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Основен закон за опазването на околната среда в Чешката Република е закон 17/1992
Сб. и произтичащите от него правни норми. Законът формулира основните понятия и
определя законодателната основа за опазването на околната среда и задълженията на
юридическите и физическите лица при опазването и подобряването на условията за
живот, както и използването на природните богатства, изхождайки от принципите на
постоянното развитие.
Околна среда е всичко, което съставлява природните дадености като фактор за
съществуването на организмите и човека и което е условие за тяхното по-нататъшно
развитие. Нейни основни елементи са въздухът, водата, почвите, организмите,
екосистемите и енергията. Законът дефинира основните принципи за опазване на
околната среда, задълженията и отговорностите. Дефинира санкциите при
замърсяване на околната среда.
Друг закон е закон 123/1998 Сб., който дава право на информация за околната среда.
Законът регламентира правата за получаване на своевременна и пълна информация
за състоянието на околната среда и природните източници, за които отговарят
държавните органи, органите за местно самоуправление и юридическите лица.
Законът регламентира достъпа на обществеността до информация за състоянието на
околната среда и природните източници и определя условията за достъп до
информация.
В областта на опазването на околната среда в Чешката Република са приети следните
по-важни закони:
Закон

254/2001

Наименование

За водите

Същност
Целта на този закон е да опазва
повърхностните и подземните води, да
определя условията за тяхното използване
при запазване и подобряване на качествата на
водите, да създава условия за намаляване на
вредното въздействие при наводнения и суша
и да осигурява безопасност на водните
съоръжения в съответствие с правните норми
на Европейската общност. Основната задача
на този закон е да съдейства за опазването на
водните екосистеми и зависещите от тях
сухоземни екосистеми.

274/2001

185/2001

477/2001

86/2002

За
водопроводите и
канализацията

За отпадъците

За опаковките

За чистотата на
въздуха

Този закон третира взаимоотношенията,
възникващи при развитието, строителството и
експлоатацията
на
водопроводи
и
канализации
за
обществени
нужди,
свързването към тях и ролята местната власт
при решаването на произтичащите права и
задължения.
Този
закон
определя
правилата
за
третирането
на
отпадъците,
тяхното
транспортиране
и
свързаните
с
това
изисквания за опазване на околната среда, за
опазване здравето на хората, правата и
задълженията на лицата при използването на
отпадъците и действията на органите на
Гражданската отбрана.
Целта на този закон е да опазва околната
среда от възникването на отпадъци от
опаковки като най- вече се намалява тяхното
тегло, обем и вредно действие на химичните
вещества от опаковките в съответствие с
действащото право на Европейската общност.
Този
закон
регламентира
правата
и
задълженията на юридическите и физическите лица при транспортиране на
опаковки, производство на опаковки и
опаковане на стоки за пазара или за употреба,
при сметосъбирането, определя дължимите
данъци и предпазни мерки, както и
дължимите глоби.
Този
закон
регламентира
правата
и
задълженията на физическите лица и
съответните
оторизирани
органи
при
опазване чистотата на въздуха от действието
на вредни вещества, които се получават от
човешката
дейност,
които
нарушават
озоновия слой на земната атмосфера, и които
съдържат вредни вещества. Този закон
създава
условията
за
намаляване
количеството
на
изпусканите
вредни
вещества, оказващи негативно влияние върху
здравето на хората и животните, върху
околната среда и земеделските земи, върху
промените на климата на Земята и
въздействието на вредните светлинни лъчи,
достигащи до нас в резултат от замърсяването
на въздуха .

114/1992

За опазване на
природните
ресурси

16/1997

За условията за
внос и износ на
застрашени
животински и
растителни
видове

15/2000

За
регламентиране
на действията
при нанасяне на
вреди на
защитени
видове

289/1995

За горите

334/1992

За опазване на
земеделските
земи

Главна задача на този закон е да обединява
усилията на областните администрации,
общините и собствениците на земеделски
земи при опазването и възстановяването на
природното равновесие, при опазването на
биоразнообразието,
природните
забележителности и пещерите, разумно
използване на природните ресурси в
съответствие с европейското право и
действащата в Чешката Република система
“Натура 2000” като се имат пред вид
икономическите, социалните и културни
нужди на населението на регионално и местно
ниво.
Този закон регламентира защитата на
диворастящите растения и диви животни,
които са забранени за международна
търговия. Законът определя условията за внос
и износ на застрашени животински и
растителни видове с цел търговия или при
осъществяване на нетърговски отношения,
както
и
някои
мерки,
осигуряващи
опазването на подобни видове на територията
на Чешката Република.
Законът определя действията при нанасяне на
вреди на определени животински видове,
както и на защитените видове като
европейския бобър (Castor fiber L.), речната
видра (Lutra lutra L.), големия корморан
(Phalocrocorax carbo L.), европейския лос
(Alces alces L.), кафявата мечка (Ursus arctos
L.), риса (Lynx lynx L.), и вълка (Canis lupus L.).
Основната цел на този закон е да създаде
условия за опазването на горите и тяхното
възстановяване
в
качеството
им
на
национално
богатство,
представляващо
неразделна част от околната среда, да
регламентира изпълнението на всички
функции, свързани с осигуряването на
трайното използване на горския фонд.
Законът дефинира понятието “земеделска
земя”, начините за нейното стопанисване и
опазване.

93/2004

За определяне
на влиянието
върху околната
среда

356/2003

За химичните
вещества и
химичните
съединения

353/1999

За превенция от
аварии,
причинени от
използването на
химични
вещества и
химични
съединения

76/2002

За интегрирана
превенция и за
ограничаване на
замърсяванията

Законът регламентира влиянието върху
околната
среда
на
физическите
и
юридическите лица, на съответните органи и
стопанските субекти. Негова задача е да
определи обективни критерии при вземането
на решения и даването на съответните правни
предписания.
Този закон е синхронизиран с европейското
право по отношение на физическите и
юридическите
лица,
които
извършват
изпитвания на опасни свойства, произвеждат
опаковки и поставят означения върху стоки,
предназначени
за
търговската
мрежа,
осъществяват внос и износ на химични
продукти, произвеждат и регистрират химични
вещества и съединения, с което ограничават
дейността на съответните органи, осигуряващи
опазването на здравето и живота на хората от
вредното въздействие на химичните вещества и
съединения.
Задължение на физическите и юридическите лица,
притежаващи или използващи обекти или оборудване, в
което се намират опасни химични вещества в
допустимите норми или в по-големи количества, са
длъжни да осигурят превантивни мерки срещу
промишлени аварии.

Законът е синхронизиран с европейското право и цели
достигането на високо ниво при опазването на околната
среда като цяло, осигуряването на интегрирана
превенция сред населението и съставянето на регистър
за замърсяването на околната среда.

Върховен орган за контрол по опазването на околната среда от страна на държавата е
Министерството на околната среда /МОС/. Министерството е координиращ орган
при опазването и възстановяването на водите и водните източници, опазване
качеството на повърхностите и подземните води, при опазване чистотата на въздуха
и природните ресурси, при експлоатацията на зоологическите градини, опазването
на земеделските земи, относно дейността на геоложките служби, при опазването на
нерастителните източници и добива на полезни изкопаеми, при дейността на
сметищата и третирането на отпадъците с оглед опазване на околната среда,
включително и на тези, които преминават през държавните граници.
Министерството е координиращ орган в дейността на ловните, рибните и горските
стопанства към народните паркове. Тъй като МОС е координиращ орган в областта на

държавната политика по околна среда, на негово подчинение е Чешката инспекция
за опазване на околната среда, която следи за изпълнението на правните
предписания и изпълнението на решенията, свързани с функциите на горите като
част от околната среда.
Основен икономически инструмент в областта на околната среда е Държавният фонд
по околна среда на Чешката Република (ДФОС ЧР). Фондът изпълнява
ангажиментите на страната, произтичащи от международните договори по опазване
на околната среда, от Националната програма за подготовка на Чешката Република
за членство в Европейския съюз, както и от изпълнението на държавната политика
по отношение опазването на околната среда.
Въз основа на издадените решения на МОС Държавният фонд осигурява
необходимото финансиране под формата на консултантски услуги, подготовка и
сключване на договори за финансиране, контрол при усвояването на финансовите
средства и целевото им използване, даване на заключителна оценка по изпълнението
на предвидените дейности с оглед постигането на планирания екологичен ефект.
Фондът подпомага дейностите за подобряване състоянието на околната среда в
следните направления:
- опазване на водите
- опазване чистотата на въздуха
- опазване на природата
- дейностите при третирането на отпадъците
- технологии и изделия
- използване на възобновяващи се енергийни източници
Приходите за Държавния фонд по закон се набират от глоби и налагане на
санкции за замърсяване или увреждане на различни елементи от околната среда.
Други органи за опазване на околната среда са:
- общинските администрации
- правоимащите общински органи
- общински органи с разширени функции
- областни администрации
- дирекциите на народните паркове и защитените територии.

2. Как Чешката Република и Европа допринасят за опазване на
околната среда
При встъпването си в Европейския съюз Чешката Република трябваше да оеднакви
законодателството си с това на ЕС. Някои от законите бяха синхронизирани, други
останаха непроменени. По-горе цитираните закони съответстват на изискванията на
ЕС за опазване на околната среда.
Голям успех в това направление е изграждането на мрежата от защитени територии
“Натура 2000”, която представлява система от локални територии със застрашени
растителни и животински видове и природни забележителности, намиращи се в
страните от ЕС.
Най-важните правни предписания на ЕС в сферата на опазването на околната среда
са:
1) Директива на Съвета на Европа 79/409/EHS от 02.04. 1979 г. за опазване на
свободно живеещите птици (съкратено Директива за птиците).

2) Директива на Съвета на Европа 92/43/EHS от 21.05.1992 г. за опазване на
естествените местообитания за дивите животни и растения (съкр. Директива за
местообитанията).
Основната цел, произтичаща от Директивите на Европейския съюз, е да бъде
създадена обща европейска система за защитените територии, наречена “Натура
2000”. В Чешката Република бяха одобрени повечето от местообитанията и
локализираните птичи колонии, представляващи интерес от биологични гледна
точка. “Натура 2000” си поставя задачата да опазва биологичното разнообразие в
най-ценните природни ареали на ЕС, да опазва застрашените растителни и
животински видове, както и природните забележителности, да подобрява общото
състояние на естествените местообитания и да регулира и синхронизира мерките по
опазването на околната среда с рационалното използване на природните ресурси.
Отделните ареали от страните-членки на ЕС съставляват общото европейско
природно наследство. Ако всички държави от Европа приемат набелязаните мерки,
това ще бъде голям успех за опазване на природната среда на Стария континент.

3. Проблеми при опазването на околната среда
Повечето от институциите решават проблемите по опазването на околната среда в
рамките на съответните закони. Към по-строги мерки призовават главно
неправителствените организации. Обикновено те се занимават с най-горещите
проблеми, каквито в нашия регион са чистотата на водата, чистотата на въздуха,
рециклирането на отпадъците, по-широкото използване на възобновяемите
енергийни източници, връщането на големите бозайници в естествените им
местообитания в нашите гори, запазване на природните екосистеми, екологичното
образование и т.н. Техните усилия са насочени към получаването на финансова
подкрепа от държавния бюджет или от европейските фондове за реализиране на
екологични проекти. От своя страна областните и общинските администрации също
се стремят да получават финансиране за осъществяването на своята дейност. Главен
източник са структурните фондове на ЕС, както и държавните дотации. Като пример
можем да посочим проекта “Възстановяване на коритото на река Олша І”, в който 8
градове и общини, разположени по течението на реката, подадоха проекти за
изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и канализация. Общата
стойност на проекта е 35 млн. Евро. Този проект е с регионален характер, но неговото
значение се определя като надрегионално.

