých 

plánů a programů na životní prostředí. 
79

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
80

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 221. 
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případech, kdy se dotýkají území více než jedné obce. Naopak o posuzování fakultativní 

jde v případech, kdy se jedná o území jedné obce a o změny koncepcí. 

 Samotný proces se pak dělí na jednotlivé fáze. První krok činí subjekt, který 

dává podnět ke zpracování koncepce. Jde o tzv. oznámení koncepce příslušnému 

správnímu orgánu (krajskému úřadu).
81

 Pak následuje zjišťovací řízení, účelem kterého 

je u fakultativního posuzování zjistit, zda vůbec daná koncepce posuzována bude. Dále 

se v této fázi upřesní obsah a rozsah posuzování. Posledním krokem je zpracování 

vyhodnocení vlivů, kde jsou popsány vlivy dané koncepce na životní prostředí a 

veřejné zdraví, opatření k minimalizaci těchto vlivů a případný monitoring v průběhu 

realizace koncepce. Toto vyhodnocení vlivů pak tvoří povinnou součást návrhu 

koncepce, ke kterému vydává stanovisko příslušný úřad. 

 

2. 5. Koncepční nástroje v ochraně přírody a krajiny  

 Tak jako v ochraně ostatních složek životního prostředí, i v rámci ochrany 

přírody a krajiny představují koncepční nástroje důležitý prostředek, jehož 

prostřednictvím je tato ochrana zabezpečována. Právní úprava těchto nástrojů je 

zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 

 

2. 5. 1. Plány péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

 Jde o „odborné dokumenty ochrany přírody, které na základě údajů o 

dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhují opatření na 

zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na 

zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném 

pásmu“.
82

 Slouží jednak jako podklad pro rozhodování orgánů ochrany přírody a také 

pro jiné plánovací dokumenty. Jejich hlavním úkolem je regulovat lidskou činnost ve 

                                                 
81

 Ministerstvo životního prostředí je příslušným orgánem v případech, kdy koncepce zahrňuje území 

celého kraje, území více krajů najednou, území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti. 
82

 Dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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zvláště chráněných územích, i když pro fyzické a právnické osoby nejsou právně 

závazné. 

 Orgán ochrany přírody, který je příslušný k vyhlášení ZCHÚ, zajišťuje i 

zpracování plánu péče.
83

 Před jeho schválením však musí dát možnost veřejnosti se 

s ním seznámit, a to oznámením, které zveřejní na portálu veřejné správy. Také ho 

zasílá dotčeným obcím, které ho zveřejňují na úředních deskách. V protokolu, kterým 

plán péče schvaluje, se musí vypořádat s připomínkami vlastníků a také obcí a krajů. 

Jelikož jde o koncepci, která má dlouhodobější charakter, je schvalována zpravidla na 

období 10 – 15 let. Schválený plán je následně uložen v ústředním seznamu ochrany 

přírody
84

 a předán také výše zmíněným obcím a krajům. Realizaci tohoto plánu pak 

zabezpečují orgány příslušné k jeho schválení. 

 

2. 5. 2. Záchranné programy zvláště chráněných druhů 

 Jedná se o specifický koncepční nástroj, cílem kterého je „vytvořit podmínky 

umožňující takové posílení populací těchto druhů, které by vedlo ke snížení stupně jejich 

ohrožení“.
85

 Tyto programy obsahují zvláštní režimy řízeného vývoje jednotlivých 

druhů rostlin a živočichů, mezi které patří záchranné chovy, introdukce, reintrodukce, 

záchranné přenosy a jiné. Nejde však vždy jen o výše zmíněné postupy, ale většinou se 

také setkáme s aktivními opatřeními na ochranu druhů in situ („na místě“), která jsou 

doplňována chovem ex situ („mimo původní místo“).
86

 

 Tyto programy jsou vytvářeny orgány ochrany přírody, které při této činnosti 

musí samozřejmě vycházet i z výsledků výzkumné činnosti. Většinou je navrhuje 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jsou chápány spíše jako projekty dočasné, kdy 

jsou po dosažení stanovených kvantitativních cílů, a to je hlavně zvýšení populace 

daného druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím, ukončeny. Program však může být 

                                                 
83

 V případě národních parků a chráněných krajinných oblastí je to Ministerstvo životního prostředí. 
84

 Viz ustanovení § 42 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
85

 Dle ustanovení § 52 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
86

 Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Linde Praha a. 

s., Praha 2006, str. 463. 



30 

 

ukončen i v případě vyhynutí druhu nebo jeho prokázané nefunkčnosti.
87

 Doposud bylo 

v ČR přijato celkem 5 záchranných programů týkajících se rostlin a dalších 5 týkajících 

se živočichů.
88

 Obvykle jsou přijímány na dobu 5 let, přičemž nejsou právně závazné. 

 Podle míry ohrožení rozeznáváme 3 typy záchranných programů (ZP): 

o ZP ke snížení stupně ohrožení druhu, 

o ZP v případě dlouhodobého poklesu četnosti populace, 

o ZP v případě, že druh je na pokraji vyhynutí.
89

 

 

2. 5. 3. Územní systémy ekologické stability krajiny 

 „Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu.“
90

 Jeho hlavním úkolem je zajistit uchování a reprodukci přírodního 

bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvořit základy pro 

její mnohostranné využívání.
91

 Jedním z druhů nástrojů, které se k vytvoření a hlavně 

udržování těchto systémů uplatňují, jsou i nástroje koncepční. Dělíme je na plány, 

projekty a opatření. Podrobnosti tvorby těchto koncepcí stanovuje Ministerstvo 

životního prostředí vyhláškou.
92

 

 V plánu vymezují orgány ochrany přírody místní, regionální a nadregionální 

systémy. Obsahuje „mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s 

vyznačením zvláště chráněných částí přírody, tabulkovou a popisnou část 

charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, 

charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové 

údaje a jejich současný stav a bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k 

                                                 
87

 Internetový portál Záchranné programy (http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2223). 
88

 Internetový portál Záchranné programy (http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2226). 
89

 Stejskal, V.: Koncepční nástroje ochrany přírody a krajiny, in: Koncepční nástroje ochrany životního 

prostředí z pohledu práva, Sborník z konference, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003, str. 136. 
90

 Dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
91

 Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
92

 Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., ze dne 11. 6. 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“). 
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jeho zachování a zlepšení“.
93

 Je podkladem pro projekty systému ekologické stability, 

provádění pozemkových úprav, pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro 

lesní hospodářské plány a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy 

krajiny. 

 Projekt je „souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a 

majetkoprávní dokumentace a je nezbytným podkladem k provádění pozemkových 

úprav“.
94

 Je zpracován na základě plánu nebo schválené územně plánovací 

dokumentace. Společně s plánem je schvalován v rámci územního řízení, přičemž před 

schválením jsou předkládány dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení 

k posouzení a projednání. 

 Opatřením je „návrh a realizace dílčích či jednoduchých doplnění systému 

ekologické stability, zejména místního, které vzhledem k nenáročným technickým, 

ekonomickým, organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje předchozí 

zpracování plánu či projektu“.
95

 Jedná se například o doplňkovou výsadbu stávajícího 

biocentra či biokoridoru nebo o výsadbu či dosadbu liniové zeleně. 

 

2. 5. 4. Prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody 

 Tyto koncepční nástroje lze rozdělit do dvou hlavních skupin, a to prognóz a 

koncepcí pro území celé ČR a koncepcí a strategií pro území jednotlivých krajů. Jsou 

závazné pouze pro orgány veřejné správy a státní instituce. 

 Nejdůležitější koncepcí, která byla usnesením vlády přijata v roce 1998 a 

aktualizována v roce 2009, je Státní program ochrany přírody a krajiny ČR. Tento 

dokument analyzuje dosavadní stav a vývoj přírody a krajiny v ČR a zároveň předkládá 

opatření, prostřednictvím kterých by měly být dosaženy hlavní cíle, které rovněž uvádí. 

Zaměřuje se především na krajinu, ekosystémy lesní, vodní a mokřadní, horské, 

travinné a urbánní, agroekosystémy a půdu, chráněná území, druhy a jednotlivé nástroje 

v ochraně přírody a krajiny. 

                                                 
93

 Dle ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
94

 Dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
95

 Dle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
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 Strategie, které jsou přijímány jednotlivými kraji, podobně jako Státní program 

ochrany přírody a krajiny ČR, obsahují analýzu aktuálního stavu přírody na území kraje 

a také úkoly a opatření, které mají být činěny do budoucna. Jedním z přínosů těchto 

dokumentů je i zlepšování spolupráce mezi jednotlivými regiony.  

 

2. 6. Shrnutí 

 Jak již bylo uvedeno výše, pod pojmem koncepční nástroje si můžeme představit 

jakýsi širší rámec, který úzce souvisí a zároveň ovlivňuje všechny další nástroje, které 

se v ochraně životního prostředí uplatňují. I když jejich hlavní přínos lze spatřovat 

především v jejich komplexnosti, najdeme u nich ještě mnoho chyb, které je potřeba do 

budoucna odstranit. 

 Tím největším nedostatkem je dle mého názoru jejich neucelená právní úprava. 

Existuje velké množství různých politik, plánů a programů, které jsou ale upraveny 

v různých právních předpisech, což způsobuje nepřehlednost. Je to dané jednak tím, že 

tyto koncepce jsou přijímány na třech odlišných úrovních, tj. koncepce obecné, 

speciální a subjektivní, a také tím, že se od sebe v mnoha směrech odlišují. Jelikož jsou 

velké rozdíly i mezi koncepcemi, které se uplatňují v ochraně jednotlivých složek 

životního prostředí, je ucelenost jejich právní úpravy poněkud složitou otázkou. 

 Pokud by koncepční nástroje byly upraveny v jednom právním předpise, co se 

týče roviny obecné, a konkrétní úprava by byla i nadále ponechána jednotlivým 

složkovým zákonům, v jejich úpravě by se jistě dalo lépe orientovat. Takovým právním 

předpisem by mohl být například zákon o životním prostředí, který by měl představovat 

ucelený kodex a zastřešovat tak zásadní otázky ochrany životního prostředí, což však o 

něm v současné době říct nelze. 

 Dalším závažným problémem je jejich vynutitelnost a závaznost. Vzhledem 

k tomu, že ne všechny koncepce jsou právně závazné, objevuje se otázka, zda ty, které 

závazné nejsou, mají opravdu nějaký význam pro ochranu životního prostředí. Osobně 

si myslím, že význam těch nezávazných spočívá právě v jejich rámcovosti, což 

znamená, že udávají směr pro další nástroje, které se podle nich řídí. Je ale pravdou, že 
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větší množství právně vynutitelných koncepcí by ochraně životního prostředí jen 

prospělo.  

 Lze tedy říct, že koncepční nástroje mají v ochraně životního prostředí důležitou 

a nezastupitelnou roli, protože do jisté míry odhadují a předpokládají budoucí vývoj 

věci. Na to, aby tento úkol mohly plnit, je však potřeba dát jim vedle nástrojů 

administrativních a ekonomických větší prostor a váhu. 
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Část 3. Administrativně – právní nástroje 

 

Administrativně – právní nástroje představují nejstarší a zároveň i nejdůležitější 

nástroje přímého působení. I když jsou v současnosti čím dál tím více vytlačovány 

nástroji ekonomickými, v ochraně životního prostředí ještě pořád převládají. Jde o 

systém tzv. přímé administrativní kontroly, kde na jedné straně stojí stát a jeho orgány a 

na straně druhé podřízené subjekty (většinou znečišťovatelé), které musí dodržovat 

určitá pravidla. Na rozdíl od nástrojů ekonomických si ale tyto subjekty nemohou 

způsob svého chování vybrat, ale je jim dána pouze jedna možnost, přičemž jiné 

chování by představovalo porušení právních předpisů a následné sankce. 

Stát se však při ukládání příkazů a zákazů musí také řídit určitými pravidly, a 

právě tyto jsou stanoveny v článku 2 odst. 3, 4 Ústavy ČR
96

 a článku 2 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod
97

. 

Systém těchto nástrojů je tvořen především ukládáním povinností podřízeným 

subjektům, přičemž tyto povinnosti mohou plynout přímo z právního předpisu /ex lege/, 

z individuálního správního aktu, který je vydán příslušným správním orgánem na 

základě zákonného zmocnění a v jeho mezích /ex actu/, nebo z kombinace těchto dvou 

způsobů.
98

 Povinnost však může subjektu vzniknout také na základě smlouvy /ex 

contractu/, ovšem tato možnost je v českém právu životního prostředí využívána zatím 

jen okrajově.
99

 Vedle povinností pak mezi administrativně – právní nástroje řadíme 

povolení, souhlasy, stanoviska, standardy, kategorizace objektů ochrany a zdrojů 

ohrožování, výkon rozhodnutí apod. 

 

                                                 
96

 Dle čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, 

v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ Dle čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR „Každý občan může činit, co není 

zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. 
97

 Dle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. 
98

 Sobotka, M.: Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, 

Iuridica 3 – 4, Praha 2001, str. 129. 
99

 Viz např. ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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3. 1. Ukládání povinností 

 Pod pojmem ukládání povinností rozumíme zejména ukládání různých zákazů, 

příkazů a omezení, na základě kterých musí subjekt něco vykonat, nějakého konání se 

zdržet anebo něco strpět. Tyto povinnosti můžou být ukládány přímo obecně závazným 

právním předpisem, individuálním správním aktem nebo ve specifických případech i na 

základě smlouvy. 

 Obecně závazným právním předpisem, tj. zákonem, jsou povinnosti ukládány 

jen v určitých případech.
100

 Prvním z nich je situace, kdy je nutné povinnost adresovat 

širokému okruhu subjektů. Zde je však potřeba rozlišit případy, kdy je opravdu důležité, 

aby daná povinnost byla adresována co nejširšímu okruhu adresátů, a případy, kdy to až 

tak účinné není, ale pro stát je to nejjednodušší cesta. Tento způsob má totiž nevýhodu, 

která spočívá v tom, že povinnost je uložena jen obecně a často vůbec neodráží 

skutečnou potřebu tuto povinnost dodržovat a její nedodržení následně vymáhat. 

Příkladem takovýchto všeobecných povinností je mnoho ustanovení v zákoně o 

životním prostředí, což způsobuje, že tato ustanovení nejsou prosazována v praxi a celý 

zákon pak slouží víceméně jen jako souhrn principů pro aplikaci a tvorbu práva.
101

 Dále 

se s uložením povinnosti přímo zákonem setkáme u regulace činností, které mají jen 

minimální vliv na životní prostředí a ke kterým má přístup široký okruh osob. V praxi 

jde o tzv. obecné užívání, kdy jsou vymezeny činnosti, které je možné provozovat, a 

zároveň jsou stanovena určitá omezení.
102

 Dalším případem jsou činnosti, které jsou 

provozovány stejným způsobem nebo za splnění stejných podmínek, čímž vzniká 

možnost je regulovat jako celek. V českém právu životního prostředí jde zejména o 

požadavky převážně technického charakteru, které najdeme v prováděcích právních 

předpisech nebo technických normách a souvisí hlavně s individuálním povolením.
103

 

                                                 
100

 Sobotka, M.: Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, 

Iuridica 3 – 4, Praha 2001, str. 130. 
101

 Viz například ustanovení § 17 odst. 1 zákona o životním prostředí „Každý je povinen, především 

opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a 

minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.“. 
102

 Viz například ustanovení § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
103

 Například ustanovení § 4 Vyhlášky č. 415/2012 Sb., ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 
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 Správními akty jsou na rozdíl od výše uvedených obecně závazných předpisů 

regulovány činnosti, které mají na životní prostředí významný vliv a u kterých by jen 

obecné uložení povinnosti velkému počtu adresátů nebylo účinné. Správní orgán tak 

může těmito akty stanovit podmínky, za kterých je určitou činnost možné provozovat.
104

  

 Obecně lze tedy říct, že ukládání povinností je jedním z nástrojů, kterým lze 

dosáhnout účinné ochrany životního prostředí. U povinností ukládaných přímo zákonem 

však může být nevýhodou zejména jejich obecnost a obtížná vynutitelnost, u správních 

aktů je to hlavně institut správního uvážení, který nemusí být správními orgány vždy 

uplatňován ve vhodné míře.
105

 

 

3. 2. Povolení, souhlasy, stanoviska a vyjádření 

 Do těchto nástrojů se přímo promítá princip prevence. V případě povolení a 

souhlasů je možné případnému ohrožení či poškození životního prostředí zabránit tím, 

že je správní orgán k provozování určité činnosti neudělí. U ostatních činností je pak 

možné na základě stanoviska či vyjádření správního orgánu určit podmínky, za kterých 

může být činnost provozována, aniž by bylo životní prostředí ohroženo. Na rozdíl od 

ukládání povinností, nejsou povolení či stanoviska vydávaná ve formě obecně 

závazného právního předpisu, ale jde o individuální správní akt, který se týká 

individuálního případu. 

 „Povolení je správním aktem, na jehož základě je jeho držitel oprávněn 

povolenou činnost bezprostředně provozovat.“
106

 Jde o konečné rozhodnutí ve věci, ve 

kterém správní orgán také vymezí podmínky, které je při provozu potřeba dodržovat. 

                                                 
104

 Jde například o podmínky, za nichž byl udělen souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 

viz ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 

znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“). 
105

 „Správním uvážením rozumíme zákonem umožněný postup, kdy vykonavatel veřejné správy na základě 

zhodnocení skutkového a právního stavu věci samostatně vybírá jednu ze dvou či více alternativ 

rozhodnutí.“, in: Sládeček, V.: Obecné správní právo, 2. Aktualizované a přepracované vydání, ASPI – 

Wolters Kluwer, Praha 2009, str. 141.  
106

Sobotka, M.: Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, 

Iuridica 3 – 4, Praha 2001, str. 132.  
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Typickým příkladem povolení v oblasti ochrany životního prostředí jsou povolení 

vydávána podle vodního zákona.
107

   

 Souhlas se od povolení liší hlavně tím, že nejde o konečné rozhodnutí ve věci a 

ve většině případů je právě souhlas podmínkou vydání povolení. Souhlas je vydáván na 

základě žádosti, kterou může žadatel v průběhu řízení měnit či doplňovat. Pokud žadatel 

splní zákonem dané podmínky, správní orgán vydá souhlas, součástí kterého jsou často, 

navzdory teorii správního práva, také podmínky výkonu dané činnosti.
108

 Většina 

souhlasů je vydávána v rámci správního řízení, existují ale i výjimky. Příkladem je 

ustanovení § 21 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, které výslovně stanoví, že na řízení 

podle ustanovení § 9 odst. 6, a tedy vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, se obecné 

předpisy o správním řízení nevztahují. 

 V případě stanovisek a vyjádření je již z jejich názvů zřejmé, že jde o akty 

právně nezávazné. Výjimku tvoří závazné stanovisko vydávané dle ustanovení § 149 

správního řádu, které „není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah 

je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu“.
109

 Správní orgán 

příslušný k vydání závazného stanoviska pak v řízení vystupuje jako orgán dotčený.
110

 

Ve svém stanovisku vyjadřuje zpravidla svůj odborný názor na určitý záměr nebo 

činnost, které se dané správní řízení týká. I když je většina stanovisek a vyjádření 

nezávazná, správní orgány k nim většinou přihlíží. Příkladem je vyjádření, které vydává 

vodoprávní úřad dle ustanovení § 18 odst. 1 vodního zákona v případě, že někdo hodlá 

provádět činnosti, které by mohly ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost 

nebo množství povrchových nebo podzemních vod, přičemž v tomto vyjádření uvede, 

zda je daný záměr možný, popřípadě za jakých podmínek. 

 

 

                                                 
107

 Viz ustanovení § 8  - § 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném 

znění (dále jen „vodní zákon“). 
108

 Příkladem je ustanovení § 9 odst. 6 písm. b) zákona o ochraně ZPF. 
109

 Dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu. 
110

 Příkladem stanoviska dotčeného orgánu je stanovisko vydávané dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o 

ochraně ZPF: „Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska k územně plánovací 

dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.“. 
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3. 3. Standardy 

 „Standardy vyjadřují různé druhy požadavků na zachování určitého nezbytného, 

ale aspoň ještě únosného a dosažitelného stavu životního prostředí.“
111

 Jde především o 

požadavky, které se vztahují k životnímu prostředí jako celku nebo k jeho jednotlivým 

složkám, a také limity, které se vztahují k jednotlivým lidským činnostem, které mají na 

životní prostředí vliv. Odráží se v nich princip prevence, předběžné opatrnosti a princip 

integrované ochrany životního prostředí. Jelikož upravují oblasti, které se rychle mění, 

jsou většinou vyjádřeny v podzákonných právních předpisech, což umožňuje na tyto 

změny rychle a efektivně reagovat. 

 Hlavním přínosem standardů je, že představují významný nástroj, 

prostřednictvím kterého je možné zabezpečit ochranu životního prostředí v globální 

rovině, tj. jako celku a ne jen ochranu jeho jednotlivých složek. Nejsou totiž vydávány 

jen na národních úrovních jednotlivých států, ale v poslední době také často na úrovni 

Evropské unie, čímž se právní řády států postupně přibližují a sjednocují.
112

  

 

3. 3. 1. Imisní limity 

 Imisní limity představují požadavky na kvalitu stavu jednotlivých složek 

životního prostředí, a tudíž se na rozdíl od ostatních standardů nevztahují jen k určité 

lidské činnosti, ale k životnímu prostředí jako celku. Vymezují maximální množství 

znečišťující látky, která se v dané složce ještě může vyskytovat. Jde tedy v podstatě o 

požadavky na určitou kvalitu životního prostředí, přičemž imisní limity můžou 

představovat jednak opatření preventivní, ale také opatření následné v případě, že 

v určité složce došlo k zhoršení stavu nad únosnou míru.  

 Imisní limity jsou důležitým nástrojem používaným zejména v ochraně ovzduší. 

Dle zákona o ochraně ovzduší se imisním limitem rozumí „nejvýše přípustná úroveň 

                                                 
111

 Stejskal, V.: Aktuální problémy administrativně – právních nástrojů ochrany přírody po euronovele 

zákona o ochraně přírody a krajiny, in: Průchová, I.: Aktuální otázky práva životního prostředí, 

Masarykova univerzita v Brně, Brno 2005, str. 105. 
112

 Příkladem je Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2010/75/EU, o průmyslových emisích. 
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znečištění stanovená tímto zákonem“
113

, přičemž konkrétní limity najdeme v příloze 

zákona. V případě, že v určité zóně je konkrétní limit dle přílohy překročen, zpracuje 

MŽP ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem do 18 měsíců 

od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou 

zónu program zlepšování kvality ovzduší.
114

 Dalším případem překročení imisních 

limitů je tzv. smogová situace
115

, kdy je možné uplatnit mimořádná opatření v podobě 

zvláštních podmínek provozu jednotlivých zdrojů znečištění nebo regulačního řádu, 

který vydává obec.   

 

3. 3. 2. Emisní limity 

 Na rozdíl od limitů imisních se tyto vztahují vždy k určité lidské činnosti nebo 

zdroji znečištění. Jde o nejvýše přípustné množství znečišťující látky, která může být při 

určité činnosti a za určité časové období vypuštěna do životního prostředí. Podobně jako 

předchozí skupina i emisní limity mají důležitou roli hlavně v ochraně ovzduší. 

Uplatňují se ale také například v ochraně před hlukem.
116

 

 Jelikož se ve standardech odráží i princip prevence a integrované ochrany, 

ustanovení o emisních limitech najdeme i v zákoně o integrované prevenci, podle 

kterého je to nejvýše přípustná emise znečišťujících látek vyjádřená množstvím, 

koncentrací, hmotnostním tokem nebo jinou specifickou veličinou, která nesmí být 

během jednoho či několika časových období překročena.
117

  

 Jednou z nevýhod stanovování emisních limitů v českém právním řádu je 

skutečnost, že jsou většinou stanoveny v podzákonných právních předpisech, což 

v případě změny stavu znečištění neumožňuje na tuto změnu reagovat dostatečně 

rychle. 

 

                                                 
113

 Ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o 

ochraně ovzduší“). 
114

 Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. 
115

 Dle ustanovení § 10 zákona o ochraně ovzduší. 
116

 Ustanovení § 30 - § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění. 
117

 Dle ustanovení § 2 písm. d) zákona o integrované prevenci. 
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3. 3. 3. Provozní požadavky 

 „Jsou to právem definované požadavky na zařízení, jejichž provoz představuje 

potenciální či faktické nebezpečí pro životní prostředí.“
118

 Provozovatel takového 

zařízení se pak musí při své činnosti těmito standardy řídit. Na rozdíl od emisních limitů 

nestanoví cíl, který má být dosažen, ale naopak způsob, jakým má zařízení provozovat, 

aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Ve velké míře se, podobně jako 

předešlé druhy standardů, využívají v ochraně ovzduší, ale také v oblasti nakládání 

s odpady.
119

  

 Vzhledem k tomu, že vývoj vědy a techniky neustále přináší nové technologie, 

které vlivy zařízení na životní prostředí minimalizují, v průběhu času se vyvinul také 

specifický provozní požadavek, a to požadavek používání nejlepší dostupné techniky 

(BAT – Best Available Techniques). Dle zákona o integrované prevenci jde o 

„nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich 

provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navržených k 

předcházení, a pokud to není možné, tak k omezování emisí a jejich dopadů na životní 

prostředí“.
120

 Jeho přímé vyjádření najdeme například ve vodním zákoně.
121

 Tyto 

techniky jsou zveřejňovány v referenčních dokumentech (BREF – BAT Reference 

Documents), které jsou přijímány Evropskou Komisí.
122

 Při volbě nejlepší dostupné 

techniky se také přihlíží k nákladům na její pořízení, přičemž by tyto náklady neměly 

být nepřiměřené. Faktem ale zůstává, že při jejím vybírání vzniká i nadále mnoho 

nejasností, které musí být pro konkrétní případ vyřešeny, a to zpravidla v rámci 

správního řízení, ve kterém se rozhoduje o provozování dané činnosti. 

 

                                                 
118

 Sobotka, M.: Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, 

Iuridica 3 – 4, Praha 2001, str. 137.  
119

 Ustanovení § 7 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
120

 Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona o integrované prevenci. 
121

 Dle ustanovení § 5 odst. 2 vodního zákona. 
122

Dle internetového portálu MŽP 

(http://www.mzp.cz/cz/integrovana_prevence_omezovani_znecistovani). 
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3. 3. 4. Požadavky na výrobky 

 Požadavky na výrobky mají za cíl minimalizovat případné škodlivé vlivy 

výrobků jednak na život a zdraví člověka a také na životní prostředí, přičemž jde o 

vlivy, které můžou výrobky mít v průběhu či po skončení jejich používání. Tyto 

požadavky jsou upraveny zákonem o technických požadavcích na výrobky, podle 

kterého jsou následně vydávány technické předpisy a normy.
123

 Výrobek tak může být 

na trh uveden jen v případě, že tyto požadavky splňuje. 

 V mnoha případech však jen požadavky na technické aspekty škodlivých 

činností nejsou dostačující, a proto existují také požadavky na způsobilost 

oprávněných osob. Tyto osoby pak mimo obecné způsobilosti k právním úkonům musí 

být vybaveny i dostatečnou odbornou způsobilostí, která zaručí, že při vykonávané 

činnosti budou předcházet rizikům, která jsou s ní spojena. O tom, zda tyto požadavky 

splňují, rozhoduje správní orgán formou autorizace, udělení licence, akreditace apod. 

Příkladem požadavků na odbornost oprávněné osoby je odborný lesní hospodář, který 

k této činnosti musí mít udělenou licenci.
124

  

 

3. 4. Kategorizace objektů ochrany a zdrojů ohrožení 

 Jedná se o „nástroj k odstupňování ochrany se zřetelem na význam a stupeň 

ohrožení objektu a se zřetelem na závažnost zdroje ohrožení.“
125

 Uplatnění tohoto 

nástroje najdeme zejména v zákoně o ochraně přírody a krajiny, ale také v zákoně 

lesním (dle ustanovení § 6 lesního zákona dělíme lesy na ochranné, lesy zvláštního 

určení a lesy hospodářské), vodním (dle ustanovení § 2 vodního zákona dělíme vody na 

podzemní a povrchové), či v zákoně o odpadech (ostatní, nebezpečné a komunální 

odpady). 

 Hlavní přínos tohoto nástroje spočívá v tom, že nám kategorizace jednotlivých 

objektů ochrany či zdrojů znečištění dává možnost s každou kategorií nakládat 

                                                 
123

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“). 
124

 Dle ustanovení § 37 lesního zákona. 
125

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 39. 
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způsobem, aby byl objekt ochrany chráněn v co největší možné míře a naopak, aby 

zdroj ohrožení ohrožoval co nejméně. Pro každou kategorii pak můžeme stanovit právní 

režim, který pro ni bude nejúčinnější.   

 V oblasti ochrany přírody a krajiny se setkáváme s kategoriemi zvláště 

chráněných území a kategoriemi zvláště chráněných druhů. Mezi zvláště chráněná 

území pak patří národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky.
126

 Těmto druhům 

území je podle kategorie, do které spadají, poskytována i náležitá ochrana. Zákon o 

ochraně přírody a krajiny vymezuje pro každou kategorii zvláštní ochranné podmínky, 

zejména v podobě zákazů různých činností, dále je možné z důvodu ochrany území před 

rušivými vlivy z okolí pro něj vyhlásit ochranné pásmo. Pro vybraná zvláště chráněná 

území existují i plány péče, které obsahují zejména pokyny pro provádění praktických 

zásahů v těchto oblastech. 

 Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin dělíme na kriticky ohrožené, silně 

ohrožené a ohrožené.
127

 Jde především o druhy, které jsou ohrožené, vzácné, vědecky či 

kulturně velmi významné. Základní podmínkou ochrany, která platí pro všechny výše 

uvedené kategorie, je zákaz zasahovat do jejich přirozeného vývoje. Chráněná tedy jsou 

všechna vývojová stadia živočichů, jejich přirozená a umělá sídla a biotopy rostlin. Tato 

ochrana se netýká jen jedinců živých, ale také jedinců mrtvých, jejich částí nebo 

výrobků z nich. Seznam jednotlivých druhů včetně stupně jejich ohrožení stanoví MŽP 

obecně závazným právním předpisem.
128

 

 

3. 5. Výkon rozhodnutí 

 Výkon rozhodnutí (exekuce) představuje nezbytnou podmínku, která slouží 

k vynucování práva v případech, že vydané rozhodnutí daný subjekt nesplnil 

dobrovolně, ani po uložení sankcí.
129

 V ochraně životního prostředí má tento nástroj 

                                                 
126

 Dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
127

 Dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
128

 Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. 
129

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 40. 
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zvláště důležité postavení, jelikož prostřednictvím něj může být v mnoha případech 

zabráněno dalším, závažnějším škodám. Spočívá v tom, že pokud subjekt svou 

povinnost, tedy opatření nápravné nebo sankční, nesplní dobrovolně, stát toto splnění 

zajistí sám, prostřednictvím správního orgánu. 

 Příkladem uplatnění výkonu rozhodnutí v českém právu životního prostředí je 

ustanovení § 42 odst. 1 vodního zákona, které říká, že „pokud ten, komu byla uložena 

opatření, je neplní a hrozí nebezpečí z prodlení, zabezpečí opatření k nápravě 

vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí na náklady původce. Za 

původce závadného stavu se považuje ten, kdo závadný stav způsobil“. Dále 

v ustanovení § 52 odst. 2 vodního zákona je uvedeno, že „pokud k narušení plynulého 

odtoku vod dojde v důsledku zanedbání péče o tyto stavby nebo zařízení, jsou jejich 

vlastníci povinni na své náklady provést nápravu a plynulý odtok vody plně obnovit, 

jinak je vodoprávní úřad oprávněn zajistit nápravu na náklady vlastníka, odpovědnost 

za škodu způsobenou zanedbáním povinné péče o stavbu nebo zařízení v korytě vodního 

toku nebo s ním sousedícím tím není dotčena“.
130

   

 Pomocí výkonu rozhodnutí je tedy možné docílit dodržování právních norem, 

jejichž základní vlastností je i jejich vynutitelnost. Právě tato vlastnost je odlišuje od 

norem ostatních, například morálních, a právě vynutitelné právní normy představují 

jeden ze základních pilířů fungování státu. Tento nástroj tak posiluje nejen autoritu 

práva jako takového, ale i autoritu státu v podobě orgánů ochrany životního prostředí. 

 

3. 6. Administrativně – právní nástroje v ochraně přírody a krajiny 

 V oblasti ochrany přírody a krajiny jsou administrativně – právní nástroje 

využívány ve velké míře. Patří k nim zákazy, příkazy, povolení, registrace, stanoviska a 

standardy. 

                                                 
130

 Dle ustanovení § 42 a § 52 vodního zákona 
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3. 6. 1. Zákazy, příkazy, omezení  

V zákoně o ochraně přírody a krajiny najdeme mnoho ustanovení, která 

subjektům ukládají různé povinnosti ve formě zákazů, příkazů či omezení. Jako 

příklad lze uvést ustanovení, která upravují ochranu volně žijících ptáků právě 

prostřednictvím stanovení poměrně velkého počtu zákazů. „V zájmu ochrany druhů 

ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství 

(dále jen "ptáci"), je zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv 

způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování 

hnízd, sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných, úmyslné 

vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo 

o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích, držení druhů ptáků, jejichž 

lov a odchyt jsou zakázány. Prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za 

účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv 

snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků jsou zakázány.“
131

 Povinnosti 

ve formě zákazů jsou také typické pro úpravu zvláště chráněných území, v jejichž 

případě zákon vymezuje tzv. „základní ochranné podmínky“ pro každý druh území 

v samostatném ustanovení. Tyto podmínky obsahují celou řadu činností, které jsou 

v rámci daného území zakázány. Jde zejména o činnosti, jako je těžba nerostů a hornin, 

pořádání kulturních či sportovních akcí, táboření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená 

místa, provádění chemického posypu cest nebo záměrné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin a živočichů apod.
132

 Pokud jde o omezení, jeho příkladem je 

ustanovení § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, které říká, že „Ochrana 

přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny 

strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.“  

 

3. 6. 2. Povolení, registrace, stanoviska 

 Dalším administrativním nástrojem, který našel své uplatnění i v této oblasti 

ochrany životního prostředí, je vydávání správních aktů, a to ve formě povolení, 

                                                 
131

 Dle ustanovení § 5a odst. 1, 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
132

 Základní ochranné podmínky najdeme v ustanovení § 16, § 26, § 29, § 34 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. 
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registrací a stanovisek. Povolení je druh správního aktu, na základě kterého může 

adresát provozovat určitou činnost. V této oblasti může jít třeba o povolení 

k záměrnému rozšiřování geograficky nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha do 

krajiny, které vydává orgán ochrany přírody. Toto povolení ale nemusí být vydáno, 

pokud se jedná o nepůvodní druhy rostlin v rámci hospodaření podle schváleného 

lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské 

osnovy.
133

 Ministerstvo životního prostředí dále výjimečně v případech hodných 

zvláštního zřetele může vydat povolení k vývozu zvláště chráněných nerostů.
134

 Často 

uplatňovaným je i povolení ke kácení dřevin, které je vydáváno jen ze závažných 

důvodů a po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu. Toto povolení však 

není potřebné ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, při údržbě břehových porostů 

prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení 

elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, z 

důvodů zdravotních, u dřevin se stanovenou velikostí nebo jinou charakteristikou, nebo 

pokud je jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li 

škoda značného rozsahu.
135

  

 Příkladem dalšího správního aktu vydávaného v oblasti ochrany přírody a 

krajiny je registrace významného krajinného prvku. Jde o „ekologicky, geomorfologicky 

nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k 

udržení její stability“.
136

 Patří sem lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní 

nivy. Dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny může orgán ochrany 

přírody zaregistrovat i jiné části krajiny, většinou jde o mokřady, stepní trávníky, 

remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené 

skalní útvary, výchozy, odkryvy a cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 

historických zahrad a parků. Účastníkem takového řízení je vlastník dotčeného 

pozemku. 

 Dalším druhem správních aktů jsou stanoviska. Dle ustanovení § 44 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny je závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 

                                                 
133

 Dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
134

 Dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
135

 Dle ustanovení § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
136

 Dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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obligatorním předpokladem pro některé činnosti na území národního parku nebo 

chráněné krajinné oblasti.
137

 Dle ustanovení § 4 odst. 3 téhož zákona představuje 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody nezbytný předpoklad ke „schválení lesních 

hospodářských plánů, k protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov, k 

odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních 

melioračních systémů“. V případě, že by výše uvedené plány a osnovy měly významný 

negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, orgán ochrany přírody stanovisko k jejich schválení či předání nevydá. 

Stanoviskem, které však není v zákoně označeno jako závazné, je stanovisko 

vydávané v rámci vytváření a ochrany soustavy NATURA 2000. Subjekt, který chce 

uskutečnit záměr nebo pořídit koncepci, která by mohla významně ovlivnit příznivý 

stav předmětu ochrany ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality, musí návrh 

záměru nebo koncepce předložit orgánu ochrany přírody, který ve lhůtě 30 dnů vydá 

stanovisko. V něm uvede, zda by předmětný záměr nebo koncepce opravdu mohly mít 

výše uvedený vliv na daný předmět ochrany. „Jestliže orgán ochrany přírody svým 

stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být 

daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto ustanovení a zvláštních 

právních předpisů (zákon č. 100/2001 Sb.). Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce 

nebo záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž 

cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, 

alespoň zmírnit. Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se 

posuzují podle zvláštního právního předpisu
 
(zákon č. 183/2006 Sb.).“

138
 

 

                                                 
137

 Jedná se o ohlášení stavby, vydání územní rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, 

rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k 

odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami 

a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona. Stanoviska 

není třeba, pokud jde o stavby v zastavěném území obce ve 4. zóně CHKO nebo v zastavěném území 

města, které se nachází na území CHKO. 
138

 Ustanovení § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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3. 6. 3. Standardy 

 V ochraně přírody a krajiny můžeme mezi standardy zařadit zejména stavy 

přírodních stanovišť a druhů.
139

 Tento nástroj je využíván v rámci ochrany evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000), kdy je pro typy přírodních 

stanovišť a druhů nutné udržet stav, který je příznivý z hlediska jejich ochrany. 

Směrnice o stanovištích tento stav pro stanoviště definuje jako „souhrn vlivů, které 

působí na přírodní stanoviště a na jeho typické druhy, jež mohou ovlivnit jeho 

dlouhodobé přirozené rozšíření, strukturu a funkce, jakož i dlouhodobé přežívání jeho 

typických druhů na území uvedeném v článku 2. Stav přírodního stanoviště se z hlediska 

ochrany považuje za příznivý, pokud jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v 

rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují, specifická struktura a 

funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou 

pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a stav jeho typických druhů z 

hlediska ochrany je podle definice uvedené v písmenu i) příznivý.“
140

 Pro druhy pak 

Směrnice o stanovištích tento stav definuje jako „souhrn vlivů působících na příslušný 

druh, které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací na 

území uvedeném v článku 2. Stav druhu z hlediska ochrany bude považován za příznivý 

jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě 

udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, přirozený areál rozšíření 

druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, existují a 

pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k 

dlouhodobému zachování jeho populací.“
141

 Tyto definice pak převzal i zákon o 

ochraně přírody a krajiny.
142

 

 

 

                                                 
139

 Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Linde Praha a. 

s., Praha 2006, str. 516. 
140

 Dle čl. 1 písm. e) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „Směrnice o stanovištích“). 
141

 Dle čl. 1 písm. i) Směrnice o stanovištích. 
142

 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. s), t) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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3. 7. Shrnutí 

 Administrativně – právní nástroje plní v českém právu životního prostředí ještě 

pořád nezastupitelnou roli. Mezi jejich hlavní výhody patří fakt, že v situacích, kdy 

hrozí riziko závažného poškození ať už životního prostředí nebo třeba lidského zdraví, 

představují nejúčinnější prostředek, jak tomuto zabránit. Zejména proto, že jako nástroje 

přímého působení nedávají subjektům možnost dobrovolného výběru svého chování a 

můžou tedy závazně určit způsob, který bude pro vyřešení dané situace nejvhodnější. 

Jelikož velkou část těchto nástrojů tvoří správní akty, další jejich výhodou je jejich 

relativně jednoduchá aplikace, kontrola jejich dodržování a následná vynutitelnost. 

Stejně jako ostatní druhy uplatňovaných nástrojů však mají i své nevýhody, 

které způsobují, že ne ve všech situacích jsou právě tyto nástroje tím nejvhodnějším a 

nejefektivnějším řešením. Jako příklad lze uvést správní akty ve formě zákazů a 

omezení, které adresátům do určité míry ukazují tu správnou cestu, jakou je potřeba jít, 

na druhou stranu ale neobsahují důležitý prvek motivace k takovému chování. Právě 

z tohoto důvodu začínají být administrativní nástroje vytlačovány nástroji 

ekonomickými. Je ale potřeba říct, že někdy je účinným prostředkem k dosažení 

určitého cíle právě kombinace těchto druhů nástrojů. To můžeme vidět například 

v ochraně ovzduší, kdy na jedné straně stoji emisní a imisní limity a na straně druhé 

poplatky za znečišťování, které se vzájemně doplňují, v důsledku čeho je možné 

dosáhnout co nejvyššího stupně ochrany.  

 Jejich další nevýhodou, podobně jako je tomu i u nástrojů koncepčních, je jejich 

neucelená právní úprava. Jak je z celé třetí kapitoly této práce patrné, do skupiny 

administrativních nástrojů řadíme poměrně velké množství různých poddruhů, jejichž 

úprava je roztříštěná na různých místech českého právního řádu. Řešením této situace 

by bylo vytvoření jednoho uceleného právního předpisu, který by danou problematiku 

upravoval komplexně. Tento problém se zčásti snaží řešit zákon o integrované prevenci, 

na jehož základě je vydáváno tzv. integrované povolení. Jeho výhodou je, že jediné 

řízení o vydání tohoto povolení nahrazuje hned několik správních řízení. Ani tento 

právní předpis však do české úpravy ochrany životního prostředí nepřinesl konečné 

řešení otázky roztříštěnosti. 
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 Závěrem lze tedy říct, že funkci, kterou administrativní nástroje v ochraně 

životního prostředí plní, není možné nahradit žádnými jinými nástroji. Na to, aby tato 

funkce byla plněna co nejefektivněji, tedy aby docházelo k ochraně nejen jednotlivých 

složek, ale životního prostředí jako celku, je však čím dál tím více vhodné kombinovat 

je také s nástroji ostatními. Jelikož však administrativní nástroje nedokážou pružně 

reagovat na rychlý vývoj vědy, techniky, ekonomických a sociálních podmínek, je 

možné, že v budoucnu budou představovat jen jakýsi „doplňující“ nástroj k těm 

ekonomickým. 
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Část 4. Sankční nástroje 

 

 Obecně pod pojmem právní odpovědnost chápeme povinnost nést následky za 

své chování nebo jednání. Při porušení určité primární povinnosti (například povinnost 

něco konat, něco strpět) nastupuje tzv. odpovědnost sekundární, v rámci které se musí 

subjekt postavit následkům, které svým jednáním způsobil. V oblasti ochrany životního 

prostředí se sankční nástroj v podobě právní odpovědnosti dostává čím dál tím více do 

popředí. Souvisí to hlavně s narůstajícím poškozením jednotlivých složek životního 

prostředí, v důsledku čehož se státy snaží najít odpovědné subjekty. Ekologicko – 

právní odpovědnost můžeme rozdělit na dvě hlavní kategorie, a to odpovědnost deliktní 

a odpovědnost za ztráty na životním prostředí. 

 

4. 1. Deliktní odpovědnost 

 Jde o odpovědnost, která vzniká jako následek určitého protiprávního jednání. 

Pod deliktní odpovědnost patří jednak odpovědnost správní – za správní delikty a 

odpovědnost trestní – za trestné činy. 

 Význam trestněprávní odpovědnosti v posledních letech rapidně stoupá, což je 

způsobeno hlavně faktem, že počet a závažnost protiprávních činů páchaných proti 

životnímu prostředí neustále stoupá a trestání správních deliktů v mnoha případech již 

nepředstavuje efektivní způsob, jak jim předcházet. Dokazuje to i historický vývoj 

trestního práva jako nástroje ochrany životního prostředí, které se ve větší míře začalo 

uplatňovat až po roce 1989, což znamená, že svou důležitou funkci plní teprve zhruba 

25 let. V současnosti jsou trestné činy proti životnímu prostředí obsaženy v VIII. hlavě 

trestního zákoníku.
143

 Celkem tam najdeme 15 trestních činů, jejichž skutkové podstaty 

lze rozdělit do tří hlavních skupin. Jsou to skutkové podstaty obecné, které mají široké 

využití v ochraně životního prostředí jako celku. Patří k nim zejména trestný čin 

ohrožení a poškození životního prostředí, který může být spáchán úmyslně, ale také 

                                                 
143

 Jedná se o ustanovení § 293 - § 308 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen 

„trestní zákoník“). 
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z nedbalosti. Význam chráněného zájmu zde dokazuje i fakt, že za spáchání tohoto 

trestného činu je možné uložit trest odnětí svobody až do výše 8 let. Další skupinou jsou 

skutkové podstaty zvláštní, které se týkají zejména ochrany jednotlivých dílčích složek 

životního prostředí a jednotlivých lidských činností. Tyto skutkové podstaty tvoří 

převážnou část hlavy osmé, jako příklad lze uvést trestný čin poškození lesa, poškození 

vodního zdroje, poškození chráněných částí přírody nebo pytláctví. Poslední skupinou 

jsou skutkové podstaty, které najdeme v jiných hlavách trestního zákoníku, avšak 

mohou být uplatněny i v ochraně životního prostředí. Patří sem například trestný čin 

poškozování cizí věci, zneužití pravomoci úřední osoby nebo obecné ohrožení. Za tyto 

trestné činy mohou být trestány nejen osoby fyzické, ale od roku 2012 i osoby 

právnické, což přineslo další pozitivní změnu i do ochrany životního prostředí.
144

  

O správní delikt jde v případě, že jsou protiprávním jednáním porušeny 

předpisy z oblasti správního práva, tedy i práva životního prostředí. Dělíme je na delikty 

spáchané fyzickou osobou, tedy přestupky a delikty spáchané právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou v rámci podnikání. Právní úprava správních deliktů je v českém 

právním řádu velmi roztříštěná a neucelená. Přestupky jsou upraveny v přestupkovém 

zákoně
145

, avšak ani tento je neupravuje komplexně, a proto další skutkové podstaty 

najdeme i v jednotlivých složkových zákonech, podobně jako správní delikty 

podnikajících fyzických a právnických osob, přičemž platí, že speciální úprava 

složkových zákonů má přednost před úpravou obecnou v zákoně přestupkovém. 

Skutkové podstaty přestupků, podobně jako u trestných činů, lze rozdělit do tří 

základních skupin. Do skupiny tzv. speciálních patří ty, které jsou obsaženy 

v složkových zákonech, například ustanovení § 69 zákona o odpadech nebo § 87 zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Další skupinu tvoří základní, které najdeme v jednotlivých 

ustanoveních přestupkového zákona, například přestupky na úseku zemědělství, 

myslivosti a rybářství nebo na úseku geologie. Příkladem zbytkové skutkové podstaty 

jsou přestupky na úseku ochrany životního prostředí obsažené v ustanovení § 45 

přestupkového zákona. Pokud pak jde o správní delikty páchané  právnickými osobami 

nebo osobami fyzickými při jejich podnikatelské činnosti, jejich úprava je ještě 

                                                 
144

 Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim. 
145

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen „přestupkový zákon“). 
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neucelenější. Najdeme je pouze v jednotlivých složkových zákonech, například 

v ustanovení § 54 lesního zákona. Nejednotnost úpravy odpovědnosti za správní delikty 

působí velké problémy nejen na úrovni teoretické, ale hlavně na úrovni praktické, a 

proto by byl nejlepším řešením  jeden kompaktní právní předpis, který by tyto problémy 

alespoň zčásti vyřešil.  

 

4. 2. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí 

 Do odpovědnosti za ztráty na životním prostředí můžeme zařadit jednak 

odpovědnost za škodu a také odpovědnost za ekologickou újmu. 

 Škodu chápeme jako majetkovou ztrátu na věci, která je vyčíslitelná a 

nahraditelná v penězích. Postupem času jsou však do pojmu škoda zahrnovány i ztráty 

nemateriální, to znamená na zdraví, společenském uplatnění, cti apod.
146

 Hlavním 

rozdílem mezi odpovědností za škodu a za ekologickou újmu je ten, že první z nich 

může být podle občanského práva uplatněna pouze v případě škody, která vznikne na 

těch složkách životního prostředí, které jsou zároveň i věcmi v právním slova smyslu a 

mají nějakého konkrétního vlastníka. Dále je odpovědnost za škodu omezena i 

principem volné dispozice, který ponechává na uvážení vlastníka věci, v jaké míře a zda 

vůbec bude náhradu škody uplatňovat. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za škodu je 

odpovědností subjektivní, problémem je často také velmi obtížné prokazování zavinění 

a poměrně krátké lhůty, ve kterých je náhradu škody možné uplatnit.
147

 Právě z těchto 

důvodů je občanskoprávní institut náhrady škody v právu životního prostředí 

nedostačující, což potvrdila i Evropská unie, když v roce 2004 přijala Směrnici 

Evropského Parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí 

v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Výše uvedená směrnice 

                                                 
146

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 84. 
147

 Dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) se právo na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o 

škodě a o tom, kdo za ni odpovídá a dle odst. 2 téhož ustanovení se nejpozději právo na náhradu škody 

promlčí za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž 

škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví. 
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byla do českého právního řádu transponována v roce 2008 zákonem o ekologické 

újmě.
148

   

 Pojem ekologická újma je však obsažen i v zákoně o životním prostředí, kde je 

chápána jako ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající 

poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské 

činnosti.
149

 Zákon o ekologické újmě pak tento pojem dál konkretizuje, když ho chápe 

jako nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho 

funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo, přičemž jde o změnu, která se 

projevuje na chráněných druzích planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, 

podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod a na půdě.
150

 V tomto zákoně se odráží princip prevence, 

naturální restituce a princip znečišťovatel platí. Jeho podstatným přínosem je 

skutečnost, že ekologická újma může vzniknout i na těch složkách životního prostředí, 

které nejsou výsledkem lidské činnosti a nemusí být nikým vlastněny. Z toho vyplývá i 

to, že oprávněným je v tomto případě stát a na straně druhé jsou povinnými subjekty 

původce, vlastník a na posledním místě opět stát. Zákon o ekologické újmě používá 

pojem „provozovatel“, protože „povinnost k nápravě ekologické újmy způsobené 

činností, která je uvedena v příloze zákona, je dána především tehdy, je – li ekologická 

újma způsobena porušením právní povinnosti při realizaci provozní činnosti, tedy 

protiprávním jednáním provozovatele“
151

. Provozovatel je povinný provádět opatření 

preventivní a opatření nápravná, která však za určitých okolností v případě, že nesplní 

svoje zákonem dané povinnosti, může provést i příslušný správní orgán (ve většině 

případů Česká inspekce životního prostředí). Co se týče opatření nápravných, 

vycházejíc z principu naturální restituce, má vždy přednost navrácení stavu do toho 

původního, na místě druhém je pak opatření kompenzační a až na posledním místě je 

náhrada ve formě finančního plnění.   

 

                                                 
148

 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „zákon o ekologické újmě“). 
149

 Dle ustanovení § 10 zákona o životním prostředí. 
150

 Dle ustanovení § 2 písm. a) zákona o ekologické újmě. 
151

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 88 – 89. 
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4. 3. Sankční nástroje v ochraně přírody a krajiny 

 Právní odpovědnost je upravena v osmé části zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Pokud subjekt neoprávněným zásahem do přírody způsobí následky jako je 

poškození, zničení nebo nedovolená změna zákonem chráněných částí přírody a krajiny, 

je povinen navrátit je do původního stavu. V případě, že takovéto navrácení by nebylo 

možné nebo účelné, nastupují náhradní opatření k nápravě, jejichž provedení může 

orgán ochrany přírody subjektu uložit. Jejich rozsah je ponechán na uvážení daného 

správního orgánu, přičemž však musí dbát na to, aby opatření bylo přiměřené jak k výši 

způsobené újmy, tak k osobním a majetkovým poměrům povinného.
152

 Zákon dále 

obsahuje výčet jednotlivých přestupků, za jejichž spáchání může fyzická osoba dostat 

pokutu až do výše 100 000,- Kč, a pokud jde o přestupky spáchané ve zvláště 

chráněných územích, pak to může být až pokuta dvojnásobná. Právnickým a fyzickým 

osobám při výkonu podnikatelské činnosti může být za správní delikty uložena pokuta 

ve výši až 2 000 000,- Kč. Zvláštním oprávněním, kterým disponují orgány ochrany 

přírody je možnost odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů.
153

 

Vztahuje se na případy, kdy osoba nedovoleně drží zvláště chráněné druhy rostlin a 

živočichů, dále pokud držitel takovýchto jedinců neprokáže jejich původ podle 

ustanovení § 54 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a také v případě, že je 

obchod s nimi omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv. Orgán ochrany 

přírody však musí nejpozději do 15 dnů ode dne odebrání, o tom vydat písemné 

rozhodnutí. 

 Co se týče odpovědnosti trestněprávní, v oblasti ochrany přírody a krajiny mají 

zásadní význam zejména trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými volně 

žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, za jehož spáchání může být pachateli 

uložen trest odnětí svobody až na osm let, a trestný čin poškození chráněných částí 

přírody, který se vztahuje na poškození nebo zničení památného stromu, významného 

krajinného prvku, jeskyně, zvláště chráněného území, evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti. Za tento trestný čin hrozí pachateli trest odnětí svobody až ve výši tří let.  

                                                 
152

 Borovičková, H., Havelková S.: Nástroje ochrany přírody a krajiny. Příroda a krajina, Ministerstvo 

životního prostředí, Praha 2005, č. 8, str. 36. 
153

 Ustanovení § 89 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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4. 4. Shrnutí 

Sankční nástroje ochrany životního prostředí, v podobě odpovědnosti za správní 

delikty, trestné činy, škodu a ekologickou újmu, představují důležitý prostředek, jakým 

jsou jednotlivé složky životního prostředí chráněny. V literatuře je někdy najdeme 

zařazeny pod nástroji administrativně – právními, postupem času se však s jejich 

zvětšujícím se významem vyčlenily a vytvořily kategorii samostatnou. Jejich velkým 

přínosem je zejména fakt, že fyzické a právnické osoby, které svým jednáním ohrozí 

nebo poškodí životní prostředí, můžou být za toto své chování náležitě potrestány. 

Kromě této individuální prevence, která působí na konkrétní subjekty, je také důležitá i 

prevence generální, tedy vůči celé společnosti. Pokud lidi ví, že za určité jednání mohou 

být potrestáni, logicky se budou snažit tohoto jednání zdržet. A právě to je pro ochranu 

životního prostředí podstatné, předcházet jeho poškozování a ohrožování je totiž 

jednodušší než následné odstraňování škod. 

Pokud pak jde o nedostatky těchto nástrojů, jak již bylo uvedeno výše, jde 

zejména o jejich neucelenou úpravu. Najdeme je ve velkém množství zákonů, přičemž 

každý z nich upravuje výši pokut, způsob využití jejich výnosů a příslušné orgány jiným 

způsobem. Trestněprávní odpovědnost je sice jednotně upravena v trestním zákoníku, 

dle zásady subsidiarity trestní represe by však měla představovat tzv. prostředek ultima 

ratio, tedy nejzazší možnost, jak na protiprávní jednání reagovat. V oblasti práva 

životního prostředí tak mají pořád větší roli právě správní delikty, jejichž úpravu by do 

budoucna bylo potřebné sjednotit. 
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Část 5. Ekonomické nástroje 

 

 Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí byly jako hlavní představitel 

nástrojů nepřímé regulace uplatňovány již od 60. – 70. let 20. století, avšak podmínky 

pro to, aby mohly plnit svou funkci, nastaly až vlivem společenských a politických 

změn na přelomu 80. a 90. let.
154

 Jednou z jejich zásadních vlastností, která je odlišuje 

od nástrojů přímé regulace, je možnost volby určitého chování, kterou tyto nástroje 

poskytují subjektům. Nejde tedy o přímé uplatňování státní moci prostřednictvím 

donucení subjektů ke konkrétnímu chování, ale naopak stát svou moc uplatňuje 

nepřímo, prostřednictvím ekonomické stimulace. Dochází pak k situaci, kdy si subjekt 

(znečišťovatel v podobě jednotlivých fyzických osob, podniků a obcí) může vybrat, zda 

se bude chovat způsobem ekologicky přijatelným, přičemž na to vynaloží odpovídající 

náklady, anebo se bude chovat způsobem, který životní prostředí ohrozí či poškodí, 

přičemž za to následně bude muset zaplatit. Logicky se subjekt bude chovat tak, aby to 

pro něj bylo ekonomicky výhodné, úkolem státu je pak zabezpečit, aby takové chování 

bylo zároveň výhodné i z hlediska ekologického.  

 

5. 1. Funkce a kategorizace ekonomických nástrojů 

 I přesto, že jsou ekonomické nástroje „mladší“ než nástroje přímého působení, 

jejich přínos do ochrany životního prostředí je značný. Plní hned několik důležitých 

funkcí, díky kterým mají v této oblasti významné postavení. Mezi nejdůležitější patří: 

o Motivační – jejich úkolem je motivovat, tedy stimulovat subjekt k určitému 

chování. Na rozdíl od nástrojů přímých mu však dávají na výběr z několika 

možností. Jelikož jde o nástroje ekonomické, motivace je především finanční, 

což souvisí hlavně se současnou tržní orientací ekonomiky. Na to, aby tyto 

nástroje motivační funkci opravdu plnily, je musí stát nastavit tak, aby se 

znečišťovatelům vyplatilo chování, které je k životnímu prostředí šetrné, a ne 

naopak. 
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 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 42. 
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o Internalizace externalit
155

 – tato funkce úzce souvisí s funkcí předešlou. Podle 

M. Sobotky plní v současnosti funkci motivační jen malá část ekonomických 

nástrojů, což je způsobeno skutečností, že „ekologičtější varianty chování 

bývají zpravidla, díky nezahrnutým externím vlivům v případě ekologicky horší 

varianty, ekonomicky nevýhodné“.
156

 A úkolem těchto nástrojů je právě tento 

stav změnit. To, že subjekt nenese všechny náklady, které jsou s jeho činností 

spojeny, představuje vlastně selhání trhu jako takového, což se ekonomické 

nástroje snaží napravit dodatečným ekonomickým zatížením tohoto subjektu. 

o Fiskální – pod pojmem fiskální funkce rozumíme získávání finančních 

prostředků do státního rozpočtu, přičemž tyto prostředky by se měly dál 

využívat na financování různých opatření, která přispívají k ochraně životního 

prostředí. Účelová vázanost získaných prostředků je vyjádřena přímo 

v právních předpisech, které danou oblast upravují. Příkladem jsou odvody za 

odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jejichž část ve výši 40% je 

příjmem rozpočtu obce, ve které se daná půda nachází. Ustanovení § 11 odst. 2 

zákona o ochraně ZPF dále říká, že „odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, 

mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a 

obnovu přírody a krajiny“. Tuto funkci tedy plní zejména ekonomické nástroje 

negativní stimulace, tj. daně, poplatky apod.   

o Kompenzační – jde o podobnou funkci, jako je ta motivační, akorát v tomto 

případě je pomocí nástroje, který tuto funkci má, kompenzován negativní dopad 

některých činností na životní prostředí. Určitým způsobem tedy také motivují 

subjekt k tomu, aby jeho chování bylo ekologicky přijatelné. Opět pak jde 

zejména o poplatky a daně.   
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 „Pojmem externality označujeme ztráty nebo užitky způsobené subjektu A jednáním subjektu B, aniž by 

souhlas subjektu A byl nutný k tomu, aby jednání subjektu B bylo legitimní. Jde o situaci, kdy subjekt 

provádějící určitou ekonomickou činnost nenese všechny její náklady, neboť jejich určitou část přesouvá 

na jiné subjekty bez jejich souhlasu (negativní) anebo z ní nezískává všechny užitky (pozitivní). 

Znehodnocování životního prostředí je příkladem negativní externality.“ In: Internetový portál Enviweb 

(http://www.enviweb.cz/eslovnik/94). 
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 Sobotka, M.: Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, 

Iuridica 3 – 4, Praha 2001, str. 144. 
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Pokud jde o kategorizaci jednotlivých ekonomických nástrojů, v literatuře se 

setkáme s různými druhy dělení. Jedním ze starších pojetí je jejich rozdělení na nástroje 

finanční, kam patří nástroje negativní (poplatky, platby, pokuty, náhrady škod, 

ekologické daně) a pozitivní (granty, dotace, subvence, půjčky, úvěry, daňová 

zvýhodnění), a nástroje tržně orientované jako systémy zálohování, obchodovatelná 

povolení, povinné ručení a ekolabelingové systémy.
157

 Podle oblasti, kde jsou 

uplatňovány, je můžeme rozdělit na nástroje ochrany půdy, vod, přírody a krajiny, 

ovzduší apod. Pokud bychom jako určující kritérium brali jejich primární funkci, pak by 

to byly nástroje motivační, kompenzační, fiskální a další. 

Základním členěním, které v současnosti převládá, je však jejich členění na 

nástroje pozitivní a negativní stimulace. Je ale potřeba objasnit, že toto rozdělení se 

nevztahuje k cíli, který je sledován, neboť ten je vždy pozitivní (ochrana životního 

prostředí), ale ke způsobu ekonomického působení daného nástroje.
158

 Jak je patrné již 

z názvů jednotlivých kategorií, odlišují se zejména ve způsobu stimulace a v úkolu, 

který mají splnit. Úkolem nástrojů pozitivní stimulace je motivovat subjekt pozitivně, 

zejména tak, že ekonomicky zvýhodňuje chování, které je zároveň i ekologicky 

prospěšné. Příkladem takového nástroje je podpora nákupu moderních technologií, které 

jsou k životnímu prostředí šetrnější. Nástroje negativní stimulace mají zase za úkol 

subjekt demotivovat, tedy odradit od chování, které životní prostředí ohrožuje či 

poškozuje. Jde například o různé poplatky, které jsou subjekty povinny zaplatit, pokud 

provozují určitou činnost, se kterou jsou tyto negativní následky spojeny. Typicky jsou 

to poplatky za znečištění vod nebo ovzduší. 

Mezi hlavní ekonomické nástroje, které jsou v českém právu životního prostředí 

uplatňovány, tedy patří daně, poplatky, finanční podpory, depozitně – refundační 

systémy, nástroje finančního zajištění a obchodovatelná povolení. 
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 Viz Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí, MŽP ČR 

a VŠB – TU Ostrava, Program Phare, 1996, str. 39. 
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 Jančářová, I.: Ekologická politika, Masarykova univerzita, Brno 2004, str. 119. 
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5. 2. Daně 

 Daně jsou typickým příkladem ekonomických nástrojů s fiskální funkcí. 

Prostřednictvím daní jsou od subjektů vybírány finanční prostředky, které pak tvoří 

příjmovou část státního rozpočtu a jsou dále využívány k financování různých potřeb 

státu. Na rozdíl od poplatků však daň představuje neekvivalentní a nenávratné peněžité 

plnění, což znamená, že subjekt je sice povinen daň zaplatit, stát ale již není povinen mu 

za to poskytnout protiplnění.  

 Pro ochranu životního prostředí mají význam zejména daně energetické, taktéž 

nazývané ekologické, které byly v České republice zavedeny v roce 2008. „Jedná se o 

daně, jejichž základem je fyzická jednotka, která má prokazatelný určitý negativní vliv 

na životní prostředí.“
159

 Jejich hlavním cílem je snížit spotřebu energie, a tím i emise 

CO2 v souladu s Kyotským protokolem. Podobně, jako je tomu u daní spotřebních, je 

jimi zatížen konečný spotřebitel při prodeji. Jsou upraveny zákonem o stabilizaci 

veřejných rozpočtů
160

 a patří mezi ně daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

daň z pevných paliv a daň z elektřiny. U všech typů najdeme v zákoně mimo jiné i 

podmínky pro osvobození od daně. V případě plynu je od daně osvobozen ten, který se 

používá pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách nebo k výrobě 

elektřiny, u pevných paliv jsou to například ta, která se používají v chemických 

redukčních procesech ve vysokých pecích, a osvobozena je také elektřina, která je 

ekologicky šetrná nebo pokud je vyrobena v dopravních prostředcích a následně tam i 

spotřebována.  

Ekologické daně byly do českého právního řádu zavedeny jako součást tzv. 

ekologické daňové reformy, jejímž cílem je „stimulovat ekonomické subjekty 

k takovému chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a jeho 

dopadů na zdraví obyvatelstva“
161

. Tato reforma by přitom neměla vést ke zvýšení 

celkové daňové zátěže, což by mělo být dosaženo tím, že nové zdanění bude vyváženo 
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 Bakeš, M. Karfíková M., Kotáb P., Marková H. a kol.: Finanční právo, 6. upravené vydání, C. H. 

Beck, Praha 2012, str. 190. 
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 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákon o stabilizaci 

veřejných rozpočtů“). 
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 Internetový portál Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/edr). 
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zvýšením výdajů rozpočtu nebo naopak poklesem některých jiných daní. Reforma by 

měla být ukončena v roce 2017, kdy budou splněny všechny její tři etapy.
162

 

 

5. 3. Poplatky 

 Poplatky představují další nástroj negativní ekonomické stimulace, který je 

v českém právu životního prostředí uplatňován (i vzhledem k zatím krátké době 

existence ekologických daní) ze všech ekonomických nástrojů v asi největší míře. 

Můžeme je chápat jako jakýsi ekvivalent k faktu, že za využívání životního prostředí 

jako takového není stanovená žádná konkrétní cena, jako jsme zvyklí u různých jiných 

„služeb“. Jak již bylo uvedeno výše, poplatek se od daně odlišuje hlavně tím, že po jeho 

zaplacení dostáváme od státu protiplnění, třeba ve formě možnosti čerpat z přírodního 

zdroje. Většina vybraných poplatků míří do Státního fondu životního prostředí
163

, 

odkud jsou pak rozdělovány za účelem financování záležitostí týkajících se ochrany a 

zlepšování stavu životního prostředí. Hlavní funkcí, kterou by měly plnit je funkce 

motivační, je ale pravdou, že v praxi spíše častěji vystupují jen jako nástroj fiskální. 

 Nejpoužívanějším členěním poplatků je jejich rozdělení podle protiplnění, které 

je za ně poskytováno, a to na poplatky za znečišťování životního prostředí, poplatky 

za využívání přírodních zdrojů a poplatky za výrobky.
164

 

 Hlavní přínos poplatků za znečišťování životního prostředí, označovaných také 

jako poplatky emisní, můžeme spatřovat v jejich motivační a internalizační funkci. 

Reakcí znečišťovatele na potenciální ekonomický postih jeho činnosti by měla být 
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 První etapou bylo zavedení ekologických daní do českého právního řádu, druhou představují změny 

týkající se těchto daní, zejména diferenciace jejich sazeb s cílem snížit množství znečišťujících látek a 

omezit jejich dopady na lidské zdraví, a také změny v oblasti dopravy, třetí etapa bude probíhat 

v následnosti na vyhodnocení účinků etap předešlých. In: Internetový portál Centrum pro otázky 

životního prostředí UK (http://www.czp.cuni.cz/ekoreforma/EDR/Koncepce_EDR-20070104.pdf). 
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 Dle ustanovení § 2 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, 

v platném znění. 
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 V literatuře se ale setkáme s různými druhy členění, srovnáme – li členění podle M. Sobotky, který za 

uživatelské považuje obecně poplatky za využívání přírodních zdrojů, naproti tomu I. Jančářová 

uživatelské poplatky vymezuje jinak, a to jako poplatky za spotřebu látek životnímu prostředí škodlivých. 

M. Sobotka dokonce mezi poplatky řadí i poplatky správní, jak ale uvádí dál, nejde o klasický 

ekonomický nástroj, protože neslouží jako stimul k minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí. 

In: Sobotka, M.: Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, 

Iuridica 3 – 4, Praha 2001, str. 150. 
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opatření, kterými výši poplatků minimalizuje, což vlastně představuje zmenšení 

množství vypouštěné škodlivé látky. Těmito nástroji jsou tedy zatíženy činnosti, které 

mají škodlivý vliv na životní prostředí, jde zejména o vypouštění znečišťujících látek, a 

to i v případě, že se nejedná o činnost protiprávní. Jejich výše by se měla odvíjet od 

druhu a množství dané látky. V českém právu životního prostředí tento nástroj 

představují poplatky za ukládání odpadů na skládku
165

, za vypouštění odpadních vod
166

 

a za znečišťování ovzduší
167

. 

 Poplatky za využívání přírodních zdrojů se odvíjí od skutečnosti, že přírodní 

zdroje nejsou nevyčerpatelné a není tedy možné je čerpat v neomezené míře. Každý, 

kdo na základě souhlasu nebo povolení z přírodního zdroje čerpá, je povinen za to 

zaplatit. K těmto poplatkům řadíme poplatky za odběr podzemní nebo povrchové 

vody
168

, poplatky spojené s geologickou činností jako úhrada z dobývacího prostoru
169

, 

odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
170

 nebo odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa
171

, poplatky za kácení dřevin
172

, poplatky za vstup do 

chráněných území
173

, ale také ty, které slouží k úhradě nákladů na provoz veřejných 

zařízení k likvidaci odpadních vod nebo odpadů
174

.   

„Poplatky za výrobky jsou zatěžovány výrobky, s jejichž výrobou nebo spotřebou 

je spojeno nebezpečí zvýšené zátěže pro životní prostředí ve srovnání s výrobou nebo 

spotřebou výrobku se stejnou funkcí.“
175

 Jejich cílem je tedy působit na subjekty, které 

takovou činnost provádějí jednak tím, že je motivují k minimalizaci výroby nebo 

spotřeby ekologicky nepřijatelných produktů, a také tím, že je podporují v tom, aby tyto 

výrobky nahradily ekologicky šetrnějšími. Příkladem spotřebitelského poplatku je 

poplatek za regulované látky a výrobky, které je obsahují dle zákona o látkách 
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 Dle ustanovení § 45 - § 48 zákona o odpadech. 
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 Dle ustanovení § 89 a § 100 vodního zákona. 
167

 Dle ustanovení § 15 zákona o ochraně ovzduší. 
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 Dle ustanovení § 88 a § 101 vodního zákona. 
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 Podrobnosti viz Vyhláška č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a 

z vydobytých vyhrazených nerostů, v platném znění. 
170

 Dle ustanovení § 11 zákona o ochraně ZPF. 
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 Dle ustanovení § 17 lesního zákona. 
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poškozujících ozonovou vrstvu.
176

 Platí ho osoba, která takovou látku nebo výrobek 

doveze, uvede na trh nebo použije pro vlastní spotřebu. Základem poplatku je množství 

látky v kg, přičemž sazba za 1 kg činí 400,- Kč. 

 

5. 4. Finanční podpory 

 Finanční podpory představují ekonomický nástroj pozitivní stimulace, což 

znamená, že jde o různé formy veřejných podpor, které jsou poskytovány soukromým 

subjektům za účelem podpořit je v opatřeních na ochranu životního prostředí. Tyto 

podpory můžeme dělit z různých hledisek. Existují podpory přímé, jako poskytnutí 

financí přímo z rozpočtu, a nepřímé ve formě záruk. Dále jsou to podpory návratné, 

kam patří zejména úvěry, a nenávratné ve formě dotací a subvencí. A pak jsou to formy 

plného financování, kdy subjekt dostane podporu ve výši 100% celkových 

započitatelných nákladů, nebo financování podílové, kdy dostane jen určitou část.
177

 

Společným znakem všech druhů je skutečnost, že na podporu neexistuje právní nárok a 

je poskytována vždy za určitým konkrétním účelem, na který musí být následně i 

použita.  

 V České republice jsou takové podpory poskytovány zpravidla z veřejných 

rozpočtů a z rozpočtu Státního fondu životního prostředí, který mimo jiné v rámci tzv. 

národních programů poskytuje dotace a půjčky na ochranu ozonové vrstvy Země, výkup 

pozemků ve zvláště chráněných územích, na podporu environmentálního vzdělávání a 

osvěty, zajištění monitoringu vod nebo podporu systému pro nakládání s autovraky a 

další.
178

  

  Prostřednictvím Operačního programu životní prostředí je ale možné čerpat 

finanční prostředky také z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu 

soudržnosti EU. Poskytování podpor však není neomezené, základní pravidlo stanoví 

                                                 
176

 Dle ustanovení § 6 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o 

fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění (dále jen „zákon o látkách poškozujících ozonovou 

vrstvu“). 
177

 Dienstbier, F.: Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní, disertační práce, 

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno 2006, str. 53 – 54. 
178

 Internetový portál Státního fondu životního prostředí (https://www.sfzp.cz/sekce/163/strucne-o-

narodnich-programech/). 
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článek 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, který říká, že „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, jsou, 

pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li 

Smlouvy jinak.“ Nejčastěji jsou subjektům poskytovány finanční podpory ve formě 

dotací, subvencí, zvýhodněných půjček a finančních záruk.  

 Dotace a subvence jsou poskytovány jako příděl finančních prostředků na 

určitou věc. Většinou je možné je získat na základě výběrového řízení nebo přímo na 

základě rozhodnutí daného orgánu. V podstatě jde o jakousi „úplatu“ státu za to, že 

soukromé subjekty budou používat technologie šetrné k životnímu prostředí nebo budou 

provádět opatření ke zmírnění škodlivých následků jejich činnosti. Jejich nevýhodou 

však může být vytváření pobídky k vytváření odpadů v případě, že náklady na redukci 

škodlivých látek jsou menší než příspěvek na jednotku odpadu.
179

 

 Zvýhodněné půjčky na rozdíl od dotací představují návratnou formu finanční 

podpory. Od běžného bankovního úvěru se liší zejména tím, že jsou poskytovány 

s určitou výhodou, například ve formě nižší úrokové sazby, což je způsobeno hlavně 

faktem, že investice do ekologických opatření mají poměrně dlouhou dobu návratnosti 

použitých prostředků. S finanční podporou ve formě půjčky počítala například Příloha 

X. Směrnice č. 6/2010 MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených 

povodní v roce 2010.
180

 

 Formou finanční záruky nejsou subjektu poskytovány přímo finanční 

prostředky, ale jde pouze o určitou garanci státu, zejména v případech, kdy subjekt žádá 

zahraniční úvěr a státní záruka je jednou z podmínek jeho získání. 

 

 

                                                 
179

 Jančářová, I.: Ekologická politika, Masarykova univerzita, Brno 2004, str. 127 – 128. 
180

 Viz internetový portál Státního fondu životního prostředí (https://www.sfzp.cz/sekce/610/smernice-

mzp-c-6-2010-a-jeji-prilohy/). 
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5. 5. Depozitně – refundační systémy 

 Depozitně – refundační, nebo také zálohové systémy představují typ 

ekonomického nástroje, u kterého by se mohlo zdát, že patří spíš k těm přímým, jelikož 

působí přímo na spotřebitele. Jeho nepřímost však spočívá v tom, že spotřebitelům stále 

dává na výběr z možností chování. Jeho podstatou je zpoplatnění výrobku, jehož 

nespotřebovaná část představuje možné riziko pro životní prostředí, přičemž jde o 

zpoplatnění ve formě zálohy, kterou spotřebitel dostává zpět v případě, že si vybere 

možnost tuto nebezpečnou část vrátit předepsaným způsobem. Tyto systémy tak plní 

především funkci motivační, když motivují spotřebitele k ekologicky šetrnému chování 

a dále jsou jejich prostřednictvím získávány prostředky na zneškodnění nebezpečných 

výrobků nebo přípravu na jejich opětovné navrácení do oběhu. 

 V českém právu životního prostředí se s tímto nástrojem setkáme v zákoně o 

obalech, který výslovně stanoví povinnost osobám, které uvádí do oběhu výrobky 

s opakovatelně použitelnými nebo vratnými obaly, učinit opatření, která umožní jejich 

opětovné použití.
181

 Vratným zálohovaným obalem je podle tohoto zákona takový obal, 

v jehož případě je spotřebiteli účtována zvláštní peněžní částka, tedy záloha, která je 

přímo vázaná k vratnému obalu použitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení je po 

vrácení obalu kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno.
182

 Výše zálohy pro jednotlivé 

druhy vratných zálohovaných obalů je stanovena v nařízení vlády z roku 2002.
183

 

 

5. 6. Finanční zajištění 

 Nástroje finančního zajištění odpovědnosti souvisí s ekologickou újmou, kterou 

mohou subjekty svou činností způsobit. Její odstraňování a náprava však často vyžadují 

prostředky, kterými tyto subjekty nedisponují, a právě seskupení dostatečného množství 

financí, které mohou v budoucnu sloužit na pokrytí těchto nákladů, je hlavní funkcí 

                                                 
181

 Dle ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném 

znění (dále jen „zákon o obalech“). 
182

 Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o obalech. 
183

 Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných 

zálohovaných obalů, v platném znění. 
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zajišťovacích nástrojů. Nejčastějšími formami finančního zajištění je environmentální 

(povinné) pojištění a vytváření povinné finanční rezervy.
184

 

 Pojištění je soukromoprávní institut, který je obecně upraven v zákoně o 

pojistné smlouvě.
185

 Dle ustanovení § 2 tohoto zákona „je pojistná smlouva smlouvou o 

finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události 

poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli 

pojistné“. V případě environmentálního pojištění je takovou nahodilou událostí právě 

poškození životního prostředí. Hlavní funkcí tohoto nástroje je především jeho funkce 

zajišťovací, je ale nutno poznamenat, že plní také funkci motivační. Ze samotného 

institutu pojištění vyplývá, že čím větší je potenciální možnost pojistné události, tím 

větší je výše pojistného, které musí pojistník platit. Proto je v zájmu pojištěného 

subjektu, aby riziko poškození životního prostředí sám minimalizoval. V českém 

právním řádu najdeme tento nástroj například v zákoně o myslivosti, dle kterého musí 

být každý, kdo loví zvěř, pojištěn pro případ ublížení na zdraví nebo usmrcení jiné 

osoby s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000,- Kč a pro případ škody 

na věci nejméně ve výši 500 000,- Kč. Členové mysliveckých organizací platí pojistné 

většinou současně s členským příspěvkem.
186

 Dalším, v praxi však vzhledem k povaze 

činnosti méně používaným povinným pojištěním je pojištění dle atomového zákona.
187

 

 Finanční rezerva se od povinného pojištění liší zejména tím, že subjekt, který je 

povinen jí vytvářet, sám disponuje s prostředky, které však může použít jen na 

financování konkrétní, předem určené činnosti. Tato rezerva tak většinou slouží 

k financování odstranění škodlivých následků určité činnosti po jejím ukončení. Pokud 

jde o český právní řád, tento nástroj je upraven v zákoně o odpadech, dle kterého je 

provozovatel skládky povinen vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o 

skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Zároveň musí pro ukládání prostředků 

zřídit zvláštní účet v bance, přičemž jejich čerpání je vázáno na souhlas příslušného 

krajského úřadu. Pokud provozovatel skládky zanikne ještě před ukončením péče o 

                                                 
184

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 93. 
185

 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen 

„zákon o pojistné smlouvě“). 
186

 Dle ustanovení § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o 

myslivosti“). 
187

 Dle ustanovení § 36 - § 38 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „atomový zákon“). 
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skládku, nevyčerpaná část prostředků se převede na Státní fond životního prostředí.
188

 

Při současném nastavení výše finanční rezervy (100,- Kč / 1t nebezpečného nebo 

komunálního odpadu a 35,- Kč / 1t ostatního odpadu) je však otázkou, zda tento 

ekonomický nástroj plní v současnosti v praxi svou funkci.  

Finanční rezervu je možné vytvářet i ve formě tzv. speciálních ekologických 

fondů na úrovni státu nebo kraje. Tento nástroj ovšem české právo životního prostředí 

zatím po vzoru Švédska či USA nevyužívá.  

 

5. 7. Obchodovatelná povolení 

 Jak je zřejmé již z názvu, obchodovatelná povolení samy o sobě představují 

spíše nástroj administrativně – právní, přičemž za nástroj ekonomický můžeme 

považovat systém (trh) obchodování s těmito povoleními, tedy kvótami a limity. 

V českém právním řádu je tento nástroj uplatňován v podobě obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů, které je od 1. 1. 2013 upraveno v novém 

právním předpise, zákoně o podmínkách obchodování.
189

 Tato povolenka představuje 

jakousi poukázku, která jejímu držiteli umožňuje vypustit určité množství znečišťující 

látky do životního prostředí. Jelikož jsou tyto povolenky obchodovatelné, 

znečišťovatelé s nimi můžou navzájem obchodovat. Podstatou tohoto obchodování je to, 

že firmy, jejichž mezní náklady na zamezení znečištění jsou vyšší, než je cena 

povolenek na trhu, mohou tyto povolenky nakoupit od firem s nižšími náklady, čímž 

vlastně sníží i náklady své.
190

 Základní funkcí tohoto nástroje je tedy jeho funkce 

motivační, protože v případě velkého množství vypouštěné znečišťující látky musí 

firma povolenky nakoupit a naopak v případě, že množství sníží, může povolenky jiným 

firmám prodat. 

  Zákon o podmínkách obchodování byl v ČR přijat z důvodu změny evropského 

systému emisního obchodování (EU ETS) pro období 2013 – 2020 (tzv. třetí 

obchodovací období). Změna spočívá hlavně v tom, že povolenky již nejsou 
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 Dle ustanovení § 49 - § 51 zákona o odpadech. 
189

 Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 

v platném znění (dále jen „zákon o podmínkách obchodování“). 
190

 Internetový portál Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/obchodovani_emisemi). 
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přidělovány prostřednictvím národního alokačního plánu, ale je možné je získat buď 

bezplatně rozhodnutím MŽP
191

 nebo v dražbě
192

. Do roku 2027 by přitom bezplatné 

přidělování mělo být, až na výjimky energeticky náročných odvětví, plně nahrazeno 

systémem dražby.
193

 

 Kromě uzavřeného systému „stropu a obchodování“ (cap and trade), do kterého 

můžeme zařadit i trh obchodování v ČR a který spočívá v určení tzv. stropu, tj, 

celkového množství emisí, které mohou jednotliví znečišťovatelé emitovat, existují i 

jiné koncepty obchodování. Je to například tzv. koncept bublin, na jehož základě jsou 

stanoveny maximální emisní limity pro určité území, přičemž znečišťovatelé je v rámci 

obchodování nesmí překročit, nebo systém otevřený (baseline and credit), který se od 

uzavřeného liší tím, že účast v něm je dobrovolná. 

 

5. 8. Ekonomické nástroje v ochraně přírody a krajiny 

 Ochrana přírody a krajiny představuje v českém právu životního prostředí oblast, 

ve které jsou zatím ekonomické nástroje využívány spíše jen okrajově. V porovnání 

například s ochranou vod nebo s odpadovým hospodářstvím jsou v rámci ochrany 

přírody a krajiny ještě pořád ve větší míře využívány nástroje administrativně – právní. 

I přesto však existují případy, kdy je ochrana této složky zajišťována prostřednictvím 

pozitivní a negativní ekonomické stimulace. 

 

5. 8. 1. Finanční příspěvek 

 Finanční příspěvek na zlepšování stavu přírody a krajiny je jedním z příkladů 

pozitivní ekonomické stimulace. Je poskytován vlastníku nebo nájemci pozemku, a to 

na základě písemné dohody uzavřené s obcí nebo orgánem ochrany přírody. V této 

dohodě jsou vymezeny konkrétní věcné a časové podmínky, které je příjemce povinen 

dodržet. Podmínkou pro jeho získání je zdržení se určité činnosti, provedení dohodnuté 
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 Dle ustanovení § 10 - § 14 zákona o podmínkách obchodování. 
192

 Dle ustanovení § 7 zákona o podmínkách obchodování. 
193

 Internetový portál Evropské komise (http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_cs.pdf). 
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práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí nebo provedení náhradního ochranného 

opatření, přičemž z gramatického výkladu ustanovení § 69 odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny vyplývá, že na příspěvek nemá povinná osoba nárok. Může být 

vyplacen jednorázově nebo ve formě opakovaného plnění po určitou dobu, která by 

neměla být delší než 5 let.
194

 

 

5. 8. 2. Finanční náhrada 

 Příkladem finanční náhrady je náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního 

hospodaření. Nárok na ní vzniká vlastníku nebo nájemci zemědělské půdy, lesního 

pozemku nebo rybníka s chovem vodní drůbeže nebo ryb v případě, že mu na základě 

opatření a omezení vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny, vznikne nebo 

trvá újma. Může přitom jít o omezení spočívající v zamezení vstupu hospodářských 

zvířat na část pozemku, zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a 

chmelnicích nebo ve změně druhové skladby rybí obsádky apod.
195

 Podmínkou pro její 

získání je její písemné uplatnění u příslušného orgánu ochrany přírody, jehož součástí 

jsou doklady, které dokazují nárok a jeho výši, přičemž toto písemné uplatnění musí být 

orgánu doručeno do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla 

nebo trvala, jinak nárok zaniká. Celková výše náhrady přitom nesmí přesáhnout částku, 

která tvoří rozdíl mezi situací při uplatnění omezení a při jeho neuplatnění.  

 Zákon o ochraně přírody a krajiny však obsahuje i ustanovení o finanční 

náhradě za omezení vzniklá vyhlášením přechodně chráněné plochy. Jde o území, 

kde se dočasně nebo nepředvídaně mohou vyskytovat významné živočišné nebo 

rostlinné druhy, nerosty nebo paleontologické nálezy, anebo může být tato plocha 

vyhlášena také z jiných, zejména informačních, studijních či vědeckých důvodů. 

Vyhlašuje se buď na předem stanovenou dobu, nebo na opakující se období. Rozhodnutí 

o vyhlášení obsahuje i omezení využití tohoto území, pokud by mohlo dojít ke zničení, 

poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany. V případě, že v důsledku tohoto 

                                                 
194

 Dle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
195

 Dle ustanovení § 1 Vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování 

finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění 

nároku. 
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omezení vznikne vlastníku či nájemci předmětného pozemku újma nikoliv nepatrná
196

, 

vzniká mu zároveň i nárok na její finanční náhradu, o kterou musí příslušný orgán 

požádat. 

 

5. 8. 3. Poplatky v národních parcích 

 Na rozdíl od finanční náhrady či příspěvku poplatek reprezentuje ekonomické 

nástroje, které subjekt stimulují negativně. V ochraně přírody a krajiny je tento nástroj 

využíván v souvislosti s úpravou národních parků. Zákon o ochraně přírody a krajiny ve 

svém ustanovení § 24 stanoví příslušným orgánům oprávnění vybírat poplatek za vjezd 

a setrvání motorovými vozidly na území národního parku nebo za vstup do jeho 

vybraných míst mimo zastavěná území obcí. Zároveň ale stanoví výjimku, která se týká 

osob trvale pracujících, bydlících nebo vlastnících rekreační objekty na území parku. 

Pokud orgán ochrany přírody toto oprávnění využije, nelze pak v těchto místech vybírat 

poplatek podle zákona o místních poplatcích.
197

 Maximální výše poplatku je 20,- Kč za 

den, pokud jde o autobus, pak je to 50,- Kč. Poplatek ale může být stanoven také ve 

formě ročního paušálu, který činí maximálně 1 000,- Kč za motorové vozidlo, v případě 

autobusu pak 3 000,- Kč. Vyhláška č. 395/1992 Sb. dále obsahuje ustanovení o 

osvobození od poplatku, které se vztahuje na držitele průkazu ZTP a na autobusové 

zájezdy organizované pro zdravotně postižené občany, pokud tvoří alespoň polovinu 

přepravovaných osob. 

 

5. 8. 4. Odvody za kácení dřevin 

 Odvody za kácení dřevin může orgán ochrany přírody uložit jednak tomu, kdo 

dřeviny kácí z důvodu výstavby a má na to příslušné povolení, pokud mu orgán ochrany 

přírody neuloží provedení náhradní výsadby. Tento odvod je pak příjmem obce, 

                                                 
196

 Jelikož předpisy správního práva a práva životního prostředí neobsahují výklad pojmu nikoliv 

nepatrné škody či újmy, pro upřesnění lze použít ustanovení § 138 trestního zákoníku, dle kterého se 

škodou nikoliv nepatrnou rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000,- Kč. 
197

 Jde o poplatek podle ustanovení § 10 zákona o místních poplatcích, který se týká povolení vjezdu 

motorového vozidla do určitých míst a částí měst. 



70 

 

přičemž je účelově vázán k použití na zlepšení životního prostředí. Pokud někdo pokácí 

dřeviny protiprávně, je také povinen zaplatit odvod, který je ale příjmem Státního fondu 

životního prostředí. Zaplacením odvodu je zároveň splněna povinnost náhradního 

opatření v rámci odstranění následků neoprávněných zásahů a náhrady ekologické 

újmy. Ustanovení § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny dále říká, že výši 

odvodů, podmínky pro jejich ukládání a případné prominutí stanoví zvláštní zákon. 

Takový zákon však dosud přijat nebyl, a tím pádem v současnosti není možné odvody 

za povolené kácení dřevin vybírat.
198

 

 

5. 9. Shrnutí 

 Ekonomické nástroje představují efektivní způsob, jak donutit znečišťovatele 

k ekologicky šetrnějšímu chování. Břímě, které v případě nástrojů přímého působení 

nesl stát a jeho orgány, se v tomto případě přesouvá na jednotlivé podniky, mezi které 

se tak rozdělují náklady na omezení znečištění. Firmy si tak do nákladů započítávají i 

hodnotu znečištění životního prostředí, které svou činností způsobují, což ale v případě, 

kdy jsou tyto náklady přeneseny na konečného spotřebitele v podobě zvýšené ceny 

produktu, může představovat jednu z nevýhod těchto nástrojů. Obecně se ale dá říct, že 

tato nepřímá stimulace se zatím ukazuje jako účinná cesta k ochraně životního prostředí.  

 Velkou výhodou ekonomických nástrojů je fakt, že znečišťovatelé si sami 

mohou zvolit, jakým způsobem se budou chovat, což na ně už samo o sobě působí 

přijatelněji než regulace ve formě příkazů a zákazů. Jsou ale i situace, ve kterých není 

nejvhodnější se na toto dobrovolné rozhodování spoléhat. Jde zejména o přímou hrozbu 

poškození životního prostředí či lidského zdraví, kde je efektivnější uplatnit nástroje 

přímé.  

 Skutečnost, že jsou tyto nástroje v českém právu životního prostředí uplatňovány 

zatím jen poměrně krátkou dobu, se odráží v několika faktech. Jedním z nich je fakt, že 

místo hlavní motivační funkce, kterou by měly plnit, plní spíše jen funkci fiskální. Je to 

dáno především tím, že sazby u poplatků a daní jsou nastaveny poměrně nízko, což 

                                                 
198

 Damohorský, M. a kolektiv: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 390. 
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způsobuje, že znečišťovatelům se spíš vyplatí životní prostředí poškozovat a platit za to, 

než se snažit investovat do šetrnějších technologií a snižovat tím množství 

vypouštěných znečišťujících látek. Do veřejných rozpočtů tak sice plynou finanční 

prostředky, které mohou být použity na zlepšení stavu životního prostředí, na druhou 

stranu však neustále dochází k jeho poškozování, což v žádném případě neodráží hlavní 

funkci, kterou by všechny druhy nástrojů měly plnit, a tedy jeho ochranu. Dalším 

problémem české právní úpravy, se kterým se setkáváme i u všech ostatních druhů 

nástrojů, je její nejednotnost. Tu můžeme spatřovat jednak v roztříštěné úpravě 

jednotlivých nástrojů ve velkém množství zákonů a prováděcích právních předpisů, ale 

také v nejednotné terminologii či institucionálním zajištění. I když tato skupina nástrojů 

obsahuje poměrně velké množství kategorií, v českém právu životního prostředí je ve 

větší míře uplatňována pouze jedna z nich, tj. poplatky. V neposlední řadě je také nutno 

poznamenat, že jsou ekonomické nástroje plně využívány zatím jen v ochraně některých 

složek životního prostředí, zatímco v ochraně ostatních jen okrajově. 

 Závěrem tedy lze říct, že ekonomické nástroje mohou v kombinaci s nástroji 

administrativně – právními a koncepčními vytvořit do budoucna efektivní prostředek, 

jak životní prostředí chránit před škodlivými zásahy člověka. Většina z jejich 

současných negativních stránek vychází právě z jejich zatím krátké doby používání a 

tudíž lze předpokládat, že pokud budou tato negativa vlivem praxe a zkušeností v 

budoucnosti odstraněna, bude tím zajištěna i účinná ochrana životního prostředí nejen 

jako celku, ale i všech jeho jednotlivých složek. 
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Část 6. Dobrovolné nástroje 

 

 „Dobrovolné neboli etické nástroje jsou orientovány na etiku, uvědomění a 

hodnotové systémy subjektů.“
199

 Jak je patrné již z jejich názvu, tyto nástroje jsou 

postaveny na principu dobrovolné spolupráce mezi sférou soukromou a veřejnou, 

přičemž v oblasti životního prostředí jde o spolupráci při činnostech, které vedou k jeho 

ochraně. Pokud jde o jejich zařazení do nástrojů přímé či nepřímé regulace, vzhledem 

ke znaku dobrovolného výběru chování by se mohlo zdát, že patří spíše k nástrojům 

nepřímým, v literatuře se však ve většině případů setkáme s jejich zařazením 

k nástrojům přímé regulace. Jednou z jejich hlavních funkcí, stejně jako u nástrojů 

ekonomických, je také funkce motivační, protože jejich úkolem je působit na soukromé 

subjekty, aby se bez jakéhokoliv donucení státu chovaly ekologicky šetrně.    

 Mezi základní principy, na kterých jsou postaveny, patří
200

: 

o Dobrovolnost – v právních předpisech není stanovena povinnost jejich 

uplatňování. 

o Prevence – soustředí se spíš na zjišťování a odstraňování příčin 

environmentálních problémů, než na odstraňování jejich důsledků, tedy škod. 

o Systematický přístup – působí jen na ty činnosti a oblasti, které mají na životní 

prostředí negativní vliv. 

 

6. 1. Význam dobrovolných nástrojů 

Jejich uplatňování nepřináší pozitiva jen pro životní prostředí, ale jsou přínosné 

také pro podnikatelské subjekty, které je využívají. Mimo snižování provozních nákladů 

totiž pomáhají podnikům k budování lepšího obrazu ve společnosti. Pro spotřebitele, 

který preferuje ekologicky šetrné výrobky, tak představují vhodnou variantu, jak si je 

obstarat, čímž se také zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu. V České republice 

                                                 
199

 Jančářová, I.: Ekologická politika, Masarykova univerzita, Brno 2004, str. 133. 
200

 Internetový portál Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/dobrovolne_nastroje). 
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poskytuje informační servis a organizační podporu pro tyto nástroje Česká informační 

agentura životního prostředí – CENIA.
201

  

V otázce jejich rozdělení do jednotlivých kategorií existují různé názory. K. 

Remtová je například dělí na nástroje regulační, informační a vzdělávací.
202

 Dle I. 

Jančářové jsou to jednostranné závazky znečišťovatelů, sjednané dohody mezi veřejným 

orgánem a soukromou osobou a dobrovolné programy iniciované veřejnou institucí.
203

 

Já se v následujícím textu zaměřím na veřejnoprávní smlouvy, přistoupení podniku 

k programu EMAS a označování ekologicky šetrných výrobků (ecolabelling). 

 

6. 2. Veřejnoprávní smlouvy 

 Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který 

zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva a zároveň nesmí 

obcházet a být v rozporu s právními předpisy a musí být v souladu s veřejným 

zájmem.
204

 Jelikož jde o veřejnoprávní smlouvu, která je součástí dobrovolných 

nástrojů, je dobrovolně uzavřená mezi soukromým subjektem a orgánem veřejné 

správy. Jejím hlavním úkolem je zajistit větší ochranu životního prostředí, než jaká by 

mohla být zajištěna pouze prostřednictvím zákona.   

 Veřejnoprávní subordinační smlouvu najdeme v českém právu životního 

prostředí ve formě dohody o ochranných podmínkách, která je využívána v oblasti 

ochrany přírody a krajiny.
205

 Jde o dohodu, kterou uzavírá orgán ochrany přírody 

s vlastníkem dotčeného pozemku a na základě které lze území evropsky významné 

lokality prohlásit za chráněné, popřípadě strom prohlásit za památný. Dále je touto 

dohodou možné chránit i stromy a jiná území s jedinečnými či významnými ekosystémy 

nebo stanoviště ohrožených či vzácných druhů rostlin a živočichů. Dle zákona musí 

smlouva obsahovat vymezení ochranných podmínek chráněného území nebo památného 

                                                 
201

 Internetový portál CENIA (http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/poskytovani-informaci-o-

dobrovolnych-nastrojich). 
202

 Remtová, K.: Strategie podniku v péči o životní prostředí - Dobrovolné nástroje, VŠE v Praze, Praha 

2006, str. 30. 
203

 Jančářová, I.: Ekologická politika, Masarykova univerzita, Brno 2004, str. 134. 
204

 Dle ustanovení § 159 správního řádu. 
205

 Ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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stromu a způsob péče o chráněné území nebo strom. Další náležitosti smlouvy jsou 

stanoveny v Metodickém pokynu MŽP z roku 2008.
206

 Tato ochrana je následně na 

základě žádosti příslušného orgánu ochrany přírody zapsaná v katastru nemovitostí ve 

formě věcného břemena. Ustanovení § 39 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 

zároveň obsahuje obecný zákaz poškozování takto chráněného území či stromu. 

 Dalším příkladem veřejnoprávní smlouvy, která se rovněž týká ochrany přírody 

a krajiny, je smlouva o způsobu hospodaření v ptačích oblastech.
207

 Tuto smlouvu 

uzavírá orgán ochrany přírody s vlastníkem dotčeného pozemku v případě, že vlastník o 

její uzavření písemně projeví zájem. Příslušný orgán je pak do 90 dnů povinen zahájit o 

této smlouvě jednání a k uzavření dojde jen pod podmínkou, že není v rozporu 

s právními předpisy. V případě, že smlouva obsahuje ustanovení o provádění činností, 

ke kterým je potřebný souhlas orgánu ochrany přírody, pro danou činnost se pak tento 

souhlas nevyžaduje. 

 

6. 3. Přistoupení podniku k programu EMAS 

 Program EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je dobrovolný nástroj, 

který byl zřízen Evropskou unií
208

 a který představuje jeden ze způsobů přistoupení 

podniku k systému environmentálního řízení neboli managementu.
209

 Slouží ke 

sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a jeho následného snižování. 

Organizace, která k programu přistoupí, tak začleňuje ochranu životního prostředí nejen 

do své podnikatelské strategie, ale také do každodenního provozu. Jeho hlavním cílem 

je zaměřit se na výrobky a služby, které mají na životní prostředí vliv a následně tento 

vliv minimalizovat buď prostřednictvím snižování objemu vypouštěných znečišťujících 

látek, snižování spotřeby přírodních zdrojů nebo snižování rizika havárií. 

                                                 
206

 Dostupný ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, částka 4, ročník XVIII, duben 2008 

(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicky_pokyn_uzavirani_smluv_chu/$FILE/OMOB-

Vestnik_MZP_4_2008-200804.pdf). 
207

 Dle ustanovení § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny. 
208

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti 

organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu. 
209

 Druhým způsobem je norma ISO 14001, vydána v roce 1996 Mezinárodní organizací pro normalizaci. 
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 Na to, aby byl podnik do tohoto programu úspěšně registrován, musí splnit 

několik podmínek
210

: 

o Provést environmentální přezkum, tedy podrobnou analýzu environmentálních 

problémů ve vztahu k jednotlivým činnostem. 

o Zavést systém environmentálního řízení, spočívající v sestavení environmentální 

politiky, cílů a programů. 

o Provést interní audit, kterým ověří funkčnost tohoto systému. 

o Zpracovat environmentální prohlášení, které představuje jeden z nástrojů 

otevřené komunikace s dotčenými stranami. 

o Nechat si systém EMAS ověřit akreditovaným ověřovatelem. 

o Zaslat oficiální žádost o registraci agentuře CENIA. 

Doba zavedení programu se liší podle typu činnosti, na kterou je podnik 

zaměřen, přičemž je určen jak pro soukromé organizace, tak pro orgány veřejné správy. 

Jako doklad o zaregistrování pak podnik obdrží certifikát EMAS podepsaný ministrem 

životního prostředí a může používat také logo EMAS. Po skončení 3 leté lhůty je pak 

možné registraci prodloužit. 

Tento dobrovolný nástroj může podniku přinést poměrně velké množství výhod. 

Kromě lepší havarijní připravenosti, redukce provozních nákladů a zvýšení 

důvěryhodnosti u veřejnosti je to i zvýšení konkurenceschopnosti ve výběrových 

řízeních v rámci zadávání veřejných zakázek, jelikož jedním z kvalifikačních 

požadavků, které stanoví sektorový zadavatel, může být právě registrace organizace 

v programu EMAS.
211

 

 

6. 4. Označování ekologicky šetrných výrobků (ecolabelling)  

 Označování ekologicky šetrných výrobků, tedy ekoznačení, představuje další 

nástroj, který mohou subjekty dobrovolně využít k ochraně životního prostředí. Pro 

podniky, které takové výrobky vyrábí, má ekoznačení výhodu v tom, že je to forma 

                                                 
210

 Internetový portál CENIA (http://www1.cenia.cz/www/databaze-emas/databaze-emas). 
211

 Dle ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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marketingu, kterou mohou zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu, a pro spotřebitele 

je to zas možnost, jak se prostřednictvím jejich koupě podílet na ochraně životního 

prostředí. Ekologicky šetrný výrobek je přitom výrobek, který má nižší negativní dopad 

na životní prostředí než jiné. 

 V České republice mohou být v rámci Národního programu označování 

ekologicky šetrných výrobků a služeb udělovány výrobkům a službám ekoznačky 

„Ekologicky šetrný výrobek“ a „Ekologicky šetrná služba“ (viz Příloha č. 1), přičemž 

tyto značky jsou jako ochranné známky zaregistrovány u Úřadu průmyslového 

vlastnictví. V současné době je možné registrovat výrobky ze seznamu ekologicky 

šetrných výrobků, mezi které patří například tepelná čerpadla, obuv, maziva a oleje, 

přenosné počítače, služby v kempech a další.
212

 Do tohoto seznamu však nepatří 

potraviny, jejichž označování podléhá zákonu o ekologickém zemědělství.
213

 

Institucionální zajištění programu zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí, které je 

jeho garantem, dále odborný poradní orgán ministerstva Rada pro dobrovolné nástroje a 

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby (CENIA), která vytváří odbornou, 

informační a propagační podporu. 

 V případě, že podnik má zájem o označení svých výrobků ekoznačkou, musí o 

její udělení požádat formou přihlášky u agentury CENIA. Ta následně posoudí, zda 

daný výrobek či služba splňuje veškerá kritéria, a po zaplacení příslušného poplatku pak 

společnosti vystaví certifikát o udělení ekoznačky a poskytne ji logo s registračním 

číslem. Poté je uzavřena licenční smlouva, která může být rovněž po uplynutí doby 3 let 

prodloužena. 

 Kromě výše uvedených ekoznaček, které se vztahují jen na výrobky a služby 

nabízené na trhu ČR, existuje i program ekoznačení EU, který je mezinárodní a je 

reprezentován značkou květiny - „The Flower“ (viz Příloha č. 2). Do seznamu produktů, 

                                                 
212

 Seznam je dostupný na internetovém portálu CENIA (http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/seznam-

esv). 
213

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 

poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o ekologickém zemědělství“). 
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které mohou být takto označeny, patří například dřevěný nábytek, televize, textilní 

výrobky, obuv, čisticí prostředky a další.
214

 

 

6. 5. Shrnutí 

 Dobrovolné nástroje můžeme považovat za jakýsi doplněk k nástrojům přímého 

a nepřímého působení. I když jsou zatím využívány jen v menší míře, do budoucna lze 

předpokládat jejich další rozvoj, především vzhledem k narůstajícímu množství 

ekologicky orientovaných spotřebitelů, kteří dbají na to, aby svým chováním 

nepřispívali k poškození životního prostředí. Jejich „doplňkovou“ funkci dokazuje 

například i fakt, že k systému environmentálního řízení EMAS doposud přistoupilo jen 

26 organizací, jejichž většinu tvoří soukromé podniky.
215

  

 Oproti ostatním skupinám nástrojů ochrany životního prostředí poskytují 

subjektům i výhody, které je na trhu staví před jejich konkurenci, a právě tento fakt je 

často hlavním důvodem, proč se tyto subjekty dobrovolně pro jejich uplatnění 

rozhodnou. Slouží tak nejen k boji proti ohrožování a poškozování životního prostředí, 

ale také k rozšiřování produkce ekologicky šetrných výrobků a ke zvyšování povědomí 

lidí o existenci ekologicky řízených společnostech. 

  

                                                 
214

 Seznam je dostupný na internetovém portálu Evropské komise 

(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html). 
215

 Dle internetového portálu CENIA (http://www1.cenia.cz/www/registr-emas). 
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ZÁVĚR 

 

 Ochrana životního prostředí se v poslední době stává čím dál diskutovanějším 

tématem. Předmětem těchto diskusí bývá mimo jiné i otázka, zda k jeho znečišťování 

přispívá člověk, případně do jaké míry. Na tuto otázku existuje mnoho různých 

odpovědí, podstatné ale je, že některé dopady lidské činnosti na životní prostředí jsou 

nevyvratitelné. Změna klimatu, zvyšování hladin oceánů, rostoucí spotřeba přírodních 

zdrojů či ztráta biologické rozmanitosti jsou jen malým výčtem problémů, se kterými se 

v dnešní době lidstvo potýká. I z tohoto důvodu potřeba chránit životní prostředí 

neustále narůstá a z původně okrajového tématu se pomalu stává celospolečenská 

potřeba, ne – li nutnost.  

 Pod pojmem nástroje ochrany životního prostředí si můžeme představit 

prostředky, kterými se stát a jeho instituce snaží tuto ochranu dosáhnout. Ne vždy se to 

však povede použitím pouze jednoho nástroje, proto je někdy účinnější kombinovat 

vícero nástrojů z různých kategorií, čímž je docíleno požadovaného stupně ochrany. 

V této práci jsem se držela základního rozdělení na nástroje přímého a nepřímého 

působení, přičemž do první kategorie patří nástroje koncepční, administrativně – právní, 

sankční a dobrovolné a do té druhé nástroje ekonomické. Na první pohled by se mohlo 

zdát, že nástroje, které na subjekt působí přímo, jsou automaticky nástroji 

nejefektivnějšími. Pravdou ale je, že v dnešní době, která je z velké části ovládána tržní 

ekonomikou a finančními prostředky, se právě nástroje ekonomické jeví jako nástroj, 

jehož význam bude do budoucna růst.  

 Administrativně – právní nástroje však ještě pořád představují nejvíc 

uplatňovanou kategorii, a to zejména z důvodu jejich závaznosti a vynutitelnosti. Jako 

jeden z nástrojů přímého působení nedávají subjektu možnost si vybrat z jednotlivých 

možností chování, ale autoritativně mu něco přikazují nebo zakazují. Tato jejich výhoda 

však v některých případech může působit i opačným způsobem, zejména proto, že 

subjekty nejsou motivovány k ekologicky šetrnému chování. Mezi tyto nástroje patří 

velké množství prostředků, v podobě různých stanovisek, souhlasů, povolení, zákazů či 

standardů, které jsou však upraveny na různých místech českého právního řádu. Ve 

většině případů jde o správní akty, které jsou vydávány k tomu příslušnými orgány. 
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V rámci procesu jejich vydávání pak často dochází ke zbytečným prodlevám, 

způsobeným přílišnou byrokratizací správního řízení. V těchto případech pak 

administrativně – právní nástroje přestávají plnit svou funkci, jelikož na daný problém 

nejsou schopny reagovat dostatečně rychle a efektivně. Zde se tedy odráží i skutečnost, 

že jde o nejstarší skupinu nástrojů, která je postupně doplňována skupinami jinými.  

 Určitý protipól k nástrojům přímým pak představují nástroje, které na subjekt 

působí nepřímo, ať už pozitivně nebo negativně. Patří k nim zejména nástroje 

ekonomické, které subjektu dávají na výběr z několika možností chování. Jednou 

z jejich hlavních funkcí je funkce motivační, měly by tedy subjekt motivovat k chování 

přijatelnému pro životní prostředí. K ekonomickým nástrojům řadíme poplatky, daně, 

obchodovatelná povolení, granty, dotace či daňová zvýhodnění. Skutečnost, že svou 

funkci začaly v plné míře plnit až na přelomu 80. a 90. let, se odráží i v dnešní době 

zejména v tom, že v ochraně životního prostředí se v České republice zatím využívají 

jen okrajově a nejvíce jsou zastoupeny právě poplatky. Ty se vyznačují tím, že subjekt 

za zaplacený poplatek dostane od státu určité protiplnění. V dnešní době se tak 

setkáváme s poplatky za čerpání přírodních zdrojů, poplatky za znečištění a poplatky za 

výrobky. Právě u této kategorie ekonomických nástrojů je patrné, jak je jejich motivační 

funkce u nás vytlačena funkcí fiskální. Výše poplatků je často nastavena na tak nízké 

úrovni, že subjektu se spíše vyplatí životní prostředí znečistit a zaplatit za to, než aby se 

preventivně choval ekologicky šetrně.   

 Podkladem jak pro nástroje administrativně – právní, tak pro nástroje 

ekonomické jsou nástroje koncepční. Jde o strategie, programy a koncepce, které 

vytváří jakýsi rámec pro uplatňování ostatních kategorií nástrojů. Dělíme je na právně 

závazné a nezávazné, což může v některých případech způsobovat problémy, jelikož 

nezávaznost znamená také jejich nevynutitelnost.  

 Problémem, se kterým se setkáváme obecně u všech kategorií nástrojů ochrany 

životního prostředí, je jejich neucelená úprava. Jejich jednotlivé druhy a způsob jejich 

uplatňování najdeme ve velkém množství zákonů a podzákonných právních předpisů, 

což způsobuje problémy jak institucím, tak subjektům, vůči nimž jsou aplikovány. Do 

budoucna by dle mého názoru mohl vzniknout komplexní právní předpis, který by 

upravoval alespoň základní otázky jednotlivých kategorií nástrojů, přičemž 
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konkretizace by mohla být i nadále ponechána jednotlivým složkovým předpisům. 

Český zákon o životním prostředí, který by takový ucelený předpis mohl představovat, 

však v současnosti upravuje jen několik málo otázek práva životního prostředí a za 

komplexní ho vůbec nelze považovat. 

 Jak přímé tak i nepřímé nástroje se uplatňují v různé míře v jednotlivých 

složkách ochrany životního prostředí. Do práce jsem se rozhodla zahrnout konkrétní 

příklady z ochrany přírody a krajiny, přičemž jsem zjistila, že v této oblasti jsou ve větší 

míře aplikovány nástroje koncepční a administrativně – právní. Pokud jde o nástroje 

ekonomické, ty se vyskytují jen v podobě finančního příspěvku, finanční náhrady, 

poplatků v národních parcích a odvodů za kácení dřevin. V některých složkách jsou 

však ekonomické nástroje zastoupeny ve větší míře, jde zejména o ochranu vod a 

ovzduší, kde se uplatňují poplatky za znečištění a poplatky za jejich čerpání. 

 Pokud jde o prameny, ze kterých jsem při zpracovávání tématu čerpala, můžu 

konstatovat, že na téma nástrojů ochrany životního prostředí uplatňovaných v českém 

právu, jich je dostatek. Jde o různé odborné publikace, časopisy, internetové zdroje a 

toto téma bylo předmětem i několika odborných konferencí, s jejichž sborníky jsem také 

pracovala. I tato skutečnost tak svědčí o tom, že ochrana životního prostředí a nástroje, 

které jsou k jejímu dosažení používány, se stává důležitou součástí naší společnosti, a to 

jak odborné, tak laické. 

Cílem této práce byl systematický přehled jednotlivých kategorií nástrojů, 

uplatňovaných v českém právu v ochraně životního prostředí a demonstrace jejich 

praktického využití jak na příkladech z různých oblastí ochrany životního prostředí, tak 

na konkrétních příkladech v oblasti ochrany přírody a krajiny. Každá kategorie má své 

výhody i nevýhody, ale postupným zlepšováním jejich vlastností a jejich správnou 

kombinací lze i v České republice dosáhnout ochranu životního prostředí na co nejvyšší 

úrovni. 
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ABSTRAKT 

 

 Tato diplomová práce pojednává o nástrojích ochrany životního 

prostředí, které se uplatňují v českém právu. Jde o prostředky, jejichž prostřednictvím se 

stát a jiné instituce snaží zabezpečit co nejefektivnější ochranu životního prostředí. Tyto 

nástroje dělíme do dvou základních skupin, a to na nástroje přímého a nepřímého 

působení. Do první kategorie patří nástroje koncepční, administrativně – právní, sankční 

a dobrovolné. Druhá pak obsahuje zejména nástroje ekonomické, které dál dělíme na 

nástroje pozitivní a negativní stimulace. Práce obsahuje také přiblížení jednotlivých 

základních principů, na kterých je ochrana životního prostředí založena, a také přehled 

institucí, které tuto ochranu zabezpečují. Každá kapitola obsahuje demonstraci 

praktického použití jednotlivých skupin nástrojů na konkrétních příkladech z oblasti 

ochrany přírody a krajiny.  
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                                        ABSTRACT 

 

This diploma thesis deals with the instruments of environmental protection 

which are used in the Czech legal system. Thanks to these instruments, the state and 

other institutions try to assign the most effective environmental protection possible. We 

can divide these instruments into two main categories, direct and indirect. The direct 

instruments are divided into conceptual, administrative – law, vindicatory and 

voluntary. The indirect are represented by the economic instruments, which can be 

divided into instruments of positive and negative stimulation. The thesis also contains 

specification of the particular basic principles of the environmental protection and the 

concretization of the institutions responsible for the protection. Each chapter also 

contains a demonstration of how each particular group of instruments can be practically 

applied in the nature and landscape protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

SUMMARY 

Instruments of environmental protection in czech law 

Thanks to the instruments of environmental protection which are used in the 

Czech legal system, the state and other institutions try to assign the most effective 

environmental protection possible. The first chapter of the thesis is focused on the 

specification of the particular basic principles of the environmental protection, the 

concretization of the institutions responsible for the protection and the categorisation of 

the instruments that can be divided into direct and indirect. The direct instruments are 

characterised by the direct impact on the subject and we can divide them into 

conceptual, administrative – law, vindicatory and voluntary. As for the indirect 

instruments, we can mention the economic tools. The second chapter is concerned with 

the conceptual instruments, their significance and particular types. This group of 

instruments serves especially as a basis in the form of various plans, strategies and 

conceptions which are the basis of other categories of instruments. The third chapter 

analyses the administrative-legal instruments which are further specified as agreements, 

permissions, positions, standards, categorisation of the instruments of environmental 

protection and the sources of menace and the execution of decisions. It is the eldest and 

still the most applied group of instruments, even though it gradually starts being 

replaced by the economic instruments. The fourth chapter deals with the vindicatory 

instruments, especially the civil responsibility and the responsibility for the 

environmental damage. By the term responsibility, we mean the result of an illegal 

action. The economic instruments, being one of the most recent groups of 

environmental protection instruments, are described in the fifth chapter. According to 

the most current categorisation that takes into consideration the way of their impact, we 

divide these instruments into two groups – the instruments of positive and negative 

stimulation. Charges, taxes, financial support, depository – refund systems, the 

instruments of financial assistance and merchantable permissions are linked with this 

group of instruments. The sixth chapter is the last one and it deals with the voluntary 

instrumentss. This category has not been much applied in the Czech legal system, but in 

future, it is possible to expect the amelioration of its position among the groups of 

instruments of the environmental protection. Each chapter contains a subchapter of the 
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instruments applied in the nature and landscape protection which serves basically as a 

demonstration of how each particular group of tools for the environmental protection 

can be practically applied. 
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