
Zpráva o činnosti České inspekce životního prostředí v roce 2000
(výtah)

1. Intenzita inspekční činnosti v roce 2000 a trendy jejího vývoje
Největší podíl na činnosti ČIŽP tvořily v roce 2000 prověrky, revize a kontroly (48 %), vyjádření,

audity (25 %), poplatky (9 %), vydané souhlasy a autorizace (7 %), sankce (6 %), opatření k nápravě
(2 %), stížnosti (2 %) a vyřizování žádostí o informace (0,5 %).

V roce 2000, kdy ČIŽP zaměstnávala 369 inspektorů, provedla celkem 18 334 inspekcí (v roce 1999
při 352 inspektorech 16 125 inspekcí). Na jednoho inspektora připadalo v roce 2000 v průměru 50
inspekcí od několikahodinových po několikadenní. Průměr počtu inspekcí na jednoho inspektora je
nejvyšší na úseku ochrany přírody (58), z oblastních inspektorátů pak v Brně (64) a v Havlíčkově Brodě
(63). Nejvíce inspekcí provedl úsek ochrany ovzduší (4681), z oblastních inspektorátů Brno (2756).
Nejnižší počet inspekcí zaznamenal úsek ochrany lesa (1184), z oblastních inspektorátů pak Plzeň
(1096).

Oproti roku 1999 výrazně stoupl v roce 2000 celkový počet vydaných správních rozhodnutí
(z 8142 na 9437). Z nich zejména počet vydaných správních rozhodnutí o poplatcích (z 2556 na 3605).
O třetinu naopak poklesl počet rozhodnutí o odebrání nelegálně držených chráněných organismů (ze 111
na 73).

Výrazný, téměř dvoutřetinový nárůst počtu ukládaných pokut zaznamenal ve srovnání s rokem 1999
OI Plzeň. Tentýž inspektorát došel ke zjištění, že zvýšení počtu neohlášených kontrol v oblasti ochrany
ovzduší potvrdil trend poklesu morálky provozovatelů zdrojů při údržbě odlučovacích zařízení.

Všechny orgány ČIŽP podnikaly v roce 2000 kroky k organizačnímu i koordinačnímu zajištění kontrolní
činnosti v oblasti geneticky modifikovaných organismů a prevence havárií, což jsou nové oblasti
působnosti ČIŽP. 

2. Rozhodování ve správním a přestupkovém řízení
ČIŽP vydala v roce 2000 celkem 9437 správních rozhodnutí, z toho 9219 nabylo v roce 2000

právní moci. Zobrazenou strukturu tvoří: 3605 rozhodnutí o poplatcích v ochraně vod a ovzduší, 2660
rozhodnutí o souhlasech s novými technologiemi a umístěním zdrojů znečištění stávajícím zdrojům
v ochraně ovzduší, o schválení nových technologií a autorizací, 2318 rozhodnutí sankční povahy
o pokutách (včetně přestupkových řízení; z toho 2218 nabylo v tomtéž roce právní moci), 760 opatření
k nápravě zjištěných nedostatků, 73 rozhodnutí o odebrání nelegálně držených chráněných organismů a
19 o zastavení nebo omezení škodlivé činnosti či provozu.

Správní rozhodnutí preventivního charakteru nejsou vyvolána zjištěnými rozpory se zákonem, ale
vyplývají z prosazování cílů ekologické politiky státu a jsou zaměřena do budoucna. V roce 2000 ČIŽP
vydala 6265 takových rozhodnutí – oproti 5291 rozhodnutí tohoto typu z roku 1999 lze hovořit o mírném
nárůstu. Jednalo se zejména o souhlasy s novými technologiemi a umístěním zdrojů znečištění ovzduší a
autorizace subjektů měření emisí a imisí a dále o rozhodnutí o poplatcích za emise škodlivých látek do
ovzduší a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

V roce 2000 bylo vydáno 3605 rozhodnutí o poplatcích v celkové výši 1 214 114 456 Kč, z toho 2465
na úseku ochrany ovzduší a 1140 na úseku ochrany vod. Výrazný nárůst na úseku ochrany vod o 16,7 %
byl způsoben tím, že v roce 2000 ČIŽP poprvé vedle záloh na poplatky stanovovala také výši poplatků za
uplynulý rok 1999. Celkový objem účtovaných prostředků se však snížil (v roce 1999 činil celkový objem
uložených poplatků 1,442 mld. Kč).

ČIŽP uložila v roce 2000 celkem 2318 správních rozhodnutí sankční povahy, tedy pokut. Z toho
2218 nabylo v tomtéž roce právní moci. Objem pravomocných pokut činil 72 866 300 Kč. Největší objem
pokut uložil úsek ochrany ovzduší (28 416 400 Kč), z regionů OI Olomouc (13 106 983 Kč). Úplný seznam
pokut za rok 2000 je zveřejněn na internetové stránce ČIŽP www.cizp.cz. 

Průměrná výše pravomocné pokuty byla 26 032 Kč, což znamená snížení oproti roku 1999, kdy
činila 31 000 Kč. Nejvyšší průměrné pokuty vymezuje již tradičně úsek ochrany lesa (115 207 Kč v roce
2000), nejnižší úsek ochrany přírody (12 150 Kč v roce 2000), což je dáno charakteristikou činnosti a
zákonnými pravomocemi. Nejvyšší průměrné pokuty jako v předcházejícím roce ukládal OI Ústí nad
Labem (47 255 Kč), nejnižší OI Liberec (18 043 Kč). Nejvyšší pokutu uložil OI Ústí nad Labem, složka
ochrany vod, ve výši 2 606 058 Kč.



Pokuta je výsledkem inspekce v 18 % případů, což znamená nárůst oproti předcházejícímu roku, kdy
to bylo pouze ve 13 % případů.

Podíl odvolání na počtu všech vydaných rozhodnutí o pokutách je 24%.
Autoremedurou bylo řešeno 1,24 % uložených pokut.
Správní rozhodnutí nápravného charakteru se vydávají buď samostatně nebo spolu s rozhodnutím

o pokutě. V roce 2000 bylo vydáno 760 rozhodnutí o opatření k nápravě. Rozhodnutí o zastavení
provozu bylo vydáno celkem 19.

3. Účast ČIŽP na řešení havárií
Za rok 2000 evidovala ČIŽP celkem 166 havárií, jejichž následkem bylo znečištění nebo ohrožení

jakosti povrchových či podzemních vod. ČIŽP z toho prošetřovala 105 havárií, příp. se zúčastnila šetření
spolu OkÚ (63,3 %). Z celkového počtu evidovaných havárií bylo 35 na podzemních vodách. Oproti roku
1999 klesl počet evidovaných havárií o 20 a pouze o 5 havárií překročil nejnižší stav z roku 1997.

Tabulka 1: Přehled počtu havárií za posledních 11 let (od roku 1990 do roku 2000)
Rok Celkový počet

1990 598
1991 501
1992 415
1993 258
1994 219
1995 243
1996 225
1997 161
1998 204
1999 186
2000 166

ČIŽP a OkÚ udělily za havárie v minulém roce celkem 23 pokut v objemu 676 312 Kč. Největší počet
havárií byl v dopravě – 13,3 %, nejmenší v hornictví a u čerpacích stanic pohonných hmot – 0,6 %.
Nejčastější ohrožení způsobily ropné látky – v 38,6 % případů (v roce 1999 tato nejčastější příčina tvořila
92 havárií, tedy 49,3 % celkového počtu), chemické látky v 19,3 % případů a odpadní vody v 12,7 %.
V 21 % případů byla příčinou havárie technická závada, ve 20 % nedbalost a ve 14 % nesprávná
manipulace ve spojení s nedbalostí.

Ekologické škody vyčíslené při haváriích činily 2 754 000 Kč, celkové vyčíslené náklady 4 347 419 Kč.

4. Vyjádření, posudky a stanoviska pro jiné orgány
Tato činnost ČIŽP probíhá mimo správní řízení. Největší objem těchto výstupů činí souhlasy podle

zákona 309/1991 Sb., o ovzduší (celkem 2660 z celkového počtu 12 478 vydaných stanovisek). Po
souhlasech jsou nejpočetněji zastoupena vyjádření k žádostem o podporu ze SFŽP (1351), stanoviska
ke zpracovaným studiím EIA (1094) a stanoviska k auditům (119). Nejvíce vyjádření a stanovisek
zpracoval úsek ochrany ovzduší (7927), nejnižší počet úsek ochrany lesa (621).

Počet vypracovávaných stanovisek rok od roku výrazně narůstá.Ve srovnání s rokem 1993 se zvýšil
více než čtyřnásobně, oproti roku 1999 vzrostl o polovinu.

V rámci resortu životního prostředí spolupracuje ČIŽP se všemi jeho organizacemi, zejména se
samotným MŽP. Z ostatních organizací je třeba jmenovat zejména spolupráci s Generálním ředitelstvím
cel v oblasti úmluvy CITES, s Českou obchodní inspekcí, okresními úřady, Policií ČR, soudními orgány
atd.

5. Spolupráce s veřejností
Důležitým prvkem v komunikaci s veřejností je řešení podnětů, stížností a petic. Jejich témata

upozorňují mnohdy na porušení zákona, které by zůstalo nepovšimnuto, a tvoří pro ČIŽP důležitou
zpětnou vazbu. Řešení stížností, podnětů a petic činí 3 % z činnosti ČIŽP. 

Tabulka 2: Počet stížností řešených jednotlivými úseky ČIŽP v roce 2000 
OI
ČIŽP

Praha Č. Buděj. Plzeň Ústí n./L. H. Králové Havl. Brod Brno
Olomou

c

Ostrava Liberec Celkem



Složky ŽP
ovzduší 42 8 19 4 26 19 19 11 14 26 188

voda 21 34 26 12 25 12 27 5 14 10 186

odpady 32 10 19 9 11 7 15 20 14 8 145

přírody 32 18 19 11 13 17 28 16 3 13 170

les 11 37 7 0 3 1 13 4 0 3 79

Celkem 138 107 90 36 78 56 102 56 45 60 768

V roce 2000 řešila ČIŽP 163 podání. V 55 případech se na jejich šetření podílelo ředitelství ČIŽP.
Dvanáct případů řešily komise, zřízené ředitelem k prošetření zvlášť závažných podání.

Jinou formou služby veřejnosti je poskytování informací. V roce 2000 evidovala ČIŽP celkem 183
žádosti o informace ve smyslu zákona č. 123/98 a č. 106/99 Sb., tedy o 14 žádostí více než v roce 1999,
kdy byl v platnosti pouze první z uvedených zákonů. Z toho bylo podáno 156 žádostí ve smyslu zákona
č. 123/98 Sb. (informace o životním prostředí) a 23 žádostí ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. (informace
o činnosti státních orgánů). Pouze 4 žádosti se vztahovaly k oběma zákonům současně. Je možno
konstatovat, že od účinnosti zákona č. 106/99 Sb. (k 1. 1. 2000) nezaznamenala ČIŽP v roce 2000
dramatický nárůst celkového počtu žádostí o informace. Vývojový trend zájmu veřejnosti je možno
označit za mírně vzestupný zároveň s konstatováním, že je stále více informací o životním prostředí i
práci ČIŽP dostupných bez vyžádání.

Všechny informace v roce 2000 byly poskytnuty bezplatně.
Pouze ve dvou případech byla informace odepřena, v obou případech oddělením ochrany ovzduší OI

v Hradci Králové (vydání fotokopie stížnosti s údaji o stěžovateli a údaje o pokutě před ukončením
správního řízení). 

ČIŽP usiluje o dobrou komunikaci s nevládními, zejména ekologickými organizacemi. Cenná je

zejména výměna informací. Mnohá šetření uskutečňuje ČIŽP na podnět nebo stížnost těchto organizací a
o výsledcích šetření zpětně informuje tak, jak jí dovolí lhůty stanovené zákonnými normami.

Intenzita spolupráce je v jednotlivých regionech rozdílná a řídí se poptávkou nevládních organizací a
jejich aktivitou. V některých regionech se projevuje v žádostech o informace nebo v podávání podnětů
k šetřením (Hradec Králové, Ústí nad Labem). OI Praha uspořádal setkání s nevládními organizacemi, OI
Liberec tři taková setkání.

Některé inspektory zvou nevládní organizace na osvětové akce, na besedy s veřejností a ve školách,
k lektorské práci na odborných publikacích apod. (Brno), případně inspektoři poskytují metodickou pomoc
při školeních a seminářích, pořádaných zejména pro mladé ochránce přírody (Havlíčkův Brod).

6. Trendy v jednotlivých oblastech činnosti ČIŽP
Ochrana ovzduší 

Snížení emisí: 
Pokračoval klesající trend úhrnných emisí základních látek znečišťujících ovzduší, v důsledku čehož

se i snížila úhrnná částka poplatků za znečišťování ovzduší vyměřená provozovatelům velkých zdrojů
znečišťování (snížení z 824 mil. Kč v roce 1999 na 534 mil. Kč v roce 2000).
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Zvýšení účinnosti prosazování zákona o ochraně ozónové vrstvy Země a jeho respektování:
V roce 2000 vzrostl oproti předcházejícímu roku zhruba na dvojnásobek počet provedených kontrol

osob zacházejících s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu Země a s výrobky takové látky obsahujícími
(vzrůst z 272 na 515), a přitom bylo zaznamenáno snížení počtu zjištěných případů porušení povinností
vyplývajících ze zákona o ochraně ozónové vrstvy Země (snížení z 44 na 16).

Stagnace v oblasti dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami:

Při třetinovém zvýšení počtu kontrol dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší
před znečišťujícími látkami oproti předcházejícímu roku byl zjištěn čtvrtinový nárůst počtu případů
porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Ochrana vod
Snižování vypouštěného znečištění:
Pokračující trend snižování vypouštěného znečištění, což je důsledek především zprovoznění nových

čistíren odpadních vod (ČOV) a intenzifikace starších ČOV, potvrdilo v roce 2000 sledování 160
největších zdrojů vypouštění odpadních vod. Tento pro kvalitu povrchových vod pozitivní vývoj je
doprovázen poklesem počtu zpoplatněných zdrojů znečišťování: pro srovnání lze uvést, že v roce 1999
bylo zálohově zpoplatněno 537 zdrojů, v roce 2000 už jen 443 zdrojů a pro rok 2001 (zde může ještě
v průběhu roku dojít k drobným změnám) prozatím pouze 341 zdrojů.

Nárůst počtu vydaných rozhodnutí ČIŽP na úseku ochrany vod:
Vzhledem k tomu, že ČIŽP v roce 2000 poprvé vedle záloh na poplatky stanovovala také výši poplatků

za uplynulý rok 1999, vzrostl počet správních rozhodnutí o 16,7 %.
Neklesá počet rozhodnutí u tzv. starých ekologických zátěží:
Dosud se nepotvrdil předpoklad z předchozích let o poklesu počtu rozhodnutí vydávaných ČIŽP podle

zákona o vodách k odstraňování tzv. „starých ekologických zátěží”, způsobených dnes již neexistujícími
státními podniky. Tato skutečnost potvrzuje potřebu vzniku samostatného zákona k řešení ekologických
zátěží.

Odpadové hospodářství
Využívání služeb specializovaných firem oprávněných pro přepravu a zneškodnění

specifických odpadů ve zdravotnictví:
Prověrky nakládání se specifickými odpady ze zdravotnictví zaznamenaly trend těchto zařízení

využívat služeb specializovaných oprávněných firem pro přepravu a zneškodnění specifických odpadů ze
zdravotnictví (84,3 % kontrolovaných subjektů), pouze 10,9 % provozuje vlastní spalovnu odpadů a 4,8 %
provádí úpravu tohoto odpadu dekontaminací s následným spálením nebo uložením na skládku.

Předávání odpadního kalu z čistíren odpadních vod k dalšímu využití:
Při kontrole čtyř vybraných čistíren odpadních vod bylo sledováno další nakládání se vzniklým

odpadním kalem. Ve třech případech je odpadní kal dále předáván k využití, v jednom případě je spalován
ve spalovně odpadů.

Provozování skládek podle provozního řádu:
Prověrka skládek odpadů v r. 2000 navazovala na kontroly provedené v předchozím roce. Celkem bylo

v r. 2000 kontrolováno 127 zařízení ke zneškodňování odpadů (skládek odpadů a odkališť). Všechny
skládky jsou provozovány podle provozního řádu odsouhlaseného dle zákona č. 125/97 Sb., o odpadech,
9 odkališť je provozováno podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

Nedostatečné provádění úprav odpadu z vyřazených zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků:
ČIŽP provedla kontrolu nakládání s vyřazenými zařízeními s obsahem chlorfluoruhlovodíků. Z výsledků

závěrečné části prověrky vyplývá, že převážná část kontrolovaných subjektů neprovádí žádnou úpravu
tohoto druhu odpadu (68 % kontrolovaných subjektů), 12 % provádí odsátí chladicího média, 6 %
demontáž. 

Chemické látky a přípravky
Nakládání autorizovaných a proškolených osob s nebezpečnými látkami a přípravky:
Postupně se daří, aby dohled nad nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky zajišťovala

autorizovaná osoba a osoby řádně proškolené, což je jeden z hlavních předpokladů pro omezení rizika
poškození zdraví lidí a životního prostředí těmito výrobky.

Neuspokojivý stav balení a značení nebezpečných chemických látek a přípravků:



Kontrolou více než šesti set výrobků byl zjištěn neuspokojivý stav v oblasti balení a značení
nebezpečných chemických látek a přípravků (nedostatky byly zjištěny u více než 50 % z nich). Při
následných kontrolách vybraných výrobců byla přitom zaregistrována snaha o urychlenou nápravu
nedostatků. Lze tedy předpokládat, že situace v této oblasti se bude nadále zlepšovat.

Ochrana přírody a krajiny
Rostoucí počet závažných případů se širším dopadem:
Výrazným trendem je nárůst počtu případů s překryvem do jiných oblastí státní správy (omezení

stavby malé vodní elektrárny na řece Dyji v lokalitě Loibing do doby vydání výjimky ze zákona
č. 114/92 Sb., komplikované případy Vodního díla Nové Mlýny a Národního parku Šumava apod). 

Stále dominantní případy poškozování nebo protiprávního kácení mimolesní zeleně: 
Pokuty za nedovolené kácení nebo poškozující ořez tvoří největší část sankcí uložených ČIŽP v počtu

i v celkovém objemu. Tento trend je dlouhodobý a mj. souvisí i s mnohdy nesprávným postupem obcí při
povolování a někdy také s nedostatečným uplatňováním kontrolních pravomocí na úrovni regionů. 

V obecné ochraně přírody:
ČIŽP se zabývala otázkami krajinného rázu v souvislosti s umisťováním malých staveb (billboardy,

stožáry GSM). Postup povolujících orgánů je velmi nejednotný a uplatňování ustanovení zákona
č. 114/92 Sb. je často formální nebo žádné. Situace v jednotlivých okresech se proto často diametrálně
liší. ČIŽP dále pokračovala v prověřování realizovaných aktivit v rámci krajinotvorných programů.

Rozdíly v úspěšnosti v druhové ochraně:
Přetrvává vyšší úspěšnost při prosazování zákona č. 16/97 Sb. (CITES) při srovnání s ochranou

domácích druhů podle zákona č. 114/92 Sb. Pokračuje trend nárůstu celkového počtu odebraných
exemplářů CITES a zejména podílu neživých exemplářů a rostlin. Horší situace v ochraně domácích
druhů je způsobena horší vymahatelností zákona č. 114/92 Sb., a byly zaznamenány i případy
nejednoznačnosti nebo zneužití vydaných výjimek.

Postupné zlepšování situace v územní ochraně:
Bylo zaznamenáno při prověrkách zvláště chráněných území v kategorii národní, souvisejících

s přípravou sítě NATURA 2000. Oproti předchozí komplexní prověrce v letech 1995 – 1997 je větší podíl
území v souladu se zákonem, nicméně stále existuje mnoho území se závažnými nedostatky (chybné
nebo chybějící zaměření a vyznačení v terénu, nefunkční plány péče apod.). ČIŽP většinu případů řeší
podněty příslušným orgánům ochrany přírody.

Geneticky modifikované organismy
Rok 2000 byl obdobím přípravy na implementaci nového zákona o GMO: 
V ČIŽP byli přijati pracovníci k zabezpečení této agendy, byl zřízen samostatný referát GMO

u oddělení OOP ředitelství. Proběhly úvodní aktivity, zejména základní školení o zákonu a problematice
GMO, včetně návštěvy relevantních laboratoří v ČR. ČIŽP se podílela na práci České Komise GMO
prostřednictvím svého zástupce a připravila harmonogram implementace zákona pro další rok, zejména
s ohledem na koordinaci dalších zúčastněných orgánů státní správy z jiných resortů. Se zástupci těchto
orgánů proběhly úvodní kontakty a schůzka ke sjednocení postupu. 

Ochrana lesa
Klesající působení biotických škůdců:
Pokračoval trend slabého výskytu hlavního biotického škůdce – kůrovce – započatý v roce 1996.

Nejobávanější kalamitní škůdce, lýkožrout smrkový, byl pod kontrolou. Inspekční činností bylo sice
zjištěno několik menších ohnisek jeho přemnožení, byla však již během kontrol asanována. Pouze
v Jihomoravském kraji došlo k narušení stability lesních ekosystémů vlivem lýkožrouta na ploše 13 ha.
Problém kůrovce přetrvává na území Národního parku Šumava. I zde však došlo oproti roku 1999 ke
snížení jeho stavu na jednu polovinu.

Klesající škody způsobené zvěří:
Inspekční šetření prokazují sestupný trend škod od zvěře. Loupání a ohryz byl zjišťován minimálně,

pouze u letního okusu byl nevýrazný nárůst.
Přetrvávající problém záborů:
Největší počet závad (89 sankčních postihů), byl zjištěn u ochrany půdní složky lesního ekosystému.

Jedná se převážně o nepovolený zábor půdy v okolí rekreačních zařízení (zahrádky, přístřešky, garáže,
příjezdové cesty) a nepovolené skládky odpadu, což přetrvává z let minulých. Naproti tomu u záborů pro
investiční výstavbu a dobývacích prostorů kontroly prokázaly kladný efekt opatření z minulých let.



Přetrvávající problém používání olejů při lesních pracích:
Pokračovala kontrola používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin při práci

v lesích. I když došlo k poklesu případů, kdy byl zjištěn minerální olej, přesto se ve většině regionů nedaří
prosadit dodržování zákona a ve 22 případech byla nucena ČIŽP použít sankčních opatření.

Zvětšování ohrožení stability porostů devastačními těžbami:
Nejčastější příčinou ohrožení a poškození životního prostředí v lesích zůstávají nepovolené devastační

těžby, spojené s navazujícími škodami při používání nevhodných technologií. Přestože počet řešených
případů oproti předcházejícímu roku poklesl, ohrožení stability porostů se zvětšuje. Přibývá případů
prořeďování porostů. Tyto těžby často provádějí různé osoby v několika fázích, chybí evidence hmoty,
nedaří se doručování písemností. Stoupá proto počet v zákonné lhůtě nezalesněných holin a
nezabezpečených kultur. Proto ČIŽP stále častěji podává trestní oznámení, ale výsledky šetření jsou
prozatím malé.

7. Mezinárodní spolupráce
V souvislosti s přípravami České republiky na vstup do Evropské unie se zvyšuje objem mezinárodních

aktivit ČIŽP. Struktura mezinárodních aktivit se v roce 2000 výrazně nelišila od předchozího roku. ČIŽP
prováděla aktivity výkonné (reprezentace ČR v mezinárodním kontextu, výkon povinností vyplývajících
z mezinárodních úmluv apod.), integrační (související se vstupem ČR do mezinárodních struktur) a
odborné a rozvojové (spolupráce s jinými orgány, účast na mezinárodních akcích směřující k rozvoji
odborných znalostí a dovedností inspektorů). Vzhledem k pokračujícímu aproximačnímu procesu byly
v roce 2000 dominantní aktivity integrační.

ČIŽP jako člen sítě inspekčních orgánů zemí žádajících o vstup do EU (tzv. AC-IMPEL) se v roce 2000
účastnila výměnných programů a jednání této sítě. Účastnila se spolu se zástupci ostatních zemí AC –
IMPEL i mezinárodní konference sesterské organizace v rámci EU (IMPEL). V rámci svých finančních a
kapacitních možností se ČIŽP účastní práce v pracovních skupinách sítě IMPEL (zejména v oblasti
informací pro veřejnost, reportingu a dalšího vzdělávání inspektorů).

Dominantní roli v rámci mezinárodních aktivit v roce 2000 hrály projekty zaměřené na přípravu
inspektorů k prosazování evropské legislativy životního prostředí. Nejvýznamnější v tomto ohledu je
projekt v rámci programu EU PHARE-Twinning (celkem cca 1 mil. EURO). Nejvýznamnějšími aktivitami
v rámci projektu byly workshopy k vybraným problémům nově implementovaných směrnic a nařízení,
příprava inspekční příručky, příprava obsahu a zaměření tréninkových kursů pro nové inspektory a
vrcholový management ČIŽP, simulační hra k implementaci směrnice IPPC atd.

Další projekt je financovaný v rámci programu nizozemské vlády pro bilaterální projekty se zeměmi
střední a východní Evropy. Je zaměřen na simulaci procesu IPPC v oblasti sléváren a orientuje se na
využití nizozemských zkušeností s implementací IPPC. Probíhá na regionální úrovni, zapojeny jsou
především moravské oblastní inspektoráty. V rámci projektu se připravuje i přímé on-line spojení pro
monitorování smogových stavů u dvou velkých hutních komplexů na Ostravsku. 

V roce 2000 probíhala příprava projektu zaměřeného na novou legislativu EU (zejména opět IPPC)
s britským Know-How Fundem. Zajistí částečné pokračování česko-britského programu pro inspektory
životního prostředí, orientovaného na přípravu školitelů inspekce v oblastech havárií a geneticky
modifikovaných organismů. 

ČIŽP se v roce 2000 podílela na jednáních mezinárodních komisí na ochranu hraničních vod
(Mezinárodní komise na ochranu Labe, Mezinárodní komise na ochranu Odry, Dunajské komise,
rakouských hraničních vod), na činnosti pracovní skupiny Interpolu pro kriminalitu v ochraně volně žijících
druhů a na práci užšího výboru metodiky pro prosazování mezinárodních úmluv v ochraně životního
prostředí, připravované UNEP. Spolupracovala také v rámci globální sítě INECE (mezinárodní síť pro
dodržování a prosazování environmentální legislativy), organizované z iniciativy USA a Nizozemí.
Za nejvýznamnější obecný trend lze označit nárůst počtu inspektorů zapojených do mezinárodní
spolupráce a rozvoj regionálních přeshraničních vztahů, ať už na základě vlastní iniciativy, nebo v rámci
integračních projektů (Twinning). Přitom narůstá podíl kontaktů, které mají kromě vzdělávacího a
poznávacího charakteru i charakter přímé spolupráce při řešení inspekčních úkolů nebo přímo souvisí se
začleňováním ČR do evropských struktur.

Zpráva o stavu ochrany vod před znečištěním v roce 2000 (výtah)
I. ÚVOD



Každoročně zpracovává MŽP pro informaci vlády hodnotící zprávu o stavu ochrany vod před
znečištěním, která je i podkladem pro zprávu o stavu životního prostředí v ČR.

Zpráva hodnotí stav ochrany vod v roce 2000, vliv dříve realizovaných opatření na stav
množství a jakosti povrchových a podzemních vod, popisuje nová opatření k ochraně vod i stav
přípravy na vstup do EU a činnosti na poli mezinárodní spolupráce. V potřebných souvislostech
hodnotí i vývojové trendy za uplynulých deset let. Z tohoto důvodu může poskytnout čtenářům
Zpravodaje MŽP řadu užitečných informací. Úplný text zprávy včetně příloh je uveden na
webových stránkách MŽP.

II. STAV A OCHRANA MNOŽSTVÍ VOD
Množství vod je v přírodních podmínkách České republiky ovlivněno především srážkovou činností.

Ochrana množství vod pak spočívá v racionálním nakládání s vodami a v průběžném vytváření podmínek
pro zvyšování akumulační schopnosti krajiny. Oba tyto faktory mají rozhodující vliv na stav množství vod
v hodnoceném období.

II.1. hydrologická bilance
II. 1.1. Srážky 

V roce 2000 spadlo na území republiky průměrně 694 mm srážek, což vzhledem k dlouhodobému
průměru za období 1961 – 1990 odpovídá 100 % normálu. Rok 2000 byl s průměrnou teplotou vzduchu
9,3 °C na území České republiky teplotně nadnormální a zároveň nejteplejší za posledních deset let.
Teplotní odchylka od dlouhodobého průměru 1961 – 1990 byla jako ve většině let posledního desetiletí
kladná a dosáhla +1,9 °C.

II.1.2. Odtokové poměry
Za kalendářní rok 2000 odteklo z území České republiky 14 953 mil. m3 vody. Vzhledem k ročnímu

průměru činily odtoky z většiny povodí 90 až 108 % dlouhodobého ročního průměru (QA 1931 – 1980),
pouze s výjimkou povodí Lužnice (70 % QA), povodí Berounky (84 % QA) a Otavy (86 % QA). 

V průběhu roku 2000 došlo ke dvěma významným povodňovým situacím. Po výrazných dešťových
srážkách 8. až 9. března, provázených silným táním sněhu, zejména v oblasti podhůří Krkonoš stouply
hladiny v zasažených povodích (Jizera, horní Labe a Divoká Orlice) na úroveň 3. stupně povodňové
aktivity (SPA). Průtoky během kulminací dosáhly úrovně 100 až 200letých průtoků (dále jen l. p.) v povodí
horního Labe a úrovně 50 až 100 l. p. na vlastním toku celé Jizery a Divoké Orlice. Škody byly na základě
informací jednotlivých resortů a následně dle odhadů pojišťoven odhadnuty v celkové výši 3,9 mld. Kč. 

K druhé povodňové situaci došlo v polovině července. Postižena byla oblast Krkonoš a především
Beskyd (povodí Olše).

II.1.3. Režim podzemních vod
Celkový základní odtok, který představuje podíl podzemních vod na celkovém odtoku z území ČR, byl

v roce 2000 odhadnut na 6 700 mil. m3. Tato hodnota odpovídá 85 % dlouhodobého průměru za období
1971 – 1990.

II.2. Nakládání s vodami
V roce 2000 bylo evidováno 767 odběrů povrchové vody z vodních toků a nádrží, 2 204 odběrů

podzemní vody a 2 258 vypouštění odpadních vod do vod povrchových (evidují se odběry a vypouštění
vod, přesahují-li 15 000 m3/rok, resp. 1 250 m3/měs.). Z povrchových vod bylo v roce 2000 odebráno
1 358,8 mil. m3, z podzemních vod 441,2 mil. m3 a do vodních toků bylo vypuštěno 1 803,0 mil. m3

odpadních a důlních vod.
Celkový mírně sestupný trend odběrů povrchových vod pokračoval i v roce 2000 ve všech

povodích s výjimkou povodí Moravy. Množství odebraných podzemních vod ve srovnání s rokem 1999
mírně pokleslo ve všech povodích. Množství vypouštěných odpadních a důlních vod ve srovnání
s rokem 1999 pokleslo o 2,3 % (z celkového množství vypouštěných vod zaujímají důlní vody cca 5 %).
Pokračoval velmi mírný sestupný trend v množství vypouštěných odpadních vod. K poklesu došlo
v povodí Labe, a to ve sféře veřejných kanalizací a energetiky, v ostatních povodích byly poklesy méně
výrazné.Trvalé poklesy odběrů a vypouštění, zdůvodňované omezováním produkce v průmyslu a
energetice a šetřením vodou v domácnostech, se pomalu zastavují.



Podle celkového hodnocení předchozího období je zřejmé, že s výjimkou zemědělství je od roku
1990 trend odběrů vody pro všechny hlavní kategorie uživatelů sestupný. U odběrů vod pro průmysl
nastal ve srovnání s rokem 1990 pokles o 49,0 %, v energetice o 51,6 % a v odběrech pro veřejné
vodovody a kanalizace o 36,3 %. Trend vypouštění odpadních vod odpovídá trendu odběrů.

III. OCHRANA A STAV JAKOSTI VOD
Ochrana jakosti vod je založena na omezování vstupu znečišťujících látek ze zdrojů znečištění do

vodního prostředí a na ochraně zdrojů vod cestou prevence.

III.1. Zdroje znečištění
III.1.1. Bodové zdroje znečištění

Jakost vod ovlivňují bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty
soustředěné zemědělské živočišné výroby).

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci činil v roce 2000 7,69 mil.
obyvatel, tj. 74,8 % obyvatelstva ČR (v roce 1999 74,6 % obyvatelstva). Napojení obyvatel na kanalizaci
v evropské části zemí OECD činilo v průměru cca 62 %. Do veřejných kanalizací v loňském roce bylo
vypuštěno 576 mil. m3 odpadních vod, z nichž bylo 94,8 % alespoň nějakým způsobem čištěno.
U hlavních provozovatelů bylo 92,9 % odpadních vod čištěno na zařízeních s vyhovující účinností. Na
veřejné vodovody bylo napojeno 87,1 % obyvatel (v roce 1999 86,9 % obyvatel). Rozdíl mezi podílem
obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů a podílem obyvatel bydlících v domech napojených
na veřejnou kanalizaci představoval 12,3 % a od roku 1999 se prakticky nezměnil. 

Úroveň nakládání s vodami a péče o ochranu vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje
produkovaného a vypouštěného znečištění.

Produkce znečištění, kterou se rozumí množství znečištění obsažené v nečištěných odpadních
vodách, se v roce 2000 proti roku 1999 významněji nezměnila. Vypouštěným znečištěním se rozumí
znečištění obsažené v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Ve srovnání s rokem 1999
se vypouštěné znečištění snížilo v těchto ukazatelích: u BSK5 o 3135 t (14 %), u CHSKCr o 8562 t
(9,5 %) a u NL o 470 t (1,6 %). 

V období let 1990 až 2000 došlo k poklesu vypouštěného znečištění u BSK5 o 87 %, u CHSKCr

o 79,9 %, u NL o 84,4 % a u RAS o 30 %.
V roce 2000 bylo provozem čistíren odpadních vod sníženo produkované BSK5 o 92,7 %, CHSKCr

o 86 % a NL o 90 %. Dosažené míry odstraňování znečištění překračují standardní efekty ČOV. Proto
jsou možnosti další redukce znečištění na ČOV u významnějších starých zdrojů znečištění prakticky
vyčerpány.

V letech 1990 – 2000 se podařilo snížit také vypouštěné množství specifických organických látek
a těžkých kovů. Např. množství rtuti se snížilo zhruba ze 2,5 t na méně než 0,5 t. K významnému
poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor). Podle dostupných podkladů se množství
celkového fosforu snížilo o 36,5 % a množství anorganického dusíku o 24 %.
III.1.2. Plošné zdroje znečištění

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňují plošné zdroje znečištění, mezi něž patří
hlavně znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní splachy z terénu.
Význam plošných zdrojů znečištění s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jejich
podíl je podstatný zvláště u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu, a je odlišný v různých oblastech
České republiky v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, intenzitě a
způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice.
III.1.3. Havarijní znečištění

Na jakost povrchových a podzemních vod dále negativně působilo havarijní znečištění. V roce 2000
bylo Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) evidováno na území České republiky 166 případů
havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho na podzemních vodách 35 případů.
Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek byly i nadále ropné látky (38,6 % z celkového počtu
evidovaných případů) a ostatní chemické látky (19,3 %). Za porušení právních předpisů platných ve
vodním hospodářství uložila ČIŽP v roce 2000 celkem 450 pokut, z toho 429 v právní moci o celkové výši
13,229 mil. Kč.



III.2. Jakost povrchových vod
III.2.1. Vodohospodářsky významné vodní toky

Pro hodnocení znečištění je použita klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221, údaje
jsou převzaty ze státní sítě sledování jakosti vod, provozované ČHMÚ (dále státní síť). Údaje za dvouletí
1991 – 1992 a 1999 – 2000 byly zpracovány, s využitím ukazatelů BSK5, CHSKCr, N-NH4

+, N-NO3
-, Pc. a

saprobního indexu makrozoobentosu, do tzv. základní klasifikace. Celkově je však možno konstatovat, že
v průběhu uplynulého desetiletí se jakost vody v tocích významně zlepšila. 

Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod (velmi silně znečištěná voda) jak na hlavních
tocích (Labe, Vltava, Morava, Dyje a Odra), tak i na některých jejich významných přítocích (Cidlina,
Mrlina, Klejnárka, Ostravice, Opava). K přechodu jakosti vody z V. či IV. třídy (silně znečištěná voda)
do III. třídy (znečištěná voda) došlo i v některých úsecích dalších toků (Radbuza, Mže, Úhlava, Tichá
Orlice, Moravice a na přítocích horního úseku Moravy – Branné, Desné, Moravské Sázavě, Třebůvce a
Bystřici). Významné zlepšení jakosti vody bylo způsobeno výstavbou nebo intenzifikací
rozhodujících čistíren odpadních vod, zrušením nebo omezením výroby řady průmyslových
podniků i snížením používání hnojiv v zemědělské výrobě.

Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav za zcela vyhovující, problematické
jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. Nejhorší
jakost vody byla zaznamenána v Bílině – tento málo vodný tok ovlivňují průmyslové zdroje Chemopetrol,
a. s., Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem i města Most a Teplice. Do
páté třídy jakosti vody je z větších toků zařazen delší úsek řeky Jihlavy (od Jihlavy po Třebíč). 

III.2.2. Vodní nádrže
V řadě vodních nádrží v roce 2000 došlo k eutrofizaci (růst obsahu minerálních živin, především

sloučenin fosforu a dusíku ve vodách). Zvýšená produkce biomasy vodních řas ovlivnila kvalitu vody
v nádrži Rozkoš, v průběhu srpna a září v nádržích Vrchlice a Lučina, významně se zhoršila jakost
vodárenského odběru pro Vrchlabí z nádrže Labská. V letních měsících přetrvávaly problémy s eutrofizací
ve vodních nádržích Hracholusky, České Údolí, Orlík, Brněnská a Nové Mlýny. Zvýšené přítoky v srpnu
významně zvýšily přítomnost organických látek ve vodárenském odběru z nádrže Souš.

III.2.3. Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Sledování jakosti drobných vodních toků probíhalo v roce 2000 v rámci monitorovacích programů

zajišťovaných Státní meliorační správou (od 1. 1. 2001 Zemědělská vodohospodářská správa).
V rámci monitoringu drobných vodních toků (372 profilů a 32 sledovaných ukazatelů) byl zjištěn

výskyt vyšších koncentrací těžkých kovů především v severomoravské oblasti (15,8 % vzorků překročilo
limity pro V. třídu. V důsledku dlouhotrvajících nižších průtoků se v roce 2000 projevilo dílčí zhoršení stavu
jakosti sledovaných povrchových vod.

Monitoring malých vodních nádrží (91 profilů a 43 sledovaných ukazatelů) je prováděn již druhým
rokem. Znečištění vod na přítocích nádrží způsobuje problém vysokého stupně eutrofizace mnoha nádrží,
což dokladují vysoké hodnoty ukazatele chlorofylu–a. Významnou roli lze přisoudit rovněž znečištění
těkavými organickými látkami.

Hydrobiologický monitoring (39 profilů – makrozoobentos) je provozován již pátým závěrečným
rokem. Jeho účelem bylo vytvoření podkladové databáze informací o antropogenně velmi málo
ovlivněných drobných vodních tocích.

S ohledem na Směrnici Rady č. 91/676/EHS byl zahájen monitorovací průzkum, při kterém se
prověřuje na území celé ČR 423 profilů v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou a v úsecích
neovlivněných výraznými bodovými zdroji znečištění.

III.2.4. Biomasa, sedimenty a plaveniny
Na celkovém stavu jakosti vod se podílí i jakost plavenin, sedimentů a také stav biomasy.
Sledování kontaminace vodních ekosystémů včetně ryb bylo v posledních letech systematicky

rozšířeno zavedením monitoringu na vybraných profilech, a to jak ve státní síti, tak v biomonitoringu
prováděného v rámci Projektů Labe, Morava a Odra. Byla sledována kontaminace těžkými kovy,
chlorovanými pesticidy a jednotlivými kongenery PCB v makrozoobentosu, mlžích, nárostech a
v rybách.

III.3. Jakost podzemních vod



Hodnocení jakosti podzemních vod v roce 2000 bylo zpracováno z údajů zjištěných ve státní síti
sledování jakosti podzemních vod, provozované ČHMÚ (dále státní síť), koncipované k monitorování
jakosti vody v jednotlivých hydrogeologických rajónech.

V roce 2000 bylo ve státní síti odebráno celkem 919 vzorků podzemních vod na 179 objektech
hlubokých zvodní (hluboké vrty), 146 objektech mělkých zvodní (mělké kvartérní vrty) a 134
objektech pramenů. Na základě získaných údajů ze státní sítě je možné konstatovat, že v roce 2000
nedošlo oproti roku 1999 k výrazné změně počtu objektů v jednotlivých oblastech České republiky,
kde bylo zjištěno překročení normativů B nebo C podle Metodického pokynu MŽP ČR z 15. 9. 1996
část 2 – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody.
IV. OPATŘENÍ K OCHRANĚ VOD
IV.1. Legislativní opatření

Základem nové právní úpravy ochrany vod v České republice je nový zákon o vodách. Jedná se
o zákon kodexového typu, který v souladu s legislativou EU komplexně upravuje právní prostředí ve sféře
vody. Jeho účelem je vymezit právní vztahy k povrchovým i podzemním vodám, stanovit působnost
orgánů veřejné správy na úseku vod, určit systém vodního plánování a odborné správy vod, vymezit
pravidla pro nakládání s vodami a upravit i ekonomické nástroje na tomto úseku. Návrh nového zákona
o vodách byl odsouhlasen usnesením vlády ČR č. 746 a předložen 11. 8. 2000 Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR (dále PSP ČR). Ve vazbě na nový vodní zákon bylo připraveno více než 30 návrhů
nových prováděcích předpisů. Zákon o vodách a o změně některých zákonů – č. 254/2001 Sb. byl
schválen 28. června 2001. Oproti stávajícímu vodnímu zákonu neupravuje nový vodní zákon oblast
zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Ta byla zahrnuta do zákona o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vláda předložila PSP ČR návrh tohoto zákona 5. 10. 2000, zákon
byl schválen pod č. 274/2001 Sb. 10. července 2001. V roce 2000 byl připraven a schválen zákon
č. 305/2000 Sb., o povodích, který vstoupil v platnost od 1. 1. 2001, a jímž byla provedena transformace
tehdejších a. s. do formy státních podniků.

Problematiky ochrany vod se dotýká vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se
stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, i požadavky na vodu pro
rekreační koupání.

IV.2. Ekonomické nástroje a programy
Hlavními ekonomickými nástroji ochrany vod jsou poplatky a úplaty. Dále jsou využívány i finanční

prostředky státního rozpočtu realizované prostřednictvím programů na podporu ochrany životního
prostředí.

Vyměřené poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových po přiznaných odkladech
placení pro rok 2000 podle zákona č. 58/1998 Sb. představují k 30. 4. 2001 částku 455,6 mil. Kč, což je
o 61,5 mil. Kč méně než v roce 1999. Úplaty za odběry podzemní vody, s výjimkou odběru pro pitnou
vodu, mají od roku 1989 jednotnou sazbu ve výši 2 Kč/m3. Celkově činily vybrané úplaty v roce 2000
20,6 mil. Kč a byly jedním ze zdrojů Státního fondu životního prostředí.

V roce 2000 se průměrné realizované ceny za dodávky povrchové vody pohybovaly v rozmezí od
0,996 Kč/m3 do 2,083 Kč/m3. Celkem činil příjem za dodávky povrchové vody v roce 2000 1871,6 mil. Kč. 

Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, realizovaný prostřednictvím MŽP,
poskytuje podporu pro čištění a odkanalizování odpadních vod v menších obcích ve vazbě na
krajinotvorné programy řešení ekologické stability území. V roce 2000 byla v rámci tohoto programu
poskytnuta finanční podpora celkem 139 obcím v úhrnné výši 280 886 tis. Kč. 

Program revitalizace říčních systémů, realizovaný prostřednictvím MŽP, je souběžně s Programem
péče o krajinu a Programem obnovy venkova významným prostředkem ke zlepšení současného stavu
vodní komponenty v krajině. V roce 2000 bylo v rámci tohoto projektu realizováno 220 akcí, zejména na
obnovu vodních nádrží. Celková výše finančních prostředků poskytnutá převážně obcím na realizaci
v roce 2000 byla 255 316 tis. Kč, z níž bylo 2 837 tis. Kč poskytnuto formou návratné finanční pomoci. 

Pro výstavbu i rekonstrukci ČOV a kanalizačních systémů je od roku 2000 možno využívat i
předvstupního fondu EU ISPA a programu výhodných půjček z revolvingového účtu Bankovního
fondu Phare (tento program je určen i pro menší zdroje komunálního znečištění). Ve spolupráci s MŽP
bylo v roce 2000 zpracováno a v rámci programu ISPA přihlášeno 14 projektů na prioritní akce, další jsou
připravovány.



IV.3. Stavby na ochranu jakosti vod
Do oblasti ochrany vod byla v roce 2000 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí

poskytnuta částka 1129,5 mil. Kč (691,9 mil. Kč dotace a 437,6 mil. Kč půjčky), prostřednictvím
Ministerstva zemědělství byla ze státního rozpočtu na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a
čistíren odpadních vod poskytnuta částka 411,0 mil. Kč (249,5 mil. Kč dotace a 161,5 půjčky).

U nejvýznamnějších zdrojů znečištění nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) byly v roce 2000
dokončeny čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 148 083 EO. 

Dokončením výstavby ČOV v Děčíně v roce 2000 mají již všechny aglomerace v ČR větší než
10 000 EO vybudovány čistírny odpadních vod alespoň se základním mechanicko-biologickým
čištěním.

V. PŘÍPRAVA NA VSTUP DO EU
Ochrana životního prostředí, jejíž důležitou částí je i ochrana vod, je významným článkem politiky

Evropské unie. Oblast kvality vody patří k nejkomplexněji pojatým a nejvíce rozpracovaným oblastem
evropské environmentální legislativy. Tvoří ji více než sedmdesát právních předpisů, z nichž více než
padesát je relevantních pro Českou republiku. Legislativní proces byl v prosinci 2000 završen vstupem
v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky, která formuluje moderní, komplexní a ekologicky zaměřené pojetí
ochrany vod.

Odhad celkových nákladů na implementaci směrnic ES v oblasti VODA činí kolem 170 miliard Kč.
Ochrana vod patří mezi nejnáročnější oblasti implementace jak finančně, tak z hlediska rozsahu.

ČR v oblasti ochrany vod nadále žádá přechodné období – do konce roku 2010 – pro splnění
některých požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. V rámci jednání
s Evropskou unií bylo toto přechodné období akceptováno a ČR uzavřela 1. června 2001 kapitolu 22 –
životní prostředí.

Na podporu implementace v problémových oblastech uvolnila Evropská komise v rámci programu
PHARE částku 1 mil. EUR na realizaci twinning projektu „Implementační strategie v oblasti voda
v ČR”, který byl po proběhlém výběrovém řízení zahájen v září 2000. Projekt, který realizují týmy expertů
z Velké Británie, Rakouska a Francie, je zaměřen na implementaci směrnic o nebezpečných látkách
v povrchových a podzemních vodách, o dusičnanech ze zemědělských zdrojů a o pitné vodě. Projekt
bude ukončen v dubnu 2002.

VI. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Česká republika rozvíjí moderní principy ochrany vod, založené na bázi hydrologických povodí velkých

řek a hydrogeologických rajonů, překračujících hranice více států. 

VI.1. Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
a související aktivity

Významnou událostí z hlediska mezinárodní spolupráce ČR v ochraně vod byla ratifikace Úmluvy
o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (dále jen Úmluva)
v květnu 2000 (listina o přístupu byla uložena u depozitáře 12. 6. 2000, Úmluva vstoupila pro ČR
v platnost 10. 9. 2000). Ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací byl k Úmluvě vypracován
Protokol o vodě a zdraví (dále jen Protokol), který byl podepsán v Londýně v červnu 1999. 

VI.2. Druhé světové vodní forum
Druhé světové vodní forum organizované Světovou radou pro vodu se konalo 17. až 22. 3. 2000

v Haagu. Na foru byly projednány dva důležité dokumenty, dokument Dlouhodobá vize o vodě, životu a
životním prostředí v 21. století a k ní prováděcí dokument Rámcové aktivity. Součástí 2. světového
fora o vodě byla ministerská konference, které se účastnil také ministr životního prostředí ČR. Závěrem
konference byla přijata ministerská deklarace obsahující sedm výzev pro zajištění bezpečnosti vod pro
21. století.


