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Ekologicko-právní studie

Úvod do problematiky
Sféru vodního hospodáøství jako hospodáøství
lze v souèasných souvislostech chápat jako objekt
trní ekonomiky, stejnì jako objekt enviromentální,
objekt péèe a ochrany ekologické. Do jaké míry
vak mùe být voda pøedmìtem privatizace,
pøedmìtem výdìleèné èinnosti soukromoprávního
subjektu? Kde jsou odliující meze oblasti
veøejného, celospoleèenského zájmu a oblasti
trního, kompetitivního chování? Které jsou
meritorní hranice vody jako veøejného statku
a konkurenèního, profitního zájmu podnikatelského? Jaké diferencující mìøítko vzít u vody
za základ pro vydìlení veøejného a soukromého
sektoru?
Ji pojmovì je vodní hospodáøství zavádìjící,
ponìvad napovídá a asociuje vazby, souvislosti
a afinity na tu hospodáøskou èinnost, jak ji rozumí
trní ekonomika. Dále: celá dosavadní podoba
odvìtví VH, její institucionální, ekonomická,
právní, organizaèní a decisní struktura zùstává
neadekvátní
poadavkùm
nového
øádu
hospodáøského a právního.
Nae nazírací pøístupy, nae uchopení
problémù, nae poznávací východiska postrádají
odpovídající metodologii: pøi øeení uvedených
otázek postupuje se zpravidla zpùsobem a cestou
vyluèovací, negativní (co nechceme, co odmítáme,
s èím nesouhlasíme), zpùsobem zkusmým, podle
rozmanitých subjektivních náhledù, decision
making je zatíen improvizací a voluntarismem,
tápavým postupem ve stylu: pokus/omyl. Tyto
postupy pak resultují v poválivý zjiující poznatek
(paklie jej vùbec reflektujeme), e nevíme, co
vlastnì chceme, a jak toho dosáhnout. Zatím
neexistuje ádná pohotová teoretická práce èi
mylenkové modely nebo metodologické systémy
aplikované na vztahový komplex: voda-ekologieprávo. Celým pøedchozím vývojem jednosmìrnì
pùsobící ideologické doktriny a empirické praxe
dirigistického hospodáøského a právního øádu, jsme
zatíení mylenkovými návyky a stereotypy
a zùstáváme v podstatì epistemologicky
nevybaveni v èase, kdy vstupujeme do nové
hospodáøské a právní situace, tedy na nové
epistemologické pole. Dále: ekologie, ekologický
zájem, ekologická hlediska, teprve relativnì
nedávnou dobu se stávají záleitostí veøejnou,
oficiální,
záleitostí
resortní,
zaøazenou
a implantovanou do nového øádu, do státní
administrativy, státní správy, do systému vìcných
pùsobnosti a kompetencí: ekologie jako nová
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resortní pùsobnost teprve hledá struktury svých
èinností,
odpovídající
ekologické
instituty
a nástroje. Pøirozenì vznikají nejen konflikty
kompetencí, ale i støety vlastních ekologických
hledisek jednotlivých sloek ochrany/, nejen kolize
ekologických a ekonomických zájmù, ale i kolize
právních norem regulujících rozdílné sloky
pøírodního prostøedí, nejen vnì ale i uvnitø resortu.
Právì vodní zákon, vodní právo, jakkoliv jeho
skutkové podstaty a uloené povinnosti zahrnují
i ochranáøské aspekty, rozhodující mìrou je
nakládání a hospodaøení s vodou vztaeno ke
zøetelùm a hlediskùm zásobovacím, ekonomickým,
investièním, provozním, technickým. Vdy
i pravomoc resortu P, jak je uvedena
v kompetenèním zákonì (viz § 19) se co do
pøedmìtu ochrany vztahuje na pøirozenou
akumulaci podzemních a povrchových vod
a vodních zdrojù, ani je pro následnou provádìcí
a rozhodovací èinnost zcela jasno, jaká jiná
hlediska
se
chrání,
ne
v
podstatì
veøejnohospodáøské úèely a zásobovací cíle
dostatku, mnoství, jakosti, plynulosti dodávek,
bezporuchového provozu apod.
Co vak pøedstavuje specifickou ekologiènost
vody, co tvoøí vlastní její ekologickou kvalitu, co
vlastnì ekologicky chráníme u vody jako objektu
právní ochrany? Øíkáme-li e voda je slokou
ivotního prostøedí, logicky z této téze vyplývá, e
existuje cosi, co lze oznaèit za vodní prostøedí, jako
výseè celku pøírodního èi ivotního prostøedí, a pak
tedy zùstává otevøena otázka, co se rozumí
vodním prostøedím ekologicky. S tím ale souvisí
dalí, navazující pojmová (a také normativní)
nevyjasnìnost napø. co je vlastnì ivotní a co
pøírodní prostøedí, nebo: co je tøeba rozumìt
ekologickou povinností. A tak dospíváme k obecné
otázce, toti zda umíme právní normu ekologickou
konstruovat.
Stojíme nyní vichni pøed naléhavým úkolem
zmìnit nai zakodovanou, zavedenou optiku vidìní
a porozumìní, nejen pokud jde o vodní
hospodáøství èi o fenomen vody jako sloky P
nebo jako ekonomického èinitele, stojíme pøed
aktuálním úkolem zmìnit svá metodická
východiska a poznávací kódy.
Také zámìr této práce spoèívá pøedevím v tom,
e se pokouí  formulovat urèité pøístupy
metodologické, a ji pro nazírání a hodnocení
ekonomiky vody, pro nové pochopení tzv.
ekonomických nástrojù (jak byly dlouhou dobu
tradiènì traktovány), èi pro normologickou konstrukci
práva ivotního prostøedí: shrnout podnìty pro

2
nìkteré z hlavních smìrù koncipování a tvorby
enviromentálního práva (tzv. ekologické právní normy
vodního práva).
Kadý systém empirického svìta, i svìta
hospodáøského a právního, má svou funkci a svou
strukturu. Jestlie funkcí rozumíme zamìøenost
nìjaké èinnosti k urèitému cíli a mùeme ji tedy
definovat intencionalitou, a jestlie strukturou je
urèitý øád tìchto èinností, urèité uspoøádání
institucionální, pak struktura musí funkci logicky
odpovídat (nemá-li dojít k ivelné akumulaci poruch
a ke krizi systému). Tato práce chce svým podílem
pøispìt k ustavení fungujícího rovnováného vztahu
mezi intencionalitou a strukturou.

Metodologické pøístupy v právu a
v ekonomice jako základní východisko
institucionálního a právního postavení
vodního hospodáøství (ve vazbì na vodní
právo v enviromentálním pojetí)
Metodologickým postupem, jim dluno
zkoumat a rozpoznávat postavení a funkci vody
jako
ekologického,
pøírodního
elementu,
hospodáøského nakládání s ní, nástrojù
ekonomického pùsobení a ovlivòování èi právního
vyjádøení tohoto komplexu vztahù, èili metodou
poznávání pøedmìtu této studie, je hledání
racionality tìchto jednotlivých sloek a tázání se po
dùvodech vztahù.
Pøedmìtem této práce je poznání vzájemných
vztahù tøí fenomenù: ekonomiky, práva a ekologie,
pøesnìji: ekonomických otázek (mezi nimi vynikají
tzv. ekonomické nástroje, ekonomika odvìtví),
vodní právo (vodní zákon) a souvislosti
enviromentální (ochrana a péèe o P).
Zaènìme metodologii poznávání práva.
Právo je souhrn norem, jeho obsahem je
závazné stanovení urèitého chování, tedy konkrétní
povinnosti toho, co býti má (Sollen). Ptáme-li se po
racionalitì èili dùvodech platnosti, proè urèitá norma
platí, proè konkrétnì povinnost má být závaznì
zachována, nacházíme racionalitu èili logický dùvod
platnosti pouze v odkazu na jinou normu. Urèitá
povinnost nachází své závazné opodstatnìní jen
v normì vyí, v právním pravidlu vyí právní síly
(vyí závaznosti, vyí platnosti): právní jevy nelze
toti vyloit jinak, ne opìt jen v rámci právního
souboru.
Odvíjením racionality práva, t.j. kladením otázek
po dùvodech platnosti, dospìjeme logicky a
k výchozí otázce po vzniku normy vùbec: proè
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vlastnì má cosi platit jako závazné pravidlo (norma)
urèitého chování? A odpovìï zní: protoe je to
chtìno, ponìvad je tím plnìn jistý úèel a závìr je
pak ten, e norma vzniká teleologicky (telos = úèel).
Právo je tedy normativním výrazem urèitého
postulátu (Wollen), vztahu mezi prostøedkem
a úèinem.
Jestlie se postupnì ptáme po dùvodech
platnosti jednotlivých postulátù v sukcesivní øadì
prostøedkù a úèinù, dospìjeme touto metodou
finality k dalímu výchozímu bodu: proè vùbec je
nìco chtìno?
Zde se ji neptáme po obsahu postulátu, nýbr
po vzniku vùle jako skuteèného dìje, který nelze
vysvìtlit jinak ne pøirozenou (napø. pøírodovìdnou,
biologickou) kauzalitou pøíèin a následkù (Sein).
Zjiujeme, e urèitým pøedmìtùm empirického
svìta a jejich vztahovým kvalitám, pøináleí urèité
zpùsoby poznávání, urèité specifické metody:
zkoumaným jevùm odpovídají tyto tøi metody
poznání:
 normologická metoda, zaloená na logické
platnosti normy (= toho, co býti má)
 teleologická metoda, zaloená na vztahu
prostøedkù a postulátù, tedy na principu úèelové
finality (= toho, co je chtìno)
 kauzální metoda, zaloená na fenomenologickém vztahu pøíèin a následkù
(= toho, co objektivnì je).
Tìmto tøem zpùsobùm poznávání odpovídá
i rozliení empirických vìd:
 vìdy pøírodní, jejich pøedmìtem jsou jevy jsoucí
a skuteèné a chápou je jako následky pøíèin.
Pracují kauzalitou a jejich základní poznatek je,
e nìco pùsobí, nìco jest,
 vìdy teleologické, jejich pøedmìtem jsou jevy
chtìné, vyvolané lidskou vùlí, a chápou je jako
prostøedky a úèely. Jejich základní poznatek je,
e cosi je chtìno (postulát),
 vìdy normativní, jejich pøedmìtem jsou jevy
jako nìco, co býti má, jako závazné
a bezpodmíneènì platící, a chápou je jako
dùsledek logických pøedpokladù. Jejich základní
poznatek je uloení povinnosti jako normy (toho,
co je uloeno, napø. chování).
Budeme-li právo vykládat napø. pøirodovìdecky, t.j. metodou tìchto vìd, nepostihneme
podstatu práva, které lze vyloit jen z vlastních
inherentních jevù a pohybù uvnitø právního øádu
jako takového. Z tohoto pojetí pak plyne ten
dùsledek, e nelze uloit povinnost a nelze její
plnìní vynucovat (omezením, újmou èi zákazem)
mimo právo, per analogiam zásady nulle poena
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sine lege. V tom ostatnì spoèívá idea tzv. právního
státu.
Pokusy o pøírodovìdný, resp. biologický výklad
práva navozuje neádoucí asociace a nesprávné
afinity na chování, je eo ipso popírá napø. rovný
pøístup k právní ochranì jeho regulativní funkcí
a v podstatì neguje právo jako fenomén lidské
kultury a superstrukturu nad stavem pøírodním.
Zaloit právo èi nìjaký normativní soubor na
principu teleologickém, t.j. individuálního èi
skupinového chtìní a prospìchu, èili nìjakého
úèelového postulátu, znamenalo by vyvolat
konflikty vùlí, rozvrat závazkù, stavy bezpráví
a chaos.
Nelze vak vydat právní normu (napø. zákon)
bez racionálního rozpoznání úèelu opøeného napø.
o reálný zájem veøejný,jeho naplnìní se tím
sleduje (nechceme-li riskovat moné kodlivé
následky). Zde spoèívají hranice a zároveò
komplementární vazby a spojitosti jednotlivých
metodologických souborù.
Podobnì i normativní konstrukce pro poznávání
hospodáøských èinností není moná: pod zorným
úhlem toho, co býti má, nelze vyloit hospodáøské
jevy. Napø. uitek, výnos èi statek nejsou jevy
povinnostní. Jedním z omylù komunistického
systému bylo, e téze marxistické ekonomie ukládal
jako
právní
povinnosti
pod
sankcí.
V hospodáøských èinnostech nejde o kategorii
povinnosti, o nìco, co má být závaznì zachováno
(pokud ano, pak takové uloení patøí do sféry
normativní, tedy do jiného zpùsobu explikace), ale
o sledování úèelù, namnoze subjektivních.
Také
metodou
pøírodních
vìd
nelze
hospodáøské èinnosti esenciálnì vyloit: napø.
pojem uitku èi kody nelze pøírodovìdnì vytvoøit:
dùchod hospodaøícího subjektu nelze definovat
jinak ne úèelem a potøebou, nikoliv nìjakou
pøírodní evidencí. Spoleèným pojmovým znakem
hospodáøských statkù není ádná objektivnì èi
apriornì daná substance (jak se domnívala
marxistická ekonomie), nýbr uiteènost, ovìøená
a testovaná na trhu. Na vrub monokauzalismu,
vevysvìtlující jediné metodologie pøírodních vìd
19. stol. lze pøièíst tvrzení marxistické ekonomie
o objektivních, na vùli a vìdomí nezávislých,
zákonech ekonomických pohybù (jako souèásti
zákonitostí
pøírodních,
tzv.
dialektických).
Hospodáøství se neøídí zákony pøírodních vìd, ale
lidskými pohnutkami, emotivními, zaívanými
motivacemi èi racionálními potøebami. Vechny
pojmy hospodáøské jsou pojmy teleologické,
vznikají jako jevy chtìné, jako projevy lidské vùle,
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sledující napø. osobní prospìch, a mono je vyloit
pouze hlediskem utility.
Uplatnìní jiného, nepøísluného, neadekvátního
zpùsobu nazírání a metody vùèi danému objektu
zkoumání, vyluèuje postiení jeho vlastního
substanciálního obsahu: urèitému emprického
souboru odpovídá pouze urèitá perspektiva
poznávání.
Samozøejmì, e mùeme právní normy chápat
té teleologicky, t.j. spatøovat v nich postuláty
normového subjektu (napø. moc zákonodárnou)
a chápati je jako nìco jím chtìného, jako projev
jeho vùle: zajisté, e je mono na nì hledìt jako na
soubor postulátù a vzájemnì je hodnotit z hlediska
úèelù v nich obsaených, i u kadé jednotlivé normy
lze se pøirozenì tázat, jaký má úèel èi z jakého
vyího, pøíp. ústøedního postulátu plyne.
Ale z hlediska normologického nazírání, výkladu
a aplikace práva nejde-a ani nemùe jít-o to, zda je
norma chtìná nebo ádoucí, zda má èi nemá
nìjaký úèel, ale pouze o to, e norma nepochybnì
platí. Na otázku, zda a proè platí, jedinou odpovìdí
je logický odkaz na normu jinou (napø. vyí,
delegaèní,zmocòovací). Opakem normologické
metody je metoda úèelovì hodnotící, metoda
úèelového výkladu a postupu, která je v právu
nepøípustná, nebo by implicite vyvolala konflikt
a støet subjektivních vùlí, úèelù a zájmù (k jejich
rovnováné regulaci je právì právo povoláno).
Principem nalézání práva není subjektivní
vùle, sledující nìjaký uitek, ale princip imperativní,
nepochybné a zavazující kogence, princip
povinnostní. Z hlediska normologického je
obyvatelstvo státu (spoleènost apod.) podrobeno
neosobní vùli právního øádu, jen stanoví, e nìco
má být, ukládá normativní chování (t.j. urèité
chování èiní povinným a zavazujícím pod
donucující pohrùkou trestu). Normologicky je
mono právní normu chápat pouze apodikticky, bez
ohledu na úèel.
Jak patrno, tentý empirický objekt (napø. voda,
vodní prostøedí, vodní hospodáøství apod.) se jeví
ze zorného úhlu urèité poznávací metodologie jako
objekt prostøedkù a úèelù, a opìt z jiného
poznávacího hlediska jako objekt povinnostních
norem. Z tohoto rozpoznání, toti: jaký soubor je
kterému nadøazen nebo podøazen, pak plyne
i specifický, vlastní, imanentní zpùsob regulování
takového objektu.
Ponìvad pøedmìtem naeho zjiování jsou
aspekty
ekonomické
a
právní
(jakkoliv
v enviromentálním pojetí, t.j. jak a nakolik je toto
pojetí promítnuto do sféry právní a ekonomické),
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pomíjíme metodu pøirozené kauzality, je je
metodou odborných vìd pøírodních: plnì postaèí
vytknuté východisko tohoto poznávacího souboru,
e voda je pøírodní element, ekologický fenomén
jsoucí a existující. Vzhledem k tomu, e nám nejde
o jeho vznik, popis, vlastnosti a dìje (nejde napø.
o hydrologickou studii), je mono vyjít z pøedmìtu
naeho dalího poznávání jako z prosté evidence.
Pøidríme se proto popsaných metod
a pokusíme se je exponovat a aplikovat na daný
objekt:
Vodní právo (vodní zákon) jako normativní
komplex je nutno zkoumat metodou normativní,
kde dùkaz platnosti jednotlivých právních norem
(a po primární ustanovení) vyplývá imanentnì
z právního systému, t.j. hierarchizovaného
právního øádu, pyramidálnì odstupòované právní
síly (=závaznosti, platnosti), kde vrchol tvoøí
nejvyí normativní ohnisko, základní a originální
legitimaèní zmocnìní celé soustavy norem.
Hospodáøské èinnosti (tzv. hospodaøení
s vodou èi ekonomické nástroje pùsobící
a ovlivòující nakládání s ní apod.) je nutno chápat
jako urèité chtìní, dosahování úèelù (postulátù),
jako oblast lidských potøeb. Díváme-li se takto na
vodu, netáeme se po jejím pùvodu a zmìnách,
je probíhají v urèitých biologických procesech,
nýbr, proè je lidmi chtìna, táeme se po
racionalitì teleologické, tedy po potøebì a uitku.
Pøírodní vìda bude vodu definovat vznikem èi
vlastnostmi, výskytem èi vydatností, hydrologickou
èi technologickou deskripcí, ekonomika pak jejím
úèelovým upotøebením. Jestlie nás vodní
hospodáøství zajímá jako èinnost slouící lidským
potøebám, pak srovnatelnou metodou mùe být
pouze metoda finality, která zkoumá vztanost
prostøedkù a úèelu, která se øídí obsahem
úèelového postulátu a vidí vodu jako prostøedek
obecné utility a veøejného zájmu.
Problém, který se takto exponuje, zní na
rozpoznání:
a) vody jako hospodáøského postulátu obecnì
chtìného
b) nakolik takto vysledovanému originálnímu
úèelu a stupni priority odpovídá normativní
konstrukce právní, nebo pøedpokladem
platnosti normy je její správnost, je opìt
odvisí od zjitìní a vymezení míry uiteènosti
a kategorie finality. Jde o vyjasnìní spony mezi
sférou chtìných úèelù a sférou závazných
povinností.

Postavení vodního hospodáøství v systému
trní ekonomiky
Základní
osnovou
naeho
národního
hospodáøství (ekonomického systému) je trní
ekonomika, zaloená na privatizaci výrobních
prostøedkù a na principu maximálního výnosu. Trní
ekonomiku mono charakterizovat jako takovou,
její hospodáøská èinnost (zaloená na spojení sil
pracovních, kapitálových a pùdy), dìje se v urèitém
ekonomickém prostøedí, pro nìj pøevaujícím
znakem je soukromé podnikání k úèelùm
výdìleèným (tzn. na vlastní vrub, na vlastní riziko)
a jeho úspìch èi neúspìch se osvìdèuje v procesu
nabídky a poptávky na trhu jako místu smìny.
Pøedpokladem tohoto trního fenomenu je
zejména interesovaný soukromoprávní vztah
vlastnický k prostøedkùm ekonomických aktivit,
pøesnìji: plné dispozièní právo k podnikatelskému
kapitálu. Ekonomickou stimulací je zde ziskové
oèekávání jako mocná pobídka efektivního
hospodáøského chování.
Zároveò vak právní øád veøejný (soubor
veøejnoprávních norem) omezuje ekonomické
chování podnikatelských subjektù, zasahuje do
poøádku individualistického èi skupinového
ekonomického prostøedí tím, e napø. stanoví
podmínky kontraktaèní volnosti, flexibilitu celní
politiky, regulativy fiskální a monetární politiky, kdy
fiskální politikou rozumíme vechny aspekty
vybírání a vydávání, prostì dispozice státními
pøíjmy, a monetární politikou regulaci mnoství
penìz, finanèních tokù a výi úrokových sazeb.
Právní nástroje a finanèní politika státu, které
jsou ostatnì také opøeny o normativní základ, jsou
dvì hlavní metody státní politiky, je integrují do
sféry
trního
hospodáøství,
do
sféry
soukromoprávní, obecnì do oblasti hospodáøského
ivota, a které se vzájemnì doplòují a pùsobí se
zámìrem integrativním.
Je to tedy pøedevím právo, je  ve veøejném
zájmu  stanoví normativní povinnosti a oprávnìní
pod vynucující sankcí, tedy pohrùkou trestem ze
strany veøejné moci státu. Funkce práva ve
vodohospodáøské ivotì spoèívá právì v tom, e
vymezuje prostor a hranice chování hospodáøských
subjektù, tzv. právní prostor èili závazné podmínky
ekonomického prostøedí a jeho èinností a poskytuje
tak ochranu pøed subjektivní a skupinovou svévolí
a ochromující ivelností a anarchií (napø.
kontraktaèní podmínky, stanovení pøíjmové dolní
hranice èi tzv. ivotního minima, ochrana
hospodáøské soutìe, t.j. závazná úprava shodné
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pøíleitosti subjektù na trhu, ochrana veøejných
zájmù, napø. ekologické ochrany apod.).
Druhou podobou státních zásahù do trního
mechanismu je makrofinanèní politika státu jako
shrnující oznaèení, kterou tvoøí soubor klasických
nástrojù fiskálního tlaku a ovlivòování, daòová
soustava, emise státních penìz, cla, státní rozpoèet
èili plnìní distributivní funkce prostøedkù v rukou
státu (redistribuce dùchodù), pùsobení na úvìrovou
aktivitu regulací úrokové míry, metrologie, arbitrání
regulace mzdová apod.
Pokud nestaèí reglementující soustava veøejné
moci státu  jak je prostøedkována právním øádem
a státní finanèní regulací pro splnìní urèitého
veøejného zájmu a úkolu  zaøizuje stát své
doplòkové hospodáøství veøejné (veøejné svazky),
jako sféru své vlastní pùsobnosti, pro které èerpá
prostøedky jednak z vlastních ekonomických aktivit,
pøedevím vak ze sféry soukromovlastnické,
z hospodáøství výdìleèného i spotøebního, z dávek
za úkony pro obèanskou spoleènost apod.
Tyto aktivity veøejné moci, t.j. jak nepøímý
intervencionismus do hospodáøského ivota, tak
i pøímé veøejné hospodáøství, sleduje  jako
postulát  obecný sociální uitek tzv.
celospoleèenskou utilitu.
Spoleèným úèelem nepøímé ingerence
i vlastního veøejného hospodáøství, je pozitivní
a vyrovnávající makropùsobení na samoregulaci
trních mechanismù, poruchy ve fungování
hospodáøských procesù, kolize a støety zájmù, je
sebou pøináí spontaneita profesní motivace
hospodáøských subjektù a jejich ekonomické
chování, jako i participace na jejich øeení, a ji
konsensuální nebo donucující.
Vymezení veøejného hospodáøství státu lze
zatím uzavøít s tím, e se dìje za úèelem
uskuteèòování urèitých objektivních úkolù, které by
poèinem
jednotlivcù
anebo
dobrovolným
sdruováním nebyly dostateènì jitìny, ale jejich
dosaení je v zájmu existence a zdárného
a rovnomìrného vývoje spoleèenského celku. Tyto
úkoly oznaèují se jako veøejné na rozdíl od
soukromých, které naplòují jiné ne-li veøejné úkoly,
napø. trní poptávku plynoucí z volné soutìe.
I hospodáøství tìchto veøejných svazkù, nese se
smìrem realizace zásady relativního uitku, ale
uitek zde není subjektivní, nýbr objektivní, t.j.
daný veøejným úkolem, jím se svazek (veøejné
hospodáøství) zabývá.
Jsou to pøípady a situace, kdy jde o spoleènou
saturaci, relativnì co nejdostupnìjí, velkého
mnoství relativnì stejnorodých hospodáøských
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potøeb, a jejich uspokojování postrádá proto
výraznìjí profitní motivaci.
Veøejné svazky zahrnují proto rozmanité
èinnosti a provozování rùzných zaøízení nutné nebo
prospìné spoleèenskému ivotu, v nich se
podstupují takové úkoly, do nich se soukromému
podnikání nechce, ponìvad jsou namnoze
z hlediska podnikatelského nevýnosné.
Soustøedíme se nyní na sféru hospodáøství
veøejného (státního), resp. státu ve sféøe pøímého
hospodaøení veøejnou mocí. Toto pùsobení sleduje
dva hlavní poøádací cíle:
 usiluje o maximalizaci národního produktu,
jakoto zdrojového, pøíjmového základu pro
naplòování stanovených cílù státu, které
mùeme souhrnì oznaèit jako vytváøení kvality
ivota dané populace
 usiluje o takové rozdìlení národního produktu,
které
odpovídá
lépe
svou
skladbou
spoleèenského zájmu veøejné moci na sociální
stabilitì a rovnováze.
Smyslem této pozice veøejné moci státu, jak se
projevuje a posléze finalizuje napø. v konceptech
rozpoètových, je pøihlédnout a zohlednit objektivnì
existující nerovnosti majetkové, nevyváenost
a disproporce sociálních pomìrù, pøedevím vak
zajistit disponibilitu prostøedky pro veøejnì
prospìné èinnosti (zdraví, koly, ale i soudy,
obrana apod.).
Struktura veøejného (státního hospodáøství). To,
èemu se øíká veøejné (státní) hospodáøství není
hospodáøstvím jednotným a jeho jednotlivé
komponenty èinností a institucionální (organizaèní)
je mono rozliovat opìt podle úèelu:
 Podniky veøejnì prospìné
Jejich majitelem je stát jako vlastnický subjekt,
nejen více samostatných hospodáøství, nýbr
i rùzných druhù hospodáøství, které vede, øídí
a spravuje jako jiný individuální èi skupinový
podnikatel (napø. a.s.). Veøejná moc státu
obstarává ve svých podnicích výrobu pro
kohokoliv, kdo zaplatí (napø. døíví ve státních
lesích, zemìdìlské plodiny ve stát. výrobních
zaøízeních, dopravu èi spoje, úvìr (ve stát.
bankách). sluby (v nemocnicích apod.). Podniky
veøejné jsou vechna ona veøejná hospodáøství,
u nich sice v první øadì bìí o splnìní urèitého
veøejného úkolu, jemu se výnosnost podøizuje, pøi
nich se vak výnosnost nevyluèuje, nýbr naopak
v rámci onoho veøejného zájmu zùstává ádoucí.
Odpovídající vstupní kapitál, potøebný k podnikání,
opatøuje si stát z veøejných prostøedkù.
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Státní
podniky
vydìlávají,
pøináejí
podnikatelský výnos pro státní kapitál investovaný:
zde cena kryje svéstojný náklad a podnikatelský
zisk, a reguluje trní poptávku podle relativního
uitku. Ovem, není to profitní dùvod pro který stát
podnik provozuje, úèelem státu není v první øadì
vydìlávat peníze, ostatnì podniky státu nejsou
nikdy pøíli výnosné. Stát ze své podstaty neumí
podnikat, není dosti hybný a operativní, nevyvíjí tak
intensivní snahu vyrábìt co nejhospodárnìji jako
soukromý podnikatel, je odkázán na úøednický,
správní aparát, navíc se v nìm uplatòují vlivy
politické, stranické apod. Dùvody, pro které stát
vstupuje do pøímých hospodáøských èinností nejsou
na prvním místì ziskové, ale proto, e
 pøedmìt èinnosti má monopolní tendenci èi
ojedinìlý charakter, který by ve vlastnických
rukou urèitého hospodáøského subjektu, a
individuálního èi skupinového, docíloval
monopolního zisku, bez trní konkurence, bez
soutìe, co  jak známo  je stav, kdy více
subjektù nabízí toté,
 pøedmìt èinnosti má servisní charakter, jde
o sluby a úèelem není, aby se na jeho
provozování vydìlávalo, nýbr aby slouil
obecnému prospìchu. Tyto podniky a zaøízení
mohou pøináet jetì výnos, avak tlumený
nìjakým veøejným interesem. Hospodáøství
státní lií se od soukromého tím, e se v nìm
pøíjem øídí výdajem (kdeto v hospodáøství
soukromém je tomu naopak). Ale ani ve státním
hospodáøství nemohou být výdaje stanoveny
zcela bez zøetele k monosti pøíjmù. Co tedy
znamená tento vztah? Nic jiného, ne e se
srovnává uitek ze zvýených výdajù s náklady
(kodou) zvýených pøíjmù. Také stát má svou
hranici racionality, jako kadé jiné hospodáøství,
a tato hranice leí tam, kde linie klesajícího
uitku se protíná s linií rostoucího nákladu
relativního. Tím je i dáno omezení prostoru,
resp. ekonomického chování státu (veøejného
hospodáøství). Tato hospodáøství sice zùstávají
podniky, ponìvad výnos, je-li moný, je také
oèekávaný, ale jsou podniky veøejnými,
ponìvad se výnosnost podrobuje obecné
utilitì.
Hlavním znakem veøejných podnikù èi jiných
veøejných hospodáøských svazkù je, e jejich
èinnost, jejich výnosy, jsou podøízeny dùleitým
zájmùm veøejným, a tím se lií od soukromé
podnikatelské sféry, kde výdìleèné pohnutky,
individuální èi skupinová zitnost a úsilí
o maximální výnos je èinitelem urèujícím. Výchozí

úèel veøejných hospodáøských svazkù spoèívá
zpravidla ve funkci spoleèensky ochranné (tzv.
ochranný detník).
Pøevládá-li veøejný zájem tak dalece, e úplnì
zatlaèuje ohled na výnos, a výnosnost vyluèuje,
pøestává být veøejné hospodáøství podnikem.
Veøejný zájem mùe tlaèit na výnos
podnikatelského kapitálu státu tak, e jej úplnì
anuluje, e cena (úhrada) (napø. za slubu èi statek)
kryje pouze náklady výroby.
Prospìchy plynoucí z takových hospodáøství
jednotlivcùm mohou být jetì tak rozdílné a rozdíly
prospìchù tak individuálnì postiitelné, e  by by
se èistý výnos vyluèoval  neponechává se jejich
pouívání jednotlivcùm zadarmo, nýbr za odmìnu,
které øíkáme poplatek, urèený státem. Poplatek je
tedy odmìna za úkon veøejnì nezbytného svazku
(napø. soud, kola), u nìho ze své podstaty
nemùe úhrn poplatkù pøesahovat výdaje
s provozováním spojených a nemùe být tedy
zdrojem výnosù pro stát.
Jejich tíe záleí na tom, jak pravidelné jsou
dùchody obyvatelstva: nepominutelné jsou tedy
obecné pomìry hospodáøské ve spoleènosti.
Úhrada neobsahuje ádného podnikatelského
zisku, kryje pouze svéstojné náklady, hovoøíme
o úplatì, je je ukládána tomu, kdo si vyádal
nìjakou èinnost veøejného hospodáøství,a slouí
k úhradì veøejných nákladù spojených s výkonem
veøejné moci. Institucionalizaci takto pojatého
veøejného zájmu mùeme oznaèit za svazek
kooperativní (v etymologickém smyslu slova). Zde
se cena promìnila v poplatek, z nìho se vyluèuje
podnikatelský zisk a výi poplatku reguluje výe
a rozsah spotøeby.
Zobecnìní prospìchù, které mají jednotlivci
z urèitého veøejného hospodáøství a nemonost
nebo technická obtínost zjiovat tyto individuální
prospìchy vede nìkdy k tomu, e se za úkon
urèitého hospodáøství neádá vùbec ádná
odmìna, e takovéto hospodáøství je kadému
zdarma
pøístupno
a
obecnì
prospìné
hospodáøství si opatøuje úhradu jinou cestou.
Veøejný zájem mùe vést toti i k tomu, e se
dále sniuje prodejní cena, aby statek, (sluba) byly
co nejíøeji pøístupný, protoe uitek leí v linii
ivota spoleènosti. Tak se mùe stát, e veøejným
zájmem sníená cena (poplatek) u ani nekryje
svéstojné náklady. Za statky a sluby, které stát
poskytuje, neádá ji od obèanù ádný poplatek
(ani èásteèný), jsou pro obèany zadarmo. V tomto
ohledu hovoøíme o svazku obecného uitku,
opøeného o hospodáøský postulát solidaristický: ani
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cena, ani poplatek, nereguluje spotøebu a naopak
èasto stimuluje chování: dávej, co nejménì a ber,
co nejvíce. Jsou samozøejmì moné i svazky
smíené, napø. kola se kolským poplatkem, který
neuhrazuje celý kolní náklad, má z èásti znaky
kooperativní, zèásti solidaristické.
Jak hradí stát náklady na dotyèný statek nebo
slubu, kterou dává lidem zadarmo? Zde výdaje
vyadují úhrady veøejnými pøíjmy. Stát mùe za tím
úèelem pouít urèitý pøíjem akcesorický, nahodilý,
který napø. pochází z výnosu jeho podnikù, má-li
jaké, dále z pokut, z cel apod. Tyto akcesorie
nejsou zámìrnì zøizovány k úhradì tìchto potøeb,
ani co do rozsahu, ani co do zpùsobu, nejsou také
nutné (nebo stát nemusí vlastnit podniky, cla se
øídí rozsahem dovozu, jen mùe být promìnlivý,
pravidelnost jiných pøíjmù státu nemusí být
spolehlivá apod.). Tyto nahodilé pøíjmy kryjí èást
uvedené veøejné, solidaristické potøeby. Hlavní
rozsah úhrady bere stát ze sféry trní
a soukromoprávní, odkud rùznými cestami
odèerpává èást výnosu, dùchodu nebo majetku.
Dìje se tak donucením, plynoucím z právního øádu
a tìmito pøíspìvky jsou danì. Danì jsou
nejdùleitìjím zdrojem státních pøíjmù. Stát jich
nabývá podle relativního nákladu a pouívá podle
relativního uitku: koncipuje daòovou soustavu tak,
aby pøi dosahování maximálního uitku objektivního
(zdraví, vzdìlání apod.), opatøoval si zároveò tyto
prostøedky s minimem nákladù (kody) a bude tedy
ukládat danì postupnì tam, kde pùsobí kodu
relativnì nejmení. Danìmi stát dosahuje dispozice
nad èástí národního dùchodu, kterou odnímá ze
soukromého podnikání (a sféøe obèanské),
zkracuje jeho dùchod, zúuje spotøebu a smìøuje
tyto soukromoprávní prostøedky tam, kde pùsobí
obecnìjí uitek. Daò doléhá na svùj základ
(=výnos, dùchod, majetek) urèitou sazbou, která
mùe být pro základ tého druhu (t.j. vechny
dùchody) stejná, a pak hovoøíme o dani
proporcionální, anebo rùzná, s procentním
vzestupem nebo sestupem (jde o progresivní èi
degresivní zdanìní).
Pro koncepci daòovou je dùleité rozpoznání
její racionality, j.t. únosnosti danì: stát musí toti
zvaovat, aby soukromý výrobce neztratil zájem
tvoøit dùchod nad urèitou výí, aby tím nebyla
podlomena jeho podnikatelská aktivita a objektivnì
i produktivita.
V podmínkách centralistického a direktivního
øízení národního hospodáøství byly  vedle
správních nástrojù  také tzv. ekonomické nástroje
prostøedkem dominace státní moci nad spoleèností.
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Z této skuteènosti plynula i bìná usance zahrnovat
do pojmu ekonomického nástroje zcela
nediferencovaný soubor finanèních plnìní: v tomto
pojetí byly ekonomickými nástroji nejen napø. danì,
poplatky, dávky, úplaty, ale i náhrady kody èi
dokonce sankce v penìním vyjádøení (napø.
pokuty).
Stát byl materiálním vlastníkem celého
národního hospodáøství, plnil funkce pøímého
hospodáøského øízení: prostøedkù, zaøízení, fondù,
statkù, výnosu a institucí: hospodáøské èinnosti
pøímo plánoval, rozpisoval, pøidìloval, financoval,
bilancoval, pøerozdìloval, distribuoval. Pøímo øídil,
spravoval, kontroloval, ukládal pøíkazné zásahy,
rozhodoval o cenách a mzdách, o nakládání
s výrobky, prodával a provozoval, byl jediným
nositelem tzv. ekonomických nástrojù, choval se
jako hospodáøský subjekt jediný a monopolní. Za
takového stavu vechny prostøedky hodnotového
vyjádøení, tzn. ekonomické nástroje, pøedstavovaly
jeden komesovaný finanèní tok, který mìl pouze
jednoho adresáta: vnitøní kategorizace ekonom.
nástrojù byla významovì a sekundární
a v podstatì jen formálnì evidující. Jednotlivé
funkce tìchto nástrojù nebyly rozhodující, zùstaly
anonymní: tzv. zbonì-penìní vztahy a hodnotové
projekce do hospodáøských vztahù byly v situaci
jednosmìrné dirigistické ekonomiky pouhou
stínohrou.
Jak ji uvedeno, i sankce (pokuty) se døíve
zapoèítaly do ekonomických nástrojù: ponìvad
ale toto nazírání dosud pøeívá, toti, e i pokuta je
jen jednou ze sloek spoleèného finanèního toku,
nezbývá ne v tématické souvislosti jednoznaènì
uvést, e instituce pokut (ani ve vodním
hospodáøství) není ekonomickým nástrojem (ve
smyslu nìjakého pøímého impaktu ekonomiky).
Úèelem pokut není zhojovat nìjakou ekonomickou
újmu nebo ovlivòovat èi stimulovat ekonomiku VH
èi hospodaøení s vodou: není ani ádnou náhradou
kody ani ekonomickým postihem. Jde o sankci, t.j.
finanèní potrestání za delikt (=poruení povinnosti
na úseku VH), nikoliv o nìjaký motivaèní
prostøedek, který má mít zpìtnou vazbu na
ekonomické aktivity.
Ponìvad i tzv. výrobní èi hospodáøská
ministerstva v uplynulém období byla pouhým
organizaèním mezièlánkem, provádìjícím mediem,
prostøedkujícím pøíkazy monopolního hospodáøského subjektu a pouze v rámci centrálních
intencí a pokynù realizující odvìtvovou,
hospodáøskou, výrobní investièní, inenýrskou èi
provoznìtechnickou èinnost, byly jak úplaty za
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výkony a sluby, tak i náhrady kod nebo pokuty,
povaovány za spoleènou masu finanèních
prostøedkù, odvádìných do absolutní dispozice
státu a jeho výluèní decisní pùsobnosti (jen
formami distributivními a pøerozdìlovacími zpìtnì
ovlivòoval a øídil hospodáøský ivot).
S oèekávanou transformací národního
hospodáøství do podoby trní ekonomiky mají
prakticky vechny hospodáøské aktivity pøejít do
privátní sféry, a pouze urèitá, úzká výseè pøejde do
pøímé èi èásteèné kompetence veøejné moci státu
v podobì tzv. veøejných prací a slueb (obecnì
prospìných), vèetnì rozhodování o tom, jak se
naloí s finanèními prostøedky jako souèástí tzv.
veøejných financí. Stanovení tìchto veøejných prací
(a slueb), vymezení jejich obsahového zamìøení
a rozsahu, odvisí od vymezení obsahu a rozsahu
veøejných zájmù. Ponìvad privatizaèní proces
aktuálnì probíhá a samozøejmì není dosud
ukonèen, lze zatím øíci jen tolik, e pøedstava
veøejných prací (a slueb) bude zøejmì reliefním
odlitkem a resultátem prùbìhu a ukonèení
privatizace. Je to ostatnì pochopitelné: na co
nebude èi nemùe staèit soukromá sféra (napø.
urèité sféry èinností nebudou podnikatelsky
a výdìleènì atrahovat, anebo z dùvodu
nedostateèné kapitálové disponibility apod.), tam
bude nucena zastoupit veøejná moc státu.
V podmínkách pøedlistopadových pomìrù, t.j. za
stavu totálního zestátnìní celého národního
hospodáøství, vech jeho odvìtví a sektorù, oborù
i ekonomických sfér, za stavu centrálnì
plánovaného hospodáøství a do singulárních
jednotek a èinnosti, se zaøazovalo i VH mezi
odvìtví tzv. dodavatelsko-odbìratelských vztahù
jako hodnotová ekonomická kategorie. Na mnoství
odbìrù závisela dùchodová situace podniku
dodávající vodu a tím i hmotná zainteresovanost
jak vedení organizace, tak i osazenstva pracovníkù.
Pluralita
hospodáøských
subjektù,
soukromoprávní
vztahy,
konkurenèní
prostøedí,mechanismus trního chování vytváøející
ceny, ale i nové funkce státu a jeho veøejné moci, to
ve nemùe zùstat bez impaktu na postavení
a zmìnu funkcí vodního hospodáøství v systému
pluralitní, soukromoprávní ekonomiky.
Pokud jde o hranice mezi soukromým
a veøejným sektorem, vedle tìch diferencujících
znakù, které u byly uvedeny a mezi nì patøí
zisková výnosnost a kapitálová pøipravenost, bude
takovým mezním momentem i ta okolnost, e trní
prostøedí ovlivòuje a vyvolává cenové vibrace
a pohyby, oscilování ve smìru trní nabídky

a poptávky: ale zejména, mezi rozhodující hlediska
rozliení nutno zaøadit pøedevím pøedmìt (statek)
sám o sobì, tedy fenomen vody jako takový.
Lze na vodní hospodáøství èi na vodu jako
sloku P, uplatnit bezezbytku hlediska
ekonomické rentability, výdìleènosti, pojetí vody
jako zboí jako objektu podnikání èi jako zdroje
zisku?
Názor o vodì jako zboí coby dùsledek
domylených hodnotových tézí marxistické politické
ekonomie, zùstal diskuznì nejednoznaèný
a vysoce sporný i døíve, zejména z rùzných
doktrinálních dùvodù. Hodnota pomìøovaná
mnostvím práce není objektivním kriteriem ceny
zboí, názor o kvantitì práce jako mìøítku
hospodáøských hodnot i ve své dobì, kdy byl
vysloven, byl u tenkráte sub specie loci et
tempori spí povaován za morální, úèelový
postulát ne za kategorii ekonomické vìdy.
Hodnota zboí nevzniká v procesu výroby, ale
a ve sféøe trní, cena vzniká a v konkurenèní
situaci nabídky a poptávky a nemá nièeho
spoleèného s objektivnì mìøitelným mnostvím
práce vynaloeným na výrobu (zhotovení)
konkrétního sortimentu (ostatnì, jak mìøitelným?
A mùe vùbec vyjádøit kvantitativní údaj to
podstatné, co z výrobku èiní trní statek?)
Uvedli jsme ji, e metoda teleologická, metoda
finality je racionalizující metodou v oblastech lidské
aktivity a tedy i národohospodáøských teorií
a praxe: hospodáøský subjekt vidí ve své èinnosti
úèely (postuláty) a prostøedky zase k urèitým dalím
speciálním, derivativním postulátùm, mezi nimi je
pojítkem vùle (chtìní).
Úèely a prostøedky tvoøí øadu, v ni úèel se stává
opìt prostøedkem. Kde konèí tato øada, který
postulát je posledním? Patrnì ten, který u není
dále zaøaditelný, který u není prostøedkem
k ádnému vyímu úèelu. Takovému úèelu
mùeme øíkat ústøední postulát, ponìvad vechny
ostatní z nìho plynou, anebo také pùvodní postulát,
ponìvad vechny ostatní jsou z nìho odvozeny.
Jednotlivé potøeby a postuláty jsou teleologicky
do sebe zaèlánkované: napø. hlavní postulát
hospodáøský je postulátem èlovìka jako
konsumenta, spotøebitelského subjektu, k nìmu je
mono vztáhnout vechny pøedchozí úèely
derivativní. Hospodáøský postulát znamená tolik, co
chtìná, motivovaná úspora nìjaké hospodáøské
strasti.Konsumentská spotøeba jako tzv. úkojný dìj
smìøuje ke splnìní toho, co chci a tedy zánik
postulátu. Je ale zøejmé, e potøeba takto
metabolicky
reprodukovaná
je
opìt
jen

Ekologicko-právní studie
prostøedkem nìjakého úèelu nadøazenìjího:
kadá saturovaná potøeba se stává postulátem
nového prostøedku. Toté jednání subjektu se jeví
pak rùzným, pozorováno z hlediska rùzných
sestupných èi vzestupných postulátù jako úkon
vìdomý, chtìný a tudí motivovaný. Urèitá výseè
pozorovaná ze stanoviska dané postulátové
úrovnì, umoòuje také kvalifikovat a hodnotit
objekty a dìje, které smìøují k naplnìní úèelù
niího øádu, jako vhodné èi nevhodné. Touto
metodou teleologické racionality (=hodnocení),
dospíváme k nìjakému obecnému postulátu kvalit
èlovìka èi spoleènosti.
U jednotlivých lidí mùeme jejich ústøední
postulát souhrnnì oznaèit za tìstí, spokojenost,
bezestrastnost: jde o urèitý vnitøní emotivní stav
a má tedy povahu subjektivní. Individuální postuláty
nepøedstavují ádný postulát jednotný: není toti
moný návod, jak jednat podle subjektivního
postulátu. Lze vak poskytnout návod, jak ít, aby
byl èlovìk napø. zdravý nebo bohatý èi jak
nejvhodnìji uskuteènit nìjaký jiný postulát
objektivní a jak hledat prostøedky k tomuto úèelu
vedoucí, nikoliv vak jak být subjektivnì
nejspokojenìjí. Nicménì postulát minima strasti
uvádí lidi ve spoleèenskou interakci a v synergickou
souèinnost, objektivnì navozuje sociabilitu vztahù
a institucí  jako prostøedku individuálních,
subjektivních cílù. Logicky tak dospíváme
k pøedstavì irích a stále irích zájmù, jako
k institucionalizovanému nástroji prosazování
zájmù jednotlivcù: i nejobecnìjí postulát,
zastoupený nositelem veøejného zájmu, napø.
veøejnou mocí státu, je pouze zpìtným
instrumentem, prostøedkem naplòování zájmù
dílèích, individualiovaných.
V této rovinì je tøeba hledat onen vrchní
koneèný úèel, jakési ohnisko pro vzájemné
hodnocení derivativních postulátù niích øádù,
ústøední hodnotící bod: Spoleènost èi stát sleduje
nìjaký úèel objektivní, který je poznatelný,
sdìlitelný, odùvodnitelný èili je mono jej
racionalizovat, a je jím zpravidla nìjaký obecný
ideál èlovìka (napø. harmonický rozvoj jeho relací,
schopností, vloh apod.) èi spoleènosti (napø.
zdravé, vzdìlané apod.), prostì je to nìjaká
sociální
hodnota
nejobecnìji
sdílená
a akceptovaná, je pøedstavuje míru urèité
vyznávané pøedstavy nejvyí, nejintenzivnìjí
sociální uiteènost a kladu.
Jestlie hledíme na vodu jako na postulát
hospodáøský, jestlie aplikujeme tuto metodu do
podmínek vodního hospodáøství, pak také voda je
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prostøedkem ke konkrétnímu úèelu, resp. urèitým
partikulárním úèelùm národního hospodáøství jako
tzv. praktické vìdy, jako i metodou hospodáøské
politiky (je je politikou, vztahující se k zajiování
hmotných statkù pro spoleèenský celek): jako èinitel
dopravní (vodní cesty), jako voda závlahovaná
(v zemìdìlství), jako èinitel energetický
(hydroenergetika), jako voda chladící, jako surovina
(prùmyslová voda), jako základní potravina.
Ale voda je prostøedkem ve vztahu k postulátùm
jiným a stále obecnìjím: je èinitelem zdravotnì
hygienickým i krajinotvorným je podstatnou slokou
ekosystémù, je urèujícím faktorem biologickým,
pedologickým, atmosferickým, je základní
podmínkou reimu obnovy a rovnováhy v pøírodì.
Rozvíjením tohoto sledu finality dospíváme ke
zjitìní, e voda je prostøedkem ke vem úèelùm,
i k úèelùm nejobecnìjím, je jsou spojeny
s výchozí determinantou existence ivota vùbec.
Jestlie definujeme statek jako uiteèný
pøedmìt, uiteèný proto, ponìvad je chtìn
k nìjakému úèelu, postulátu, potøebì, jestlie
vznik statku je také vznikem jeho uiteènosti a její
zánik je zánikem statku, ani vak znamená zánik
vlastního jeho pøedpokladu, pak voda je takovým
statkem, jeho umenováním, mizením a zánikem
zaniká i jeho výchozí pøedpoklad, toti samotná
biologická existence a bytí èlovìka.
Jestlie tedy zájem, cílený zájem na nìèem, je
reflektovanou
potøebou
(napø.
emotivnì
pociovanou biologickou potøebou), pak potøeba
vody je veobecná, universální, a reflexní této
obecné utility mùe být pouze zájem veøejný, nikoliv
zájem jednotlivý èi partikulární, nemùe být
pøedmìtem individuálního èi partikulárního
prospìchu.
Øímský klub, intelektuální sdruení s vysokou
mezinárodní prestií, oznaèil ekologické potøeby za
jedny z primárních potøeb (a problémù) svìtového
spoleèenství. Tato mylenková reflexe dola v øadì
zemí vyjádøení v legislativních formulacích znaèné,
ba nejvyí právní síly, o základním právu èlovìka
na zdravé, dùstojné, humanizované ivotní
prostøedí (jeho je voda podstatnou slokou). Toto
právo se stalo souèástí obecného katalogu lidských
a obèanských práv.
Voda je v tìchto souvislostech povaována
nejen za basální potøebu nutrièní, za prostøedek
zdraví a celé ivotní reprodukce èlovìka: zde se
protínají dvì axiologické orientace: význam
a hodnota vody je podepøena nejen veøejným,
obecným zájmem na saturaci vitálních potøeb
èlovìka, ale i aspekty ekologickými. Voda je
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rozhodujícím faktorem pøírodního kolobìhu,
udruje rovnováhu biosféry, je podmiòujícím
èinitelem vegetaèního pokryvu, flory, fauny
a ekosystémù vùbec, nemluvì ji o implikacích
pedologických, hydro-atmosferických apod., je ve
svém souhrnu vytváøejí ivotní prostor. Voda je
basální podmínkou ivota, je základní slokou
pøírodního a ivotního prostøedí: conditio vitae sine
qua non, pøedstavuje jednu z nejvýznamnìjích
souèástí národního bohatství.
K tomuto obecnému významu vody pøistupují
v naich podmínkách svou dùleitostí i èinitele
následující:
Trvale aktuální otázkou je její vydatnost,
zajitìní dostatku a její kvalita, vechny toky, a na
nevýznamné, drobné výjimky, pramení na teritoriu
èeských zemí a odtékají na cizí státní území,
primárním zdrojem zùstává voda atmosferická
(deové sráky), mezi objektivní determinanty
patøí i relativnì omezené stavy a nerovnomìrnost
v rozloení vodních zdrojù, povrchových
a podzemních vod na ploe ÈR.
Dále: vlivem extensivní industriální, energetické
a
vùbec
produkèní
exploatace
(napø.
v zemìdìlství), jako i v dùsledku populaèního
rùstu,
vývoje
demografických
podmínek
a antropogenním pùsobením obecnì, dolo k øadì
negativnich úèinù: objevily se deficitní oblasti
s pasivní bilancí zdrojù pitné vody, íøí se vleklé
procesy
kontaminace
podzemních
vod
s nebezpeènými dopady, dolo k vánému, mnohdy
i havarijnímu, naruení odtokových pomìrù, kvalita
vody se prudce zhorila, nastalo vyhasínání
nìkterých rozhodujících komplementárních funkcí
vodního
reimu
kolobìhu
a
rovnováhy.
V neposlední øadì vykonává retardující vliv
i zastaralá technická a technologická infrastruktura
vody. Tento stav nutnì smìøuje ke dvojímu postulát:
 etøení vodou, hospodárnému a racionálnímu
nakládání s ní a
 zastavení rùstu zneèitìní s nezbytností zlomu
této negativizující tendence
Dosadíme-li ony zneklidòující parametry do
podmínek a konfigurací tvoøícího se nového
hospodáøského terénu, vyplývají z takové
extrapolace tyto zjiující téze:
1. Náklady na provozování, údrbu i výstavbu
vodního hospodáøství (komplexu vody) jsou
podnikatelsky spíe málo zajímavé a lukrativní,
vyadují investice, vynaloení znaèných
prostøedkù a pøi existující nízké kapitálové
disponibilitì na stranì soukromých subjektù, se
jeví oèekávání brzkých efektù jako málo

pravdìpodobné. Nicménì vak, vzhledem
k obecnému uitku vody a nezbytnosti tohoto
vitálního pøedpokladu, musí být uvedené
èinnosti provádìny a zajiovány.
2. Pokud by tento komplex byl privatizován, pak
ovládání
tohoto
pøírodního
zdroje
soukromoprávním subjektem by pøirozenì vedlo
nejen k extensivní tendenci hospodaøení
s vodou, ale i k bezkonkurenènímu,
monopolnímu postavení vlastnického subjektu
v daném místì (a logicky pak i k monopolnímu
ziskovému pøíjmu jako skuteènosti nesouladné
s principem trní ekonomiky).
3. Nutnost regulovat nejen situaci a promìny pøi
zásobování, nakládání a hospodaøení vodou
jako problému spoleèenskému a pøítomnému
v irokém sociálním horizontu, ale i vechny její
obecné komplementární funkce s úèinky daleko
pøesahujícími (co mono srovnat s promìnou
velièinou s nìkolika neznámými), vyaduje
arbitrání veøejnou moc (resp. veøejný
hospodáøský svazek).
4. Jsou to koneènì i zøetele ekologické, dosud
opomíjené, avak nyní nabývající charakteru
naléhavé aktuality, èasto i alarmující.
Na ekologické aspekty hospodáøských èinností,
i na úseku hospodáøství vodního, se hledìlo a hledí
jako na cosi zatìujícího, nákladného, nerentabilního,
co se nevyplácí: a ekologické chování se automaticky
nestane
souèástí
podnikatelské
motivace
soukromoprávní. Dlouhou dobu deformované
spoleèenské vìdomí a instituce národního
hospodáøství nestimulovaly spontaneitu ekologického
mylení a aktivity: s vodním hospodáøstvím se celá
desetiletí nakládalo jako s výrobnìhospodáøským
odvìtvím, jako s obory prùmyslovými sui generis,
tomu odpovídala i oficiální hospodáøská doktrina,
metodika centralizovaného plánu, a na tuto fakticitu
prùmyslu výroby vody byl adaptován i systém øízení,
organizace a ekonomiky odvìtví VH.
Je pak zøejmé, e v této úvodní fázi vstupu
ekologie do vodního prostøedí je nezbytná 
i z tohoto dùvodu  pøímá ingerence veøejné moci
státu.
Trní systém neøeí dokonale problém ochrany
P, který je z jeho hlediska povaován za samostatný
vnìjí úsek. Nejsou-li hospodáøské subjekty v rámci
trní ekonomiky vázány regulativy veøejné moci,
smìøují pøirozenì své aktivity k dopadùm na
environment,
nedostateènì,
suboptimálním
zpùsobem, snaí se minimalizovat neefektivní
náklady, které nepøináejí okamitý výnos, a to bez
ohledu na irí spoleèenské vazby.

Ekologicko-právní studie
Pùsobit na rozhodování tìchto subjektù je
moné pøímo a nepøímo. Z pøímých nástrojù øízení
se uplatòují direktivní ukazatele nepøekroèitelné
kvality P v podobì legislativnì stanovených limitù
èistoty P. Nepøímé ovlivòování dopadù
hospodáøských èinností na P zabezpeèují
diferencované finanèní nástroje, pøedevím odvod
za vyuívání pøírodních prostøedí a jejich zdrojù, je
zahrnuje i platbu za pokození P. Její výe
odpovídá výi nákladù na odstranìní reálných
kod, napø. pøi bezporuchovém výrobním procesu
a platbu za vyuívání P urèité kvality (napø. odbìry
vody). Platby za pokozování P jsou dvojího
druhu: adresné a neadresné. Neadresné platby, ve
kterých nelze konkrétnì vyèíslit výi zpùsobených
kod u jednotlivých subjektù, budou tìmito subjekty
placeny diferencovanì podle jiného kriteria (napø.
úmìrnì plonému zneèitìní polností ve vztahu
k ohroení spodních vod a k nákladùm spojeným
s jejich ochranou, pøíp. nahrazením). Kadá platba
vyjadøuje jednu z funkcí tohoto zdanìní
ekonomických aktivit: ex post eliminovat zneèitìní
P a ex ante regulovat prostorové rozmisování
kapitálu (èili dosahovat efektivní územní
dekoncentrace ekonomiky).
Systémovì je tøeba odvoz doplnit sankèními
poplatky za pokození tzv. objektivní zavinìním, t.j.
jak zavinìnými, tak i zpùsobené náhodnými
poruchami napø. v technologii výroby.
Proti zavedení odvodu za vyuívání pøírodního
prostøedí, lze namítat, e nemá obdobu. Vzhledem
ke stavu naeho P, k moným potíím ve
fungování trního mechanismu, pøi nebezpeèí tzv.
vývozu pinavých výrob na nae území
a pøedevím i tím, e se náklady zatím nepromítají
do cenové kalkulace, je existence tohoto
ekologického odvodu alespoò na pøechodnou dobu
nezbytná. Míra odlinosti jednotlivých daòových
titulù mùe být zmírnìna koncipováním odvodù
v systému místních daní, resp. lokálnì
deferencovaných
pøiráek
k
republikové
jednotné sazbì odvodù a diferencovaných
poplatkù, a uzavøením kolobìhu jeho k výnosù, t.j.
úèelové urèení tìchto výnosù pouze k ochranì P.
Trní mechanismus se nehodí k uspokojování
spoleèenských potøeb, u kterých nelze pouít tzv.
vyluèovací pravidlo a kde trh selhává pøi poznání
preferencí obèana. Na místo trhu musí nastoupit
veøejná moc, ve které jsou individuální preference
transformovány v obecnì prospìná rozhodnutí,
veøejné spotøeby.
Rozpoètová politika pak stanoví, jak budou
veøejné potøeby upokojovány, alokuje zdroje mezi
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veøejnì prospìný a soukromý sektor na základì
rovnováhy mezi uitkem plynoucím z uspokojování
veøejných potøeb a potenciálními náklady
plynoucími z omezení soukromé spotøeby.
Zásadní závìr, který je mono odvodit je ten, e
voda plní funkce obecného uitku, e je mono ji
oznaèit za veøejný statek, a za pøedmìt veøejného
zájmu, e soukromý interes podnikatelský,
zaloený na výdìleèné, profitní motivaci, je
kontrární veøejnému zájmu na obecném utilitì t.j. na
etrném zacházení s touto pøírodní slokou, e
vodní prostøedí není ani výluèným, ani pøevaujícím
hospodáøským objektem a in principio není
celospoleèensky ádoucí svìøit jej soukromému
sektoru. Konstatací závìru, e voda je spoleèenský
postulát, který zahrnuje jak hledisko obecné
uiteènosti, tak i hledisko enviromentální, t.j.
komplexního zábìru ivotního prostoru, odpovídá
i nezbytnost aplikace této téze do nové
hospodáøské a právní situace.
V nových podmínkách se mìní i postavení
a funkce státu: vrací se ke svému pùvodnímu úèelu
a poslání, jak je vyjadøuje klasická definice:
aequitas et iustitia, securitas et pax, libertas et
salus publicae, tedy výkon spravedlnosti a práva,
veøejný poøádek a ochrana ivota, bezpeènosti
a majetku obèanù, zajitìní veøejných zájmù
a podmínek pro jejich uplatòování.
Pøítomnost a artikulace státu v hospodáøském
ivotì se omezuje na obecné, (strategické)
makroregulativní funkce a na sféru legislativní,
fiskální a monetární. Ve srovnání s pøedchozím
stavem, pøesouvá svou pozornost z pøímé
interference ekonomické do interference právní.
pouze tam, kde veøejný zájem pøesahuje
partikulární, disociované zájmy soukromoprávní,
vstupuje stát do hospodáøské sféry formou tzv.
veøejných hospodáøských svazkù.
Veøejná moc státu zde vystupuje pøedevím
1. jako státní orgán (orgán státní správy), který
rozhoduje vùèi vem tøetím osobám o zákonem
chránìných veøejných zájmech vody (vodního
prostøedí,
vodního
hospodáøství):
prostøednictvím decisní èinnosti orgánù státní
správy po vertikále zakládá, resp. reguluje,
upravuje èi mìní právní situace a vztahy (napø.
uloením omezující povinnosti èi výrokem
o urèitém oprávnìní apod.) a jejich zachování
vynucuje hrozbou sankèního postihu.
S tím pøirozenì souvisí zcela nové postavení
ministerstva, které v podmínkách trního
hospodáøství pøestává plnit úkoly orgánu
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hospodáøského øízení, odpovìdného za
hospodáøské výsledky a stává se v plném
smyslu slova ústøedním orgánem státní správy,
jen
podle
meritornì
kompetenèních
pùsobností,
provádí
politiku
státu
(institucionalizovaný veøejný zájem), jak je
vyjádøena právním øádem;
2. prostøednictvím veøejných vodohospodáøských
svazkù (napø. správ), jako svéstojný
hospodáøský subjekt veøejnoprávní, a to
zajiováním èinností a slueb;
3. jako zadavatel veøejných prací vodohospodáøských (staveb, pøíp. èinností).
Soukromý sektor vystupuje a ocitá se ve trojím
vztahu k vodì (vodnímu prostøedí, vodnímu
hospodáøství):
1. jako zákazník èinností a slueb zajiovaných
veøejnou mocí státu (prostøednictvím veøejných
hospodáøských svazkù
2. jako adresát povinnosti èi oprávnìní, kterému
jsou uloeny veøejnou mocí státu (státní
správou)
právní
odpovìdnosti
(napø.
ekologická odpovìdnost za pøimìøené a etrné
zásahy do P (vodního prostøedí) tak, aby
zùstal zachován trvale udritelný rozvoj
daného prostøedí. Tý subjekt se vak mùe
chovat jako kùdce (jestlie napø. vypoutí
toxické kodliviny, opomene pøi výstavbì
prùmyslové, bytové apod. zabezpeèit èitìní
odpad. vod atd.), jestlie tedy poruuje
povinnosti, které svou skutkovou podstatou
zahrnují zøetele jak hospodáøské (ochranu
a hospodárnost pøi nakládání a uívání vody)
sledující hlediska zdravotnì hygienická,
vydatnosti apod., tak i ekologická.
V obou situacích subjekt, který dané prostøedí
vyuívá v souladu s právem, pøíp. mu kodí, je
povinen strpìt uloená omezení, zákazy, jako
i sankce:
3. jako dodavatel pro konkrétní zakázky
veøejných prací (formou konkursního èi
výbìrového øízení)
Jestlie vycházíme z premis nového
hospodáøského øádu, pak mono s urèitou
ilustrativní nadsázkou vyjádøit poøádací princip
privátní a veøejné sféry jednodue takto: kadému,
co jeho jest, na co staèí a co nejlépe dokáe.
Z toho lze dovodit, e soukromý sektor zahrnuje
ony hospodáøské aktivity, je mohou být
pøedmìtem soutìivosti, hospodáøské konkurence,
je lze zapojit do trního mechanismu a do
profitního zájmu.

Vyluèovací metodou úèelovou dospíváme
k tomu, e veøejným statkem (jako pøedmìt
veøejného sektoru), je ten statek
 který buï svou jedineènou povahou èi
ojedinìlostí by zaloil monopolní vlastnictví
(a tedy bezkonkurenèní ziskový výnos)
 který není podnikatelsky poutavý a zajímavý (a
ji pro vysoké náklady, nedostatek kapitálu,
riziko oèekávané rentability èi pro jinou mnoinu
neznámých)
 jeho potøeba, ba pøímo závislost na nìm, je
obecná, a kde je proto tøeba vyvaovat
a udrovat rovnováhu zájmù, je by jinak byly
vystaveny trním tlakùm a protitlakùm
a incentivním støetùm a konfliktùm (se
sukcesivními úèinky a dopady).
Postavení VH ve svém podstatném souboru
úèelù (funkcí), vykazuje znaky veøejného
hospodáøského svazku, co navíc zvýrazòuje
a jetì multiplikuje dùraz, který se klade (a bude se
klást se zvyující mìrou) na úèely (funkce)
ekologické. Tomuto rozpoznání odpovídá i úèelové
exponování vody (vodního prostøedí, VH)
v
ekonomickém
systému
státu,
jeho
institucionalizace a jeho normativní vyjádøení.
Ekonomická rentabilita èili tzv. ekonomika VH jako
souèást veøejného hospodaøení státu  jakkoliv
nepominutelná  nemùe tvoøit jeho podstatnou
úèelovou kategorii, která naopak spoèívá
v uspokojování veøejného zájmu a sociální utilitì.
Ekonomizaci, trní ekonomizaci veøejného
statku je mono konstruovat buï jako trní cenu
nebo jako úplatu (kterou se urèitou mìrou valorizují
náklady) nebo jako plnìní bez úhrady (zadarmo).
S odkazem na celou pøedchozí argumentaci, ji
je tato práce vìnována, vyluèuje obecný úèel vody
ten závìr, aby byly pøedmìtem výdìleèného
podnikání soukromoprávního a podrobena trní
cenì. Voda má vak své speciální dílèí, jednotkové
uitky, jejich vyuití mùe smìøovat k moným
singulárním adresátùm  podnikatelùm: to je
situace, kdy i veøejná moc státu mùe tuto namnoze
úzkou, úèelovou výseè uitku vody uèinit
pøedmìtem trní nabídky (napø. vyuívání vodních
tokù pro energetiku èi pro plavební úèely). Kalkulace
trní ceny musí vak být podrobena obecným
postulátùm, t.j. musí být zaloena na takových
faktorech, kterými jsou napø. bilanèní dostateènost,
plynulost dodávky, pøíp. dostupnost, ale zejména
pak s ohledem na to, zda obecnìjí uitky (funkce),
i ekologické, jsou pøednostnì plnìny a saturovány.
Vzhledem k objektivní omezenosti vody na
èeských teritoriích,stavu zneèitìní a nákladùm

Ekologicko-právní studie
spojeným
s
èistírenskými,
recyklizaèními
a
úpravárenskými
procesy,
technologické
nároènosti, dále vzhledem k nutnosti hospodárného
nakládání, jako i potøebì zaloit návyk na etrné
zásahy do vodního prostøedí, to ve znemoòuje
uèinit vodu veøejným plnìním bez úhrady.
Pøimìøené uívání vody nemá u nás tradici, resp.
nestalo se nìjakou navyklou dispozicí. Také vodní
právo, aèkoliv uívá pojmových souvislostí
hospodárného
nakládání,
racionálního
hospodaøení s vodou apod., dále je nerozvádí
a nevymezuje. Dlouholeté, vleklé úsilí, dohadování
a spory o zvýení èi zachování vodného
(stoèného), snahy ekonomizovat tyto úhrady,
opøené o hodnotovou argumentaci, jsou m.j.
dokladem nevyjasnìnosti mezi obecným uitkem
(jak se vykazoval napø. sledovaným ukazatelem
napojení poètu obyvatel na veøejný vodovod)
a potøebou ekonomicky stimulovat úspory vody
(pøièem paradoxnì tzv. ekonomický zájem vedl
výrobní dodavatelské podniky VH ke zvyování
odbìru a mnoství dodávek).
Z uvedeného vìcnì i logicky vyplývá, e tzv.
veøejné uití vody lze podrobit pouze tøetímu
druhu plnìní vùèi státu, kterým je kategorie
fiskální úplaty: stát sice nevydìlává (a ani to
není moné s pøihlédnutím ke vemu, co jsme ji
uvedli), ale zèásti pokrývá náklady svých
hospodáøských èinností.
Souèasná právní úprava zná ètvero úplat (viz
ust. § 4346 vodního zákona):
 úplaty za odbìr vody z vodních tokù
 úplaty za odbìr podzemních vod
 úplaty za vypoutìní odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních
 úplaty za dodávky vody z veøejných vodovodù
a odvádìní odpadních vod veøejnými
kanalizacemi.
Vechny
tyto
druhy
úplat
vycházejí
z nákladového pojetí: slouí k úpravì provozních,
udrovacích a správních nákladù. Toto pojetí
nebylo nové a objevné ani v dobì, kdy pøísluné
normy byly zpracovány, opakují pouze shodný
princip z doby pøedváleèné a z celého pøedchozího
vývoje vodního práva, resp. jeho fiskálních vztahù.
Jde tedy jeho úpravu kontinuální: tato úprava není
výjimkou ani v evropské dimensi, fiskální soustavy
evropských zemí znají tento mechanismus dávky
za veøejnou slubu (tzv. fiskální dávky).
Výe úplat, resp. skladebná slokovost
zpoplatnìní, je konstrukcí ekonomicky (konec
koncù i ekologicky) temporální, t.j. variabilní
v ekonomicky reálném èase.
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Formativním základem této fiskální dávky je
objektivnì promìnlivá výe nákladù (a jejich
podmínek), vynaloených na konkrétní èinnost
(zajitìní slueb apod.). Vnitøní struktura fiskální
dávky musí sledovat a zohledòovat èasovì
rozpoznané stimulativní úèely, mezi nì patøí,
z hlediska vzestupného významu, napø.:
zohlednìní ekonomických podmínek: vazba na
obecné trendy cenového vývoje a nákladové
vstupy: bilanèní napjatost stav zneèitìní, nové
kodliviny, objektivní potøeba sanace vodního
prostøedí a její rozsah: typika a èetnost chování
odbìratelù, (kùdcù), resp. nové trní prvky v jejich
chování:
parametry
úsporného
nakládání
a ádoucího ekologického chování, mechanismus
úlev apod. V mnohém ohledu jde o shodné, pøíp.
analogicky podobné libreto úèelù (stimulativù),
které je nutno respektovat pøi konstrukci ekologické
normy èi skutkové podstaty sankcí.
Úplaty jako plnìní vùèi veøejné moci státu, tvoøí
pak pøíjmovou stránku státního rozpoètu, a jsou
zdrojovým základem zpìtné úhrady nákladù
hospodáøských èinností (resp. jejich urèitým
pokrytím), napø. i prostøednictvím státních fondù.

Tvorba enviromentálního práva a konstrukce tzv. ekologické právní normy ve
vztahu k vodnímu hospodáøství
Enviromentální právo je novým, teprve
vznikajícím právním odvìtvím a zatím postrádá
teorii své tvorby, teorii tvorby práva ivotního
prostøedí. Dosud nemá zcela propracovány
základní pojmy legislativní, kterými jsou napø.
ekologická povinnost, ekologická újma (koda),
ekologická odpovìdnost, pøíp. sám ekologický
objekt ochrany (napø. pojem vodního prostøedí)
apod. Vyplývá to ostatnì z povahy ekologie jako
vìdního oboru, který je svou povahou
interdisciplinárním, mezioborovým, dokonce jetì
se znaèným akcentem vstupních filosofických
reflexi. Stále je jetì spíe volnìjí agregací
poznatkovou ne vnitønì koherentním vìdním
systémem s pevnou objektovou bází, t.j.
konsistentnìji vymezeným vìdním pøedmìtem.
Proto si i budované enviromentální právo
vypomáhá pojmy, instituty i normologií jiných, ji
zavedených, klasických právních disciplin: ve své
podstatì pøevzalo, jako tzv. slokové zákony, ji
hotové právní komplexy z úseku VH, územního
plánování, zemìdìlské pùdy, lesního hospodáøství
apod., které ovem èasto mají zacílení odliné.
Nicménì závanost a potøeba enviromentálního

14

Tvorba enviromentálního práva a konstrukce tzv. ekologické právní normy

práva je vysoce aktuální napø. ji s ohledem na
oèekávané neekologické chování trní ekonomiky.
Právo P nemá jetì dostateènì vytvoøenou
svou vlastní specifickou metodu regulace
spoleèenských vztahù, která jinak bìnì urèuje
obsah institutù a jeho modalit, jak tomu je
u klasických a zavedených konkrétních právních
odvìtví.
Problém spoèívá v postiení aspektu specifické
kvality, kritérií kvalifikace urèitého chování jako
nesouhlasného s pravidly ekologické péèe o vodu
jakoto sloky P, prostì jde o svéstojnou
normativní regulaci.
Odpovìdnost je klíèovou otázkou práva
a podstatnou slokou jeho normy  je výchozí tézí
normotvorby. Vodní právo zatím nezná pojem
ekologická odpovìdnost, toti odpovìdnost za
újmu zpùsobenou nebo hrozící vodnímu prostøedí,
je by vznikla poruením ekologické právní
normy, t.j. jako následek ekologického deliktu,
vyvolaného èinností nebo opomenutím a zahrnující
povinnost snáet urèité, zákonem pøedvídané,
nepøíznivé dùsledky, toti sankci za zásah do
vodního prostøedí jako ekosystému.
S odkazem na vpøedu uvedený metodologický
úvod je nezbytné právì ve fázi formujícího se
enviromentálního práva, aplikovat normologickou
metodiku a poloit obecnou otázku, zda to, co
normativnì ve slokových zákonech existuje a platí,
je právní normou ekologickou (je jako taková
platí)? Je toti nutno na oblast tvorby ekologických
norem v právu vztáhnout normativní postup, jen se
ptá po logické platnosti normy. Celý problém se
stane zøejmým, vyjádøíme-li jej sledem otázek:
Co rozumíme ekologickou právní normou? Co
je jejím meritorním obsahem, co tvoøí
ekologiènost normy? Jak má být normologicky
konstruována a jaká hlediska ochrany P nutno
exponovat?
Pøi konstrukci ekologické normy je nezbytné
odpovìdìt na tyto otázky:
Obsahuje vodní právo zdostatek hmotnì
právních ekologických norem? Jsou ekologické
aspekty vskutku transformovány do normativní
podoby právních povinností, zejména z pohledu
ekologického chování hospodáøských subjektù?
V èem spoèívá ekologická hodnota vody, v èem je
èinitelem enviromentálním? Je v existujících
normách tato optika skutkové podstaty
respektována a zohlednìna? Není pojem
ochranáøské funkce u existující normy pouze
pøídavným akcidens? Jsou rozhodné skutkové
okolnosti, vyskytující se v reálu prostøedí (mezi

nì patøí chování subjektu a pøedmìt ochrany),
pøevedeny do závazných, kogentních dikcí?
Samozøejmì, e nejvìtí pozornost se v této
souvislosti soustøeïuje na dikci skutkových podstat
povinností stanovených na úseku VH jako pøíkladu
urèitého testování. V tomto pøípadì jde toti
o povinnostní normy nejexponovanìjí, ponìvad
spjaté s donucovací sankcí (pokutou jako
prostøedkem represivním).
Není postihu mimo normativnì stanovenou
povinnost, není sankce mimo právní kvalifikaci
odpovìdnosti, není protiprávního jednání sine
lege, mimo právo a jeho platnost, kterou je logický
odkaz na existenci konkrétní normy.
Povinnost musí být stanovena zákonodárcem
nespornì, jak co do své meritorní existence (reality
deliktního chování ), tak co do svého obsahu v dané
kauze, odpovìdnostní dispozece, monosti
prùkaznosti a urèení následkù.
Z tohoto hlediska je tøeba vrátit se k úpravì
poruení povinností na úseku VH de lege lata
a podrobit je pøíp. novelizaèní reeri, pøedevím
z tìchto dùvodù, zda:
 normativní úprava je relevantní a postaèující
 postihuje rozhodné aspekty ochrany vod, resp.
vodního prostøedí
 jsou povinnosti dostateènì formulovány
 existující
skutkové
podstaty
zahrnující
a vyjadøující typiku protiprávního chování a jeho
znaky (napø. z hlediska èestnosti)
 je dána adekvátní míra odpovìdnosti a intensita
následku
 nejsou pominuty skutkové stavy, je pøi
normativní absenci nutí postupovat per
analogiam (a ji analogiam legis èi analogiam
iuris), nebo zda urèité mezery neumoòují
jednání in fraudem legis, obcházením zákona.
(pøi øádné a jasné perlustraci takových úèinkù
a dopadù).
O naléhavosti této úvahy svìdèí i ta okolnost,
která tkví v dosavadní absenci tzv. primárních
povinností, v absenci stanovení vztahù komplementarity a speciality støechového zákona P
k zákonùm slokovým, je by pøeklenuly
nedostatky, spoèívající napø. v omezené
pøítomnosti ekologických hledisek v dílèích
normách. (které vznikly v dlouhé èasové øadì a ve
zcela jiných souvislostech). Mladé odvìtví
enviromentálního práva svou probíhající legislativní
aktivitou (by s rùznou kvalitou výstupù), si teprve
vytváøí normy obsahovì bohaté.
Takové rozpoznání je navíc dùleité i proto, e
nikoliv kadé poruení povinnosti v rámci
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souèasného stutu quo je jednáním protiprávním.
Právì fakticky souèasný stav vody, resp. vodních
prostøedí, byl zpùsoben namnoze v dùsledku
chování legálního èi právem nenormovaného
a s pominutím hledisek prevence ochrany.
Je-li prvním dùvodem reere povinností de
lege lata ovìøení logické konstrukce normy, t.j.
z hlediska nespornosti a celistvosti normologické, je
druhým dùvodem kvalita obsahové struktury normy:
pøedevím postrádá dùleité prvky ekologické
normy, a pojmové znaky kterými je napø. ekologická
odpovìdnost èi ekologická újma.
Pøi konstrukci této odpovìdnosti se vychází ze
zavedeného reimu odpovìdnosti uívaného jinými
právními
odvìtvími
(obèanskoprávní,
hospodáøskoprávní), je pøela v navyklé
pochopení, zakodované obecnì v právním vìdomí
(napø. pojmovým znakem koda èi újma).
Odpovìdnost se upravuje i v normách
ochranáøských pomocí institutù majetkové
odpovìdnosti, náhrady jako ekonomické kody.
V tomto pojetí je majetkovou újmou, kterou lze
objektivnì vyjádøit v penìzích a takto se bìnì
kvalifikuje. Cílem náhrady kody je poskytnout
objektivnì urèenou , toti ekonomickou náhradu ,
a to naturální nebo relutární reparací.
Odpovìdnost za ekologickou kodu se vak
týká vody jako sloky P, jejím smyslem je ochrana
veøejných ekologických zájmù na zdravém,
kvalitním a rovnováném stavu vodního prostøedí :
vyjadøuje vztah mezi spoleèností a kùdcem
(i kùdcem potenciálním), je dùsledkem poruení
ekologické právní normy.
Pøi ekologické odpovìdnosti nelze mluvit
o kodì v pojetí obèansko- èi hospodáøskoprávním,
jde o pokození specifické sloky P, pokození
vodního ekosystému. De lege lata vodního práva
zùstává neøeenou otázkou, jak vyjádøit tuto
ekologickou újmu, zda napø. náklady na substituci
poruených biologických nebo hydrologických
pomìrù a procesù. Potí je mnohdy v tom, e
náprava vodního prostøedí není vdy moná èi
mùe jít o kodu nereparovatelnou èi za cenu
mimoøádnì vysokých nákladù (je pøesahují
objektivnì nutné náklady). Tato skuteènost vyplývá
ze irího problému, kterým je neschùdnost najít
ekonomickou kategorii na vyjádøení ekologické
hodnoty vodního prostøedí. Také vodní právo
postrádá úpravu toho, co lze ve sledované
souvislosti oznaèit za hodnotu mimoekonomickou,
chybí zpùsob tzv. spoleèenského ohodnocení,
chybí objektivizovatelný výraz pro validitu
veøejného zájmu. Újmou se rozumí, e pøedmìt
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ochrany byl postiitelný zmìnami, doznal nìjakého
konkrétního zásahu, exponoval urèitou konkrétní
odchylku od existujícího stavu. Domníváme se, e
nikoliv pouze zpùsobená koda èi nastalá smyslovì
postiitelná újma vyèerpává bezezbytku znak
odpovìdnosti, domníváme se, e odpovìdnost je
naplnìna ji pouhou poruchou, spoèívající ve
sníení bezpeènosti èi v oslabení pøedmìtu právní
ochrany napø. vody (jde o jistou analogii deliktu
ohroení).
Dalí okolností, která není v právu dostateènì
reflektována, je, e újma se mùe projevit a po
dalím èasovém období: v normativní struktuøe není
zabudovaná právní kvalifikace budoucího rizika èi
hlediska anticipující prevence (na aspekt
nezbytnosti regulovat preventivnì budoucnostní
ohroení upozornily ji dokumenty konference
Common Future v Bergenu 1990).
Koneènì v linii této reflexe de lege ferenda je
doporuèení zváit i tu tézi, podle ní by bylo mono
postihnout, jako skutkovou okolnost enviromentální
ochrany, i samo neplnìní poplatkové èi úplatové
povinnosti za zneèiování vod. Poplatek je nejen
odmìnou za veøejnou slubu, za poskytnutou
èinnost veøejným hospodáøským svazkem, je také
polokou ekologickou, náhradou za újmu,
zpùsobenou zásahem do stability a ekvilibria
vodního prostøedí. Jestlie se povinnostní subjekt
tímto svým chováním dostal do kolize s pøedmìtem
péèe, stanovenou pøísl. právní normou, provází toto
chování té urèitou újma: pojem poruení
povinnosti a pojem zpùsobení újmy se zde eo
ipso kryje.
V souvislosti s otázkou ekologiènosti norem
vodního práva a jejich konstrukce, je nezbytno
pojednat také o podstatné obsahové sloce normy,
kterou je sankèní vztah.
Sankèní vztah vzniká jako dùsledek poruení
povinnosti obsaené v ekologické právní normì
chránící vodu, vodní prostøedí. Dispozice tìchto
norem mají obsahovat pøíkazy a zákazy (shodné
jako je tomu u klasických právních disciplin), event.
i limity a tolerance kodlivých úèinkù lidské èinnosti
na pøedmìt ochrany. Jsou adresovány kadému
potenciálnímu naruiteli vodního pøírodního
prostøedí a urèují, èeho se má vystøíhat, (t.j.
pokozovat urèitým jednáním), co má uèinit v zájmu
jak prevence (j.t. jak zabránit kodlivým zásahùm),
tak i reparace pokozeného objektu (napø.
uvedením do pùvodního stavu).
Sankce je nástrojem státního donucení, je
trestem za maligní interferenci do konkrétního
veøejného zájmu, který je normativnì (t.j. po
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pohrùkou donucení) chránìn veøejnou mocí státu.
Z toho plyne povinnost strpìt sankci za poruení
právní povinnosti.
Pøi poruení ekologických norem jde vak
o více, nejen o strpìní pokuty èi jiných sankcí,
i kdy tyto mohou mít preventivní úèinek i pro
futuro. Pojem ekologické odpovìdnosti zahrnuje té
povinnost subjektu, jeho bìnou hospodáøskou èi
jinou èinností je nebo mùe být ohroena urèitá
sloka èi èást chránìného objektu (vodní prostøedí),
urèit urèitá konkrétní opatøení preventivní povahy
(pøeruit nebo zastavit provoz, zdret se urèitého
chování). Byla-li takovou èinností sloka vodního
prostøedí pokozena, vyplývá ze kùdcovy
ekologické odpovìdnosti i jeho povinnost zabránit
opakování nebo pokraèování, jako i jeho povinnost
uvést pokozený objekt pøírody v pùvodní stav, je-li
to moné.
Proto pøipadá v kompletním systému ekologické
odpovìdnosti nejvìtí význam sankèním nástrojùm
správního práva, které nelze redukovat jen na
správní trestání.
Jsou tedy správní sankce, které smìøují
k obnovení právního stavu, pøesnìji: restitucí
faktického stavu, který odpovídá právní normì, a
se to týká nutných preventivních aktivních opatøení
nebo znemonìní pokraèovat v ohroovací èi
pokozovací interferenci dané sloky prostøedí,
resp. uvedení pokozené èásti v pùvodní èi
zlepený stav (formou druhotné dispozice: jestlie
uloený úkon èi opatøení neplní, pak teprve vznikne
sankèní vztah). Nelze pøehlédnout ani onu
vyskytující se faktologickou evidenci, e pouitím
správního trestu se kodlivý následek protiprávního
jednání nìkdy ani neodstraòuje ani nepøeruuje
a èasto se ani toho, kdo protiprávnì jednal, nenutí
obnovit stav, který odpovídá poadavkùm právní
normy. Nicménì zásadní presumpcí ekologické
právní normy je smìøování k faktické nápravì,
obnovení stavu, který odpovídá poadavkùm
normativní povinnosti, t.j. obnovení právního stavu.
Pokud pak jde o úèinnost sankcí, nastává
v podmínkách trního hospodáøství výrazná zmìna:
zatímco v pøedlistopadové dobì za stavu
monopolního, centralizovaného hospodáøství, byla
úèinnost sankcí nevalná, nebo ve své podstatì
nepostihovala ani nemohla postihovat ekonomický
zájem podnikù (které sankce pøedem zaplánovaly
jako neproduktivní náklad, pøíp. ly na vrub investic
èi jiných poloek), a naopak objektivnì zatìovaly
celou spoleènost, za situace plurality samostatných
hospodáøských subjektù se opìt revitalizuje pùv.
funkce státní sankce.

Jestlie døívìjí podnik jako kùdce nepocioval
pokutu (její výi) jako nìjaký pøímý negativní dopad
do své dùchodové situace, má na soukromoprávní
subjekt, na podnikatele uloení pokuty nepomìrnì
citelnìjí a intensivnìjí úèin, stává se vskutku
efektivním stimulativem toho, aby se napøítì zdrel
urèitého protiprávního jednání, je by mìlo za
následek krácení jeho výnosu a dotýkalo se
ovlivòujícím zpùsobem jeho výdìleèné bilance.
Tuto èást mono uzavøít s tím, e cílem
ekologické sankce je
 výchova a prevence, toti, aby sankce pùsobila
ve smyslu generální prevence na kadého u
svou hrozbou, aby neohrooval a nepokozoval
danou sloku prostøedí:
 naturální reparace (restituce in integrum), toti
odstranìní újmy, kterou kùdce zpùsobil
pøírodì, pokud to je vùbec moné, popø. tvorba
nového lepího prostøedí, jako i obnova
restituovatelného pøírodního objektu (objektu
prostøedí).
 represe èinnosti, která ohrouje, resp.
pokozuje sloku prostøedí. V nìkterých
pøípadech sankce dokonce zabraòuje tomu, aby
taková èinnost vùbec vznikla (napø. odmítnutí
konkrétního povolení èi souhlasu) nebo bylo
v takové èinnosti pokraèováno (zastavení
kodlivého provozu).
Cílem ekologické sankce vak není:
 náhrada ekonomické kody, i kdy kùdcova
hmotná odpovìdnost a s ní spojená event.
naturální reparece pokozeného objektu
ochrany, mùe za jistých podmínek sledovat
i cíle ekologické odpovìdnosti: v kadém
pøípadì vak sankce je: trestem za delikt
 dosaení relutární reparace formou náhrady
ekonomické kody, ponìvad újma zpùsobená
objektu ochrany se penìzi jetì nenapraví.
Výjimku tvoøí náhrada nákladù spojených
s obnovením pùvodního stavu pokozeného
objektu ochrany (jako kùdcova povinnost),
vynaloených buï vlastníkem (uivatelem)
pokozeného objektu, nebo veøejnou mocí státu.
Z uvedeného vyplývá, e cílem penìní
ekologické sankce (napø. pokuta a její výe) není
vyrovnáním kody, nýbr má být stimulem
prevenèní, popø. reparaèní povahy. Ve svém
souhrnu jsou vak pokuty státním pøíjmem
a zdrojem rozpoètových prostøedkù.
A dosud jsme se induktivnì zabývali
jednotlivými aspekty kontrukce ekologické právní
normy (napø. odpovìdnost, újma, sankce apod.),
je ve svém souhrnu pøedpokládají objekt
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legalistické ochrany. Tuto úvahu mono vak teprve
uzavøít, jestlie si uspokojivì vyjasníme, co je
normologicky vlastnì objektem právní ochrany
(nebo a dosud jsme tento pojem konstatovali jaksi
a priori), a co rozumíme ekologicky ádoucím (èi
odpovìdným) chováním obecnì.
Jestlie je mono v té nejobecnìjí poloze
povaovat za objekt ekologicky interesované normy
ochranu P (a tento pojem je skuteènì uíván
v kompetenèním zákonì ÈR, napø. pøi definièním
vymezení resortní pùsobnosti MP ÈR), pak se
pøirozenì nabízí otázka po pojmu ivotního
prostøedí jako pojmu normologickém. Tento
shrnující pojem zatím platné právo (ve smyslu
ekologickém) neznalo. A je uveden v tzv.
støechovém zákonì o P. Rozhodující tvorba
ekologických norem se bude proto vztahovat
k pojmùm a institutùm této legislativní pøedlohy:
ivotním prostøedím se zde rozumí struènì
øeèeno: ivotní prostor jako komplex vech
pøirozených podmínek biologické existence (vè.
èlovìka). Soubor tìchto podmínek je nazírán jako
ekosystém, tedy jako funkèní soubor ivých
a neivých sloek vzájemnì propojených látkovou
výmìnou, energetickým tokem nebo informaèním
kódem. Jak zøejmo je zamìøen proti jednosmìrné
antropocentrické orientaci a pøi formulování pojmù
a institutù P vychází z principu komplexity,
komplementarity a synergismu jevù.
Voda pøedstavuje autonomní celek tzv. vodního
prostøedí, je je chápáno jako relativnì samostatný
ekosystém, vzájemných inherentních vazeb. Je to
tedy vodní prostøedí, které je ekologickým objektem
ochrany: jejím úèelem je chránit pøed zneèitìním
a pokozením, je se objevuje lidským pùsobením
a jako produkt antorpogenního vnáení. Tento
zásah, který má znak zneèitìní a pokození, má
za následek vznik tzv. ekologické újmy (= ztráta èi
oslabení pøirozených funkcí ekosystému), vede
k nadmìrnému zatíení ekosystému, a následnì
k poruení tzv. ekologické rovnováhy (stability), je
je definována jako schopnost ekosystému (napø.
vodního prostøedí) zachovat své pøirozené
vlastnosti a funkce a vyrovnat zmìny zpùsobené
nepøimìøenou a neetrnou antropogenní èinností.
Nejvyí normou, kterou zákon pomìøuje
a kvalifikuje lidskou interferenci do P, je princip tzv.
trvale udritelného rozvoje. Tímto principem je
respektován takový rozvoj, který zachovává
souèasným a budoucím generacím monost
uspokojovat jejich základní ivotní potøeby, ale
zachovává pøitom pøirozené vlastnosti a funkce
ekosystémù.
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Tento zákon je svým obsahem normativním
ohniskem (nejvyím úèelem) zákonù slokových,
vztah, který mezi nimi vzniká, je vztahem lex
generalis k lex specialis, a jeho pojmy a instituty a je
øeba do jednotlivých slokových úprav tranformovat
a aplikovat. Jak?
Pojem vodního ekosystému implikuje celé
rozpìtí respektovaných hledisek: od hledisek
biosferických, které zahrnují napø. odolnost biotypu,
diversitu biologických formací a genofond ivých
organismù
pøes
kontaminující
souvislosti
a podmiòující afinity na kolobìh látkový, na pùdní
pomìry,
na
podnebí
a
po
funkce
pùdotvorné,k
agronomické,
krajinotvorné
a rekreaèní pøes hlediska prevence, t.j. minimalizaci
spotøeby, stanovení limitu hospodárného vyuívání
a racionálního hospodaøení s pøírodním zdrojem
vody, tedy parametry etrného, tzv. ekologického
chování, sledujícího stabilitu vodního ekosystému
a jeho trvale udritelný rozvoj, a po uloení hranice
kodlivé interference a destrukce prostøedí.
Z toho rozpoznání vyplývá i následná
konstrukce:
a) ekologické odpovìdnosti pùvodce za dùsledky
chování, napø. za vyuívání vodního prostøedí
(odbìry) nebo za vypoutìní odpadù do
vodního prostøedí.
b) ekologické újmy a ekologických nákladù, je
jsou spojeny s rehabilitací a revilizací vodního
prostøedí.
Tímto postupem se vytváøí hmotnìprávní
anatomie ekologické normy, èi-li urèitá skladba
odpovìdí na tyto otázky: co rozumíme
ekosystémem vodního prostøedí? Co pøedstavuje
trvale udritelný rozvoj vodního prostøedí? Co
zahrnuje ekologicky etrné chování vùèi vodnímu
prostøedí? Co tvoøí ekologickou odpovìdnost, újmu
a náklady?
Skutkové podstaty povinností na úseku VH jsou
normami v podstatì technickými a technologickými,
je sledují zdravotnìhygienické a hospodáøské
vyuívání vody (pro zásobování obyvatelstva,
prùmyslu apod.), a nelze je povaovat za povinnosti
zcela ekologické. Chrání vodu pøed destruujícímí
aktivitami pøedevím jako faktor produkèní
a hospodáøský, nikoliv jako faktor ekologický.
Shrnutí: Zákon o P zavádí hlavní instituty
ekologické ochrany, kterým je nový pojem vodního
prostøedí, s vodou jako ústøedním fenomenem
podmiòujícím daný ekosystém: zavádí institut
ekologického, t.j. etrného chování, jeho osovým
pravidlem je zachování trvale udritelného rozvoje:
zavádí pojem ekologické odpovìdnosti a újmy, je
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je spatøována v nepøimìøené zátìi a poruení
ekologické stability vodního prostøedí, a sukcesivnì
i pojem ekologických nákladù.
Pøi tvorbì ekologických norem, chránících vodní
prostøedí, je my mìly vodní hospodáøství
v dosavadní normativní podobì transponovat v tzv.
ekologické hospodáøství, je uvedený normologický
postup (tzv. kontrukce norem) nezbytný: zákon
o P ostatnì ukládá povinnost tzv. slokové zákony
uvést do souladu s pojmy a instituty tohoto
støechového zákona jako urèujícího normotvorného
ohniska.

Zahranièní poznatky
Pokud jde o poznatky ze srovnatelných
evropských zemí (Rakousko, Maïarsko, Finsko,
Nizozemí, védsko èi Britanie) v otázkách, je jsou
pøedmìtem této práce, pak mono ve zobecòujícím
prùmìtu konstatovat následující:
1. Pomìr veøejného a soukromého sektoru na
úseku VH: vodní hospodáøství je prakticky
vude institucionalizováno a organizováno jako
veøejný hospodáøský svazek se silnou úèasti
státu, s úèastí municipální nebo v majetku
komunálním. Jistou výjimku pøedstavuje
relativnì
nedávná
britská
úprava
vodohospodáøských podnikù holdingového typu
se statutárním postavením spoleènosti
s ruèením omezeným a s podílovým
úèastenstvím
veøejnosti
i
samotných
zamìstnancù. ale i v tomto pøípadì
hospodáøství s vodou podlého reglementující
síle práva, jak pokud jde o vlastní ustavení
podnikové sféry, tak i ukládání podmínek napø.
u odpadních vod èi stanovení ukazatelù
podnikové èinnosti i cen.
V ádné ze zjiovaných zemí není voda
objektem volné komercionalizace.
2. Ve vech tìchto zemích je voda povaována za
veøejný statek, nìkteré právní úpravy zahrnují
pøírodní zdroje (i vodu) do tzv. národního
bohatství. Vodní hospodáøství je pøedmìtem
správních rozhodovacích zásahù a dohledu
(dozorová a inspekèní aktivity):
Nakládání a hospodaøení vodou je upraveno
rozsáhlou legislativou, která zahrnuje ukládání
normativù, stanovících míru dopadù na
prostøedí (u konkrétního objektu èi èinností),
pøedpoklady pro tzv. EIA (= enviromental impact
assessment: povinné hodnocení ekologických
dùsledkù) nebo limity, a ji jako maximální
pøípustné hodnoty napø. zneèitìní nebo limity
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smìrné (je mají odstartovat smìr závaznosti),
nebo koneènì zahrnují urèité standarty tzv.
ekologicky odpovìdného chování. Systémy
enviromentálního
práva
obsahují
øadu
restriktivních opatøení, jejich spoleèným
pravidlem je, e kadý, kdo vykonává nìjakou
faktickou èinnost, vytváøí tím urèité riziko pro
prostøedí a musí proto uèinit preventivní
opatøení, a svou èinnost omezit na takovou
míru, je jetì umoòuje neutralizaci kodlivých
úèinkù.
3. Znaèná pozornost je vìnována positivní
ekonomické stimulaci, a ji dopadá na uivatele
zdrojù pøírodního prostøedí (vodu) nebo na jejich
znièiovatele (kùdce) podle zásady, e kdo
uívá a kodí, ten platí (formou fiskálních èi
komunálních dávek èi sankèního tlaku).
Souèástí tohoto stimulaèního pùsobení jsou dále
státní nebo komunální dotace, podpùrné akce
napø. na investice ekologického charakteru (=
èistící zaøízení odpadních vod) s tzv. investièním
pøíplatkem, podpora ze státních fondù obnovy
a rehabilitace (relief and rehabilitation) pro úèely
VH s úrokovým pøíplatkem, jsou to koneènì
i pùjèky èi poskytování úvìru s výhodnou
úrokovou sazbou.
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