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Bc. Michaela Sopoušková 
 
Regionální politika Evropské unie se zaměřením na ochranu životního prostředí 
 
Anotace  
 
Studie se zabývá evropskou problematikou ochrany životního prostředí. Obsahuje shrnutí 
historického vývoje politiky životního prostředí na evropské i celosvětové úrovni. Popisuje 
důvody vzniku prvních evropských ekologických stran a definuje principy a cíle politiky 
životního prostředí. Stručně zmiňuje finanční alokace, jako součást regionální politiky  
s ohledem na environmentální oblast (například prostřednictvím unijního Fondu 
soudržnosti). Environmentální agenda je bezesporu agendou „na vzestupu“, které je 
věnována stále větší pozornost na národní i nadnárodní úrovni. Konference Organizace 
spojených národů v Cancúnu v roce 2010 přinesla stěžejní výsledky v podobě prvního 
dokumentu Organizace spojených národů, který deklaruje závazek udržet globální oteplování 
pod 2 stupně Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Potenciál „konfliktu“ 
mezi prioritami ochrany životního prostředí a dalšími agendami může být ilustrován na 
konceptu vyhlašování konkrétních klidových zón, například tzv. „ptačích oblastí“, který 
zkomplikoval některé „tradiční“ investiční záměry nejen v rámci České republiky. 
 
Klíčová slova 
 
Trvale udržitelný rozvoj, zásady a principy environmentální politiky, evropské i světové cíle v 
politice životního prostředí, evropský systém NATURA 2000. 
 
Summary 
 
Regional Policy of the European Union with Regard to the Environment Protection. This 
study deals with the issue of environmental protection. It summarizes of the historical 
development of environmental policy at European and global level. It describes the reasons 
for the emergence of the first European green parties and defines the principles and 
environmental policy objectives. Briefly mentions the financial allocation, as part of regional 
policy with regard to the environmental area (for example, through the European Union's 
Cohesion Fund). The environmental agenda is undoubtedly the agenda "on the rise," which 
is dedicated to increasing attention at national and international level. United Nations 
Conference in Cancun in 2010 brought fundamental results, through the first United Nations 
document that declares a commitment to keep global warming below 2 degrees Celsius 
compared to pre-industrial temperature period. Potential "conflict" between the priorities 
of environmental protection and other agendas can be illustrated on the concept 
of promulgating specific quiet zones, such as „bird areas“, which was complicating some 
„traditional“ investment projects not only in the Czech Republic . 
 
Keywords 
 
Sustainable development, principles of environmental policy, European and international 
objectives in environmental policy, the European system of NATURA 2000. 
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Úvod 
 
 K volbě problematiky ochrany životního prostředí v Evropské unii autorku přiměla 
nejen aktuálnost tohoto tématu, ale také její osobní přesvědčení. Současnou ekonomicky 
zaměřenou dobu autorka vnímá jako velký tlak na oblast životního prostředí. Minulý 
socialistický režim způsobil svým nezodpovědným postojem životnímu prostředí nemalé 
škody. V dnešní době se k této skutečnosti přidává řada nových trendů, jež mají negativní vliv 
na životní prostředí.  
 V důsledku minulých zkušeností a současných hrozeb se stává ochrana životního 
prostředí hlavním globálním cílem. Velmi často užívaným termínem a zároveň jako jeden  
ze základních principů politiky životního prostředí, se stal pojem trvale udržitelný rozvoj. 
Kvalitní životní prostředí je základní podstatou. Na stav životního prostředí se váže nejen 
zdraví obyvatel, ale s kvalitou životního prostředí vzrůstá i atraktivita území pro trvalé 
bydlení, pro vznik nových pracovní příležitostí a investic. 
 Autorka svou studii člení do dvou hlavních kapitol a řady podkapitol, přičemž text 
doplňuje mapami, tabulkami a grafy pro lepší pochopení dané problematiky.  
 Cílem studie je pokusit se o sondu do problematiky „regionální politiky“ v oblasti 
životního prostředí v rámci Evropské unie a zachytit tak počátky vývoje politiky životního 
prostředí, vznik prvních evropských ekologických stran a důležitých dokumentů na ochranu 
životního prostředí v rámci uskutečněných konferencí Organizace spojených národů.  
 Dále pak autorka popisuje základní zásady politiky životního prostředí a rozvíjí cíle 
politiky životního prostředí, jak po globální stránce, tak na úrovni Evropské unie. S ohledem 
na stanovené cíle autorka záměrně zmiňuje jako příklad Švédsko, které je považováno 
v environmentální oblasti za evropskou špičku a svým přístupem k ochraně životního 
prostředí by mohlo inspirovat země s menší environmentální úrovní. V souvislosti 
s naplňováním cílů politiky životního prostředí autorka uznává za vhodné podrobněji 
rozebrat nástroje politiky životního prostředí, finanční nástroje kohezní politiky a finanční 
alokace z fondů Evropské unie.  
 Ve druhé části studie se autorka zaobírá evropsky významným systémem NATURA 
2000, který je v současnosti považován za jeden z hlavních programů na podporu ochrany 
přírody v Evropské unii. V souvislosti s NATURA 2000 je cílem studie poukázat na největší 
možné napětí či přímo konflikty mezi jednotlivými společenskými prioritami, kdy proti 
ochraně životního prostředí stojí například priorita boje proti nezaměstnanosti, rozvoj 
dopravy atd.  

Stěžejní otázky, které je v této oblasti možné položit, zní: „ Zda a nakolik může být 
„regionální“ agenda ochrany životního prostředí v souladu nebo v rozporu s jinými 
významnými „regionálními“ agendami, jako jsou například politika dopravní, politika 
zaměstnanosti, nebo politika přitahování přímých zahraničních investic?“ 
 Při své studii autorka vycházela jak z dostupné domácí i zahraniční sekundární 
literatury, tak z monitoringu denního tisku nebo aktuálních internetových stránek. 
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1. Vývoj regionální politiky a politiky životního prostředí v mezinárodním kontextu 
 

1.1 Stručná charakteristika vývoje regionální politiky evropského společenství 
 

Jak regionální politika, tak politika životního prostředí, jsou v rámci Evropské Unie 
politikami koordinovanými. 

Regionální politika Evropského společenství se začala formovat v 70. letech 
20. století, především jako reakce na ropnou krizi v těchto letech. Rozvoj regionální politiky 
byl dán postupným rozšiřováním evropského společenství o nové státy a jejich integračními 
tendencemi.1 V důsledku nerovnoměrného vývoje jednotlivých států či regionů Evropského 
společenství vznikaly mezi těmito regiony ve všech odvětvích značné rozdíly. V reakci  
na tento nepoměr byl v roce 1975 zřízen Evropský fond regionálního rozvoje,  
jehož prostřednictvím dochází k rozdělování rozpočtových příspěvků členských států mezi 
nejchudší regiony a nerovnosti mezi těmito regiony jsou tak snižovány a to bez ohledu  
na hranice států.2 

Jednotný evropský akt, jenž v roce 1987 zakotvil Jednotný vnitřní trh3 do primárního 
práva a vstup Řecka v roce 1981, Španělska a Portugalska v roce 1986 do Evropského 
společenství, tak spustily opravdovou realizaci regionální politiky. Komise v roce 1987 vydává 
zprávu pojmenovanou balíček Delors I, který pojednává o prioritách rozpočtu  
a po jeho schválení Evropskou Radou dochází k posílení aktivit Společenství mimo jiné  
i v oblastech politiky životního prostředí a dopravy.4 

Maastrichtská smlouva roku 1993 po rozšíření evropského společenství o další členy, 
hodnotí regionální politiku již jako hlavní cíl Evropské Unie.5 Druhá finanční pětiletá 
perspektiva (1994-1999), na základě balíčku Delors II, již odpovídá dvojnásobné sumě 
ročních zdrojů a představuje třetinu rozpočtu Evropské Unie. 

Období po roce 2000 je charakteristické přípravou Evropské unie na vstup deseti 
nových členů, včetně České republiky. Hlavním dokumentem pro tuto událost je Agenda 
2000. Dokument připravil půdu pro toto zatím největší rozšíření Evropské unie v roce 2004. 
Následkem rozšíření se navyšuje počet obyvatel členských států Evropské unie o dvacet 
procent, ale hrubý domácí produkt Unie jako celku roste pouze o pět procent. Dochází 
k prohloubení hospodářských a sociálních nerovností mezi jednotlivými členskými státy. 
Lisabonská strategie pomohla nově vstupujícím zemím zdolávat překážky zejména v oblasti 
růstu, problematice zaměstnanosti a inovací.6 
 

                                                      
1 KÖNIG Petr; Lubor LACINA; Jan OSTŘIŽEK; Jan PŘENOSIL a Jan STREJČEK. Učebnice evropské integrace. Praha: 
Barrister and Principal, 2006; 2007, s. 230. 
2 MIROVSKÝ Ondřej. Regionální politika Evropské unie a priority strany zelených. In: Budoucnost Evropské unie 
a zelená politika (Václav NEKVAPIL, Ed.), Praha: Heinrich Böll Stiftung, 2007. ISBN 978-80-239-9345-5, s. 33. 
https://docplayer.cz/2140695-Budoucnost-evropske-unie-a-zelena-politika.html 
3 Jednotný vnitřní trh (JVT) je prostorem volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu bez vnitřních hranic. 
4 Regionální a strukturální politika Evropské unie. Business Info, 30. XI. 2010. 
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/regionalni-a-strukturalni-politika-5158.html#!&chapter=1  
5 MIROVSKÝ Ondřej. Regionální politika Evropské unie a priority strany zelených. In: Budoucnost Evropské unie 
a zelená politika (Václav NEKVAPIL, Ed.), Praha: Heinrich Böll Stiftung, 2007. ISBN 978-80-239-9345-5, s. 33. 
https://docplayer.cz/2140695-Budoucnost-evropske-unie-a-zelena-politika.html 
6 Regionální a strukturální politika Evropské unie. Business Info, 30. XI. 2010. 
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/regionalni-a-strukturalni-politika-5158.html#!&chapter=1 
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1.2 Vývoj politiky životního prostředí  
 

Politika životního prostředí se řadí mezi nejmladší politiky Evropské unie a zároveň 
mezi velmi rychle se rozvíjející politiky. Její kořeny se nalézají již v roce 1958. Tehdy došlo 
k založení Evropského hospodářského společenství a tím jí začala být věnována byť jen malá 
pozornost. Tehdy se problematika ochrany životního prostředí odehrávala pouze jako reakce 
na konkrétní globální problém a ve smlouvě Evropského hospodářského společenství nebyla 
politika životního prostředí jasně definována. 
 

Velkým pokrokem ve vývoji a také snahou o ustanovení základních principů politiky 
životního prostředí na celosvětové úrovni byla konference Organizace spojených národů 
pojednávající o životním prostředí člověka a konající se v roce 1972 ve Stockholmu. 
Výsledkem konference bylo například přijetí dokumentu: Deklarace o životním prostředí 
a vytvoření Prvního akčního plánu pro životní prostředí, který se stal následující roky pilířem 
politiky životního prostředí.7 

Dalším důležitým mezníkem byl Jednotný evropský akt v roce 1986, který jasně 
stanovil základní zásady politiky životního prostředí. Mezi tyto zásady patří například princip 
prevence, teorie, která udává, že znečišťovatel platí a také snaha o odstranění rizik v samém 
počátku.8 

Druhé konferenci Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji v roce 
1992 v Rio de Janeiru byla věnována velká pozornost. Mezi mnoha diskutovanými tématy se 
konference zaměřovala na otázky rozvoje ochrany životního prostředí. Konference 
zdůraznila, že pokrok, kterého bylo v ochraně životního prostředí dosaženo, se nadále 
nemůže naplňovat bez účasti ekonomické a sociální sféry.9 Specifikovala pojem „trvale 
udržitelný rozvoj“ (TUR) jako hlavní zásadu pro budoucí rozvoj společnosti. Podle klíčového 
dokumentu konference, Agendy 21, nesou za trvale udržitelný rozvoj zodpovědnost zejména 
samotné vlády a v rámci rozsahu svých mandátů také Evropské hospodářské společenství 
(EHS). Na této konferenci byly schváleny dvě významné mezinárodní úmluvy. Rámcová 
úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, jejíž cílem je snížení emisí 
skleníkových plynů a Úmluva o biodiverzitě.10 

Schválením Smlouvy o Evropské unii v roce 1993 se ochrana životního prostředí stává 
politikou a přestává být pouhou činností. Na základě Maastrichtské smlouvy je také 
požadováno, aby byla politika životního prostředí zahrnuta v ostatních politikách 
společenství.11 

                                                      
7 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 67-71. ISBN  80-7044-779-6. 
8 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 67-71. ISBN  80-7044-779-6. 
9 Konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji: Rio de Janeiro, 3. – 14. června 1992: 
dokumenty a komentáře. Bedřich MOLDAN (ed.). Management Press, Praha, 1993, s. 11-16. 
10 Konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji: Rio de Janeiro, 3. – 14. června 1992: 
dokumenty a komentáře. Bedřich MOLDAN (ed.). Management Press, Praha, 1993, s. 49. 
11 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 67-71. ISBN  80-7044-779-6. 
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Následující rok došlo k založení kohezního fondu, jehož prostřednictvím jsou 
financovány prioritní oblasti politiky stran zelených, zejména oblast životního prostředí  
a dopravy.12  

Důležitou roli na účasti veřejnosti v politice životního prostředí sehrála v roce 1998 
Aarhurská konference. Byla zde podepsána úmluva o přístupu k informacím a účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. 
Došlo také ke schválení protokolu o těžkých kovech v reakci na úmluvu o dálkovém 
znečišťování ovzduší přecházející hranice.13 

V roce 1999 na zasedání Evropské Rady v Helsinkách dochází k formulování, jakým 
způsobem bude oblast ochrany životního prostředí zainteresována v ekonomické, dopravní  
a energetické sféře.14 

Počátkem 21. století byla politika životního prostředí ovlivněna řadou stěžejních 
událostí. V roce 2001 byl vypracován na dobu deseti let Šestý akční program. Dokument se 
zaměřuje na vyhodnocení pátého akčního programu, sleduje cíle, kterých bylo dosaženo  
a usiluje o další rozvoj ochrany životního prostředí. Ve smyslu naplnění budoucích cílů, 
dokument zdůrazňuje nutnost zlepšení aplikace environmentální legislativy ve členských 
státech a potřebu hlubšího propojení politiky životního prostředí s ostatními politikami 
Evropské unie. Důraz klade na větší zasazení občanů do ochrany životního prostředí.15 

V témže roce Evropská unie schválila strategii trvale udržitelného rozvoje, navazující  
na Lisabonskou strategii. Strategie v mnoha ohledech Lisabonskou strategii doplňovala, 
jelikož ta se soustřeďovala spíše na ekonomickou a sociální oblast. Strategie trvale 
udržitelného rozvoje pak byla v roce 2002 představena na konferenci Organizace spojených 
národů pojmenované Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu, kde se mimo 
jiné projednávaly i dosažené výsledky v rámci Agendy 21.16 

Další vlivnou událostí byl vstup deseti nových států do Evropské unie, včetně České 
republiky (ČR). Státy po vstupu do Evropské unie postupně přijímají strategie trvale 
udržitelného rozvoje.17 

V roce 2004 ratifikovalo Kjótský protokol, dodatkový protokol k Rámcové úmluvě  
o změně klimatu z konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji, 
potřebné množství států, což bylo podmínkou pro jeho uvedení v praxi a v roce 2006 byl 
uveden v činnost jeden z jeho tzv. flexibilních mechanismů, obchodování s povolenkami, 
jejichž pomocí se státy různě zavazují v prvém období 2008-2012 ke snížení skleníkových 
plynů.18 

                                                      
12 LEBEDA, Petr. Globální ne-zodpovědnost Evropské unie – zelené výzvy. In: Budoucnost Evropské unie  
a zelená politika (Václav NEKVAPIL, Ed.), Praha: Heinrich Böll Stiftung, 2007. ISBN 978-80-239-9345-5, s. 67-71. 
https://docplayer.cz/2140695-Budoucnost-evropske-unie-a-zelena-politika.html 
13 RITSCHELOVÁ Iva; Miroslav HÁJEK; Eva TOŠOVSKÁ; Erik GEUSS; Marta ČERNÁ a Tom PASQUARELLO. 
Úvod do politiky životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2003, s. 51. 
14 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 67-71. ISBN  80-7044-779-6. 
15 Politika životního prostředí Evropské unie. Planeta, 2006, č. 10, s. 6-7. ISSN 1801-6898. 
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/BFEED7D49272A923C125712500403293/$file/planeta10_3kor.pdf 
16 MEZŘICKÝ Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha, 2005, s. 145-147. 
17 MEZŘICKÝ Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha, 2005, s. 152. 
18 Kjótský protokol. Ministerstvo životního prostředí České republiky. http://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol 
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Lisabonská smlouva z 1. prosince 2009 v oblasti životního prostředí prioritně 
zaměřuje pozornost na problematiku změny klimatu. Ochrana životního prostředí je 
v Lisabonské smlouvě nově specifikována i v oblasti energetiky.19 
 

1.3 Příklady scénářů, kdy se na životní prostředí nedbalo  
 

V poválečném období stála ochrana životního prostředí v pozadí zájmů. Cílem států 
bylo co nejrychleji se z války zotavit. Za prioritní byl považován hospodářský růst. Ve většině 
evropských zemí se poválečná ekonomika orientovala na těžký průmysl. Ten díky své 
energetické náročnosti za sebou postupně zanechával těžce poškozená území. Nejednalo se 
pouze a kácení lesů pro palivo, ale lesy byly devastovány i nebezpečnými zplodinami,  
které se v nich usazovaly. Následující graf naznačuje míru poškození lesů v jednotlivých 
zemích. 
 

 
 
  Ilustrace: Odhad poškození lesů v Evropě v roce 1988. Jedná se orientační odhad 
v procentech celkové plochy (poznámka autora).20 
 

                                                      
19 KUCHYŇKOVÁ, Petra. Životní prostředí. Euroskop, 2018. 
http://www.euroskop.cz/8926/sekce/zivotni-prostredi/ 
20 Zpracováno podle: SAROKIN, David, J. and Jay SCHULKIN. Environmental Justice: Co-evolution of Environ-
mental Concerns and Social Justice. Environmentalist, 1994, No. 2, ISSN 1573-2991. 
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01901305  
SAROKIN, David, J. and Jay SCHULKIN. Environmental Economics and Responsibility. Environmental 
Conservation, 1992, No. 4, p. 326-330. 
https://www.researchgate.net/publication/231911734_Environmental_Economics_and_Responsibility 
MOLDAN, Bedřich. Životní prostředí: globální perspektiva. Karolinum, Praha, 1994. 
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V současné době je přibližně jedna čtvrtina Evropy pokryta lesy, před tisíci lety to bylo 
ještě devadesát procent území Evropy. Velké množství lesů je intenzivně využíváno,  
což znamená, že les ztrácí svůj přirozený vegetační charakter a původní porost je nahrazen 
výsadbou nepůvodních druhů, často právě pro ekonomické účely. Pouhých 5 % lesů Evropy 
je považováno za nedotčené člověkem. Najít je můžeme v Rumunsku a Belgii.21 Kladnou 
stránkou věci je, že současný ekonomický trend promítající se do lesního hospodářství, vidí 
cíl v co největším přírůstku lesních ploch. Účelem lesního hospodářství není jen zajistit 
zásobu dřeva, ale jednou z jeho úloh je například také postarat se o zachování biologické 
rozmanitosti. Problematikou ochrany lesů v Evropě se zabývá Zelená kniha Evropské unie.22 

 
Následující mapa znázorňuje míru lesního hospodářství v roce 2005.  

 

                                                      
21 Europen Environment: State and Outlook; SOER. 
Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010. ISBN: 978-
92-9213-109-8. 
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
VEEN, Peter; Josef FANTA; Ivan RAEV; Iovu-Adrian BIRIŞ; Jacques de SMIDT and Bert MAES. Virgin Forest 
in Romania and Bulgaria. Biodiversity and Conservation, 2010, No. 6, p. ISSN 1805–1819. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-010-9804-2 
22 Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010, 
s. 53-56. ISBN: 978-92-9213-109-8. 
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
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Ilustrace: Intenzita lesního hospodářství. Míra těžby v roce 2005.23 
 

V bývalých komunistických zemích docházelo se změnou režimu ke znárodnění půdy. 
Šedesátá léta 20. století se vyznačovala hospodářskou orientací na těžký průmysl. Tomuto 
směru nahrával samotný socialistický režim mimo jiné i tím, že zaměstnance pracující 
v sektoru těžkého průmyslu finančně zvýhodňoval například před odborníky ze školství nebo 
ze zdravotnictví.24 

                                                      
23 Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010. 
ISBN: 978-92-9213-109-8.  
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
Intensity of Forestry — Net Harvesting Rate in 2005. European Environment Information and Observation 
Network; European Environment Agency, 29. XI 2012. 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/intensity-of-forestry-2014-net-1 
24 VYKOUKAL Jiří; Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 
1944 – 1989, Praha, 2000; Vybrané aspekty ekonomického vývoje Východního bloku v 50. a 60. letech.  
Ústav pro studium totalitních režimů.  
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/vzdelavani/ekonomicke-aspekty-nastupu-komunismu.pdf 

http://www.ustrcr.cz/cs/vybrane-aspekty-ekonomickeho-vyvoje-vychodniho-bloku-v-50-a-60-letech#odpoved4
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Obecně rozvoj dopravy, zejména automobilové, je považován za další zdroj 
negativních dopadů na životní prostředí. V porovnání s energetikou, která sice stojí na 
prvním místě jako největší producent negativních dopadů na životní prostředí, je však 
doprava, jakožto druhý největší producent škodlivin, z tohoto pohledu často přehlížena. 
V souvislosti s negativními vlivy na životní prostředí se jeví mnohem přívětivější k životnímu 
prostředí železniční doprava, která však v mnohých zemích není až tak populární. V roce 
1990 byl počet automobilů přibližně devětkrát vyšší než v poválečném období.25 

I dnes je automobilová doprava jedna z nejvíce konfliktních oblastí vůči životnímu 
prostředí. Silniční a nákladní letecká doprava zaznamenaly mezi lety 1997 a 2007 narůst  
o 35 %, což představuje největší procentuální nárůst v dopravě.  

Ale i přesto, že se naplňují cíle na snížení emisí postihujících ovzduší, i nadále silniční 
doprava vykazuje největší produkci oxidů dusíku a hluk z automobilové dopravy je 
považován za ohrožující v největší míře.26 

Dalším faktorem, vážně poškozujícím životní prostředí a lidské zdraví, bylo používání 
umělých hnojiv s cílem maximální zemědělské produkce a používání pesticidů, které chrání 
proti škůdcům. Velké oblibě se od 40. let až do konce 60. let 20. století těšil například 
pesticid dichlor-difenyl-trichloretan, známý pod zkratkou DDT, který byl později zakázán. 
Jelikož rostliny absorbují pouze asi polovinu z aplikovaného hnojiva, zbytek se dostává do 
podzemních a posléze i povrchových vod. V případě postřiku se navíc pouze malý podíl 
použitého hnojiva či pesticidu dostane na místo jemu určené. V nemalé míře zasahuje 
oblasti, kde může mít velmi negativní dopady na ostatní živé organismy.27 

V dnešní době je obtížné specifikovat míru negativního dopadu pesticidů, protože 
často jsou to směsi pesticidů, které se běžně nacházejí v potravinách nebo ve vodním 
prostředí. Je tedy nutné zabývat se každou látkou a mírou toxicity zvlášť. Evropská unie 
svými dotacemi dost podpořila výzkum v toxikologii, ale informace o nálezu ať už pesticidů 
nebo jiných chemických látek a jejich koloběhu v životním prostředí stále nejsou dostačující. 
Regulaci v užívání pesticidů upravuje na evropské úrovni Tematická strategie udržitelného 
používání pesticidů.28 

                                                      
25 MOLDAN Bedřich. Životní prostředí, globální perspektiva. Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního 
prostředí; World Wide Fund for Nature, Praha, 1994, s. 50-51. 
26 Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010, 
s. 34. ISBN: 978-92-9213-109-8. 
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
27 MOLDAN Bedřich. Životní prostředí, globální perspektiva. Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního 
prostředí; World Wide Fund for Nature, Praha, 1994, s. 41. 
28 Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010, 
s. 104-105. ISBN: 978-92-9213-109-8. 
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
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1.4 Téma ochrany životního prostředí začíná být aktuální 
 
1.4.1 Vývoj evropských ekologických stran 

 
Téma ochrany přírody má dlouholetou historii. Pojem ochrany přírody vznikl už roku 

1888, kdy ho definoval Erust Rudorff, člen mezinárodní organizace podporující výzkum 
v oblasti ekologie, tzv. Římského klubu. Významnou událostí bylo vytvoření zprávy ´Meze 
růstu´ v roce 1972 panem Meadowsem, která již v té době definovala pět globálních trendů, 
které by mohly mít negativní dopady na životní prostředí a která v podstatě upozorňovala  
na to, že zásoby Země jsou omezené.  

Společensky začalo téma rezonovat v době, kdy vycházelo najevo, že člověk v takové 
míře ohrožuje životní prostředí, až tím ohrožuje i sám sebe. Díky industrializaci se velmi 
zhoršovaly životní podmínky a docházelo k velkoplošnému znečišťování, jehož dopady byly 
patrné ve všech složkách životního prostředí. V šedesátých a sedmdesátých letech vznikají 
programy občanských hnutí s tematikou ochrany životního prostředí. Mezi ně můžeme 
zařadit například světově známou Greenpeace. Cílem protestů občanských hnutí 
v osmdesátých letech byl zejména boj proti jaderným a uhelným elektrárnám. Jako reakce se 
pozvolna začínají utvářet první politické zelené strany. Jejich koncept zpočátku navazoval na 
programy se sociální tematikou. Později se politika zelených přeorientovává na lidské 
činnosti, které souvisejí s poškozováním životního prostředí a vymezuje se na tzv. udržitelný 
rozvoj (UR). 

Udržitelný rozvoj byl definován v tzv. Brundtlandtové zprávě (Naše společná 
budoucnost (Our Common Future; Brundtland Report) v roce 1987. Spočívá v postoji 
k čerpání přírodních zdrojů, hospodářskému růstu a ochraně životního prostředí v souladu 
s potřebami současných, ale zejména budoucích generací.29 

První ekologicky zaměřené strany vznikaly ve Švédsku a na celosvětové úrovni to byla 
v roce 1972/1973 PEOPLE Party ze Spojeného království. Tím, jak postupně sílil vliv zelených 
stran na místních úrovních, především ve Spojeném království, Německu, Belgii a Itálii, rostla  
i potřeba užší mezinárodní spolupráce. V důsledku toho roku 1984 vzniká Evropská 
koordinace stran zelených30, která je později přetransformována do Evropské federace stran 
zelených (dále jen federace). Úkolem federace bylo reprezentovat zájmy jednotlivých 
zelených stran na celoevropské úrovni.31 
 Další důležitou organizací, zastřešující zájmy jednotlivých zelených v Evropském 
parlamentu (EP), byla frakce Rainbow (Duha), založená roku 1984 a podskupina zelených 
stran Green Alternative European Link, která se později osamostatnila a utvořila novou 
skupinu Green Group in the European Parliament. Rok 1999 znamenal další posílení zelených 
v EP. Zelení se slučují se Evropskou svobodnou Aliancí (European Free Alliance; EFA) 
a zakládají čtvrtou nejsilnější frakci v EP The Greens/EFA, která je v Evropském parlamentu 
dodnes zastoupena.32 

                                                      
29 Evropští zelení. Euroskop, 2012. http://www.euroskop.cz/8628/sekce/evropsti-zeleni/ 
30 Zakládajícími členy Evropské koordinace stran zelených bylo 9 stran. Vlámská strana Agalev a valonská strana 
Ecolo, The Ggreens Party ze Spojeného království, francouzská Les Verts, německá Die Grünen, nizozemská 
Groen-Links, lucemburská Déi Gréng, švédská Miljopartiet de Grona a švýcarská Die Grünen/Les Verts. 
31 FIALA Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. Masarykova univerzita. Brno, 2001, s. 84-87. 
32 FIALA Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. Masarykova univerzita. Brno, 2001, s. 86. 
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Velký zlom v environmentální politice Evropské unie nastává v roce 2004. Došlo 
k vytvoření Evropské zelené strany, nové celoevropské strany, která je nástupkyní Evropské 
federace stran zelených z roku 1983. Jak již bylo řečeno, environmentální politika je 
nejmladší politikou Evropské unie. I přesto jsou však environmentální otázky značně 
provázané s jinými celoevropskými tématy. 

V současné době se Evropská strana zelených skládá z 36 zelených stran. Z těchto 
36 stran je Strana zelených v dnešní době zastoupena ve vládě v pouhých čtyřech zemích, 
mezi nimiž byla do roku 2010 i Česká republika. Nutno ale říci, že vliv zelených stran  
na domácí politické scéně je v každé zemi jiný. Mezi silné zelené strany patří například 
lotyšská zelená strana, potom zelené strany ve Skandinávii a Irsku. Na západě se obecně 
zelení těší mnohem větší popularitě. Strany zde mají vybudované větší postavení a jsou 
známé svými tradičními tématy. Oproti tomu v nových členských státech, kde panují často 
politické neshody a politika životního prostředí zde získala úlohu až v roce 1990, je  
pro zelené strany těžší získat si důvěru.33 
 

1.5 Principy, zásady a cíle politiky životního prostředí  
 

1.5.1 Základní principy politiky životního prostředí 
 

Mezi základní principy politiky životního prostředí lze považovat jednak principy, 
které nejsou v právu přímo zakotveny, například etický princip, princip obecného dobra nebo 
ekonomický princip. A potom ty, které jsou zahrnuty ve Smlouvě o Evropském společenství 
(Smlouva o ES). 

Etický princip je založen na myšlence existence a hodnoty přírody jako takové, která 
si zaslouží šetrné zacházení, aby její hodnota zůstala stále stejná. I když tato zásada není 
přímo vyjádřená, řídí se podle ní mnoho explicitních zásad, jako například Směrnice 
o ptactvu (dále jen směrnice). Směrnice vychází z etické myšlenky, že každý živý tvor má 
právo na přežití.  

Dalším, ne přímo vyjádřeným principem, je princip obecného dobra (dále jen 
princip). Tento princip vychází z předpokladu vzájemného vztahu mezi lidským zdravím  
a kvalitou životního prostředí. Například užívání závadné vody nebo špatné ovzduší může 
vést k narušení lidského zdraví. Stejně tak hluk může způsobit stres. Proto ochrana lidského 
zdraví je též považována za hlavní cíl v politice životního prostředí, konkrétně v článku  
130 Smlouvy o Evropském společenství.34 

Hybná síla politiky životního prostředí vychází z mnoha problémů, které mají 
přeshraniční vliv, a proto stále roste potřeba mezinárodní spolupráce. Na nadnárodní úrovni 
lze lépe překonat důsledky přeshraničního znečišťování a jeho negativní dopady na lidské 
zdraví. I v případě globálních problémů, jako je problematika ozonové vrstvy nebo otázka 
klimatických změn, je k řešení zapotřebí užší mezinárodní spolupráce.  
 Ochrana životního prostředí diskutovaná v ekonomickém principu patří mezi 
nejzákladnější. Velká část environmentálních zákonů vychází ze Smlouvy o vytvoření 
jednotného vnitřního trhu, jehož fungování je založeno na existenci společných měřítek  
pro ochranu životního prostředí. Pokud by uplatňování environmentálních zásad nebylo  
                                                      
33 Evropští zelení. Euroskop, 2012. http://www.euroskop.cz/8628/sekce/evropsti-zeleni/  
34 KUŽVART, Petr. Evropská unie a ochrana životního prostředí očima nevládních organizací. Společnost pro 
trvale udržitelný rozvoj, 1998. http://stuz.cz/Zpravodaje/Zpravodaj991/evropska_unie.htm 
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pro všechny stejné, existovali by ti, kteří své závazky vůči životnímu prostředí zodpovědně 
plní a pak ti, kteří mohou na trhu také volně působit, ale environmentální závazky 
nedodržují.35 
 

1.5.2 Základní zásady environmentální politiky Evropské unie 
 

Ještě před tím, než Jednotný evropský akt roku 1987 zařadil politiku životního 
prostředí do politik Společenství, vycházela ochrana životního prostředí z 11 ekologických 
zásad. Tyto zásady byly zahrnuty již v prvním a druhém akčním plánu (1974-1977, 1977-
1981). Politika životního prostředí se jimi řídí dodnes. Základní zásady politiky životního 
prostředí definuje Smlouva o Evropském společenství ve XIX. hlavě ve článku 174.  

Nejzákladnějšími zásadami jsou takové zásady, jež podporují vysoký standard ochrany 
životního prostředí. Článek 174 Smlouvy o Evropském společenství praví, že existence vysoké 
úrovně ochrany je podmíněna potřebou přihlížet k rozdílné situaci v jednotlivých regionech 
Společenství, jelikož podmínky v jednotlivých regionech se liší. Vysoká úroveň ochrany 
předpokládá prioritně nezbytnost dodržovat princip prevence, zamezit škodám na životním 
prostředí u zdroje a na zásadě znečišťovatel platí.36 
Princip prevence poukazuje na důležitost předejít případným škodám na životním prostředí, 
v podstatě zamezit tomu, aby vůbec nějaké škody vznikly. A pokud se tak stane,  
tak je odhalit v počátku jejich vzniku, protože náklady na odstranění škod jsou vždy mnohem 
vyšší. Princip prevence lze vyložit několika způsoby, respektive lze ho popsat v několika 
stupních. První způsob prevence se zaměřuje na ochranu u zdroje a v jeho blízkosti, tak aby 
nedošlo k rozšíření znečištění. Další stupeň odpovídá minimalizaci znečištění. To platí  
pro případy, kdy není možné znečištění předem zabránit. Poslední stupeň principu prevence 
vychází ze současného stavu životního prostředí, které se navzdory snahám o jeho zlepšení 
stále zhoršuje. Vyjadřuje nutnost zamezit škodám na životním prostředí již v průběhu výroby. 
Princip prevence je považován za nejdůležitější zásadu environmentálního práva a je součástí 
konkrétních zákonů a opatření v rámci sekundárního práva. Jako jeden z nástrojů na prevenci 
znečištění lze uvést posuzování vlivů na životní prostředí (environmental impact assessment; 
EIA). Toto opatření je uplatňováno v případě projektů, které mohou mít negativní dopad na 
kvalitu životního prostředí.37 Prostřednictvím posuzování vlivů na životní prostředí jsou 
hodnoceny především projekty na stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných 
surovin atd. A to vždy ještě dříve, než dojde k samotné realizaci projektu. 

Dalším principem, který nesmí být podceňován, je princip předběžné opatrnosti. 
Tento princip znamená to, že pokud se dá předpokládat z jakéhokoliv důvodu závažné nebo 
nevratné poškození životního prostředí, tak se musí učinit veškerá opatření, jež by tomu 
zabránila. Ačkoliv ne vždy je k dispozici dostatek důkazů, že konkrétní činnost bude mít 
skutečně negativní dopad na životní prostředí, je třeba konat vždy ve smyslu zabránit 
škodám na životním prostředí. Kdybychom vždy čekali na vědecké důkazy, mohlo by nejen 
z hlediska životního prostředí dojít k nenávratným katastrofám. V právní teorii není tento 

                                                      
35 KUŽVART, Petr. Evropská unie a ochrana životního prostředí očima nevládních organizací. Společnost pro 
trvale udržitelný rozvoj, 1998. http://stuz.cz/Zpravodaje/Zpravodaj991/evropska_unie.htm 
36 Smlouva o založení Evropského společenství. Euroskop.  
http://www.euroskop.cz/gallery/2/756-smlouva_o_es_nice.pdf 
37 KRUŽÍKOVÁ Eva. Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii. Nakladatelství a vydavatelství 
litomyšlského semináře. Praha, 1997, s. 38-40. 
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princip ochrany životního prostředí zcela ošetřen a následně stanoven v právních normách, 
které by jasně definovaly jeho používání v běžné praxi. 
 Princip znečišťovatel platí (polluter pays principle, „PPP“) lze vyložit dvěma způsoby. 
První mírnější způsob říká, že znečišťovatel musí zaplatit za opatření vedoucí  
k nápravě. Druhý způsob je radikálnější a znečišťovatel by podle něj měl uhradit veškeré 
vzniklé škody. Aby ale tento princip mohl být uplatňován, musel by existovat přímý příčinný 
vztah mezi znečišťovatelem a životním prostředím. To je velice těžké definovat,  
protože na životní prostředí působí celá řada faktorů, které jej ovlivňují. I když je tento 
princip právně ošetřen, jeho účinky nejsou uspokojivé. Problém se ukazuje zejména v tom,  
že právní normy dostatečně nedefinují, za co má znečišťovatel platit. Pokud by byla přesně 
stanovena povinnost zaplatit za znečišťující látky, které se dostávají z konkrétního zdroje  
do životního prostředí, potom by to snad mělo větší smysl. Právní systém se ale v tomto 
smyslu stále jeví jako dosti liberální. Emise nepodléhají až na výjimky zpoplatnění a pokud 
znečišťovatel koná ve smyslu dodržení určených limitů, je právně nepostižitelný. Právní 
systém označí za znečišťovatele pouze toho, kdo tyto limity poruší. Proto je v praxi využíván 
mírnější výklad tohoto principu. Otázkou dále zůstává, zda se dá vůbec hodnota životního 
prostředí ekonomicky vyčíslit. 
 Za zvláštní princip platí princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Ačkoli je 
tento princip právně upraven, také není přesně formulován. Z toho plyne, že není úplně 
jasné, co vlastně vysoká úroveň ochrany označuje. Článek 174 Smlouvy o Evropském 
společenstvím nabádá k využití veškerých technických a vědeckých údajů, jež jsou k dispozici, 
a při tvorbě environmentální politiky také zdůrazňuje nutnost uvážit rozdílné podmínky 
životního prostředí vycházející z odlišných regionů. Nápomocné a inspirující v aplikaci tohoto 
principu mohou být země jako například Německo, Švédsko, Finsko, Nizozemí a jiné, které se 
tradičně vyznačují vysokou úrovní ochrany životního prostředí. Princip vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí zajistil státům, které měly zájem na zvýšení úrovně ochrany 
životního prostředí, aby mohly aplikovat přísnější opatření.38 
 Princip nápravy škody u zdroje se zaměřuje na vytyčení škody na životním prostředí 
co nejblíže zdroji, který ho má na svědomí a v důsledku toho omezit další pravděpodobné 
rozšíření znečištění. Nelze se jím však řídit ve všech případech. Pokud bychom vzali v potaz 
například automobilovou dopravu jako hlavního producenta znečištění ovzduší a hlukové 
zátěže, mělo by toto opatření zásadní dopad na automobilovou dopravu. 39 Rámcová 
směrnice navržená Komisí pro omezení hlukových emisí způsobenými venkovními zařízeními  
od betonových míchaček, přes těžké stavební stroje, až po popelářská auta nicméně ze své 
působnosti vyjímá veškerá zařízení pro silniční, železniční, námořní i leteckou dopravu. 
Současná legislativa pro opatření hlukových emisí v dopravě obsahuje mnoho výjimek.40 
 Princip subsidiarity se zabývá otázkou vzájemného vztahu pravomocí z hlediska 
různých úrovní řízení, které se nacházejí jak na úrovni státní, tak na úrovni mezinárodní. 
Vysvětluje, že Evropská unie by měla být činná pouze v případě, kdy jednotlivé státy nejsou 
schopny samy problém vyřešit. Sporné otázky by měly být řešeny na nejnižší možné úrovni, 

                                                      
38 KRUŽÍKOVÁ Eva. Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii. Nakladatelství a vydavatelství 
litomyšlského semináře. Praha, 1997, s. 41-42. 
39 KRUŽÍKOVÁ Eva. Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii. Nakladatelství a vydavatelství 
litomyšlského semináře. Praha, 1997, s. 43-44. 
40 JECH, Karel a Jiří DLOUHÝ. Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií, Ministerstvo zahraničních 
věcí České republiky, Ústav mezinárodních vztahů. Praha, 2000, s. 25-26. 
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to znamená co nejblíže k občanovi. Problémy by se tudíž měly projednávat nejdříve na 
úrovni okresů, regionů, na úrovni členského státu a teprve až po vyčerpání těchto možností 
na úrovni Evropské unie. Nicméně dosažení kvalitního standartu ochrany životního prostředí 
si žádá spolupráci nejen různých politických odvětví, ale i ve všech zmiňovaných úrovních. 
Z pohledu environmentalistů je však zásada subsidiarity vnímána spíše jako zátěž, jelikož 
zavádění přísnějších environmentálních postupů je ponecháno na rozhodnutí samotných 
států.41 Názory na zásadu subsidiarity se velmi liší. Jedni v ní vidí možnost pro větší státní 
kompetence a jiní se obávají přílišné působnosti Evropské unie a v důsledku toho omezení 
národních států.  

Maastrichtská smlouva ve článku 5 (ex článek 3b), definuje princip subsidiarity takto: 
„v oblastech, které nespadají do jeho výlučné působnosti, vyvíjí Společenství činnost v souladu 
s principem subsidiarity jen tehdy a potud, pokud cílů navrhované činnosti nemohou 
dostatečně dosáhnout členské státy a pokud jich lze z důvodů rozsahu či účinků navrhované 
činnosti lépe dosáhnout na úrovni Společenství.“42 
 Zásada trvale udržitelného rozvoje (TUR) byla formulována na základě komise Gro 
Harlem Brundtlandové a poté začleněna maastrichtskou smlouvou do práva Evropské unie. 
Trvale udržitelný rozvoj si klade za cíl sladit ekologické, ekonomické a sociální aspekty a to ve 
smyslu uspokojení potřeb současných generací, aniž by ale byly ve svých potřebách 
limitovány generace budoucí. Trvale udržitelný rozvoj tedy pokrývá všechny oblasti života 
společnosti, včetně ekonomické a sociální, přičemž dodržování principů ochrany životního 
prostředí musí být samozřejmostí. Smyslem trvale udržitelného rozvoje je stále zdůrazňovat, 
že přírodní zdroje nejsou nekonečné.43 Ale i samotný princip trvale udržitelného rozvoje 
potřebuje ke své realizaci zohlednění následujících priorit. 
 

1) Oživení hospodářského růstu v tom smyslu, aby rozvinuté země pomáhaly zemím 
rozvojovým, protože chudoba států je považována za jeden z hlavních důvodů degradace 
životního prostředí. 

2) Musí dojít ke změně kvality růstu. Nemělo by docházet pouze k růstu na základě 
ekonomických ukazatelů, ale k růstu v duchu nové kvality. To znamená za předpokladu 
snížení průmyslových rizik, větší odolnosti vůči přírodním pohromám, dokonalejšího 
posuzování stavu přírodních zdrojů, zlepšení zdravotní péče atd. V tomto směru má klíčovou 
roli bezpečný a ekologický vývoj energetiky. 

3) Uchovávat a obohacovat bázi přírodních zdrojů, aby nedocházelo k plýtvání 
zejména neobnovitelných přírodních zdrojů. 

4) Zajistit trvalou úroveň populace, to znamená dojít k harmonizaci mezi možnými 
zdroji a populací. 

5) V oblasti techniky je nutné zaměřit se na odstraňování možných rizik,  
přičemž nový směr technického rozvoje musí dbát na ekologická hlediska a jeho důsledky. 
V tomto ohledu je důležitá kontrola vlivů nových zařízení na životní prostředí před jejich 

                                                      
41 JECH, Karel a Jiří DLOUHÝ. Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií, Ministerstvo zahraničních 
věcí České republiky, Ústav mezinárodních vztahů. Praha, 2000, s. 15-16. 
42 Smlouva o založení Evropského společenství. Euroskop. 
http://www.euroskop.cz/gallery/2/755-smlouva_o_es_amsterodam.pdf 
43 KRUŽÍKOVÁ Eva. Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii. Nakladatelství a vydavatelství 
litomyšlského semináře. Praha, 1997, s. 49-50. 
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uvedením do provozu a v případě škod na životním prostředí je zapotřebí větší odpovědnost 
s efektivnější vynutitelností za vzniklé škody. 

6) Při rozhodovacím procesu co nejvíce propojit ekologickou a ekonomickou 
stránku věci. Tak, aby se k ekologickým aspektům přistupovalo ve smyslu jejich zahrnutí  
do všech politik a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Aby ti, jež tvoří hospodářské 
plány, byli také odpovědni za jejich důsledky. 

7) Reformovat mezinárodní hospodářské vztahy s cílem vytvořit takové 
technologické, obchodní a kapitálové toky, které by lépe odpovídaly požadavkům na životní 
prostředí. 

8) V neposlední řadě posílit mezinárodní spolupráci.44  
 

Koncept trvale udržitelného rozvoje jde také ruku v ruce s udržitelnou spotřebou. 
Udržitelná spotřeba je založena na respektování produktů s co nejmenší ekologickou zátěží 
a minimem využití přírodních zdrojů. Jedním z regulačních nástrojů trvale udržitelného 
rozvoje je například zelené nakupování nebo ecollabeling (tzv. ekoznačky). Prostřednictvím 
ekoznačky stát dává spotřebiteli záruku o tom, že výrobek má co nejmenší negativní dopad 
na životní prostředí. V současné době se počet držitelů ekoznačky jak v ostatních členských 
státech Evropské unie, tak v České republice stále zvyšuje.45  

Obrázek na následující stránce ukazuje, že „ staré členské státy“ jsou jednoznačně  
ve vedoucím postavení v užívání ekoznačky. Česká republika se nachází v grafu přibližně 
někde uprostřed. Nejslabší pozice zaujímají Slovensko, Estonsko, Malta, Kypr.  
 

Jinou, neméně důležitou zásadou, jejíž podstatu tvoří požadavky na ochranu 
životního prostředí, je zásada integrace. V tomto smyslu musí ostatní politiky Společenství 
realizovat a obsahovat požadavky na ochranu životního prostředí. Zásada integrace je 
důležitá z hlediska pravidel trvale udržitelného rozvoje. Neznamená to tedy pouze ochranu 
přírody a životního prostředí,  ale také vyvážený hospodářský rozvoj zachovávající požadavky 
ochrany životního prostředí.46 
 

1.6 Cíle politiky životního prostředí 
 

1.6.1 Environmentální cíle na mezinárodní úrovni 
 

Cíle environmentální politiky se na mezinárodní úrovni nalézají v hlavních 
dokumentech, kterým daly vzniknout vrcholná setkání nejvyšších představitelů. V této 
souvislosti je nutné zmínit začátky celosvětové ochrany životního prostředí.  
 Konference Organizace spojených národů o životním prostředí člověka, konající se 
v roce 1972 ve Stockholmu, byla první konferencí odehrávající se s cílem zavést jednotné 
principy v ochraně životního prostředí, které by platily celosvětově. Hlavními dokumenty 
této konference byly zejména Deklarace o životním prostředí obsahující 26 principů ochrany 
životního prostředí.  

                                                      
44 ŘÍHA, Milan a Pavel CHALOUPKA. Ochrana životního prostředí. Námořní akademie České republiky.  
Praha, 2010, s. 15-16. 
45 What Is Ecolabelling? Global Ecolabelling. https://globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/ 
46 KRUŽÍKOVÁ Eva. Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii. Nakladatelství a vydavatelství 
litomyšlského semináře. Praha, 1997, s. 50-51. 
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Dalšími klíčovými dokumenty obsahující cíle v ochraně životního prostředí byly 
Agenda 21, Deklarace o životním prostředí a rozvoji, Dokument s definicí principů  
pro obhospodařování lesů, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně 
klimatu s dodatkovým Kjótským protokolem a Úmluva o biologické rozmanitosti, jež byly 
přijaty na Konferenci Organizace spojených národů o životním prostředí a člověku o 20 let 
později v roce 1992 v Rio de Janeiru. 

V návaznosti na události z roku 1992 došlo ke zřízení Komise Organizace spojených 
národů, která měla za úkol vypracovat základní měřítka pro zhotovení definice trvale 
udržitelného rozvoje. O pět let později na Summitu Země + 5 roku 1997 výsledný dokument 
formuloval cíle v různých oblastech souvisejících především s úbytkem vody, kvalitní půdy  
a v důsledku toho také s narůstající chudobou v rozvojových zemích, které zatím nejsou 
schopny podílet se na globálních ekonomických vztazích. 47 
 Od konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji v roce 
1992 došlo ke změnám, i přestože mnohé zůstalo při starém. V porovnání s minulými roky 
lidstvo dosáhlo ve věci ochrany životního prostředí většího uvědomění. Nyní se stává více 
zřejmé, jakou roli hraje životní prostředí pro určení kvalitních životních podmínek lidí. 
Například vychází najevo nemožnost řešit otázku spojenou s chudobou, aniž bychom zároveň 
nevzali v úvahu přírodní ekosystémy, které mají schopnost udržovat naši společnost  
a hospodářství. Nejchudší lidé na světě jsou na přírodě a všem, co jim dává, existenčně 
závislí. V tomto smyslu, dokud nebude zabráněno dalším škodám na jejich životním 
prostředí, není možný rozvoj dalších oblastí.48 

Novější cíle můžeme nalézt v programu Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených 
národů (dále jen cíle Organizace spojených národů) formulované v roce 2000 na tzv. 
Summitu tisíciletí. Cíle jsou stanoveny ve smyslu dostát požadavkům udržitelného rozvoje. 
Cíle Organizace spojených národů hodnotí úspěšnost a nedostatky v dosažení cílů ve 
spojitosti s tzv. Deklarací tisíciletí vzešlé na základě tzv. Summitu tisíciletí. Na základě 
deklarace byly přislíbeny změny k lepšímu týkající se především problematiky rozvojových 
zemí. Změny se zaměřují na zlepšení základního vzdělání, zdravotní péče, přístup k pitné 
vodě a také zajištění ochrany životního prostředí.  
 

Výroční zpráva k Rozvojovým cílům desetiletí za rok 2010 poukazuje na řadu zlepšení 
v posledních 10 letech v rámci rozvojového světa, nicméně poukazuje i na skutečnost,  
že nejvyspělejší země neplní dostatečně své závazky ohledně zdvojnásobení pomoci Africe, 
což má ale souvislost s probíhající ekonomickou krizí. Zpráva dále upozorňuje na fakt,  
že ekonomická krize může být v určitých ohledech i prospěšná, a to například z hlediska 
snížení ročního úbytku na hektarech lesa. V minulém desetiletí činil světový úbytek přibližně 
13 hektarů lesa ročně, což je ale v porovnání s předchozím desetiletím o 3 hektary méně 
a produkce oxidu uhličitého (CO2), která ve světě počínaje rokem 1991 kvůli hospodářskému 

                                                      
47 RITSCHELOVÁ Iva; Miroslav HÁJEK; Eva TOŠOVSKÁ; Erik GEUSS; Marta ČERNÁ a Tom PASQUARELLO. 
Úvod do politiky životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2003, s. 41-44. 
48 Signály Evropská agentury pro životní prostředí 2010: Biodiverzita, klimatická změna a vy. Evropská agentura 
pro životní prostředí, 2010, s. 6-7. 
https://www.eea.europa.eu/cs/publications/signaly-eea-2010-biodiverzita-klimaticka-zmena-a-vy-cs 
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rozvoji rapidně vzrostla, přibližně o 50 %, se v důsledku ekonomické krize v roce 2008 
zpomalila či dokonce pozastavila ve svém nárůstu.49 

Předchozí cíle obsažené v nadnárodních dokumentech se zaměřují hojně  
na problematiku v rozvojových zemích. Mohlo by se zdát, že globální problémy týkající se 
především rozvojových zemí jsou od problematiky životního prostředí v Evropě vzdálené. 
Tento pocit nám může způsobit skutečnost, že v Evropě jsme, více separováni od přímých 
negativních dopadů na životní prostředí, ale například lidé, kteří žijí v chudobě  
a bezprostřední závislosti na přírodě, která jim poskytuje od obživy až po léčiva, ti jsou 
negativními dopady na jejich životní prostředí tvrdě postiženy.50 Příkladem potvrzujícím 
rozsáhlou souvislost negativních vlivů na životní prostředí napříč kontinenty, může být 
problematika změny klimatu.  

V této souvislosti nutno blíže popsat Rámcovou úmluvu spojených národů o změně 
klimatu (dále jen Úmluva) a dodatkový Kjótský protokol. Cílem Úmluvy je dosáhnout 
stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úroveň, která by umožnila předejít 
nebezpečným důsledkům interakce lidstva a klimatického systému. Této úrovně by mělo být 
dosaženo v takovém časovém horizontu, který umožní ekosystémům přizpůsobit se 
přirozenou cestou změně klimatu, přičemž by nebyla ohrožena produkce potravin  
a ekonomický vývoj by mohl pokračovat trvale udržitelným způsobem.(Rámcová úmluva 
spojených národů o změně klimatu, článek 2). 

 
Úmluva byla postavena na několika principech: 
 
1) na principu preventivních opatření, které spočívají v tom, nečekat na konečné 

vědecké analýzy rizik, ale zahájit opatření ihned;  
2) na podmínce dodržování principů trvale udržitelného rozvoje; 
3) na principu společné, ale zároveň rozdílné odpovědnosti, který v rámci Úmluvy 

přenáší hlavní zodpovědnost za rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře  
na rozvinuté země.  
 

Co se týká závazků vyplývajících z Úmluvy, nutno zdůraznit, že se jejich účinnost 
nevztahuje na Montrealský protokol.51 Montrealský protokol upravuje řadu zásadních 
skleníkových plynů. Tím, že je Montrealský protokol takto vyňat z působnosti Úmluvy  
a Kjótského protokolu, tak tím i zdánlivě ovlivňuje výsledek snižování skleníkových plynů  
k lepšímu. Montrealský protokol vyjímá z působnosti kjótského protokolu řadu oblastí, 

                                                      
49 MORRIS, Craig a Martin PEHNT. Energetická transformace: Německá Energiewende. Heinrich-Böll-Stiftung, 
2015. https://www.dataplan.info/img_upload/5c84ed46aa0abfec4ac40610dde11285/german-energy-
transition_cz.pdf 
50 Signály Evropská agentury pro životní prostředí 2010: Biodiverzita, klimatická změna a vy. Evropská agentura 
pro životní prostředí, 2010, s. 37. 
https://www.eea.europa.eu/cs/publications/signaly-eea-2010-biodiverzita-klimaticka-zmena-a-vy-cs 
51 „Montrealský protokol“ o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu.  
Kjótsky protokol k rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy. Výskumný ústav 
vodného hospodárstva. 
http://www.vuvh.sk/download/VaV/Vyznamne%20dokumenty%20EU/Kjotsky_protokol.pdf 
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jejichž produktivita má zásadní dopad na výši skleníkových plynů, zahrnujíce energetiku, 
dopravu, průmysl, zemědělství, lesnictví a odpadové hospodářství.52 

Například letecká doprava, jakožto největší producent emisí v dopravě, po energetice 
tedy druhý největší producent emisí vůbec, není podrobena závazkům v Úmluvě. Zdá se 
tedy, že stávající legislativa obsahuje v neprospěch životního prostředí řadu výjimek.  
Dodatkem k Úmluvě byl stanoven Kjótský protokol, jehož prostřednictvím se státy zavázaly 
splnit cíle definované v Úmluvě. Od přijetí Kjótského protokolu v roce 1997 uplynulo dlouhé 
období do doby, kdy byl úspěšně ratifikován a vstoupil v roce 2005 v platnost. Průmyslové 
země se v rámci Kjótského protokolu zavázali dostát cílů v úmluvě a snížit emise skleníkových 
plynů.53 

Úspěšná ratifikace předpokládala souhlas 55 států z celkového počtu států 
přidružených k úmluvě, přičemž zvláštní povinnosti ukládá úmluva rozvinutým státům, kde je 
brána v potaz diferenciace podmínek v těchto státech. Přihlíží se například na jejich 
ekonomický potenciál a technologickou dostupnost. Státy jsou poté rozděleny do dvou 
skupin. Protokol byl opatřen Dodatkem I, který předpokládá první skupinu států, kde je 
zařazeno 36 rozvinutých států včetně států s probíhajícími změnami v ekonomice směrem 
k tržnímu hospodářství. Zde byla zahrnuta i Česká republika, Ruská federace či Japonsko atd. 
Druhou skupinu reprezentuje 24 nejvyspělejších států, to znamená státy průmyslově 
na nejvyšší úrovni, které tímto souhlasily s poskytnutím finančních zdrojů. Druhá podmínka 
pro úspěšnou ratifikaci musí splnit požadavek, aby ratifikaci uskutečnilo nejméně tolik států 
Dodatku I (čili států začleněných v první skupině), aby jejich podíl na emisích všech států 
Dodatku I (první skupiny) činil nejméně 55 % k roku 1990. První podmínku nebylo obtížné 
splnit, jelikož na rozvojové státy nebyly kladeny velké nároky pro naplnění cílů a pro některé 
státy mělo opatření proti změnám klimatu doslova existenční charakter. Nicméně problémy 
se objevily s ratifikací druhé části protokolu.  

Zásadně se postavily proti Spojené státy americké, jejichž podíl na celkových emisích 
první skupiny států byl 36%. Situaci poté svou ratifikací zachránilo Ruská federace. 

K 16. prosinci 2004 ratifikovalo Kjótský protokol 132 zemí, z toho 36 zemí z první 
skupiny a jejich celkový podíl na emisích z první skupiny států činil 61, 6 %.  

Evropské společenství (15 členů) ratifikovalo úmluvu jako samostatný subjekt. Díky 
tomu mohou plnit závazek snižování emisí společně, i když emise států Portugalska, 
Španělka, Řecka a Irska mezi roky 1990 a 2000 rapidně vzrostly, ale naopak emise zemí 
Německa se díky hospodářskému útlumu bývalé Německé demokratické republiky snížily.54 

Potíže s ratifikací souvisely zejména s přesvědčením některých politiků, že změna 
klimatu není až tak závažná, natož aby byla globálním problémem. Souhlas států znamenal 
přijmout rychlá opatření související zejména s energetikou. Ačkoli změny související 
s globálním oteplováním nejsou na první pohled úplně patrné, existuje řada doložených 
skutečností, které dokazují možnost změny současné situace natolik, až by byl jejich vliv  

                                                      
52 RITSCHELOVÁ Iva; Miroslav HÁJEK; Eva TOŠOVSKÁ; Erik GEUSS; Marta ČERNÁ a Tom PASQUARELLO. 
Úvod do politiky životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2003, s. 67. 
53 Co přináší Kjótský protokol? Ekolist, 15. II. 2005.  
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/co-prinasi-kjotsky-protokol 
54 Co přináší Kjótský protokol? Ekolist, 15. II. 2005.  
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/co-prinasi-kjotsky-protokol 
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na celou lidskou populaci obrovský a nevratný.55 Následující graf znázorňuje podíl emisí 
skleníkových plynů na obyvatele v jednotlivých zemích. 
 

 
 

Ilustrace: Emise skleníkových plynů v tunách oxidu uhličitého (CO2) – ekvivalent na 
osobu v roce 2008.56  
 

Summity Organizace spojených národů organizované za účelem tématu změny klima 
zaznamenaly za poslední roky pokrok. Mezinárodní jednání o klimatu v Cancúnu roku 2010 
přineslo kladné výsledky v podobě prvního dokumentu Organizace spojených národů, který 
připouští nezbytnost udržet globální oteplování pod 2 stupně Celsia v porovnání s teplotou 
v předindustriálním období. Tato dohoda z Cancúnu, jež stanoví povinnost, aby průmyslově 
rozvinuté země, které svou činností nastartovaly změnu klimatu, každoročně až do roku 2020 

                                                      
55 RITSCHELOVÁ Iva; Miroslav HÁJEK; Eva TOŠOVSKÁ; Erik GEUSS; Marta ČERNÁ a Tom PASQUARELLO. 
Úvod do politiky životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2003, s. 68. 
56 Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010. ISBN: 
978-92-9213-109-8. 
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
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přispívaly částkou 100 miliard USD rozvojovým zemím, které v důsledku jejich činnosti byly 
také zasaženy.57 
 

1.6.2 Environmentální cíle Evropské Unie 
 

V rovině Evropské unie tvoří základní cíle v environmentální oblasti jednak 
dokumenty primárního práva, například Lisabonská smlouva, potom dokument Evropa 2020 
z roku 2010, dokumenty Zelené knihy – například Ochrana lesů a související informace  
v Evropské unii – příprava lesů na změnu klimatu, akční plány atd. 
 

1.6.2.1 Cíle stanovené ve Smlouvě o Evropské unii 
 

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost nepředstavoval zásadní změny v politice 
životního prostředí. Cíle zůstávají ve stejném významu, tak jak je definuje Hlava XIX Životní 
prostředí ve článku 174 ve Smlouvě o Evropské Unii. 

Environmentální politika Společenství ve svých snahách prosazuje tyto cíle: 
 

 udržování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí; 

 ochrana lidského zdraví; 

 obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů; 

 podpora opatření na mezinárodní úrovni čelících regionálním a celosvětovým 
problémům životního prostředí.(Hlava XIX Životní prostředí, článek 174) 

 
Dále pak politika Společenství směřuje svojí orientaci na vysokou úroveň ochrany, 

přičemž je ale nutné brát v potaz rozdílné podmínky v jednotlivých regionech Společenství. 
Stojí na zásadách, jako například zásada prevence, zásadě, která deklaruje nutnost omezit 
rozšíření škod na životním prostředí již u zdroje a na zásadě refundace škod na životním 
prostředí tím, kdo je způsobil. Jednotlivé zásady jsou více rozebrány v předchozí podkapitole 
Zásady environmentální politiky Evropské unie. 
 

1.6.2.2 Strategie Evropské unie ‚Evropa 2020‘ 
 

Evropská unie se snaží podporovat jednotné řešení společných cílů. V rámci Strategie 
Evropa 2020 si klade za úkol dosáhnout v příštím desetiletí nového růstu. V tomto ohledu 
Evropská unie sleduje pět náležitých cílů, které se týkají kromě změny klimatu a energetiky 
také oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, inovací a sociálního začleňování. Cílem je, aby tyto 
cíle byly dosaženy do roku 2020, přičemž každý členský stát Evropské unie si s ohledem na 
zmiňované oblasti stanoví své vlastní cíle. Výsledek tedy závisí jak na aktivitě Unie jako celku, 
tak na činnosti jednotlivých států.  

                                                      
57 Signály Evropská agentury pro životní prostředí 2010: Biodiverzita, klimatická změna a vy. Evropská agentura 
pro životní prostředí, 2010, s. 17. 
https://www.eea.europa.eu/cs/publications/signaly-eea-2010-biodiverzita-klimaticka-zmena-a-vy-cs 
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 Iniciativy Evropské unie v oblasti životního prostředí a energetiky jsou následující:58 
 

 do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 procent; 

 do roku 2020 zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů o 20 procent; 

 do roku 2020 zlepšit energetickou účinnost o 20 procent. 
 

Aby bylo těchto cílů dosaženo, bude zapotřebí vyvíjet aktivity, které též napomohou  
ke snížení znečištění ovzduší v Evropské unii. Příkladem může být zvýšení energetické 
účinnosti  rozsáhlejší využívání obnovitelných zdrojů. V této souvislosti by potom mohlo dojít  
ke sníženému spalování fosilních paliv, jakožto hlavního zdroje znečištění ovzduší a to by 
znamenalo velký přínos pro životní prostředí.59 
 

Výkyvy klimatu nesouvisí pouze s dopady na životní prostředí, ale má spojitost  
i s lidským zdravím. To může být samozřejmě ovlivněno i skrze další environmentální změny, 
jako je například obrat v kvalitě vody, znečištění ovzduší nebo měnící se charakter počasí. 
V této souvislosti pak může nastat i obrat v zemědělské produkci a změna kvality potravin. 
Odchylky stálosti klimatu mohou mít také za následek narušení udržitelných zásob vody. 
Příkladem nestálosti charakteru klimatu byla vedra v Evropě v roce 2003, která si vyžádala 
své oběti. Na následky veder podlehlo více jak 70 000 lidí. V největším ohrožení jsou staří  
a nemocní lidé, stejně tak jsou více zranitelné sociálně slabší skupiny obyvatelstva. Vědci 
odhadují, že ve dvacátých letech 21. století by na základě změny klimatu mohlo dojít 
k nárůstu úmrtnosti, který by překročil 25 000 obětí ročně.60 
 Propočty říkají, že uvedené cíle v oblasti klimatu a energií rapidně sníží roční náklady 
Evropské unie i jednotlivých států v oblasti znečištění o miliardy EUR a naopak úspory 
v evropských zdravotnických službách by se mohly až šestkrát zvýšit.61 

Cíle Evropské unie spolu navzájem souvisí. Dosažení lepších výsledků ve vzdělání 
pomáhá snižovat nezaměstnanost a chudobu. Větší účast na výzkumu a inovacích 
v hospodářství přispívá k navýšení konkurenceschopnosti a tím i ke zvýšení počtu pracovních 
příležitostí.  

A v neposlední řadě se na zmírnění klimatických změn podílí podpora v podobě 
investic do ekologických zařízení. Dosažení výsledků na úrovni jednotlivých států jim umožní,  
aby mezi sebou navzájem porovnávaly cíle, kterých dosáhly.  

                                                      
58 Signály Evropská agentury pro životní prostředí 2010: Biodiverzita, klimatická změna a vy. Evropská agentura 
pro životní prostředí, 2010. 
https://www.eea.europa.eu/cs/publications/signaly-eea-2010-biodiverzita-klimaticka-zmena-a-vy-cs 
59 Signály Evropská agentury pro životní prostředí 2010: Biodiverzita, klimatická změna a vy. Evropská agentura 
pro životní prostředí, 2010, s. 27. 
https://www.eea.europa.eu/cs/publications/signaly-eea-2010-biodiverzita-klimaticka-zmena-a-vy-cs 
60 Signály Evropská agentury pro životní prostředí 2010: Biodiverzita, klimatická změna a vy. Evropská agentura 
pro životní prostředí, 2010, s. 27. 
https://www.eea.europa.eu/cs/publications/signaly-eea-2010-biodiverzita-klimaticka-zmena-a-vy-cs 
61 Signály Evropská agentury pro životní prostředí 2010: Biodiverzita, klimatická změna a vy. Evropská agentura 
pro životní prostředí, 2010, s. 27. 
https://www.eea.europa.eu/cs/publications/signaly-eea-2010-biodiverzita-klimaticka-zmena-a-vy-cs 
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1.6.2.3 Zhodnocení dosažených cílů šestého akčního programu v rámci životního 
prostředí 
 

Šestý akční program pro životní prostředí (dále jen akční program), byl přijat  
na základě usnesení Evropského parlamentu a Rady v roce 2002 s platností na dobu 10 let, 
čili do roku 2012. Na toto období stanovil strategický rámec pro tvorbu politiky životního 
prostředí. Akční program navazuje ve své strategii na předchozí akční programy,  
jejichž počátky se datují do 70. let 20. století. Cílem šestého akčního programu je dosáhnout: 
 

1) zlepšení v provádění stávající legislativy; 
2) větší integrace otázek životního prostředí do ostatních sektorů; 
3) zlepšení kvality a dostupnosti informací o životním prostředí veřejnosti; 
4) podpora územního plánování a rozhodování; 
5) práce s trhem skrze hospodářské zájmy a zájmy spotřebitelů. 62 

 
Akční program dále stanoví cíle v hlavních prioritních oblastech, jako je: 

 

 boj proti změnám klimatu, kde si klade za cíl ustálit atmosférické koncentrace plynů 
způsobující skleníkový efekt v takové míře, aby nepřivodily nechtěné a nepřirozené 
změny v charakteru zemského podnebí; 

 příroda a biologická rozmanitost, kde se snaží o ochranu přírodních ekosystémů, 
s cílem zastavit ztrátu biologické rozmanitosti nejen v Evropské unii, ale i globálně; 

 životní prostředí a zdraví, tak aby množství škodlivin způsobených lidskou činností 
nevedlo k negativním dopadům na zdraví člověka; 

 trvale udržitelné využívání zdrojů a hospodaření s odpady, tak aby spotřeba jak 
obnovitelných tak neobnovitelných zdrojů nepřesáhla možnosti životního prostředí, 
s cílem snížení spotřeby těchto zdrojů a zlepšení efektivity v jejich využívání.63 

 
Ze závěrečného hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí vyplývá,  

že ačkoli dosažené výsledky jsou kladné, je potřeba, aby členské státy Evropské unie lépe 
aplikovaly právní předpisy Evropské unie. Současným cílem je přejít od nápravy škod na 
životním prostředí k jeho prevenci. Za největší úspěch je pokládáno rozšíření sítě NATURA 
2000. Místa začleněná do této oblasti dnes pokrývají okolo 18 % celkového území členských 
států Evropské unie. Za dalším úspěchem stojí komplexnější pojetí politiky v oblasti chemie 
a opatření politiky v boji s klimatickými změnami. 
 

1.6.3 Švédské cíle politiky životního prostředí 
 

Jak už bylo řečeno v předchozí podkapitole, každý členský stát je v oblasti životního 
prostředí aktivní prostřednictvím své vnitrostátní environmentální politiky a svých 
environmentálních cílů.  

                                                      
62 RITSCHELOVÁ Iva; Miroslav HÁJEK; Eva TOŠOVSKÁ; Erik GEUSS; Marta ČERNÁ a Tom PASQUARELLO.  
Úvod do politiky životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2003, s.  75-76. 
63 RITSCHELOVÁ Iva; Miroslav HÁJEK; Eva TOŠOVSKÁ; Erik GEUSS; Marta ČERNÁ a Tom PASQUARELLO.  
Úvod do politiky životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2003, s.  75-76. 
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Švédsko (respektive nejen Švédsko) je v tomto ohledu považováno za evropskou 
špičku. Svůj hlavní cíl spatřuje především ve změně přístupu nových generací 
k environmentální tématice. Především z nového přístupu může vzejít úspěch a dosažení 
stanovených cílů. Švédsko předpokládá, že nový přístup by mohl být zřejmý v generačních 
mezích. Problém vidí v nezodpovědném přístupu jak lidí, tak společností k problematice 
životního prostředí. Lidé si stále nedostatečně uvědomují důležitost ochrany životního 
prostředí a necítí vůči životnímu prostředí odpovědnost. Z tohoto pohledu je 
nepravděpodobné, aby lidé sami od sebe došli ke změně. Švédsko se snaží prostřednictvím 
svých environmentálních nástrojů a cílů lidi podpořit ke změně jejich životního stylu 
a chování, ke kterému by ale mělo dojít skrze jejich vlastní uvědomění a ne z donucení. 

Švédsko prezentuje svůj stav v oblasti životního prostředí s podporou šestnácti cílů. 
Předpoklad pro jejich splnění je do roku 2020, přičemž cíle v oblasti změny klimatu  
do roku 2050. 16 všeobecných cílů se zabývá problematikou dopadů změn klimatu, čistotou 
ovzduší, toxickými látkami v životním prostředí, kyselými dešti, ochranou ozonové vrstvy  
a ultrafialovým zářením, přirozeným obohacováním vod o živiny, zdravou vodou jezer a řek, 
zdravím půdy a nížinných oblastí s mokřinami, udržitelnými lesy, různorodým ekologickým 
zemědělstvím, horskými oblastmi, rozmanitostí flóry a fauny. Cíle působí motivačně, každý 
z nich obsahuje budoucí přínosy.64 
 

1.7 Možné nástroje politiky životního prostředí 
 

Environmentální politiky členských států Evropské unie se ve způsobech jak 
dosáhnout ochrany životního prostředí navzájem liší. Existuje celá řada jak přímých, tak 
i nepřímých nástrojů. Podle kategorizace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) jsou nástroje děleny následovně:65 
 

 normativní nástroje, například licence, povolení, imisní a emisní limity znečištění, 
výrobní a výrobkové standardy; 

 ekonomické nástroje, jako jsou poplatky, daně, obchodovatelná emisní povolení, 
obchodovatelné limity, environmentální podpory, zálohové systémy a platby za 
čerpání zdrojů; 

 platební povinnosti a kompenzace škod, jež představují pravidla pro platební 
povinnost, kompenzační fondy, povinné pojištění, rozšířená povinnost producenta; 

 vzdělávání a informace, v podobě vzdělávacích kampaní pro širokou veřejnost, šíření 
technických informací, zveřejňování sankčních postihů; 

 dobrovolné nástroje environmentální politiky.66 
 

1.7.1 Normativní nástroje 
 

Normativní nástroje patří mezi nejstarší a dodnes majoritně používanými. Vůči 
znečišťovateli se vymezují například zákazem či omezením v používání některých škodlivých 

                                                      
64 Sveriges miljömål. http://www.sverigesmiljomal.se/ 
65 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 31. ISBN  80-7044-779-6. 
66 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 31. ISBN  80-7044-779-6. 
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látek nebo zákazem či omezením konkrétní činnosti. Po právní stránce se vyznačují tím,  
že určují pravidla chování daného subjektu, zahrnujíce povinnosti subjektu vůči životnímu 
prostředí a také kontrolu, zda došlo k jejich naplnění. V negativním případě mají oprávnění 
vynutit náležité chování zákonem, to znamená, že pokud nejsou na straně znečišťovatele 
splněny dané povinnosti, potom je vystaven odpovídajícím sankcím.  

Tento typ přímé regulace se uplatňuje v řešení naléhavých a neodkladných situací 
v rámci životního prostředí a v tomto smyslu byl do značné míry využíván v sedmdesátých  
a v osmdesátých letech 20. století. 67 
 

1.7.2 Ekonomické nástroje 
 

Ekonomické nástroje jsou ze současných dostupných environmentálních nástrojů asi 
nejhojněji využívány. Jejich cílem v rámci národních politik je, aby si znečišťovatel v podstatě 
uvědomil, zda je pro něj finančně výhodné životní prostředí nadále znečišťovat  
a tudíž platit za to poplatky, anebo jestli by nebylo například výhodnější investovat do 
nových ekologičtějších technologií a tím se i vyhnout sankcím. Z tohoto důvodu jsou 
ekonomické nástroje vesměs považovány v politikách Evropské unie za výhledově užitečnější 
a z hlediska efektivity nejúčinnější. 68 
 

1.7.2.1 Dělení ekonomických nástrojů 

 

Dle klasifikace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se ekonomické 
nástroje dělí následovně: 
 

 na poplatky za znečišťování životního prostředí, jejichž prostřednictvím si má 
znečišťovatel uvědomit výhody v podobě investice do ekologičtějších technologií, 
případně jiných prostředků k zamezení znečišťování, oproti placení poplatků za 
znečištění; 

 na poplatky za využívání přírodních zdrojů; 

 na uživatelské poplatky, skrze které by měl uživatel přijít o finanční výhodu, pokud si 
zakoupí levnější, ale ekologicky méně šetrný produkt; 

 na daně, přičemž některé členské státy Evropské unie již k prosazování daní 
přistoupily a to především co se týče užívání primární energie a emisí oxidu uhličitého 
(CO2); 

 na sankční platby vyskytující se v podobě pokut a jiných sankcí za nedodržování 
uzákoněných povinností, též za účelem motivace, ve smyslu odrazení od porušování 
zákonem stanovených povinností; 

 na daňové úlevy, vyskytující se na některé v rámci ekologie šetrné výrobky, případně 
pohonné hmoty, jako využívání bioplynu a bionafty, nebo v případě provozu 
ekologicky prospěšných činností zaměřených na obnovitelné zdroje výroby energie; 

                                                      
67 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 31. ISBN  80-7044-779-6. 
68 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 31. ISBN  80-7044-779-6. 
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 na finanční podpory, kdy příkladem může být odměna podniku za využívání 
šetrnějších technologií, nebo v případě výstavby lesních cest či zajištění 
protilavinových opatření, jakožto poskytnutí veřejných statků, kdy samotný vlastník 
by těžko realizoval takové záměry;  

 na úlevy, jež mohou v praxi znamenat podmíněný odklad v placení poplatků, který je 
konkrétně v případě vypouštění škodlivých látek do ovzduší vázán na uvedení 
emisního zařízení do provozu; 69  

 na depozitně refundační systémy, týkající se například zálohování vratných lahví  
a obalů; 

 na obchodovatelná emisní povolení. Obchodování s emisemi představuje první 
mezinárodní systém na světě zavedený Evropskou unií, který byl přijat na základě 
inovačních opatření v rámci dodatkového kjótského protokolu k Rámcové úmluvě 
Organizace spojených národů o změně klimatu. Emisní systém byl zahájen počátkem 
roku 2005. V oblasti cílů životního prostředí umožňuje lépe dostát požadavkům 
stanovených v rámci kjótského protokolu a dále i v dosažení cílů obsažených ve 
strategii Evropa 2020, spojených taktéž se snižováním emisí skleníkových plynů. 
Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (dále jen systém) účtuje poplatky 
za každou tunu vypuštěného uhlíku a tak se zároveň snaží motivovat společnosti, aby 
se výdaji spojenými s emisemi více zabývaly a používaly propracovanějších metod 
řešení ve snaze bojovat proti změnám klimatu. 
 
V praxi to znamená, máme-li společnost, která ročně vypustí například 100 000 tun 

CO2, od vlády dostane 95 000 povolenek na emise, tak jí zbývá vyřešit problém pokrytí 
zbylých 5 000 tun emisí. Má na výběr, buď sníží své emise o 5 000 tun, anebo porovná 
náklady na snížení emisí s tržní cenou povolenek. Systém je tedy založen na co nejúčinnějším 
využití dostupných technologií. Emise jsou prioritně sníženy tam, kde to činí nejmenší 
náklady.70 

 
1.7.3 Platební povinnosti a kompenzace škod  

 
Jinak můžeme tento nástroj také formulovat jako právní odpovědnost za škody 

způsobené znečišťováním životního prostředí. Pokud tedy subjekt environmentálního práva 
zapříčiní škody na životním prostředí, nebo v případě vzniku škody třetímu subjektu a to opět 
v důsledku znečištění, potom musí znečišťovatel hradit výlohy za vzniklé škody a za jejich 
nápravu. Na základě zkušeností jiných členských států Evropské unie je zřejmé, že uplatnění 
tohoto nástroje se jeví jako nejúčelnější, zvláště, jedná-li se o takový podnikatelský subjekt, 
který svou činností může způsobit škody na životním prostředí. V souvislosti s takovou 
činností se jedná hlavně o nakládání s nebezpečnými látkami, odpady, případně geneticky 
modifikovanými organismy a jinými aktivitami, jež v sobě skrývají možná rizika.  

Za příklad lze uvést Švédsko, kde se odpovědnost oproti jiným zemím uplatňuje velmi 
striktně. Nezáleží na tom, zda je znečišťovateli prokázáno zavinění na vzniklých škodách či 
zanedbání jeho povinností, ale znečišťovatel je odpovědný za škody i v případě, vzniknou-li 
                                                      
69 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 34-35. ISBN  80-7044-779-6. 
70 KÖNIG Petr; Lubor LACINA; Jan OSTŘIŽEK; Jan PŘENOSIL a Jan STREJČEK. Učebnice evropské integrace. Praha: 
Barrister and Principal, 2006; 2007, s. 225. 
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za normálního provozu a došlo k nim i přes dodržení standardních postupů. Naopak 
v Německu panuje jiná situace. Zde je povinnost nést náklady za vzniklé škody založena  
na tom, zdali se vzniklé škody dotknou lidského zdraví nebo soukromého majetku. Ve Finsku 
je uplatněna objektivní odpovědnost v případě, prokáže-li se alespoň padesátiprocentní 
spojitost daného znečištění a aktivity.71 
 

1.7.4 Vzdělání a informace 
 

Zvyšování veřejného povědomí o záležitostech v oblasti životního prostředí by mělo 
být nedílnou součástí všedního života. Jen pokud bude veřejnost dostatečně srozuměna 
s environmentálními otázkami, tak aby je chápala a cítila se za ně odpovědná, tak potom 
může učinit kroky, které povedou například k jejich vlastní proměně chování vůči životnímu 
prostředí. Environmentální vzdělávání a výchova si tedy zasluhují nemalou pozornost, stejně 
tak dostupnost ucelených informací o životním prostředí včetně jeho stavu a výhledů  
do budoucnosti by mělo být samozřejmostí. „Právo veřejnosti na informace o životním 
prostředí zajišťující přístup k informacím je podstatným předpokladem účasti veřejnosti  
na rozhodování“.72 
 

1.7.5 Dobrovolné nástroje politiky životního prostředí  
 

V současné době hlavní úsilí států představuje plnění cílů v rámci trvale udržitelného 
rozvoje a to zejména s pomocí strategie prevence. Základem použití principu prevence je 
předem získat informace o možném negativním vlivu některé činnosti na životní prostředí. 
Takové informace nám může poskytnout například posuzování vlivů na životní prostředí  
 

Do dobrovolných nástrojů environmentální politiky můžeme zařadit73: 
 

 jednostranné závazky znečišťovatelů; 

 vyjednané dohody; 

 veřejné dobrovolné programy. 
 

Součástí dobrovolných programů a zároveň prostředkem informování veřejnosti je 
označování výrobků. Stát stanovením standardů pro označení ekologicky šetrných výrobků 
tzv. ecolabelling může informovat spotřebitele o ekologické kvalitě zboží a tím ovlivnit 
chování spotřebitele.74  

Dalším z dobrovolných programů je národní program čistší produkce. Tato 
mezinárodní deklarace vznikla pod záštitou Programu životního prostředí Organizace 
spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) v roce 1998. V České 
republice nabyla platnost o rok později. Ze strany programu se jedná o soustavnou podporu 
v rámci strategie prevence životního prostředí. Snaží se o maximalizaci efektivnosti výroby, 
produktů a služeb v rámci ochrany životního prostředí, s cílem minimalizovat negativní 

                                                      
71 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 43-44. ISBN  80-7044-779-6. 
72 MEZŘICKÝ Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha, 2005, s. 72. 
73 MEZŘICKÝ Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha, 2005, s. 46. 
74 MEZŘICKÝ Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha, 2005, s. 72-73. 
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dopady na životní prostředí a člověka. Předpokládá účinnější využívání zdrojů, omezení nebo 
úplné vyloučení životnímu prostředí nebezpečných látek a zabývá se předcházením vzniku 
odpadů a prevencí znečištění u zdroje, přičemž hlavním nástrojem je používání nejlepších 
dostupných technologií.75 
 

1.7.5.1 Systém environmentálního řízení 
 

Těmto programům daly za vznik události týkající se velkých environmentálních 
nehod, za něž musely podniky vyplatit nemalé škodné. Následkem toho začaly vyspělé 
průmyslové podniky severní Ameriky a Evropy zřizovat podnikové audity zaměřující se na 
dodržování environmentálních standardů. Později se podniky začaly orientovat na rozvoj 
vlastních environmentálních systémů. 

Prostřednictvím podnikové ochrany životního prostředí (Eko Management and Audit 
Scheme, EMAS) se dostává v podnicích zaměstnancům zlepšení dostupnosti informací 
v podobě zpráv o účinku podnikových aktivit na životní prostředí. Koncept EMAS bylo přijat  
na základě Nařízení Rady EHS č. 1836/1993 v roce 1993 a vstoupilo v platnost téměř o dva 
roky později. Smyslem podnikového managementu EMAS je soustavně usilovat o zlepšení 
vlivu činnosti společnosti na životní prostředí. Prostřednictvím EMAS mohou registrované 
společnosti využívat dle jejich orientace různá loga. Česká republika se do systému zapojila 
přijetím Nařízení Rady ES dle č. 1836/1993 v roce 1998.  

Do systému environmentální řízení spadají současně normy mezinárodní organizace 
pro standardizaci, normy ISO řady 14000. Technická komise ISO TC 207 připravuje  
a kontroluje normy ISO řady 14000.76 
 

1.7.6 Posuzování vlivů na životní prostředí 
 

Rozvoj hospodářství ve 2. polovině 20. století znamenal nárůst znečištění životního 
prostředí. Výsledkem bylo zvýšení zájmu o životní prostředí ze strany vlád a také nutnost 
zavést opatření, která by napomohla této skutečnosti dále předcházet. Posuzování vlivů  
na životní prostředí se dá tedy formulovat jako legislativní opatření k zajištění řízení ochrany 
životního prostředí. Účastníky aplikace Posuzování vlivů na životní prostředí jsou jak členské 
státy Evropské unie, tak i jiné státy pod záštitou Mezinárodní organice pro ochranu životního 
prostředí při Organizaci spojených národů (Program životního prostředí Organizace 
spojených národů).  

V České republice je proces posuzování vlivů na životní prostředí realizován na 
základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

Jádrem posuzování vlivů na životní prostředí je posuzování dopadů či vlivů plánovaných 
záměrů a jejich návrhů na životní prostředí na základě hloubkové analýzy možného působení těchto 
záměrů na životní prostředí. Cílem procesu je zjistit, definovat a celkově vyhodnotit možné působení 
plánovaných záměrů na životní prostředí a lidské zdraví, včetně zahrnutí všech určujících souvislostí, 
za účelem minimalizace negativních dopadů samotné realizace na životní prostředí. 

                                                      
75 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 48. ISBN  80-7044-779-6. 
76 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 47-49. ISBN  80-7044-779-6. 
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V kontextu posuzování vlivů na životní prostředí jsou posuzovány zejména velké 
projekty týkající se výstavby nových komunikací, výrobních hal, nákupních center, těžby 
nerostných surovin a mnohé další. Podstatou věci je, že posuzování vlivů připravovaných 
záměru musí vždy proběhnout ještě před uskutečněním realizace samotného záměru, ještě 
před tím, než dá například stavební úřad povolení ke stavbě. Povolující úřad musí čekat na 
výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí, sám nemůže rozhodnout 
o povolení. 

 
1.7.6.1 Česká informační agentura pro životní prostředí  

 
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) se dlouhodobě zabývá 

vědeckovýzkumnou činností, která obsahuje oblast průřezového zkoumání životního 
prostředí z pohledu lékařských, sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd. 
 Výzkum je zaměřen: 
 

 na vývoj metodik a postupů v oblasti informačních systémů o znečištění životního 
prostředí; 

 na výzkum nových interakcí a metod hodnocení životního prostředí; 

 na vývoj a výzkum postupů dat o životním prostředí, včetně dálkového průzkumu 
Země; 

 na vývoj prostorově simulačních modelů a analytických nástrojů životního prostředí  
a socioekonomické sféry. 

 
Počátkem 70. let XX. století byla považovanou informační agenturou pro životní 

prostředí Výpočetní a experimentální laboratoř (VEL), která byla v 70. letech XX. století 
nahrazena Racionální a experimentální laboratoří (REL). Tato laboratoř se zabývala prodejem 
strojového času a programováním. 

Po vzniku Ministerstva životního prostředí v lednu 1990 bylo z Racionální 
a experimentální laboratoře vytvořeno Centrum ekologických informací (CEI), jejímž cílem 
bylo vytvářet Jednotný informační systém o životním prostředí v České republice. 

K 1. dubnu 1992 původní Centrum ekologických informací změněné na Český 
ekologický ústav (ČEU) se v roce 2005 na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 
přeměnilo na CENIA, Českou informační agenturu. CENIA pracuje jako státní příspěvková 
organizace Ministerstva životního prostředí. Její logo pampelišky vystihuje důležité poslání: 
být centrem informací, které mají pevný základ, ale snadno se rozšiřují. 

Hlavním úkolem agentury CENIA je poskytování informací z oblasti životního 
prostředí nejlépe tak, aby pro všechny občany České republiky byl zajištěn přístup 
k informacím v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí. 
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1.7.8 Finanční nástroje regionální politiky a politiky životního prostředí Evropské 
unie – programové období 2006-2013 
 

S postupným rozšiřováním Evropské unie se zvyšovaly disparity mezi jednotlivými 
státy a jejich regiony. Kohezní politika postupně získávala na významu, považována za oblast 
s největším podílem a objemem finančních prostředků určených pro podporu nějakým 
způsobem znevýhodněných regionů. Počátkem 80. let 20. století finanční podpora pro oblast 
regionální politiky činila okolo 10 % z celkové výše rozpočtu Společenství. Koncem 80. let 
20. století už podíl činil téměř 20 % celkového rozpočtu Společenství. V roce 1988 reforma 
rozpočtu Společenství konečně stanovila základní finanční rámec pro účel strukturálních 
fondů. 77  

Maastrichtská smlouva v roce 1993 definovala regionální politiku za podstatný cíl 
činnosti Evropské unie. Finanční alokace politiky soudržnosti od té doby pokrývají zhruba 
třetina celkového rozpočtu Evropské unie, po Společné zemědělské politice jde o druhý 
největší výdaj Evropské unie. 78 
 

1.7.8.1 Vznik strukturálních fondů 
 

K zajištění fungování regionální politiky byly vytvořeny strukturální fondy. Nejstarší  
ze strukturálních fondů je Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF), vytvořený 
v rámci Římské smlouvy v roce 1957. Fond slouží prioritně k podpoře zaměstnanosti ve 
členských státech Evropské unie. Největším fondem, co se týká objemu finančních 
prostředků a v současné době také nejvýznamnějším fondem, je Evropský fond regionálního 
rozvoje (European Regional Develoment Fund, ERDF) založený roku 1975, jehož 
prostřednictvím dochází k podpoře nejvíce zaostalých regionů.79 
 

Smlouva z Nice ve článku 160 konkrétně formuluje cíl Evropského fondu regionálního 
rozvoje, ve smyslu „... podporovat hospodářskou a sociální soudržnost nápravou hlavních 
regionálních rozdílů a účastí na rozvoji a přeměně regionů. ... rovněž přispívá na podporu 
trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí."80 

Posledním a zároveň nejmladším z fondů je Fond soudržnosti neboli Kohezní fond 
(Cohesion Fund). Kohezní fond není považován přímo za strukturální fond, neboť jeho 
podpora se zaměřuje přímo na členské státy, nikoli regiony, přičemž, finanční alokace je 
směřována do členských států Evropské unie s nižší než celkovou průměrnou unijní 
hospodářskou produktivitou. Hlavní finanční alokace fondu soudržnosti putují na rozsáhlé 
projekty v dopravě a v životním prostředí. Samotné členské státy by nebyly schopné 
realizovat takto finančně náročné projekty bez unijní pomoci, která tímto také přispívá 
k jejich rozpočtové stabilizaci.  
                                                      
77 HÁJEK, Oldřich; NOVOSÁK, Jiří. Kohezní politika v širších souvislostech, Žilina: Georg, 2010, s. 96. 
ISBN 978-80-89401-19-2. 
78 MIROVSKÝ Ondřej. Regionální politika Evropské unie a priority strany zelených. In: Budoucnost Evropské unie 
a zelená politika (Václav NEKVAPIL, Ed.), Praha: Heinrich Böll Stiftung, 2007. ISBN 978-80-239-9345-5, s. 33. 
https://docplayer.cz/2140695-Budoucnost-evropske-unie-a-zelena-politika.html 
79 KÖNIG Petr; Lubor LACINA; Jan OSTŘIŽEK; Jan PŘENOSIL a Jan STREJČEK. Učebnice evropské integrace. Praha: 
Barrister and Principal, 2006; 2007, s. 232. 
80 Evropský fond pro regionální rozvoj. Evropská komise  
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/cs/funding/erdf/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/cs/funding/erdf/
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V souvislosti s financováním kohezní politiky je nutné zmínit Evropskou investiční 
banku, jako zvláštní formu poskytování podpory v podobě dluhových úvěrů na určené 
projekty.81 

 
1.7.8.2 Cíle a finanční alokace kohezní politiky pro programový rámec 2007-2013 

 
Současná kohezní politika je naplňována pomocí strukturálních fondů a fondu 

kohezního. Současné programové období kohezní politiky 2007-2013 je pokryto necelými  
36 % z celkového rozpočtu Evropské unie. Z celkové sumy 308 miliard je v rámci prvního cíle 
konvergence rozprostřen největší objem finančních prostředků, 81,5 % a to konkrétně 
v oblasti podpory ekonomického růstu regionů a podpory zaměstnanosti. Druhým cílem je 
regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, jejíž finanční alokace pokrývají  
16 % rozpočtu fondů a zaměřují se na inovaci, udržitelný rozvoj a vzdělávání. Zbylých  
2,5 % odčerpává cíl Evropské územní spolupráce, který se momentálně soustřeďuje  
na přeshraniční a mezinárodní spolupráci. 82 

Je patrné rozložení finanční alokace regionální politiky v programovém období 2007-
2013 ve prospěch „nových členských států“ Evropské unie a to především v rámci cíle 
Konvergence. Ze „starých členských zemí“ Evropské unie v rámci cíle Konvergence nejvíce 
čerpá Řecko a Portugalsko, naopak Švédsko, Finsko, Irsko nebudou čerpat v tomto období 
v oblasti cíle Konvergence vůbec.  

Pro finanční podporu daného státu nebo regionu ze strukturálních fondů a fondu 
kohezního jsou směrodatná tzv. hodnotící kritéria. Mezi ně patří například ekonomické 
ukazatele jako hrubý domácí produkt daného státu (HDP), průměrná míra nezaměstnanosti 
za poslední 3 roky, zjevný pokles zaměstnanosti v daném sektoru a mnohá jiná. Mezi jiná než 
ekonomická kritéria pro získání podpory řadíme i stav vykazující výrazně poškozené životní 
prostředí.83 
 

 Zaostávající regiony  Nezaostávající regiony  

1. Doprava (26 %) Výzkum, technologie, inovace (22 %) 

2. Ochrana životního prostředí (16 %) Aktivní politika zaměstnanosti (15 %) 

3. Výzkum, technologie, inovace (13 %) Adaptabilita na trhu práce (10 %) 

4. Lidský kapitál (8 %) Sociální inkluze znevýhodněných (9 %) 

5. Sociální infrastruktura (6 %) Lidský kapitál (8 %) 

 
Tabulka: Pět témat s nejvyšším podílem finanční alokace kohezní politiky 

v zaostávajících a nezaostávajících regionech.  
 

                                                      
81 KÖNIG Petr; Lubor LACINA; Jan OSTŘIŽEK; Jan PŘENOSIL a Jan STREJČEK. Učebnice evropské integrace. Praha: 
Barrister and Principal, 2006; 2007, s. 232-233. 
82 MIROVSKÝ Ondřej. Regionální politika Evropské unie a priority strany zelených. In: Budoucnost Evropské unie 
a zelená politika (Václav NEKVAPIL, Ed.), Praha: Heinrich Böll Stiftung, 2007. ISBN 978-80-239-9345-5, s. 34. 
https://docplayer.cz/2140695-Budoucnost-evropske-unie-a-zelena-politika.html 
83 HÁJEK, Oldřich; NOVOSÁK, Jiří. Kohezní politika v širších souvislostech, Žilina: Georg, 2010, s. 69. 
ISBN 978-80-89401-19-2. 
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1.7.8.3 Nedostatky v řešení problémů 
 
V souvislosti s ekonomickými hodnotami zaznívají kritiky ve smyslu zavádějícího 

ukazatele kterým je hrubý domácí produkt, jehož vysoká hodnota nemusí nutně vykazovat 
vyspělost regionu ve všech směrech. Vysoká hodnotou hrubého domácího produktu totiž 
ještě nezaručuje vyspělost dané společnosti, co se týká environmentálního vnímání.  

Další problematika je spojená, zda jsou finanční alokace směřující do podpory daných 
sektorů opravdu na místě. Mnoha státům bývá v této souvislosti vytýkáno, že podpory 
strukturálních fondů a fondu kohezního se potýkají s neefektivitou. Příkladem může být 
podpora v oblasti dopravy, přičemž největší dotace jsou věnovány rozvoji silniční 
infrastruktury, kde právě automobilová doprava vykazuje největší podíl na produkci 
škodlivých látek a řadu jiných negativních vlivů na životní prostředí.  

Jinou znepokojující skutečností poukazující na další nedomyšlené řízení dotací je fakt, 
že dotace na projekty v environmentální oblasti se také míjí účinkem. V tomto případě bývá 
kritizován nedostatečný důraz na prevenci a na podstatu zachytit možné škody na znečištění 
co nejblíže ke zdroji. Dotace místo toho směřují do čističek odpadních vod, spaloven odpadu 
atd. 84  
 

1.8 Důležité celosvětové instituce a mezinárodní organizace působící v oblasti 
politiky životního prostředí 
 

Na úrovni jednotlivých států působí z hlediska institucionálního zajištění ochrany 
životního prostředí, ministerstva životního prostředí. Kromě jednotlivých ministerstev  
po jejich boku fungují agentury pro životní prostředí, které se od ministerstev odlišují svou 
odbornou činností zaměřenou na sledování situace v environmentální oblasti a na základě 
zjištěných hodnot vypracovávají návrhy zákonů. 85 

Vzhledem k vysokému nárůstu environmentálních problémů, jež svým rozsahem 
ohrožují sousední státy, nebo jejichž dopad je dokonce globálního charakteru, existuje 
v oblasti ochrany životního prostředí řada nadnárodních organizací. Tyto organizace mají  
za úkol předávání informací a celkově dohlížejí na plnění příslušných opatření, která by měla 
vést k ekologičtějšímu hospodářskému rozvoji.  

Mezi nejdůležitější světové organizace vládního charakteru patří Organizace 
spojených národů. Protože v době jejího vzniku v roce 1945 nebyla ochraně životního 
prostředí věnovaná taková pozornost jako dnes, tudíž ani nebyla tato problematika formálně 
zahrnuta v cílech Organizace spojených národů. Nicméně v dnešní době existuje řada orgánů 
a institucí Organizace spojených národů globálně se zabývající environmentálními problémy. 
Hlavní institucí Organizace spojených národů, zabývající se výlučně mezinárodní ochranou 
životního prostředí, je Program Organizace spojených národů pro životní prostředí (United 
Nations Environment Programme; UNEP), který vznikl v návaznosti na první mezinárodní 
konferenci Organizace spojených národů věnující se ochraně životního prostředí v roce 1972. 
Mezi základní aktivity Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí patří 
monitoring stavu životního prostředí, vyhodnocování vlivů na životní prostředí včetně 

                                                      
84 MIROVSKÝ Ondřej. Regionální politika Evropské unie a priority strany zelených. In: Budoucnost Evropské unie 
a zelená politika (Václav NEKVAPIL, Ed.), Praha: Heinrich Böll Stiftung, 2007. ISBN 978-80-239-9345-5, s. 33. 
https://docplayer.cz/2140695-Budoucnost-evropske-unie-a-zelena-politika.html 
85 MEZŘICKÝ Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha, 2005, s. 111. 
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prevenčních opatření jako je včasné varování, harmonizace environmentálních politik 
jednotlivých států, přenos technologií a cílená pomoc Africe. 86 

O dvacet let později z iniciativy druhé konference Organizace spojených národů byla 
založena Komise Organizace spojených národů pro trvale udržitelný rozvoj, která se 
prioritně zabývá realizací Agendy 21. 

Další významnou organizací je Světový svaz ochrany přírody z roku 1948. Tato 
organizace má sídlo ve Švýcarsku a jejím cílem je zlepšení spolupráce v oblasti ochrany 
životního prostředí s jinými důležitými orgány a institucemi jako je například Světová banka. 
Svou činnost zaměřuje zejména na správu a zřizování chráněných území na celosvětové 
úrovni.  
Světový fond ochrany přírody sídlí stejně jako Světový svaz na ochranu přírody  
ve švýcarském Glandu. Je největší světovou nevládní organizací na ochranu přírody. 
Prostřednictvím fondu dochází k financování projektů, jejichž cílem je především ochrana 
ohrožených druhů zvířat, potírání nelegální činnosti spojené s obchodováním s chráněnými 
druhy rostlin a živočichů a dále pak podpora v oblasti vzdělávání a výzkumu. 

Podstatnou součástí aktivit v rámci ochrany životního prostředí je zajištění a výměna 
informací. Tuto službu celosvětově zajišťuje síť Infoterra. 87  

Co se týče informování a celkového zlepšování povědomí veřejnosti v otázkách 
životního prostředí, zde hrají nezanedbatelnou roli environmentální nevládní organizace. 
Nevládní organizace se tedy snaží nejen o zlepšení veřejného povědomí, ale jejich úkolem je 
také sledovat aktivity státních a veřejných institucí a orgánů za účelem zlepšení efektivity 
v aplikaci environmentálního práva a jeho srozumitelnosti. Náležitá znalost environmentální 
legislativy a s ní spojených otázek je zásadní pro ochranu životního prostředí. 
Environmentálně znalá veřejnost může fungovat jako ochránce smluv, protože Evropská 
Komise není schopná kontrolovat dodržování legislativy na místní úrovni v jednotlivých 
státech.88  

Světový program ochrany životního prostředí poskytuje dotace na financování 
programů rozvojových zemí a zemí s transformující se ekonomikou. Dotace jsou prioritně 
směřovány do následujících oblastí: „ Ochrana biologické rozmanitosti, ochrana ozonové 
vrstvy, na ochranu před klimatickými změnami a ochranu mezinárodních toků a moří.“ 89 
 

                                                      
86 RITSCHELOVÁ Iva a kolektiv. Politika životního prostředí, vybrané kapitoly: Environmentální management 9, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, s. 123-125. ISBN  80-7044-779-6. 
87 RITSCHELOVÁ Iva; Miroslav HÁJEK; Eva TOŠOVSKÁ; Erik GEUSS; Marta ČERNÁ a Tom PASQUARELLO.  
Úvod do politiky životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2003, s.  54-55. 
88 KUŽVART, Petr. Evropská unie a ochrana životního prostředí očima nevládních organizací. Společnost pro 
trvale udržitelný rozvoj, 1998. http://stuz.cz/Zpravodaje/Zpravodaj991/evropska_unie.htm 
89 RITSCHELOVÁ Iva; Miroslav HÁJEK; Eva TOŠOVSKÁ; Erik GEUSS; Marta ČERNÁ a Tom PASQUARELLO.  
Úvod do politiky životního prostředí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2003, s.  54-55. 
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1.9 Evropská agentura pro životní prostředí  
 

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) byla 
zřízena na základě nařízení Rady Evropského hospodářského společenství v roce 1990, a svojí 
činnost započala v roce 1994. Evropská agentura pro životní prostředí, patří mezi 
nejvýznamnější agentury Evropské unie zabývající se problematikou životního prostředí. 
V současné době členská základna Evropské agentury pro životní prostředí zahrnuje 32 zemí 
a se 6 dalšími zeměmi Agentura spolupracuje.  

Na základě monitoringu Evropské agentury pro životní prostředí poskytuje nezávislé 
informace o stavu životního prostředí, o které se zajímají především Evropská Komise, 
Evropský Parlament, Evropská Rada a členské státy.90 

Evropská agentura pro životní prostředí v tomto smyslu usiluje, aby poskytnuté 
informace byly co nejaktuálnější a mohly tak přispět k plnění trvale udržitelného rozvoje  
a k celkovému zlepšení stavu životního prostředí v Evropě. Výsledky svých aktivit Evropská 
agentura pro životní prostředí každoročně shrnuje ve zprávě Evropské životní prostředí 
– Stav a výhled (The European Environment – State and Outlook, SOER). Zpráva je 
celoevropskou zprávou a její funkce spočívá v doplnění informací národních zpráv 
jednotlivých členských států. Za tímto účelem Evropská agentura pro životní prostředí 
shromažďuje od jednotlivých států informace týkající se stavu životního prostředí a na jejich 
základě pak provede celkové zhodnocení na celoevropské úrovni.91 Další publikace 
každoročně sdělující aktuální problematiku jsou Signály. Svými poutavými příběhy z celého 
světa by měly čtenáře přivést k hlubšímu zamyšlení nad současnou globální problematikou 
v oblasti životního prostředí.92  
 

1.9.1 Zpráva SOER 2010 
 

Zpráva SOER 2010 informuje o pokrocích, kterých bylo dosaženo v porovnání 
s minulým rokem a zároveň sděluje, jaké jsou výhledy do budoucna. Ve zprávě jsou tímto 
způsobem promítnuty závěry a shrnutí ze všech 38 zainteresovaných zemí. Nejnovější zpráva 
oproti zprávě předchozí uvádí pokrok ve zlepšeném chápání vzájemné propojenosti 
environmentální složky a tzv. globálními megatrendy, jako je například klimatická změna, 
úbytek biologické rozmanitosti, nárůst počtu obyvatel a migrace obyvatel do měst, 
neuvážené plýtvání surovinami a mnoho dalších. Jako nápomocné příležitosti pro vyvarování 
se budoucích rizik uvádí například shromažďování specifických informací o životním 

                                                      
90 About Us. European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/about-us 
91 Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010, 
s. 13-17. ISBN: 978-92-9213-109-8. 
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
92 Globalisation Environment-and you: Signals 2011. European Environment Agency.  
http://www.eea.europa.eu/cs/publications/globalisation-environment-and-you-signals-2011 
Členskými státy Evropské agentury pro životní prostředí jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Kypr, Německo, Maďarsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko. Spolupracujícími zeměmi je šest zemí 
Západního Balkánu: Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Severní Makedonie, Černá Hora a Srbsko. 
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prostředí, zlepšování informačních technologií, zlepšování aplikace a dodržování základních 
principů politiky životního prostředí, zejména těch prevenčních.93 
 
 SOER se skládá ze čtyř klíčových posouzení:94 
 

 posouzení 13 klíčových evropských témat; 

 posouzení vlivu globálních megatrendů na evropské životní prostředí; 

 analýza stavu životního prostředí ve 38 zainteresovaných zemí; 

 celkový posudek na základě výše uvedených činností a aktivit Evropské agentury pro 
životní prostředí. 

                                                      
93 Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010, 
s. 13-17. ISBN: 978-92-9213-109-8. 
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
94 Evropské životní prostředí, Stav a výhled 2010. Evropská agentura pro životní prostředí, 23. XI. 2010. ISBN: 
978-92-9213-109-8. 
https://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav; 
https://www.eea.europa.eu/soer/o-zprave-soer-2010 
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2. Program NATURA 2000 
 

2.1 Vysvětlení pojmu a vznik NATURA 2000 
 

Pojem NATURA 2000 označuje soustavu chráněných území v jednotlivých členských 
státech Evropské unie, přičemž se jedná o ochranu evropsky nejcennějších území s výskyty 
jednotlivých volně žijících druhů živočichů a divoce rostoucích rostlin evropského významu. 
V současné době území NATURA 2000 pokrývá téměř 20 % celkového území Evropské unie, 
z toho okolo 18 % náleží pevnině, zbytek tvoří moře. V tomto ohledu se Evropská Komise 
nechala slyšet, že současný stav ochrany vzácných druhů fauny a flory nedosahoval nikdy 
předtím takových výsledků a na toto konto přispěl svým výrokem i evropský komisař pro 
životní prostředí Janez Potuznik: „Chráníme-li přírodu, chráníme zároveň sebe.“ 95 

Systém NATURA 2000 vznikl na základě dvou evropských předpisů, konkrétně na bázi 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
„směrnice o stanovištích“ 92/43/EHS z roku 1992 a směrnice o ochraně volně žijících ptáků 
„směrnice o ptácích“ 79/409/EHS, která vešla v platnost již v roce 1979.96 

Článek 3 „směrnice o stanovištích“ 92/43/EHS říká:„ Pod názvem NATURA 2000 bude 
vytvořena spojitá evropská ekologická síť zvláštních oblastí ochrany. Tato síť složená z lokalit 
s přírodními stanovišti uvedenými v příloze I a stanovišti druhů uvedenými v příloze II umožní 
zachovat příslušné typy přírodních stanovišť a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany nebo popřípadě umožní tento stav 
obnovit. Síť NATURA 2000 zahrne i zvláště chráněná území označená členskými státy podle 
směrnice 79/409/EHS.“97 
 

 
 

Ilustrace: Logo evropského systému NATURA 2000.98  
 

2.2 Členění oblastí NATURA 2000  
 

Podle „směrnice o stanovištích“ 92/43/EHS dochází po složité proceduře na národní  
i evropské úrovni k vyhlašování evropsky významných lokalit (EVL), jejichž účelem je na 
základě směrnicí vymezených opatření chránit tyto přírodní stanoviště a umožnit volně 

                                                      
95 Téměř pětinu území EU tvoří chráněné oblasti sítě Natura 2000. Novinky.cz, 18. I. 2011. 
http://www.novinky.cz/veda-skoly/222586-temer-petinu-uzemi-eu-tvori-chranene-oblasti-site-natura-
2000.html 
96 Co je NATURA 2000? Agentura pro ochranu životního prostředí; Ministerstvo životního prostředí České 
republiky. http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1817&akce=&ssHledat 
97 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů  
a planě rostoucích rostlin, 2007.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:CS:PDF 
98 Einführung – was ist NATURA 2000. Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
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žijícím druhům živočichů a planě rostoucím rostlinám jejich přežití. Seznam těchto přírodních 
stanovišť a evropsky chráněných druhů je obsažen v příloze směrnice o stanovištích. 

Na základě „směrnice o ptácích“ 79/409/EHS potom dochází k vyhlašování  
tzv. ptačích oblastí (dále jen PO), jinak řečeno také oblastí zvláštní ochrany, jež mají 
poskytnout potřebnou ochranu na tomto území žijícím ptákům, pro jejich bezpečné přežití  
a rozmnožování.99 
 

Článek 1 odstavec 1-3 směrnice 79/409/EHS konkrétně definuje předmět ochrany 
takto: „Tato směrnice se týká ochrany všech druhu ptáků přirozeně se vyskytujících ve volné 
přírodě na evropském území členských státu, na něž se vztahuje Smlouva. Zahrnuje ochranu, 
péči o tyto druhy a jejich kontrolu a stanoví pravidla pro jejich využívání. Vztahuje se na 
ptáky, jejich vejce, hnízda a stanoviště. Tato směrnice se nevztahuje na Grónsko.“ 
 Článek 2 ukládá členským státům přijmout nezbytná opatření: „aby populace druhů, 
uvedených ve článku 1, byly zachovány na úrovni nebo přivedeny na úroveň, která odpovídá 
zejména ekologickým, vědeckým a kulturním požadavkům, přičemž budou brát v úvahu 
hospodářské požadavky a požadavky rekreace.“ 
 Článek 3 ve 2 odstavci definuje konkrétní opatření, která musí členské státy přijmout 
pro obnovu biotopu a stanovišť: „zřizování chráněných území, řízenou péči o prostředí  
v souladu s ekologickými potřebami stanovišť uvnitř i mimo chráněné zóny, obnovu zničených 
biotopů, vytváření biotopů.“100 

Jak bylo řečeno výše, typy území jsou vyhlašovány na základě dvou odlišných směrnic. 
V této souvislosti se jedná buď o schválení evropsky významných lokalit, nebo ptačích 
oblastí. Nezřídka ale také dochází k překrývání území. Určité území NATURY 2000 může 
spadat jak do evropsky významných lokalit, tak do ptačích oblastí, přičemž takové území 
podléhá dvojí ochraně a vztahuje se na něj dvojí právní režim. Příkladem může být Norsko, 
jehož území je ze 75 % procent pokryto právě dvojí ochranou.101 
 

2.3 Význam vyhlášení oblastí NATURA 2000 ve členských státech 
 

Celková procedura vyhlášení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je 
poměrně složitá. Jednotlivými státy navržená evropsky významná území jsou podrobeny 
analýzám pod záštitou Evropské agentury životního prostředí v Kodani. Pokud jsou náležité 
posudky dokončeny, dochází k jejich schválení Evropskou komisí (EK). Členské státy pak musí 
evropsky významná území prostřednictvím své legislativy vyhlásit na národní úrovni jako tzv. 
zvláštní oblasti ochrany a až posléze jsou tato území zařazena do systému NATURA 2000. 102 

To jaká území jednotlivé státy navrhnou, zůstává čistě v jejich kompetenci. Nicméně 
kdokoli se také může obrátit na Evropský soudní dvůr se stížností. Může to být jak žádost  
o posouzení ze strany jiného členského státu, zdali daný stát uskutečnil volbu svých lokalit 
adekvátně za účelem vytyčení evropsky hodnotných území, nebo se k Soudnímu dvoru může 
obrátit Evropská Komise ve smyslu porušení unijní právní normy státem s žádostí o její 

                                                      
99 Co je NATURA 2000? Agentura pro ochranu životního prostředí; Ministerstvo životního prostředí České 
republiky. http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1817&akce=&ssHledat 
100 Směrnice Rady Evropských společenství ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS). 
http://www.nature.cz/publik_syst2/files16/Smernice_o_ptacich.pdf 
101 Soustava Natura 2000. Kateřina Březová. http://k.brezova.sweb.cz/ 
102 Soustava Natura 2000. Kateřina Březová. http://k.brezova.sweb.cz/ 
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splnění. A v neposlední řadě stížnosti k Evropskému soudnímu dvoru také vycházejí  
od samotných vlastníků půdy, od fyzických či právnických osob.103 

 
2.4 Otázka: „Je NATURA 2000 přínosem nebo pouhým diktátem Evropské unie?“ 

 
Co se týká soustavy NATURA 2000, Evropská unie se vyjádřila ke kandidátským zemím 

jasně. Požaduje vypracování tzv. národního seznamu, jež musí obsahovat seznam navržených 
lokalit do evropského systému NATURA 2000, jako podmínku pro jejich přijetí do Evropské 
unie. S tím souvisí i nutnost sladit národní environmentální politiku s politikou evropskou.104  

Rozhodnutí o volbě území, které má být vyhlášeno za evropsky významné území 
NATURA 2000, podléhá provedení řady odborných posudků. Nezávisí ale, zdali je vlastníkem 
území stát nebo soukromý majitel, nezávisí také na činnosti, která na daném území probíhá, 
může se tedy také jednat o hospodářsky využívané území. Rozhodujícím kritériem je, zdali 
lokalita spadá do hodnotných území vymezených v rámci evropských směrnic. 105  

I když lokality soustavy NATURA 2000 nepodléhají toliko přísným opatřením jako 
národní parky nebo chráněné krajinné oblasti, kde je například výstavba obcí a hospodářská 
činnost úplně vyloučena, přesto vychází ze strany podniků a vlastníků půdy nespokojenost.106  
 Lokality soustavy NATURA 2000 umožňují provoz takových činností, které neohrožují 
hodnotné druhy rostlin a živočichů a samotná přírodní stanoviště. Provozovaná aktivita 
v této oblasti musí však také splňovat kritéria trvale udržitelného rozvoje. To znamená, že 
musí vhodně skloubit ekonomické i ekologické aspekty.107  

Ovšem je pravda, že v řadě případů je tento fakt důkazem komplikací napříč mnoha 
sektorů. Například v České republice se v nedávné době nechal slyšet jeden ze starostů  
ve smyslu, zdali nechce ochrana životního prostředí způsobit ekonomický krach. Například  
v oblasti Karviné, kde se míra nezaměstnanosti pohybuje na nejvyšších příčkách z celé České 
republiky a budoucí průmyslová zóna by znamenala nové pracovní příležitosti, tak i zde je 
projekt na výstavbu zóny komplikován z důvodu sídlení ohrožených ptačích druhů. 108 

Velice typickým příkladem zahrnujícím konflikt se systémem NATURA 2000, bývají 
dopravní projekty. Zde stojí často ochránci přírody proti rozvojovým zájmům. Jako příklad lze 
uvést oblast Jeseníku v České republice, kde se dlouze projednávala výstavba několik 
kilometrů dlouhého tunelu skrz Červenohorské sedlo, jako ekologičtější varianta oproti 
rozšíření vytížené a v zimě velmi nebezpečné silnice. Tento případ je také ukázkou, že své 
zájmy může hájit více sektorů. Ochránci přírody se původně přikláněli k výstavbě tunelu, ale 
místní tradiční lázeňství se obávalo úbytku turistů. A s případným úbytkem turistů by 
souvisel odliv pracovních míst.  

                                                      
103 Stejskal, Vojtěch; Zicha, Jiří. Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody. Praha: 
MInisterstvo životního prostředí České republiky,  2011. ISBN 978-80-7212-562-3. 
http://www.nature.cz/publik_syst2/files/mzpjudikatura_text.pdf 
104 Deklarace NATURA 2000, Projekt je podmínkou unie, Olomoucký den, 22. VII. 2002. 
105 Co je NATURA 2000? Agentura pro ochranu životního prostředí; Ministerstvo životního prostředí České 
republiky. http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1817&akce=&ssHledat 
106 Koordinátorka: Natura v Libereckém kraji nepřinese nová omezení České republice, ČTK, 18. III. 2004. 
107 Životní prostředí. Evropská unie. https://europa.eu/european-union/topics/environment_cs 
108 Ptačí ráj to na pohled. Týden, 1. III. 2004. 
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2.4.1 Úspěchy NATURA 2000  
 

V řadě zemí se dostává uskutečněným projektům v rámci NATURA 2000 velkého 
ohlasu. Příkladem je povedený francouzský projekt na rozšíření důležitého kontejnerového 
přístavu pod názvem Port 2000 ve francouzském Le Havre, jež se nachází při ústí řeky Seine. 
Oblast ústí řeky se vyznačuje výskytem zvláštních druhů fauny a flóry díky mísícím se 
mořským a říčním vodám, které by bez speciálního přístupu při výstavbě přístavu mohly být 
poškozeny, či úplně zdevastovány. Zainteresovaní odborníci se v tomto případě mohou 
pochlubit citlivým skloubením jak ekonomických, tak i ekologických zájmů.  

Takového úspěchu může být dosaženo, pokud před samotným zahájením projektu 
probíhají četné diskuse odborníků různých zájmů a samozřejmě pokud proběhne hloubková 
analýza vlivů dané činnosti na životní prostředí.109 

Stavros Dimas, eurokomisař pro životní prostředí, pro nějž je program NATURA 2000 
nenahraditelnou součástí šestého akčního plánu, v souvislosti s rostoucím tlakem na životní 
prostředí vyjadřuje důležitost, aby se na ochraně přírodního bohatství podíleli všichni.  
A dodává: „Pokud budeme pokračovat ve ztrátách procent a druhů, budeme ztrácet 
biodiverzitu a také budoucnost naši i dalších generací. Musíme nastavit nová měřítka  
a opatření ihned a rozhodně.“110 
 Dalším jevem, kde sehrál program NATURA 2000 velkou roli, byla obnova oblasti 
maďarského národního parku Hortobágy. Toto území se v minulosti od mnohých lišilo díky 
svému nezaměnitelnému rázu přírody, kde se nacházely ty nejcennější živočišné i rostlinné 
druhy. Turecký vliv dávných dob se zde zasloužil o existenci evropsky ojedinělého druhu 
skotu, který zde spásal zvláštní porosty trav, pro tuto oblast specifické díky půdnímu složení 
místních stepí. V dobách sovětského režimu bohužel na tomto území proběhly velké 
proměny. Ve snaze použít tuto oblast pro pěstování rýže zde byly vystavěny zavlažovací 
kanály a tím zahubena řada jedinečných druhů přírodního bohatství. Od přelomu století, 
prostřednictvím evropského fondu LIFE, se podařilo toto území alespoň částečně navrátit  
do stavu původních stepí a obnovit toliko tradiční pastevectví. 
 Nutno říci, že i za tímto úspěchem stojí vstřícný přístup všech zainteresovaných 
oblastí a samotný projekt NATURA 2000, jehož cílem je propojit ekonomická a sociální 
hlediska s ochranou životního prostředí.111 

Další zajímavá oblast, kde se NATURA 2000 zasloužila, se nachází v belgickém  
St. Hubert Plateau. Tato končina vynikala především výskytem rašelinišť. Díky uhelně 
náročnému hospodářství se ale na místo rašelinišť začaly vysazovat jehličnany a původní 
živočichové tak ztratili své přirozené životní prostředí.  

Tento případ je činěn odlišným od jiných díky skutečnosti, že iniciativu o změnu zde 
neměli přímo ochránci životního prostředí, usilují o její ochranu, ale impuls vyšel  
od samotných lovců. Změněná krajina již nemohla poskytnout útočiště a potravu pro zvěř, 
a tím nastal i problém lovců.  
 

                                                      
109 NATURA 2000, ČT 2, 16:00, 13. IX. 2006. 
110 NATURA 2000, Evropa dnes, ČT 2, 16:35, 13. IX. 2006.  
111 NATURA 2000, Evropa dnes, ČT 2, 16:35, 13. IX. 2006. 
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ZÁVĚR 
 
 Ochrana životního prostředí dosáhla od 50. let 20. století značného pokroku. Ve 
srovnání s minulými desetiletími se vnímání environmentálních problémů v souvislosti 
s mírou složitosti posunulo kupředu. Cílem ochrany životního prostředí již není pouze chránit 
určitý druh nebo omezit určité emise, ale od 90. let se začínají dostávat do povědomí 
mnohem složitější problémy, jako například otázky změny klimatu.  
 V současné době je míra složitosti řešených problémů daleko vyšší než v letech 
minulých. Z „jednoduchých“ problémů se stávají problémy globální. Se složitostí problémů 
souvisí také změna přístupu k jejich řešení. V posledních letech je stále více zdůrazňována 
nutnost zahrnout ochranu životního prostředí do všech odvětví, zejména pak důkladně zvážit 
kroky, jež vedou k novým opatřením o oblasti dopravy a průmyslu.  
 Obecně řečeno, ačkoli byly v posledních letech naplněny mnohé z cílů politiky 
životního prostředí, zejména pak snižování emisí skleníkových plynů v jednotlivých 
sektorech, stále existují v řadě oblastí mezery a politika životního prostředí si bohužel  
i v mnohém protiřečí. V tomto smyslu má autorka na mysli například spojitost 
s financováním některých dopravních projektů. Je třeba si uvědomit, že pokud půjdou 
nejvyšší finanční podpory do největších producentů skleníkových plynů, konkrétně do 
silničních projektů, nelze takto předcházet vniku problémů. 
  Co se týká silniční dopravy, autorka se domnívá, že do budoucna by mohlo být 
z environmentálního hlediska výhodné například používání dnes již poměrně dostupných 
biopaliv, které jsou mimo jiné i cenově výhodnější oproti běžným pohonným hmotám. Jiná 
alternativa se nabízí v podobě poplatků za vjezd do chráněných oblastí a měst. S ohledem  
na situaci v dopravě v České republice, zde by se dala řada věcí změnit. Příkladem mohou být 
omezující opatření v silničním provozu z důvodu konání předem plánovaných událostí  
nebo například loňská stávka městských hromadných dopravců, kdy lidé tímto byli donuceni 
po vzoru jiných členských států (například Nizozemska či Španělska) oproti běžnému 
dopravnímu prostředku využít svých jízdních kol. Nicméně dojít k takové změně znamená 
především změnit svůj osobní přístup a začít vnímat přírodu a její složky či bohatství jako 
něco co zde existuje podmíněně, nikoli v neomezeném množství a zdarma. V tomto smyslu 
bohužel ne každá společnost si je vědoma, že k úspěšnému řešení environmentálních otázek 
a docílení změny k lepšímu je třeba změnit právě přístup v chování jednotlivců.  
 Jiné problémy vycházejí z politických zájmů, které se často kříží se zájmy 
environmentálními. Za účelem uspokojení zájmů jednotlivců stále dochází ke schvalování 
ekologicky nešetrných projektů. Z tohoto důvodu se stalo téměř nezbytné zavést nadnárodní 
opatření, která by zamezila takovýmto rozhodnutí na úrovni jednotlivých států. V této 
souvislosti má autorka na mysli evropský systém NATURA 2000. Tento úspěšný evropský 
projekt, díky němuž je přírodní bohatství pod nadnárodní „ kontrolou“ byl zpočátku pro řadu 
zemí komplikovaný. Rozdílnost ve vztahu jednotlivých členských států k systému NATURA 
2000 vycházela z odlišných socioekonomických podmínek, kdy „nové“ členské státy Evropské 
unie ho vnímaly a snad dosud vnímají spíše jako „diktát“ ze strany Evropské unie, ve srovnání 
se „starými“ členskými státy, kde i díky lepší komunikaci mezi jednotlivými orgány  
a veřejností vyhlašování chráněných území neprobíhalo tak dramaticky. Ilustrativním 
příkladem zahrnujícím konflikt jiných společenských priorit se systémem NATURA 2000 
bývají dopravní projekty. Zde stojí často ochránci přírody proti „tradičně“ pojatým 
rozvojovým zájmům (například co se týče dopravních staveb atd.). 


