
Nový vodní zákon

V červenci letošního roku byl publikován ve Sbírce zákonů, částka 98, pod číslem 254/2001
zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2002.

Tento zákon představuje již pátou souhrnnou úpravu českého vodního práva, řešícího právní
vztahy k vodám na současném území České republiky. Za první souhrnnou úpravu se všeobecně
považují zemské zákony z roku 1870, které byly podle jednotné osnovy říšského zákona č. 93/1869
s menšími odchylkami přijaty v zemích České, Moravské a Slezské (č. 71/1870 čes. z. z., č. 65/1870 mor.
z. z., č. 51/1870 slez. z. z.). Platnost českého zemského vodního zákona byla rozšířena na celé území
Čech a Moravy (včetně bývalého Slezska) v roce 1942 vládním nařízením č. 305/1942 Sb. Mezitím byla
v letech 1921 až 1937 připravena osnova nového jednotného vodního zákona pro celé území bývalého
Československa („referentský návrh zákona o vodním právu”), která však uzákoněna nebyla. Další
platnou souhrnnou úpravu českého vodního práva proto představuje až zákon č. 11/1955 Sb., o vodním
hospodářství, novelizovaný v roce 1959. Tento zákon, který vykazoval z dnešního pohledu značné
nedostatky, byl pak nahrazen současně platným zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, doplněný zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství,
ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nového zákona o vodách se zpracovával v poměrně složitém období, kdy se Česká republika
připravuje na vstup do Evropské unie (dále jen „EU”). Složitost vyplývala zejména ze skutečnosti, že EU
vypracovávala a v říjnu 2000 schválila novou koncepci své vodní politiky (směrnice 2000/60/ES
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky), která představuje zásadní zlom
v uplatňování současně platných směrnic EU. Tento zlom spočívá ve změně přístupu od poměrně úzce
vymezené působnosti původních směrnic ke komplexně pojaté ochraně množství a jakosti povrchových
a podzemních vod, systematickému zlepšování jejich stavu v rámci stanovených cílových ukazatelů a
plánovitému řízení jejich užívání v rámci ucelených povodí. 

Vodní zákon přejímá základní koncepci stávající právní úpravy, zejména státní regulaci nakládání
s vodami, a reaguje na některé nové skutečnosti a potřeby, zejména na naléhavou potřebu zvýšené
ochrany vodních zdrojů jako základní složky životního prostředí, prohloubení a zefektivnění systému
plánování a financování na úseku vod. Dále řeší právní úpravu vztahů fyzických a právnických osob
k povrchovým a podzemním vodám a zároveň obsahuje i úpravu veřejné správy na tomto úseku a
procesní pravidla vodoprávního řízení, pokud jsou odlišná od platného zákona o správním řízení.
Obsahuje i povinnosti a práva subjektů uvedené dosud v prováděcích předpisech.

Nový zákon o vodách ruší stávající zákony č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších
předpisů. Součástí nového zákona je i dosud samostatná úprava obsažená v zákoně č. 58/1998 Sb.,
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Systém financování ochrany vod a jejich využívání navazuje na ekonomické nástroje používané
v současné praxi, pouze precizuje jejich uplatňování pro potřeby tohoto zákona. Financování
neinvestičních a investičních potřeb odvozených od tohoto zákona zajišťují fyzické a právnické osoby,
které vodu užívají tím, že ji odebírají, vypouštějí do ní odpadní vody či s vodou jinak nakládají s tím, že
stát může finančně podporovat neinvestiční a investiční opatření ve veřejném zájmu, jejichž okruh
vymezuje tento zákon.

Systém je založen na následujících platbách:
1. Uživatel platí:

Poplatky za odebrané množství podzemních vod, pokud se jedná o odběr z jednoho zdroje min.
v množství 6000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 měsíčně v kalendářním roce. Poplatek se
neplatí při čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následném vypouštění do těchto vod
za účelem získání tepelné energie a dále při čerpání znečištěných podzemních vod za účelem
snížení jejich znečištění a jejich následném vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod



povrchových. Příjemcem těchto poplatků je z 50 % státní rozpočet a z 50 % Státní fond životního
prostředí. Zde platí ještě přechodné období pro odběry za účelem zásobování pitnou vodou, resp.
další odběry, které dosud nebyly zpoplatněny, a to pro rok 2002 ve výši 35 % sazby (0,70 Kč/m3,
resp. 1,05 Kč/m3) a pro rok 2003 ve výši 70 % sazby (1,40 Kč/m3, resp. 2,10 Kč/m3).
Platbu k úhradě správy vodních toků a správy povodí podle účelu užití odebrané povrchové vody
v jednotkové výši v Kč/m3 podle skutečně odebraného množství povrchové vody v případě, že se
jedná o odběr z jednoho zdroje min. v množství 6000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3

měsíčně v kalendářním roce. Platba se neplatí za odběry povrchových vod pro provoz rybích líhní
a sádek a pro napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, pro požární účely,
napouštění veřejných koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících
chráněný biotop rostlin a živočichů, pro výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro
zemědělskou nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu
zemědělských plodin.

2. Znečišťovatel platí poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu
vypouštěných odpadních vod. Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel
povinen platit, jestliže jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli znečištění
zároveň hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění. Ukazatele znečištění, hmotnostní a
koncentrační limity zpoplatnění a sazby poplatku členěné podle jednotlivých ukazatelů znečištění jsou
uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod
povrchových ve výši 0,10 Kč/m3 je znečišťovatel povinen platit, jestliže objem jím vypouštěných
odpadních vod překročí za kalendářní rok 30 000 m3. Příjemcem poplatku je Státní fond životního
prostředí.

3. Stát se může podílet na úhradě dalších neinvestičních nebo investičních nákladů za práce a činnosti ve
veřejném zájmu podle § 102, a to ve prospěch těch subjektů, které tyto veřejné zájmy zajišťují. Těmito
subjekty mohou být především správci vodních toků, správci povodí, vlastníci vodních staveb a
pověřené odborné subjekty.
V oblasti kompetencí rozdíl od dosavadní právní úpravy, kdy Ministerstvo životního prostředí bylo

výlučným (jediným) ústředním vodohospodářským orgánem, vymezuje nový zákon o vodách působnost
MŽP taxativně (stejně tak Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva obrany).
Znamená to tedy, že MŽP přísluší kompetence pouze ve věcech zákonem výslovně uvedených.
Zbytková působnost (vše ostatní, co není uvedeno u jednotlivých ministerstev) přísluší MZe.

Konkrétně Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního vodoprávního
úřadu ve věcech:
a) ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to

1. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, 
2. povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich

následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových,
3. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizací,
4. stanovení minimálního zůstatkového průtoku a uložení povinnosti osadit na vodním díle cejch nebo

vodní značku a povinnosti pravidelně měřit minimální zůstatkový průtok a podávat vodoprávnímu
úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření,

5. stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení povinnosti předložit návrh jímacího řádu,
popřípadě povinnosti pravidelně měřit hladinu podzemních vod, způsobu měření a povinnosti
podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření,

6. činnosti při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a přebírání
výsledků měření objemu vypouštěných vod a míry jejich znečištění,

7. přípravy návrhu prováděcího předpisu, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného
znečištění vod,

b) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství,
c) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod prostřednictvím jím zřízených pověřených

odborných subjektů,
d) tvorby a vedení informačního systému společně s Ministerstvem zemědělství podle tohoto zákona,
e) sestavování a schvalování plánů v oblasti vod a sestavování programů opatření společně

s Ministerstvem zemědělství,
f) posuzování plánů v oblasti vod z hlediska vlivu na životní prostředí,
g) chráněných oblastí přirozené akumulace vod,



h) ochrany vodních zdrojů,
i) citlivých oblastí,
j) zranitelných oblastí,
k) stanovení opatření k nápravě při nevyhovující jakosti povrchových vod využívaných ke koupání,
l) stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších

vodních živočichů společně s Ministerstvem zemědělství,
m) ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod před závadnými látkami,
n) zneškodňování havárií a odstraňování jejich škodlivých následků,
o) ochrany před povodněmi,
p) řízení Českého hydrometeorologického ústavu,
q) poplatků za odběr podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství,
r) poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních,
s) spolupráce s orgány krajů v přenesené působnosti ve věcech ochrany množství a jakosti hraničních

vod,
t) řízení České inspekce životního prostředí,
u) řízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany množství a jakosti vod,
v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod, podávání zpráv

o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinovat převzetí a zavádění legislativy
Evropských společenství v oblasti vod,

w)zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v rámci mezinárodní spolupráce
ochrany vod v oblastech povodí Labe, Dunaje a Odry.
Vykládat i aplikovat ustanovení zákona, jež „patří” MŽP, je třeba v souvislosti s ostatními ustanoveními

zákona, neboť jednotlivá ustanovení celého zákona jako právní normy kodexového typu jsou vzájemně
provázána.

V oblasti vypouštění odpadních vod se opouští kritérium „současného stavu technického pokroku”,
tj. podle dosavadní úpravy byl ten, kdo vypouští odpadní vody, povinen zajišťovat zneškodňování
vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu technického pokroku. Podle nové úpravy
se vypouštění odpadních vod váže na podmínky stanovené v povolení k vypouštění. Vodoprávní úřad
je přitom povinen přihlížet k dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. Novinkou
je, že povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let. Je
ošetřena i platnost povolení k vypouštění odpadních vod, která nabyla právní moci do dne 1. 1. 2002,
neboť na základě přechodného ustanovení zákona končí dnem 1. ledna 2008.

Ukazatele přípustného znečištění vod stanovené nařízením vlády č. 82/1999 Sb. zůstávají
v platnosti s tím, že ke dni 1. 1. 2003 by mělo začít platit nové nařízení vlády, které bude reflektovat
vedle výše limitů podle požadavků ES i diferencované ukazatele a jejich hodnoty pro:

zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako
zdroje pitné vody,
citlivé oblasti,
zranitelné oblasti,
povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních
živočichů.

V oblasti ochrany před povodněmi zákon přejímá právní úpravu zákona č. 130/1974 Sb. a nařízení
vlády č. 100/1999 Sb. (povodňová opatření, stupně povodňových aktivit, povodňové plány, povodňové
prohlídky, povodňové záchranné a zabezpečovací práce, dokumentace a vyhodnocení povodní,
povodňové orgány, ostatní účastníci ochrany před povodněmi a náklady na opatření na ochranu před
povodněmi). Byla změněna terminologie – zátopová území stanovená podle dosavadních právních
předpisů se považují za záplavová území a v nich byl definován nový institut – aktivní zóna, kde je ze
zákona omezeno její využití. Dále byl vytvořen nový institut – území určená k rozlivům povodní.
Smyslem bylo, aby vodoprávní úřad při zvažování jednotlivých technických opatření ke zmírnění účinků
povodní a jejich finanční náročnosti mohl volit i možnost vymezené území nechránit, ale naopak jej využít
k rozlivům povodní a tím k transformaci povodňové vlny. S tím samozřejmě souvisí omezení užívání
pozemků a staveb a náhrada jejich vlastníkům.

Ing. Josef Reidinger,
odbor ochrany vod



Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů

Smyslem ekonomického nástroje pro nakládání s komunálním odpadem je dát obcím
možnost získat finanční prostředky k plnění povinností, které jim, jako původcům
komunálního odpadu, vyplývají ze zákona o odpadech. Tento ekonomický nástroj může
nabývat různých forem. 

Předcházející řešení založená na principu platby pouze za to množství odpadu, které občan
(domácnost) vyprodukuje, vedla k tomu, že docházelo ke znečišťování životního prostředí a vzniku
černých skládek. Navíc vznikaly problémy s vymáháním poplatků např. od občanů tvrdících, že žádný
odpad neprodukují. Na druhou stranu právě taková řešení nejlépe ekonomicky stimulují občany
k odevzdávání vytříděných odpadů z domácností k jejich dalšímu využití. 

V reakci na již zveřejněné informace o tom, že např. zákon znevýhodňuje ty, kteří chtějí třídit odpad,
anebo že povede ke stanovení příliš vysokého poplatku za odvoz popelnic, je třeba uvést:
1. Nový zákon o odpadech zavádí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který má formu místního poplatku a vychází
z konstrukce, že na provoz tohoto systému by měl přispívat nejenom každý trvale bydlící občan, ale
i ten, kdo má v obci rekreační stavbu. Sazba poplatku je dvousložková. Tvoří ji 
a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok, a
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a

svoz netříděného komunálního odpadu – až 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Přitom se stanoví
obci povinnost rozúčtovat náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
v obecně závazné vyhlášce.

Zákon dále stanovil způsob stanovení poplatků v případě přestěhování nebo změny ve vlastnictví
objektů. Konstrukce zákona vychází z priority zabezpečení čistoty v obci a potlačení důvodů pro vznik
černých skládek. Skutečnost, že se jedná se o místní poplatek, umožňuje účinnější vymáhání poplatku od
občanů.
2. Obavy pražských zastupitelů z významných dopadů nového způsobu stanovování poplatků za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
z důvodů, které byly prezentovány v denících 4. 10. 2001, vycházejí z předpokladu, že město stanoví
poplatek na hranici maximální zákonem umožněné výše. Poplatek se ovšem skládá ze dvou částí, a
je stanovena pouze jejich horní hranice. Obec může navíc rozúčtovat náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu v obecně závazné vyhlášce způsobem, který zohlední
třídění odpadů.
Na náklady třídění odpadu za účelem jeho dalšího využívání budou finančně přispívat ti, kteří

uvádějí do oběhu obaly a některé další výrobky na základě zákonem o odpadech a zákonem o obalech
stanovené povinnosti zpětného odběru těchto výrobků či obalů. Tato spoluúčast na financování může
významně snížit náklady na sběr, třídění a využívání komunálních odpadů u těch obcí, které se do
připravovaných systémových opatření aktivně zapojí.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Pomůže NATURA 2000 Třeboňsku
Počátkem října se v Třeboni konal seminář o vytváření soustavy chráněných území evropského

významu NATURA 2000 v České republice a v modelovém území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
Tohoto semináře se účastnili místní a nizozemští odborníci, kteří budou v ČR pomáhat s vytvářením
soustavy NATURA 2000, jež má sloužit k zachování biodiverzity ve stávajících i budoucích členských
zemích EU. 

Účelem semináře bylo poskytnout základní informace o požadavcích evropské legislativy na ochranu
přírody všem, kdo rozhodují o krajině Třeboňska a využívají ji. „Zároveň jde o to hledat společnou řeč
mezi zájmy ochrany přírody, vlastníky pozemků a podnikatelskými aktivitami v oblasti. Zajímá nás názor
veřejnosti a obzvláště pak vlastníků pozemků a subjektů hospodařících v CHKO Třeboňsko na vytváření



sítě NATURA 2000”, řekl zástupce Ministerstva životního prostředí ČR RNDr. Petr Roth, CSc. Součástí
semináře byla též exkurze do Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý, která se díky svým přírodním
hodnotám nepochybně stane součástí soustavy NATURA 2000.

Graham Bennet, nizozemský expert zabývající se sítí NATURA 2000, o jejím významu na semináři
řekl: „Odhaduje se, že na naší planetě zmizí asi 50 000 druhů za rok, a to především v důsledku ničení
biotopů lidskou činností. Bude-li tento trend pokračovat, stanou se naše děti během svého života svědky
vyhubení přibližně poloviny z celkového počtu na Zemi žijících druhů živočichů. Evropa, zodpovědná za
úbytek druhové rozmanitosti, musí tento vývoj zastavit. Jedním z kroků je také vytváření soustavy
NATURA 2000. Země střední a východní Evropy usilující o připojení k EU se musí na tomto úsilí podílet.”

Mezinárodní seminář v Třeboni připravila firma DHV ČR ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko,
Ministerstvem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v rámci projektu na
podporu vytváření soustavy NATURA 2000 v České republice. Byl financován nizozemskou vládou
v rámci pomoci přidruženým zemím EU.

(z tiskové zprávy projektu Podpora implementace soustavy NATURA 2000 v ČR)

ABCDEkologie aneb Životabudič
Od října mají diváci České televize možnost sledovat nový miniseriál o životním prostředí nazvaný

vtipně ABCDEkologie aneb Životabudič. Jde o cyklus čtyřminutových hraných skečů zaměřený na
běžného diváka – konzumenta, který příliš nesleduje ekologické pořady a je spíše ekologickým
ignorantem.

Účelem seriálu není upozorňovat na stav životního prostředí, ale především naznačovat, jak se člověk
může už zítra chovat k životnímu prostředí šetrněji a tím také ušetřit i svou kapsu. Tvůrci seriálu jsou
vzdáleni myšlence, že ze dne na den přestaneme využívat technických výhod konce 20. století, že všichni
prodáme auta a koupíme rodině jízdní kola, že vyměníme automatické pračky a ženy postavíme za valchy
s mýdlovou vodou.

Jde o uskutečnění možného: tak jako mnoho z nás ráno postaví na nohy káva, Životabudič by nás
měl postavit na nohy ve světě přehozených hodnot, upozornit na největší prohřešky proti životnímu
prostředí a nabídnout konkrétní rady a recepty, jak se chovat šetrněji k přírodě, ale také ke své kapse. 

V každém díle cyklu se objeví dvojice – Miroslav Vladyka, který se pokouší chovat ekologicky, a Petr
Vacek, který je známý jako ekolog a příznivce ochránců přírody.

Zaměřují se na řadu oblastí „Malé domácí ekologie” – tedy na běžné chování člověka v denních
situacích.

V prvním plánu půjde především o rady, jak uspořit energii, vodu, nakládání s odpadními vodami a
komunálním odpadem, praktickou ochranu ovzduší atd.

V druhém plánu se tvůrci pokoušejí zahrát na strunku změny spotřebitelského zájmu, změny
hodnotových orientací diváka, na odklon od brutálního konzumu ve skutečném i přeneseném slova
smyslu. 

Pořad se vysílá každý čtvrtek v cca 16.45 na ČT 2. Názvy jednotlivých dílů: Bojové plyny kolem nás;
Jak ušetřit za vodu; PET láhve versus staré dobré skleněné a těžké láhve; Nejlevnější je energie
ušetřená; Aby nám odpady nepřerostly přes hlavu; Sojové kostky aneb řízek z bioprasete; Konec trenek
v Čechách; Strom je nejlevnější klimatizace; Řeky tečou přes náš byt; Časovaná bomba – nebezpečné
odpady; Zvířata ve městě; Neopouštěj staré věci pro nové; Ekologický životní styl. 

Námět, scénář, režie: Martin Slunečko. 
Vyrobila NIKÉ TV production ve spolupráci s Českou televizí, tvůrčí skupinou Karla Dvořáka, na

objednávku Ministerstva životního prostředí.
Pla

Konference „Mezinárodní ochrana ekosystémů
dolního toku řeky Labe”

Na konferenci nazvané „Mezinárodní ochrana ekosystémů dolního toku řeky Labe”,
uspořádané v sobotu 18. srpna 2001 v Děčíně, představili přednášející v úvodním bloku dílčí



výsledky přírodovědeckých výzkumů, souvisejících s přípravou evropské soustavy
chráněných území Natura 2000 v oblasti dolního toku řeky Labe. 

Manfred Quaas z organizace NABU informoval o situaci v okolí Labe na německém území a upozornil
na skutečnost, že česká a německá část Labe tvoří jedinečný 600 km dlouhý úsek přirozeně tekoucí
řeky, který je až po saskou hranici v Německu biosférickou rezervací a přírodním dědictvím pod
záštitou UNESCO. V nejbližší době bude tato biosférická rezervace rozšířena až k české hranici a
německé strana by přivítala její pokračování i na české straně. 

Dr. Ernst Paul Döerfler z německé organizace BUND ukázal na příkladech z Německa možnosti
k přírodě šetrného rozvoje regionu Labe. „V Německu prožívá nákladní lodní doprava trvalý pokles. Do
budoucna má větší šance rozvoj osobní lodní dopravy. Nákladní doprava se podle německých výzkumů
nemůže vyplatit u lodí s ponorem menším než 2,3 metru, což u českého Labe nepřipadá v úvahu.
U investic do úprav vodních cest je spočítána ´návratnost´ 20 feniků z jedné investované marky za 80 let
provozu,“ komentoval Dr. Döerfler plánovanou výstavbu vodních děl. 

Výsledkem jednání je mimo jiné také vznik pracovní skupiny, která bude připravovat návrhy projektů
přispívajících k trvale udržitelnému rozvoji regionu kolem dolního toku řeky Labe. „Pracovní skupina je
otevřená a doufáme, že se nám podaří do její práce zapojit co nejvíce odborníků, zástupců obcí,
nevládních organizací a dalších dotčených subjektů,” řekl pořadatel konference Jan Dostál z Dětí Země.

Konferenci předcházela v pátek 17. 8. 2001 tisková konference, na které byla představena kniha
kolektivu autorů s názvem „LABE – příroda dolního českého toku řeky na konci 20. století”. Knihu
představili Mgr. Vladimíra Kuncová a Ing. Václav Šutera, kteří ji spolu s Ing. Václavem Vysokým sestavili.
„Kniha je prvním komplexním soupisem všech dosud známých rostlin a živočichů, kteří se vyskytují na
dolním českém toku řeky Labe. Pro přírodovědce je obzvlášť cenný jmenný rejstřík druhů, laika naopak
spíše zaujmou výlety do historie labské přírody a bohatá obrazová dokumentace,“ sdělila Mgr. Kuncová.

Po tiskové konferenci následovala plavba linkovou lodí Hamburk do Hřenska a zpět, které se kromě
asi dvacetičlenné skupiny hostů z německých organizací BUND a NABU zúčastnili i náměstkyně ministra
životního prostředí Ing. Eva Tylová a poradce ministra Kužvarta Jan Wünsch. 

(z tiskových materiálů Dětí Země)
Tab. 1: Odpovědi podnikatelů na otázku, co je pro ně důležité při volbě způsobu dopravy nákladů:

Důvod Počet odpovědí
Doba přepravy 50
Velikost nákladu 20
Návaznost 20
Komodita 7
Přepravní náklady 6
Jiné 13
Zdroj: Institut PLANCO, Essen, 1999

Tab. 2: Objem lodní nákladní dopravy na Labi v letech 1990 – 1999 v tisících tun
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
8 455 5 523 5 511 5 423 6 085 7 175 5 524 4 756 4 608 4 390

Zdroj: Ministerium für Wohnungswegen, Städtebau und Verkehr, BRD, 2000

Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

Den 16. září je již několik let připomínán jako Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy.
Mottem letošního dne byla myšlenka ”Šetři naše nebe, chraň je, ochraňuj ozonovou vrstvu”. 

První vědecky podložené informace o ozonu pocházejí z konce 30. let 19. století. V 60. letech
19. století došlo k prvním měřením v přízemní vrstvě atmosféry. Další vývoj probíhal už rychleji.
V polovině 60. let minulého století byla formulována teorie fotochemické destrukce ozonu radikálem HOx.



Po uskutečnění družicových měření v druhé polovině 60. let 20. století byla vyslovena hypotéza, že ozon
může být ničen i plyny na bázi dusíku.

Co je ozonová vrstva
Ve výškách mezi 14 až 60 km nad zemským povrchem se nachází oblast atmosféry s jemně

rozptýlenými molekulami ozonu, což je sloučenina tří atomů kyslíku. Tato ozonová vrstva pohlcuje
podstatnou část ultrafialové složky slunečního záření (UV záření), které při vyšší intenzitě může
nepříznivě ovlivnit existenci života na Zemi. Kdyby se všechen ozon obsažený v ozonové vrstvě co
nejvíce zkoncentroval, vytvořil by vrstvičku asi jen tři milimetry silnou. A na těchto třech milimetrech závisí
náš život na Zemi. 

Ozonová vrstva nás chrání
Zachytává škodlivé ultrafialové záření, především jeho UV-B složku, která je nejnebezpečnější.

Při zvýšeném průniku UV-B záření přes ozonovou vrstvu se zvyšuje u lidí riziko výskytu rakoviny kůže a
poškození očí. Takto mohou být postižena i zvířata. Projevuje se také snížením růstu rostlin a narušením
biologické rovnováhy v oceánech. Proto je třeba ozonovou vrstvu chránit.

Co ovlivňuje stavy ozonové vrstvy
Na stavu ozonové vrstvy se projevuje řada přírodních vlivů. Aktivita slunce, roční období, pohyb

vzdušných mas v atmosféře, znečištění atmosféry vulkanickou činností aj. V podstatné míře jej však
také nepříznivě ovlivňují výsledky lidské činnosti, které v mnoha případech byly pokládány za
civilizační úspěchy chemického, elektrotechnického, kosmetického a stavebního průmyslu. Jedná se
o výrobu a užití chemických látek porušujících ozonovou vrstvu.

Které látky nejvíce narušují ozonovou vrstvu
Na stavu ozonové vrstvy se negativně projevují látky znečišťující ovzduší, především skupina

chemických látek, chlorfluoruhlovodíků, které jsou veřejnosti známé jako freony a halony. 
Tyto látky mají řadu vynikajících technických vlastností. Vyznačují se značnou chemickou stálostí, jsou

nejedovaté, nehořlavé, bez zápachu a lze je velmi levně vyrábět. Vzhledem k tomu tyto látky nalezly
v minulých létech široké uplatnění v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, zejména v oblasti
chladírenství, požární ochrany, při výrobě pěnových umělých hmot, při aplikaci nátěrových hmot,
v kosmetice, ve zdravotnictví. Vyskytují se proto ještě nejčastěji ve starších typech chladicích zařízení a
hasicích přístrojů, jsou v některých polyuretanových pěnách používaných ve stavebnictví, a ve výprodeji
kosmetických přípravků (sprejů). 

Ve vyspělých zemích se pro běžné účely již nevyrábějí a v nových výrobcích se nepoužívají. Seznam
všech těchto regulovaných látek je uveden v zákonu č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy
Země.

Celosvětová akce na ochranu ozonové vrstvy
Výroba látek porušujících ozonovou vrstvu na konci osmdesátých let ve světě překročila

úroveň milionu tun ročně. Toto množství v převážné míře přecházelo jako znečišťující složka do
ovzduší. Vznikla potřeba rychlého celosvětového řešení situace na mezinárodní úrovni. 

V roce 1985 byla na úrovni OSN vyhlášena Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy a v roce
1987 Montrealský protokol o látkách, které porušují ozonovou vrstvu. Tyto mezinárodní úmluvy
obsahují základní skupiny regulovaných látek, pravidla regulace a časový harmonogram jejich postupného
omezení. K těmto úmluvám se do poloviny roku 2001 postupně přihlásilo 180 zemí světa. Je to
celosvětová akce. Vzhledem k pokračujícímu zhoršování stavu ozonové vrstvy byly následně přijaty jeho
zpřísňující dodatky Montrealského protokolu – Londýnský dodatek v roce 1990, Kodaňský dodatek
v roce 1992 a od počátku roku 2000 vstupuje v platnost Montrealský dodatek zaměřený na zavedení
licenčních opatření ke kontrole dovozu a vývozu regulovaných látek. Toto opatření má působit proti
vzrůstající nelegální výrobě a obchodu se zakázanými regulovanými látkami ve světě. V roce 1999 byl
zemím světa vystaven k podpisu Pekingský dodatek, který má omezit především přetrvávající spotřebu
regulovaných látek v rozvojových zemích. Těmito dodatky byly podstatně zkráceny termíny
postupného omezení spotřeby látek porušujících ozonovou vrstvu. Země světa byly vyzvány, aby
k těmto úmluvám přistoupily. V současné době se vyspělé země zaměřují především na
poskytování pomoci ekonomicky méně vyspělých zemím plnit přísné požadavky Montrealského
protokolu, na snížení emisí regulovaných látek ze stávajících technologií a na zajištění jejich sběru,



recyklace a zneškodňování. Významná pozornost je věnována opatřením, která jsou zaměřena proti
celosvětově se rozmáhajícímu nelegálnímu obchodu se zakázanými regulovanými látkami a urychlení
harmonogramu vyloučení všech regulovaných látek.

Jak postupuje Česká republika
Česká republika je smluvní stranou Vídeňské úmluvy a Montrealského protokolu od svého

vzniku 1. ledna 1993. V roce 1996 vláda přijala současně zpřísňující dodatky, Londýnský a Kodaňský.
V listopadu 1999 přistoupila Česká republika k Montrealskému dodatku a v květnu 2001 jako jedna
z prvých zemí přistoupila k Pekingskému dodatku. Podle těchto dodatků podléhá regulaci spotřeby
více než 90 látek porušujících ozonovou vrstvu. Smluvní závazky jsou zajištěny zákonem č. 86/1995 Sb.,
o ochraně ozonové vrstvy Země. Podle tohoto zákona již je zakázána výroba a dovoz skupiny látek
nejvíce nebezpečných ozonové vrstvě – halonů a tzv. „tvrdých” freonů, a výrobků takové látky
obsahujících, od počátku roku 1996.

 Od roku 1997 platí zákaz výroby „měkkých” freonů a jejich dovoz je zakázán od roku 2015. Platí
zákaz výroby sprejů, u kterých by byly jako hnací plyn použity tvrdé nebo měkké freony. 

V současné době Parlament České republiky projednává vládní návrh nového zákona o ochraně
ovzduší, který obsahuje část upravující ochranu ozonové vrstvy Země. Tento nový zákon má plně
nahradit stávající platný zákon o ochraně ozonové vrstvy s účinností od 1. listopadu 2001.
Ochrana ozonové vrstvy je v novém zákoně značně zpřísněna a je srovnatelná s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2037, který byl v roce 2000 v EU přijat. Zákaz dovozu „měkkých
freonů” je zkrácen z roku 2015 na rok 2010 a je zaváděn postupný zákaz používání výrobků s těmito
regulovanými látkami.

Důležitým úkolem současné doby je především vytvoření systému sběru starých chladicích
zařízení a zajištění jejich ekologické likvidace. 

K významnému úspěchu patří skutečnost, že do konce roku 1995 bylo docíleno úplné omezení
spotřeby tvrdých freonů pro běžná použití, jejichž spotřeba v roce 1986 činila 5512 tun. Spotřeba
měkkých freonů zajišťovaná pouze jejich dovozem je již relativně nízká a pohybuje se na roční úrovni
150 tun, přičemž limit jejich spotřeby byl vyhláškou stanoven pro rok 2000 ve výši 740 tun a pro rok 2001
je snížen na 620 tun. Z toho je vidět, že Česká republika plní limity spotřeby dosud povolených
měkkých freonů se značnou rezervou.

Uznání zaslouží firmy, které do roku 1995 provedly transformace svých freonových technologií na
bezfreonové. Přitom transformace proběhla na jejich vlastní náklady v celkovém rozsahu několika miliard
korun, bez negativních dopadů do ekonomiky státu a bez požadavků na státní rozpočet. To lze považovat
za jeden z úspěchů České republiky v oblasti prováděných opatření k ochraně ozonové vrstvy, na kterém
se podílel především privátní sektor ve spolupráci se státními orgány. Požadavky Montrealského
protokolu jsou v České republice plněny.

Jak může každý z nás přispět k zachování ozonové vrstvy Země
- kupovat výrobky (chladničky, mrazničky, klimatizace, průmyslová chladicí zařízení), které obsahují

ekologická chladiva (např. látku s označením R 134a, R 404a, R 600a – před zakoupením se poraďte
s odborníkem chladírenského servisu), s označením CFC free, sans CFC, FCKW frei, kupovat spreje
s mechanickými rozprašovači a alternativními hnacími plyny (např. propan-butan, stlačený vzduch).

- nekupovat výrobky obsahující látky porušující ozonovou vrstvu (např. CFC 11, CFC 12, R 11, R 12).
U chladniček a mrazniček je obvykle údaj o použitém chladivu uvedený na zadní straně na chladicím
agregátu (kompresoru).

- zabraňovat úniku látek porušujících ozonovou vrstvu do ovzduší, podporovat jejich recyklaci – žádejte
při opravách chladicích zařízení odborné odsátí použitého freonu pro recyklaci; odborná způsobilost
servisních techniků v oboru chladicí a klimatizační techniky pro zacházení s regulovanými látkami je
dokladovatelná „zelenou kartou”, kterou těmto pracovníkům vydává Svaz chladicí a klimatizační
techniky na základě absolvování speciálního odborného kurzu a po úspěšně vykonaných zkouškách.
Je žádoucí, aby zákazníci od servisních techniků při opravách chladicích a klimatizačních výrobků a
zařízení předložení „zelené karty” požadovali.



- v současné době se již staly neperspektivními a technologicky zastaralými výrobky chladicí techniky,
včetně domácích chladniček, které obsahují jako chladivo měkký freon s označením HCFC 22 nebo
jeho nejrozšířenějším obchodním označením R 22; v těchto případech je vhodné dát přednost nákupu
výrobku s obsahem ekologického chladiva, např. R 134a nebo jiného, který je s ním technicky a
ekologicky srovnatelný. Výroba, prodej a používání výrobků s chladivem R 22 jsou v zemích EU
omezovány a jejich majitelé mohou mít v několika příští letech problémy s údržbou a opravami.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Moje město, moje ulice bez aut
5. června vyhlásilo MŽP literární a výtvarnou soutěž Moje město, moje ulice bez aut,

zaměřenou na letošní Evropský den bez aut. Je zajímavé, že zatímco prací do výtvarné části
soutěže přišlo opravdu hodně, v literární části soutěže neměla porota příliš široký výběr, především
v nižších kategoriích. Z celkově nepříliš vysoké úrovně se výrazně vymykaly práce sester
Magdalény Rysové (Píseň otroka) a Kateřiny Rysové (pomiluj ny a Sedlice), které vyhrály II. a III.
kategorii (11 – 15, resp. 16 – 20 let). 

Ceny byly slavnostně předány na Evropský den bez aut, tedy 21. září, a to v prostředí vskutku
stylovém: na palubě parníku Vltava. Oceněni byli nejen žáci, ale po zásluze i jejich učitelé.
Předání cen se zúčastnil ministr životního prostředí dr. Miloš Kužvart, velvyslanec Evropské komise
v ČR Ramiro Cibrian a JUDr. Marie Chatardová z ministerstva zahraničí (spolupořadatel). Projevy
všech zúčastněných byly velmi zajímavé, ale dlužno říci, že dětem se nejvíce líbila následná
vyjížďka po Vltavě.

Pla
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