
Abstrakt 

V odvětví práva životního prostředí považují někteří lidé za nejvýznamnější ustanovení 

zakotvující standardy ochrany životního prostředí. Nicméně nejen v právu je třeba myslet na 

situace, kdy subjekty právo nedodržují a upravovat jejich odpovědnost pro případ, že své 

povinnosti poruší, ať už jednáním či opomenutím. Bez úpravy nápravných opatření by totiž 

bylo uvedení do původního stavu pouhou morální povinností, tedy povinností nevynutitelnou. 

Za takových okolností by nápravu závadového stavu prováděl stát na své náklady bez jakékoli 

možnosti regresu vůči původci. Proto je nutná účinná úprava opatření k nápravě, jež lze 

charakterizovat jako hraniční institut mezi prevenční a sankční činností.   

V současnosti je možné uložit opatření k nápravě prostřednictvím relativně pestré škály 

právních předpisů, z nichž nejvýznamnějším by měl být zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě. Opatření k nápravě jsou však zpravidla ukládána na základě 

složkových zákonů, u nichž je ukládání sankcí a nápravných opatření vázáno nikoliv na vznik 

ekologické újmy, ale na konkrétní porušení stanovených povinností. Orgány ochrany 

životního prostředí takto postupují i kvůli tomu, že i před účinností zákona č. 167/2008 Sb. 

byla v České republice byla ochrana životního prostředí na poměrně vysoké úrovni a také 

nemají ochotu uplatňovat nový postup ve věci, jestliže stávajícím postupem dosáhnou 

stejného cíle.  

Cílem této diplomové práce je snaha popsat nápravná opatření, jejich systematiku a 

analyzovat slabá místa úpravy. Součástí rozsáhlejších kapitol jsou rovněž stručná shrnutí, ve 

kterých lze přehledně nalézt důležité informace týkající se tématu a také možný způsob řešení 

problémů. 

První kapitola se věnuje samotnému vymezení pojmu nápravného opatření, jeho postavení 

v systému, členění a vymezení základních funkcí opatření. Obecné východisko pro nápravná 

opatření v užším slova smyslu poskytuje ustanovení § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí. Preferována je náprava uvedením do původního stavu. Pokud náprava není možná 

nebo je neúčelná, vzniká povinnost provést alespoň kompenzační opatření. Náhrada v 

penězích je možná jen tehdy, jestliže ekologickou újmu nelze nahradit jiným způsobem. 

V širším smyslu můžeme za nápravná opatření považovat zabrání týraného zvířete, odebrání 

nedovoleně držených jedinců, odnětí příslušného povolení či uzavření provozovny. Taková 

opatření totiž alespoň zabraňují dalším možným škodám na životním prostředí. 



Ve druhé kapitole se zabývám právem Evropské unie v oblasti životního prostředí a jeho 

vlivu na úpravu nápravných opatření. Podrobněji se věnuji v současnosti účinnému Sedmému 

akčnímu programu a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za 

životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. 

Stěžejní částí diplomové práce jsou následující dvě kapitoly. Třetí kapitola pojednává o 

vybraných opatřeních k nápravě v ochraně životního prostředí upravených v českém právním 

řádu. Úprava je v našem právním řádu rozprostřena do mnoha právních předpisů, které ani 

neužívají jednotnou terminologii. Zákony hovoří nejčastěji o nápravných opatřeních, 

opatřeních k nápravě, popř. opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků. Nezřídka se 

můžeme setkat s duplicitní ochranou složek životního prostředí, kdy je možné volit uložení 

opatření k nápravě na základě dvou, někdy i tří zákonů. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám procesními aspekty, které souvisejí s dozorem orgánů 

ochrany životního prostředí a následným řízením o uložení nápravných opatření. Lze 

konstatovat, že úprava procesních aspektů vztahujících se k nápravným opatřením je vcelku 

uspokojivá. V případě kodifikace řízení ve věcech životního prostředí do jednoho zákona by 

velmi zjednodušilo ustanovení ČIŽP jako výchozího orgánu pro řízení ve věcech životního 

prostředí. Z důvodu efektivnějšího řešení místních problémů by pro mohla být pravomoc 

výslovně propůjčena i jinému orgánu, zejména obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

Závěr obsahuje analýzu nápravných opatření a také úvahu nad tím, co lze v našem 

právním řádu považovat za správně upravené, ve kterých částech úpravy vidím rezervy a jak 

je co nejlépe de lege ferenda vyřešit. 

 Na závěr je vhodné zdůraznit, že je nezbytně nutné zajistit efektivní právní ochranu 

životního prostředí, jinak hrozí výrazné poškození nebo dokonce zničení prostoru, kde všichni 

žijeme. Dobrou zprávou je, že legislativě lze spatřit neustálé zvyšování ochrany životního 

prostředí z důvodu veřejného zájmu.   

 

 

 

 

 

 


