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Úvod 

 Voda je jednou ze základních složek životního prostředí. Plní mnoho 

nezastupitelných jak ekologických, tak ekonomických funkcí. Její zachování je 

nezbytným předpokladem pro existenci života na Zemi. 

 Voda je obnovitelným přírodním zdrojem, avšak její množství je relativně 

omezené. Navíc její výskyt je značně nerovnoměrný. Voda má povahu nedělitelné 

složky životního prostředí. Vyskytuje se jako nedělitelná součást ostatních složek 

životního prostředí, především pak v půdě, ovzduší, v rostlinstvu a živočišstvu. Z tohoto 

důvodu nelze k ochraně vod přistupovat pouze jako k ochraně samostatné složky 

životního prostředí. Základního cíle ochrany vod, tedy zachování jejich potřebné jakosti 

a množství, nelze dosáhnout pouze ochranou vody samotné, ale je třeba chránit 

prostředí, ve kterém se voda vyskytuje. K ochraně území, kde se voda vyskytuje a 

shromažďuje, slouží zejména chráněná území a ochranná pásma, jejichž právní režim je 

tématem této diplomové práce. 

Mnou vybrané téma jsem si zvolil z několika důvodů. Územní ochrana má 

pro ochranu vod z výše naznačených důvodů značný význam, avšak není jí věnovaná 

tak velká pozornost, jako například územní ochraně přírody a krajiny. Od posledního 

zpracování tohoto tématu prošla právní úprava chráněných území a ochranných pásem 

na ochranu vod relativně výraznými změnami. Téma mé diplomové práce nadto 

považuji za trvale aktuální, neboť zachování a ochrana dostatečného množství a 

potřebné kvality vodních zdrojů bude vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám 

a silnému tlaku na využívání vodních zdrojů stále obtížnější a bez adekvátní právní 

regulace jejich ochrany a využívání se jistě neobejde. 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat ucelený rozbor současné právní úpravy 

chráněných území a ochranných pásem sloužících k ochraně vod, tuto právní úpravu 

zhodnotit a poukázat na její případné nedostatky. 

 Diplomová práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. V první kapitole jsou 

chráněná území a ochranná pásma charakterizována v obecné rovině. Je zde též 

uvedeno srovnání těchto dvou institutů a jejich uplatnění v ochraně životního prostředí. 

Druhá kapitola pojednává o vývoji vodního práva na území České republiky a o 
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pramenech současné právní úpravy chráněných území a ochranných pásem sloužících 

k ochraně vod. 

 Třetí a čtvrtá kapitola je pro práci stěžejní a pojednává o jednotlivých typech 

chráněných území a ochranných pásem, jejichž primární funkcí je ochrana vod. U 

jednotlivých institutů se zabývám výkladem jejich pojmu, funkce, formy a způsobu 

jejich stanovení, dále rozborem jejich zvláštního právního režimu a také problematikou 

omezení vlastnických práv k nemovitostem, která ze zvláštního právního režimu 

chráněných území a ochranných pásem vyplývají, a případným náhradám za tato 

omezení. V těchto dvou kapitolách vycházím při výkladu z platných právních předpisů, 

ale též ze související judikatury českých soudů. 

 Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 31. srpna 2014 a právní 

předpisy použité v této práci jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů, není-li 

v konkrétních případech uvedeno jinak.  



8 
 

1 Chráněná území a ochranná pásma v českém právu 

1.1 Obecná charakteristika chráněných území a ochranných pásem 

1.1.1 Obecná charakteristika chráněných území 

 Pojem chráněné území nejen že není v platném právu obecně definován, ale 

v současné době již ani užíván. Právní úpravu chráněného území obsahoval zákon č. 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), 

který byl účinný do dne 31. prosince 2006. Tento předpis také pojem chráněného území 

nedefinoval. Pouze stanovování chráněných území a zabezpečení jejich ochrany zařadil 

mezi úkoly územního plánování.1 Funkcí chráněného území, které se zřizovalo 

rozhodnutím o chráněném území, bylo poskytnutí ochrany důležitým zájmům v území.2 

Nový stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen stavební zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, obdobnou 

úpravu chráněného území nepřevzal. Tím se tedy termín chráněné území stal pouze 

teoretickým pojmem, který je nadřazeným pojmem pro množinu chráněných území 

upravených v jednotlivých zákonech. 

 Veškerá chráněná území upravená v jednotlivých zákonech vykazují určité 

společné znaky. Především se jedná o zvlášť vymezené části území, jejichž hranice jsou 

přesně stanoveny. Pro tato území platí zvláštní právní režim, odlišný od zbylého území 

a spočívající zejména v omezení některých činností. V rámci těchto území se vyskytují 

určité hodnoty nebo mají tato území zvláštní vlastnosti, na jejichž ochraně či využívání 

je zpravidla veřejný zájem. Zvláštní právní režim slouží k ochraně nebo zabezpečení 

využití zmíněných hodnot nebo vlastností těchto území. Chráněné území lze tedy 

definovat jako zvlášť vymezené území se specifickým právním režimem, který slouží 

k ochraně nebo zabezpečení využití zvláštních hodnot či vlastností tohoto území.3 

  

                                                             
1 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) starého stavebního zákona. 
2 Srov. ustanovení § 32 odst. 1 písm. c) starého  stavebního zákona. 
3 Srov. FRANKOVÁ, Martina. Chráněná území a ochranná pásma při ochraně životního prostředí. Acta 
Universitatis Carolinae. Iuridica. 20013-420029-113, s. 16. ISSN 0323-0619. 
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Institut chráněných území slouží zejména k ochraně životního prostředí4, ale 

mimo to je také využíván v horním právu5, v oblasti památkové péče6 nebo ve 

zdravotnictví k ochraně přírodních léčebných lázní7. 

 Formy, kterými se chráněná území vyhlašují (zřizují), jsou v jednotlivých 

zákonech stanoveny různě v závislosti na účelu a charakteru daného chráněného území. 

Chráněná území tak mohou být vyhlášena zákonem, podzákonným právním předpisem i 

individuálním správním aktem (rozhodnutím). 

Formou zákona mají být dle § 15 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny (dále jen ZOPK) vyhlašovány národní parky.8 Nejčastější formou 

zřízení chráněných území je forma podzákonného právního předpisu a to konkrétně 

formou nařízení vlády, vyhláškou ministerstva nebo nařízením kraje. Vláda vyhlašuje 

nařízením například lázeňská místa a pro ně závazný statut dle ustanovení § 28 odst. 2 

lázeňského zákona nebo památkové rezervace dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o státní 

památkové péči. Příkladem chráněných území, která jsou stanovována vyhláškou 

vydanou příslušným ministerstvem, jsou památkové zóny zřízené dle ustanovení § 6 

odst. 1 zákona o státní památkové péči vyhláškou Ministerstva kultury. Kraje jako 

orgány ochrany přírody mohou za podmínek uvedených v ustanovení § 77a odst. 2 

ZOPK formou nařízení zřídit dle ustanovení § 33 odst. 1 ZOPK přírodní rezervace a dle 

ustanovení § 36 odst. 1 ZOPK přírodní památky. Formou individuálního správního aktu 

(rozhodnutí) zřizuje dle ustanovení § 17 odst. 1 horního zákona Ministerstvo životního 

prostředí (dále též MŽP) ve spolupráci s dalšími příslušnými správními orgány chráněná 

ložisková území.9 

                                                             
4 K tomu podrobněji v kapitole 1.2 Chráněná území a ochranná pásma k ochraně životního prostředí. 
5 Srov. ustanovení § 16 a násl. zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní 
zákon), která obsahují úpravu „chráněného ložiskového území“, jehož funkce spočívá v zajištění 
budoucího dobývání ložisek vyhrazených nerostů. 
6 Srov. ustanovení § 5 a 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle kterých lze zřídit 
k ochraně kulturních památek „památkové rezervace“ nebo „památkové zóny“. 
7 Srov. ustanovení § 28 a násl. zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 
zákonů (lázeňský zákon), která obsahují právní úpravu „lázeňského místa“. 
8 Stalo se tak pouze u NP České Švýcarsko zákonem č. 161/1999 sb., kterým se vyhlašuje Národní park 
České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny. Krkonošský národní park, 
Národní park Šumava a Národní park Podyjí byly vyhlášeny formou nařízení vlády. 
9 HENDRYCH, Dušan; ČEBIŠOVÁ,, Taisia; KOPECKÝ, Martin aj. Správní právo: obecná část. 8. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2012. str. 337. ISBN 978-80-7179-254-3 
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1.1.2 Obecná charakteristika ochranných pásem 

 Institut ochranných pásem se v českém právním řádu uplatňuje nejen v oblasti ochrany 

životního prostředí, ale například též v oblasti dopravní infrastruktury10, v energetice11, 

v pohřebnictví12 či památkové péči13. Navzdory širokému využití institutu ochranných 

pásem v českém právním řádu není samotný pojem ochranného pásma v žádném 

právním předpisu „přímo“ definován. V obecné rovině je upravena pouze funkce 

ochranného pásma. Ve zvláštních právních předpisech se úprava ochranných pásem 

zpravidla omezuje na určení jejich funkce, územního rozsahu a vymezení zvláštního 

právního režimu, který platí na území daného ochranného pásma. Obsah pojmu 

ochranné pásmo je proto nutné z těchto právních předpisů dovodit. Právní nauka pojem 

ochranného pásma zpravidla definuje jako: „prostorově vymezované a vymezené území, 

ve kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodu ochrany zájmů 

společnosti“14. 

Ustanovení § 83 odst. 1 stavebního zákona vymezuje funkci územního 

rozhodnutí o ochranném pásmu a tedy i funkci ochranného pásma jako takového takto: 

„rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před 

negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby, zařízení nebo pozemku před jejich 

negativními účinky“. Tato právní úprava má subsidiární povahu. Právní úprava 

rozhodnutí o ochranném pásmu obsažená ve stavebním zákoně je právní úpravou 

obecnou ve vztahu k právním úpravám ochranných pásem v jiných právních předpisech. 

                                                             
10 Příkladem těchto ochranných pásem je „ochranné pásmo dráhy“ upravené v ustanovení § 8 a násl. 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, dále „silniční ochranná pásma“ upravená v ustanovení § 30 a násl. 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nebo „ochranná pásma leteckých staveb“, jejichž 
úpravu obsahuje ustanovení § 37 a § 40 a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (dále jen zákon o civilním letectví). 
11 Jedná se například o „ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy“ upravená v ustanovení §46 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) nebo o „ochranná pásma plynárenských zařízení“, 
která jsou upravena v ustanovení § 68 energetického zákona. 
12 Jedná se o „ochranné pásmo krematoria“, jehož úpravu obsahuje ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, a o „ochranné pásmo veřejného pohřebiště“ 
upravené v ustanovení § 17 odst. 2 téhož zákona. 
13 Srov. ustanovení § 17 zákona o státní památkové péči, na jehož základě lze zřídit ochranné pásmo 
kolem nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 
památkové zóny. 
14 Viz. MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 3. rozš. a podstatně přeprac. yyd. Praha: Linde, 2002. 
str. 935. ISBN 80-7201-377-7; obdobně též srov. HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. 
podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. str. 625. ISBN 978-80-7400-059-1. 



11 
 

Toto rozhodnutí o ochranném pásmu se vydá, pouze nejsou-li ochranné podmínky 

ochranného pásma stanoveny zvláštním právním předpisem.15 

Náležitosti územního rozhodnutí o ochranném pásmu vydaného dle stavebního 

zákona jsou vymezeny v ustanovení § 13 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu. Kromě obecných náležitostí rozhodnutí16 a náležitosti uvedených 

v ustanovení § 92 stavebního zákona musí rozhodnutí o ochranném pásmu obsahovat 

označení chráněného objektu, přesné určení pozemků, na nichž má být ochranné pásmo 

zřízeno, vymezení zvláštního právního režimu ochranného pásma a dobu jeho platnosti. 

Objektem, kolem něhož se ochranné pásmo zřizuje, může být kromě stavby, 

určitého zařízení a pozemku také soubor staveb či pozemků nebo též jednotlivý 

památný strom. Druhu objektu odpovídá územní resp. prostorové vymezení ochranného 

pásma. Rozsah ochranného pásma je plošně či prostorově určen obvykle relativně, 

určitou vzdálenosti od objektu ochrany. Ochranná pásma mohou být dále vnitřně 

členěna do několika stupňů. Pro jednotlivé stupně platí odlišný právní režim ochrany. 

Do dvou stupňů se zpravidla dělí „ochranná pásma vodních zdrojů“17 (dále též OPVZ) 

a „ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod“18. 

Účelem ochranného pásma je ochrana před negativními vlivy a to buď 

negativními vlivy okolí na objekt chráněný ochranným pásmem, nebo naopak 

negativními vlivy objektu, kolem něhož je vymezeno ochranné pásmo, na jeho okolí. 

V praxi plní ochranné pásmo často také obě funkce zároveň. Jako tento typ ochranného 

pásma lze například uvést „ochranné pásmo zařízení elektrifikační soustavy“ 19, které 

slouží jednak k zabezpečení spolehlivého provozu zařízení elektrifikační soustavy a 

jednak k ochraně života, zdraví a majetku osob20. 

                                                             
15 Srov. ustanovení § 83 odst. 3 stavebního zákona; také viz. HENDRYCH, Dušan; ČEBIŠOVÁ,, Taisia; 
KOPECKÝ, Martin aj. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. str. 334. ISBN 978-
80-7179-254-3. 
16 Srov. ustanovení § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
17 Srov. ustanovení § 30 odst. 2 vodního zákona 
18 Srov. ustanovení § 21 odst. 2 in fine lázeňského zákona 
19 Srov. ustanovení § 46 odst. 1 energetického zákona. 
20 Obdobně též např. „ochranné pásmo veřejného pohřebiště“(srov. § 17 odst. 2 zákona o pohřebnictví) 
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Ochrany před negativními vlivy z okolí na objekt či objektu na jeho okolí je 

dosahováno stanovením zvláštního právního režimu pro území ochranného pásma. 

Tento režim obvykle spočívá v zákazu provádění staveb či určitých jiných činností, 

nebo je provádění staveb či jiných činnosti vázáno na povolení či souhlas příslušného 

správního orgánu nebo provozovatele objektu chráněného ochranným pásmem. 

Nejpřísnějším a zároveň zřídka užívaným21 opatřením k ochraně objektu je zákaz 

vstupu do prostoru ochranného pásma.  

 Z výše uvedeného a dále z jednotlivých právních úprav ochranných pásem 

obsažených ve zvláštních právních předpisech lze dovodit tyto společné znaky všech 

ochranných pásem: 

- existence určitého objektu ochrany 

- ochrana před „negativními vlivy“ 

- plošně resp. prostorově vymezená část území resp. prostoru okolo objektu 

ochrany 

- zvláštní právní režim tohoto území resp. prostoru. 

Ochranná pásma mohou být zřízena zákonem, podzákonným právním 

předpisem, opatřením obecné povahy nebo správním aktem. 

U ochranných pásem, která jsou zřízena zákonem, je nutné rozlišit případ, kdy 

ochranná pásma vznikají přímo nabytím účinností zákona, a situaci, kdy ochranná 

pásma vznikají ex lege až v důsledku přistoupení jiné právní skutečnosti, například 

uvedení stavby do provozu, ale také nabytím právní moci určitého správního aktu. 

Příkladem prvně uvedeného případu je vznik „ochranných pásem vodovodních řadů a 

kanalizačních stok“22 nebo vznik „ochranných pásem zvláště chráněných území“ dle 

ustanovení § 37 odst. 1 in fine ZOPK23. Příkladem druhé situace jsou „ochranná pásma 

zařízení elektrizační soustavy“, která vznikají, buď dnem nabytí právní moci územního 
                                                             
21 Zákaz vstupu je stanoven (s možností výjimek) na území I. stupně „ochranných pásem vodních zdrojů“ 
(srov. § 30 odst. 7 vodního zákona) a může být stanoven též na území I. stupně „ochranných pásem 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody“ (srov. § 24 odst. 2 lázeňského zákona). 
22 Srov. ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
23 Obdobným způsobem je upraven vznik „ochranných pásem památných stromů“ dle ustanovení § 46 
odst. 3 věta druhá ZOPK. V obou případech (§ 37 a § 46 ZOPK) jde o podpůrnou úpravu vzniku 
ochranného pásma, které, pokud není vyhlášeno individuálně příslušným správním orgánem, vznikne ex 
lege. 
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rozhodnutí o umístění stavby či územního souhlasu s umístěním stavby, anebo pokud 

rozhodnutí ani souhlasu není třeba, dnem zprovoznění elektrizačního zařízení.24 

Formou opatření obecné povahy (dále též OOP) jsou zřizována „ochranná 

pásma vodních zdrojů“25 a „ochranná pásma vodních děl“26 a také „ochranná pásma 

leteckých staveb“27. Opatření obecné povahy je historicky „nejmladší“ právní formou 

zřízení ochranných pásem. Domnívám se však, že s ohledem na charakter opatření 

obecné povahy by bylo „de lege ferenda“ vhodné jeho užití rozšířit do právních úprav 

také dalších ochranných pásem. V oblasti ochrany vod by podle mého názoru bylo 

velmi vhodné právní formu opatření obecné povahy zvolit pro vymezování 

„ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů“ a „ochranných pásem zdrojů přírodní 

minerální vody“. Nyní jsou tato ochranná pásma zřizována podzákonným právním 

předpisem a to konkrétně vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (dále též MZD).28 

Podrobněji se této otázce věnuji v kapitole 4.2.2. 

Poslední možností, jak mohou vznikat ochranná pásma, je vydáním určitého 

individuálního správního aktu příslušným správním orgánem. Tímto individuálním 

správním aktem může být jak územní rozhodnutí o ochranném pásmu vydané dle 

stavebního zákona, tak jiný institut upravený ve zvláštních právních předpisech29. 

Územní rozhodnutí o ochranném pásmu lze vydat buď společně s rozhodnutím o 

umístění stavby, rozhodnutím o změně využití území či rozhodnutí o změně vlivu 

užívání stavby na území, nebo také samostatně.30 Územním rozhodnutím o ochranném 

pásmu vydaném dle stavebního zákona vznikají také například ochranná pásma 

upravená v zákoně o památkové péči.31  

 

 

                                                             
24 Srov. ustanovení § 46 odst. 1 in fine energetického zákona. 
25 Srov. ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. 
26 Srov. ustanovení § 58 odst. 3 vodního zákona. 
27 Srov. ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví. 
28 Viz ustanovení § 21 odst. 1 lázeňského zákona s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 lázeňského zákona. 
29 Tím je například rozhodnutí o „ochranném pásmu památného stromu“, které může dle ustanovení § 46 
odst. 3 ZOPK vydat příslušný orgán ochrany přírody. 
30 Srov. ustanovení § 83 odst. 2 stavebního zákona. 
31 Srov. ustanovení § 17 odst. 1 a 3 zákona o památkové péči. 
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1.1.3 Srovnání institutu chráněného území a ochranného pásma 

 Chráněná území a ochranná pásma mají řadu společných rysů. Především 

se oba instituty vyznačují svým územním charakterem. V obou případech se 

jedná o zvlášť vymezené území s přesně určenými hranicemi. Také je pro území, 

jak chráněných území, tak ochranných pásem stanoven zvláštní přísnější právní 

režim spočívající v omezení určitých činností, jež by mohly mít negativní vliv na 

účel chráněného území či ochranného pásma. Oba instituty jsou též shodně 

zřizovány zpravidla z důvodu ochrany veřejného zájmu. 

 Domnívám se, že hlavním rozdílem mezi chráněným územím a ochranným 

pásmem je jejich primární funkce. Smyslem chráněného území je ochrana hodnot 

nacházejících se na jeho území či ochrana zvláštních vlastností tohoto území. Funkcí 

ochranného pásma je oproti tomu ochrana určitého konkrétního objektu, kterým může 

být určité území, bod, stavba atd., v jehož okolí je ochranné pásmo stanoveno. Primární 

funkcí ochranného pásma tedy není ochrana hodnot nacházejících se na území daného 

ochranného pásma, i když vedlejším důsledkem zřízení ochranného pásma zpravidla je 

též zvýšená ochrana hodnot na jeho území se nacházejících.32 

 V teorii se lze setkat i s odlišným názorem na to, jaký je hlavní rozdíl mezi 

chráněným územím a ochranným pásmem: „Podstata rozdílu tkví nejspíše v charakteru 

vymezení – chráněné území se vymezuje plošně, např. popisem hranic, tedy 

„absolutně“, kdežto ochranné pásmo vždy „relativně“ – vůči určitému objektu.“33 

 Uvedený rozdíl ve způsobu územního vymezení, stanovení konkrétních hranic, 

chráněného území a ochranného pásma nepovažuji za hlavní rozdíl mezi těmito 

instituty, ale spíše za důsledek výše uvedeného rozdílu v základní funkci obou institutů. 

Ne vždy se také ochranné pásmo vymezuje „relativně“ - vůči určitému objektu. Např. 

ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně může být stanoveno jako souvislé území, ale 

také jako jednotlivá navzájem na sebe nenavazující území, která ani nemusí přiléhat 

                                                             
32 Srov. FRANKOVÁ, Martina. Chráněná území a ochranná pásma při ochraně životního prostředí. Acta 
Universitatis Carolinae. Iuridica. 20013-420029-113, str. 33. ISSN 0323-0619. 
33 Viz HENDRYCH, Dušan; ČEBIŠOVÁ,, Taisia; KOPECKÝ, Martin aj. Správní právo: obecná část. 8. 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. str. 336. ISBN 978-80-7179-254-3. 
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k ochrannému pásmu I. stupně.34 V případě, kdy je ochranné pásmo vodního zdroje II. 

stupně stanoveno jako zmíněná jednotlivá území, je třeba jeho hranice vymezit 

„absolutně“ - jejich popisem. V takovém případě by výše uvedený hlavní rozdíl mezi 

chráněným územím a ochranným pásmem spočívající ve způsobu vymezení jejich 

hranic odpadl. Proto se domnívám, že hlavním rozdílem mezi oběma instituty je jejich 

rozdílná funkce. 

1.2 Chráněná území a ochranná pásma v ochraně životního prostředí 

Předmětem práva životního prostředí je souhrn právem upravených 

společenských vztahů, jež slouží k ochraně životního prostředí. Přitom životním 

prostředím dle ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, se rozumí: 

„vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, 

půda, organismy, ekosystémy35 a energie.“ Ochrana životního prostředí spočívá 

v regulaci znečišťování a poškozování jednotlivých složek životního prostředí. 

Ochrana životního prostředí se realizuje pomocí nástrojů jak přímého působení 

na stav životního prostředí, tak nástrojů působení nepřímého, které spočívají především 

v ekonomických nástrojích. Nástroje přímé regulace sloužící k ochraně životního 

prostředí lze dále dělit na nástroje administrativně-právní, koncepční, dobrovolné, 

sankční a speciální.36 Speciální nástroje ochrany životního prostředí mohou mít buď 

územní, nebo časový charakter. Územní nástroje ochrany životního prostředí lze dále 

dělit dle dvou hledisek, a to na obecné, poskytující ochranu životnímu prostředí resp. 

jeho vybrané složce jako celku, a zvláštní, které slouží k ochraně pouze konkrétně 

vymezených částí životního prostředí resp. určité jeho složky nebo dle druhého kritéria 

na průřezové a složkové. 

 Chráněná území a ochranná pásma lze řadit mezi speciální nástroje ochrany 

životního prostředí územního charakteru, které jsou užívány v ochraně vybraných 

                                                             
34 Srov. ustanovení § 30 odst. 5 vodního zákona; k tomuto ustanovení podrobněji srov. PUNČOCHÁŘ, 
Pavel. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným komentářem. 3. 
vyd. se změnami. Praha: Sondy, 2004. str. 89. ISBN 80-86846-00-8. 
35 Srov. ustanovení § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, obsahující definici ekosystému. 
36 Blíže srov. DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2010. str. 36-46. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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složek životního prostředí. Vždy se vztahují pouze ke konkrétně vymezené části území 

a jsou tedy nástroji zvláštní územní ochrany životního prostředí. Zvláštní územní 

ochrana slouží k ochraně specifických částí životního prostředí, které je nutno chránit ve 

zvýšené míře. Důvodem pro vyšší stupeň ochrany je buď jedinečnost dané součásti 

životního prostředí, anebo její větší ohroženost.37 Chráněná území a ochranná pásma 

jsou vždy určena primárně k ochraně určité složky životního prostředí, ale v důsledku 

jejich zřízení je zpravidla zvýšena ochrana i jiných složek. Ochrana jiných složek 

obvykle může sloužit též jako prostředek k ochraně primárně chráněné složky životního 

prostředí. 

 Institut chráněných území a ochranných pásem se uplatňuje v ochraně vod, 

v ochraně přírody a krajiny a v ochraně ovzduší jako jednotlivých složek životního 

prostředí. Zásadní význam mají chráněná území a ochranná pásma v ochraně vod a 

v ochraně přírody a krajiny. Chráněným územím a ochranným pásmům sloužícím 

k ochraně vod je věnována zbylá část této práce. 

V oblasti ochrany přírody a krajiny hrají instituty chráněných území a 

ochranných pásem významnou a tradiční roli. Chráněná území zajišťují ochranu 

nejvzácnějším a nejzachovalejším částem přírody a krajiny. V rámci ochrany přírody a 

krajiny upravuje ZOPK ucelenou soustavu zvláště chráněných území, k jejichž ochraně 

před vnějšími vlivy lze zřizovat ochranná pásma zvláště chráněných území38. Soustavu 

zvláště chráněných území dle ustanovení § 14 odst. 2 ZOPK tvoří národní parky, 

chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 

přírodní památky a přírodní památky. Jednotlivé kategorie zvláště chráněných území se 

pojmově vzájemně liší charakterem a významem chráněných hodnot nalézajících se na 

jejich území. Základní ochranné podmínky jsou pro jednotlivé kategorie zvláště 

chráněných území stanoveny v ZOPK a bližší podmínky ochrany jsou pak vymezeny ve 

zřizovacích aktech konkrétních zvláště chráněných území. 

V rámci ochrany přírody a krajiny probíhá formou chráněných území a 

ochranných pásem též ochrana rostlinstva a živočišstva. Ochrana druhová se 

prostřednictvím chráněných území a ochranných pásem uskutečňuje zejména ve smyslu 
                                                             
37 Srov. FRANKOVÁ, Martina. Chráněná území a ochranná pásma při ochraně životního prostředí. Acta 
Universitatis Carolinae. Iuridica. 20013-420029-113, str. 15. ISSN 0323-0619. 
38 Srov. ustanovení § 36 ZOPK. 
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zřizování ochranných pásem památných stromů dle ustanovení § 46 odst. 1 ZOPK a 

dále v tom smyslu, že výskyt určitých vzácných druhů může být jedním z důvodů pro 

zřízení zvláště chráněných území dle ZOPK. 

V ochraně ovzduší ve srovnání s ochranou vod a ochranou přírody a krajiny má 

institut chráněných území menší uplatnění. Dle ustanovení § 14 zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, může obec na svém území vyhlásit tzv. „nízkoemisní zónu“. 

Nízkoemisní zóny, v kterých se omezuje provoz motorových vozidel, lze zřídit ve 

zvláště chráněných územích ve smyslu ustanovení § 14 ZOPK, v lázeňských místech 

upravených v ustanovení § 28 lázeňského zákona a pokud dojde k nadměrnému 

zhoršení stavu ovzduší. 

Lze shrnout, že chráněná území a ochranná pásma jsou významnými nástroji 

zvláštní územní ochrany některých složek životního prostředí, neboť slouží k ochraně 

takových součástí životního prostředí, které se vyznačují buď svou původností a 

jedinečností (vzácností), nebo svou vyšší ohrožeností. 
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2 Prameny právní úpravy chráněných území a 

ochranných pásem v ochraně vod 

 Ochrana vod se stejně jako ochrana jiných složek životního prostředí 

uskutečňuje z hlediska práva ve třech úrovních - na úrovni práva mezinárodního, 

unijního a práva národního. 

Na úrovni mezinárodního práva se ochrana vod uplatňuje na základě značného 

počtu mezinárodních smluv. Pro mezinárodněprávní úpravu ochrany vod je typické, že 

jsou mezinárodní smlouvy zpravidla uzavírány na regionální a subregionální úrovni, než 

na úrovni globální. Je to důsledkem toho, že předmětem ochrany mezinárodních smluv 

týkajících se ochrany vod jsou obvykle mezinárodní řeky nebo jezera a stranami 

jednotlivých mezinárodních smluv jsou tak pouze státy, na jejichž území se nachází 

povodí dané řeky nebo jezera.39 

 Mezinárodní spolupráce při ochraně vod se Česká republika účastní ve třech 

rovinách a to v rámci Evropské hospodářské komise OSN40, dále při ochraně povodí 

Labe, Dunaje a Odry a v rámci ochrany hraničních vod.41 

 Jelikož se žádná z mezinárodních smluv na ochranu vod, kterými je Česká 

republika vázána, přímo netýká tématu této práce, nadále se v této části práce věnuji 

pouze pramenům právní úpravy ochrany vod na úrovni Evropské unie a na úrovni 

národní. 

2.1 Prameny unijní právní úpravy chráněných území a ochranných 

pásem na ochranu vod 

Unijní právo životního prostředí obsahuje rozsáhlý souhrn environmentálních 

norem, který značnou měrou ovlivňuje národní normotvorbu nejen členských států ale 

také kandidátských zemí. Prameny práva životního prostředí EU jsou obsaženy v 

primárním i sekundárním právu Unie. Primární právo z tohoto pohledu tvoří především 

                                                             
39Srov. DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 
str. 280. ISBN 978-80-7400-338-7 
40 Základem pro spolupráci na této rovině je Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a 
mezinárodních jezer (Helsinky; 1992), na kterou navazuje Protokol o vodě a zdraví (Londýn; 1999). 
41 Blíže srov. <http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_spoluprace> [Citace: 14. 11. 2013, 10:30] 

http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_spoluprace>
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Smlouva o Evropské unii (dále jen SEU) a Smlouva o fungování Evropské unie (dále 

jen SFEU). Za prameny unijního environmentálního práva jsou též považovány 

mezinárodní úmluvy, k nimž EU přistoupila. Sekundární právo je z největší části 

tvořeno směrnicemi, ale také nařízeními i rozhodnutími. Životní prostředí náleží dle čl. 

4 odst. 2 písm. e) SFEU do oblasti pravomoci sdílené EU a členskými státy.42 Pro 

politiku životního prostředí jsou též zásadní principy subsidiarity43 a integrace44. 

2.1.1 Primární právo 

Smlouva o Evropské unii již ve své preambuli45 zdůrazňuje zásadu udržitelného 

rozvoje a zájem na ochraně životního prostředí a dále určuje jako jeden ze základních 

dílů EU ochranu životního prostředí.46 

Smlouva o fungování Evropské unie obsahuje nejpodstatnější ustanovení 

relevantní pro životní prostředí v ustanoveních Hlavy XX (konkrétně ustanovení čl. 191 

až čl. 193) SFEU s názvem „Životní prostředí“. SFEU kromě obecných cílů, jimiž jsou 

trvale udržitelný rozvoj a vysoká úroveň ochrany47, zakotvuje v čl. 191 odst. 1 další 

čtyři základní specifické cíle politiky Unie v oblasti životního prostředí. Těmito cíly 

jsou udržení, ochrana a vylepšování stavu životního prostředí, ochrana lidského zdraví, 

rozumné využívání přírodních zdrojů a podpora opatření na mezinárodní úrovni k řešení 

regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, především opatření proti 

změně klimatu. Dále jsou v ustanovení čl. 191 odst. 2 SFEU vymezeny zásady, kterými 

je nutno se řídit při tvorbě a realizaci legislativních opatření v oblasti životního 

prostředí. Jedná se o princip předběžné opatrnosti a s ním úzce související princip 

prevence, o zásadu odvracení ohrožení či poškození životního prostředí především u 

jejich zdroje a též o princip znečišťovatel platí. Při vytváření a aplikaci norem životního 
                                                             
42Srov. DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 
str. 149-151. ISBN 978-80-7400-338-7 
43 Srov. ustanovení čl. 5 odst. 3 SEU, jež stanoví, že princip subsidiarity spočívá v tom, ze EU jedná 
v oblastech nespadajících do její výlučné pravomoci pouze tehdy, nelze-li zamýšlených cílů uspokojivě 
dosáhnout opatřeními na úrovni jednotlivých členských států, ale je jich možné lépe dosáhnout na úrovni 
Unie. 
44 Srov. ustanovení čl. 11 SFEU, které vyjadřuje nutnost promítnutí požadavků politiky životního 
prostředí do ostatních politik EU. 
45 Srov. preambuli SEU, která mimo jiné uvádí: „odhodláni podporovat hospodářský a sociální rozvoj 
svých národů s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje a v rámci dotvoření vnitřního  trhu a posilování 
soudržnosti a ochrany životního prostředí…“ 
46 Srov. ustanovení čl. 3 odst. 3 SEU. 
47 Srov. ustanovení čl. 191 odst. 2 SFEU. 
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prostředí je nutné zpravidla zohlednit čtyři podmínky stanovené v čl. 191 odst. 3 SFEU. 

V žádné jiné politice EU se podobné korektivy nevyskytují. Přihlížet je třeba 

k dosaženým poznatkům vědy, ke stavu životního prostředí v různých regionech, dále 

k potencionálnímu prospěchu a nákladům případné realizace či neuskutečnění daného 

opatření a také k ekonomickému a sociálnímu rozvoji.48 

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

aplikovatelná. Na rozdíl od některých jiných ustanovení SFEU, která lze aplikovat 

přímo, není stanoven bezprostředně zákaz znečišťování nebo povinnost znečišťovatele 

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

náplň v rámci sekundární legislativy.“49 

2.1.2 Sekundární právo 

 V oblasti vodní politiky EU nebylo přijato dosud žádné nařízení. Ochrana vod je 

výhradně upravena formou směrnic a rozhodnutí. Od poloviny 70. let 20. století byla 

postupně přijímána řada těchto opatření50, která ovšem řešila pouze jednotlivé dílčí 

problémy. Tímto způsobem se špatný stav vod nedařilo účinně napravovat, a proto od 

počátku let 90. Evropské společenství počalo hledat jiné komplexní řešení. Výsledkem 

této snahy bylo přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EHS, 

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

Directive, dále též „WFD“), která vstoupila v platnost dne 22. prosince roku 2000.51 

 Směrnice nahlíží na vodní hospodářství z celkového hlediska a jeho hlavním 

cílem je zabránit jakémukoli zhoršení vodních útvarů a chránit a zlepšit stav vodních 

                                                             
48 DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. str. 
158-164. ISBN 978-80-7400-338-7 
49 DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. str. 
150. ISBN 978-80-7400-338-7 
50 Těmito opatřeními jsou např.: Směrnice Rady 75/440/EEC o požadované jakosti povrchové vody 
určené pro odběr pitné vody v členských státech, Směrnice Rady 76/160/EEC o jakosti vody pro koupání, 
Rozhodnutí Rady 77/795/EEC ustavující společný postup pro výměnu informací o jakosti povrchových 
sladkých vod ve Společenství, Směrnice Rady 78/659/EEC o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu 
nebo zlepšení podpory života ryb, Směrnice Rady 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod, 
Směrnice Rady 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů či 
Směrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu atd. 
51 Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v České republice. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí ČR, 2004. S. 4-5. ISBN 80-7212-273-8 
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ekosystémů a přilehlých mokřadů.  Zaměřuje se na podporu udržitelného užívání vod a 

bude přispívat ke zmírnění následků záplav a suchých období.52  

 Správa a ochrana vod je uspořádána podle říčních povodí, což nejlépe odpovídá 

přírodním podmínkám. Úprava obsažená ve WFD se vztahuje na vnitrozemské 

povrchové i podzemní vody a také na vody brakické a pobřežní. Nově zakotvuje 

kombinovaný přístup ke kontrole znečištění, určení hodnot imisních a emisních limitů a 

stanovení cílů v oblasti vod. Podle WFD by spotřebitel měl hradit skutečnou cenu 

nákladů spojených s užíváním vody a široké veřejnosti by mělo být umožněno zapojení 

do rozhodování v oblasti vodní politiky.53 

Rámcová směrnice vodní politiky ve svém ustanovení čl. 6 odst. 1 také ukládá 

povinnost členským státům zřídit registr chráněných oblastí a do něj zařadit oblasti 

vyžadující zvláštní ochranu, které byly zřízeny podle předpisů Společenství k ochraně 

povrchových a podzemních vod nebo stanovišť druhů a rostlin přímo závislých na 

vodě54, což je jedním z projevů integrovaného přístupu k ochraně vod prosazovaného 

WFD. Do registru mají být zařazeny také vodní útvary v určité míře využívané nebo 

potencionálně využitelné k odběru pitné vody.55 Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 WFD tyto 

vodní útvary členské státy vymezí pro každou oblast povodí a intenzivněji využívané 

vodní útvary též průběžně monitorují. Členské státy zajistí ochranu těchto vodních 

útvarů nutnou k tomu, aby v nich nedocházelo k zhoršování kvality vody. Pro tento účel 

mohou členské státy stanovit daným vodním útvarům ochranná pásma.56 

Hlavním cílem směrnice je dosažení „dobrého stavu“ veškerých vod, který je 

v ní pro jednotlivé typy vodních útvarů definován. Neboť je WFD jednou 

z nejsložitějších směrnic a rámcově upravuje celou oblast životního prostředí, je její 

implementace rozvržena do několika fází zahrnující období až do roku 2027. 

                                                             
52 CHAVE, Peter. Rámcová směrnice vodní politiky – zavádění. Londýn: IWA Publishing of Alliance 
House, 2001. str. 7. 
53Srov. Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v České republice. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí ČR, 2004. S. 6-7. ISBN 80-7212-273-8 
54 Viz. Příloha IV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
55 Srov. ustanovení čl. 6 odst. 2 WFD. 
56 Srov. ustanovení čl. 7 odst. 3 WFD. 
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S ohledem na téma této práce je ze směrnic sloužících k řešení dílčích problémů 

ochrany vod na úrovni EU významná směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů tzv. nitrátová směrnice, která nabyla 

platnost dne 19. prosince 1991. Cíl nitrátové směrnice spočívá v dosažení snížení 

kontaminace vod dusičnany pocházejícími ze zemědělských zdrojů a ve snaze nadále 

předcházet tomuto typu znečišťování vod.57 

Za účelem dosažení uvedeného cíle jsou členské státy povinny stanovit jako 

ohrožené oblasti ta území, jež jsou odvodňována do vod znečištěných a ohrožených 

znečištěním dusičnany v míře stanovené nitrátovou směrnicí.58 Pro vymezené ohrožené 

oblasti členské státy stanoví zvláštní právní režim spočívající v přísnější regulaci 

hospodaření s hnojivy a v úpravě dalších činností, označený v nitrátové směrnici jako 

akční program. Akční program může být jednotný pro všechny ohrožené oblasti daného 

členského státu, nebo mohou být vymezeny rozdílné akční programy pro jednotlivé 

ohrožené oblasti. Vymezení ohrožených oblastí i akční programy podléhají pravidelné 

revizi ve čtyřletých intervalech na základě informací získaných povinným 

monitoringem. Pro celé území státu je pak nutné stanovit tzv. zásady správné 

zemědělské praxe, jež jsou však založeny na principu dobrovolnosti.  

Jako hlavní prostředek k snížení a k předcházení znečištění vod dusičnany ze 

zemědělských zdrojů tedy byla v nitrátové směrnici stanovena povinnost pro členské 

státy v oblastech se zvýšenou koncentrací dusíku ve vodách vymezit chráněná území se 

zvláštním ochranným režimem, který spočívá ve stanovení právně závazných pravidel 

regulujících hospodaření s dusíkatými látkami při zemědělské výrobě. 

2.2 Prameny české právní úpravy chráněných území a ochranných 

pásem v ochraně vod 

2.2.1 Vývoj právní úpravy ochrany vod 

 Kořeny vodního práva sahají až do římského práva, které v nemalé míře 

ovlivnilo vývoj českého vodního práva především v 19. a na počátku 20 století. Již do 

Vladislavského zřízení z roku 1500 bylo z římského práva přejato pojetí veřejnosti 
                                                             
57 Srov. ustanovení čl. 1 nitrátové směrnice. 
58 Srov. ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 nitrátové směrnice. 
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tekoucích vod. Také Obnovená zřízení zemská Ferdinanda II. z roku 1627 a pozdější 

Rakouský všeobecný občanský zákoník vydaný roku 1811 obsahovaly vodoprávní 

ustanovení, která splavné řeky prohlašovala za veřejný statek.59 

 V roce 1869 byl přijat říšský vodní zákon č. 93/1869 ř. z., který byl ovšem pouze 

rámcovým zákonem, a proto obsahoval zmocňovací ustanovení, podle kterých měly 

zemské sněmy přijmout detailnější vodní zákony zvlášť pro Čechy, Moravu i Slezsko.60 

Tyto zemské zákony, které se lišily pouze v určitých podrobnostech, dělily vody na 

veřejné a soukromé. Moravský zemský zákon a slezský zemský zákon byly zrušeny 

v roce 1942 vládním nařízením č. 305/1942 sb., kterým byla rozšířena působnost 

českého zemského zákona na celé území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. 

Český zemský zákon zůstal v platnosti až do přijetí zákona č. 11/1955 sb. o vodním 

hospodářství, jehož působnost zahrnovala již celou Československou republiku.61 Tento 

právní předpis byl poplatný sociálněekonomickým poměrům tehdejší doby. „Projevila 

se v něm existence centrálního plánování včetně plánovitého usměrňování hospodaření 

s vodními zdroji, nadřazenost veřejných zájmů zájmům jednotlivců a důraz na 

administrativní nástroje ochrany vod.“62 Užívání vod rozděloval na obecné a zvláštní a 

také nově zavedl institut „ochranných území“63 sloužících k ochraně vodních zdrojů. 

 V roce 1973 byla přijata nová úprava vodního práva a tou byl zákon č. 138/1973 

sb. o vodách (vodní zákon), který byl již moderní a kvalitní normou. Vedle právní 

úpravy ochranných pásem vodních zdrojů tento předpis zavedl též institut chráněných 

oblastí přirozené akumulace vod. Tento zákon platil až do roku 2001, kdy byl vydán 

současně platný vodní zákon, který z předešlé právní úpravy v mnohém vychází. 

                                                             
59 Viz. KULT, Arnošt. Stručný úvod do římského vodního práva a jeho zásad. Vodní hospodářství. 2008, 
roč. 58, č. 4. str. 132. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh04-2008.pdf>. 
60 Stalo se tak přijetím českého zákona zemského č. 71/1870 čes. Z. z., „o tom, kterak lze vodu užívati, jí 
svozovati a jí se brániti“, moravského zákona zemského č. 65/1870 mor. Z. z., „o používání i provádění 
vod a obraně proti nim“ a slezského zákona zemského č. 51/1870 slez. Z. z., „o užívání a provádění vod i 
obraně proti nim“.  
61 Srov. KULT, Arnošt. Vodní právo v Českých zemích v období 1870- 1955. Vodní hospodářství. 2008, 
roč. 58, č. 11. str. 404-408. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh11-2008.pdf>. 
62 Viz. DUDOVÁ, Jana. Právo životního prostředí 2. díl. 2. vydí. Brno: Masarykova univerzita, 2006. str. 
70. ISBN 80-210-3978-7. 
63 Srov. ustanovení § 14 zákona č. 11/1955 sb. o vodním hospodářství; Jejich ekvivalentem v současné 
právní úpravě jsou „ochranná pásma vodních zdrojů“ upravená v § 30 zákona č. 254/2001 sb. o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon). 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh04-2008.pdf>
http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh11-2008.pdf>
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2.2.2 Prameny platné právní úpravy ochrany vod 

 Ochrana životního prostředí obecně, a tedy i ochrana jedné z jeho složek vody, 

má v českém právu základ v Ústavě České republiky (dále jen „Ústava“) a především 

v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“). 

Ústava se k ochraně životního prostředí hlásí ve své preambuli vyjádřením 

odhodlání společně chránit „zděděné přírodní bohatství“ a dále ustanovením čl. 7, kde 

je zakotvena povinnost státu: „dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství.“  „Ustanovení jako jediné v celé Ústavě (vedle preambule, která 

mluví o přírodním bohatství) reflektuje ekologický aspekt, a to jako zájem, který má stát 

povinnost zohlednit při každé činnosti státu (což je jinými slovy průřezová, integrovaná 

či horizontální ochrana).“64 

Listina obsahuje samostatný článek věnovaný ochraně životního prostředí. Tím 

je článek 35 Listiny, který každému zaručuje právo na příznivé životní prostředí a právo 

na včasné a úplné informace o životním prostředí. Právo na příznivé životní prostředí 

náleží mezi základní lidská práva a týká se ze své podstaty pouze fyzických osob. 

Domáhat se ho lze ale pouze v návaznosti na zákony, které Listinu provádějí, nikoliv 

přímo.65 

Ustanovení čl. 35 odst. 3 Listiny dále stanoví pro každého, a to jak pro fyzické, 

tak i právnické osoby, zákaz ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí nad rámec 

určený zákonem. Zákonem se tedy vymezí hranice, po které je ještě znečišťování 

životního prostředí přípustné, neboť úplný zákaz poškozování životního prostředí není 

možný.66 

„Zmíněná ustanovení Ústavy a zejména Listiny základních práv 

a svobod mají pro ochranu životního prostředí mimořádný význam. 

Skýtají ústavní podporu ekologické legislativě, dávají jí základní 

                                                             
64Viz. SLÁDEČEK, Vladimír; MIKULE, Vladimír; SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky: 
komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. str. 67. ISBN 978-80-7179-869-9. 
65 DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 
str. 48. ISBN 978-80-7400-338-7. 
66 Blíže srov. PAVLÍČEK, Václav. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a podstatně 
rozš. vyd. Praha: Linde, 2002. str. 280-281. ISBN 80-7201-391-2. 
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směr a mohou být využita i k prosazování práva životního prostředí  

prostřednictvím Ústavního soudu.“67 

Hlavním pramenem vnitrostátního práva týkajícího se ochrany vod na úrovni 

běžných zákonů je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále 

jen vodní zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002. 

Vodní zákon nenahradil pouze zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ale také zákon 

č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství a zákon č. 58/1958 Sb., o 

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

zákona o vodách již nový vodní zákon neobsahuje úpravu oblasti zásobování pitnou 

vodou a odkanalizování, která je nyní upravena samostatným zákonem č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích.68 

Vodní zákon byl od svého přijetí pozměněn více jak dvěma desítkami 

novelizací. Mezi významné novely především patří zákon č. 20/2004 Sb., kterým se 

mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému (dále jen „euronovela“), účinný ode dne 23. ledna 2004. Jak 

označení novely napovídá, hlavním smyslem „euronovely“ bylo zajištění úplné 

harmonizace českého vodního práva s legislativou tehdejších Evropských společenství. 

„Novela byla zároveň využita také k zapracování některých změn, které vyplynuly 

jednak z dvouletých zkušeností vodoprávních úřadů s využíváním nového zákona a také 

požadavků samosprávy na úpravu ustanovení o povodňových situacích, které si 

vyžádala zkušenost z katastrofální povodně v roce 2002.“69 

Další velmi důležitou novelu představuje zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále též 

„velká novela“ vodního zákona), jenž nabyl účinnosti dne 1. srpna 2010. Cílem velké 

novely vodního zákona bylo napravit nedokonalosti vodního zákona zjištěné při jeho 

aplikaci vodoprávními úřady a také přizpůsobit vodní zákon novým vědeckým 

                                                             
67 DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 
str. 49. ISBN 978-80-7400-338-7 
68 DUDOVÁ, Jana. Právo životního prostředí 2. díl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. str. 71. 
ISBN 80-210-3978-7 
69Viz. PUNČOCHÁŘ, Pavel. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem. 3. vyd. se změnami. Praha: Sondy, 2004. str. 12. ISBN 80-86846-00-8. 
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poznatkům a celkovému technickému vývoji. Velká novela vodního zákona 

transponovala nové směrnice EU a snažila se zdokonalit transpozici Rámcové směrnice 

vodní politiky EU č. 2000/60/ES. Byly provedeny také rozsáhlé změny vodního zákona 

v oblasti správního trestání. Především byla do vodního zákona doplněna právní úprava 

skutkových podstat přestupků, které byly do té doby obsaženy v zákonu č. 200/1990 

Sb., o přestupcích.70 Naposledy byl vodní zákon podstatněji pozměněn ke dni 1. ledna 

2013 zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), a některé související zákony. 

„Vodní zákon je normou s širokou působností71 a ve svém účelu a předmětu 

zajišťuje vyváženost dvou základních veřejných zájmů v oblasti vod, a to zájem na jejich 

užívání a zájem na jejich ochraně.“72 

Vodní zákon se kromě povrchových a podzemních vod částečně vztahuje i na 

vody další, které sice mají charakter povrchových či podzemních vod, ale platí pro ně 

zvláštní režim, protože jsou upraveny i jinými zvláštními zákony. Patří do působnosti 

vodního zákona, pouze pokud tak vodní zákon výslovně stanoví73, nebo pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak74. Zvláštní režim těchto vod odpadá, spojí-li se s vodami 

povrchovými či podzemními.75 

Z vodního zákona je vzhledem k tématu této práce nejpodstatnější hlava V. části 

první vodního zákona. Hlava V. vodního zákona, nazvaná „Ochrana vodních poměrů a 

vodních zdrojů“, však upravuje nejen instituty zvláštní územní ochrany vod, jimiž jsou 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod, území chráněná pro akumulaci povrchových 

                                                             
70Srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: po novele zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od 
1. 8. 2010 s komentářem. Praha: Sondy, 2011. str. 9-12. ISBN 978-80-86845-39-2.  
71 Srov. ustanovení § 1 odst. 2 vodního zákona 
72 Viz. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona 
k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 12 ISBN 978-80-86846-48-8. 
73 Dle ustanovení § 4 odst. 1 vodního zákona jsou jimi vody, které jsou vyhrazenými nerosty podle 
horního zákona a též přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod dle lázeňského zákona. 
74 Podle ustanovení § 4 odst. 2 vodního zákona se jedná o vody mající charakter vod důlních dle horního 
zákona. 
75Srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona 
k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 20-22 ISBN 978-80-86846-48-8 a také blíže srov. DUDOVÁ, Jana. 
Právo životního prostředí 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. str. 75-76. ISBN 80-
210-3978-7. 
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vod, zranitelné oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů, ale též obecnou územní 

ochranu vod76 a instituty tzv. „zvláštní ochrany vodních útvarů“.  

Zvláštní ochrana vodních útvarů se od územní ochrany vod liší tím, že nechrání 

území související určitým způsobem s vodami, ale vodní útvary jako takové, tedy pouze 

vodu samotnou. Zvláštní ochrana je poskytována povrchovým vodám určeným ke 

koupání, povrchovým vodám vhodným pro život a reprodukci ryb a určitým vodním 

útvarům povrchových vod v citlivých oblastech. Tyto případy zvláštní ochrany vodních 

poměrů tedy nenaplňují základní znaky chráněných území ani ochranných pásem, a 

proto se jim v této práci dále nevěnuji. 

Institut ochranného pásma je ve vodním zákoně dále užit v souvislosti 

s ochranou vodního díla.77 Vzhledem k povaze vodního díla78 však ochranná pásma 

vodních děl patří spíše mezi ochranná pásma technické infrastruktury a jejich bližší 

rozbor by tak byl nad rámec tématu této práce.79 

Charakter chráněných území mají též „záplavová území“, která jsou definována 

v ustanovení § 66 vodního zákona jako „administrativně určená území, která mohou být 

při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou“. V rámci záplavových území se 

v zastavěných územích vymezují jejich aktivní zóny dle nebezpečnosti povodňových 

průtoků. Záplavová území i jejich aktivní zóny stanovují vodoprávní úřady formou 

opatření obecné povahy80 na návrh správců daných vodních toků. V aktivní zóně 

záplavových území jsou ochranné podmínky vymezeny v ustanovení § 67 odst. 1 a 2 

vodního zákona a ve zbylých částech záplavových území je vymezují vodoprávní úřady 

formou OOP81. Ochranný režim spočívá v zákazu stavební činnosti a činností, v jejichž 

důsledku by mohlo dojít k zhoršení průtoku povodňových vod. Smyslem záplavových 

území je zajištění bezproblémového průtoku povodňových vod a předcházení vzniku 

škod na zdraví, majetku i životním prostředí způsobených povodní. Neboť institut 
                                                             
76 Srov. ustanovení § 27 vodního zákona, které pro všechny vlastníky pozemků stanoví povinnost zabránit 
zhoršování vodních poměrů na jejich pozemcích, tedy povinnost zabránit především zhoršení odtokových 
poměrů, erozi půdy v důsledku působení vody a též povinnost přispívat ke zvýšení retenční schopnosti 
krajiny. 
77 Srov. ustanovení § 58 odst. 3 vodního zákona. 
78 Srov. ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona. 
79 Obdobně to platí pro úpravu ochranných pásem vodovodních řadů a kanalizačních stok, obsažené 
v ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích. 
80 Srov. ustanovení § 66 odst. 7 vodního zákona. 
81 Srov. ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona. 
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záplavových území souvisí především s ochranou před povodněmi a ochrany vod 

v užším smyslu se týká pouze zprostředkovaně, blíže se tomuto institutu v této práci 

nevěnuji. 

Vedle vodního zákona představuje důležitý pramen právní úpravy zvláštní 

územní ochrany vod zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon. Lázeňský zákon jako 

důležitý nástroj ochrany specifických vodních zdrojů, tedy přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod, obsahuje úpravu ochranných pásem těchto zdrojů.82 

K provedení vodního zákona i lázeňského zákona je v platnosti též řada 

podzákonných právních předpisů, které mají jak formu nařízení vlády, tak formu 

vyhlášky příslušného ministerstva. V oblasti zvláštní územní ochrany vod jsou jimi 

zejména podzákonné právní předpisy, kterými se zřizují konkrétní chráněná území či 

ochranná pásma. O těchto aktech bude blíže pojednáno v souvislosti s jednotlivými 

instituty zvláštní územní ochrany vod. 

 Je nutné podotknout, že voda není předmětem ochrany pouze jako samostatná 

složka životního prostředí, ale také jako nezbytná součást ekosystémů. Jako taková je 

voda chráněna i jinými zvláštními zákony sloužícími k ochraně životního prostředí. 

Vodám je například poskytována ochrana jako součásti systému ekologické stability 

v území nebo součásti významných krajinných prvků zákonem o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jako součásti lesní či zemědělské půdy zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o doplnění a změně některých zákonů (lesní zákon), a zákonem č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu.83  

                                                             
82 Srov. ustanovení § 21 a násl. lázeňského zákona. 
83 DUDOVÁ, Jana. Právo životního prostředí 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 
str. 74-75. ISBN 80-210-3978-7. 
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3 Chráněná území na ochranu vod v ČR 

3.1 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

 Institut chráněných oblastí přirozené akumulace vod (dále též CHOPAV) byl do 

právního řádu zaveden již zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)84. Stávající 

vodní zákon č. 254/2001 Sb. obsahuje úpravu CHOPAV v ustanovení § 28 a 

z předchozí úpravy do značné míry vychází. 

3.1.1 Pojem, funkce a stanovení chráněných oblastí přirozené akumulace 

vod  

 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou definovány v ustanovení § 28 

odst. 1 vodního zákona jako: „oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou 

přirozenou akumulaci vod“85. 

 Základním definičním znakem CHOPAV je jejich územní charakter. Jedná se o 

zvlášť vymezenou část území. Dalším určujícím znakem CHOPAV jsou vhodné 

přírodní podmínky, které podporují schopnost těchto území přirozeným způsobem 

významně akumulovat povrchové a podzemní vody. Nezbytným rysem CHOPAV je 

pak skutečnost, že k významné přirozené akumulaci vod v těchto územích skutečně 

dochází. 

 Zvláštní hodnota či vlastnost, pro kterou se daná území vyhlašují za chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod, spočívá v přírodních podmínkách těchto území 

vytvářejících značný potenciál pro významnou přirozenou akumulaci vod. Hlavní 

funkcí a smyslem CHOPAV, resp. jejich zvláštního ochranného režimu, je zachování 

zmíněných přírodních podmínek zvláště vhodných pro přirozenou akumulaci vod a tím 

také zachování samotné akumulace vod v těchto územích a to nejen z její kvantitativní, 

nýbrž také kvalitativní stránky. 

 Primárním předmětem ochrany v případě CHOPAV je jednoznačně voda jako 

jedna ze základních složek životního prostředí. Chráněné oblasti přirozené akumulace 

                                                             
84 Srov. ustanovení § 18 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). 
85 Shodně byly CHOPAV definovány v zákonu č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). 
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vod samozřejmě přispívají k ochraně také dalších složek životního prostředí, vzhledem 

k obsahu zákazů upravených v ustanovení § 28 odst. 2 vodního zákona zejména 

k ochraně lesa a půdy. Tyto složky životního prostředí podléhají v CHOPAV zvýšené 

ochraně pouze z důvodu zajištění ochrany primárnímu předmětu ochrany, kterou je 

voda. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod lze tedy vzhledem k výše uvedenému 

označit za nástroj zvláštní územní a složkové ochrany životního prostředí. 

 Ke stanovení CHOPAV formou nařízení je dle ustanovení § 28 odst. 1 vodního 

zákona zmocněna vláda. V současné době je na území České republiky vymezeno 

celkem 19 chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Všechny tyto CHOPAV byly 

zřízeny za účinnosti předchozího vodního zákona č. 138/1973 Sb. formou vládního 

nařízení. 

Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech 

přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, 

Šumava a Žďárské vrchy, dále o nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech 

přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, 

Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky a o vládní nařízení č. 85/1981 Sb., o chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská 

křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. 

Všechna tři uvedená vládní nařízení o CHOPAV zůstala beze změn v platnosti i 

po přijetí stávajícího vodního zákona č. 254/2001 Sb. a doposud nebyla stávající 

zákonné úpravě přizpůsobena. Nadále tedy vládní nařízení o CHOPAV zůstávají zčásti 

v nesouladu s vodním zákonem i ústavním pořádkem. (viz níže) 

Územně jsou CHOPAV vymezena dvojím způsobem. Chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod vyhlášené nařízením vlády č. 10/1979 Sb. a nařízením vlády 

č. 85/1981 Sb. jsou územně vymezené popisem svých hranic86, který je obsažen 

v příslušných přílohách těchto nařízení. Hranice CHOPAV, vyhlášených nařízením 

                                                             
86 Srov. ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 10/1979 Sb. a ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 
85/1981 Sb. 
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vlády č. 40/1978 Sb., jsou odvozovány87 od vymezení hranic stejnojmenných 

chráněných krajinných oblastí88 nacházejících se na těchto územích. 

Nejasné je vymezení hranic CHOPAV Krkonoše, které by dle ustanovení § 1 

odst. 2 nařízení vlády č. 40/1978 Sb. měly být stanoveny shodně s vymezením hranic 

stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. Problém tkví v tom, že chráněná krajinná oblast 

Krkonoše neexistuje a ani v době přijetí vládního nařízení č. 40/1978 Sb. neexistovala. 

Je jistě zřejmé, že hranice CHOPAV Krkonoše zamýšlela vláda vymezit shodně 

s hranicemi Krkonošského národního parku, ale tento svůj úmysl v ustanovení § 1 odst. 

2 nařízení vlády č. 40/1978 Sb. vláda výslovně neupravila. Jedná se o zjevnou 

nesprávnost ve stanovení hranic CHOPAV Krkonoše. Jelikož lze však úmysl vlády 

stanovit hranice CHOPAV Krkonoše shodně s hranicemi Krkonošského národního 

parku považovat za zjevný a v zásadě nerozporný, domnívám se, že nesprávnost 

stanovení hranic CHOPAV Krkonoše obsaženou v ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády 

č. 40/1978 Sb. je možné překonat výkladem pomocí argumentum e ratione legis89 

(výklad dle úmyslu zákonodárce) ve spojení s argumentum reductione ad absurdum90. 

V ustanovení § 1 odst. 2 nařízení č. 40/1978 Sb. se dále uvádí, že: „mapy chráněných 

vodohospodářských oblastí jsou uloženy u okresních národních výborů, v jejichž územní 

působnosti tyto oblasti jsou“. Přestože nejsou mapy přímou součástí vládního nařízení, 

mohou být jistým vodítkem při určování hranic CHOPAV Krkonoše.91 Domnívám se 

však, že by bylo v rámci zachování právní jistoty de lege ferenda vhodné nesprávnost 

v stanovení CHOPAV Krkonoše odstranit novým vyhlášením CHOPAV Krkonoše 

s jednoznačným vymezením hranic. 

3.1.2 Ochranný režim chráněných oblastí přirozené akumulace vod 

 Základní ochranný režim chráněných oblastí přirozené akumulace vod je 

stanoven v ustanovení § 28 odst. 2 vodního zákona výčtem činností a zásahů, jež jsou 

na území CHOPAV zakázány. Konkrétní ochranný režim jednotlivých chráněných 

                                                             
87 Srov. ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 40/1978 Sb. 
88 Jedná se o institut náležející mezi zvláště chráněná území dle ZOPK upravený v ustanovení § 25 a násl. 
ZOPK. 
89 Viz KNAPP, Viktor. Teorie práva. vyd. 1. Praha: Beck, 1995. str. 171. ISBN 80-7179-028-1. 
90 Viz KNAPP, Viktor. Teorie práva. vyd. 1. Praha: Beck, 1995. str. 173. ISBN 80-7179-028-1. 
91 Srov. FRANKOVÁ, Martina. Chráněná území a ochranná pásma při ochraně životního prostředí. Acta 
Universitatis Carolinae. Iuridica. 20013-420029-113, str. 19-20. ISSN 0323-0619. 
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oblastí přirozené akumulace vod je zmocněna vymezit vláda nařízením, ve kterém 

stanoví rozsah zákazů činností a zásahů, jež jsou vyjmenovány v ustanovení § 28 odst. 2 

vodního zákona. 

Základní ochranný režim CHOPAV spočívá v zákazech takových činností a 

zásahů na jejich územích, které by mohly mít negativní vliv na schopnost daného území 

významně akumulovat jak podzemní, tak povrchové vody a tím i na samotné množství a 

kvalitu vody akumulované v těchto územích. Za tímto účelem je v chráněných oblastech 

přirozené akumulace vod v ustanovení § 28 odst. 2 vodního zákona v rozsahu 

vymezeném vládou stanoven zákaz:  

- zmenšování rozlohy a odvodňování lesních pozemků; 

- odvodňování zemědělských pozemků; 

- těžba rašeliny; 

- těžba nerostů povrchovým způsobem a realizace jiných zemních prací, jež by 

měly za následek odkrytí souvislé hladiny podzemních vod; 

- těžba radioaktivních surovin a jejich další zpracování; 

- ukládání radioaktivních odpadů a 

- ukládání oxidu uhličitého do hydrogeologických struktur s využitelnými 

zásobami podzemních vod. 

 Je zjevné, že zákonodárce při stanovení ochranného režimu CHOPAV 

v ustanovení § 28 odst. 2 vodního zákona do značné míry vycházel z úpravy 

ochranných podmínek jednotlivých CHOPAV obsažené v nařízeních vlády, kterými 

byly CHOPAV zřízeny za účinnosti předchozího vodního zákona č. 138/1973 Sb. Do 

stávajícího vodního zákona č. 254/2001 Sb. ovšem nebyly zahrnuty zákazy všech 

činností, které obsahují nařízení vlády o zřízení CHOPAV. Tím, že nařízení vlády o 

stanovení CHOPAV zůstaly beze změn v platnosti i po přijetí stávajícího vodního 

zákona, dostala se určitá ustanovení těchto nařízení vlády do nesouladu s vodním 

zákonem i ústavním pořádkem. Do vodního zákona konkrétně nebyla z nařízení vlády 
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zřizujících CHOPAV převzata úprava výstavby určitých zemědělských a průmyslových 

staveb92 a zřizování skládek městských a průmyslových odpadů93. 

 Výčet činností a zásahů zakázaných v CHOPAV obsažený v ustanovení § 28 

odst. 2 vodního zákona je taxativní (uzavřený). Vláda je pouze zmocněna nařízením 

vymezit rozsah, v jakém jsou tyto činnosti v jednotlivých CHOPAV zakázány, nikoliv 

stanovit další zakázané činnosti. Zmiňovaná zákazy určitého druhu výstavby a omezení 

týkající se zřizování skládek městských a průmyslových odpadů, které jsou obsaženy 

v nařízeních vlády stanovujících CHOPAV, přesahují rámec vodního zákona v tom 

smyslu, že je nelze podřadit pod zákazy taxativně vypočtené v ustanovení § 28 odst. 2 

vodního zákona. Ustanovení obsahující uvedené zákazy jsou proto v rozporu s vodním 

zákonem a také s ustanovením čl. 78 Ústavy a ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny. 

Ustanovení čl. 78 Ústavy stanoví, že vláda je oprávněna vydávat nařízení k provedení 

zákona a v jeho mezích. Dle ustanovení čl. 4 odst. 1je povinnosti možno ukládat jen na 

základě zákona a v jeho mezích. V daném případě byly meze zákona zjevně překročeny. 

 Jedná se tedy o právní úpravu v rozporu se zákonem, tedy o právní úpravu 

soudně nevymahatelnou. Soudy jsou totiž dle ustanovení čl. 95 odst. 1 Ústavy při svém 

rozhodování vázány pouze zákonem a mezinárodní smlouvou, jež je součástí právního 

řádu. Soudy jsou dle téhož ustanovení také oprávněny při rozhodování posoudit soulad 

podzákonných právních předpisů se zákonem nebo mezinárodní smlouvou, jež je 

součástí právního řádu. V případě, že soud dojde k závěru, že podzákonný právní 

předpis nebo jeho část je v rozporu se zákonem, je soud oprávněn tento podzákonný 

právní předpis, případně jeho část, v daném případě neaplikovat. Posouzení 

podzákonného právního předpisu v dané věci soudem nemá žádný vliv na platnost nebo 

účinnost daného podzákonného právního předpisu.94 Správní orgány, jež nejsou 

oprávněny posuzovat soulad podzákonných právních předpisů se zákonem, jsou tedy 

daným podzákonným právním předpisem vázány i nadále. 

                                                             
92 Jedná se např. o výkrmny prasat, skladů ropných látek, tepelných elektráren na tuhá paliva atd.; 
vymezení zakázaných staveb není u všech nařízení vlády shodné. 
93 Srov. ustanovení § 3 nařízení vlády č. 40/1978 Sb.; dále ustanovení § 3 nařízení vlády č. 10/1979 Sb. a 
také ustanovení § 3 nařízení vlády č. 85/1981 Sb. 
94 K tomu podrobně srov. SLÁDEČEK, Vladimír; MIKULE, Vladimír; SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava 
České republiky: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. str. 779-783. ISBN 978-80-7179-869-9. 
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Vzhledem k uvedenému se domnívám, že by bylo de lege ferenda žádoucí, 

ustanovení upravující zákazy výstavby některých zařízení a zřizování skládek 

městských a průmyslových odpadů na území chráněných oblastí přirozené akumulace 

vod, která jsou obsažena v jednotlivých nařízeních vlády o stanovení CHOPAV, 

výslovně zrušit prostřednictvím novelizací těchto vládních nařízení. 

Další zákazy upravené v nařízeních vlády o stanovení CHOPAV nejsou 

v rozporu s vodním zákonem, neboť v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 vodního 

zákona vymezují rozsah tam vypočtených zákazů nebo mají pouze deklaratorní povahu 

v tom smyslu, že pouze stanovují zákaz, který je zakotven již vodním zákonem. 

Ze zákazů vypočtených v ustanovení § 28 odst. 2 vodního zákona je MŽP 

oprávněno za podmínky předchozího souhlasu vlády povolit výjimky.95 Ministerstvo 

životního prostředí jako ústřední správní úřad uděluje výjimku v řízení zahájeném na 

základě žádosti formou individuálního správního aktu (rozhodnutí). Předchozí souhlas 

k vydání rozhodnutí o povolení výjimky uděluje ministerstvu životního prostředí vláda 

jako kolektivní vrcholný orgán výkonné moci, který není správním úřadem. Vláda tak 

činí formou usnesení, kterým je MŽP jako vládě podřízený vykonavatel státní správy 

vázáno.96 Obecně se nejedná o obvyklé legislativní řešení, avšak v oblasti ochrany 

životního prostředí se lze setkat s obdobným řešením udělování výjimek ze zákazů 

tvořících ochranný režim zvláště chráněných území.97 Legitimním důvodem pro takový 

postup při udělování výjimek ze zákazů v CHOPAV je značný význam chráněných 

oblastí přirozené akumulace vod pro ochranu vodních poměrů a zachování vodních 

zdrojů na celorepublikové úrovni. Jednotlivé CHOPAV nemají vliv pouze na vodní 

poměry na jejich území, ale zpravidla ovlivňují vodní poměry také v nadregionálním 

měřítku. 

U chráněných oblastí přirozené akumulace vod je nutné upozornit na četné 

případy překrývání těchto chráněných území se zvláště chráněnými územími zřízenými 

dle ZOPK, zejména s chráněnými krajinnými oblastmi a s národními parky. Zjevné je to 

především, s ohledem na výše popsaný způsob vymezení jejich hranic, u CHOPAV 

                                                             
95 Srov. ustanovení § 28 odst. 3 vodního zákona. 
96 Srov. HENDRYCH, Dušan; ČEBIŠOVÁ, Taisia; KOPECKÝ, Martin aj. Správní právo: obecná část. 
8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. str. 120. ISBN 978-80-7179-254-3. 
97 Srov. ustanovení § 43 odst. 1 a 2 ZOPK. 
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vyhlášených nařízením vlády č. 40/1978 Sb., ale k překryvu se zvláště chráněnými 

územími dochází i v případě několika dalších CHOPAV. Na území, kde dochází 

k překrývání chráněné oblasti přirozené akumulace vod buď s chráněnou krajinnou 

oblastí, nebo s národním parkem, platí ochranné režimy obou kategorií těchto 

chráněných území. Ochranné podmínky CHOPAV a CHKO resp. NP se přitom značně 

liší. To činí právní režim na těchto územích relativně nepřehledným a také přísnějším. 

Souvisí s tím též určité problémy procesního charakteru (např. více věcně příslušných 

správních orgánů ke správní činnosti). Chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 

chráněné krajinné oblasti resp. národní parky však primárně slouží k ochraně rozdílných 

složek životního prostředí, a proto se domnívám, že překrývání těchto chráněných 

území resp. jejich ochranných režimů je zcela legitimní a nezbytné.98 

3.1.3 Náhrady za omezení vlastnického práva v chráněných oblastech 

přirozené akumulace vod 

 Obecně je nutné rozlišovat dva typy omezení vlastnického práva. Prvním typem 

omezení vlastnického práva jsou vnitřní meze jeho výkonu, které jsou samotným 

pojmovým znakem vlastnického práva.99 Tyto vnitřní meze vlastnického práva jsou 

rámcově upraveny v ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny, který stanoví zásady, že 

vlastnictví zavazuje, vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu druhých nebo být 

vykonáváno v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy a také důsledkem jeho 

výkonu nesmí být poškození lidského zdraví, přírody a životního prostředí přesahující 

zákonem stanovenou míru. Vnitřní meze vlastnického práva se tedy stanovují za účelem 

ochrany obecného zájmu a za tato omezení vlastnického práva není nutné poskytovat 

náhradu. Poskytování náhrady za omezení vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 

11 odst. 3 Listiny však není vyloučeno.100 Meze výkonu subjektivních práv, včetně 

práva vlastnického, rámcově vymezuje též ustanovení čl. 35 odst. 3 Listiny, který 

stanoví, že: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 

                                                             
98 K tomu blíže viz FRANKOVÁ, Martina. Chráněná území a ochranná pásma při ochraně životního 
prostředí. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 20013-420029-113, str. 76-77. ISSN 0323-0619. 
99 Srov. KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních 
zdrojů. České právo životního prostředí. Ročník 2005. č. 1. str. 6. ISSN 1213-5542. 
100 Srov. DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydáníí. 
Beroun: Eva Rozkotová, 2010. str. 82. ISBN 978-80-904209-8-4. 
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stanovenou zákonem.“ Meze výkonu práv obsažené v ustanovení čl. 35 odst. 3 Listiny 

jsou ve srovnání s mezemi upravenými v čl. 11 odst. 3 Listiny přísnější, neboť se týkají 

i pouhého ohrožení chráněných zájmů. Shodně pro ně však platí, že jejich rozsah je dán 

obsahem konkrétních zákonů.101  

Druhým typem omezení vlastnického práva jsou tzv. pravá (skutečná) omezení, 

která jdou nad rámec mezí výkonu vlastnického práva. Tato omezení působí na obsah 

vlastnického práva zvnějšku. Podmínky stanovení těchto omezení dle čl. 11 odst. 4 

Listiny spočívají v tom, že vlastnické právo je možné omezit nebo odejmout pouze na 

základě zákona, a to jen ve veřejném zájmu a za předpokladu poskytnutí náhrady. 

Veřejný zájem se od obecného zájmu liší svou vyšší mírou intenzity, která legitimizuje 

též výraznější omezení vlastnického práva.102 

Obecným rozlišovacím kritériem mezi zásahy do vlastnického práva dle 

ustanovení čl. 11 odst. 3 a čl. 11 odst. 4 Listiny je forma právní normy, na základě které 

je zásah do vlastnického práva uložen. Jedná-li se o zákon či jiný abstraktní akt, lze 

předpokládat, že zásah do vlastnického práva patří do kategorie mezí výkonu 

vlastnického práva dle čl. 11 odst. 3 Listiny. Je-li omezení vlastnického práva založeno 

na základě individuálního správního aktu či opatření obecné povahy, lze jej řadit mezi 

pravá omezení vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny.103 

Popsané kritérium však lze chápat pouze jako určité vodítko, které neplatí obecně a 

bezvýjimečně. 

 Bližší kritéria pro rozlišení mezí výkonu vlastnického práva ve smyslu 

ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny a omezeními vlastnického práva dle ustanovení čl. 11 

odst. 4 Listiny dovodil Ústavní soud v tom, zda je zachována či narušena rovnost 

v povinnostech vlastníků a v jaké intenzitě104 je vlastnické právo omezeno.105 O 

omezení vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny se jedná tehdy, 

                                                             
101 Viz ustanovení čl. 41 odst. 1 Listiny. 
102 Srov. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 19-21. ISBN 978-80-87576-10-6. 
103 Viz FRANKOVÁ, Martina. Chráněná území a ochranná pásma při ochraně životního prostředí. Acta 
Universitatis Carolinae. Iuridica. 20013-420029-113, str. 85-87. ISSN 0323-0619. 
104 Intenzitou se v tomto případě rozumí samotný rozsah omezení a délka jeho trvání. 
105 Srov. stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl.ÚS-st. 27/09 (136/2009 Sb.). 
Dostupné z WWW: <http://nalus.usoud.cz>. 

http://nalus.usoud.cz>
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je-li omezení natolik intenzivní, že znemožňuje výkon vlastnického práva v plném 

rozsahu nebo výrazně v určité jeho složce.106 

 O omezení vlastnického práva dle ustanovení čl. 11 odst. 4. Listiny se tedy jedná 

v případě, „pokud buď mají za následek vyloučení realizace vlastnického práva 

v některé z jeho složek, nebo nastolují v nezanedbatelném rozsahu nerovnost mezi 

různými skupinami vlastníků typově shodných nebo obdobných pozemků. […] Naproti 

tomu meze výkonu vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 3 Listiny nevedou 

k vyloučení či podstatnému omezení realizace některé ze složek vlastnického práva, ani 

nevytváří nerovnost mezi vlastníky shodných či obdobných typů pozemků, neboť se 

vztahují na všechny pozemky týchž charakteristik.“107  

 Vlastníci pozemků v chráněných oblastech přirozené akumulace vod mají dle 

ustanovení § 28 odst. 4 vodního zákona nárok na náhradu škody vzniklé zákazy 

stanovenými v ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) až c) vodního zákona. Vodní zákon tedy 

nárok na náhradu za omezení vlastnického práva v CHOPAV přiznává, ale pouze za 

vybraná omezení, a to konkrétně za omezení spočívající v zákazu zmenšování rozsahu 

lesních pozemků, zákazu jejich odvodňování a zákazu odvodňování zemědělských 

pozemků. 

 Značně stručné ustanovení § 28 odst. 4 vodního zákona nestanoví, kdo náhradu 

poskytuje a v jaké výši. Neboť se jedná o újmu způsobenou zákonem stanoveným 

zákazem a za poskytovatele náhrady není označen nikdo jiný, náhradu za vzniklou újmu 

by měl poskytovat stát prostřednictvím příslušného vodoprávního úřadu. Náhrada bude 

zřejmě poskytnuta v plné výši zákazem způsobené a vlastníkem prokázané majetkové 

újmy.108 Určení poskytovatele náhrady a způsobu stanovení její výše by bylo de lege 

ferenda vhodné ve vodním zákonu výslovně upravit. 

 Domnívám se, že zákazy týkající se využívání pozemků v CHOPAV nepatří do 

kategorie pravých omezení vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 4 

                                                             
106 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl.ÚS 34/03 (49/2007 Sb.). Dostupné z 
WWW: <http://nalus.usoud.cz>. 
107 Viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 29. ISBN 978-80-87576-10-6. 
108 Srov. KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a 
přírodních zdrojů. České právo životního prostředí. Ročník 2005. č. 1. str. 63. ISSN 1213-5542. 

http://nalus.usoud.cz>
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Listiny, ale že se jedná o vnitřní meze výkonu vlastnického práva ve smyslu ustanovení 

čl. 11 odst. 3 Listiny, za jejichž stanovení není dle Listiny nutné poskytovat náhradu.109 

Zákazy omezující hospodaření na pozemcích v CHOPAV jsou rámcově 

stanoveny vodním zákonem. Jejich rozsah je konkrétně vymezen v nařízeních vlády, 

kterými byly CHOPAV zřízeny, tedy abstraktními akty. Formou individuálního 

správního aktu jsou udělovány teprve výjimky ze zákazů stanovených v CHOPAV. 

Podle výše uvedeného obecného východiska, jež charakter zásahů do vlastnického 

práva odvozuje od formy aktu, na kterém se zásah zakládá, by náhrada újmy měla 

náležet pouze za újmu způsobenou neudělením výjimky ze zákazů. Zde je však sporná 

míra intenzity zásahů do vlastnického práva. Nařízení vlády, jimiž byly zřízeny 

konkrétní chráněné oblasti přirozené akumulace vod, vymezují rozsah zákazů natolik 

vysokými limity110, že běžné užívání pozemků v CHOPAV jistě není vyloučeno a dle 

mého názoru ani výrazněji omezeno. Intenzitu omezení vlastnického práva 

vyplývajících ze zmíněných zákazů považuji za natolik nízkou, že nevytváří ani 

citelnější nerovnost mezi vlastníky pozemků v CHOPAV a mimo ně. Proto ani 

neudělení výjimky z těchto nevýrazně limitujících zákazů nepovažuji za natolik 

intenzivní zásah do vlastnických práv, aby se jednalo o tzv. pravá omezení ve smyslu 

ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny. 

Domnívám se tedy, že nárok na náhradu za omezení vlastnického práva 

upravený v ustanovení § 28 odst. 4 vodního zákona je přiznáván nad rámec ustanovení 

čl. 11 odst. 3 Listiny, což ovšem není s Listinou základních práv a svobod v rozporu. 

Poskytování náhrad újmy vlastníkům pozemků dotčených ochranným režimem 

chráněných území nadto přispívá k ochotě těchto vlastníků respektovat ochranné 

podmínky daných chráněných území a tedy i k jejich ohraně. Hranice mezi omezeními 

vlastnického práva dle ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny a dle ustanovení čl. 11 odst. 4 

Listiny není dle platné právní úpravy zcela jednoznačně vymezitelná, a proto je možné 

                                                             
109 K tomu shodně srov. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch 
ochrany životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 89-90. ISBN 978-80-87576-10-6. 
110 Limit pro odlesňování je stanoven na 25 ha v jednotlivém případě, pro odvodňování lesních pozemků 
na 250 ha a pro odlesňování zemědělských pozemků na 50 ha souvislé plochy. Limit u zákazu 
odvodňování zemědělských pozemků lze zvýšit, pokud bude na základě hydrogeologického posudku 
prokázáno, že to nebude mít negativní vliv na akumulaci vod na dotčených pozemcích. 
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se v odborné literatuře setkat také s opačným názorem na charakter zásahů do 

vlastnického práva v CHOPAV.111 

3.2 Území chráněná pro akumulaci povrchových vod 

Institut „území chráněných pro akumulaci povrchových vod“ je upraven 

v ustanovení § 28a112 vodního zákona. Tento institut nahradil úpravu lokalit hájených 

pro uvažované vodní nádrže, jejichž seznam obsahoval Směrný vodohospodářský 

plán113(dále jen SVP). Seznam hájených území pro uvažované vodní nádrže jako 

součást SVP sloužil jako podklad pro územní plánování až do dne 22. prosince 2009, 

kdy došlo k přijetí plánů oblasti povodí a SVP dle ustanovení § 127 odst. 15 vodního 

zákona tím přestal být aplikován.114 

3.2.1 Pojem, funkce a stanovení území chráněných pro akumulaci 

povrchových vod 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod jsou vymezována v oblastech, 

které jsou z morfologického, geologického a hydrologického hlediska vhodná pro 

umělou akumulaci povrchových vod potřebnou k snížení nepříznivých účinků povodní 

a sucha jako projevu změny klimatu. Vymezují se v Politice územního rozvoje a 

v územně plánovací dokumentaci. Institut území chráněných pro akumulaci 

povrchových vod slouží k zabezpečení daného území před realizací takových záměrů, 

které by mohly ztížit nebo znemožnit budoucí využití tohoto území pro umělou 

akumulaci povrchových vod.115 

                                                             
111 Viz KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních 
zdrojů. České právo životního prostředí. Ročník 2005. č. 1. str. 63. ISSN 1213-5542. 
112 Toto ustanovení bylo do vodního zákona vloženo s účinností ode dne 1. července 2009 novelou č. 
181/2007 Sb. a poté dále upraveno zákonem č. 150/2010 Sb., tzv. „Velkou novelou vodního zákona“. 
113 Seznam zmíněných lokalit původně obsahoval Směrný vodohospodářský plán č. 13 z roku 1975. 
Seznam byl následně v roce 1988 aktualizován Směrným vodohospodářským plánem č. 34. Po této 
aktualizaci seznam čítal 210 hájených lokalit pro uvažované vodní nádrže. 
114 Viz Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR. Generel území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 
září 2011. str. 1. Dostupný také z WWW: 
<http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf>. 
115 Srov. ustanovení § 28a odst. 1 vodního zákona. 

http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf>
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Důvodem pro vymezení území chráněných pro akumulaci povrchových vod je 

s ohledem na princip předběžné opatrnosti116 očekávaná změna klimatu, která se bude 

v podmínkách České republiky projevovat mimo jiné v nerovnoměrném rozložení 

srážek způsobujícím častější výskyt povodní a období sucha.117 Ochrana lokalit 

vhodných pro umělou akumulaci povrchových vod byla označena v Plánu hlavních 

povodí ČR jako jedno z adaptačních opatření na změnu klimatu.118 

Základní funkce území chráněných pro akumulaci povrchových vod tedy 

spočívá v dlouhodobém zajištění zachování takového stavu těchto území, který by 

umožnil na daných územích za neztížených podmínek i v budoucnu realizovat 

akumulaci povrchových vod, která by případně sloužila jako opatření ke zmírnění 

negativních účinků sucha a povodní. Předmětem ochrany institutu území chráněných 

k povrchové akumulaci vod jsou správné morfologické, geologické a hydrologické 

vlastnosti daného území vhodné pro akumulaci povrchových vod, nikoliv samotná voda 

jako složka životního prostředí. Přesto se domnívám, že lze tento institut označit za 

speciální územní nástroj ochrany životního prostředí úzce související s ochranou vod, 

neboť jeho hlavním smyslem je zajištění podmínek pro snižování nepříznivých účinků 

povodní a sucha a zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tedy zajištění 

základních cílů vodního zákona119. 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod se dle ustanovení § 28a odst. 1 

vodního zákona vymezují v politice územního rozvoje a v územně plánovací 

dokumentaci. Jako odborně-technický podklad pro zapracování území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod do návrhu politiky územního rozvoje120 a do územně 

plánovací dokumentace slouží dle ustanovení § 28a odst. 2 vodního zákona generel 

                                                             
116 Smysl tohoto principu vyjadřuje ustanovení § 13 zákona č. 17/1992 Sb., o ochraně životního prostředí, 
který stanoví: „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.“ K tomu blíže srov. DAMOHORSKÝ, 
Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 
str. 53. ISBN 978-80-7400-338-7. 
117 Viz KRÁL, Miroslav. Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad 
využití těchto území. Vodní hospodářství. 2011. roč. 61. č. 11. str. 404. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2011/vh11-2011.pdf>. 
118 Srov. ustanovení bodu 2.2 písm. h) přílohy k nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části 
Plánu hlavních povodí ČR. 
119 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 vodního zákona. 
120 Srov. ustanovení § 33 odst. 2 písm. c) stavebního zákona. 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2011/vh11-2011.pdf>
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území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Jeho vypracováním je pověřeno 

Ministerstvo zemědělství (dále též MZE) ve spolupráci s MŽP.121 Jedná se o odborně-

technický dokument, který obdobně jako územně plánovací podklady nemá sám o sobě 

právní povahu, a proto není právně závazný ani pro jeho pořizovatele.122  

Tento dokument byl dokončen v září 2011 a pod názvem „Generel území 

chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“ 

(dále jen „Generel LAPV“- lokality pro akumulaci povrchových vod) zveřejněn dne 3. 

října 2011 na internetových stránkách MZE123. Dle čl. II bodu 7 zákona č. 150/2010 Sb., 

tzv. Velká novela vodního zákona, podléhá Generel LAPV pravidelnému přezkumu a 

aktualizaci v návaznosti na přezkum národních plánů povodí124.  

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod jsou v Generelu LAPV 

rozděleny podle jejich vodohospodářského významu a funkce do dvou kategorií. 

V kategorii A jsou zahrnuta území, na kterých má případné akumulování povrchových 

vod vést především k vytvoření zdrojů pro zásobování pitnou vodou. Do kategorie B 

jsou zařazena území, která by mohla sloužit k akumulaci povrchových vod za účelem 

zmírnění povodňových rizik a zajištění ekologických průtoků ve vodních tocích. 

„V souladu s cíli územního plánování podle § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb. budou Generelem LAPV vymezené lokality komplexně posuzovány 

s ostatními nároky na využití území a vybrané lokality budou určeny jako územní 

rezervy podle § 36 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.“125 Území chráněná pro 

akumulaci povrchových vod se tedy v zásadách územního rozvoje vymezí jako tzv. 

„územní rezervy“. Územní rezervou se dle § 36 odst. 1 stavebního zákona rozumí 

                                                             
121 K pořízení generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod bylo pověřeno Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí též v čl. 167 Politiky územního rozvoje 
České republiky 2008. 
122 K tomu srov. DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2010. str. 206-207. ISBN 978-80-7400-338-7. 
123 Konkrétně na webové adrese: <http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-
planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/>. 
124 Tento institut byl do vodního zákona zaveden od účinnosti zákona č. 150/2010 Sb., tedy od 1. srpna 
2010 a nahradil tak institut plánu hlavních povodí; k tomu blíže viz HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: 
s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 85-86. 
ISBN 978-80-86846-48-8. 
125 Viz Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR. Generel území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 
září 2011. str. 6. Dostupný také z WWW: 
<http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf>. 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava
http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf>
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plochy nebo koridory, pro které je stanoveno určité využití, s tím, že potřeba a územní 

nároky tohoto využití je třeba prověřit. V územní rezervě platí zákaz takových změn 

v území, které by mohly vést k podstatnému ztížení nebo znemožnění vymezeného 

využití dané územní rezervy. Změna územní rezervy na plochu nebo koridor umožňující 

využití předpokládané územní rezervou je možná pouze na základě aktualizace 

příslušných zásad územního rozvoje. Území chráněná pro akumulaci povrchových vod 

jsou vymezena jako plochy pro územní rezervu též v územních plánech obcí.126 

3.2.2 Ochranný režim území chráněných pro akumulaci povrchových vod 

 Zákonný základ ochranného režimu území chráněných pro akumulaci 

povrchových vod je v ustanovení § 28a odst. 1vodního zákona vymezen takto: „V 

těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti 

pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro 

akumulaci povrchových vod.“ 

Z toho vyplývá, že v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod je 

zakázáno měnit dosavadní využití těchto území, umisťovat v nich stavby a provádět jiné 

činnosti, které by mohly znemožnit nebo jen podstatně ztížit případné budoucí využití 

těchto území pro akumulaci povrchových vod. Základní ochranný režim území 

chráněných pro akumulaci povrchových vod tedy spočívá v zákazu změn dosavadního 

využití těchto území, včetně zákazu umisťování staveb a realizaci dalších činností 

v těchto územích, jež by měly za následek znemožnění nebo podstatné snížení možnosti 

v budoucnu tato území využít pro akumulaci povrchových vod. 

Ministerstvo zemědělství je dle ustanovení § 28a odst. 2 vodního zákona 

pověřeno ve spolupráci s MŽP zpracovat základní zásady využití území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod. Tyto základní zásady jsou součástí výše zmíněného 

„Generelu LAPV“ a slouží jako odborný podklad pro orgány územního plánování při 

zapracování podmínek využití území chráněných pro akumulaci povrchových vod do 

návrhu politiky územního rozvoje a do územně plánovací dokumentace. 

                                                             
126 Srov. ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona. 
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 Základní zásady využití území chráněných pro akumulaci povrchových vod jsou 

v Generelu LAPV v souladu s ustanovením § 28a odst. 1 vodního zákona vymezeny 

stanovením určitých stavebních záměrů, které mají být příslušnými orgány územního 

plánování označeny v územně plánovací dokumentaci pro tato území za nepřípustná. 

Konkrétně se jedná o záměry na umístění nových a změny dokončených staveb 

technické a dopravní infrastruktury nadmístního významu a dalších staveb, které by buď 

již pouze svým územním rozsahem (např. velké sídelní útvary), nebo svým charakterem 

provozu (např. skládky zvláštních a nebezpečných odpadů, odkaliště nebo sklady 

pohonných hmot) mohly poškodit morfologické, geologické či hydrologické podmínky 

daného území v takové míře, která by mohla znemožnit nebo podstatně ztížit jeho 

budoucí využití pro akumulaci povrchových vod.127 

 Konkrétní ochranné podmínky území chráněných pro akumulaci povrchových 

vod, resp. konkrétní podmínky a způsoby využití těchto území, jsou s přihlédnutím 

k místním poměrům upraveny v jednotlivých institutech územně plánovací 

dokumentace, tedy v zásadách územního rozvoje, v územních plánech a v regulačních 

plánech.  Ochranné podmínky jsou v jednotlivých nástrojích územně plánovací 

dokumentace stanoveny v takové míře podrobnosti, která odpovídá charakteru daného 

institutu územně plánovací dokumentace. 

Všechny nástroje územně plánovací dokumentace jsou vydávány formou 

opatření obecné povahy128 ve smyslu ustanovení § 171 až 174 správního řádu. Vyšší 

stupně nástrojů územně plánovací dokumentace jsou závazné pro nižší stupně a pro 

územní rozhodování a zároveň musí být v souladu s politikou územního rozvoje.129 

Nižší stupně územně plánovací dokumentace jsou s vyššími stupni koordinovány v 

rámci jejich schvalovacího procesu.130  

                                                             
127 Viz Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR. Generel území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 
září 2011. str. 8. Dostupný také z WWW: 
<http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf>. 
128 Srov. ustanovení § 36 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a 
ustanovení § 62 odst. 1 stavebního zákona. 
129 Srov. ustanovení § 31 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení § 36 odst. 5 stavebního zákona, 
ustanovení § 43 odst. 5 stavebního zákona a ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona. 
130 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 
str. 209. ISBN 978-80-7400-338-7. 

http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf>
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Vymezení území chráněných pro akumulaci povrchových vod a stanovení jejich 

ochranného režimu se tedy promítne do politiky územního rozvoje a do všech stupňů 

územně plánovací dokumentace v jim přiměřené podrobnosti a v konečném důsledku i 

do rozhodování v území. Stanovení území chráněných pro akumulaci povrchových vod 

a jejich ochranných podmínek v rámci koncepčních nástrojů územního plánování 

považuji za vhodný vzhledem k smyslu a funkci těchto chráněných území. Do tvorby 

politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace je oprávněna zapojit se 

řada správních orgánů včetně dotčených krajů a obcí a také odborná i laická veřejnost. 

To by mělo přispět k dosažení účelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod 

vyjádřeného v ustanovení § 28a odst. 1 vodního zákona, tedy zachování a neztížení 

možnosti budoucího využití těchto území a současně umožnění přiměřeného 

prozatímního využití těchto území k jiným účelům. 

Domnívám se, že zákonný rámec ochranného režimu území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod je natolik konkrétně upraven v ustanovení § 28a odst. 1 

vodního zákona, aby mohly být na jeho základě a v jeho mezích stanoveny konkrétní 

ochranné podmínky jednotlivých chráněných území pro akumulaci povrchových vod v 

opatřeních obecné povahy, jejichž formou se územně plánovací dokumentace vydává. 

3.2.3 Náhrada za omezení vlastnického práva v území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod 

Vodní zákon nepřiznává náhradu újmy za zásahy do vlastnického práva 

způsobené stanovením území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Domnívám 

se, že to není v rozporu s ustanovením čl. 11 odst. 4 Listiny, neboť i v případě 

ochranných podmínek území chráněných pro akumulaci povrchových vod se jedná o 

meze výkonu vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny, za které 

není poskytování náhrady nutné.  

Vlastnické právo k pozemkům v územích chráněných pro akumulaci 

povrchových vod není omezeno v dosavadním užívání v tom smyslu, že by bylo nově 

vyloučeno využít pozemky k jakékoli stavební či jiné činnosti. Vlastnické právo 

k pozemkům je pouze omezeno v možnosti určitých změn ve způsobu 



45 
 

dosavadního užívání těchto pozemků.131 Nad to se nejedná o příliš intenzivní omezení 

možnosti změn užívání pozemků, neboť změny užívání pozemků pouze nesmí vyloučit 

nebo podstatným způsobem ztížit jejich budoucí využití pro akumulaci povrchových 

vod.132 Není vyloučena například výstavba chat, individuálních rodinných domů či 

jednoduchých ubytovacích kapacit pro cestovní ruch.133 

3.3 Zranitelné oblasti 

Zranitelné oblasti jsou relativně novým právním nástrojem sloužícím k ochraně 

vod. Institut zranitelných oblastí byl do českého právního řádu zakotven teprve přijetím 

stávajícího vodního zákona č. 254/2001Sb. za účelem provedení transpozice směrnice 

Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů, platné od 19. prosince 1991.134 Institut zranitelných oblastí je upraven 

v ustanovení § 33 vodního zákona. 

3.3.1 Pojem a vymezení zranitelných oblastí 

 Pojem zranitelných oblastí je definován v § 33 odst. 1 vodního zákona jako: 

„území, kde se vyskytují 

a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje 

pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této 

hodnoty dosáhnout, nebo 

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze 

zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody." 

  Definičním znakem zranitelných oblastí je znečištění vod, vyskytujících se na 

jejich území, dusičnany ze zemědělských zdrojů nad určitou míru koncentrace. Tato 

míra je v prvním případě (§ 33 odst. 1 písm. a) vodního zákona) dána absolutní 

hodnotou koncentrace. Ve druhém případě (§ 33 odst. 1 písm. b) vodního zákona) se 

                                                             
131 Srov. DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: 
Eva Rozkotová, 2010. str. 168. ISBN 978-80-904209-8-4. 
132 Srov. ustanovení § 28a odst. 1 vodního zákona. 
133 HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1. 
1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 94. ISBN 978-80-86846-48-8. 
134 KRECHT, Jaroslav. Zákon o vodách (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. s důvodovou zprávou a 
poznámkami. vyd. 1. Praha: IFEC, 2002. str. 38-39 ISBN 80-86412-15-6. 
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jedná o takovou míru koncentrace dusičnanů ve vodě, která vyvolá nebo může vyvolat 

nežádoucí změnu kvality vody tzv. eutrofizaci.135 

 Smyslem zranitelných oblastí je snížení stávajícího znečištění a prevence dalšího 

znečišťování vod dusíkatými látkami pocházejícími ze zemědělských zdrojů.136 Zdroje 

dusíkatých látek ze zemědělského hospodaření zahrnují jak bodové zdroje znečištění či 

ohrožení vod (např. intenzivní živočišná výroba), tak plošné zdroje znečištění či 

ohrožení vod (především hnojení zemědělské půdy).137 Proto zranitelné oblasti slouží k 

plošné ochraně celého svého území a nikoliv pouze k ochraně vodních útvarů138 ležících 

na jejich území. 

Primárním předmětem ochrany zranitelných oblastí je voda, i když zároveň s ní 

mohou těžit z ochrany také jiné složky životního prostředí, a to především půda. 

Zranitelné oblasti lze tedy považovat za zvláštní nástroj územní složkové ochrany 

sloužící především k ochraně vody. 

Zranitelné oblasti je ustanovením § 33 odst. 2 vodního zákona zmocněna 

stanovit vláda formou nařízení. S účinností ode dne 1. srpna 2012 jsou zranitelné oblasti 

vymezeny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 

programu139 (dále též „nařízení o zranitelných oblastech“). Územní vymezení 

zranitelných oblastí je nutné přezkoumávat a dle výsledků tohoto přezkoumání případně 

také měnit (tzv. „revize“) pravidelně v intervalech ne delších než čtyři roky. 

„V souladu s § 108 odst. 3 písm. j) vodního zákona předkládá vládě výsledky 

přezkoumání vymezení zranitelných oblastí Ministerstvo životního prostředí, a to na 

                                                             
135 Srov. ustanovení čl. 2 písm. i) směrnice Rady č. 91/676/EHS, kde je pojem „eutrofizace“ definován 
jako: „obohacení vody dusíkatými látkami, které způsobuje zrychlený růst řas a vyšších rostlin, a které 
vede k nežádoucímu porušení rovnováhy mezi organismy přítomnými ve vodě a jakostí vody“. 
136 Srov. ustanovení čl. 1 směrnice Rady 91/676/EHS. 
137 K dělení zdrojů znečistění vod srov. DAMOHORSKÝ, Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. str. 276. ISBN 978-80-7400-338-7. 
138 Srov. ustanovení § 2 odst. 3, 4 a 7 vodního zákona. 
139 Prvotně s účinností ode dne 11. dubna 2004 byly zranitelné oblasti vymezeny nařízením vlády č. 
103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. První revize vymezení zranitelných 
oblastí byla provedena nařízením vlády č. 219/2007 Sb. účinným ode dne 1. září 2007, kterým bylo 
vládní nařízení č. 103/2003 Sb. novelizováno. Současně platným vládním nařízením č. 262/2012 Sb. byla 
uskutečněna druhá revize vymezení zranitelných oblastí a byly jím zrušeny nařízení vlády č. 103/2003 
Sb. a nařízení vlády č. 219/2007 Sb. 
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základě návrhu pověřeného odborného subjektu VÚV TGM, v.v.i.140 VÚV TGM, v.v.i. 

vychází při přezkoumání vymezení zranitelných oblastí z údajů o jakosti a množství 

povrchových a podzemních vod. Přezkoumání je součástí požadavku na zjišťování a 

hodnocení stavu povrchových a podzemních vod podle § 21 vodního zákona.“141 

Dalšími podklady pro přezkoumání zranitelných oblastí jsou informace získané při 

sestavování vodní bilance142 a údaje o kvalitě odebrané surové vody, které shromažďují 

provozovatelé vodovodů.143 Vedle hlavního kritéria při přezkoumávání zranitelných 

oblastí, kterým je koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách, je 

užíváno i několik pomocných vodítek. Při stanovení nových zranitelných oblastí či při 

rušení těch stávajících je též podpůrným kritériem intenzita zemědělské činnosti na 

hodnoceném území nebo druh pozemků144 nacházejících se v této oblasti.145  

V ustanovení § 3 „nařízení o zranitelných oblastech“ se stanoví, že „zranitelné 

oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími146“. To znamená, že hranice každé 

jednotlivé zranitelné oblasti jsou územně určeny hranicemi jednoho katastrálního 

území. Vzhledem k charakteru zranitelných oblastí a jejich pravidelnému 

přezkoumávání, rušení a zavádění nových zranitelných oblastí považuji tento způsob 

jejich územního vymezení za vhodný pro svou přesnost, jednoznačnost a relativní 

přehlednost. Není třeba složitého popisu hranic, nýbrž postačí ve zřizovacím předpisu 

uvést seznam katastrálních území identifikovaných jejich názvem a kódem. 

Geometrické a polohové určení katastrálních území je zaneseno v katastru 

nemovitostí147, do něhož je veřejnosti umožněn také dálkový přístup. 

                                                             
140 VÚV TGM, v.v.i. je zkratkou pro Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná 
výzkumná instituce, zřízený v roce 2006 Ministerstvem životního prostředí. 
141 Viz KLÍR, Jan; KOZLOVSKÁ, Lada. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech. 1. vyd. 
Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2012. Str. 15. ISBN 978-80-7427-123-6. 
142 Viz ustanovení § 22 vodního zákona. 
143 Srov. ustanovení § 3 nařízení o zranitelných oblastech. 
144 Převažuje-li orná půda ve sledované oblasti, může tento fakt přispět k zřízení zranitelné oblasti a 
naopak jsou-li z větší části zastoupeny trvalé travní porosty či lesní pozemky může to v kombinaci se 
snižující se koncentrací dusičnanů ve vodách znamenat zrušení zranitelné oblasti. 
145 Srov. KLÍR, Jan; KOZLOVSKÁ, Lada. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech. 1. vyd. 
Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2012. Str. 16. ISBN 978-80-7427-123-6. 
146 Srov. ustanovení § 2 písm. h) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 
v kterém je katastrální území definováno jako: „technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a 
v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí“. 
147 Srov. ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona. 
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Seznam stávajících zranitelných oblastí je obsažen v příloze č. 1 „nařízení o 

zranitelných oblastech“. Tímto nařízením bylo nově zřízeno 234 zranitelných oblastí (na 

území 234 katastrálních území) a pouze 4 zranitelné oblasti148 byly zrušeny.149 Seznam 

zranitelných oblastí je rozdělen do dvou částí, do části A a části B. Obsahem části A 

jsou všechny v současné době existující zranitelné oblasti. V části B jsou uvedeny 

zranitelné oblasti zřízené nově ke dni 1. srpna 2012. Část B přílohy souvisí 

s přechodným ustanovením obsaženým v ustanovení § 13 „nařízení o zranitelných 

oblastech“, které odsouvá platnost přísnějších požadavků na velikost skladovacích 

prostor na statková hnojiva v nově zřízených zranitelných oblastech až ke dni 1. ledna 

2016.150 Po dobu účinnosti tohoto přechodného ustanovení platí na území nově 

zřízených zranitelných oblastí mírnější úprava kapacit skladovacích prostor na statková 

hnojiva obsažená v ustanovení § 9 odst. 1 „nařízení o zranitelných oblastech“.151 

3.3.2 Ochranný režim zranitelných oblastí 

Zákonný rámec ochranného režimu zranitelných oblastí je vyjádřen v ustanovení 

§ 33 odst. 2 vodního zákona a spočívá v úpravě: „používání hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatření“. K stanovení bližších ochranných 

podmínek je v ustanovení § 33 odst. 2 vodního zákona zmocněna vláda, která je vymezí 

formou nařízení. Souhrn pravidel tvořících zvláštní ochranný režim zranitelných oblastí 

je označován jako tzv. „akční program“152. Akční program je, stejně jako územní 

vymezení zranitelných oblastí, třeba pravidelně přezkoumávat a případně také 

modifikovat v nejvíce čtyřletých intervalech. Revize akčního programu se realizuje na 

                                                             
148 Nařízením vlády č. 262/2012 Sb. o zranitelných oblastech byly zrušeny zranitelné oblasti Buková u 
Nových Hradů, Byňov, Těšínov a Údolí u Nových Hradů, nacházejí v Jihočeském kraji. 
149 Podíl rozlohy zranitelných oblastí na celkové rozloze České republiky se oproti stavu po první revizi 
vymezení zranitelných oblastí, provedené v roce 2007, druhou revizí učiněnou nařízením vlády č. 
262/2012 Sb. zvýšil o 1,7 % na 41,6 %; srov. tabulku Rozloha zranitelných oblastí ČR uvedenou 
v příloze č. 1 této práce. 
150 Pro zranitelné oblasti neuvedené v části B přílohy č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.  platila výjimka 
stanovená přechodným ustanovením pouze do 31. prosince 2013. 
151 Srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona 
k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 103 ISBN 978-80-86846-48-8. 
152 Pojem „akční program“ byl do ustanovení § 33 odst. 2 vodního zákona zaveden teprve ode dne 23. 
ledna 2004 tzv. „euronovelou“ vodního zákona. Touto změnou bylo umožněno použití čl. 5 směrnice 
Rady č. 91/676/EHS, který stanoví čtyřletou lhůtu pro zavedení akčního programu, počínající dnem jeho 
vyhlášení. Blíže srov. PUNČOCHÁŘ, Pavel. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 23. lednu 
2004 s rozšířeným komentářem. 3. vyd. se změnami. Praha: Sondy, 2004. str. 94. ISBN 80-86846-00-8. 
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základě zhodnocení efektivity opatření upravených v platném akčním programu. 153 

Podkladem pro toto hodnocení jsou především výsledky průběžného monitoringu 

akčního programu. V současnosti je úprava akčního programu součástí nařízení č. 

262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu154. 

 Působnost akčního programu je vymezena v ustanovení § 4 „nařízení o 

zranitelných oblastech“. Podle tohoto ustanovení jsou opatření akčního programu 

závazná pro zemědělské podnikatele155 evidované dle ustanovení § 2f zákona č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, kteří provozují zemědělskou výrobu156 na území 

zranitelných oblastí. V případě, že se podnik zemědělského podnikatele nalézá na území 

zranitelné oblasti jen zčásti, je zemědělský podnikatel vázán opatřeními akčního 

programu jen na území náležejícího do zranitelné oblasti.157 Působnost akčního 

programu je negativně vymezena v tom smyslu, že akčním programem se neřídí 

pěstování plodin ani užívání a skladování hnojiv pro výzkumné a vědecké účely. 

 Při tvorbě akčního programu musí být respektovány požadavky na jeho obsah 

stanovené v čl. 5 odst. 4 nitrátové směrnice. Akční program musí obsahovat závazná 

opatření uvedená v příloze III nitrátové směrnice doplněná o vybraná opatření 

vycházející ze zásad správné zemědělské praxe, která se zahrnutím do akčního 

programu stávají na území zranitelných oblastí právně závazná. Obecně jsou zásady 

správné zemědělské praxe vytvářeny za účelem podpory ochrany vod před 

znečišťováním dusičnany ze zemědělských zdrojů na celém území státu. Mimo území 

zranitelných oblastí mají zásady správné zemědělské praxe povahu právně nezávazných 

pravidel doporučujícího charakteru, jejichž plnění zemědělskými podnikateli je 

založeno v souladu s čl. 4 nitrátové směrnice na principu dobrovolnosti. V České 

republice jsou zásady správné zemědělské praxe vydávány formou metodické odborné 

                                                             
153 Srov. ustanovení § 33 odst. 2 vodního zákona. 
154 První akční program byl upraven ve výše zmíněném nařízení vlády č. 103/2003 Sb. a nabyl účinnosti 
dnem 1. ledna 2004. První revize akčního programu byla provedena nařízením vlády č. 108/2008 Sb., 
kterým bylo novelizováno vládní nařízení č. 103/2003 Sb. Tento druhý akční program platil ode dne 4. 
dubna 2008 do dne 1. srpna 2012, kdy byl přijat stávající akční program. 
155 Pojem „zemědělský podnikatel“ je definován v ustanovení § 2e odst. 1 zákona o zemědělství. 
156 Srov. ustanovení § 2e odst. 3 zákona o zemědělství, kde je vymezen pojem „zemědělská výroba“. 
157 Uvedené pravidlo se nevztahuje na ustanovení § 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. Toto ustanovení 
určuje roční průměrné maximální množství užitého dusíku obsaženého v hnojivech na zemědělských 
pozemcích zemědělského podniku. 
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příručky pro zemědělce.158 K dodržování vybraných zásad správné zemědělské praxe 

jsou však zemědělští podnikatelé hospodařící mimo území zranitelných oblastí 

motivováni vázaností dotací pro agroenviromentální opatření z Programu rozvoje 

venkova na jejich řádné plnění. 

Akční program, který stanovuje konkrétní ochranné podmínky zranitelných 

oblastí, zahrnuje v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 vodního zákona pravidla 

upravující: 

- období, ve kterých je na zemědělské pozemky159 zakázáno aplikovat dusíkaté 

hnojivé látky160. 

- množství a způsob užití dusíkatých hnojivých látek v závislosti na druhu plodiny 

a půdně-klimatických podmínkách území. 

- maximální roční průměrné množství dusíku obsaženého v hnojivých dusíkatých 

látkách aplikovaného na zemědělské pozemky vhodné ke hnojení. 

- potřebné kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva a povolenou dobu a 

způsob jejich skladování přímo na zemědělských pozemcích. 

- správné střídání plodin zamezující erozi půdy i vyplavování dusíku do vody. 

- hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích a na zemědělských 

pozemcích přímo přiléhajících k útvarům povrchových vod. 161 

Zvláštní ochranný režim zranitelných oblastí tedy spočívá v opatřeních 

omezujících používání hnojiv a upravujících šetrnější způsob zemědělského 

hospodaření, jejichž smyslem je snížení rizika vyplavování dusičnanů do povrchových i 

podzemních vod a zabránění erozi půdy. 

Dodržování pravidel obsažených v akčním programu je zajišťováno jak 

sankčními nástroji, tak podmíněností ekonomických nástrojů. Sankční nástroje spočívají 

ve vzniku správní odpovědnosti162 jako následku porušení akčního programu. Co se 

                                                             
158 Jedná se o publikaci KLÍR, Jan; KOZLOVSKÁ, Lada. Správná zemědělská praxe pro ochranu vod 
před znečišťováním: certifikovaná metodika pro praxi. Praha:Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2012. 
ISBN 978-80-7427-124-3. Dostupný také z WWW: 
<http://www.nitrat.cz/images/stories/documents/metodika%20zszp%20ns%202012.pdf>. 
159 Srov. ustanovení § 5 odst. 1 nařízení o zranitelných oblastech. 
160 Srov. ustanovení § 5 odst. 2 nařízení o zranitelných oblastech. 
161 Srov. ustanovení § 6 až 12 nařízení o zranitelných oblastech a jeho příslušné přílohy. 
162 Srov. ustanovení § 116 odst. 1 písm. i) a ustanovení § 125a odst. 1 písm. i) vodního zákona. 

http://www.nitrat.cz/images/stories/documents/metodika%20zszp%20ns%202012.pdf>
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týče podmíněnosti ekonomických nástrojů, je vyplácení přímých plateb i vybraných 

dotací vázáno na plnění požadavků nitrátové směrnice. Tyto požadavky jsou zařazeny 

mezi povinné požadavky na hospodaření, neboli „Statutory Management Requiremet“ 

(konkrétně do SMR 4- Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů). Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský kontroluje plnění požadavků 

nitrátové směrnice v rámci kontroly podmíněnosti163 („cross compliance“).164 

3.3.3 Náhrada za omezení vlastnického práva ve zranitelných oblastech 

Opatření zahrnutá v akčním programu představují zásahy do vlastnického práva 

k pozemkům nacházejícím se ve zranitelných oblastech. Dle vodního zákona za tyto 

zásahy vlastníkům ani uživatelům pozemků ve zranitelných oblastech náhrada újmy 

těmito zásahy způsobené nenáleží. 

Ve zranitelných oblastech není realizace žádné ze složek vlastnického práva 

k pozemkům vyloučena v plném rozsahu. Právo užívat pozemky je pouze limitováno ve 

smyslu šetrného zemědělského hospodaření, které by nadbytečně nezatěžovalo půdu 

resp. vodu z nadměrného používání hnojiv a z nesprávného nakládání s hnojivy. 

Stavební činnosti se opatření ve zranitelných oblastech netýkají vůbec. Akční program, 

který je vydáván formou nařízení vlády na základě vodního zákona, tedy stanoví míru, 

ve které mohou zemědělští podnikatelé znečišťovat dusíkatými látkami ze 

zemědělského hospodaření půdu resp. vodu na území zranitelných oblastí. Akční 

program tak stanoví meze výkonu vlastnického práva na území zranitelných oblastí. 

Přitom rozloha zranitelných oblastí zabírá zhruba polovinu165 veškeré zemědělské 

půdy166, proto pravidla zemědělského hospodaření obsažená v akčním programu 

nedopadají na úzkou skupinu zemědělských podnikatelů, kteří by tak byli neúměrně 

zatíženi ve prospěch ochrany veřejného zájmu. Snižování koncentrace dusičnanů ve 

                                                             
163 K tomu více na WWW: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-
compliance/>. 
164 KLÍR, Jan; KOZLOVSKÁ, Lada. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech: certifikovaná 
metodika pro praxi. 1. yyd. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby. 2012. Str. 6. ISBN 978-80-7427-
123-6. Dostupný také na WWW: 
<http://www.nitrat.cz/images/stories/documents/metodika%20zod%20ns%202012.pdf>. 
165 Srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona 
k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 104. ISBN 978-80-86846-48-8. 
166 Srov. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 89-90. ISBN 978-80-87576-10-6. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross
http://www.nitrat.cz/images/stories/documents/metodika%20zod%20ns%202012.pdf>
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vodách nacházejících se na pozemcích ve zranitelných oblastech je navíc v zájmu též 

vlastníků a uživatelů těchto pozemků. 

Domnívám se tedy, že zákazy a podmínky zemědělského hospodaření ve 

zranitelných oblastech, které jsou obsaženy v akčním programu, představují vnitřní 

meze výkonu vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny, nikoli tzv. 

pravá omezení vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny. Za 

zásahy do vlastnického práva k pozemkům ve zranitelných oblastech tedy náhrada újmy 

není nutná. V tomto ohledu je stávající právní úprava obsažená ve vodním zákonu 

v souladu s ústavním pořádkem.  
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4 Právní úprava ochranných pásem v ochraně vod 

4.1 Ochranná pásma vodních zdrojů 

4.1.1 Vývoj právní úpravy ochrany vodních zdrojů 

 Prvním právním předpisem, který upravoval ochranu vodních zdrojů, byl již 

zákon č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství. V jeho části třetí, nazvané „Ochrana vod“, 

byla upravena, kromě obecné ochrany vod před jejich znečišťováním, ochrany vod před 

negativními účinky některých zvláštních druhů vod a opatření vedoucí ke zlepšení 

vodohospodářských poměrů v povodích toků, také zvláštní územní ochrana vodních 

zdrojů.167 Vodohospodářský orgán byl oprávněn po provedeném řízení za účelem 

ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů zřizovat ochranná 

území. Dále byl zmocněn k vymezení právního režimu ochrany v těchto ochranných 

územích, včetně omezení užívání nemovitostí či nařízení provedení nezbytných úprav. 

Bylo také upraveno hrazení nákladů vzniklých zřízením ochranných území. Hradil je 

buď vodohospodářský orgán, anebo určitá organizace, v závislosti na tom, v zájmu 

koho bylo ochranné území zřízeno. 

 Ochrana vodních zdrojů byla od roku 1955 v působnosti nejen 

vodohospodářských orgánů, ale také orgánů hygienické ochrany. Působnost 

hygienických orgánů byla na úseku ochrany vodních zdrojů založena směrnicemi 

ministerstva zdravotnictví a Ústřední správy vodního hospodářství č. 14/1954 Sb. 

Hygienické předpisy, pro stanovení pásem hygienické ochrany kolem zdrojů určených 

k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou.168  

 Pravomoc hygienických orgánů v ochraně vodních zdrojů byla upravena 

následně také v zákonu č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. Podle ustanovení § 4 tohoto 

zákona, jestliže byl nutný závazný posudek hygienické správy pro schválení opatření 

jiných orgánů, musel být tento závazný posudek hygienických orgánů kladný, aby ke 

schválení opatření jinými orgány mohlo dojít. Závazný posudek hygienických orgánů 

byl třeba také k vymezení pásem hygienické ochrany (dále jen PHO). Podle vyhlášky 

                                                             
167 Srov. ustanovení § 12 až § 15 zákona č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství. 
168 Byly oznámeny v částce 5/1955 Ú. I. 
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ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně zdravých životních 

podmínek, která byla prováděcím předpisem k zákonu č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví 

lidu, musela být kolem zdrojů pitné a užitkové vody k hromadnému zásobování 

vymezena PHO. Ve zmíněné prováděcí vyhlášce byl dále stanoven rozsah a podmínky 

ochrany jednotlivých stupňů PHO. Vymezování rozsahu a podmínek ochrany PHO 

probíhalo ve vodohospodářském řízení.169 

 Výše zmíněnými právními předpisy byla založena tzv. „plošná“ či „pásmová“ 

koncepce speciální ochrany vodních zdrojů, kdy celé povodí vodního zdroje náleželo do 

určitého stupně PHO. Důvodem pro volbu takovéto koncepce ochrany vodních zdrojů 

byla především tehdejší nedostatečná obecná ochrana vod, která byla širokou 

„pásmovou“ ochranou částečně nahrazována.  

 „Pásmová“ koncepce speciální ochrany vodních zdrojů byla zachována též 

v zákonu č. 138/1973 Sb. o vodách (dále jen „zákon o vodách“). Podle jeho ustanovení 

§ 19 měl vodohospodářský orgán pravomoc zřizovat formou rozhodnutí k ochraně 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů „ochranná pásma“. V těchto 

ochranných pásmech byl vodohospodářský orgán oprávněn zakázat či omezit užívání 

nemovitostí a další činnosti, které by mohly ohrozit vydatnost, jakost nebo zdravotní 

nezávadnost zdroje. Za tato omezení vlastnických či jiných práv nepřiznával tento ani 

jiný právní předpis vlastníkům resp. uživatelům dotčených pozemků právo na náhradu 

újmy těmito omezeními způsobené. Náklady na technické úpravy spojené se zřízením 

ochranného pásma hradila organizace, využívající chráněný zdroj pro plnění svých 

úkolů. 

V roce 1979 vydalo ministerstvo zdravotnictví směrnici č. 51/1979170, která 

představovala novou úpravu základních hygienických zásad pro stanovení a využívání 

ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a 

užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží. Tato směrnice zároveň rušila 

předešlou směrnici č. 14/1954 sb. Hygienické předpisy. Nová směrnice byla pouze 

aktuálnější a podrobnější, ale v podstatě obdobná směrnici zrušené. Zákon č. 20/1966 

                                                             
169 Viz NOVÁK, Jiří; OPPELTOVÁ, Petra. Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů. Vodní 
hospodářství. 2008, roč. 58, č. 7. str. 244-245. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh07-2008.pdf >. 
170 Publikována byla ve sbírce Hygienické předpisy, svazek 44/1979. 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh07-2008.pdf
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Sb. o péči o zdraví lidu a jeho prováděcí vyhláška č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně 

zdravých životních podmínek, podle které orgány hygienické služby měly povinnost 

stanovovat pásma hygienické ochrany kolem vodních zdrojů využívaných 

k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou, zůstaly nadále v platnosti. 

Zároveň zákon č. 138/1973 Sb. o vodách upravoval pravomoc vodohospodářských 

orgánů zřizovat ochranná pásma vodních zdrojů za účelem zachování vydatnosti, jakosti 

i zdravotní nezávadnosti těchto vodních zdrojů. Pro vyřešení této určité dvoukolejnosti 

ochrany vodních zdrojů byl Ministerstvem lesního a vodního hospodářství 

a Ministerstvem zdravotnictví zvolen tento postup: „plošnou ochranu vodních zdrojů, 

navrženou podle Směrnice č. 51/1979 Hygienických předpisů, na základě kladného 

závazného posudku orgánu hygienické služby, stanoví jako pásma hygienické ochrany 

vodohospodářský orgán po provedeném vodoprávním řízení svým rozhodnutím“171. U 

zdrojů povrchových vod se PHO dělilo do tří stupňů, u zdrojů podzemních vod pak 

zpravidla do dvou stupňů. Druhé pásmo se obvykle ještě dělilo na vnitřní a vnější část. 

Hygienické zásady pro stanovení, územní vymezení a využívání PHO byly upraveny 

v přílohách Směrnic č. 51/1979 Hygienické předpisy. 

Po roce 1989 začala být plošná koncepce speciální ochrany vodních zdrojů 

nevyhovující a to především s ohledem na otázku vlastnických a jiných práv 

k nemovitostem dotčeným ochrannými pásmy vodních zdrojů resp. pásmy hygienické 

ochrany. Tehdejší právní úprava ochrany vodních zdrojů se dostala do rozporu s 

Listinou základních práv a svobod, která umožňuje vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu172. Tehdejší 

platná právní úprava ochrany vodních zdrojů nesplňovala podmínku zákonného základu 

pro omezení vlastnického práva, neboť zákon o vodách neobsahoval ani rámcovou 

úpravu zákazů a omezení platných v OPVZ resp. PHO. I přes přímou aplikovatelnost 

ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny přiznávající nárok na náhradu za omezení vlastnického 

práva bylo též vhodné upravit tento nárok v případě ochranných pásem vodních zdrojů 

na úrovni zákona. 

                                                             
171 Viz NOVÁK, Jiří; OPPELTOVÁ, Petra. Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů. Vodní 
hospodářství. 2008, roč. 58, č. 7. str. 245. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh07-2008.pdf>. 
172 Srov. ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny. 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh07-2008.pdf>
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Obecně bylo třeba změnit samotnou koncepci speciální ochrany vodních zdrojů, 

neboť doposud platná široká plošná koncepce ochrany již v nových podmínkách nebyla 

potřebná ani udržitelná. Úroveň obecné ochrany vod se natolik zlepšila, že speciální 

ochrana vodních zdrojů ji nemusela nahrazovat, ale nadále jí měla pouze doplňovat. 

Také nebylo účelné vyplácet případné náhrady za omezení vlastnických práv k 

nemovitostem v ochranných pásmech plošně v tak územně širokém rozsahu.173 

K celkovému přepracování právní úpravy ochrany vodních zdrojů došlo 

zákonem č. 14/1998 Sb., o změně a doplnění zákona č. 138/1973 Sb. o vodách (dále též 

„malá novela zákona o vodách“). Nově bylo stanoveno vnitřní rozdělení ochranných 

pásem pouze do dvou stupňů174. Došlo k zásadnímu snížení celkového rozsahu 

ochranných pásem vodních zdrojů. Touto změnou se přešlo od plošné koncepce 

ochrany vodních zdrojů k tzv. koncepci zonální. Ochrana byla také omezena pouze na 

vodní zdroje určené k zásobování pitnou vodou, nikoliv však již vodou užitkovou.175 

Vznikem ochranného pásma, tedy dnem nabytí rozhodnutí vodohospodářského orgánu 

o stanovení nebo změně ochranného pásma, nově vznikalo též věcné břemeno 

k dotčeným nemovitostem, které bylo evidováno v katastru nemovitostí.176 

 Dosavadní rozpor právní úpravy ochranných pásem vodních zdrojů 

s ustanovením čl. 11 odst. 4 Listiny, upravujícím nucené omezení vlastnického práva, 

byl zákonem č. 14/1998 Sb. odstraněn tím, že byl přímo zákonem o vodách zakotven 

zákaz činností poškozujících či ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní 

nezávadnost vodních zdrojů177. Tím byl vytvořen zákonný základ pro omezení 

vlastnických práv v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále bylo do zákona o vodách 

vloženo ustanovení upravující nárok na náhradu za prokázané omezení užívání 

nemovitostí nacházejících se v ochranných pásmech vodních zdrojů pro jejich vlastníky 

nebo uživatele.178 Ochrana vodních zdrojů byla také výslovně prohlášena za veřejný 

                                                             
173 Viz NOVÁK, Jiří; OPPELTOVÁ, Petra. Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů. Vodní 
hospodářství. 2008, roč. 58, č. 7. str. 245. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh07-2008.pdf>. 
174 Srov. ustanovení § 19 odst. 2 zákon o vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb. 
175 Viz ustanovení § 19 odst. 1 zákona o vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb. 
176 Srov. ustanovení § 19 odst. 3 zákona o vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb. 
177 Podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona o vodách, ve znění zákona č. 14/1998 Sb., specifikuje zakázané 
činnosti a případné další omezení užívání nemovitostí vodohospodářský orgán v rozhodnutí o stanovení 
nebo změně ochranného pásma. 
178 Srov. ustanovení § 19 odst. 5 zákona o vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb. 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh07-2008.pdf>
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zájem179. Toto ustanovení lze však chápat pouze jako pomocné vodítko při vymezení 

neurčitého právního pojmu veřejný zájem ve vztahu k ochraně vodních zdrojů, neboť 

existence veřejného zájmu je nutné prokazovat vždy v rámci konkrétního případu.180 

Ustanovením § 19 odst. 8 zákona o vodách ve znění malé novely zákona o 

vodách byl zmocněn ústřední vodohospodářský orgán k vydání vyhlášky, která by 

obsahovala seznam vodárenských nádrží a podrobněji upravila zásady pro zřizování a 

změny ochranných pásem vodních zdrojů.181 Zákon č. 14/1998 Sb. obsahoval ve svém 

čl. III také důležitá zrušovací ustanovení. Byly jím zrušeny § 11 a 12 vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb. a Směrnice č. 51/1979 Hygienické předpisy. 

Tím orgány hygienické služby pozbyly všech pravomocí v procesu zřizování 

ochranných pásem vodních zdrojů, avšak nebyla stanovena povinnost měnit stávající 

pásma hygienické ochrany na ochranná pásma.182 

Přijetím nového vodního zákona č. 254/2001 Sb. se podstata speciální ochrany 

vodních zdrojů nezměnila. Zonální koncepce ochrany vodních zdrojů byla zachována a 

došlo pouze k dílčím změnám. Právní úprava ochranných pásem vodních zdrojů (dále 

též OPVZ) byla zařazena do Hlavy páté s názvem „Ochrana vodních poměrů a vodních 

zdrojů“ a konkrétně do ustanovení § 30 vodního zákona. Nově byly podrobněji 

upraveny zásady pro stanovení ochranných pásem jak I. stupně, tak II. stupně přímo 

zákonem183, na rozdíl od minulosti, kdy obdobné zásady byly obsaženy pouze ve 

vyhlášce č. 137/1999 Sb., která stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 

stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Stávajícím vodním zákonem 

nebylo převzato ustanovení o vzniku věcných břemen při zřízení OPVZ184 a evidence 

ochranných pásem byla upravena ustanovením § 20 odst. 2 vodního zákona, podle 

něhož se „v katastru nemovitostí vyznačují ochranná pásma vodních zdrojů údaji o 

způsobu ochrany nemovitostí“.  

                                                             
179 Viz ustanovení § 1 in fine zákona o vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb. 
180 Srov. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 24-25. ISBN 978-80-87576-10-6. 
181 Stalo se tak vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., která nabyla účinnosti dnem 
1. srpna 1999 a je dosud platná. 
182 Viz NOVÁK, Jiří; OPPELTOVÁ, Petra. Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů. Vodní 
hospodářství. 2008, roč. 58, č. 7. str. 246. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh07-2008.pdf>. 
183 Srov. ustanovení § 30 odst. 3, 4 a 5 vodního zákona. 
184 Srov. ustanovení § 19 odst. 3 zákona o vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb. 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2008/vh07-2008.pdf>
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Podstatnou změnu pro právní úpravu OPVZ znamenalo přijetí zákona č. 

150/2010 Sb.185, kterým se mění vodní zákon a zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 

Tato novela vodního zákona nabyla účinnosti dne 1. srpna 2010. Podrobně se těmito a 

dalšími změnami právní úpravy OPVZ zabývám ve zbylé části kapitoly 4.1. 

4.1.2 Pojem, funkce a rozsah ochranných pásem vodních zdrojů 

Z vymezení funkce ochranného pásma vodního zdroje, které je obsaženo 

v ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona, lze dovodit, že OPVZ je konkrétně vymezené 

území, které slouží k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů 

povrchových nebo podzemních vod určených k zásobování pitnou vodou a zdrojů 

podzemních vod sloužících k výrobě balené kojenecké vody nebo pramenité vody. 

Předmětem ochrany v případě OPVZ jsou nejen vodní zdroje186 určené 

k zásobování pitnou vodou resp. jejich potřebné vlastnosti, ale od účinnosti zákona č. 

150/2010 Sb. také zdroje podzemních vod využívané k výrobě balené kojenecké vody a 

pramenité vody resp. vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost těchto zdrojů. K tomuto 

rozšíření předmětu ochrany u OPVZ bylo přistoupeno z potřeby implementace směrnice 

Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 96/70/ES ze dne 28. října 1996.187 Ochranná pásma je 

nutné stanovit jak pro vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou využívané, tak také 

potencionálně využitelné, které jsou vymezeny např. v rámci plánování v oblasti vod 

v plánech povodí188 nebo v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací189. 

Funkce OPVZ tedy spočívá ve snaze o zachování potřebných kvantitativních 

(vydatnost) a kvalitativních (jakost a zdravotní nezávadnost) vlastností specifických 

vodních zdrojů, aby bylo zejména zajištěno dlouhodobě udržitelné zásobování pitnou 

vodou. OPVZ tedy přispívají k naplňování dvou hlavních cílů stanovených vodním 

                                                             
185 V praxi je tento právní předpis označován jako „Velká novela“ vodního zákona. 
186 Srov. ustanovení § 2 odst. 8 vodního zákona, kde je obecně definován pojem vodní zdroj jako: 
„povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo které mohou být využívány pro uspokojení 
potřeb člověka, zejména pro pitné účely“. 
187 Viz HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona 
k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 38. ISBN 978-80-86846-48-8. 
188 Viz ustanovení §23 a násl. vodního zákona. 
189 Srov. ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 
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zákonem.190 Jedná se o nástroj zvláštní územní složkové ochrany životního prostředí, 

neboť, jak již bylo výše uvedeno, předmětem ochrany jsou vodní zdroje, které jsou 

jednou ze součástí vodního prostředí. Primárním předmětem ochrany je tedy voda jako 

jedna ze základních složek životního prostředí. 

Obligatorně musí být OPVZ vodoprávním úřadem stanovena pro vodní zdroje 

určené k zásobování pitnou vodou, u kterých průměrný odběr vody přesahuje 10 000 m3 

za rok, a u všech zdrojů podzemních vod sloužících k výrobě balené kojenecké vody a 

pramenité vody. Pro ostatní vodní zdroje určené k zásobování pitnou vodou může 

vodoprávní úřad vymezit OPVZ fakultativně po zvážení konkrétních podmínek vodního 

zdroje, jestliže nalezne závažné důvody pro stanovení OPVZ, které mohou spočívat 

zejména v ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti daného vodního 

zdroje. 

Ochranná pásma se dle ustanovení § 30 odst. 2 vodního zákona vnitřně dělí do 

dvou stupňů. Ochranné pásmo I. stupně musí být vymezeno v takovém rozsahu, aby 

zajišťovalo ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného 

zařízení. Ochranné pásmo II. stupně vodoprávní úřad stanoví tak, aby tím bylo 

zamezeno vzniku ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti daného 

vodního zdroje. 

 Ochranné pásmo I. stupně se vymezuje jako souvislé území. Jeho minimální 

rozsah je určen v ustanovení § 30 odst. 3 vodního zákona zvlášť pro jednotlivé typy 

vodních zdrojů. Z toho, že se jedná o minimální rozsah ochranného pásma I. stupně, 

vyplývá, že vodoprávní úřad, je-li to nutné k dostatečné ochraně vodního zdroje, má 

pravomoc vymezit ochranná pásma I. stupně také ve větším rozsahu než je stanoveno 

v ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) až d) vodního zákona. Ochranné pásmo I. stupně je 

oprávněn vodoprávní úřad v odůvodněných případech vymezit také v menším rozsahu, 

než jaký je vodním zákonem stanoven jako minimální.191 

Ochranné pásmo II. stupně musí být stanoveno vně ochranného pásma I. stupně. 

Nemusí však, oproti ochrannému pásmu I. stupně, tvořit souvislé území, ale může být 

vymezováno jako jednotlivá vzájemně nepropojená území, která nemusí přiléhat ani na 
                                                             
190 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 věty druhé vodního zákona. 
191 Srov. ustanovení § 30 odst. 4 vodního zákona. 
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ochranné pásmo I. stupně. Pro jednotlivá území tvořící ochranné pásmo II. stupně je 

také možné odlišně upravit ochranné podmínky nebo potřebná technická opatření.192 

Územnímu charakteru ochranného pásma II. stupně byl adekvátně přizpůsoben také 

proces jeho stanovování. Vodoprávní úřad je oprávněn, je-li to účelné např. z důvodu 

velkého rozsahu a odlišných podmínek v zamýšleném ochranném pásmu II. stupně, 

stanovovat jednotlivá území (zóny) ochranného pásma II. stupně postupně po 

jednotlivých územích.193 

Při vymezování hranic konkrétních ochranných pásem by měl dle ustanovení § 5 

odst. 1 vyhlášky č. 137/1999 Sb. vodoprávní úřad brát na zřetel hranice jednotlivých 

parcel zanesených v katastru nemovitostí a také přirozené i umělé hranice v terénu.  

4.1.3 Stanovení, změna a zrušení ochranných pásem vodních zdrojů 

 Podle právní úpravy platné do přijetí zákona č. 150/2010 Sb. tzn. „velké novely“ 

vodního zákona zřizovaly, měnily, případně rušily OPVZ vodoprávní úřady, po 

provedeném vodoprávním řízení194, formou rozhodnutí, tedy formou individuálního 

správního aktu. Ode dne 1. srpna 2010, kdy velká novela vodního zákona nabyla 

účinnosti, se nově OPVZ stanovují, mění nebo ruší formou opatření obecné povahy.195 

Formou opatření obecné povahy vodoprávní úřad zruší OPVZ i v případě uvedeném 

v ustanovení § 30 odst. 9 vodního zákona. Spojení „rozhodne o zrušení“, které je 

v uvedeném ustanovení použito, nevyjadřuje formu, jakou má pro zrušení OPVZ 

vodoprávní úřad zvolit, nýbrž vyjadřuje jeho oprávnění zrušení OPVZ provést.196 

V přechodných ustanoveních zákona č. 150/2010 Sb. se mimo jiné stanoví, že 

dosud zřízená ochranná pásma se považují za ochranná pásma stanovená dle ustanovení 

§ 30 vodního zákona, ve znění účinném ode dne 1. srpna 2010 (neboli podle 

novelizovaného znění vodního zákona).197 Tímto ustanovením byla zavedena právní 

fikce spočívající v tom, že ochranná pásma vodních zdrojů, včetně pásem hygienické 

                                                             
192 Viz PUNČOCHÁŘ, Pavel. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem. 3. vyd. se změnami. Praha: Sondy, 2004. str. 89. ISBN 80-86846-00-8. 
193 Srov. ustanovení § 30 odst. 5 vodního zákona. 
194 Srov. ustanovení § 115 vodního zákona ve znění platném do dne 31. Srpna 2010. 
195 Srov. ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. 
196 Srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona 
k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 101. ISBN 978-80-86846-48-8. 
197 Srov. ustanovení čl. II bod 2 zákona č. 150/2010 Sb. 
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ochrany, která byla zřizována kolem vodních zdrojů sloužících k hromadnému 

zásobování, zřízená v minulosti rozhodnutím, se pro příště považují za ochranná pásma 

vodních zdrojů stanovená opatřením obecné povahy. Z toho vyplývá, že také ochranná 

pásma vodních zdrojů, resp. pásma hygienické ochrany, zřízená rozhodnutím přede 

dnem 1. srpna 2010 musí být měněna či rušena formou opatření obecné povahy.198 

V přechodných ustanoveních se dále stanoví, že započatá a neukončená řízení 

přede dnem nabytí účinnosti zákona 150/2010 Sb. budou dokončena podle předchozí 

právní úpravy platné do 31. července 2010.199 Z uvedeného vyplývá, že po nabytí 

účinnosti zákona č. 150/2010 Sb., tedy po 1. srpnu 2010, byla zároveň vedena 

vodoprávní řízení o stanovení OPVZ podle dvou velmi odlišných právních úprav.200 

 Opatření obecné povahy je relativně novým právním institutem, který byl do 

českého právního řádu zaveden přijetím zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, který nabyl 

účinnosti dnem 1. ledna 2006. Ustanovení § 171 správního řádu obsahuje pouze 

negativní vymezení institutu OOP a stanoví, že OOP je závazným aktem správního 

orgánu, který není právním předpisem (normativním právním aktem) ani rozhodnutím 

(individuálním správním aktem). 

Podstatným znakem normativního právního aktu je jeho obecnost, a to obecnost 

jak předmětu právní úpravy, tak jeho adresátů. Stupeň obecnosti vlastní právní normě je 

dán tím, že předmět normy a subjekty, na které se norma vztahuje, jsou vymezeny jako 

třídy definičními znaky a nikoli výčtem jejich prvků.201 Individuální správní akty se 

naproti tomu vyznačují svou konkrétností. Jejich předmětem je řešení konkrétní situace 

a jejich adresáti jsou jmenovitě určeni. Jestliže OOP podle ustanovení § 171 odst. 1 

správního řádu není ani právním předpisem ani rozhodnutím, nemohou být jeho 

předmět a adresáti určeni zároveň obecně, ale ani zároveň konkrétně. Ustanovení § 173 

odst. 3 správního řádu stanoví, že dobrovolně nesplněné povinnosti upravené OOP lze 

exekučně vymáhat pouze po předchozím vydání rozhodnutí, které určí konkrétní 

                                                             
198 Srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: po novele zákonem č. 150/2010 Sb., účinné 
od 1. 8. 2010 s komentářem. Praha: Sondy, 2011. str. 116. ISBN 978-80-86845-39-2. 
199 Srov. ustanovení čl. II bod 8 zákona č. 150/2010 Sb. 
200 NIETSCHEOVÁ, Jaroslava. Nová právní úprava ochrany vodních zdrojů. Vodní hospodářství. 2010, 
roč. 60, č. 12. str. 359. Dostupný také z WWW: Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2010/vh12-2010.pdf>. 
201 Viz nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2000, sp. zn. Pl.ÚS 24/99. 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2010/vh12-2010.pdf>
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povinné subjekty. Z toho a contrario vyplývá, že povinný subjekt v OOP konkrétně 

určen není.202 

Opatření obecné povahy lze tedy pozitivně vymezit jako: „abstraktně-konkrétní 

správní akt, tzn. takový akt, který se vztahuje na neurčitý okruh osob a jeho účelem je 

řešit jednotlivou konkrétní („určitou“) věc v oblasti veřejné správy, svou povahou a 

účinky tak stojí mezi rozhodnutími a právními předpisy.“203  

Opatření obecné povahy nesmí nahrazovat podzákonnou normotvorbu, ani 

stanovovat nové povinnosti nad rámec zákona.204 OOP je určeno ke konkretizaci již 

existujících povinností, které vyplývají ze zákona, a nikoliv ke stanovování nových 

povinností, jež by neměly oporu v zákonu.205 

Při vydávání opatření obecné povahy o stanovení, změně nebo zrušení OPVZ 

postupuje vodoprávní úřad podle části šesté (ustanovení § 171 až § 174) správního řádu. 

Přestože proces přijímání OOP není vodoprávním řízením upraveným v ustanovení § 

115 vodního zákona ani správním řízením ve smyslu § 9 správního řádu, řídí se také 

ustanoveními části první správního řádu, především základními zásadami činnosti 

správních orgánů, a přiměřeně206 obecnými ustanoveními o správním řízení upravenými 

v části druhé správního řádu.207 

Podle ustanovení § 30 odst. 6 vodního zákona vodoprávní úřad zřizuje OPVZ na 

návrh nebo z vlastního podnětu. Řízení o stanovení OPVZ je však vždy nutno chápat 

v terminologii správního řádu (analogicky) jako „řízení z moci úřední“ a to i v případě, 

kdy vodoprávní úřad stanoví OPVZ na základě návrhu. Tento návrh nelze chápat jako 

žádost ve smyslu ustanovení § 44 správního řádu.208 V případě, že návrh na stanovení 

                                                             
202 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, čj. 1 Ao 1/2005-98. 
203 Viz VERAL, Josef. Opatření obecné povahy. Správní právo. 2007, roč. 40, č. 6. str. 330. ISBN 0139-
6005. 
204 Srov. ustanovení § 173 odst. 3 správního řádu. 
205 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, čj. 1 Ao 1/2005-98. 
206 Viz ustanovení čl. 41 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, podle kterého se slovem „přiměřeně“ 
rozumí vyjádření volnějšího vztahu mezi ustanovením, na které je odkazováno, a danými právními 
vztahy. Jinými slovy se ustanovení, na která je odkazováno, nevztahují na vymezené právní vztahy 
v celím rozsahu. Legislativní pravidla vlády jsou také dostupná na WWW: 
<http://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/legislativni-pravidla/LPV_uplne-zneni.pdf>. 
207 Srov. ustanovení § 174 odst. 1 správního řádu. 
208 Viz HORÁČEK, Zdeněk. Proces vydávání opatření obecné povahy vodoprávními úřady. Vodní 
hospodářství. 2012, roč. 62, č. 11. str. 373. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh11-2012.pdf> 

http://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/legislativni-pravidla/LPV_uplne-zneni.pdf>
http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh11-2012.pdf>
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OPVZ oprávnění k odběru vody z daného vodního zdroje a u vodárenských nádrží 

vlastníci vodních děl určených ke vzdouvání vody v těchto nádržích nepodají, je jim 

vodoprávní úřad oprávněn předložení návrhu uložit.209  

Součástí návrhu na vydání OOP o stanovení nebo změně OPVZ jsou podklady 

vyjmenované v ustanovení § 11i vyhlášky MZE č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o 

rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření 

vodoprávního úřadu210, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2002. Mezi předepsané 

doklady patří mimo jiné podklady stanovené v ustanovení § 2 vyhlášky Ministerstva 

životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a 

zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Dále musí být 

součástí návrhu stanoviska, vyjádření či jiné opatření dotčených orgánů.211 

Ze zmíněných podkladů vychází vodoprávní úřad při zpracování samotného 

návrhu OOP o stanovení nebo změně OPVZ. Návrh OOP musí mimo jiných 

obsahových náležitostí být řádně odůvodněn. Způsobilé odůvodnění je nezbytnou 

součástí jak návrhu OOP, tak samotného OOP. Nejvyšší správní soud označil za nutné 

obsahové náležitosti odůvodnění OOP důvody výroku, podklady pro jeho vydání a 

úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při interpretaci právních 

předpisů. Nejvyšší správní soud při tom vycházel z ustanovení § 68 odst. 3 správního 

řádu, který stanoví obsahové náležitosti odůvodnění správního rozhodnutí a který se 

v případě OOP dle ustanovení § 174 odst. 1 správního řádu použije přiměřeně. 

Nedostatek způsobilých rozhodovacích důvodů má za příčinu nepřezkoumatelnost OOP 

nebo jeho části.212 

Proces projednávání návrhu OOP o stanovení nebo změně OPVZ se řídí 

ustanovením § 172 správního řádu. Po zpracování tohoto návrhu ho vodoprávní úřad 

musí projednat s dotčenými orgány vymezenými v ustanovení § 136 správního řádu.213 

Případné rozpory při projednávání návrhu OOP mezi vodoprávním úřadem a dotčenými 

                                                             
209 Srov. ustanovení § 30 odst. 6 vodního zákona. 
210 Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. Ledna 2002 a v souvislosti s velkou novelou vodního zákona 
byla novelizována vyhláškou č. 336/2011 Sb. 
211 Srov. ustanovení § 11i odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 432/20001 Sb. 
212 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2008, čj. 1Ao 3/2008-136. 
213 Demonstrativní výčet dotčených orgánů v řízení o vydání OOP o stanovení nebo změně OPVZ 
obsahuje příloha č. 21 vyhlášky č. 432/2001 Sb. 
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orgány je možné odstranit, buď podle ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu 

postoupením věci nejblíže společně nadřízenému orgánu, aby spornou otázku 

rozhodl214, anebo neformálním smírným řešením věci dle ustanovení § 5 správního 

řádu. 

Poté je vodoprávní úřad návrh OOP o stanovení nebo změně OPVZ povinen 

zpřístupnit formou veřejné vyhlášky dle ustanovení § 25 správního řádu. Veřejnou 

vyhlášku je nutno vyvěsit nejméně po dobu patnácti dnů na úřední desce příslušného 

vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž území by 

mohlo být OOP o stanovení nebo změně OPVZ dotčeno. Současně vodoprávní úřad 

vyzve dotčené osoby k podávání námitek a připomínek k OOP.215 Pro podávání 

připomínek zpravidla stanoví určitou lhůtu, protože správní řád žádnou neurčuje. Řízení 

o návrhu OOP je standardně písemné, ale vodoprávní úřad může fakultativně nařídit 

jeho veřejné projednání, na kterém k návrhu OOP mohou oprávněné osoby podávat 

ústní připomínky. 

Ve správním řádu jsou upraveny dvě formy úkonů, kterými mohou dotčené 

osoby vyjádřit výhrady k návrhu OOP. Jsou jimi již zmiňované námitky a připomínky. 

Námitky a připomínky se liší v důsledcích, které s nimi správní řád spojuje. Nejvyšší 

správní soud k určení výhrad proti návrhu OOP jako připomínek nebo námitek uvedl 

následující „Podstatné pro posouzení, zda určité podání je možno kvalifikovat jako 

námitku či pouze jako připomínku není kvalita či obsahové náležitosti takového podání, 

nýbrž to, kdo takové podání učinil.“216  

Odůvodněné námitky mohou podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu 

písemně uplatnit pouze vlastníci nemovitostí, kteří mohou být opatřením obecné povahy 

přímo dotčeni na svých právech, povinnostech nebo zájmech souvisejících s výkonem 

vlastnického práva, nebo, vymezí-li je správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné 

zájmy mohou být OOP přímo dotčeny. Námitky může vznést pouze vlastník 

nemovitosti (stavby či pozemku). Není ale vždy nezbytné, aby se jednalo o pozemky 

ležící přímo na území regulovaném OOP. Může se jednat také o pozemky s tímto 

                                                             
214 Srov. ustanovení § 133 odst. 2 správního řádu. 
215 Srov. ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu. 
216 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2008, čj. 1Ao 2/2008-51. Dostupný z WWW: 
<http://www.nssoud.cz>. 

http://www.nssoud.cz>
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územím sousedící.217 V případě OOP, kterým se stanoví ochranná pásma vodních 

zdrojů, jsou k podávání námitek oprávněni právě též vlastníci pozemků sousedících 

s územím ochranného pásma.218 Lhůta pro podávání námitek činí třicet dnů ode dne 

zveřejnění návrhu OOP. S námitkami se vodoprávní úřad, který návrh OOP o stanovení 

nebo změně OPVZ vydal, musí vypořádat formou rozhodnutí. Rozhodnutí o námitkách 

musí obsahovat vlastní řádné odůvodnění219 a je zahrnuto v odůvodnění daného OOP. 

Proti rozhodnutí o námitkách není přípustné odvolání ani rozklad, avšak není výslovně 

vyloučena obnova řízení a přezkumné řízení. Ustanovení § 172 odst. 5 in fine správního 

řádu připouští změnu či zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách220, což může být 

také důvodem pro změnu samotného OOP.221 

Připomínky může dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu podat ten, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny. Připomínky jsou tedy 

oprávněny vznést všechny osoby přímo dotčené OOP, nikoliv pouze vlastníci 

nemovitostí. Dotčenými osobami mohou být např. oprávnění uživatelé pozemků, tedy 

jejich nájemci. Dotčené osoby mohou připomínky uplatňovat buď písemně, nebo je 

vznášet ústně na veřejném projednání návrhu OOP, jestliže se koná. Připomínky musí 

vodoprávní orgán zahrnout do podkladů pro OOP a vypořádat se s nimi v odůvodnění 

OOP. 

Jak rozhodnutí o námitkách, tak vypořádání připomínek k návrhu OOP musí 

správní orgán, který OOP vydává, zahrnout do odůvodnění OOP. Vodoprávní úřad u 

OOP vydaných dle vodního zákona, tedy také u OOP o stanovení nebo změně OPVZ, 

má navíc povinnost uloženou dle ustanovení § 115a odst. 4 vodního zákona vypořádání 

                                                             
217 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, čj. 2Ao 2/2007-73. Dostupný z 
WWW: <http://www.nssoud.cz>. 
218 Srov. HORÁČEK, Zdeněk. Proces vydávání opatření obecné povahy vodoprávními úřady. Vodní 
hospodářství. 2012, roč. 62, č. 11. str. 375. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh11-2012.pdf>. 
219 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2010, čj. 1Ao 5/2010-169 (Dostupný z 
WWW: <http://www.nssoud.cz>), z něhož vyplývá, že odůvodnění rozhodnutí o námitkách proti OOP 
musí obsahovat stejné náležitosti (uvedené v ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu) jako standardní 
správní rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 9 správního řádu. 
220 Toho může být dosaženo právě v přezkumném řízení nebo obnovou řízení, případně též žalobou proti 
rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále 
též uváděno pod zkratkou „SŘS“). 
221 Srov. STRNAD, Zdeněk. Opatření obecné povahy (nejen) podle vodního zákona. Vodní hospodářství. 
2012, roč. 62, č. 6. str. 231. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh06-2012.pdf>. 

http://www.nssoud.cz>
http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh11-2012.pdf>
http://www.nssoud.cz>)
http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh06-2012.pdf>
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připomínek a rozhodnutí o námitkách, jsou-li námitky přípustné222, zveřejnit na své 

úřední desce. 

Opatření obecné povahy, včetně jeho odůvodnění, vodoprávní úřad oznámí 

formou veřejné vyhlášky na své úřední desce a také OOP vyvěsí na úředních deskách 

obecních úřadů obcí, jejichž správní obvod je OOP dotčen. Účinnosti OOP nabývá 

patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky obsahující znění OOP na úřední desce 

vodoprávního úřadu, který OOP vydal.223 

Náležitosti OOP o stanovení OPVZ jsou rámcově vymezeny v § 11j vyhlášky č. 

432/2001 Sb. a patří mezi ně především stanovení účelu a vnitřního členění ochranného 

pásma, určení jeho rozsahu, identifikace chráněného vodního zdroje a vymezení 

ochranných podmínek OPVZ. 

Podle ustanovení § 20 odst. 2 vodního zákona se OPVZ evidují v katastru 

nemovitostí. Ochranná pásma vodních zdrojů jsou zde vyznačena v rubrice „Způsob 

ochrany nemovitostí“. Pro účely uvedené evidence je v ustanovení § 20 odst. 3 vodního 

zákona vodoprávním úřadům uložena povinnost předávat příslušným katastrálním 

úřadům informace, které jsou k vyznačení OPVZ v katastru nemovitostí nezbytné. 

Potřebné údaje musí vodoprávní úřad poskytnout příslušnému katastrálnímu úřadu do 

třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti daného OOP, kterým bylo OPVZ stanoveno či 

změněno.224 

Proti OOP není přípustné odvolání ani rozklad a řízení o stanovení OOP také 

nelze obnovit.225 Jediným přípustným opravným prostředkem je dle ustanovení § 174 

odst. 2 správního řádu přezkumné řízení. To lze zahájit do tří let od nabytí účinnosti 

daného OOP. „Přezkumné řízení o opatření obecné povahy má zvláštní charakter a je 

zvláštním postupem podle části šesté správního řádu, na který se ustanovení § 94 až 95 

                                                             
222 Srov. ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona. 
223 Srov. ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu. 
224 V ustanovení § 20 odst. 3 vodního zákona je počátek lhůty vázán výslovně na „nabytí právní moci 
rozhodnutí“, kterým se v tomto případě OPVZ zřizuje. Ode dne 1. srpna 2010 je nutné toto spojení 
vykládat jako nabytí účinnosti OOP, neboť ve vztahu k OOP se institut právní moc neužívá (srov. 
ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu). K tomu srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným 
komentářem po velké novele stavebního zákona k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 73-74. ISBN 978-
80-86846-48-8. 
225 Srov. ustanovení 173 odst. 2 správního řádu s ohledem na ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu. 
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použijí pouze přiměřeně (srov. § 174 odst. 1 správního řádu).“226 Přezkumné řízení o 

OOP se od přezkumného řízení podle ustanovení § 94 a násl. správního řádu liší 

zejména v tom, že je vedeno bez účastníků. Ustanovení § 95 odst. 4 správního řádu se 

v případě přezkumného řízení o OOP použije přiměřeně v tom smyslu, že osoby 

dotčené OOP, které disponují procesními právy v řízení o vydání OOP dle ustanovení § 

172 odst. 4 a 5 správního řádu, disponují stejnými procesními právy také v přezkumném 

řízení o OOP. Dle ustanovení § 174 odst. 2 in fine správního řádu rozhodnutí v 

přezkumném řízení o OOP nabývá účinnosti dnem právní moci tohoto rozhodnutí. Tato 

úprava je tedy ve vztahu speciality k úpravě obsažené v ustanovení § 99 správního řádu. 

Zákonnost OOP je možné přezkoumat též ve správním soudnictví, a to v řízení o 

zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části upraveném v ustanovení § 101a až 101d 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Právní úprava řízení o zrušení OOP nebo 

jeho části doznala značných změn přijetím zákona č. 303/2011 Sb., který nabyl 

účinnosti dne 1. ledna 2012. Zmíněnou novelou byla věcná příslušnost k řízení o zrušení 

OOP nebo jeho části přesunuta z Nejvyššího správního soudu na krajské soudy. 

Nejvyšší správní soud je v těchto věcech příslušný k rozhodování ve druhé instanci o 

případné kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu. Nově byla stanovena tříletá 

lhůta pro podání návrhu na zrušení OOP nebo jeho části, jejíž běh počíná dnem nabytí 

účinnosti OOP.227 Časové omezení možnosti soudního přezkumu OOP lze považovat za 

pozitivní krok, neboť tím byla omezena nejistota právních vztahů souvisejících s OOP. 

Aktivní žalobní legitimace je v řízení o návrhu na zrušení OOP nebo jeho části 

přiznána osobě, jež tvrdí, že byla napadeným OOP zkrácena na svých právech. 

V případě opatření obecné povahy, kterým se stanoví nebo mění ochranná pásma 

vodních zdrojů, by nejspíše aktivní legitimace náležela nejen vlastníkům pozemků 

dotčených daným OOP, ale též oprávněným uživatelům těchto pozemků. Tito oprávnění 

uživatelé jsou opatřením obecné povahy o stanovení či změně ochranných pásem 

                                                             
226 Viz STRNAD, Zdeněk. Opatření obecné povahy (nejen) podle vodního zákona. Vodní hospodářství. 
2012, roč. 62, č. 6. str. 232. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh06-2012.pdf> 
227 Srov. ustanovení § 101b odst. 1 SŘS. 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh06-2012.pdf>
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vodních zdrojů přímo dotčeni, neboť se jich přímo týkají omezení činností na těchto 

pozemcích, která jsou opatřením obecné povahy stanovena.228 

Lze shrnout, že stanovování nebo změny ochranných pásem vodních zdrojů 

formou opatření obecné povahy zaručuje vyšší míru ochrany vodních zdrojů. Na rozdíl 

od individuálních správních aktů- rozhodnutí, které se vztahují pouze na osoby v nich 

jmenovitě uvedené (případně na jejich právní nástupce), jsou opatření obecné povahy 

závazná pro neurčitý okruh adresátů. Omezení a zákazy stanovené pro území 

ochranných pásem vodních zdrojů lze tedy vztáhnout na obecně vymezenou množinu 

osob, tedy i na množinu všech, kteří se vyskytnou v ochranném pásmu. 

Jistou nevýhodou opatření obecné povahy z hlediska efektivity regulace je 

skutečnost, že povinnosti uložené opatřením obecné povahy nejsou přímo exekučně 

vynutitelné. Opatření obecné povahy tedy není exekučním titulem. K provedení 

exekuce je třeba předchozího vydání rozhodnutí, které existenci povinnosti vůči 

konkrétně vymezené osobě prohlásí.229 V případě opatření obecné povahy, jimiž se 

stanoví nebo mění ochranná pásma vodních zdrojů, dochází ke jmenovitému určení 

povinných osob především v rámci vodoprávního dozoru či v rámci správního trestání 

za správní delikty upravené v ustanovení § 116 a násl. vodního zákona. Vodoprávní 

dozor nad dodržováním ochranných podmínek a plněním technických opatření v OPVZ 

vykonávají vodoprávní úřady230 a Česká inspekce životního prostředí231. Vodoprávní 

úřady a Česká inspekce životního prostředí jsou v rámci dozoru oprávněny ukládat 

dozorovaným subjektům opatření232 k nápravě zjištěných nedostatků a jejich škodlivých 

následků způsobených porušením povinností plynoucích z ochranného režimu OPVZ. 

Činí tak formou rozhodnutí, ve kterém jsou již povinní konkrétně určeni.233 

Z pohledu osob dotčených opatřením obecné povahy o stanovení nebo změně 

ochranných pásem vodních zdrojů znamená přechod k stanovování a změnám OPVZ 

                                                             
228 K tomu blíže srov. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch 
ochrany životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 202-204. ISBN 978-80-87576-10-6. 
229 Srov. ustanovení § 173 odst. 3 správního řádu. 
230 Srov. ustanovení § 110 odst. 2 vodního zákona. 
231 Srov. ustanovení § 112 odst. 1 písm. a) bod 5. Vodního zákona. 
232 Srov. ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona a dále ustanovení § 112 odst. 1 písm. b) vodního 
zákona. 
233 Srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona 
k 1. 1. 2013. Praha: Sondy, 2013. str. 249. ISBN 978-80-86846-48-8. 
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formou opatření obecné povahy oslabení možnosti ovlivnit proces stanovení 

ochranných pásem. Dotčené osoby mohou uplatnit výhrady proti návrhu OOP pouze 

formou připomínek, o nichž vodoprávní úřad rozhodnutí nevydává, a formou námitek, o 

kterých sice vodoprávní úřad rozhoduje, ale proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné 

řádné opravné prostředky. Navíc proti samotnému opatření obecné povahy jsou 

s výjimkou přezkumného řízení též opravné prostředky vyloučeny. 

I přes uvedené nevýhody opatření obecné povahy se domnívám, že změnu formy 

stanovení resp. změny ochranných pásem vodních zdrojů z formy rozhodnutí na formu 

opatření obecné povahy lze vzhledem k nutnosti a důležitosti ochrany vodních zdrojů 

hodnotit pozitivně. 

4.1.4 Ochranný režim v ochranných pásmech vodních zdrojů 

 Základní ochranný režim ochranných pásem vodních zdrojů je upraven 

v ustanovení § 30 odst. 7 a 8 vodního zákona. Vyjma výslovného zákazu vstupu a 

vjezdu do ochranného pásma I. stupně jsou ochranné podmínky stanoveny obecnou 

formulací zákazu realizace těch činností, které by mohly poškodit či jen ohrozit 

vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů. Konkrétní zakázané 

činnosti a rozsah těchto zákazů pro jednotlivá OPVZ je oprávněn vymezit příslušný 

vodoprávní úřad v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma 

vodního zdroje.234 Kromě zakázaných činností je vodoprávní úřad dále zmocněn 

v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně OPVZ stanovit konkrétní nutná 

technická opatření a také způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb 

nacházejících se v OPVZ. 235 

 Výslovný zákaz vstupu a vjezdu do OPVZ I. stupně byl přímo do vodního 

zákona zapracován zákonem č. 150/2010 Sb. ode dne 1. srpna 2010. Tento zákaz 

omezuje veřejnoprávní oprávnění volného přístupu do krajiny, které dle ustanovení § 63 

odst. 2 ZOPK náleží každému. Ex lege je z tohoto zákazu stanovena výjimka pro 

subjekty, které mají právo odběru vody z daného zdroje a u vodárenských nádrží pro 

vlastníky těchto vodních děl. Kromě těchto zákonných výjimek podle ustanovení § 30 

                                                             
234 Srov. ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona. 
235 Srov. ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona. 
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odst. 7 věty druhé vodního zákona: „vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo 

opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.“ 

Do přijetí zákona č. 350/2012 Sb. účinného ode dne 1. ledna 2013, který zakotvil 

možnost udělování výjimek též formou opatření obecné povahy236, byl vodoprávní úřad 

oprávněn výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do OPVZ I. stupně přiznávat pouze 

formou rozhodnutí. To v praxi mohlo působit určité problémy. Naprosto nefunkční bylo 

udělování výjimek formou rozhodnutí, ve kterých musí být oprávnění jmenovitě určeni, 

například pro technické pracovníky, které si osoba mající přístup do ochranného pásma 

I. stupně najímá na provádění odborných prací.237 Obdobně nepraktické či spíše 

nemožné bylo formou rozhodnutí vydávat výjimky z obecného zákazu vstupu a vjezdu 

do OPVZ I. stupně jednotlivým osobám, které zamýšleli využít například turistickou 

stezku vedoucí územím OPVZ I. stupně.238 Tyto i jim podobné problémy byly vyřešeny 

již zmíněnou novelou vodního zákona provedenou zákonem č. 350/2012 Sb., kterou 

bylo umožněno vodoprávnímu úřadu udělovat výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do 

OPVZ I. stupně také formou OOP, tedy obecně určenému okruhu osob. 

Vodoprávní úřady mají možnost při udělování výjimek ze zákazu vstupu a 

vjezdu do OPVZ I. stupně širokého uplatnění správního uvážení. Tato do jisté míry 

volná úvaha je v tomto případě nezbytná z důvodu rozmanitosti a nepředvídatelnosti 

možných situací. Jistě se však nejedná o neomezenou úvahu vodoprávních úřadů. 

Domnívám se, že meze správního uvážení vodoprávních úřadů lze dovodit z účelu 

ochranných pásem vodních zdrojů, kterým je ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti vodních zdrojů239. Soukromý zájem žadatele o udělení výjimky ze zákazu 

vstupu a vjezdu nesmí převážit nad veřejným zájmem na ochraně žádoucích vlastností 

vodních zdrojů. Jestliže by v důsledku udělení výjimky mohlo dojít k ohrožení 

                                                             
236 Srov. ustanovení čl. XVII bod 4 zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon a některé 
související zákony. 
237 Viz NOVÁK, Jiří; OPPELTOVÁ, Petra. Ochranná pásma vodních zdrojů po velké novele (poznatky 
z praxe). Vodní hospodářství. 2012, roč. 62, č. 12, str. 427. Dostupný také z WWW: < Dostupný také 
z WWW: <http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh12-2012.pdf>. 
238 Viz KOCOUREK, Tomáš. Opatření obecné povahy dle vodního zákona. Právní rozhledy. 2010, roč. 
18, č. 18. str. 652. ISSN 1210-6410. 
239 Srov. ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. 

http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh12-2012.pdf>
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vydatnosti, jakosti či zdravotní nezávadnosti daného vodního zdroje, udělením takové 

výjimky by vodoprávní úřad překročil přípustné meze správního uvážení240. 

V ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně jsou dle ustanovení § 30 

odst. 8 vodního zákona zakázány činnosti, které by mohly poškodit nebo ohrozit 

vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost daného vodního zdroje. Konkrétní 

nepřípustné činnosti a omezení užívání nemovitostí nacházejících se v OPVZ vymezí 

vodoprávní úřad v OOP o stanovení nebo změně OPVZ. Jak lze vyvozovat z ustanovení 

§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a 

zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, bude se zpravidla 

jednat o zákazy a omezení činností spojených s nakládáním s látkami negativně 

ovlivňujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a činností241, v jejichž důsledku by 

mohlo dojít ke zmenšení mocnosti či narušení celistvosti půdních a horninových vrstev 

a tím k ohrožení nebo poškození vydatnosti vodního zdroje. 

V opatření obecné povahy o stanovení nebo změně OPVZ vodoprávní úřad dále 

vymezí konkrétní technická opatření242 nutná k zabezpečení potřebných vlastností 

vodního zdroje. Tato opatření jsou povinni realizovat na své náklady ti, kteří mají z 

ochrany vodního zdroje prospěch, tedy oprávnění k odběru vody ze zdroje a u 

vodárenských nádrží vlastníci či stavebníci vodních děl určených ke vzdouvání vody 

v těchto vodárenských nádržích.243 

Aby byla zachována podstata OOP jako aktu s konkrétním předmětem úpravy a 

obecně určenými adresáty, musí být povinní k provedení technických opatření označeni 

v OOP o stanovení nebo změně OPVZ pouze jako neurčitý okruh osob, tedy např. jako 

„oprávnění k odběru vody ze zdroje“. Jmenovité vymezení povinných osob může být 

uvedeno teprve v rozhodnutí vydaném příslušným správním orgánem v rámci 

                                                             
240 K otázce správního uvážení a jeho mezí blíže srov. HENDRYCH, Dušan; ČEBIŠOVÁ, Taisia; 
KOPECKÝ, Martin aj. Správní právo: obecná část. 8. Vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. str. 80-84. ISBN 
978-80-7179-254-3. 
241 Těmito činnostmi mohou být dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 137/1999 Sb. zejména 
zemní práce, používání trhavin, těžba, hornická činnost či provozování zařízení, jež mohou mít vliv na 
režim zvodněných vrstev. 
242 Příkladem těchto technických opatření může být oplocení jímacího zařízení, vyznačení jednotlivých 
stupňů ochranných pásem výstražnými tabulemi v terénu či pravidelná úprava vegetace v OPVZ. 
243 Srov. ustanovení § 30 odst. 12 vodního zákona. 
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dozorového nebo sankčního řízení sloužícího k nucenému výkonu technických 

opatření.244 

Způsob vymezení ochranného režimu v ochranných pásmech vodních zdrojů, 

kdy základní ochranné podmínky jsou obecně formulovány zákonem, a konkrétní 

ochranný režim jednotlivých ochranných pásem je stanoven v opatření obecné povahy, 

kterým se OPVZ stanoví nebo mění, považuji za velmi vhodný. Umožňuje přizpůsobení 

ochranného režimu místním podmínkám daného vodního zdroje a zajišťuje tak vodním 

zdrojům vysoký stupeň individualizované a tím přiměřené ochrany. Relativně citelná 

omezení využívání území ochranných pásem vodních zdrojů, a to především v jejich I. 

stupni, je ospravedlněno značným zájmem na ochraně vodních zdrojů. V ustanovení § 

30 odst. 1 vodního zákona je ochrana vodních zdrojů pomocí ochranných pásem 

výslovně prohlášena za veřejný zájem.  

Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů se dotýká též právního režimu 

nakládání s vodami. Pro povrchové vody nacházející se v ochranných pásmech vodních 

zdrojů I. stupně je stanoven zákaz plavby plavidel se spalovacími motory.245 Tento 

zákaz není bezvýjimečný, ale jinak obecně svobodné užívání, tedy užívání bez 

povolení246, povrchových vod k plavbě omezuje. 

Dle vodního zákon je vázána na povolení vodoprávního úřadu též realizace 

jiných taxativně vyjmenovaných činností, které nespadají do kategorie činností 

spočívajících v nakládání s vodami, které ale mohou mít vliv na vodní poměry 

v určitých územích. Mezi tyto činnosti patří všechny geologické práce, které jsou 

spojeny se zásahem do pozemků nacházejících se v ochranných pásmech vodních 

zdrojů.247 Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je nutný souhlas 

vodoprávního úřadu k provádění staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, ke 

kterým není dle vodního zákona vyžadováno povolení, ale které by mohly mít vliv na 

vodní poměry daných zdrojů. 

                                                             
244 Srov. Ministerstvo životního prostředí ČR. Výklad vybraných ustanovení § 30 vodního zákona a 
souvisejících ustanovení [online]. Praha. [cit. 4. 2. 2014]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/97533ff1efc36d74
c12579450031d7e0?OpenDocument>. 
245 Srov. ustanovení § 7 odst. 5 vodního zákona. 
246 Srov. ustanovení § 7 odst. 1 vodního zákona. 
247 Srov. ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona. 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/97533ff1efc36d74
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4.1.5 Náhrada za omezení vlastnického práva v ochranných pásmech 

vodních zdrojů 

Vlastníci pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů mají dle 

ustanovení § 30 odst. 11 vodního zákona nárok na náhradu za prokázané omezení 

užívání těchto pozemků či staveb. V případě omezení vlastnického práva vlastníků 

pozemků a staveb nacházejících se v OPVZ se jedná jednoznačně o pravá omezení 

vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny. Omezení vlastnického 

práva zpravidla dosahují značné intenzity a vždy se týkají velmi úzké skupiny vlastníků, 

a tím je vytvářena nerovnost mezi vlastníky pozemků a staveb v OPVZ a mezi vlastníky 

obdobných pozemků a staveb mimo území OPVZ. Přiznání náhrady za tato omezení je 

vzhledem k ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny tedy nepochybně nutné. 

Náhradu jsou vlastníkům na jejich žádost povinni poskytnout v případě OPVZ 

zřízených u vodárenských nádrží vlastníci vodních děl, která slouží k vzdouvání vody 

v těchto nádrží. V ostatních případech jsou povinni poskytnout náhradu oprávnění 

k odběru vody z vodního zdroje ve smyslu ustanovení § 8 vodního zákona, a to 

poměrně dle výše povoleného odběru vody, tedy nikoliv dle výše skutečného odběru za 

určité období248. Vodní zákon explicitně nestanoví subjekt povinný k poskytnutí 

náhrady v případě, kdy se jedná o OPVZ sloužící k ochraně potencionálně využitelného, 

ale v dané chvíli nevyužívaného vodního zdroje. Domnívám se, že z povahy věci by 

měl být povinným subjektem k poskytnutí náhrady za omezení vlastnického práva stát. 

Určení výše náhrady za omezení vlastnického práva v OPVZ a způsobu její 

úhrady přenechává vodní zákon v prvé řadě na dohodě stran. Smluvní volnost není 

vodním zákonem přitom nijak omezena. V případě, kdy strany k dohodě nedospějí, 

rozhodne na základě žaloby jedné ze stran o jednorázové náhradě za omezení 

vlastnického práva soud.249 

Ustanovení § 30 odst. 11 vodního zákona, které upravuje poskytování náhrad za 

omezení vlastnického práva v ochranných pásmech vodních zdrojů, je jistě v souladu 

                                                             
248 Srov. PUNČOCHÁŘ, Pavel. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 23. lednu 2004 
s rozšířeným komentářem. 3. vyd. se změnami. Praha: Sondy, 2004. str. 90. ISBN 80-86846-00-8. 
249 Srov. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 92-93. ISBN 978-80-87576-10-6. 
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s ustanovením čl. 11 odst. 4 Listiny, jež upravuje nucené omezení vlastnického práva, 

ale není zcela komplexní. Jak bylo výše zmíněno, neupravuje určení povinného subjektu 

u náhrad u nevyužívaných vodních zdrojů. Dále by de lege ferenda bylo vhodné přiznat 

nárok na náhradu újmy za omezení v užívání nemovitostí v ochranných pásmech 

vodních zdrojů též uživatelům těchto nemovitostí jako je tomu v případě úpravy 

ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.250 

4.2 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod 

 Institut ochranných pásem je využíván také k ochraně některých specifických 

vodních zdrojů, a to přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. 

Právní úprava ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod je obsažena v ustanoveních Hlavy V (§ 22 až § 24) lázeňského zákona, 

tedy zákona č. 164/2001 Sb., který nabyl účinnosti dne 18. června 2001. Tato právní 

úprava nahradila právní úpravu ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod stolních obsaženou v zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu.251 Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod stolních vyhlášená dle předchozí právní úpravy se 

přitom považují za ochranná pásma stanovená dle lázeňského zákona.252 

4.2.1 Pojem, funkce a členění ochranných pásem přírodních léčivých 

zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 

 Pojem ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod, pro která je v ustanovení § 4 odst. 1 lázeňského zákona zavedena 

legislativní zkratka „zdroj“253, není v lázeňském zákonu přímo definován. V lázeňském 

                                                             
250 Srov. ustanovení § 21 a násl. lázeňského zákona. 
251 Srov. ustanovení § 48 a § 49 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění platném do 17. 
června 2001. 
252 Srov. ustanovení § 44 odst. 2 lázeňského zákona. 
253 Tato zkratka je dále užívána také v této práci. 
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zákonu je však definován předmět ochrany těchto ochranných pásem, tedy přírodní 

léčivé zdroje254 a zdroje přírodních minerálních vod255, a také jejich funkce. 

 Funkcí ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod je zajištění ochrany těchto zdrojů před činnostmi, které by mohly mít 

negativní vliv na chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti, na zdravotní 

nezávadnost a také vydatnost těchto zdrojů.256 

 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 

lze tedy definovat jako zvlášť vymezená území, která se vymezují kolem přírodních 

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a slouží k ochraně těchto zdrojů 

před negativními vlivy na jejich chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti a na 

jejich jakost a vydatnost, a pro která se za tímto účelem stanoví zvláštní právní režim 

spočívající v zákazech a omezeních určitých, mimo tato ochranná pásma dovolených, 

činností. 

 V případě ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod se stejně jako u ochranných pásem vodních zdrojů jedná o nástroj 

zvláštní a složkové územní ochrany životního prostředí. Předmětem (objektem) ochrany 

jsou mimo plynu a peloidu především specifické vodní zdroje, zdroje specifické 

podzemní vody, jež je jednou ze součástí vodního prostředí. 

 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 

se dle ustanovení § 21 odst. 2 in fine lázeňského zákona zpravidla vyhlašují ve dvou 

stupních. 

                                                             
254 Dle ustanovení § 2 odst. 1 lázeňského zákona je přírodní léčivý zdroj: „přirozeně se vyskytující 
minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití, a o tomto zdroji je 
vydáno osvědčení podle tohoto zákona. Peloidem se rozumí rašelina slatina nebo bahno. Minerální vodou 
pro léčebné využití se rozumí přirozené se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem 
rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého 
nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku anebo které má u vývěru přirozenou 
teplotu vyšší než 20 st. C nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kBq/l.“ 
255 Dle ustanovení § 2 odst. 2 lázeňského zákona se zdrojem přírodní minerální vody rozumí: „přirozené 
se vyskytující podzemní voda původní čistoty, stálého složení a vlastností, která má z hlediska výživy 
fyziologické účinky dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo jiných součástí, které 
umožňují její použití jako potraviny a k výrobě balených minerálních vod, a o tomto zdroji bylo vydáno 
osvědčení podle tohoto zákona.“ 
256 Srov. ustanovení § 21 odst. 1 lázeňského zákona. 
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Ochranné pásmo I. stupně, které slouží k ochraně výstupu zdroje, se u přírodních 

léčivých zdrojů minerální vody a u zdrojů přírodních minerálních vod vymezuje na 

území ve tvaru kruhu o poloměru 50 m od zdroje. V odůvodněných případech lze 

ochranné pásmo I. stupně vymezit i v jiném rozsahu.257 Ochranná pásma I. stupně se 

evidují v katastru nemovitostí.258 Grafické a písemné podklady nutné pro evidenci je 

povinno katastrálnímu úřadu dodat MZD. 

V případě, že se ochranné pásmo vymezuje ve větším rozsahu než na území ve 

tvaru kruhu o poloměru 50 m od zdroje, se v ochranném pásmu I. stupně zpravidla 

vymezí ještě pásmo fyzické ochrany zdroje ve tvaru čtverce o straně 10 m okolo zdroje. 

Pásmo fyzické ochrany zdroje slouží k zajištění bezprostřední ochrany jímání zdroje.259 

Ochranné pásmo zdrojů II. stupně260 slouží k ochraně zřídelní struktury zdroje, 

infiltračního území zřídelní struktury zdroje nebo infiltračního území zdroje.261 

Ochranné pásmo II. stupně může být dále diferencováno do dílčích pásem s rozdílným 

ochranným režimem.262 Ochranné pásmo II. stupně se vyznačí do Základní mapy ČR 

1:10000 a také do Základní mapy ČR 1:50000.263 

Při určování konkrétních hranic ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod je dle ustanovení § 24 odst. 1 lázeňského zákona 

třeba přihlížet k hranicím jednotlivých parcel evidovaných v katastru nemovitostí, 

případně k přirozeným či umělým hranicím v terénu. Hranice ochranných pásem zdrojů 

se v terénu vyznačují informačními tabulemi a u ochranných pásem I. stupně a pásma 

fyzické ochrany zdrojů může MZD ve své vyhlášce, kterou se stanovují či mění 

ochranná pásma zdrojů, stanovit povinnost k jejich oplocení. 264 

                                                             
257 Srov. ustanovení § 22 odst. 2 věta první lázeňského zákona. 
258 Srov. ustanovení § 22 odst. 7 lázeňského zákona. 
259 Srov. ustanovení § 22 odst. 2 věta druhá lázeňského zákona. 
260 U ochranných pásem zdrojů, vyhlášených podle právní úpravy platné do nabytí účinnosti lázeňského 
zákona, se dle ustanovení § 44 odst. 2 lázeňského zákona považují ochranná pásma II. a III. Stupně za 
ochranná pásma II. stupně podle ustanovení § 23 odst. 2 lázeňského zákona (tzn. za dílčí pásma v rámci 
ochranného pásma II. stupně).  
261 Srov. ustanovení § 23 odst. 1 lázeňského zákona. 
262 Srov. ustanovení § 23 odst. 2 lázeňského zákona. 
263 Srov. ustanovení § 23 odst. 4 lázeňského zákona. 
264 Srov. ustanovení § 24 odst. 2 a odst. 3 lázeňského zákona. 
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4.2.2 Stanovení, změna a zrušení ochranných pásem přírodních léčivých 

zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 

 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 

stanoví, případně změní či zruší formou vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví. 265 

 Návrhy ochranných pásem zdrojů, které musí být zpracovány osobou s odbornou 

způsobilostí dle zvláštního právního předpisu266, jsou jednou z předepsaných příloh 

k žádosti o vydání povolení k využívání zdroje.267 K této žádosti je žadatel povinen dále 

připojit kopie map s vyznačením navrhovaných hranic ochranných pásem zdroje I. a II. 

stupně a v případě ochranného pásma I. stupně též výpisy z katastru nemovitostí 

k nemovitostem nacházejícím se na jeho navrhovaném území.268  

 Návrh ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod musí dle ustanovení § 21 odst. 2 lázeňského zákona vycházet z analýzy 

rizik ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti těchto zdrojů. Při 

vymezování jak rozsahu, tak ochranného režimu ochranných pásem zdrojů je nutné se 

řídit principem proporcionality. Ochranná pásma zdrojů se stanoví takovým způsobem, 

který zajistí dosažení potřebné ochrany kvalitativních i kvantitativních vlastností zdrojů, 

ale který zároveň bude představovat jen nezbytně nutné omezení oprávněných zájmů 

osob dotčených těmito ochrannými pásmy. 

 Lázeňský zákon dále umožňuje zapojit se do procesu přijímání vyhlášek o 

stanovení ochranných pásem zdrojů dotčeným správním úřadům a také obcím, na 

jejichž území by dle návrhu mohla být ochranná pásma stanovena. Dle ustanovení § 21 

odst. 4 lázeňského zákona mohou dotčené správní úřady a obce předkládat MZD 

k návrhu ochranných pásem svá stanoviska. Na vypracování a předložení stanoviska 

mají dotčené správní úřady a obce vyhrazenou šedesátidenní lhůtu, která počíná běžet 

dnem doručení výzvy MZD ke sdělení stanoviska k návrhu ochranných pásem zdrojů. 

                                                             
265 Srov. ustanovení § 21 odst. 1 a odst. 3 lázeňského zákona s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 
lázeňského zákona. 
266 Vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce. 
267 Srov. ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) lázeňského zákona. 
268 Srov. ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) bod 3. a 4. lázeňského zákona. 
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V případě, že se dotčené správní úřady a obce v dané lhůtě k návrhu nevyjádří, má se za 

to, že k návrhu žádné připomínky nemají. 

 Se stanovením a případnými změnami ochranných pásem zdrojů jsou spojeny i 

nezanedbatelné náklady především na vypracování odborných posudků269, ale také na 

označení hranic ochranných pásem zdrojů či na jejich případné oplocení (viz výše). 

Tyto i případné další náklady spojené se stanovením ochranných pásem zdrojů nese dle 

ustanovení § 21 odst. 5 lázeňského zákona uživatel zdroje a v případě, kdy uživatel 

zdroje není určen, MZD resp. stát jeho prostřednictvím. V případě změny stávajících 

ochranných pásem nese náklady spojené s provedením změn navrhovatel těchto změn. 

Jak již bylo výše zmíněno, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod se stanovují, případně mění nebo ruší formou vyhlášky 

ministerstva, tedy formou podzákonného právního předpisu. 

Podzákonné právní předpisy (normativní správní akty) resp. normativní právní 

akty obecně jsou formou, která obsahuje právní normy, jejichž materiálními znaky jsou 

jejich regulativnost, právní závaznost, vymahatelnost státní mocí a konečně obecnost.270 

Právní normy musí být obecné jak co do jejich předmětu úpravy, tak co do jejich 

adresátů. Právní normy upravují neurčitý okruh situací a zavazují neurčitý okruh osob. 

V případě aktů, jimiž se vyhlašují ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod, lze o obecnosti co do jejich předmětu úpravy značně 

pochybovat. Dané akty mají velmi úzce stanovenou teritoriální působnost, jež je 

vymezena popisem hranic ochranných pásem zdrojů, a navíc vymezují na daném území 

konkrétní ochranné podmínky, jejichž základ je obecně upraven v ustanovení § 22 a § 

23 lázeňského zákona. 

 „Obecnost předmětu aktu předpokládá, že je řešen neurčitý okruh situací. 

Jestliže je však akt fixován k určitému uzavřenému a relativně malému území, stává se 

předmět aktu stále více určitý.“271 Místní prostorové určení právní normy označil za 

                                                             
269 Srov. ustanovení § 21 odst. 3 lázeňského zákona.  
270 Podrobně srov. KNAPP, Viktor. Teorie práva. vyd.1. Praha:  C.H. Beck, 1995. str. 148-153. ISBN 80-
7179-028-1; k tomu též srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2007, čj. 4As 36/2006-
151. Dostupný z: <http://www.nssoud.cz>. 
271 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 179. ISBN 978-80-87576-10-6. 

http://www.nssoud.cz>
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skutečnost znamenající konkrétní předmět dané normy též Ústavní soud. Ústavní soud 

posoudil jako opatření obecné povahy v materiálním slova smyslu nařízení obce, jež pro 

neurčitý okruh osob vymezovalo konkrétní území, na které se vztahovala povinnost 

stanovená jiným právním předpisem. 272 

Nabízí se též srovnání právní úpravy ochranných pásem přírodních léčivých 

zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod s úpravou ochranných pásem vodních zdrojů 

dle vodního zákona. Jedná se o ochranná pásma, jejichž podstatné rysy jsou v zásadě 

velmi obdobné, a ochranná pásma vodních zdrojů jsou přitom s účinností ode dne 1. 

srpna 2010 stanovována, měněna i rušena formou opatření obecné povahy273. 

Domnívám se tedy, že akty, jimiž se stanovují ochranná pásma přírodních 

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, jsou z materiálního hlediska 

opatřeními obecné povahy. Tyto akty nenaplňují jeden z materiálních znaků 

normativních právních aktů, obecnost co do předmětu úpravy. 

Ačkoliv institut ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod nepochybně naplňuje materiální znaky opatření obecné 

povahy, tedy konkrétní předmět úpravy a neurčitý okruh adresátů, nelze tato ochranná 

pásma za současného stavu legislativy stanovovat, měnit nebo rušit formou opatření 

obecné povahy. Je totiž nutné respektovat zákonné zmocnění k vydání vyhlášky 

Ministerstvem zdravotnictví, obsažené v ustanovení § 21 odst. 1 lázeňského zákona, 

neboť zákonná úprava (zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu) má 

přednost.274 

U aktů, kterými se stanovují ochranná pásma zdrojů, tedy dochází k nesouladu 

jejich formy a obsahu. Důsledkem stávající nesprávné úpravy formy aktů, jimiž se 

stanovují ochranná pásma zdrojů, je vyloučení adresátů těchto aktů z procesu jejich 

přijímání a také právní nejistota v soudním přezkumu těchto aktů. 

                                                             
272 Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/08. Dostupný z WWW: 
<http://nalus.usoud.cz>. 
273 Srov. kapitolu 4.1.3 této práce. 
274 Viz VEDRAL, Josef. Opatření obecné povahy. Správní právo. 2007, roč. 40, č. 6. str. 336. ISBN 
0139-6005. 

http://nalus.usoud.cz>
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Při tvorbě normativních právních aktů nemají adresáti právních norem v nich 

obsažených žádná procesní práva, která by jim umožnila zapojení do procesu přijímání 

těchto normativních právních aktů. Naproti tomu v procesu tvorby opatření obecné 

povahy mohou určité osoby dotčené OOP uplatňovat k návrhu OOP připomínky a 

podávat proti němu námitky a tím ovlivňovat podobu výsledného opatření obecné 

povahy.275 

Možnost soudního přezkumu normativních právních aktů iniciovaného ze strany 

adresátů těchto aktů (fyzických a právnických osob) je omezena na řízení o zrušení 

zákonů a jiných právních předpisů před Ústavním soudem dle ustanovení § 64 a násl. 

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen „zákon o Ústavním soudu“). 

Fyzické a právnické osoby však nemohou podat přímý návrh na zrušení těchto aktů, ale 

mohou tento návrh podat pouze v souvislosti s podáním ústavní stížnosti ve smyslu 

ustanovení § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu.276 

Pokud by bylo na akty, kterými se stanovují ochranná pásma přírodních léčivých 

zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nahlíženo za účelem jejich soudního 

přezkumu z materiálního hlediska, mohly by být tyto akty podrobeny soudnímu 

přezkumu jako opatření obecné povahy v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo 

jeho části dle ustanovení § 101a  a násl. SŘS. Judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího 

správního soudu není v otázce materiálního vs. formálního vnímání opatření obecné 

povahy v rámci soudního přezkumu zcela ustálená a jednoznačná. 

Ústavní soud se zřetelně přiklonil k materiálnímu pojetí opatření obecné povahy 

pro účely soudního přezkumu v usnesení pléna ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. Pl.ÚS 14/08, 

když označil za opatření obecné povahy akt, který byl v souladu se zákonným 

zmocněním vydán formou nařízení obce. Ústavní soud se v odůvodnění tohoto 

rozhodnutí mimo jiné odvolává na svou konstantní judikaturu, podle níž, je-li možný 

dvojí výklad veřejnoprávní normy, je nutné zvolit ten, který co nejméně zasahuje do 

základních práv či svobod. Ústavní soud tak rozhoduje v souladu s principem „in dubio 

pro libertate“, který vyjadřuje prioritu jednotlivce a jeho svobody před státem. 

                                                             
275 Srov. ustanovení § 172 odst. 4 a 5 správního řádu; k tomu blíže srov. kapitolu 4.3.1 této práce. 
276 Srov. ustanovení § 64 odst. 2 písm. d) zákona o Ústavním soudu s ohledem na ustanovení § 74 zákona 
o Ústavním soudu. 
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K otázce materiálního vs. formálního pojetí opatření obecné povahy v rámci 

soudního přezkumu existuje též bohatá, ale ne zcela jednotná, judikatura Nejvyššího 

správního soudu. Dosavadní judikaturu týkající se uvedené problematiky Nejvyšší 

správní soud ve svém usnesení ze dne 21. 1. 2011,čj. 8 Ao 7/2010-65, shrnul takto: 

„Úvahy soudu o tom, zda napadený akt je opatřením obecné povahy či nikoliv, jsou 

namístě, pokud ovšem zákonné pojmenování takového aktu zcela chybí, či pokud došlo 

k zásadní změně právní úpravy, přičemž chybějí výslovná přechodná ustanovení. 

Rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda se jedná o opatření obecné povahy, nemůže 

být pouze to, zda daný akt za opatření obecné povahy výslovně označuje příslušný 

zákon. To však neznamená, že jakýkoli akt, který není zákonem označen za opatření 

obecné povahy, který kdokoli napadne jako „opatření obecné povahy“, může být 

v tomto smyslu podroben přezkumu správního soudu. Brání tomu existence výslovné 

zákonné úpravy formy daného právního aktu. Jestliže zákon (popř. ústavní zákon) 

výslovně stanoví formu příslušného právního aktu, a tato forma je dodržena, není tu 

zpravidla prostor pro jiné soudní hodnocení povahy takového aktu. Výjimečně se tak 

může stát za situace, kdy tato právní úprava doznala později podstatné změny (viz. 

„starý“ a „nový“ stavební zákon). Projeví-li zákonodárce jednoznačně vůli, aby právní 

akt byl vydán v určité formě, a při této vůli setrvá, nemůže soud ve správním soudnictví 

tuto formu zvrátit. Pokud by si obecný soud takovou pravomoc osvojil, narušil by 

principy dělby moci a právní jistotu. Mimo zákonodárce samého je to pouze Ústavní 

soud, který- aniž by svou pravomoc překročil- může zasáhnout v případě, kdy by právem 

stanovená forma aktu neodpovídala jeho obsahu.“277 278 

V citovaném usnesení se Nejvyšší správní soud zásadně přiklonil k formálnímu 

pojetí opatření obecné povahy. Z tohoto formálního vnímání OOP uznal pouze několik 

výjimek. Dle Nejvyššího správního soudu mohou být předmětem přezkumu ve 

správním soudnictví dle ustanovení § 101a a násl. SŘS především akty výslovně 

zvláštním zákonem označené jako opatření obecné povahy, dále akty, pro které není 

zákonem výslovně stanovena žádná forma, a konečně akty, které se de lege lata 

                                                             
277 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2011, čj. 8Ao 7/2010- 65. Dostupný z WWW: 
<http://www.nssoud.cz>. 
278 Tomuto názoru následně přisvědčil též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. III. 
ÚS 1085/11, kterým odmítl ústavní stížnost brojící proti citovanému usnesení Nejvyššího správního 
soudu. 

http://www.nssoud.cz>
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vydávají formou OOP, ale které byly vydány v souladu s předchozí právní úpravou 

v jiné formě. 

Z výše uvedeného vyplývá, že u aktů, jimiž jsou stanovována ochranná pásma 

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, by Nejvyšší správní 

soud nejspíše bez dalšího soudní přezkum v řízení dle § 101a a násl. SŘS nepřipustil. 

Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že by de lege ferenda bylo vhodné 

přijmout novelu lázeňského zákona ve smyslu změny formy aktů, jimiž se zřizují, mění 

a případně ruší ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod, ze stávající formy normativního právního aktu na formu opatření 

obecné povahy. Tím by byl, způsobem nevyvolávajícím právní nejistotu, vyřešen 

nesoulad formy a obsahu těchto aktů. Pro adresáty daných aktů by tato změna 

znamenala otevření možnosti ovlivnit tvorbu těchto aktů a zjednodušení přístupu 

k soudnímu přezkumu těchto aktů. 

4.2.3 Ochranný režim ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod 

 Ochranný režim ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod je upraven v ustanovení § 22 a § 23 lázeňského zákona. Je 

diferencován podle zmiňovaných dvou stupňů ochranných pásem a dle vzdálenosti od 

zdroje. Ochranné pásmo II. stupně může být navíc členěno do dílčích pásem s odlišným 

ochranným režimem.279 

 V ochranném pásmu I. stupně v území v okruhu do 50 m od zdroje a v pásmu 

fyzické ochrany zdroje spočívají ochranné podmínky v zákazu všech činností, 

s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro ochranu či využívání daného zdroje. Ve 

srovnání s vymezením ochranných podmínek ochranných pásem vodních zdrojů I. 

stupně, které spočívají v zákazu činností majících negativní vliv na chráněné vlastnosti 

vodních zdrojů, je ochranný režim nejbližšího okolí přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod stanoven přísněji, neboť v tomto území vylučuje veškeré 

činnosti s výjimkou činností sloužících k ochraně nebo využívání těchto zdrojů. 

                                                             
279 Srov. ustanovení § 23 odst. 2 lázeňského zákona. 
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V ochranném pásmu I. stupně, které přesahuje území ve tvaru kruhu s poloměrem 50 m 

od zdroje, je zakázána realizace těch činností, které by mohly mít negativní vliv na 

chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje, na jeho jakost, zásoby a 

vydatnost. 

Kromě uvedených omezení je v ustanovení § 22 odst. 3 lázeňského zákona 

stanovena také povinnost odstranit z území ochranného pásma I. stupně všechny možné 

zdroje znečištění. V případě historicky urbanizovaného území je zdroje možného 

znečištění nutné odstranit pouze v rozumně možné míře. Tato opatření je povinen na 

své náklady provést uživatel zdroje. Pokud zdroj nemá uživatele, je povinným stát. 

Ochranné podmínky pro ochranná pásma zdrojů II. stupně jsou lázeňským 

zákonem upraveny stejně obecně jako v případě ochranných podmínek území 

ochranného pásma I. stupně přesahujícího kruh o poloměru 50 m od zdroje.280 

V ochranném pásmu II. stupně je též zákonem zakázáno provádění těch činností, jež by 

mohly mít negativní vliv na chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje, na 

jeho jakost a vydatnost. V případě ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod I. stupně přesahujících kruh o poloměru 50 m od 

zdroje a ochranných pásem těchto zdrojů II. stupně se jedná o stejný způsob stanovení 

ochranného režimu jako v případě ochranných pásem vodních zdrojů zřizovaných dle 

vodního zákona. 

Jak v případě ochranných pásem I. stupně, které přesahují kruh o poloměru 50 m 

od chráněného zdroje, tak v případě ochranných pásem II. stupně jsou činnosti, jež by 

mohly mít negativní vliv na kvalitativní či kvantitativní vlastnosti daného zdroje a 

z tohoto důvodu jsou zakázány, blíže stanoveny ve vyhláškách MZD, jimiž se příslušná 

ochranná pásma stanovují. Zákazy a omezení se zpravidla týkají hornické činnosti, 

trhacích a zemních prací, využívání geotermální energie, vypouštění odpadních vod, 

zřizování skládek odpadů, činností spojených s manipulací se zvlášť nebezpečnými 

látkami, nebezpečnými a závadnými látkami, provozování intenzivních chovů  

  

                                                             
280 Srov. ustanovení § 23 odst. 3 lázeňského zákona s ustanovením § 22 odst. 5 lázeňského zákona. 
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hospodářských zvířat či používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem.281 Ve 

vyhláškách, kterými se stanoví ochranná pásma zdrojů, se dále určí termín ukončení 

činností, jež podléhají zákazům. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 30. 7. 2009, čj. 7 As 32/2009-

69, označil vymezení zakázaných činností v ochranných pásmech zdrojů obsažené 

v ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 3 lázeňského zákona za „natolik vágní, že 

nestanoví zákonné meze vlastnického práva ani rozsah povinností adresátů těchto 

právních norem, což vede k narušení principu právní jistoty adresátů. (…) Ust. § 

22odst. 5 a § 23 odst. 3 lázeňského zákona dostatečně nedefinují zakázané činnosti, tedy 

konkrétně jakým nekonáním mají adresáti této normy povinnost se zdržet činnosti, které 

mohou negativně ovlivnit vlastnosti zdroje. Předmětná ustanovení místo toho odkazují 

na podzákonný právní předpis.“282 Nejvyšší správní soud přitom v citovaném rozsudku 

poukázal na to, že povinnosti mohou být ukládány jen zákonem nebo na základě zákona 

a v jeho mezích.283 Podle názoru Nejvyššího správního soudu jsou tak vyhlášky 

ministerstva (v dané věci se jednalo ještě o nařízení vlády), jimiž se stanovují ochranná 

pásma zdrojů, v rozsahu, ve kterém stanovují konkrétní v ochranných pásmech 

zakázané činnosti, neaplikovatelné pro rozpor s ustanovením čl. 4 odst. 2 Listiny. 

Ustanovení čl. 4 odst. 2 Listiny stanoví, že meze základních práv a svobod může 

stanovit pouze zákon. Z toho vyplývá, že meze základních práv a svobod nemůže 

stanovit podzákonný právní předpis. Přitom platí, že tyto meze musí zákon stanovit 

natolik určitě, aby pro podzákonnou normotvorbu nevznikal prostor pro libovůli.284 

Formulace zákonného zmocnění musí být co do svého rozsahu, obsahu a především 

účelu dle Ústavního soudu natolik přesná a konkrétní, že správním orgánům nezbývá 

                                                             
281 Srov. např. vyhlášku č. 308/2010 Sb., o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních 
vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření; dále vyhlášku 
č. 12/2011 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a 
vymezení konkrétních ochranných opatření; také vyhlášku č. 174/2011 Sb., o stanovení ochranných 
pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u 
Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných vymezení (vyhláška o 
ochranných pásmech zdrojů Nová Ves – Louka – Mnichov); nebo vyhlášku č. 319/2011 Sb., o stanovení 
ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních 
ochranných opatření. 
282 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2009, čj. 7 As 32/2009-69. Dostupný z 
WWW: <http://www.nssoud.cz>. 
283 Viz ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy a ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny. 
284 PAVLÍČEK, Václav. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a podstatně rouš. vyd. 
Praha: Linde, 2002. str. 60. ISBN 80-7201-391-2. 

http://www.nssoud.cz>
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prostor pro odchýlení se od zákonných mezí a tím prostor pro úpravu své vlastní (např. 

politické) vůle navzdory vůle zákonodárce.285 Dle mého názoru zákonné zmocnění 

obsažené v ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 3 lázeňského zákona splňuje uvedené 

požadavky na míru určitosti co do svého rozsahu, obsahu a také účelu. 

Domnívám se, že konkrétní a podrobné vymezení podmínek ochrany přímo 

v zákoně, jak to ve výše citovaném rozsudku požaduje Nejvyšší správní soud, není 

možné vzhledem k potřebě zachování proporcionality mezi zájmem na ochraně zdrojů a 

zájmem na minimálním omezení oprávněných zájmů osob dotčených ochranou těchto 

zdrojů. Pokud by byly činnosti, jejichž realizace je v ochranném pásmu zdrojů 

zakázána, konkrétně vymezeny přímo lázeňským zákonem, nemohly by být do 

stanovení ochranného režimu promítnuty místní podmínky jednotlivých zdrojů a ani 

oprávněné zájmy dotčených osob. Nebylo by tedy možné při stanovení ochranného 

režimu naplnění principu proporcionality obsaženého v ustanovení § 21 odst. 2 

lázeňského zákona. Vyloučeno by nebylo ani porušení ústavního principu přiměřenosti 

obsaženého v ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny. Na druhou stranu by mohla být přímo 

zákonem zakotvena jen mírná ale konkrétní omezení, která by nadměrně nelimitovala 

oprávněné zájmy osob dotčených ochrannými pásmy, zároveň by ale nezaručovala 

dostatečnou ochranu zdrojů, což by popíralo smysl právní úpravy ochranných pásem 

zdrojů jako takové. 

Souhlasím proto s názorem, že „správným řešením by nejspíše bylo volněji 

interpretovat požadavek, aby byl zákaz dostatečně určitě formulován již v zákoně, a 

konkretizaci obecně (snad i vágně) stanovené povinnosti ponechat prováděcím aktům. 

(…) Korektivem popsaného liberálnějšího přístupu k zákonným normám by měla být 

přísná kontrola přiměřenosti aktů, které tyto normy provádějí (konkretizují).“286 

Stávající úpravu způsobu vymezení ochranného režimu ochranných pásem 

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod lze dle mého názoru 

hodnotit kladně, neboť ochranný režim ochranných pásem jednotlivých zdrojů lze 

adekvátně přizpůsobit nejen místním podmínkám daných zdrojů, ale také oprávněným 

                                                             
285 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2010, sp. zn. Pl.ÚS 6/07. Dostupný z www: 
<http://nalus.usoud.cz>. 
286 Viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 162. ISBN 978-80-87576-10-6. 

http://nalus.usoud.cz>
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zájmům osob těmito ochrannými pásmy dotčených. Domnívám se, že tato skutečnost 

může značně přispět k většímu dodržování pravidel ochranného režimu ze strany 

dotčených osob. 

4.2.4 Náhrada újmy v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod 

 Zásahy do vlastnického práva k nemovitostem v ochranných pásmech přírodních 

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod lze jednoznačně považovat za 

omezení vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny, a proto je 

přiznání náhrady za tato omezení jistě nezbytné. Omezení v ochranném pásmu I. stupně 

v okruhu 50 m od zdroje a v pásmu fyzické ochrany zdroje jsou natolik intenzivní, že 

téměř vylučují realizaci práva nemovitosti užívat. Ve zbylé části ochranných pásem 

zdrojů sice nedosahují omezení tak vysoké intenzity, ale dopadají na úzkou skupinu 

vlastníků, kteří se tím dostávají do nerovného postavení vůči vlastníkům obdobných 

pozemků mimo ochranná pásma zdrojů. 

Lázeňský zákon obsahuje ve svém ustanovení § 34 jednotnou úpravu náhrady 

újmy vzniklé v důsledku opatření dle lázeňského zákona. Tato úprava je tedy platná jak 

pro náhradu újmy vzniklé v souvislosti se zřízením ochranných pásem přírodních 

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, tak také například pro náhradu 

újmy vzniklé v důsledku stanovení lázeňských míst, resp. stanovením statutů 

lázeňských míst287. 

Předmětem náhrady je dle ustanovení § 34 odst. 1 lázeňského zákona újma 

vzniklá z důvodu omezení dosavadního užívání nemovitosti nebo z důvodu ukončení 

dosavadní činnosti. Nárok na náhradu újmy je přiznán nejen vlastníkům nemovitostí 

v ochranných pásmech zdrojů, ale též dalším osobám288, kterým vznikla újma 

v předchozí větě uvedeným způsobem. Platí přitom zásada, že nelze poskytnout za 

jednu konkrétní újmu náhradu více osobám dotčeným touto konkrétní újmou. 

                                                             
287 Srov. ustanovení § 28 lázeňského zákona. 
288 Například se může jednat o osoby provozující podnikatelskou činnost na území ochranných pásem 
zdrojů či o nájemce nemovitostí zde se nalézajících. 
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K náhradě újmy je povinen uživatel konkrétního přírodního léčivého zdroje či 

zdroje přírodních minerálních vod, k jejichž ochraně se ochranné pásmo zdroje zřizuje. 

V případě, že zdroj nemá uživatele, je povinen poskytnout náhradu újmy stát 

prostřednictvím MZD. V ustanovení § 34 odst. 1 lázeňského zákona se výslovně 

stanoví, že náhrada za újmu se poskytuje formou finanční náhrady. Domnívám se, že ze 

skutečnosti, že se jedná o dohodu mezi oprávněným k přijetí náhrady a povinným 

k poskytnutí náhrady, mohou si tyto strany dohody smluvit i jinou formu náhrady než 

finanční. V případě, že se strany na náhradě újmy nedohodnou, rozhodne o ní na 

základě podané žaloby soud.289 

Právní úpravu náhrady újmy za omezení vlastnického práva obsaženou 

v ustanovení § 34 lázeňského zákona lze obecně hodnotit kladně, a to již vzhledem ke 

skutečnosti, že je jednotná pro náhradu újmy za všechna opatření dle lázeňského 

zákona, na jejichž základě by mohlo k újmě dojít. Za pozitivní lze považovat také 

vymezení osobního rozsahu náhrady újmy, kdy se náhrada přiznává nejen vlastníkům 

nemovitostí v ochranném pásmu zdroje, ale též dalším osobám s právem užívat tyto 

nemovitosti. Nedostatek úpravy lze spatřovat ve stanovení rozsahu předmětu náhrady, 

do kterého nespadá náhrada újmy za zmařené investice neboli náhrada újmy vzniklé 

omezením plánovaného způsobu využití nemovitostí.290 V uvedeném smyslu by bylo de 

lege ferenda vhodné rozsah předmětu náhrady újmy dle lázeňského zákona rozšířit. 

  

                                                             
289 Srov. ustanovení § 34 odst. 2 lázeňského zákona. 
290 Srov. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. vyd. 1. Praha: Leges, 2012. str. 164. ISBN 978-80-87576-10-6. 
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Závěr 

 Chráněná území a ochranná pásma představují významné a nezastupitelné 

nástroje ochrany vod, neboť již ze samotné povahy vod a charakteru zdrojů jejich 

znečišťování vyplývá, že účinné ochrany vod nelze dosáhnout poskytováním ochrany 

pouze vodám samotným, ale je nutné chránit také území, jehož je součástí. 

 Vzhledem k absenci obecné definice chráněného území i ochranného pásma 

v právním řádu České republiky bylo nejprve nutné význam těchto pojmů dovodit 

z úpravy jednotlivých institutů chráněných území a ochranných pásem obsažených 

v zákonech týkajících se nejen ochrany životního prostředí. Chráněná území a ochranná 

pásma vykazují určité společné rysy, kterými jsou jednak jejich územním charakter a 

jednak zvláštní právní režim závazný na jejich území a spočívající v omezení určitých 

zásahů, jež by mohly negativně ovlivnit jejich předmět ochrany. Dalším společným 

znakem chráněných území a ochranných pásem je důvod jejich zřizování, kterým je 

zpravidla ochrana veřejného zájmu. Hlavní rozdíl mezi chráněným územím a 

ochranným pásmem spatřuji v jejich primární funkci, kdy chráněné území slouží 

k ochraně zvláštních hodnot či vlastností daného území, naproti tomu funkcí 

ochranného pásma je ochrana určitého konkrétního objektu. 

 Chráněná území a ochranná pásma v ochraně vod lze řadit mezi zvláštní územní 

nástroje složkové ochrany životního prostředí, které obecně patří do skupiny speciálních 

nástrojů ochrany životního prostředí. 

 Hlavním pramenem právní úpravy ochrany vod prostřednictvím chráněných 

území a ochranných pásem je zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, který obsahuje 

úpravu chráněných oblastí přirozené akumulace vod, území chráněných pro akumulaci 

povrchových vod, zranitelných oblastí a ochranných pásem vodních zdrojů. Další 

důležitý institut zvláštní územní ochrany vod je upraven zákonem č. 164/2001 Sb., 

lázeňský zákon, a představuje ho institut ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů 

a zdrojů přírodních minerálních vod. Důležitým unijním pramenem této úpravy je 

směrnice Rady 676/91/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů. Za účelem splnění jednoho z požadavků této směrnice byla do 

vodního zákona zavedena úprava zranitelných oblastí. 
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 Při rozboru jednotlivých výše uvedených institutů jsem se věnoval především 

otázce formy aktů, kterými se jednotlivé typy chráněných území a ochranných pásem 

zřizují, dále způsobu vymezení a obsahu jejich ochranného režimu a jako průřezovému 

tématu též zásahům do vlastnického práva způsobeným zřízením chráněných území a 

ochranných pásem a případným náhradám za újmu vzniklou těmito zásahy. Dále bych 

tuto problematiku stručně shrnul a upozornil na dílčí nedostatky dané právní úpravy. 

 Chráněná území a ochranná pásma sloužící k ochraně vod jsou s výjimkou 

ochranných pásem zdrojů upravených lázeňským zákonem zřizovány formou aktů, 

která je adekvátní významu a účelu regulace daných institutů. V případě ochranných 

pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, jež jsou dle 

platné právní úpravy zřizovány formou normativního právního aktu, by bylo vzhledem 

k jejich materiálním znakům de lege ferenda vhodné pro jejich zřizovací akt zvolit 

formu opatření obecné povahy, jako je tomu od roku 2010 u ochranných pásem vodních 

zdrojů. Tím by byl u těchto aktů odstraněn nesoulad jejich formy a obsahu a adresátům 

těchto aktů by tím byla dána možnost ovlivnit tvorbu těchto aktů a též byl usnadněn 

přístup k jejich soudnímu přezkumu. 

 Ochranný režim chráněných území a ochranných pásem obecně spočívající 

v zákazech a omezeních určitého způsobu využití daných území, je zpravidla rámcově 

vymezen ve vodním zákoně resp. v lázeňském zákoně a konkretizován v příslušných 

aktech, jimiž se zřizují jednotlivá chráněná území či ochranná pásma. Zde je vhodné 

zmínit nařízení vlády291, jimiž byly ještě dle předchozího vodního zákona, tedy zákona 

č. 138/1973 Sb., vyhlášeny stávající oblasti přirozené akumulace vod. Tato vládní 

nařízení jsou se stávajícím vodním zákonem z části v rozporu. Vzhledem k této 

skutečnosti a též vzhledem k velmi široce vymezeným limitům hospodářského využití 

území chráněných oblastí přirozené akumulace vod stanoveným v těchto vládních 

nařízeních před třiceti a více lety a vzhledem k dalším výše popsaným nedostatkům 

těchto aktů se domnívám, že by bylo de lege ferenda žádoucí zmíněná nařízení vlády 

alespoň novelizovat. 

 Je zřejmé, že omezení vybraných činností stanovená jako ochranné podmínky 

pro chráněná území a ochranná pásma obecně a tedy i v ochraně vod nejcitelněji 
                                                             
291 Jedná se o nařízení vlády č. 40/1978 Sb., nařízení vlády č. 10/1979 Sb. a nařízení vlády č. 85/1981 Sb. 
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postihují vlastníky a případně uživatele pozemků v těchto chráněných územích a 

ochranných pásmech se nacházejících. Proto považuji otázku omezení vlastnického 

práva v souvislosti s chráněnými územími a ochrannými pásmy a poskytování 

případných náhrad za tato omezení za velmi důležitou. Základem pro řešení této otázky 

je stanovení hranice mezi zásahy do vlastnického práva, jež znamenají pouze určení 

vnitřních mezí výkonu vlastnického práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny 

nevyžadujících poskytování náhrady, a mezi tzv. pravými omezeními vlastnického 

práva ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny, za které je poskytování náhrad nutné. 

Vymezení této hranice není obecně platně v českém právním řádu blíže upraveno. 

Ačkoliv se doktrína i judikatura stanovením této hranice zabývá, jasné vymezení 

neobsahuje. Proto by de lege ferenda bližší stanovení zmíněné hranice bylo vhodné 

upravit na úrovni zákona. 

 V případě chráněných území a ochranných pásem sloužících k ochraně vod lze 

shrnout, že zásahy do vlastnického práva plynoucí z ochranného režimu chráněných 

území, tedy chráněných oblastí přirozené akumulace vod, území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod a zranitelných oblastí, nedosahuje intenzity pravých 

omezení vlastnického práva a jedná se pouze o stanovení vnitřních mezí jeho výkonu. 

Naproti tomu u ochranných pásem, jejichž primární funkcí je ochrana vod, tedy 

ochranných pásem vodních zdrojů a ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod, se vcelku jednoznačně dají považovat zásahy do 

vlastnického práva založené jejich ochranným režimem za omezení ve smyslu 

ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny. Vzhledem k ne zcela ostře stanovené hranici mezi 

dvěma typy zmíněných zásahů do vlastnického práva není výše uvedené tvrzení, 

zejména co se týká chráněných území na ochranu vod, jediné možné a přijímané, ale 

osobně se k němu přikláním. Platná právní úprava je v tomto smyslu v souladu 

s Listinou. Nárok na náhradu újmy vzniklé omezením vlastnického práva je přiznán jak 

u ochranných pásem vodních zdrojů, tak u ochranných pásem zdrojů stanovených dle 

lázeňského zákona. V chráněných oblastech přirozené akumulace vod je, dle mého 

názoru ne zcela nutně, přiznán nárok na náhradu škody za vybraná omezení užívání 

pozemku v nich se nacházejících. Ustanovení § 28 odst. 4 vodního zákona, které nárok 

upravuje, je jen velmi rámcové a nekomplexní. 
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 Z celkového hlediska lze právní úpravu chráněných území a ochranných pásem 

sloužících k ochraně vod hodnotit jako kvalitní, trpící pouze dílčími nedostatky, které 

by nebylo nadto příliš složité odstranit a lze říci, že v mnoha ohledech se tak i postupně 

děje. 
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Summary 

The aim of this diploma thesis is to develop a comprehensive analysis of the 

current legislation protected areas and protective zones used to protect water, that 

legislation to asses and demonstrate its shortcomings. The thesis proceeds mainly from 

the currently valid legal regulations as contained namely in the Water Act and the Spa 

Act, from professional literature as well as the Czech court’s practice. 

The diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the 

general issue of protected areas and protective zones. It also includes a comparison of 

both institutes and their application in environmental protection. The second chapter 

deals with the sources of law protected areas and protective zones to protect water, both 

on the level of the EU law and of the national law. 

Chapters three and four are mainstays of the work as they contain an 

interpretation of individual types of protected areas and protective zones to protect 

water as one of the main components of the environment. For individual institutes is 

analyzed their term, function, form and method of stipulation, and above all their 

special legal regime based namely on bans and restrictions regarding certain activities in 

the given area. With regard to the fact that the special legal regime affects mostly the 

proprietors and real estate users located in the protected areas and protective zones, in 

the thesis is also addressed the issue of various restrictions and limitations of property 

rights and rights of use to the respective real estate in the protected areas and protective 

zones, and to possible compensations for such restrictions and limitations. 

The final part of the diploma thesis then contains a brief summary of partial 

conclusions that are presented in the preceding four chapters. The diploma thesis 

provides a comprehensive interpretation of the legal form of protected areas and 

protective zones to protect water, and draws attention to its partial imperfections. 
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Abstrakt 

Právní režim chráněných území a ochranných pásem v ochraně vod 

 Tato diplomová práce pojednává o právním režimu chráněných území a 

ochranných pásem sloužících k ochraně vod. Diplomová práce se člení celkem do čtyř 

kapitol. Kapitola první se věnuje problematice chráněných území a ochranných pásem 

v obecné rovině. Zahrnuje též srovnání obou institutů a jejich uplatnění při ochraně 

životního prostředí. Druhá kapitola se věnuje pramenům právní úpravy chráněných 

území a ochranných pásem na ochranu vod. Kapitoly třetí a čtvrtá jsou pro tuto 

diplomovou práci stěžejní a zahrnují právní rozbor jednotlivých typů chráněných území 

a ochranných pásem sloužících k ochraně vod. U jednotlivých institutů je analyzován 

jejich pojem, funkce, forma a způsob jejich stanovení a především jejich zvláštní právní 

režim spočívající zejména v zákazech a omezeních určitých činností v daném území. 

Pozornost je věnována též omezením vlastnického práva k nemovitostem v chráněných 

územích a ochranných pásmech a případným náhradám za tato omezení. 

Abstract 

Legal regime of protected areas and protective zones to protect water 

 This diploma thesis deals with the legal regime of protected areas and protective 

zones used to protect water. The diploma thesis is composed of four chapters. Chapter 

one defines basic terms, a protected area and protective zone, in general. This chapter 

also contains a comparison of both institutes and their application in environmental 

protection. The second chapter deals with the sources of relevant legislation protected 

areas and protective zones to protect water. Chapters three and four are central of the 

thesis as they contain an interpretation of legislation of each types of protected areas 

and protective zones to protect water. For individual institutes is analyzed their concept, 

function, form and method of their determination and especially their special legal 

regime based namely on bans and restrictions regarding certain activities in the given 

area. Attention is also paid to various limitations of property rights to real estate in the 

protected areas and protective zones and to possible compensations for such limitations. 
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