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I. 

1. Úvod  
 Evropská unie bývá občas označována jako progresivní síla v oblasti ochrany 

životního prostředí. Optimistické hodnocení samozrřejmě nesdílejí všichni pozorovatelé, 

i přesto, je však pozoruhodné jakým vývojem ekologická politika EU v uplynulých 

letech prošla. Zakládající Římské smlouvy se o životním prostředí nijak specificky 

nezminovaly a spíše se zaměřily na otázku, jak urychlit ekonomický růst a zvýšit 

hmotnou úroveň evropských občanů. Je logické, že ekologická politika EU se začala 

konstituovat až v okamžiku, kdy vzrůstající materiální blahobyt a překonání důsledků 2. 

světové války v nejvyspělejších státech vedl i ke změně mentality občanů, kteří se začali 

více zajímat o negativní dopady ekonomického růstu a ekonomické integrace. 

Europeizace problému ochrany životního prostředí tak může být chápána jako důsledek 

změny hodnot v některých členských státech ve směru zrození tzv. Postmaterialismu. 

Ekologické problémy, které pociťovala, nejen západoevropská společnost,  v průběhu 

60. let, nemohly být už ze své povahy řešeny pouze na národní úrovni. Individuální 

postup by způsobil, že podnikatel z členského státu s nižšimi ekologickými standardy, 

by mohl mít problém s uvedením výrobku na trh v členském státě s přísnější 

ekologickou legislativou. Evropské  řešení se od počátku jevilo jako možná cesta, jak 

zabránit roztříštění jednotného trhu. V důsledku rychlého ekonomického růstu se 

ochrana životního prostředí pouze v rámci ochrany spotřebitelů a volného pohybu zboží 

(tzv. skrytá ekologická politika) ukázala nedostatečnou1. Samostatná ekologická politika 

se na úrovni Evropské unie („dále jen EU“) konstituovala v roce 1987 v důsledku přijetí 

Jednotného evropského aktu („dále jen JEA“), od této doby tedy počala uvědomnělá a 

přímá ochrana životního prostředí.  

 Pro svou práci jsem si, z mnoha směrnic v oblasti životního prostředí,  vybrala 

směrnici 2004/35 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a 

nápravou škod na životním prostředí, která byla přijata v dubnu roku 2004 („dále jen 

směrnice“). Vybrala jsem si ji proto, že je dalším krokem vpřed v rámci ochrany 

životního prostředí. Je svou povahou rámcovou úpravou, jenž se zaměřuje na, 

především, imateriální ztráty na životním prostředí a takováto úprava doposud jak na 

                                                
1 Např. směrnice 67/548EHS o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek, směrnice 

70/220EHS o opatření proti znečišťování ozvduší emisemi motorových vozidel ad. 
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unijní, tak ani vnitrostátní úrovni, neexistovala. Jelikož se jedná o rámcovou úpravu, 

poskytuje tak členským státům poměrně velký manévrovací prostor, v rámci kterého 

mohou přijmout právní úpravu, jenž bude efektivním odpovědnostním mechanismem či 

naopak bezzubým mechanismem. 

 Pokud budu na unijní úrovni používat výraz škoda, budu tím mít na mysli také 

imateriální ztráty, neboť tento výraz je na unijní úrovni používán. Naopak, pokud se 

budu pohybovat na vnitrostátní úrovni, tedy v rámci právního řádu České republiky, 

budu používat výrazu ekologická újma, neboť v českém právním prostředí je výraz 

škoda chápán tradičně pouze v ekonomickém smyslu a výraz ekologická újma je tedy 

pro účely předmětné směrnice přiléhavější. 

 Práci rozděluji na III. části. V I. části práce pojednávám o harmonizační potřebě 

v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí a představuji základní instituty 

předmětné úpravy, jako jsou klíčové principy, na nichž právní úprava stojí, pojem škody 

na životním prostředí, provozní činnosti, odpovědnostní typ, finanční zajištění a v 

poslední řadě správní řízení o uložení preventivních či nápravných opatření. Ve II. části 

práce se zaměřuji na teoretické aspekty problematiky implementace unijního práva.  

Představuji jak požadavky unijní, tak i vnitrostátní, uplatňované v České republice. 

 Ve III. části práce, kterou pojímám jako praktickou, se zaměřím na transpozici 

předmětné unijní právní úpravy do právního řádu České republiky a její efektivitu. V 

této souvislosti mne bude zajímat jaký právní režim, v rámci intencí směrnice, Česká 

republika zvolila, zda přijala v některých ohledech přísnější právní úpravu, což 

umožňuje samotná Smlouva o fungování evropské unie (dále jen „SFEU“) a nabádá k 

tomu i sama směrnice ve své preambuli. Dále mne bude zajímat, zda rámci 

tanspozičního procesu  nedošlo k pochybení ze strany České republiky. Pokud dospěji k 

závěru, že transpozice je chybná uvedu jaké následky by z toho mohly pro Českou 

republiku plynout. 

 Mým cílem v této práci je tedy zjistit, zda je nová právní úprava efektivním 

právním nástrojem a v této souvislosti jakou cestou právní úpravy se Česká republika 

dala a především, zda byla předmětná unijní právní úprava bezchybně tansponována do 

právního řádu České republiky či nikoli.  Pokud dojdu k závěru, že obsah směrnice 

nebyl správně promítnut do právního řádu České republiky, pokusím se předložit možné 

následky případného nesouladného stavu. 
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2. Harmonizační potřeba v oblasti odpovědnosti za škody na životním 

prostředí  

  Nejdříve bych se v této kapitole chtěla zmínit o Úmluvě o občanskoprávní 

odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku činností nebezpečných pro životní prostředí 

(dále jen „Luganská úmluva“,1993), která je významná tím, že je jakýmsi předobrazem 

komunitární úpravy odpovědnosti za ekologické škody. Luganskou úmluvu podepsalo 9 

států, ke své platnosti vyžaduje ratifikaci alespoň 3-mi státy, doposud ji neratifikoval 

žádný stát, není tedy platná. Luganská úmluva je mezi jinými mezinárodními úmluvami 

významná tím, že řeší problematiku odpovědnosti za škody na životním prostředí 

komplexně2. Úmluva vymezuje v čl.2 odst.1 činnosti, které považuje za nebezpečné, za 

předpokladu, že jsou vykonávány profesionálně.  

Jedná se o: 

Ø výroba, manipulace, skladování, používání nebo vypouštění 

nebezpečných látek 

Ø výroba, kultivace, manipulace, skladování, používání atd. 

nebezpečných geneticky modifikovaných organismů či 

mikroorganismů 

Ø provozování typizovaných zařízení (příloha II.Úmluvy) pro 

spalování, úpravu, manipulaci nebo recyklaci odpadů 

Ø provoz místa pro trvalé ukládání odpadu  

Nebezpečnost těchto činností se přitom odvíjí od nebezpečnosti látek se kterými je 

v těchto zařízeních nakládáno (ty jsou stanoveny v přílohách Úmluvy). Odpovědnost je 

založena na zásadě znečišťovatel platí (polluter pays principle) a to výhradně, 

nepřipouští se, byť subsidiárně, odpovědnost státu, což je rozdílem od komunitární 

úpravy a zároveň jejím nedostatkem. Odpovědnost leží tedy výlučně na znečišťovateli. 

Úmluva zakládá objektivní odpovědnost, tedy bez ohledu na zavinění, s možností 

liberace, pokud je prokázán některý z uvedených liberačních důvodů (válečný stav či 

živelní událost, respektování příkazu či závazného opatření orgánu veřejné moci, 

jednání třetí osoby s úmyslem způsobit škodu, znečišťování na přípustné úrovni 

                                                
2 Luganská úmluva se nevztahuje pouze na škody z přepravy nebezpečných materiálů a z jaderných 

havárií, tyto jsou pokryty jinými mezinárodními úmluvami. 
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vzhledem k místním okolnostem, provádění nebezpečné činnosti legálně v zájmu osoby, 

která utrpěla škodu).         

 Škodou na životním prostředí se rozumí, dle čl.2 odst. 7, ztráta života nebo 

jeho poškození, ztráta nebo poškození majetku, znehodnocení životního prostředí do 

výše nákladů na uvedení do původního stavu (naturální restituce), náklady na 

preventivní opatření a jakékoli ztráty  těmito opatřeními způsobené. Podmínkou je, že 

škoda na životním prostředí vznikla  v důsledku některé z vymezených nebezpečných 

činností (resp. nebezpečných látek). Zahrnuje tedy i škody tradiční (materiální). Ve 

vztahu k EU se předmětná Úmluva vymezuje tak, že členské státy se budou ve 

vzájemných vztazích řídit právem EU a jen v těch případech, kdy příslušná pravidla 

chybí, uplatní se tato Úmluva. 

 Na komunitární úrovni se objevily první úvahy o právní úpravě 

odpovědnosti za životním prostředí v 80. letech 20. stol. Na základě závažné havárie 

v italském městě Seveso byla přijata směrnice č. 82/501 o kontrole nebezpečí závažných 

havárií s přítomností nebezpečných látek (tzv. Seveso I). V souvislosti se zkušenostmi s 

touto směrnicí a následnými dalšími haváriemi (Bhópál, Basilej, Baia Mare, Enschede, 

Toulouse) byla přijata stejnojmenná  směrnice č. 96/82 (tzv. Seveso II.), která dosavadní 

úpravu nahradila a následně byla novelizována směrnicí č. 2003/105 (tzv. Seveso III.). 

 Ve smyslu směrnice č. 96/82 (tzv. Seveso II) se závažnou havárií rozumí 

událost jako je velká emise, požár nebo výbuch vyplývající z neregulovaného vývoje v 

průběhu provozu jakéhokoli zařízení, na které se vtahuje předmětná směrnice, jež vede 

k vážnému nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, zprostředkovanému nebo 

zpožděnému, uvnitř nebo mimo závod a zahrnuje jednu nebo více nebezpečných látek. 

Rozhodující pro působnost směrnice je přítomnost nebezpečných látek vymezených v 

příloze I. směrnice. Jedná se tedy pouze o úpravu dílčí, která se uplatní v případě, kdy je 

škoda na životním prostředí způsobena v důsledku závažných havárií a následky mají 

spíše povahu sankce (pokuty)3. 

 Dalším krokem v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí je 

přijetí komplexního právního nástroje na komunitární úrovni. Harmonizační politika EU 

je založena na zásadách subsidiarity a proporcionality, o které se opírá i předmětná 

směrnice, harmonizační potřeba v této oblasti  je nicméně  některými autory 
                                                
3 Komunitární úpravu provádí v této oblasti zákon č. 59/2006 o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 
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zpochybňována (např. Smedt, K.D.)4. Sama směrnice uvádí ve svých úvodních 

ustanoveních: „Jelikož cíle této směrnice, totiž zavedení společného rámce pro prevenci 

a nápravu škod na životním prostředí za náklady, které jsou přijatelné pro společnost, 

nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe 

dosaženo na úrovni EU, a to z důvodu rozsahu této směrnice a jejích důsledků 

v souvislosti s ostatními právními předpisy EU…., může EU přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl.5SEU. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, 

co je nutné pro dosažení uvedeného cíle“. Dále směrnice uvádí, že v prostoru EU 

existuje v současné době  mnoho znečištěných míst, která představují značná zdravotní 

rizika a dalším zásadním problémem je pokračující ztráta biodiverzity. Prevenci a 

nápravu škod považuje směrnice za klíčové v rámci naplňování cílů a zásad politiky EU 

v oblasti životního prostředí stanovených ve Smlouvě. Při rozhodování o způsobu 

nápravy škod by měly být brány v úvahu místní podmínky.    

 Ve stručnosti bych zde uvedla zásadní události, které způsobily závažné škody 

na životním prostředí. Jedná se např. o havárii v chemické továrně v italském Sevesu 

(1976),  havárii důlních zařízení v rumunském Baia Mare a Baia Borsa (2000), 

v důsledku které došlo k úniku kyanidu do řeky Tisy a Dunaje a následně do Černého 

moře, došlo k přeshraničnímu znečištění životního prostředí na území Rumunska, 

Maďarska a Jugoslávie. Dále došlo k havárii v basilejské továrně Sandoz (1986), havárii 

ve španělských důlních komplexech Aznalcollar (1998), která měla za následek 

zamoření Národního parku Doňana, havárii tankeru Prestige (2002), v důsledku které 

došlo ke znečištění pobřeží Španělska a Francie a poškozena řada cenných ekosystémů.5 

           

 Právní úprava odpovědnosti za škody na životním prostředí v členských 

státech EU byla dosti různorodá, roztříštěná mezi nástroje soukromého a veřejného 

práva a často nedostatečná. V Německu byl přijat v roce 1990 zákon o ručení za škody 

na životním prostředí (Umwelthaftungsgesetz), ve Velké Británii a Nizozemí byly 

přijaty právní předpisy na úseku odpovědnosti v případě kontaminace půdy, ve Švédsku 

byl přijat zákon o škodě na životním prostředí, v Dánsku zákon o ekologické 

                                                
4  Is Harmonisation  Always Effective? European Energy and Environmental Law Review, 2009. 
5  Stejskal Vojtěch, Právní odpovědnost za škody na životním prostředí v Evropské Unii, AUCI, 2005.  
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odpovědnosti, ve Finsku zákon o kompenzaci škody na životním prostředí.6Všechny 

tyto zmíněné zahraniční úpravy jsou nicméně soukromoprávního charakteru, neboť se v 

nich uplatňuje princip volné dispozice a vztahují se pouze na vlastněné složky životního 

prostředí (materiální škoda)7. Jsou to speciální právní úpravy ve vztahu k obecným 

soukromoprávním úpravám, které jsou představovány občanskými zákoníky8. V České 

Republice byl v této oblasti přijat v zákon č.17/1992 o životním prostředí, který je 

veřejnoprávním nástrojem ochrany životního prostředí a vztahuje se na problematiku 

ekologické újmy (imateriální škoda, ztráta)9. Pro účely podrobnější úpravy předmětné 

problematiky odkazuje na tzv. složkové právní předpisy. Rozhodná je tedy složková 

úprava10, která však není dostatečná, neboť upravuje především sankce (pokuty) za 

protiprávní jednání a v případě nápravných opatření jsou i ta v zásadě vázána na 

protiprávnost, preventivní opatření jsou upravena spíše ojediněle. Pro úplnost bych ještě 

uvedla zákon č. 59/2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, který má, jak již 

vyplývá ze samotného názvu, omezenou věcnou působnost a následky, které upravuje 

jsou spíše sankční povahy (pokuty), zákon je založen na principech prevence, předběžné 

opatrnosti, informovanosti a odpovědnosti původce. V případě soukromoprávních 

nároků, tedy v případě materiálních škod na životním prostředí, se uplatní zvláštní 

právní předpisy, popř. subsidiárně občanské zákoníky. Závěrem lze tedy říci, že právní 

úpravy členských států nápravu imateriálních ztrát na životním prostředí téměř 

neumožňovaly. Pro úplnost bych ještě uvedla, že vedle odpovědnosti za škody na 

životním prostředí, ať už materiální či imateriální, existuje v členských státech také 

odpovědnost deliktní (správní, trestní), která se uplatní v případech protiprávního 

jednání. Správní odpovědnost je častěji využívaným instrumentem. V důsledku 

                                                
6 Stejskal Vojtěch, Právní odpovědnost za škody na životním prostředí, AUCI, 2005. 
7 Jedná se o tzv. produkční funkce životního prostředí, např.: o úrodnost půdy, užitné vlastnosti 

přírodních zdrojů surovin a zdrojů energie. Tyto vlastnosti mají ekonomický přínos pro vlastníka a je 
možné je vyjádřit v penězích. 

8 Damohorský Milan a kol., Právo životního prostředí, 2.přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, 
2007, str. 86. 

9 Ekologická újma představuje tzv. mimoprodukční funkce životního prostředí, např.: ekologické, 
hygienicko-léčebné, estetické, kulturní. Na udržení těchto vlastností má zájem celá společnost, nikoli 
jen vlastník, pokud se vůbec jedná o vlastnitelnou složku životního prostředí. V českém právním 
prostředí se pro imateriální škodu na životním prostředí používá pojmu ekologická újma, škoda má 
spíše povahu materiální. 

10 Např. vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o ochraně přírody a kajiny 
atd. 
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naznačeného stavu počala diskuze na úrovni EU o budoucí komunitární právní úpravě 

odpovědnosti za škody na životním prostředí. Vyústila v přijetí dvou diskusních 

dokumentů, a to, „Green Paper“ (dále jen „Zelená kniha“, 1993) a „White Paper“ (dále 

jen „Bílá kniha“, 2000). Bílá kniha je již podrobnějším diskusním dokumentem, který se 

dá snad přirovnat k návrhu věcného záměru zákona při tvorbě české legislativy.11 Oproti 

Bílé knize je úprava směrnice užší, neboť neupravuje otázky občanskoprávní 

odpovědnosti za škody na životním prostředí (tzv. tradiční škody). V tomto ohledu není 

dotčena vnitrostátní úprava této problematiky. Evropská komise došla k závěru, že 

nejvhodnější formou komunitární úpravy bude rámcová směrnice o odpovědnosti za 

škody na životním prostředí, která je založena na klíčových principech prevence a 

znečišťovatel platí. Jednou ze sporných otázek bylo např. zda se má směrnice vztahovat 

také na tzv. staré ekologické zátěže, což nakonec předmětná úprava nepokrývá. Pracovní 

text směrnice, který byl přijat v roce 2001 byl předložen k připomínkám členským 

státům EU, kandidátským zemím, Evropské agentuře životního prostředí a nevládním 

organizacím. Připomínek k tomuto dokumentu využily některé členské státy jako např.: 

Belgie, Dánsko, Francie, Německo a Polsko. Ze strany některých členských států bylo 

vyjádřeno politování, že směrnice nebude pokrývat škody v rámci občanskoprávní 

odpovědnosti a nevztahuje se na škody vzniklé v minulosti, tzv. staré ekologické zátěže, 

ke kterým došlo před účinností směrnice, či pocházejí z činnosti, která byla ukončena 

před účinností směrnice. 

 

3. Směrnice 2004/35 

3.1. Obecně ke směrnici 2004/35 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za životní prostředí v 

souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí č. 2004/35 ze dne 

21.4.2004 (dále jen „směrnice“) zaplňuje doposud prázdné místo v unijním právním 

systému ochrany životního prostředí. Představuje první rámcovou úpravu této 

problematiky, tedy stanoví určité právní minimum, s tím, že členské státy mohou 

přijmout či zachovat i přísnější právní režim, což umožňuje samotná smlouva ve svém 

čl.193 SFEU a nabádá k tomu i sama směrnice ve své preambuli. Směrnice je založena 

na principech prevence, předběžné opatrnosti, nápravy či odvracení ohrožení životního 
                                                
11  Stejskal Vojtěch, Právní odpovědnost za škody na životním prostředí v Evropské Unii, AUCI, 2005. 
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prostředí přímo u zdroje a konečně na stěžejní zásadě znečišťovatel platí. K těmto 

stěžejním principům se vyjádřím v následujících podkapitolách. Tímto naplňuje jeden z 

obecných cílů EU a to, dosahovat vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Směrnice 

vytváří rámec odpovědnosti ve vztahu ke škodám na volně žijících živočiších, planě 

rostoucích rostlinách, přírodních stanovištích12, vodě13 a půdě14 v souvislosti s jejich 

prevencí a nápravou. Vztahuje se tedy jen na vybrané složky životního prostředí a má 

tak omezenou věcnou působnost. Předmětná právní úprava se bude vztahovat i na 

taková přírodní stanoviště nebo druhy, které nejsou uvedeny v přílohách směrnic 

uvedených v poznámce pod čarou, pokud tak členský stát stanoví. Je založena na 

objektivní odpovědnosti provozovatele v souvislosti s vybranými rizikovými 

činnostmi15, s možností liberace. Mezi tyto liberační důvody patří obligatorní a 

fakultativní liberační důvody. V případě fakultativních liberačních důvodů záleží na vůli 

státu, zda taková ve svém právním řádu zakotví. Zná nicméně také odpovědnost 

subjektivní v případě ostatních nevyjmenovaných provozních činností, tedy s ohledem 

na zavinění provozovatele, ale pouze ve vztahu k vybraným chráněným živočichům, 

rostlinám a přírodním stanovištím. Působnost směrnice je omezena také z časového 

hlediska, neboť se vztahuje jen na takové škody či jejich bezprostřední hrozbu, ke 

kterým došlo až po uplynutí transpoziční a implementační lhůty a zároveň musí tyto 

pocházet z činností, které byly provozovány po uvedeném datu, popřípadě, před tímto 

datem, pokud v nich bylo po tomto datu pokračováno a v poslední řadě (do budoucna), 

nesmí od škodní události uplynout více než 30let. Pokud se jedná o takovou škodní 

událost, která trvala po delší dobu, počíná lhůta běžet od ukončení škodní události. V 

praxi může být problémem stanovit, kdy ke škodě vlastně došlo a zda se tak bude 

aplikovat směrnice či nikoli. Dalšími významnými instituty je finanční zajištění a 

správní řízení o uložení preventivních či nápravných opatření. K těmto se vyjádřím v 

následujících podkapitolách a v kapitole 5, která se věnuje trasnpozičnímu opatření 

České republiky pro účely směrnice 2004/35. 

 Směrnice 2004/35 byla již novelizována prostřednictvím dvou směrnic. Jedná 

se o směrnici 2006/21 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o směrnici č. 

                                                
12 Podle směrnice 79/409 (směrnice o ptácích), směrnice 92/43 (směrnice o stanovištích). 
13 Podle směrnice 2000/60 (směrnice o vodách). 
14 V anglickém znění směrnice se používá pojem „land“ a nikoli „soil“, pojem půda je tedy třeba 

vykládat v širším smyslu. 
15 Příloha III. směrnice. 
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2009/31 o gelogickém ukládání oxidu uhličitého. Obě směrnice tak doplnily výčet 

provozních činností, na které se vztahuje směrnice 2004/35 o odpovědnosti za škody na 

životním prostředí. Je to důsledkem taxativního výčtu provozních činností, které jsou 

považovány za nebezpečné a jenž se bude muset přizpůsobovat praxi.  

 

3.2. Klíčové principy 
 Mezi klíčové principy, na nichž stojí unijní právní úprava odpovědnosti za 

ekologickou škodu patří princip prevence, princip znečišťovatel platí a princip naturální 

restituce. K těmto stěžejním principům se v následujících podkapitolách podrobněji 

vyjádřím.  

 

Princip prevence 

 Princip prevence, stejně tak jako princip znečišťovatel platí, vyplývá jak ze 

směrnice, tak z ustanovení čl.191 odst.2SFEU. Na základě principu prevence mají být 

provozovatelem přijata preventivní opatření v případě bezprostřední hrozby vzniku škod 

na životním prostředí. Preventivními opatřeními směrnice rozumí taková opatření, která 

mají být přijímána v důsledku události, jednání či opominutí, které vedlo 

k bezprostřední hrozbě škod na životním prostředí, za účelem předcházení těmto 

škodám či je alespoň minimalizovat. Bezprostřední hrozbou se rozumí dostatečná 

pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti dojde ke škodám na životním prostředí.16 

Preventivním opatřením se věnuje čl.5 směrnice. Preventivní opatření mají být primárně 

přijímána provozovatelem, pouze pokud tak neučiní, neučiní dostatečně či ho nelze  

zjistit, učiní tak subsidiárně příslušný orgán.  

 

Princip znečišťovatel platí 

 Se zásadou prevence úzce souvisí zásada znečišťovatel platí, který má být 

primárně17 finančně odpovědný a nést tak náklady na preventivní či nápravná opatření, 

pokud se na něj nevztahuje některá z dále uvedených výjimek (náklady na prevenci a 

nápravu škod). Vychází se tedy z myšlenky, že ten kdo způsobí škodu či bezprostřední 

                                                
16  Čl.2 odst.9,10 směrnice. 
17 Pokud preventivní či nápravná opatření přijme subsidiárně příslušný orgán, mělo by být zajištěno,aby 

jemu vzniklé náklady byly zpětně uhrazeny provozovatelem. Je tedy zakotvena subsidiární 
odpovědnost státu, což je oproti Luganské úmluvě krok správným směrem. 
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hrozbu takové škody na životním prostředí má být za to finančně odpovědný, čímž mají 

být provozovatelé motivováni k obezřetnosti, nicméně, jak bude dále uvedeno, není tato 

klíčová zásada v mnoha případech, především v důsledku liberačním důvodů, vždy 

naplněna, což může být považováno za nedostatek. K naplnění principu znečišťovatel 

platí, je třeba aby existovala příčinná souvislost mezi takovou činností provozovatele a 

následnou škodou na životním prostředí. Taková příčinná souvislost musí být prokázána. 

Způsob jakým má být taková přičinná souvislost prokázána směrnice nedefinuje. S 

ohledem na ustanovení čl.16 směrnice18 a ustanovení čl. 193SFEU19, mohou členské 

státy zachovat či přijmou i přísnější právní režim. S ohledem na výše uvedené je možné, 

aby členský stát šel nad rámec zásady znečišťovatel platí a takový příčinný vztah 

nahradil domněnkou příčinného vztahu, která musí být podložena relevantními důkazy. 

Takovými důkazy mohou být lokalizace znečištění v blízkosti zařízení znečišťovatele či 

shoda znečišťujících látek se složkami používanými uvedeným provozovatelem v 

souvislosti s jeho provozní činností20 

 

Nápravná opatření 

 Nápravnými opatřeními se dle směrnice rozumí činnost nebo kombinace akcí, 

včetně provizorních opatření nebo opatření na zmírnění dopadů, které směřují k obnově 

nebo nahrazení poškozených přírodních zdrojů nebo jejich narušených funkcí, nebo 

k poskytnutí rovnocenné alternativy.21 Systém nápravných opatření je zakotven v příloze 

II. Směrnice a je odlišný v případě škod na vodách, chráněných druzích či přírodních 

stanovištích na jedné straně a škod na půdě na straně druhé. V prvním případě patří mezi 

nápravná opatření patří naturální restituce, popř. kompenzační nápravná opatření. 

Z uvedených možností je prioritní první, tedy, naturální restituce, která spočívá 

v navrácení přírodního zdroje či jeho funkcí do původního stavu. Až pokud není možná 

naturální restituce, přicházejí v úvahu kompenzační nápravná opatření. Ta se odlišují od 

naturální restituce lokalizací, neboť se provádějí na jiném místě, než kde vznikla škoda, 
                                                
18 „Tato směrnice nebrání členským státům v zachování nebo přijetí přísnějších předpisů v souvislosti s 

prevencí a nápravou škod na životním prostředí, včetně stanovení dalších činností, které jsou 
předmětem požadavků této směrnice na prevenci a nápravu škod, a také stanovení dalších 
odpovědných stran“. 

19 K tomu Ludwig Kramer, Mezinárodní konference k 10.výročí založení Ústavu pro ekopolitiku 
„Sbližování práva životního prostředí ČR s právem EU-nikdy nekončící proces“, České právo 
životního prostředí č.4/2002, str. 98. 

20 C- 378/08; C-188/07; C-254/08; C-293/97. 
21 Čl.2 odst.11 směrnice. 
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na náhradní lokalitě. V tomto případě přichází v úvahu vyčíslení ztrát na životním 

prostředí za pomoci monetární techniky, za účelem stanovení nákladů na kompenzační 

opatření. Pokud je to možné a vhodné, mělo by být dbáno na to, aby náhradní lokalita 

byla geograficky spojena s poškozenou lokalitou a měl by být brán zřetel na zájmy 

poškozené populace. Jednalo by se např. o situaci, kdy vznikne černá skládka v ptačí 

oblasti a provozovatel zanikne bez právního nástupce. Místo toho, aby nastupovala 

subsidiárně odpovědnost státu a ten tak nesl, z kapes daňových poplatníků, náklady na 

nápravná opatření za účelem odstranění takové skládky, měla by být nedříve využita 

možnost kompenzačních nápravných opatření ve vztahu k jinému znečišťovali v 

důsledku jiné kauzy. Toto kompenzační nápravné opatření by mohlo být realizováno 

například v případě kdy někdo zničí stanoviště zvláště chráněných druhů ptáků, tím, že 

pokácí strom s hnízdy a je nemožné návrácení v původní stav. Tento „znečišťovatel“ by 

pak mohl nést náklady potřebné k odstanění výše uvedené černé skládky, čímž by se 

snížily státní výdaje. V konkrétních případech je možná kombinace obojího, pokud 

naturální restituce nebude dostatečná. V případě škod na půdě se za takové považují ty, 

které představují významné riziko nepříznivého účinku  pro lidské zdraví, tato složka 

životního prostředí má tedy do jisté míry slabší ochranný režim. V tomto případě má být 

cílem nápravných opatření odstranění, snížení nebo alespoň izolace či kontrola takových 

kontaminujících látek, které představují významné riziko nepříznivého účinku pro lidské 

zdraví. V souvislosti s tímto je zohledňováno současné či budoucí využití půdy 

schválené v době vzniku škod. Přítomnost takových rizik se zjišťuje za pomoci k tomu 

určených postupů a zohledňuje se funkce půdy, druh a míra koncentrace škodlivých 

látek a jejich riziko. V případě nápravy škod na půdě se zvažuje možnost přirozené 

obnovy, což znamená, že by nebyly provedeny žádné lidské zásahy. 

 

3.3. Škoda na životním prostředí  

 V úvodu je třeba vymezit, co je v rámci právní úpravy směrnice považováno za 

škodu na kterou se vztahuje věcná působnost směrnice, a to nejdříve v obecném smyslu, 

a dále, co je považováno za  škodu na životním prostředí. V čl.2 odst. 2 směrnice se 

uvádí, že „škodou se rozumí měřitelná nastalá změna v přírodním zdroji nebo měřitelné 

zhoršení funkcí přírodního zdroje, ke kterému může dojít přímo či nepřímo“. Z tohoto 

vymezení plyne, že postihuje nejen škody materiální, tak především škody imateriální, 
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které jsou vyjádřeny zhoršením funkcí přírodního zdroje.     

 V čl.2 odst.1 směrnice je vymezen druhý pojem, a to, škoda na životním 

prostředí. Věcný rozsah směrnice je v tomto smyslu omezený na vybrané složky či 

zdroje životního prostředí a je následující:       

 a) škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích22, které mají 

závažné nepříznivé účinky na zachování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo 

stanovišť. Kritéria pro stanovení takového nepříznivého účinku jsou stanovena v příloze 

I. směrnice. Nepříznivý účinek je vyloučen, pokud provozovatel jednal v souladu s 

vydaným povolením příslušného orgánu dle směrnice č. 79/409 o ochraně volně žijících 

ptáků23 či směrnice č. 92/43 o ochraně přírodních stanovišť24, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin25, nebo v případě stanovišť a druhů, na které se nevztahuje 

právo EU, v souladu s obdobnými vnitrostátními předpisy na ochranu přírody. 

 Chráněnými druhy a přírodními stanovišti se rozumí druhy a stanoviště 

uvedené ve výše uvedených směrnicích, které vytvářejí tzv. soustavu NATURA 2000, 

jež v sobě zahrnuje tzv. evropsky významné lokality dle směrnice o stanovištích a ptačí 

oblasti dle směrnice o ptácích. Tato soustava tvoří minimální standard územní ochrany v 

rámci EU, členské státy tak mohou chránit navíc i další území, dle svých národních 

potřeb. Dle čl. 2 odst. 3 písm.c) směrnice mohou členské státy stanovit i jiné druhy či 

stanoviště, nad rámce výše uvedených dvou směrnic, na které se bude vztahovat její 

věcná působnost (k tomu kapitola 5. Transpoziční opatření České republiky pro účely 

směrnice).           

 b) škody na vodách, které mají závažný nepříznivý účinek na ekologický, 

chemický nebo kvantitativní stav vod, dle směrnice 2000/6026 s výjimkou těch případů, 

kdy se uplatní odchylky stanovené v uvedené směrnici.     

  c) škody na půdě27, které představují její kontaminaci, jenž způsobuje 

významné riziko negativního vlivu na lidské zdraví. Dle definice škody tohoto typu se 

                                                
22 Prostřednictvím ochrany chráněných druhů rostlin a přírodních stanovišť je poskytována také ochrana  

lesním porostům a pozemkům určeným k plnění funkcí lesa. 
23 Tuto směrnici provádí v ČR zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a nařízení vlády č. 

51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti. 
24 Tuto směrnici provádí v ČR zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a příloha k vyhlášce č. 

166/2005 Sb. 
25 Tuto směrnici provádí v ČR zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 166/2005 

Sb., která stanoví seznam druhů. 
26 Tuto směrnici provádí v ČR zákon č. 254/2001 Sb.,o vodách. 
27 Prostřednictvím ochrany půdy je poskytována také ochrana pozemkům, sloužícím k plnění funkcí lesa. 
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půda, jakožto jedna ze složek životního protředí, dostává do nerovného postavení. 

  Dle bodu 4 preambule směrnice zahrnují škody na životním prostředí také 

škody způsobené vzduchem roznášenými částicemi, pokud jsou tyto schopné způsobit 

poškození chráněných zdrojů životního prostředí, tj. vody, půdy, chráněných druhů 

volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin či přírodních stanovišť. Ovzduší je 

tedy chápáno jako přenašeč látek, v jejichž důledku může vznikat ekologická újma28. 

Škodou na životním prostředí se dle směrnice tedy rozumí taková škoda, která splňuje 

obecné požadavky uvedené v čl. 2 odst. 2 směrnice a dále se týká některého z přírodních 

zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 směrnice. Problémem v praxi může být prokazování 

stanovené míry intenzity poškození životního prostředí v podobě závažných nepříznivých 

účinků. Pro stanovení intenzity poškození životního prostředí budou význámná zejména 

odborná vyjádření pověřených odborných subjektů. Dále je třeba ještě uvést, že čl. 4 

směrnice uvádí škody popř. hrozby takových škod, na které se působnost směrnice 

nevztahuje, a to:      

 

Ø škody či hrozby takových škod, ke kterým došlo v důsledku vis maior (živelní 

událost) 

Ø škody či hrozby takových škod, ke kterým došlo v důsledku ozbrojených 

konfliktů 

Ø škody či hrozby takových škod, na které se vztahuje působnost některé z 

mezinárodních smluv uvedených v příloze IV směrnice29 

Ø škody či hrozby takových škod, na které se vztahuje působnost Smlouvy o 

EUROATOMu či některé ze smluv uvedených v příloze V směrnice  

Ø škody či hrozby takových škod, které vznikly v důsledku činností, jejichž účelem 

je zajištění národní obrany, mezinárodní bezpečnosti či ochrana před živelními 

událostmi 

           

                                                
28 K tomu bod 9 přílohy III. směrnice 
29 Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené ropným znečištěním (1992), 

Mezinárodní úmluva o zřízení Mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených ropným 
znečištěním (1992), Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené 
znečištěním ropnými palivy (2001), Mezinárodní úmluva o odpovědnosti a náhradě za škodu v 
souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři (1996), Úmluva  o občanskoprávní 
odpovědnosti za škody způsobené při přepravě nebezpečných věcí po silnici, železnici a na plavidlech 
pro říční plavbu (1989) 
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 Dalším omezením věcné působnosti směrnice, v případě objektivní 

odpovědnosti, je taxativně vymezený okruh provozních činností, které jsou považovány 

za potenciálně nebezpečné, a v jejichž důsledku může docházet ke škodám na životním 

prostředí. Pozitivem takové úpravy může být, oproti Luganské úmluvě, právní jistota 

takových provozovatelů, nicméně, z hlediska zájmu na ochraně životního prostředí bude 

v budoucnu třeba takový výčet přizbůsobovat praxi. 

 

3.4. Provozní činnost a odpovědnost za škodu na životním prostředí 
 Dle čl.2 odst.7 směrnice se provozní činností rozumí „jakákoli činnost 

vykonávaná v rámci hospodářské činnosti, obchodní činnosti nebo podnikání, bez 

ohledu na jejich soukromou nebo veřejnou, ziskovou nebo neziskovou povahu“. V 

drtivé většině případů se bude jednat o činnost podnikatelskou. 

 Dle čl.3 odst.1 písm. a) směrnice se tato vztahuje na ty škody na životním 

prostředí či jejich bezprostřední hrozbu, pokud jsou důsledkem provozních činností 

uvedených v příloze III. směrnice ( k tomu příloha č. I. této práce). 

 V tomto případě se uplatní objektivní odpovědnost provozovatele za 

způsobenou škodu či její bezprostředí hrozbu (strict liability). Znamená to tedy, že 

provozovatel některé z vybranných provozních činností bude odpovídat za výsledek, bez 

ohledu na zavinění, takováto odpovědnost není vázána na zaviněné protiprávní jednání. 

Nicméně, směrnice stanoví liberační důvody, obligatorní a fakultativní, na základě 

kterých se takový provozovatel může zprostit odpovědnosti. V případě fakultativních 

liberačních důvodů je na členském státě, zda je zapracuje do svého právního řádu či 

nikoli. Nutno podotknout, že tyto fakultativní liberační důvody narušují princip 

znečišťovatel platí a princi prevence. Dle čl. 3 odst.1 písm.b) směrnice se její 

působnost vztahuje také na škody vzniklé v důsledku jiné, než některé z uvedených 

provozních činností, ale to pouze v případě, že se jedná o škodu či její bezprostředí 

hrozbu na chráněných druzích či na přírodních stanovištích. Dále je v tomto případě 

vyžadováno zavinění, tedy naplnění subjektivní stránky, a to v podobě úmyslu či 

nedbalosti v souvislosti s porušením právních předpisů v oblasti životního prostředí či 

těch, které upravují výkon danné provozní činnosti. Otázkou zůstává proč se taková 

úprava vztahuje pouze na tento zdroj životního prostředí a ostatní jsou opomíjeny. S 

ohledem na čl.193 SFEU by bylo možné, aby členské státy přijaly přísnější právní 
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úpravu a např. tuto subjektivní odpovědnost vztáhly i na ostatní zdroje životního 

protředí či rozšířily výčet provozních činností uvedených ve směrnici s uplatněním 

objektivní odpovědnosti. Dle mých zjištění, jsou státy v této věci ale velice opatrné a k 

tomuto se bohužel neuchylují. V tomto tedy kopírují znění směrnice. 

 

Obligatorní liberační důvody 
 Jak již vyplývá ze samotného názvu, jedná se o takové zprošťující důvody, 

které v souladu se zněním směrnice (čl. 8 odst. 3) musí přijmout každý členský stát, není 

zde tedy možnost úvahy. Je na provozovateli, zda se liberačních důvodů dovolá a 

prokáže je, důkazním břemenem je tedy zatížen on. Mezi tyto liberační důvody patří: 

Ø ekologická škoda nebo její bezprostřední hrozba byla způsobena třetí osobou a 

došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření; 

Ø ekologická škoda nebo její bezprostřední hrozba je důsledkem rozhodnutí nebo 

jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo 

akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených 

provozní činností provozovatele. 

 

Fakultativní liberační důvody 
 Jsou to takové liberační důvody, které může přijmout v souladu se zněním 

směrnice (čl. 8 odst. 4) každý členský stát, dle svého uvážení. Na rozdíl od obligatorních 

liberačních důvodů se zde možnost náhrady nákladů nevztahuje na preventivní opatření, 

ale jen na nápravná. Domnívám se ale, že ta budou v zásadě finančně náročnější. 

Podmínkou opět je, že provozovatel se liberačních důvodů dovolá a prokáže je. Mezi 

fakultativní liberační důvody patří: 

Ø provozovatel neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich 

základě a ekologická škoda byla způsobena emisí nebo událostí, která byla 

výslovně povolena30 podle zvláštních právních předpisů; 

Ø podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k 

dané provozní  činnosti, nebylo považováno za pravděpodobné, že by způsobily 

ekologickou škodu. 
                                                
30 Např. z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů, z. č. 254/2001 o vodách, z. č. 78/2004 Sb., o nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a geneticky modifikovanými produkty ad. 
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3.5. Finanční zajištění 
 Jak je již uvedeno v předcházející podkapitole, pojednávající o základních 

principech odpovědnostního systému dle směrnice, jedním z klíčových principů je 

princip znečišťovatel platí. S tímto velmi úzce souvisí problematika finančního 

zajištění, které se uplatní v situacích, kdy se jedná o nesolventního původce škod či 

takového, který zanikl, bez toho, aniž by došlo k nápravě škody. Pojištění odpovědnosti 

za environmentální škody se začíná objevovat ve vyspělých zemích koncem 80.let 

20.stol. V rámci EU je environmentální pojištění uplatňováno v každé členské zemi. 

Zavedení environmentálního pojištění bylo také jednou z implicitních podmínek pro 

vstup České Republiky do EU. V současné době existují v členských zemích EU, v 

souvislosti s environmentální odpovědností za škody, takové pojistné produkty, které 

pokrývají pouze některé prvky směrnice. Jedná se totiž o pojištění odpovědnosti pouze 

za takové škody na životním prostředí, ke kterým došlo v důsledku nenadálé, 

neočekávané a nekontrolovatelné události a kde nároky na náhradu škody jsou založeny 

na občanském právu. S ohledem na novou právní úpravu unijního environmentálního 

odpovědnostího systému je tedy třeba připravit odpovídající pojistné produkty. 

Evropské pojišťovny by tak měly využít svých dosavadních zkušeností a know how v 

oblasti environmentálního pojišťovnictví a vyvinout pojistné produkty, vycházející 

vstříc novým požadavkům směrnice. Pokud má být dosaženo pojistitelnosti dle 

požadavků směrnice, pojistitelé a také jejich zajistitelé musí mít možnost kontroly nad 

vzneseným nárokem na náhradu ekologické škody, nad způsobem její nápravy a s tím 

souvisejícími náklady. Do rozhodovacího procesu musí být kromě pojistitelů zapojeni 

také jejich zajistitelé31.  

 Jak už je výše uvedeno Směrnice umožňuje několik druhů nápravných 

opatření, jejichž sled je nutno dodržet. Upřednostňována je primární náprava, tedy 

uvedení do původního stavu. Další možností je náprava doplňková, která se uplatní v 

případě, pokud primární náprava není dostatečná. Jako poslední přichází v úvahu 

náprava vyrovnávací, pokud předchozí nejsou možné. Před evropskými pojišťovnami 

                                                
31 Současná podoba pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí, Ing. Eva Vávrová, PhD., 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta, Ústav financí, 
dostupné z: 
http://www.uake.cz/novinky/odpady_biodegradabilni_2008/odpady_2008/prispevky/vavrovae.pdf 
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nyní stojí úkol, jak ve spolupráci s orgány veřejné správy zajistit metody kvantifikace 

škod na životním prostředí v peněžních jednotkách, stejně tak jako hledání takových 

způsobů nápravy ekologické újmy, které povedou k optimálnímu výsledku za 

minimalizace nákladů. O finančím zajištění pojednává čl. 14 směrnice. Čl. 14 odst. 1 

směrnice má pouze doporučující charakter a zní takto „Členské státy přijmou opatření k 

podpoře rozvoje nástrojů finančního zajištění, včetně finančních mechanismů v případě 

platební neschopnosti, a trhů prostřednictvím vhodných hospodářských a finančních 

subjektů, a umožnit tak provozovatelům využití finančních záruk na pokrytí jejich 

závazků podle této směrnice“.    

 Na rozdíl od pojištění odpovědnosti za environmentální škody vzniklé v 

důsledku havárií, která je upravena v rámci jiné komunitární úpravy a je odpovědností 

soukromoprávní, je finanční zajištění dle směrnice prozatím pouze fakultativní. Dle čl. 

14 odst. 2 směrnice „Do 30.4.2010 Komise předloží zprávu o účinnosti směrnice z 

hlediska skutečné nápravy škod na životním prostředí, o dostupnosti a podmínkách 

pojištění a ostatních druhů finančního zajištění činností uvedených v příloze III. za 

přijatelné ceny. Zpráva bude v souvislosti s finančním zajištěním pojednávat také o 

těchto aspektech: postupný přístup, nejvyšší částka pro finanční záruky a vyloučení 

málo nebezpečných činností. Na základě této zprávy a na základě rozšířeného posouzení 

vlivů, včetně analýzy poměru nákladů a výnosů, předloží Komise v případě potřeby 

návrhy na systém harmonizovaného povinného finančního zajištění“.  

 Dle informací od evropského komisaře pro životní prostředí, je nyní návrh 

zprávy v interní konzultaci a měl by být přijat v průběhu září. Zpráva nebude obsahovat 

návrh na zavedení systému povinného harmonizovaného pojištění odpovědnosti za 

environmetnální škody, není ale prý vyloučeno, že takový návrh bude podán během 

generální revize v letech 2013/2014.        

  

 Směrnice tedy nezavádí povinné pojištění této odpovědnosti, ale s ohledem na 

možnost vysokých výdajů, lze jen doporučit pojištění či jinou formu finanční záruky.  

Pokud tento specifický pojistný produkt v EU již existuje, tak pouze v omezené míře. 

Důsledkem implementace této směrnice tak budou pravděpodobně především zvýšené 

investice do nových technologií, které tak budou snižovat riziko ztrát na životním 

prostředí. 



 
22 

 

3.6. Správní řízení o uložení preventivních či nápravných opatření 
 Problematiku nákladů na prevenci a nápravu škod upravuje čl. 8 směrnice. 

Podle zásady znečišťovatel platí, o které je pojednáno již výše, nese náklady na přijatá 

preventivní či nápravná opatření podle této směrnice primárně provozovatel. Na dalších 

místech směrnice je upraveno řízení o uložení preventivních či nápravných opatření. 

Řízení o uložení preventivních či náprávných opatření vede příslušný orgán nebo 

orgány, které jsou určeny vnitrostátními právními předpisy členských států. Takový 

orgán zahajuje řízení o uložení preventivních či nápravných opatření buď z moci úřední, 

poté kdy se dozví o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke škodě či její 

bezprostřední hrozbě nebo na základě žádosti, jenž je podložena relevantními údaji, 

nasvědčujícími tomu, že došlo ke škodě na životním prostředí či k její bezprostřední 

hrozbě. Žádost mohou podat dle čl. 12 odst. 1 směrnice: 

a) osoby, které jsou dotčené škodami na životním prostředí, popř. osoby, u nichž 

je takové dotčení pravděpodobné32; 

b) osoby mající bezprostřední zájem na rozhodování o životním prostředí ve 

vztahu ke škodě; 

c) osoby, které prohlašují, že byly poškozeny na právech, jestliže správní právo 

příslušného státu vyžaduje takový předpoklad33.  

 Tyto osoby mají dále podle čl. 13 odst. 1) směrnice právo na přístup k soudu 

či jinému nezávislému orgánu, který je příslušný k přezkumu zákonnosti rozhodnutí, 

popř. činnosti či nečinnosti příslušného orgánu. Zásadním je nicméně čl. 12 odst. 5 

směrnice, který členským státům umožňuje, aby předešlý článek 12 a na něj navazující 

čl. 13 směrnice, v případě bezprostředních škod na životním prostředí vyloučily a 

ponechaly tak tuto možnost pouze na případy škod již vzniklých. Toto je zásadním 

ohrožením principu prevence a s tím souvisejícího efektivního fungování předmětné 

směrnice. 

 Příslušný orgán má povinnost stanovit, který provozovatel způsobil škodu či 

její bezprostřední hrozbu, posoudit jejich význam a určit jaká preventivní či nápravná 
                                                
32 Zákon o ekologické újmě uvádí pouze tento okruh subjektů. 
33 Za tímto účelem se zájem jakékoli nevládní organizace usilující o ochranu životního prostředí a 

splňující všechny požadavky vnitrostátního práva považuje za dostatečný pro účely podostavce b), 
takové organizace jsou také považovány za nositele práv, která mohou být porušena ve smyslu 
pododstavce c). 
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opatření dle přílohy II. směrnice mají být přijata. V souvislosti s tím je takový orgán 

oprávněn po příslušném provozovateli požadovat, aby provedl své vlastní posouzení a 

poskytl všechny nezbytné informace. Členský stát má zajistit, aby příslušný orgán měl 

možnost požádat o provedení preventivních či nápravných opatření třetí stranu, kterou 

se pravděpodobně myslí specializovaná právnická či fyzická osoba, která je k tomuto  

odborně a technicky zdatná. Rozhodnutí o uložení preventivních či nápravných 

opatření, přijaté v souladu s touto směrnicí musí obsahovat přesné důvody, na základě 

kterých bylo vydáno, musí být neprodleně oznámeno dotčenému provozovateli, který je 

zároveň informován o opravných prostředcích, jenž má k dispozici podle právních 

předpisů daného členského státu a o lhůtách, v rámci nichž musí být takové opravné 

prostředky podány.  

 

II. 

4. Předpoklady správné implementace směrnic 
 Předpokladem pro správnou implementaci směrnic je naplnění hlediska 

formálně-právního, tak i aplikačně-praktického. Formálně-právní stránka je naplněna 

pokud je transpoziční opatření přijato v transpoziční lhůtě, má požadovanou formu a má 

náležitý obsah. Aplikačně-praktická stránka je naplněna pokud je takové transpoziční 

opatření řádně aplikováno na okruh vztahů, které jsou předmětem jeho věcné 

působnosti. Souhrně se tento proces nazývá implementace. 

 

4.1. Výklad směrnic 
 Základním předpokladem řádné traspozice a implementace směrnic je jejich 

správný výklad, za účelem objasnění výsledku, který předmětná směrnice předvídá. 

Napomáhat správnému výkladu směrnic ze strany členských států by mělo zkvalitnění  

legislativní činnosti institucí EU, tj. Rady, Komise a Evropského parlamentu, k tomuto 

účelu, byla přijata mezi těmito institucemi dohoda o společných legislativních 

pravidlech. Unijní akty, v tomto případě směrnice, by tak měly být jasnější, 

srozumitelnější a snáze vyložitelné pro ty, kterým jsou určeny. Při výkladu unijních 

norem, směrnic, členské státy, resp. jejich, k tomu kompetentní orgány, používají 

určitých výkladových metod. Možnost nesprávného výkladu a s tím spojené následné 

nesprávné transpozice se výrazně snižuje tím, když členský stát užívá těch výkladových 
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metod, které ve své výkladové praxi užívá ESD34 a to proto,  že pouze ten má pravomoc 

autoritativně a závazně vykládat unijní normy v rámci řízení o přeběžných otázkách 

podle čl. 267SFEU a v rámci řízení o porušení Smluv  podle čl. 258-259SFEU. Z 

rozhodovací praxe ESD plyne, že nejfrekventovanější metodou výkladu je výklad 

jazykový a výklad teleologický.        

 Jazykový výklad má svá unijní specifika, neboť je třeba vycházet z jazykových 

verzí všech členských států, a to proto, že všechny tyto jazykové verze jsou stejně 

autentické. Pokud by tato metoda výkladu vedla k rozdílným výsledkům, je třeba použít 

metod dalších, nejčastěji právě metody teleologické, k dosažení jednotného výkladu.  

 Teleologická metoda spočívá v poznání smyslu a účelu normy. V souvislosti s 

jazykovým výkladem, je třeba si dále uvědomit, že pojmosloví používané v unijním 

právu může mít v tomto právním prostředí jiný význam, než jaký je mu přisuzován ve 

vnitrostátních právních řádech členských států EU a právě  z tohoto  unijního významu 

je třeba při výkladu komunitárních norem vycházet. Nakonec, těžiště výkladu spočívá v 

několika hlediscích, jako např.: výklad za účelem poznání věcné a osobní působnosti 

směrnice, výklad za účelem, zda směrnice brání či nebrání přesahující traspozici, výklad 

za účelem poznání vlastní úpravy otázek spadajících do působosti směrnice, výklad za 

účelem poznání, zda je možné se od úpravy obsažené ve směrnici odchýlit či nikoliv, 

výklad za účelem poznání, zda směrnice směřuje k založení subjektivních práv 

jednotlivců, výklad za účelem poznání úplnosti úpravy obsažené ve směrnici35. Další 

předpoklady náležité transpozice a implementace směrnic uvádím na náledujících 

místech.    

 

4.2. Včasné přijetí traspozičního opatření    

 Směrnice vstupuje v platnost v den uvedený v textu nebo 20-tý den po jejím 

vyhlášení v Úředním věstníku; tímto zavazuje členské státy k aproximaci. Směrnice 

stanoví lhůtu ve které mají členské stávy povinnost k implementaci takové unijní úpravy 

do vnitrostátního právního řádu, typicky to bývají 2 roky od vstupu směrnice v 

platnost36. Nedodržení traspoziční lhůty  má za následek nežádoucí rozdílnost právních 

                                                
34 K výkladu směrnic pro účely jejich traspozice C-283/81 CILFIT  
35 Blíže k těmto možným hlediskům výkladu Král, R., Transpozice a imlepentace směrnic ES v zemích 

EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 38-53 s. 
36 Návod k aproximaci environmentální legislativy EU, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. 
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úprav členských států a stím spojenou možnou diskriminaci subjektů pohybujících se v 

rámci prostoru EU a narušení principu právní jistoty. Dosavadní judikatura ESD svědčí o 

striktnosti dodržování takové transpoziční lhůty, neboť pouze ojediněle ESD uzná, 

členskými státy předkládané argumenty opožděné transpozice, za legitimní. 

 

 U ESD např. neuspěly tyto argumenty37: 

 

Ø existence legislativních, právních, politických, finančně-

ekonomických či   administrativních obtíží 

Ø směrnici lze jen s velkými obtížemi náležitě vyložit 

Ø argument, že ani jiné členské státy nedodržely transpoziční lhůtu 

Ø existují vážné pochybnosti o platnosti směrnice, neboť je napadena  

 žalobou na neplatnost      

  Členské státy mohou nicméně, před vypršením transpoziční lhůty požádat, 

např. i z výše uvedených důvodů, o prodloužení transpoziční lhůty, a to zejména v 

případech, kdy samotná směrnice tuto možnost ve svém textu uvádí. Mezi ojedinělé 

legitimní důvody patří:        

 

Ø členskému států brání ve včasném přijetí transpozičního opatření 

mezinárodně-právní závazky vyplývající z mezinárodních smluv, uzavřených 

buď před 1.1.1958 nebo pro přistupující státy přede dnem jejich přistoupení k 

EU 

Ø Úprava směrnice není, a ani v budoucnu nemůže objektivně být, ze své 

povahy pro danný členský stát relevantní 

Ø absolutní nemožnost včasného přijetí transpozičního opatření 

 S nedodržením transpoziční lhůty spojuje komunitární právo, za splnění 

dalších předpokladů, formulovaných zejména judikaturou ESD, vznik určitých možných 

následků (nepřímý účinek (eurokonformní výklad), přímý (bezprostřední) účinek, 

odpovědnost za škodu v důsledku porušení práv jednotlivců, zaručených unijním 

právem, řízení pro porušení Smluv EU podle čl. 258-260). Žádný z těchto možných 

následků ovšem nezbavuje členský stát povinnosti, směrnici, byť opožděně, 
                                                
37 Král, R., Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha : C. H. Beck, 2002, 55-57 

s. 
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transponovat. Taková traspoziční opatření by měla být přijímána s retroaktivními 

účinky, ke dni uplynutí transpoziční lhůty, a to především v případech, kdy taková včas 

neprovedená směrnice zakládá určitá práva jednotlivců vůči státu38.   

           

4.3. Správné promítnutí obsahu směrnice  

 Předpokladem správného promítnutí obsahu směrnice do transpozičního 

opatření je bezesporu správný výklad takové směrnice, jak je již uvedeno v předchozí 

podkapitole. Transpozičním opatřením musí být naplněn přesně takový výsledek, jaký 

prováděná směrnice předvídá, pokud se tak nestane, jedná se o případ nenáležité 

transpozice a i s tou unijní právo spojuje takové následky, které jsou výsledkem řádně 

neprovedené transpozice. Přijaté transpoziční opatření musí být dostatečně přesné a 

jasné, zejména to platí pro případy, kdy směrnice předvídá založení práv či povinností 

jednotlivcům. Státy se někdy uchylují k doslovné transpozici, tedy k okopírování znění 

směrnice, což je pro ně mnohem pohodlnější. V některých případech je tento doslovný 

způsob transpozice dokonce jediným možným řešením, a to v takových případech, kdy 

je úprava směrnic velmi podrobná, takovéto případy by ale měly spíše výjimečné a to už 

ze samotné povahy směrnic. Pokud tedy znění směrnice není dostatečně přesné, není 

tento způsob transpozice žádoucí39. V případě kdy přichází v úvahu doslovná 

transpozice je možné ji provést pouhým odkazem transpozičního opatření na relevantní 

ustanovení směrnice. V současné době směrnice v zásadě vyžadují, aby každé 

transpoziční opatření obsahovalo odkaz, že bylo přijato k transpozici příslušné 

směrnice nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.  

            

  

4.4. Náležitá forma transpozičního opatření     

 Jak již uvedeno výše, čl. 288SFEU sice uvádí, že členské státy mají při volbě 

formy traspozičního opatření volnost úvahy, tato volnost je však judikaturou ESD 

omezena, a to především s ohledem, na princip právní jistoty. Z toho plyne, že 

transpoziční opatření musí mít, až na některé výjimky, specifické pro oblast sociální 

                                                
38 C-80/87 Dik; C-104/98 Buchner; 
39 Návod k aproximaci environmentální legislativy EU, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. 



 
27 

politiky a politiky ochrany životního prostředí40, formu obecně závazného právního 

předpisu41. Ve zdůrazněné míře tento požadavek platí, v případě, pokud směrnice 

směřuje k  založení práv či povinností jednotliců či pokud se jedná o výkon  státní 

moci42. V tomto případě také platí, že taková úprava v transpozičním opatření má být 

dostatečně jasná a přesná, aby ti, vůči nimž směřuje, byli schopni plně zjistit obsah 

svých práv či povinností. Dále je třeba aby takový právní předpis byl takové právní síly 

jaká je vyžadována, dle vnitrostátních pravidel, při právní úpravě danné problematiky43.

 Jelikož náležitá transpozice a implementace směřuje k naplnění hlediska jak 

formálně-právního tak i aplikačně-praktického, není dostačující, pokud je de facto 

naplněno pouze jedno z nich. Pokud tedy členský stát de facto vyhovuje úpravě 

obsažené ve směrnici a z tohoto důvodu nepovažuje provedení transpozice za nutné, 

porušuje tak svou transpoziční povinnost, neboť takový stav, momentálně vyhovující 

směrnici, se může kdykoliv v budoucnu změnit, a tak s ohledem na princip právní 

jistoty, je nutné naplnění i hlediska formálně-právního44. Směrnice může být 

transponována buď do jednoho právního předpisu či do více právních předpisů. 

Vyskytují se ale také případy, kdy je více směrnic transponováno do jednoho 

vnitrostátního právního předpisu45.        

      

                                                
40 Právně závazné environmentální dohody mezi vnitrostátními orgány ochrany životního prostředí a 

podnikatelskými subjekty, v případě kdy je vyžadován všeobecný program k dosažení všeobecného 
cíle. Podmínkou traspozice směrnic formou takové dohody je dle Komise např.: příslušná směrnice 
tuto formu transpozice výslovně připouští, dohoda musí být vynutitelná, úředně zveřejněná a musí 
obsahovat kvalitativní cíle, jakož i lhůty pro dosažení těchto cílů, srov. Doporučení Komise 96/733 o 
environmentálních dohodách transponujících směrnice ES. Zastánci environmetálních dohod, jako 
Výbor EU pro spolupráci s Americkou obchodní komorou (EU Commitee of the American Chamber 
of Commerce) tvrdí, že: „Aplikací principu sdílené odpovědnosti mezi veřejnými úřady a průmyslem 
je umožněna rychlejší reakce na sektorální, lokální a přechodné environmentální problémy, protože 
efektivní opatření lze tak provést rychleji než prostřednictvím legislativy. Využitím odpovědnosti a 
iniciativy ekonomických aktérů nabízejí dobrovolné dohody atraktivní alternativu k těžkopádnému 
složitému procesu a nepružným regulačním akcím.“ Srov. Jech, K., Dlouhý J., Průvodce ochránce 
životního prostředí Evropskou Unií, Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky, 2000, 37 s. 

41 C-339/87 Komise v. Nizozemí;  
42 čl.14odst.1 Metodických pokynů Úřadu vlády, usnesení č.1304. 
43  C-197/96 Komise v. Francie; čl.4 odst.1LZPS ČR., čl. 2 odst.2LZPS ČR. 
44 C-214/98 Komise v. Řecko 
45 Např. Rámcová směrnice vodní politiky Společenství byla transponována do více vnitrostátních 

právních předpisů (zákonů); naopak příkladem více směrnic transponovaných do jednoho 
vnitrostátního právního předpisu (zákonu) jsou směrnice o nakládání  s geneticky modifikovanými 
organismy v uzavřeném prostoru č. 90/219EHS a směrnice o záměrném uvolňování genticky 
modifikovaných organismů do životního prostředí č. 90/220EHS, které byly transponovány zákonem 
č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismi a produkty a o změně některých 
souvisejících zákonů. Tento zákon byl následně proveden více prováděcími předpisy. 
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4.5. Aplikace (implementace) směrnic       

 K náležité implementaci směrnic je třeba naplnit nejen hledisko formálně-

právní (včasnost přijetí transpozičního opatření, jeho náležitý obsah a náležitá forma), 

ale i hledisko aplikačně-praktické, jak již je v této práci uvedeno. Je tedy třeba takové 

transpoziční opatření náležitě aplikovat na okruh právních vztahů, které spadají do 

předmětu jeho působnosti. V této souvislosti obsahuje řada environmentálních směrnic 

ustanovení o povinnosti členských států podávat pravidelně Komisi zprávy o stavu 

implementace. Z tohoto důvodu byla přijata Radou EU směrnice k standardizaci a 

racionalizaci zpráv o implementaci určitých směrnic týkajících se životního prostředí46.  

 

4.6. Požadavek ekvivalence a efektivnosti 
 Následně musí být taková úprava transpozičního opatření vymahatelná, zde 

platí princip ekvivalence a princip efektivnosti47. Princip ekvivalence znamená, že 

procesní podmínky pro vymáhání unijních práv nesmí být méně přiznivé, než ty, které 

se uplatňují při vymáhání čistě vnitrostátních práv. Požadavek efektivnosti představuje 

větší zásah do vnitrostáních procesních norem členských států. Pokud totiž aplikace 

vnitrostátní procesní normy ztěžuje či sand dokonce zněmožňuje vymožení unijních 

práv, stejně tak jako čistě vnitrostátních, nastává rozpor s principem efektivnosti. 

Takové procesní pravidlo se nemohlo v souladu s tímto principem aplikovat a 

docházelo tak v podstatě k případům tzv. obrácené diskriminace, neboť v případě 

vymáhání čistě vnitrostátních práv zůstalo takové procesní pravidlo nedotčeno. 

 Zlomovým je v tomto smyslu rozsudek ESD ve věci Van Schijndel48. Na 

základě tohoto rozsudku došlo k jistému kompromisu mezi tímto unijním požadavkem 

efektivnosti vymáhání unijních práv a procesně-právními pravidly členských států.  K 

uplatnění toho unijního principu totiž nedojde, pokud takové vnitrostátní procesně-

právní pravidlo zajištuje naplnění některé ze základních zásad procesního práva49. 

 

4.7. Vnitrostátní úprava implementace unijních norem v ČR 
  Kromě unijních požadavků (včasnost, forma, náležitý obsah transpozičního 

                                                
46 91/692EHS 
47 C-33/76 Rewe; C-45/76 Comet. 
48 C-430/93; C-431/93 spojené věci Van Schijndel – Van Veen, Král, R., Transpozice a implementace 

směrnic ES v zemích EU a v ČR. Praha : C. H. Beck, 2002, 63-65 s. 
49 Např.: zásada právní jistoty, zásada ochrany práv strany žalované... 
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opatření) vztahujících se na řádnou transpozici komunitárních práva (směrnic), existují 

také určité vnitrostátní mantinely. V tomto smyslu čl.4 odst.1LZPS stanoví, že 

„povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 

zachování základních práv a svobod“, dále čl.2 odst.2 LZPS stanoví, že „státní moc lze 

uplatňovat pouze v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 

zákon stanoví“. Proto v případech, kdy směrnice předvídá uložení povinností 

jednotlivcům, či upavuje výkon státní moci, musí být její obsah transponován právním 

předpisem zákonné síly, popř. podzákonným předpisem, pokud na něj zákon odkazuje. 

Ustanovení směrnic, která nejsou transponována formou zákona, mohou být provedena 

formou podzákonného právního předpisu (např.: nařízení vlády, vyhláška ministerstva 

či jiného ústředního orgánu státní správy). Pro účely řádného plnění legislativních 

závazků vyplývajících pro ČR z jejího členství v EU, byly přijaty usnesením vlády č. 

1304 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

výplývajících z členství České republiky v Evropské unii50.  Tyto metodické pokyny 

upravují postup orgánů státní správy při plnění výše uvedených legislativních závazků. 

Transpozici směrnic je věnován přímo čl.20 Metodických pokynů, který stanoví její 

zvláštní požadavky (naplnění smyslu směrnice, dostatečná přesnost a srozumitelnost, 

zejména, pokud transpoziční předpis zakládá určitá a povinnsoti jednotlivcům, 

referenční povinnost ad.). Dále je třeba vycházet také z obecných požadavků kladených 

na řádnou transpozici komunitárního práva, které jsou stanoveny v hlavě II. 

Metodických pokynů (forma právního předpisu, zajištění institucionálního rámce pro 

účely směrnice, princip ekvivalence a efektivity, výklad unijních pojmů shodný s 

unijním ad.).     

 Ke každému předpisu EU, vyžadujícímu implementaci, se přiděluje gestor. 

Gestorem je orgán státní správy, který nese odpovědnost za zajištění náležité 

implementace takového právního předpisu EU. Gestorem při transpozici směrnic v 

oblasti ochrany životního prostředí je Ministerstvo životního prostředí. Ke každému 

předpisu Evropské unie se přiděluje pouze jeden gestor. Přidělování gescí a evidenci 

gestorů zajišťuje odbor kompatibility Úřadu vlády. Přidělování gescí je prováděno 

prostřednictvím databáze ISAP (informační systém pro aproximaci práva).  

 Odbor kompatibiliy přidělí gesci nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

                                                
50  Vstup v účinnost dnem 1.1.2006. 
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vyhlášení předpisu Evropské unie v Úředním věstníku EU. Gestor je o tomto 

informován prostřednictvím  ISAP. Gestor může přidělení gesce odmítnou do deseti 

pracovních dnů ode jejího přidělení. Toto odmítnutí musí odůvodnit a doplnit nárvrhem 

na jiného gestora. Metodické pokyny  ukládají gestoru úkoly již v rámci procesu 

přijímání navrhu předpisu orgánu EU (tj.provádění analýzy dopadů na právní řád ČR, 

informační povinnost ve vztahu k odboru kompatibility). Gestor dále posoudí rozsah a 

způsob implementace předpisu EU v ČR. Při tomto posuzování zejména zhodnotí, zda z 

předpisu EU vyplývají povinnosti ČR, k jejichž splnění je nutné přijmout implementační 

předpisy. Jestliže je to nutné, navrhne současně, které implementační předpisy je třeba 

přijmout, jejich předkladatele nebo zpracovatele a předpokládané termíny jejich 

předložení vládě a nabytí účinnosti. Gestor dbá na to, aby příprava implementačních 

předpisů mohla být započata již během procesu přijímání návrhu předpisu EU, 

nejpozději však po vyhlášení předpisu EU v Úředním věstníku EU. Ke všem návrhům 

implementačních předpisů vypracovaných gestorem, resp. pod jeho vedením, se 

vyjadřuje odbor kompatibility Úřadu vlády. Výsledky posouzení předpisu EU 

zpracovává gestor do srovnávací tabulky, kde se na levé straně uvádní ustanovení 

předpisu EU a na pravé straně název implementačního předpisu a znění jeho příslušných 

ustanovení, které zohledňují ustanovení předpisu EU, resp. Název návrhu 

implementačního předpisu, ve kterém budou ustanovení předpisu EU zohledněna. 

Gestor má povinnost vypracovat úvodní srovnávací tabulku do 20-ti pracovních dnů od 

přijetí gesce. Srovnávací tabulku průběžně aktualizuje tak, aby vžy odpovídala 

skutečnému stavu. Pokud gestor posouzením předpisu EU zjistí, že z něj nevyplývají 

ČR povinnosti, k jejicž splnění je nutné přijmout implementační předpisy, nemusí 

srovnávací tabulku zpracovávat. V případě směrnic musí ale takovou tabulku 

vypracovat vždy. Gestor zejména dbá, aby předpokládané terníny nabytí účinnosti 

právních předpisů ČR, kterými budou transponována ustanovení směrnic, předcházely 

datu, do kterého je ČR povinna tato ustanovení transponovat51. Odbor kompatibility 

provádí notifikaci právncíh předpisů ČR  transponujících směrnice Evropské komisi. 

Podklady pro splění notifikační povinnosti vypracovává a předávaá odboru 

kompatibility gestor, který odpovídá za správnost jejich obsahu. Gestor současně udělí  

odboru kompatibility písemně soulas s provedením notifikace transpozičního předpisu a 

                                                
51  čl. 6 Metodických pokynů. 



 
31 

výslovně prohlásí, zda transpozice směrnice je již dokončená, anebo zda bude 

pokračovat v přípravě a přijímání dalších předpisů52. 

 

III.  

5. Transpoziční opatření České republiky pro účely směrnice 2004/35 

5.1. Marné uplynutí transpoziční lhůty 
 Přijetí transpozičního opatření předcházel v České republice poměrně 

zdlouhavý proces, což bylo důsledkem velmi rozdílných zájmů zainteresovaných 

subjektů. Česka republika patří mezi většinu členských států, které neprovedly 

předmětnou unijní úpravu v požadované transpoziční lhůtě, tj. do 30.4.2007. 

Požadované transpoziční opatření bylo přijato s účinností ke dni 17.8.2008 a vztahuje se 

pouze na takové ekologické újmy, ke kterým došlo po nabytí účinnosti zákona a zároveň 

pocházející z takové provozní činnosti, která nebyla prokazatelně ukončena před tímto 

datem. V tomto případě se tedy neuplatňuje retroaktivní účinnost transpozičního 

opatření k poslednímu dni transpoziční lhůty. Transpoziční opatření by měla být 

přijímána s retroaktivními účinky pokud z nich výplývají určitá práva jednotlivců vůči 

státu53. V ostatních případech, pokud se jedná o povinnosti jednotlivů vůči státu či vůči 

jiným jednotlivcům je tomu tak spíše výjimečně54. 

 Termín pro vnitrostátní transpozici a implementaci směrnice byl stanoven ke 

dni 30.4.200755, ale pouze zlomek členských států tuto povinnost k uvedenému datu 

splnil56. Následující tabulka ukazuje stav v jednotlivých členských státech v červnu 

200757            

         

     Tab.1  

Stát Přijatý zákon Finanční zabezpečení 

Belgie 
Ne, zpětná účinnost ke dni 
30.4.2007 Není 

                                                
52  čl. 7 Metodických pokynů. 
53 C-104/98 Buchner 
54 C-80/87 Dik,  Král, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C.H.Beck, 

2002, 57 s. 
55  Čl.19 směrnice uvádí povinnost členských států uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30.4.2007, neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
56  Litva, Lotyšsko, Polsko, Maďarsko, Itálie (v případě Itálie nevyhovující transpoziční předpis) 
57 Kotek Luboš, Legislativní změny v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí, CHEMagazín, 

2007. 
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Česká Republika Ne Povinné po 5-ti letém zkušebním období 
Bulharsko  Ne Povinné bankovní záruky nebo pojištění 
Dánsko Ne Není 

Německo 
Ano, přijat v březnu 2007, 
účinnost ke dni 14.11.2007 Není 

Španělsko Ne Povinné po roce 2010 
Portugalsko Ne Povinné po roce 2009 
Řecko Ne Informace není dostupná 

Litva 
Ano, účinnost ke dni 
30.4.2007 Není 

Lotyšsko 
Ano, účinnost ke dni 
30.4.2007 Není 

Estonsko Ne Není 

Itálie 
Ano, účinnost ke dni 
30.4.2007 Není 

Francie Ne Není 
Velká Británie Ne Není 
Rakousko Ne Povinné 
Lucembursko Ne Informace není dostupná 

Maďarsko 
Ano, účinnost ke dni 
30.4.2007 Povinné 

Kypr Ano Informace není dostupná 
Malta Ne Informace není dostupná 

Polsko 
Ano, účinnost ke dni 
30.4.2007 Pojištění pro ogranizace vypouštějící emise 

Rumunsko Ne Informace není dostupná 

Slovensko 
Ano, účinnost ke dni 
1.9.2007 Povinné 

Slovinsko Ne Informace není dostupná 

Švédsko 
Ano, účinnost ke dni 
1.8.2007 Povinné 

Irsko Ne Informace není dostupná 
Holandsko Ne Není 
Finsko Ne Není 

           

 Proti 23 členským státům, které nepřijaly příslušné transpoziční opatření, bylo 

Evropskou komisí zahájeno řízení pro porušení smlouvy, z toho v případě 7 členských 

států se věc dostala k Evropskému soudnímu dvoru58. V případě České republiky bylo 

řízení pro porušení Smlouvy zastaveno ke dni 18.9.2008 ve fázi odůvodněného 

stanoviska59. 

                                                
58 Rakousko C-422/08, Řecko C-368/08, Velká Británie C-417/08, Slovinsko C-402/08, Lucembursko C-

331/08, Finsko C-328/08, Francie C-330/08. 
59 http://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2008.pdf 
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 Hlavními důvody průtahů při implementaci směrnice byly60: 

 

Ø Existující právní rámce v členských zemích zpomalily a znesnadnily 

implementaci směrnice do národních legislativ. Členské zěmě, keré již měly 

vlastní zákony, týkající se odpovědnosti za škody způsobené na životním 

prostředí, musely najít nejvodnější způsob jak novou právní úpravu 

zakomponovat do již existujícího právního rámce, 

Ø Náročné technické požadavky směrnice jako např. finanční vyčíslení 

ekologických škod, existence různých typů nápravných opatření, či stanovení a 

náprava škod na vzácných druzích živočichů a přírodních habitatech byly pro 

většinu členských států novinkou, 

Ø Rámcový charakter směrnice, který dává členským státům velkou míru volnosti 

při implementaci směrnice do národních legislativ, což vedlo k průtahům v 

důsledku dlouhých debat na národní úrovni o nejvhodnějším způsobu 

implementace. Pomalá implementace v členských státech měla za následek 

velmi nízký počet případů, které byly řešeny podle nové právní úpravy. Komise 

identifikovala do roku 2010 16 případů. V současnosti může být podle odhadů v 

celé EU takových případů kolem 50-ti.  

    

 V současné době probíhají u Komise EU v souvislosti s implementací směrnice 

2004/35 dvě řízení.61 

 

5.2. Obecně k transpozičnímu opatření České republiky pro účely směrnice 

2004/35 
 Jak už je uvedeno v části II., předpokladem řádné implementace směrnic je 

naplnění hlediska formálně-právního (tj. včasné přijetí transpozičního opatření, náležitá 

forma a obsah) a aplikačně-praktického (aplikace předmětné právní úpravy na okruh 

vtahů, jenž spadají do její věcné působnosti). Transpoziční opatření musí mít formu 

obecně závazného předpisu (podkapitola 4.4.) a musí mít takovou právní sílu, jaká je 
                                                
60 Informace od komisaře EU (životní prostředí). 
61 Z důvodu nenáležité transpozice směrnice do vnitrostátního právního řádu probíhá řízení u Komise 

EU v případě Itálie (transpozičním opatřením je Italský dekret č. 152 z 3.dubna 2006); z důvodu 
nenáležité implementace (ve smyslu aplikace) transpozičního opatření pro ůčely směrnice v případě 
Španělska. 
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vyžadována vnitrostáním právem (podkapitola 4.6.). K včasnosti přijetí transpozičního 

opatření se vyjádřím v podkapitole 5.1. a k jeho náležitému obsahu v podkapitole 5.2.  

 Co se týče formy transpozičního opatření, v tomto případě se musí jednat o 

právní sílu zákona, neboť se jedná o výkon státní moci a na druhé straně o zásahy do 

práv jiných subjektů. Transpozičním opatřením pro účely směrnice se stal zákon č. 

167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (dále jen „zákon o 

ekologické újmě“), který doplňuje dosavadní právní úpravu odpovědnosti za 

ekologickou újmu.  Kromě přijetí speciálního zákona se nabízely jiné dvě alternativy. 

Jednou z nich bylo vtělení povinností vyplývajích ze směrnice do zákona o životním 

prostředí (z. č. 17/1992 Sb.) a resuscitovat tak tuto, bohužel, pouze proklamativní 

normu, jenž sice operuje s institutem ekologické újmy, ale postrádá realizační 

mechanismus. Druhou z možností bylo provést směrnici do tzv. složkových právních 

předpisů (tj. zákon o vodách, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o zemědělském 

půdním fondu aj., zákon o lesích), od čehož bylo upuštěno z důvodu nepřehlednosti 

takové právní úpravy. Tyto složkové právní předpisy na ochranu životního prostředí sice 

upravují preventivní a především nápravná opatření v souvislosti s ekologickou újmou, 

ale jsou velmi často vázána na protiprávnost předcházejícího jednání, v některých 

případech bude znečišťovateli uložena pouze sankce. Legislativních prací se ujalo 

Ministerstvo životního prostředí.  

 Transpoziční opatření České republiky, stejně tak jako v případě ostatních 

členských států, více méně kopíruje znění směrnice a přebírá tak většinu 

problematických bodů. K přísnějším právnímu režimu se členské státy neuchylují a 

využívají spíše, stejně tak jako Česká republika, benevolentnějšího přístupu vůči 

provozovatelům, který směrnice umožňuje. Co bylo uvedeno v kapitole 3, tj. unijní 

úroveň, o věcné působnosti směrnice, platí i zde. Předpokladem odpovědnostního 

mechanismu je výkon provozní činnosti (viz. příloha II. této práce), vznik nebo 

bezprostřední hrozba ekologické újmy a příčinná souvislost mezi nimi. Předpokladem 

pro vznik odpovědnostního vztahu je tedy výkon provozní činnosti v jejímž důsledku 

dojde ke vzniku či bezprostřední hrozbě ekologické újmy, vymezené zákonem. V 

případě provozních činností vymezených zákonem, jejichž okruh odpovídá znění 

směrnice, nebyly tedy zařazeny i jiné provozní činnosti, se uplatňuje princip objektivní 

odpovědnosti provozovatele. V tomto případě provozovatel nese primárně náklady na 
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preventivná či nápravná opatření, která je třeba přijmout. V případě ostatních 

provozních činností, neuvedených v tomto výčtu, se uplatní subjektivní odpovědnost 

provozovatele, kdy bude tedy rozhodující, zda provozovatel porušil právní předpisy 

(úmyslně, popř. z nedbalosti), či nikoliv, a to pouze ve vztahu k chráněným druhům či 

přírodním stanovištím. Takový provozovatel, který se nedopustil zaviněného 

protiprávního úkonu, nebude tedy muset přijímat žádná preventivní či nápravná 

opatření. V případě objektivní odpovědnosti se může provozovatel zprostit 

odpovědnosti, pokud uplatní obligatorní liberační důvody, popř. fakultativní, které 

Česká republika přijala také a využila tak možnosti danné směrnicí. V důsledku těchto 

liberačních důvodů, pokud je provozovatel prokáže, má tento nárok na proplacení 

vynaložených nákladů na přijatá preventivní či nápravná opatření, popř. pouze 

nápravných opatření, a to podle okolností, buď vůči orgánu veřejné správy či vůči třetí 

odpovědné osobě. Zatímco obligatorní liberační důvody jsou bez pochybností, 

fakultativní jsou předmětem polemik. 

 

Ø Obligatorní liberační důvody 
 Jak již vyplývá ze samotného názvu, jedná se o takové zprošťující důvody, 

které v souladu se zněním směrnice (čl. 8 odst. 3)  musí přijmout každý členský stát, 

není zde tedy možnost úvahy. Zákon o ekologické újmě  provádí  toto ustanovení ve 

svém čl. 12 odst. 3. Obligatorní liberační důvody se vztahují jak na náklady vynaložené 

na provedená nápravná opatření, tak na preventivní opatření. Je na provozovateli, zda 

se liberačních důvodů dovolá a prokáže je, důkazním břemenem je tedy zatížen on. 

Mezi tyto liberační důvody patří: 

Ø ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba byla způsobena třetí osobou a 

došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření; 

Ø ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba je důsledkem rozhodnutí nebo 

jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo 

akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených 

provozní činností provozovatele. 

 

Náhrada nákladů v občanskoprávním řízení 

 V prvním případě, kdy došlo k ekologické újmě nebo její bezprostřední 
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hrozbě v důsledku zavinění třetí osoby, má provozovatel (resp.stát) možnost uplatnit 

náhradu škody do výše nákladů na preventivní či nápravná opatření, která musel 

přijmout, v rámci občanskoprávního řízení. Bude muset prokázat, že přijal  vhodná 

bezpečnostní opatření a ekologická újma či její bezprostřední hrozba byla přesto 

způsobena, a to jednáním třetí osoby. 

 

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

 Ve druhém případě se jedná o závazné rozhodnutí či jiný závazný akt orgánu 

veřejné správy, v důsledku kterého vznikla ekologická újma nebo její bezprostřední 

hrozba a zároveň vznikla provozovateli škoda do výše nákladů na preventivní či 

nápravná opatření, které musel vynaložit. Takový provozovatel může postupovat podle 

zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

(„dále jen zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci“). Tento 

zákon se vztahuje na škodu vzniklou v důsledku nezákonného rozhodnutí či 

nesprávného úředního postupu (nezákonného). V obou případech musí takový orgán 

veřejné moci (ať při výkonu státní správy či samostatné působnosti) vystupovat v 

souvislosti s výkonem veřejné moci, tedy v případě veřejnoprávní autoritativní 

působnosti.  

 V případě nezákonného rozhodnutí orgánu veřejné moci62, v tomto případě, se 

bude jednat o orgány veřejné správy (správní ográny). Základním předpokladem je, že 

takové rozhodnutí nabylo právní moci (výjimka v případě předběžné vykonatelnosti) a 

bylo pro nezákonnost následně příslušným orgánem změněno nebo zrušeno. Poškozený 

musí každopádně vyčerpat všechny právní prostředky k tomu, aby škodu odvrátil, tj. 

řádné opravné prostředky. Následně pokud bude takové rozhodnutí změněno nebo 

zrušeno v rámci dalších právních kroků, správní nebo soudní cestou, pro jeho 

nezákonnost, má poškozený právo požadovat u příslušného orgánu63 náhradu škody. 

Rozhodnutí o náhradě škody má neformální povahu, nejde o správní řízení. Nárok musí 

být uplatněn v 3-leté promlčecí lhůtě od doručení rozhodnutí o změně či zrušení 

rozhodnutí a 10-ti leté promlčecí lhůtě od doručení nezákonného rozhodnutí. U soudu je 

                                                
62 Rozhodnutí vydané ve správním řízení, občanském soudním řízení, soudním řízení správním, trestním 

řízení. 
63 § 6 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 
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možné domáhat se náhrady škody až poté , co poškozený nebyl plně uspokojen do 6-ti 

měsíců od uplatnění svého nároku předešlým způsobem.  

 Nesprávným úředním postupem se rozumí nezákonný postup orgánu veřejné 

moci64, v tomto případě orgánu veřejné správy (správní orgán). Může se jednat o 

jakýkoli úkon, který nemá formu rozhodnutí, či naopak o nečinnost. O příslušnosti 

správních orgánů platí totéž, co výše. Není vyžadováno vyčerpání případných 

prostředků právní ochrany. Nárok na náhradu škody se promlčí ve 3-leté promlčecí lhůtě 

ode dny, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá65. 

 

Ø Fakultativní liberační důvody 
 Jsou to takové liberační důvody, které může přijmout v souladu se zněním 

směrnice (čl. 8 odst. 4) každý členský stát, dle svého uvážení. Zákon o ekologické újmě 

provádí toto ustanovení ve svém § 12 odst. 4 a využila tak možnost náhrady nákladů. Na 

rozdíl od obligatorních liberačních důvodů se zde možnost náhrady nákladů nevztahuje 

na preventivní opatření, ale jen na nápravná. Domnívám se ale, že ta budou v zásadě 

finančně náročnější. Podmínkou opět je, že provozovatel se liberačních důvodů dovolá a 

prokáže je. Mezi fakultativní liberační důvody patří: 

Ø provozovatel neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich 

základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla 

výslovně povolena66 podle zvláštních právních předpisů; 

Ø podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k 

dané provozní  činnosti, nebylo považováno za pravděpodobné, že by způsobily 

ekologickou újmu. 

 

 Princip znečišťovatel platí, jeden z principů směrnice, vychází z logické 

myšlenky, že odpovědnost by měl nést ten kdo provozuje činnost, z níž má majetkový 

prospěch (v zásadě se jedná o podnikatelské subjekty) a jenž v sobě nese, ze své povahy, 

zvýšené riziko vzniku škod na životním prostředí. Fakultativní liberační důvody 

                                                
64 Nevzahuje se na normotvornou činnost či nečinnost orgánu veřejné moci, k tomu rozsudek NS ČR 25 

Cdo  2064/2005. 
65 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 634 s. 
66 Např. z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů, z. č. 254/2001 o vodách, z. č. 78/2004 Sb., o nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a geneticky modifikovanými produkty ad. 
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umožňují, aby náklady na nápravu ekologické újmy byly provozovateli proplaceny 

státem. Přihlédnu-li k občanskoprávní úpravě odpovědnosti za škody na majetku 

způsobené provozní činností - a to jakoukoli-, ta umožňuje jako liberační důvody 

zavinění poškozeného či neodvratitelnou událost nemající původ v provozu67. 

Rozhodující tedy není zavinění provozovatele, je zde objektivní odpovědnost s užšími 

liberačními důvody, není tak rozhodující, zda škoda vznikla z protiprávního jednání či 

nikoli, ale určitá kvalifikovaná událost, to vnímám jako zásadní rozdíl. Stejně tak, v 

případě dosavadního veřejnoprávního odpovědnostního mechanismu za ekologickou 

újmu, pokud by byla způsobena jednáním po právu, složkové právní předpisy 

neupravují žádné liberační důvody. Ludwig Kramer oponuje unijní úpravou 

odpovědnosti v jiné oblasti, která k potenciálním škůdcům tak benevolentní není, a ti se 

objektivní odpovědnosti nezprostí ani v případě kdy jim bylo vydáno povolení68. 

Problémem je, že většina provozních činností na které se úprava vztahuje, může být 

vykonávána pouze na základě vydaného povolení. Důsledkem může být menší 

obezřetnost provozovatelů, kteří budou dbát pouze na to, aby činnost vykonávali v 

souladu s povolením a právními předpisy, pokud ke škodě přesto dojde, bude nést v 

konečném důsledku náklady na potřebná nápravná opatření stát. Velká odpovědnost leží 

tedy na správních orgánech, které budou muset v rámci správního řízení, pečlivě 

zvažovat, zda povolení bude vydáno či nikoli. Domnívám se, že za uvedeného stavu se 

objektivní odpovědnost provozovatelů rizikových činností, vymezených v příloze č. I. 

zákona o ekologické újmě, poněkud vytrácí. Zřejmě jsme státem tak bohatým, že si 

můžeme dovolit obejít princip znečišťovatel platí. 

 

 V případě druhého fakultativního liberačního důvodu by se dalo oponovat tím, 

že provozovatel těží z její novosti a tak by měl nést také odpovědnost za případná 

rizika69  

 Náznakem přísnější právní úpravy je povinné finanční zajištění, zakotvené v § 

14 odst. 1 zákona, u něhož je ovšem odložena účinnost ke dni 1.1. 2013. Dále, v 

souvislosti s věcnou působností, zákon o ekologické újmě stanoví ve svém § 2 písm. b) 

                                                
67 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář 

10.  vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 1491 s., str. 720 
68 Směrnice 2001/83 o pravidlech Společenství pro lékarnické produkty určené pro lidskou potřebu. 
69 České právo životního prostředí, Mezinárodní konference k 10. výrocí založení Ústavu pro ekolopitiku 

„Sbližování práva životního prostředí ČR s právem EU – nikdy nekončící proces“, 99 s. 
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bod. 3 zákonné zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí, které tak může vyhláškou 

stanovit, v národním zájmu, další druhy volně žijících živočichů či planě rostoucích 

rostlin, na které se bude předmětná právní úprava vztahovat70. Tyto náznaky přísnější 

právní úpravy jsou tedy prozatím ponechány pouze v teoretické rovině. 

 Posledním zásadním, procesním institutem, je správní řízení o uložení 

preventivních či nápravných opatření. Česká republika sice nevyužila možnosti, kterou 

nabízí směrnice ve svém čl. 12 odst. 5 (podkapitola 3.6.), což je jistě dobře, ale 

domnívám se, že čl. 12 a navazující čl. 13 směrnice neprovedla správně. Řízení o 

uložení preventivních a nápravných opatření je druhem správního řízení, na který se 

subsidiárně použije z. č. 500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“), zejména jeho část druhá. 

Zákon o ekologické újmě správně stanoví, že řízení o uložení preventivních či 

nápravných opatření může být zahájeno z moci úřední, dle § 46 správního řádu, či k 

žádosti, což je upraveno v § 44, § 45 a v § 141 an. správního řádu. K této problematice 

se blíže vyjádřím v podkapitole 5.3.  

5.3. Správní řízení o uložení preventivních či nápravných opatření 

5.3.1. Správní řízení, správní orgán a procesní práva účastníků správního 

řízení 
 Správním řízením je třeba rozumět postup správních orgánů jehož výsledkem je 

vydání rozhodnutí, konstitutivního či deklaratorního charakteru. Má tedy vést buď k 

založení, změně či vzniku určitých práv a povinností či je autoritativně stvrdit (§ 9 

správního řádu).  

 Obecná úprava správního řízení je zakotvena ve správním řádu, zvláštní správní 

řízení jsou upravena ve zvláštních právních předpisech, s tím, že subsidiárně se uplatní 

správní řád. Zvláštním správním řízením je např. správní řízení podle zákona o 

ekologické újmě, které se týká ukládání preventivních či nápravných opatření, jehož 

výsledkem je vydání rozhodnutí příslušného správního orgánu o uložení preventivních 

či  nápravných opatření. 

 Subjekty správního řízení jsou správní orgán a účastníci správního řízení, 

jejichž práv a povinností se správní řízení týká. Podle správního řádu se správním 

orgánem rozumí (§ 1) orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků, 

jiné orgány, právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné 

                                                
70 Doposud nebyla přijata. 
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správy. Účastníky správního řízení vymezují §§ 27 a 28 správního řádu. Správní řízení 

je ovládáno základními zásadami, které jsou zakotveny v §§ 2-8 správního řádu a jež se  

uplatní i v případě, kdy se postupuje podle zvláštních právních předpisů, pokud ty 

neobsahují adekvátní systém zásad správního řízení. V případě správního orgánu musí 

být splněn předpoklad věcné příslušnosti, funkční příslušnosti a místní příslušnosti.  

 Věcná příslušnosti určuje správní orgán, do jehož působnosti, z hlediska 

hmotněprávních vztahů, projednávaná věc spadá a má pravomoc v dané věci vydat 

správní akt. V případě řízení o uložení preventivních či nápravných opatření, podle 

zákona o ekologické újmě, je takovým věcně příslušným správním orgánem Česká 

inspekce životního prostředí, na území národních parků a chráněných krajinných oblastí 

a jejich ochranných pásem jsou příslušným orgánem v rozsahu působnosti inspekce 

správy národních parků nebo správy chráněných krajinných oblastí a na území 

vojenských újezdů jsou příslušným orgánem v rozsahu působnosti inspekce újezdní 

úřady (§ 16 zákona o ekologické újmě).  

 Místní příslušnost je dána vztahem správního orgánu k projednávané věci z 

hlediska jeho místní působnosti. Podle zákona o ekologické újmě je místně příslušným 

správním orgánem Česká inspekce životního prostředí, kromě případů kdy příčina 

ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby nastala na území národního parku, 

chráněné krajinné oblasti, ochranném pásmu národního parku nebo chráněné krajinné 

oblasti nebo na území vojenského újezdu. V těchto případech je místně příslušným 

správním orgánem  příslušná správa národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo 

příslušný újezdní úřad.  

 Účastníky správního řízení jsou osoby uvedené v §§ 27 a 28 správního řádu (k 

tomu blíže podkapitola 5.1.3.). Pro vymezení okruhu účastníků ve správním řízení o 

uložení preventivních či nápravných opatření se použije správní řád. Účastníkům 

správního řízení přiznává správní řád řadu procesních práv ale také povinností. Mezi 

tato procesní práva patří např.: 

Ø právo podat návrh na zahájení správního řízení, umožňuje-li to zákon a stejně tak 

vzít svůj návrh zpět; 

Ø právo na poučení od správního orgánu; 

Ø právo nahlížet do spisu; 

Ø požádat o prominutí zmeškání úkonu; 
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Ø být vyrozuměn bez zbytečného odkladu o zahájení řízení; 

Ø právo být vyrozuměn o ústním jednání; 

Ø právo podávat návrhy a být slyšen; 

Ø navrhnout přerušení řízení; 

Ø právo na oznámení rozhodnutí; 

Ø právo podat žádost v případě nečinnosti správního orgánu; 

Ø právo podat odvolání, popř. rozklad; 

Ø právo být vyrozuměn o podaném odvolání; 

Ø právo podat návrh na obnovu řízení; 

Ø právo navrhnout výkon rozhodnutí. 

 

Mezi povinnosti účastníka správního řízení patří zejména: 

Ø povinnost součinnosti; 

Ø povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení; 

Ø povinnost označit jako žadatel další jemu známé účastníky71 

 

5.3.2. Realizace sdružovacího práva jako způsob účasti veřejnosti na 

ochraně životního prostředí 
 Veřejnost se může účastnit na ochraně životního prostředí více způsoby jako 

např. prostřednictvím práva petičního, práva shromažďovacího, podávání podnětů a 

stížností, účastní na správních řízeních, účastní v řízeních před správními úřady nemající 

povahu správního řízení, jelikož výsledkem není vydání rozhodnutí a v neposlední řadě 

výkonem práva sdružovacího. Právo sdružovací je ústavně zaručeným právem, které je 

zakotveno v čl. 20 Listiny základních práv a svobod, jenž je součástí ústavního pořádku 

České republiky. V souvislosti s právem sdružovacím jsou předmětem mého zájmu 

formální sdružení s právní subjektivitou, jejichž předmětem činnosti je zájem na 

ochraně životního prostředí. Taková občanská sdružení, jejich vznik, zánik a rysy jsou 

upraveny v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zastupují zájmy blíže 

neorganizované veřejnosti. Občanská sdružení jsou právnickými osobami, jejichž členy 

mohou být fyzické či právnické osoby. Sdružení vzniká na základě registrace, kterou 

provádí Ministerstvo vnitra České republiky nebo po uplynutí 40-ti dnů ode dne 

                                                
71 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 365-366 s. 
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doručení návrhu na registraci, pokud by zmocněnci přípravného výboru bylo doručeno 

rozhodnutí Ministerstva vnitra o odmítnutí registrace72. Ve stanovách sdružení musí být 

uveden předmět činnosti, kterým může být např. ochrana přírody apod. Takováto 

občanská sružení mohou vykonávat vliv na ochranu životního prostředí několika 

způsoby více či méně účinnými. Může se jednat o zvyšování environmentálního 

uvědomění společnosti, publikační činnost, vypracování studií, realizace projektů, 

zapojení do legislativního procesu a v neposlední řadě účast na správních řízeních, 

pokud toto právo zákon občanským sružením přiznává či účast v řízeních před 

správními orgány, které nemá povahu správního řízení, jako např. řízení ve věci 

posuzování vlivů na životní prostředí, kde je výsledkem vydání závazného stanoviska, 

které nemá povahu rozhodnutí.  

 Pro účely této práce je nejvýznamnějším právem těchto občanských sdružení 

možnost účasti na správních řízeních. Toto oprávnění je ovšem vázáno na ustanovení 

zákona. Jak už je v předcházející podkapitole uvedeno účastnící správního řízení mají 

řádu práv a mají tak ty nejlepší podmínky k tomu, aby se mohli skutečně zásadněji 

angažovat v oblasti svého zájmu. Do jaké míry mají nevládní ekologické organizace, 

jakožto občanská sdružení, právo účastnit se správního řízení o uložení preventivních či 

nápravných opatření rozvádním v následujících podkapitolách. 

 

5.3.3. Správní řízení o uložení preventivních či nápravných opatření 

zahajované na základě podané žádosti 
 Zákon o ekologické újmě, jenž upravuje předmětné správní řízení o uložení 

preventivních či nápravných opatření, je zvláštním právním předpisem ve vztahu ke 

správnímu řádu. V souvislosti se zahájením předmětného správního řízení se nejdříve 

vyjádřím k možnosti, kdy je správní řízení zahajováno k žádosti oprávněného subjektu. 

 Pozitivem sice je, že nebylo využito možnosti, kterou nabízí čl. 12 odst. 5 

směrnice, a byla tak zachována možnost zahájit správní řízení na základě žádosti i pro 

případ uložení „pouze“ preventivních opatření, kdy vznik ekologické újmy 

bezprostředně hrozí.  

 Co se týče oprávněných subjektů je ale tato problematika, dle mého názoru, 

nesprávně řešena. Ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ekologické újmě zní (konečná 

                                                
72 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, §§ 6-8. 
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senátorská verze) „žádost podle odst. 1 mohou podat fyzické a právnické osoby, které 

jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž je takové dotčení pravděpodobné“73. Již 

při prvním pohledu je odlišnost od znění čl. 12 odst. 1 směrnice zřejmá. České 

transpoziční opatření, v rozporu se směrnicí, vypouští dva okruhy oprávněných 

subjektů. Právě pod tyto dva okruhy subjektů spadají nevládní organizace usilující o 

ochranu životního prostředí, mající v zásadě největší zájem na ochraně životního 

prostředí.  

 Je tedy otázkou, jak bude předmětné ustanovení v českém právním prostředí 

vykládáno, nicméně, domnívám se, a tím se také přikláním k názoru JUDr. Karoliny 

Žákovské, Ph.D., že se bude jednat spíše o výklad restriktivní a na tyto subjekty tedy 

dopadat nebude74. Navíc je třeba znovu připomenout, že podle unijní úpravy jsou osoby 

dotčené škodami na životním prostředí nebo jimi pravděpodobně dotčené pouze jednou 

z kategorií osob oprávněných zahájit správní řízení k jejich žádosti a podle unijního 

výkladu nevládní ekologické organizace spadají právě pod kategorie osob, které zákon o 

ekologické újmě vůbec neuvádí.  

 Pokud tedy budu vycházet z výše uvedeného nemají podle stávající vnitrostátní 

právní úpravy nevládní ekologické organizace právo podat žádost o zahájení správního 

řízení o uložení preventivních či nápravných opatření. V důsledku tohoto nemají 

postavení účastníků správního řízení, ledaže by se staly účastníkem správního řízení z 

titulu ustanovení zvláštního právního předpisu, kdy by bylo správní řízení zahájeno buď 

z moci úřední či na základě žádosti podané oprávněnou osobou. Toto nevýhodné 

postavení nevládních ekologických organizací ohrožuje princip prevence, na němž celá 

právní úprava stojí, a efektivní fungování nové právní úpravy, neboť právě nevládní 

eklogické organizace mají v zásadě největší zájem na ochraně životního prostředí. 

Nemohou tak učinit kvalifikované podání a využívat procesních práv, která správní řád 

účastníkům správního řízení zaručuje.  

 Mohla by zde být pouze možnost podat nekvalifikované podání, oznámení, na 

základě kterého by byl správní orgán informován o existenci ekologické újmy či o její 
                                                
73 Znění původního návrhu  (poslanecká verze) bylo odlišné, znělo takto „žádost podle odst. 1 mohou 

podat osoby dotčené ekologickou újmou nebo osoby u nichž je takové dotčení pravděpodobné, nebo 
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti“, blíže k tomu 
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/zakon-o-ekologicke-ujme-v-rozporu-se-smernici-a-bez-ucasti-
verejnosti/ 

74 Pravděpodobně tak bude toto ustanovení dopadat pouze na osoby s vlastnickými či jinými věcnými 
právy. 
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bezprostřední hrozbě. Pokud by byl takový podnět důvodný, příslušný správní orgán by 

pak měl zahájit správní řízení z moci úřední. Nevzniká zde ale ze strany správního 

orgánu vůči takovému subjektu žádná právní povinnost, neboť ten není účastníkem 

správního řízení. Na takový případ by ale zřejmě dopadalo ustanovení § 80 odst. 2 

správního řádu (zahájení správního řízení z moci úřední), které se týká nečinnosti 

správního orgánu a následných možných opatření. V žádném případě by se ale na 

takovém eventuelním následném správním řízení, podle vnitrostátní právní úpravy, 

nemohla občanská sdružení účastnit – z pozice žadatele, nepřísluší jim tedy žádná 

procesní práva, jimiž by mohla z tohoto titulu správní řízení právními prostředky 

ovlivňovat. Správní řád za účastníky považuje tyto subjekty uvedené v § 27 a v § 28 

správního řádu, a jsou jimy: 

 

Ø „v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby na které se pro společenství 

práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu 

(§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu); k tomu je třeba dodat, že pokud by se 

jednalo o sporné řízení, budou účastníky správního řízení navrhovatel a odpůrce, 

tj. osoba do jejichž práv či povinností má být na základě podaného návrhu 

rozhodnutím zasaženo (§ 141 odst. 3 správního řádu); 

Ø v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimiž má rozhodnutí založit, změnit nebo 

zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo 

nemají (§ 27 odst. 1 písm. b) správního řádu); 

Ø účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo 

dotčeny ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 správního řádu) ; 

Ø účastníky  jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li 

zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má 

rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost nebo prohlásit, že 

právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení 

účastníků podle odstavce 1 (§ 27 odst. 3 správního řádu); 

Ø za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, 

dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní 

orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení byl 

rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí 
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věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci (§ 28 odst. 1 správního 

řádu)“. 

  

 Nevládní ekologické organizace by tedy spadaly pod první bod, nicméně, jelikož 

jim zákon o ekologické újmě nepřiznává právo podat žádost k zahájení správního řízení, 

pokud by se dozvěděly o existenci ekologické újmy či o její bezprostřední hrozbě, jsou 

zbaveny svých procesních práv. V důsledku toho dochází i k zásahu do principu 

prevence a ohrožení efektivity celé právní úpravy.  

 Pokud by bylo zahájeno správní řízení  z moci úřední měl by provozovatel vůči 

němuž by bylo správní řízení zahájeno postavení účastníka správního řízení podle § 27 

odst. 1 správního řádu. Pokud by bylo správní řízení vůči provozovateli zahájeno na 

základě žádosti podané oprávněnou osobou, jednalo by se o sporné řízení a provozovatel 

by byl účastníkem správního řízení v pozici odpůrce podle § 141 odst. 3 správního řádu. 

Navrhovatel i odpůrce by měli postavení účastníků správního řízení také podle § 27 

odst. 1 správního řádu.  

 Na, dle mého názoru nesprávně provedený, čl. 12 odst. 1, navazuje čl. 13 

směrnice, který upravuje přezkumné řízení, týkající se hmotněprávní a procesní 

zákonnosti rozhodnutí, jednání nebo nečinnosti příslušných orgánů podle směrnice. 

Jedná se tedy o jedno z procesních práv, které správní řád přiznává účastníků správního 

řízení.  

 Tento článek se vztahuje na osoby uvedené v čl. 12. odst. 1 směrnice, které se  

tak mohou obrátit na soud či na jiný nezávislý a nestranný veřejný orgán, který je k 

tomu kompetentní. V čl. 13 odst. 2 směrnice stanoví, že  tím nejsou dotčena ustanovení 

vnitrostátního práva upravující přístup k právní ochraně, a ustanovení, která požadují 

vyčerpání správních přezkumných postupů před soudním řízením.  

 Dle české právní úpravy mají tuto možnost pouze subjekty, které mají postavení 

účastníků správního řízení (viz. výčet procesních práv účastníků správního řízení v 

podkapitole 5.3.1). Jelikož by tedy nevládní ekologické organizace neměly, v důsledku 

nenáležitě provedené transpozice čl. 12 směrnice, postavení účastníků správního řízení, 

neboť jim není zákonem přiznáno právo podat žádost o zahájení správního řízení, 

nemohou se účastnit ani řízení přezkumného. V případě České republiky se  takovým 

přezkumným řízením myslí opravné prostředky podle správního řádu, popř. řízení podle 
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soudního řádu správního75. 

 

5.3.4. Správní řízení o uložení preventivních či nápravných opatření a 

možnost účasti nevládních ekologických organizací 
 V případě, kdy se zahajuje řízení z moci úřední, popř. na základě žádosti osob 

dotčených ekologickou újmou nebo osob u nichž je takové dotčení pravděpodobné, se 

pro vymezení okruhu účastníků správního řízení použije také správní řád. Ten mimo jiné 

stanoví, že účastníkem správního řízení jsou také ty osoby, o nichž to stanoví zvláštní 

zákon. Právě na základě tohoto ustanovení by bylo možné, aby bylo nevládním 

ekologickým organizacím přiznáno právo účasti na správním řízení. Tento odkaz je 

naplněn ustanovením především § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny76. Dále problematiku účasti dotčené veřejnosti, ale pouze v případě povolování 

určitých záměrů, upravují zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v tomto případě se nejedná o 

správní řízení, neboť výsledkem je vydání tzv. závazného stanoviska (§ 23 odst. 9), 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 115 odst. 6, 7) a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrované registraci znečišťování a o změně 

některých zákonů (§ 7 odst. 1 písm. d)). Pro účely této práce (ukládání prevetivních či 

nápravných opatření) je významný § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. 

 V případě, kdy v důsledku hrozící či nastalé ekologické újmy, budou moci být 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, mohou být nevládní ekologické organizace, na 

základě ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, účastníky správního řízení. 

Řízeními ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 70 

zákona o ochraně přírody a krajiny mohou být : 

Ø územní a stavební řízení  

Ø řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny  

Ø řízení podle horního zákona (stanovení dobývacího prostoru, povolení k 

hornické činnosti) 

Ø řízení podle zákona o ochaně ovzduší 
                                                
75 z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
76 Tento zvláštní zákon je také ve vztahu speciality k zákonu o ekologické újmě při ukládání 

preventivních opatření. 
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Ø řízení podle zákona o odpadech (provoz zařízení k nakládání s odpady) 

Ø řízení podle zákona o ekologické újmě 

 

  Je otázkou v jakých případech bude možné předpokládát možné dotčení zájmů 

ochrany přírody a krajiny, zda to bude jakékoli řízení podle zákona o ekologické újmě, 

tedy i v případě újmy na vodě či půdě, či pouze v případě újmy na chráněných druzích 

volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť, podle § 2 písm. 

a) odst. 1 zákona o ekologické újmě.  

 Pro úplnost bych se zde ještě vyjádřila k účasti dotčené veřejnosti ve správních 

řízeních, jejichž předmětem je povolování určitých záměrů, a to proto, že takový 

povolený záměr může ve výsledku způsobit ekologickou újmu a problémy, které se 

vyskytují v těchto správních řízeních by se mohly objevit i ve správním řízení, jehož 

předmětem je ukládání preventivních či nápravných opatření podle zákona o ekologické 

újmě. V tomto případě dochází někdy v praxi k tomu, že úřady v některých případech 

nepřipouštějí účast nevládních organizací, právě z toho důvodu, že předmětný záměr 

nebude mít dopad na zájmy ochrany přírody a krajiny77. Bylo by možné, že by ze 

stejného důvodu byla odepřena účast nevládních ekologických organizací v případě 

ukládání preventivních či nápravných opatření podle zákona o ekologické újmě, kdy by 

se také dovolávaly § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jelikož by 

nebyly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.  

 Pro úplnost zde ještě uvedu, že v případě, kdy je předmětem správního řízení  

povolování záměru, byl by takový postup v rozporu s Aarhuskou úmluvou78. Ta zaručuje 

ve svém č. 6 odst. 1 právo, nevládním organizacím a další dotčené veřejnosti („dále jen 

dotčená veřejnost“), účastnit se správního řízení v případě záměrů uvedených v příloze 

I. Úmluvy. Dotčená veřejnost by se tak mohla dovolávat své účasti na takových 

správních řízeních v souladu s § 27 odst. 3 správního řádu, který stanoví, že účastníkem 

řízení je ten, o němž to stanoví zvláštní zákon. A dále v souladu s § 2 odst. 1 správního 

řádu, který říká, že zvláštním zákonem se rozumí i mezinárodní smlouva (v tomto 
                                                
77 Motzke, R., Podskalská, S., Planeta (Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi), č. 6/2007. 
78 Aarhuská úmluva byla podepsána 25.6.1998 na konferenci Evropské hospodářské komise OSN. Česká 

republika ratifikovala úmluvu 6.7.2004. Závaznou se pro Českou republiku stala ke dni 4.10.2004 
poté, co byla zveřejněna pod č. 124/2004 ve Sbírce mezinárodních smluv (Sb.m.s.). Aarhuská úmluva 
garantuje veřejnosti základní procesní práva v souvislosti s ochranou životního prostředí. Zakládá se 
na třech pilířích a to 1. právo na informace 2. právo na účast při povolování záměrů, schvalování plánů 
a přípravě legislativy 3. právo na soudní ochranu, jsou-li porušena práva uvedená v bodech 1. a 2. 
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případě Aarhuská úmluva)79. Na základě výše uvedeného postupu by se tedy mohla 

dotčená veřejnost domáhat svého práva účasti na správním řízení, jehož předmětem je 

povolení záměru spadajícího do působnosti Aarhuské úmluvy. Nevládní ekologické 

organizace by tak mohly podat žádost podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny na 

všechny úřady, které by mohly povolovat záměr, na který se vztahuje působnost 

Aarhuské úmluvy80.  

 Tento postup by se ale v případě správního řízení, jehož předmětem je 

rozhodování o uložení preventivních či nápravných opatření zřejmě uplatnit nemohl, 

neboť se nejedná o povolování záměru. Je ale jiště velmi důležité, aby ve fázi 

povolovacího správního řízení, byla zajištěna účast dotčené veřejnosti.   

 

 

 

6. Následky nenáležité transpozice 
 Na tomto místě se vrátím k nenáležitě provedené transpozici směrnice v případě 

správního řízení zahajovaného k návrhu a možnostem řešení tohoto nesouladného stavu. 

V případě kdy směrnice není transponována popř. je transponována chybně porušuje  

tak členský stát právo EU a zároveň znemožňuje jednotlivcům domoci se svých práv 

zaručených směrnicí. S tímto spojuje komunitární právo určité následky. Pouze jeden z 

možných následků tohoto protiprávního stavu upravuje SFEU, a to řízení pro porušení  

Smluv EU (články 258-260), který sleduje nápravu spíše systémových nedostatků. 

 Mimo tento následek  vytvořil ESD v rámci své rozsáhlé judikatury možné 

spektrum účinků, které by směrnice měly vyvolávat v právních řádech členských států. 

Jedná se o tři instituty, které umožňují jednotlivcům domoci se svých práv zaručených 

směrnicí a obecně tak podporují účinnou aplikaci práva EU, popř. alespoň umožňují 

odškodnění poskytnuté jednotlivci v důsledku porušení jeho unijních práv. Jsou jimy 

nepřímý účinek (eurokonformní výklad), přímý účinek (bezprostřední účinek) a 

odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivcům porušením unijního práva, která 

                                                
79 Co se týče bezprostředního účinku ustanovení Aarhuské úmluvy, k tomu rozsudek Nejvyššího 

správního soudu 18.7.2006, ve kterém NSS konstatoval, že bezprostřední účinek mají zejména čl. 2 
odst. 5, čl. 6, čl. 7 a čl. 9. K tomu blíže http://www.eps.cz/cz2054566pr/pripady/. 

80 Ministerstvo životního prostředí, Mgr. Radek Motzke, Mgr. Sandra Podskalská, Planeta č. 6/2007. 
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má doplňující povahu81. Žádný z těchto uvedených možných následků nezbavuje 

členský stát povinnosti dodatečné řádné transpozice. Na následujících místech se 

podrobněji vyjádřím k těmto unijním následkům a možnostem jejich realizace v daném 

případě. 

 

6.1. Bezprostřední účinek   

 Právním základem pro institut bezprostředního účinku je čl. 4 odst. 3 SEU 

„podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a 

pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv. Členské státy učiní veškerá vhodná  

obecná nebo zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají se Smluv nebo z aktů 

ogránů Unie. Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, 

jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie“ a čl. 288 odst. 3 SFEU „směrnice je závazná 

pro každý členský stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, 

přičemž volba formy a prostředků se  ponechává vnitrostátním orgánům“. 

  Přímý účinek je nejstarším z následků nenáležitě transponovaných směrnic a byl 

poprvé formulován v rozsudku ESD v roce 1974 C-41/74 Van Duyn82. Přímý účinek 

spočívá v přímé aplikaci komunitárního práva, po té, co v transpoziční lhůtě nebylo 

přijato vůbec nebo nebylo přijato náležité transpoziční opatření pro účely směrnice. 

Předpoklady pro uplatnění přímého účinku jsou: 

Ø aktivní legitimace  

Ø uplynutí transpoziční lhůty 

Ø nenáležitá transpozice směrnice 

Ø dostatečná přesnost a bezpodmínečnost směrnice, resp. jejich ustanovení 

Ø nedochází k uložení povinnosti jednotlivcům 

 

6.1.1. Aktivní legitimace 

 aktivně legitimovaným je ten subjekt, který je konečným beneficientem práv, 

                                                
81 zákon č. 82/1992 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci se nevztahuje na 

normotvornou činnost (rozsudek NS ČR 25 Cdo 2064/2005) či naopak nečinnost orgánu veřejné moci, 
ve světle komunitárních požadavků se tak jeví problematickým. Pokud by jednotlivci vznikl nárok na 
náhradu škody, v důsledku porušení komunitárního práva, mělo by se postupovat v souladu s 
judikaturou ESD. 

82  Další rozsudky ESD k přímému účinku C-148/78 Ratti, C-8/81 Becker, C-236/92 Comitado, C-
430/93 Van Schijndel atd. 
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jejichž vznik směrnice předvídá. Podle rozsudku ESD ve věci Verholen83 je ale možné, 

aby byl aktivně legitimovaným subjektem i ten, komu sice směrnice nezakládá žádné 

subjektivní právo, ale jeho právní postavení je v důsledku nenáležití transpozice 

směrnice určitým způsobem dotčeno. Ve zkoumaném případě by tedy aktivně 

legitimovaným subjektem mohly být např. nevládní  ekologické organizace, jež by se 

domáhaly svého práva zaručeného nenáležité transponovanou unijní normou. 

  

6.1.2. Uplynutí transpoziční lhůty 

 Před uplynutím transpoziční lhůty nemůže mít směrnice bezprostřední účinek. 

Může mít pouze tzv. blokační účinek, což znamená, že v období od přijetí směrnice do 

uplynutí transpoziční lhůty nesmí přijmou žádná opatření, která by ohrozila dosažení 

výsledků předvídaných směrnicí84. V tomto ohledu stanoví každá směrnice lhůty, v níž 

má být transponována do vnitrostátních právních řádů členských států. Směrnice 200/35 

stanovila lhůtu do 30.4.2007.  

 

6.1.3. Nenáležitá transpozice směrnice 

 O nenáležitou transpozici se jedná v případech, kdy členský stát buď neprovede 

směrnici vůbec či ji provede nesprávně. Předpokladem náležité transpozice je tedy  

správné promítnutí obsahu směrnice do vnitrostátního právního řádu a náležitá forma 

transpozičního opatření. Jedná se tedy o naplnění formálně-právního hlediska. Ve 

zkoumaném případě došlo dle mého názoru k nesprávnému provedení čl. 12 směrnice a 

tím i navazujícího čl. 13 směrnice do vnitrostátního právního řádu. 

 

6.1.4. Dostatečná přesnost a bezpodmínečnost směrnice, resp. jejich ustanovení 

 Další podmínkou je, že subjekt, který se dovolává svých práv zaručených  unijní 

normou, se  musí obracet na dostatečně přesná ustanovení směrnice, musí být zřejmé 

jakých práv se dovolává, nesmí se jednat o vágní ustanovení, a musí být nepodmíněná. 

Ve zkoumaném případě by i tento předpoklad byl splněn. Právo zaručené čl. 12 a čl. 13 

je dostatečně přesné a nepodmíněné.   

 

6.1.5. Uložení povinnosti jednotlivci 
                                                
83 Spojené věci C-87/89/90 Verholen  
84 C-129/96 Inter-Enviromental Walloni. 
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 Omezení spočívající v tom, že jednotlivcům nesmějí být ukládány povinnosti v 

důsledku přímé aplikace unijních norem bylo formulováno již roszudkem ESD ve věci 

Marschall85. Na základě tohoto rozsudku dospěl ESD k závěru, že směrnice nemůže 

sama o sobě zákládat jednotlivcům povinnosti, neboť dle čl. 249 SES (současný čl. 288 

odst. 3 SFEU) jsou směrnice závazné pouze pro členské státy, co se týče výsledku, 

kterého má být směrnicí dosaženo.  

 Pro účely této práce mne bude zajímat především vertikální účinek v triangulární 

situaci a vertikální vzestupný bezprostřední účinek. V případě vertikálního 

bezprostředního účinku v triangulární situaci se jedná o situace,  kdy na základě 

povinnosti státu vznikají zároveň i povinnosti dalším subjektům, jednotlivcům, popř. 

dochází „jen“ k negativnímu ovlivnění jejich právního postavení, aniž by jim byly 

zároveň ukládány nějaké povinnosti. K negativnímu ovlivnění právního postavení třetí 

osoby dochází na základě směrnice jako takové. V případě vertikálního vzestupného 

bezprostředního účinku se jedná o situaci, kdy se jednotlivec dovolává svého práva 

zaručeného směrnicí vůči státu, aniž by zároveň došlo k negativnímu ovlivnění právního 

postavení třetí osoby. 

 V samotné otázce mezí přípustnosti bezprostředního účinku směrnic v 

triangulárních situacích panuje nejednoznačnost86. V této problematice rozhodoval ESD 

např. ve věci Constanzo87, Pafitis88 a Ruiz Bernaldes89. V těchto věcech byl připuštěn 

bezprostřední vertikální účinek v triangulární situaci, přestože tím došlo k negativnímu 

ovlivnění právního postavení třetích osob. Tomuto odporoval rozsudek ESD ve věci 

Busseni90, kdy judikoval, že bezprostřední vertikální účinek v triangulárních situacích 

není možný, pokud by vyústil v negativní ovlivnění právního postavení třetích osob. V 

odborné literatuře převládá názor, že bezprostřední vertikální účinek směrnic v 

triangulárních situacích je možný, pokud vyústí v negativní ovlivnění právního 

postavení třetích osob, které ale nespočívá v uložení povinnosti, kterou předvídá 

netransponovaná směrnice. Pokud by tedy bylo výsledkem uložení povinnosti 

jednotlivci, nebyl by takový účinek přípustný. Rozpory ovšem panují v tom, kde je ona 

                                                
85 C-152/84  Marschall. 
86 Král, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha. C. H. Beck, 2003. 26 s. 
87 C-103/88 Constanzo. 
88 C-441/93 Pafitis. 
89 C-129/94 Ruiz Bernaldes. 
90 C-221/88 Busseni. 
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hranice mezi „pouhým“ negativním ovlivněním právního postavení jednotlivce, 

nespočívajícím ještě v uložení povinnosti a nepřípustným negativním ovlivněním 

právního postavení jednotlice, jenž již spočívá v uložení povinnosti takovému 

jednotlivci91. Této věci se týká také poměrně nový rozsudek ESD ve věci Wells92. Ve 

věci Wells se jednalo o případ nenáležitě transponované směrnice týkající se posuzovaní 

vlivů projektů na stav životního prostředí. Bylo vydáno povolení k realizaci projektu, v 

rozporu s nenáležitě transponovanou unijní normou (tj. směrnice „EIA“). Dovolávala se 

bezprostřední aplikace postupu stanoveného v „EIA“ směrnici, v jejímž důsledku by 

došlo k negativnímu ovlivnění právního postavení třetí osoby, tj. provozovatele 

projektu, spočívajícím v odejmutí vydaného povolení, které bylo vydáno v rozporu s 

předmětnou směrnicí. V uvedeném rozsudku soud judikoval, že na překážku není, 

pokud v důsledku bezprostřední aplikace směrnice dojde ke zhoršení právního postavení 

jednotlivce, aniž by došlo k uložení povinnosti93. Překážkou by tedy již bylo, pokud by  

v jejím důsledku byla povinnost státního orgánu přímo spjata s povinností jiné třetí 

osoby94. Na základě uvedeného rozsudku lze tedy konstatovat, že přímá aplikace 

směrnice ve vertikálních vztazích není možná, pokud by se vznikem povinnosti státního 

orgánu vznikla zároveň povinnost třetí osoby splnit jinou povinnost výplývající z 

dotčené netransponované či jiné netransponované směrnice95. Richard Král je toho 

názoru, že vertikální bezprostřední účinek směrnic je možný, pokud nevyustí v uložení 

povinnosti jednotlivci, kterou předvídá samotná netransponovaná směrnice. Uvedené je 

v souladu s rozsudkem ESD ve věci Marschall, ve kterém ESD judikoval, že směrnice 

sama o sobě nemůže zakládat povinnosti jednotlivcům, pouze státu, ve smyslu dosažení 

výsledku předvídaného směrnicí.  

 Pokud by měly být ukládány povinnosti jednotlivcům muselo by se tak dít podle 

vnitrostátního právního předpisu, popř. přímo účinných komunitárních norem ve formě 

nařízení a nikoli na základě směrnice jako takové96.  

 V případě vertikálního vzestupného bezprostředního účinku není pochyb o tom, 

že se může jednotlivec dovolat svého práva zaručeného nenáležitě transponovanou 

                                                
91 Král, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha. C. H. Beck. Praha, 2003. 26 s. 
92 C-201/02 Wells. 
93 srov. odst. 57 rozsudku. 
94 srov. odst. 56 rozsudku. 
95 Král, R. Přímý účinek směrnic a jeho současné meze. In. Jurisprudence. č. 6. 2007. 
96 Král, R. Přímý účinek směrnic a jeho současné meze. In. Jurisprudence. č. 6. 2007. 
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směrnicí vůči státu. Opačná situace ale přípustná není, neboť stát nemůže těžit z toho, že 

sám pochybil, jednalo by se o nepřípustný obrácený (sestupný) vertikální bezprostřední 

účinek. Richard Král se domnívá, že v souladu s judikaturou ESD v souvislosti s 

přípustným vertikálním bezprostředním účinkem v triangulárních situacích, by byl 

možný také obrácený vertikální bezprostřední účinek, jenž by měl za následek „pouze“ 

negativní ovlivění právního postavení jednotlivce, nespočívajícím v uložení povinnosti, 

resp. povinnosti, kterou stanoví nenáležitě transponovaná směrnice97. Nezdá se být 

opravdu příliš logické proč by bezprostřední aplikovatelnost směrnice s tímto účinkem 

byla připuštěna pouze v případě řízení zahajovaného na základě podnětu jednotlivce a 

vyloučena tak pro případ řízení zahajovaných z moci úřední. K tomuto názoru se tedy   

přikláním. 

 Pro úplnost se zmíním ještě o horizontálním bezprostředním účinku směrnic, kdy 

by výsledkem bezprostřední aplikovatelnosti práva, zaručeného nenáležitě 

transponovanou  komunitární normou, bylo uložení povinnosti jinému jednotlivci. Tato 

situace není v zásadě98 možná. Do jisté míry je v tomto průlomem rozsudek ESD ve 

věci Unilever99. V tomto případě byla uložena v rámci horizontálního bezprostředního 

účinku povinnost jednotlivci. Uložená povinnost ovšem vyplývala z vnitrostátního 

právního předpisu (tj. italské smluvní právo)100. Nedošlo tedy k prolomení rozsudku ve 

věci Marschall, který stanoví, že směrnice sama o sobě nemůže uložit jednotlivci 

povinnosti, které obsahuje. 

 

6.1.6. Závěr 

 V souvislosti s výše uvedeným mne zajímá možnost bezprostředního účinku čl. 

12 směrnice, který např. nevládním ekologickým organizacím zaručuje právo předkládat 

příslušným orgánům svá vyjádření k případům škod na životním prostředí či jejich 

bezprostřední hrozby a v neposlední řadě právo podat žádost o přijetí preventivních či 

nápravných opatření. Je otázkou, zda by se mohly dovolat svého unijního práva, podat k 

příslušnému správnímu orgánu žádost o uložení preventivních či nápravných opatření. 

Výše uvedené si ve zkoumaném případě nevykládám jednoznačně.  

                                                
97 Král, R. Přímý účinek směrnic a jeho současné meze. In. Jurisprudence. č. 6. 2007. 
98 Z tohoto existuje výjimka v případě notifikačních směrnic C-443/98 Unilever. 
99 C-443/98 Unilever 
100  Král, R. Přímý účinek směrnic a jeho současné meze. In. Jurisprudence. č. 6. 2007. 
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 Taková žádost podaná k příslušenému správnímu orgánu v sobě nese poměrně 

velký potenciál negativního ovlivnění  právního postavení třetí osoby, tj. původce 

ekologické újmy, spočívající v uložení povinnosti. Pokud by taková žádost nebyla 

podána, správní orgán by sice mohl zahájit správní řízení z moci úřední, ale o vzniku či 

bezprostřední hrozbě ekologické újmy by se vůbec nemusel dozvědět, ačkoli 

provozovatel má oznamovací povinnost, a příslušná opatření by tak neuložil. Pokud by 

správní ográn vyhodnotil žádost o uložení preventivních či nápravných opatření jako 

důvodnou, musel by je uložit. Pokud by provozovatel jemu uložená opatření neprovedl 

hrozila by mu sankce ve formě pokuty. Lze tedy říci, že v důsledku dovolání se unijního 

práva ze strany např. nevládních organizací vůči státu by mohla být uložena povinnost 

třetí osobě, tj. jednotlivci, kterou předvídá předmětná směrnice, resp. pokuta, v případě   

nesplnění povinnosti. Jednalo by se tedy o nepřípustný bezprostřední účinek.  

 Na druhou stranu, tuto povinnost, spočívající v uložení preventivních či 

nápravných opatření, obsahuje také transpoziční opatření pro účely směrnice, kterým je 

zákon č. 167/2008 Sb., a to ve svém § 6 (uložení preventivních opatření) a § 7 (uložení 

nápravných opatření), postrádá „pouze“ adekvátní výčet oprávněných subjektů k podání 

žádosti za učelem zahájení správního řízení, jehož výsledkem by mohlo být uložení výše 

zmínených opatření. Povinnost by tedy mohla být ukládána na základě zákona, ale 

oprávnění podat takovou žádost by se opíralo o ustanovení směrnice jako takové. 

Směrnice sama o sobě by tedy snad v tomto případě mohla být schopna založit pouze 

práva jednotlivců, v souvislosti s procesním právem podat žádost ke správnímu orgánu, 

povinnost ukládaná třetí osobě by již musela plynout ze zákona, neboť sem možnosti 

směrnice jako takové nesahají. Z rozsudku ve věci Marschall plyne, že je nepřípustné, 

aby byly ukládány jednotlivcům povinnosti na základě směrnice jako takové, ta může 

zavazovat pouze stát ve smyslu dosažení výsledku, který směrnice předvídá.  

 Domnívám se tedy, že ve zkoumaném případě nelze jednoznačně vyloučit 

možnost bezprostředního účinku nenáležitě transponovaného čl. 12 a následně 

navazujícího čl. 13 směrnice.  

 

6.2. Nepřímý účinek (eurokonformní výklad) 
  Právním základem pro institut nepřímého účinku je čl. 4 odst. 3 SEU „podle 

zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při 
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plnění úkolů vyplývajících ze Smluv. Členské státy učiní veškerá vhodná  obecná nebo 

zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají se Smluv nebo z aktů ogránů Unie. 

Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla 

ohrozit dosažení cílů Unie“ a čl. 288 odst. 3 SFEU „směrnice je závazná pro každý 

členský stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž 

volba formy a prostředků se  ponechává vnitrostátním orgánům“.  Nepřímý účinek tak 

lze vnímat jako opatření, které jsou orgány členského státu povinny činit dle čl. 4 odst. 3 

SEU za účelem naplnění čl. 288 odst. 3 SFEU, tj. dosažení výsledku požadovaného 

směrnicí.  

 Nepřímý účinek101 přichází nejčastěji v úvahu v případě netransponovaných nebo 

nesprávně transponovaných směrnic a je tak chápán jako jakési sankční opatření102. Pro 

účely této práce mě bude zajímat možnost nepřímého účinku v případě nenáležité 

transpozice čl. 12 a navazujícího čl. 13 směrnice. Pokud by ovšem bylo možné vykládat 

příslušný článek 12 podle standardních vnitrostátních výkladových metod s tím, že 

výsledku požadovaného směrnicí by bylo dosaženo na základě té výkladové metody, 

která by byla rozhodná i podle vnitrostátního práva, nebyl by eurokonformní výklad 

vůbec nutný. Mohlo by se tedy jednat třeba o extenzivní jazykový výklad, který je podle 

vnitrostátního práva, výchozí. Extenzivní výklad normy je ovšem možný pouze v 

případě, kdy interpretace za použití všech vědeckých metod (jazyková, logická, 

systematická, historická, teleologická)  vede k nepochybnému závěru o takovém smyslu 

a obsahu právní normy103. Domnívám se, že ve zkoumaném případě by se tento postup 

neuplatnil.  

 Při eurokonformním výkladu by mohla být rozhodující teleologická metoda, při 

které by byl vnitrostátní předpis vykládán v duchu smyslu směrnice, tj. v souladu s 

principem prevence a principem znečišťovatel platí, na nichž předmětná právní úprava 

stojí a vymezený okruh subjektů by se vykládal extenzivně, tak, aby bylo dosaženo 

výsledku zamýšleného směrnicí. 

 Podstata nepřímého účinku spočívá v tom, že orgány, které aplikují vnitrostátní 
                                                
101 Poprvé byl výslovně přiznán rozsudkem ESD v roce 1984  C-14/83 Von Colson a následující 

řada rozsudků nepřímý účinek rozvedla, např.: C-80/86 Kolpinghuis, C-106/89 Marleasing, C-177/88 
Dekker, C-397-403/01 Pfeiffer atd. 

102 V širším smyslu je chápán jako interpretační pravidlo pro vnitrostátní předpisy, zejména, pro 
národní implementační opatření, i v případě, kdy došlo k řádné transpozici. Lze konstatovat, že tento 
přístup souvisí s principem loajality dle současného čl. 4 odst. 3 SEU. 

103 Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Aleš Gerloch. Teorie práva. Praha. ASPI. 2001, 157-158 s. 
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právo v členských státech, ho musí vykládat v nejvyšší možné míře v souladu s 

netransponovanou, resp. nesprávně transponovanou směrnicí, aby tak byl naplněn 

výsledek, jenž směrnice předvídá. Předmětem výkladu a následné aplikace je tedy 

národní právo členského státu, které se přizpůsobuje smyslu směrnice, modifikuje se. 

Vymezuje vztah mezi bezprostředně neaplikovatelnými komunitárními pravidly a s nimi 

nesouladnými pravidly vnitrostátními a jedná se pouze o jakési utišení nenáležité 

transpozice, které nevyřeší nesoulad jako takový. Betlem označuje nesprávnou 

implementaci popř. její absenci  jako „patologickou“104.  

 Předpoklady nepřímého účinku jsou: 

Ø výklad podle vnitrostátních pravidel není v souladu s bezprostředně 

neaplikovatelnými ustanoveními směrnice105; 

Ø takový národní právní předpis musí být schopen výkladu podle komunitárního 

práva106. 

 

Ø K těmto dvěma předpokladům, které uvádí Richard Král, by bylo možné zařadit 

ještě podmínku dostatečné přesnosti a bezpodmínečnosti, aby bylo vůbec možné 

obracet se na taková ustanovení směrnice. 

 

 Předpokladem nepřímého účinku tak je, že vnitrostátní předpis je schopen, při 

použití vnitrostátních metod výkladu, různých výkladů a jeden z nich vede k souladu s 

netransponovanou, resp. nenáležitě transponovanou směrnicí. Tato metoda výkladu 

ovšem není určena podle vnitrostátních pravidel hierarchie takových výkladových 

metod, protože pak by se nejednalo o nepřímý účinek, ale o výklad dle pravidel 

národního práva107. Na následujícíh místech se blíže vyjádřím k předpokladům 

eurokonformního výkladu. 

 

6.2.1. Objekt nepřímého účinku 

                                                
104 Betlem, G. Zásada nepřímého účinku práva Evropských společenství. In. Evropské a mezinárodní 

právo. č. 5, 1997, s. 3-17. 
105 V případě bezprostředně aplikovatelných ustanovení směrnice je eurokonformní výklad 

možností, nikoli povinností, ovšem to pouze za předpokladu, že tím bude dosaženo stejného výsledku, 
jako v případě bezprostředního účinku.  

106  Král, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha: C.H.Beck, 2003, str. 42. 
107  Král, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C.H.Beck, 2002, str. 

109. 
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 Předmětem eurokonformního výkladu jsou všechny vnitrostátní předpisy, nejen 

transpoziční, u nichž to příchází v úvahu, tak bylo stanoveno již v rozsudku ESD ve věci 

Marlesing. Ve zkoumaném případě především zákon č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě, 

který je transpozičním opatřením pro účely směrnice. 

 

6.2.2. Časová mez nepřímého účinku 

 Co se týče povinnosti členských států k eurokonformnímu výkladu před 

uplynutím implementační lhůty či až po ní, lze se setkat s rozdílnými názory. Jelikož ve 

zkoumaném případě tato otázka není relevantní, neboť implementační lhůta již 

uplynula,  nebudu se jí hlouběji zaobírat. ESD doposud ve své judikatuře nestanovil 

jednoznačně povinnost k eurokonformnímu výkladu před uplynutím implementační 

lhůty a názory odborné veřejnosti se různí. Přikláním se ale k nározu Zuleega108, který 

se domnívá, že před uplynutím implementační lhůty nastupuje jakýsi zeslabený nepřímý 

účinek směrnic. Tento tzv. zeslabený nepřímý účinek vychází z tzv. blokačního 

účinku109, který ukládá členských státům zdržet se v transpoziční lhůtě přijímání 

takových opatření, který by by byla s to vážně ohrozit dosažení výsledku požadovaného 

směrnicí. Blokační účinek vychází dle mého názoru z principu loajality. Pokud by 

členský stát přece jen přijal taková odporující opatření, a porušil by tak tzv. blokační 

účinek, domnívám se, že by taková opatření měla vykládat eurokonformě. 

6.2.3. Věcné meze nepřímého účinku 

 Tento předpoklad je pro účely této práce nejdůležitější. Předmětem 

eurokonformního výkladu je tedy vnitrostátní právo za použití vnitrostátních 

výkladových metod a to nestandardním způsobem, tak, aby bylo dosaženo smyslu 

směrnice. V rozsudku ve věci Marleasing použil ESD, pro účely eurokonformního 

výkladu, formuli „v nějvyšší možné míře“ a byl požadován specifický výsledek „in 

concreto“110. Část odborné veřejnosti se tak domnívala, že již není prostor pro meze 

plynoucí z národních metod implementace a že eurokonformní výklad tak může vést až 

k výkladu contra legem111. Následující vlna rozsudků ESD ovšem spíše potvrdila, že 

                                                
108  Král, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha: C. H. Beck. 2003. 46 s. 
109  C-129/96  Inter-Enviromental Walloni. 
110  Betlem, G. Zásada nepřímého účinku práva Evropských společenství. EMP, 1997, č. 5, 3-17 s. 
111  Král, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck. 2002. 
113 s. 
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povinnost k eurokonformnímu výkladu až tak daleko nejde112. Dále je třeba uvést, že 

eurokonformní výklad nesmí vyustit v porušení unijních právních zásad jako např. 

princip právní jistoty, neretroaktivity113, které mají zvlášt důležité postavení především v 

trestním řízení. Především mne bude zajímat další předpoklad,  a to, zda eurokonformní 

výklad může vyustit v uložení povinnosti jednotlivci. Na rozdíl od bezprostředního 

účinku, je v případě eurokonformního výkladu možné, aby byla, za určitých podmínek, 

v jeho důsledku uložena povinnost jednotlivci114. Rozsudky ESD ve věcech Dekker a 

Marleasing umožňily uložení povinnosti mezi jednotlivci, popř. „pouze“ zhoršení jeho 

právního postavení, aniž by mu byla ukládána povinnost. Na základě rozsudku ESD ve 

věci Arcaro (jednalo se ovšem o specifika trestního řízení) bylo judikováno, že 

eurokonformní výklad nemůže vyústit v uložení právní povinnosti jednotlivci v situaci 

tzv. obráceného vertikálního účinku115. Tento výklad potvrdila i další vlna rozsudků 

EDS, kdy byly ukládány povinnosti jednotlivcům pouze v rámci horizontálního 

nepřímého účinku116. Předmětem výkladu je sice vnitrostátní právní předpis, z čehož by 

se dalo dovozovat, že uložení povinností by mohlo být možné i v obráceném 

vertikálním účinku, ale na druhou stranu se zdá být logické, že stát nemůže těžit z toho, 

že nesprávně provedl směrnici. 

 

 

6.2.4. Závěr 

 Pokud výše uvedené vztáhnu na zkoumaný případ, nenáležitě transponovaného 

čl. 12 směrnice, vyvstanou dvě otázky.  

 Prvním předpokladem je, aby takový vnitrostátní právní předpis byl schopen 

eurokonformního výkladu. Zákon č. 167/2008 Sb. operuje pouze s okruhem fyzických 

či právnických osob bezprostředně dotčených, popř. pravděpodobně dotčených 

ekologickou újmou. Pouze ty mají tedy, podle zákonného znění, právo podat žádost k 

zahájení příslušného správního řízení. Toto ustanovení by tedy v první řadě muselo být 

schopné eurokonformního výkladu na základě některé z vnitrostátních výkladových 

metod. Jako jediná by pravděpodobně přicházela v úvahu výkladová metoda 

                                                
112 C-334/92 Wagner – Miret. 
113  C-80/86 Kolpinghuis 
114 C-177/88 Dekker, C-106/89 Marleasing, C-168/95 Arcaro. 
115 Král, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha: C. H. Beck. 2003. 46 s. 
116 C-244/98 Oceáno, C-456/98 Centosteel, C-2/97 Borsana. 
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teleologická, kdy rozhodujícím pro výklad normy je smysl předmětné právní úpravy.  

 Na druhou stranu čl. 12 odst. 1 směrnice říká, že zájem jakékoli nevládní 

organizace usilující o ochranu životního prostředí a splňující všechny požadavky 

vnitrostátního práva se považuje za dostatečný pro účely písm. b) a c) (k tomu 

podkapitola 3.6). Z čl. 12 odst. 1 vyplývá, že pojem fyzických a právnických osob, které 

jsou dotčené či pravděpodobně dotčené škodami na životním prostředí, je chápán v 

úžším smylu a dopadá tak pouze na osoby s vlastnickými či jinými věcnými právy, tj. je 

tomuto pojmu přisuzován takový význam, který se shoduje s vnitrostátním. Domnívám 

se, že při výkladu unijních pojmů by se nemělo docházet k takovým výsledkům, které 

by neodpovídaly unijním. Je také možné, že eurokonformní výklad by ve zkoumaném 

případě již přesahoval možnosti národního práva.  

 Dále by ještě bylo nuté naplnění druhého předpokladu, a to, že v důsledku 

nepřímého účinku nebude v obrácené vertikální rovině uložena povinnost jednotlivci a 

to proto, že ačkoli předmětem výkladu je vnitrostání právo, stát nemůže těžit z toho, že 

nesprávně transponoval směrnici do svého právního řádu. Pokud je vyloučen obrácený 

vertikální účinek v souvislosti s uložením povinnosti jednotlivci, zdá se být 

pravděpodobné, že ani v tzv. triangulární situaci by to nebylo možné, neboť jediným 

rozdílem by zde bylo, že správní řízení by bylo zahájeno na základě kvalifikovaného 

podnětu, tj. žádosti, povinnost by ve výsledku byla ukládána opět ze strany státu. V 

tomto je zde ale stejná situace jako u bezprostřeního účinku, což uvádím v předcházející 

podkapitole. Ze stejných důvodů, které uvádím u bezprostředního účinku bych, v tomto 

ohledu, zcela nevylučovala možnost nepřímého účinku. Pokud ale shrnu uvedené 

předpoklady, přikláním se spíše k názoru, že eurokonformní výklad by na zkoumaný 

případ nedopadal. 

 

6.3. Odpovědnost státu za škodu  

 Institut odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci v důsledku 

porušení unijního práva byl vytvořen také judikaturou ESD117. Tento institut doplňuje 

princip bezprostředního účinku a eurokonformního výkladu, které je možno relizovat za 

splnění omezujících podmínek, které již byly představeny v předcházejících 

podkapitolách. Pokud tedy nedojde např. k náležité transpozici unijních pravidel, v 

                                                
117  C-6/90 a 9/90 Francovich, C-91/92 Paola Faccini Dori, C-6/60 Humblet, C-33/76 Rewe ad. 
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důsledku toho vznikne jednotlivci škoda a ten neuplatní, nebo nebude moci uplatnit, 

žádný z předcházejících dvou institutů, mohl by uplatnit vůči státu alespoň nárok na 

náhradu škody. Institut odpovědnosti státu za škodu vzniklou jednotlivci v důsledku 

závažného porušení jeho unijních práva nesleduje, ačkoli může být výrazným 

motivátorem pro členské státy, realizaci  unijních práv, ale odškodnění jednotlice. 

Předpokladem pro uplatnění tohoto institutu je, že unijní úprava přiznává práva 

jednotlivcům, ta jsou obsahově určitelná a je zde příčinná souvislost mezi vzniklou 

škodou a závažným118 porušením unijní povinnosti ze strany státu. Nárok těchto osob se 

zákládá na právu unijním, ale je možné ho uplatnit pouze v rámci vnitrostátních 

procesních pravidel, neboť unijní úprava v tomto ohledu chybí. Uplatňuje se princip 

efektivity a ekvivalence.  

 Ve zkoumaném případě by se tento institut pravděpodobně neuplatnil. 

Nenáležitě transponované pravidlo směrnice sice zakládá práva např. nevládním 

ekologickým organizacím, ale těmto by pravděpodobně žádná škoda v daném případě 

nevznikla. Nevládní ekologické organizace sice hájí zájmy širší veřejnosti, kdy ve svém 

důsledku dochází k ohrožení či narušení zájmů i jednotlivců, ale co se týče osob, 

dotčených nebo bezprostředně dotčených ekologickou újmou, tyto osoby o svá práva v 

důsledku nenáležité transpozice nepřicházejí, těmto by tedy z důvodu nenáležité 

transpozice škoda nevznikla. 

 Pro úplnost bych ještě uvedla, že v případě České republiky je tento institut 

problematický, neboť zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci se nevztahuje, v případě nesprávného úředního postupu, jak už je výše uvedeno, na 

normotvornou činnost či nečinnost orgánu veřejné moci. Podle stávající české právní 

úpravy není tedy možné podat žalobu o náhradu škody způsonené legislativním 

orgánem. Jedná se tedy o nesoulad s unijními požadavky, který by měl být vyřešen 

novelou. Nicméně, s ohledem na princip efektivity, formulovaný judikaturou ESD, by 

měly být vnitrostátní procesní normy vykládány modifikovaně tak, aby nebyla 

zněmožněna vymahatelnost práv zaručených unijním právem119. Jedná se v podstatě o 

projev principu loajality, zakotvený v čl. 4 odst. 3 SEU. Nutno ještě dodat, že princip 

efektivity má, na základě rozsudku ESD ve věci Van Schijndel120, také své meze. 

                                                
118  K tomu spojené věci C-178,179,188-190/94 Dillenkofer. 
119  Král, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha: C. H. Beck. 2003. 54 s. 
120  C-430/93 Van Schijndel. 
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Takové meze jsou představovány základními zásadami vnitrostátního procesního práva, 

jako např. princip právní jistoty, ochrany strany žalované ad.  

 

6.4. Řízení pro porušení Smluv (infringement procedure) 
 V této kapitole nejdříve obecně představím mechanismus Řízení pro porušení 

Smluv. Řízení pro porušení Smluv je upraveno v čl. 258-260 SFEU. Prostřednictvím 

tohoto mechanismu vykonává Komise EU svou povinnost dbát na dodržování práva EU. 

 Porušení Smluv je vykládáno extenzivně, neboť neznamená porušení „pouze“ 

primárního práva, ale také povinností plynoucích pro členský stát ze sekundárního 

práva, smluv se třetími státy či právních zásad  formulovaných ESD. Jedná se tedy o 

porušení jakékoli povinnosti plynoucí z unijního práva121. Z hlediska typu porušení 

povinnosti, které je v řízení o porušení Smluv namítáno, je možno rozlišovat tzv. 

notifikační řízení o porušení Smluv a tzv. věcná řízení o porušení Smluv. 

 Pokud Komise EU dojde k závěru, že unijní právo bylo porušeno, je oprávněna 

zahájit proti členskému státu zvláštní několikastupňové řízení, jehož cílem je dosáhnout 

nápravy, popř. může být členskému státu uložena i sankce. Řízení má dvě fáze. První 

fáze má prejudiciální charakter a dělí se dvou stádií. Tato prejudiciální fáze je 

obligatorní. V prvním stádiu prejudiciální fáze Komise zasílá členskému státu formální 

upozornění, týkající se porušení unijního práva, k němuž se má členský stát ve lhůtě 

stanovené Komisí vyjádřit. Pokud tento postup nevede k dosažení požadovaného 

výsledku následuje druhé stádium prejudiciální fáze. V tomto stádiu vydá Komise 

odůvodněné stanovisko.  

 Pokud ani po vydání odůvodněného stanoviska nedojde ze strany členského státu 

k nápravě, může Komise EU, popř. členský stát, pokud je prejudiciální fáze zahájena na 

jeho popud, podat žalobu k ESD. Aktivně ligitimovanými subjekty k podání žaloby k 

ESD jsou tedy Komise EU a členský stát EU.  

 Pokud by členský stát nevyhověl rozsudku ESD, může Komise EU opět zahájit 

řízení o porušení Smluv, tentokrát podle čl. 260 SFEU. Toto řízení má stejný průběh 

jako řízení podle čl. 258 SFEU. Cílem tohoto řízení je vymoci splnění rosudku ESD a 

uložení případně sankce. Sankci v podobě paušální částky za porušení právní povinnosti 

                                                
121  Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2006, 361 s. 
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mezi oběma rozsudky ESD (tj. čl. 260 odst. 1 a čl. 260 odst. 3 – má tedy účinky ex 

tunc), popř. také penále za každý následující den prodlení, v němž stát nevyhověl 

rozsudku ESD podle čl. 260 odst. 3 SFEU (účinky ex nunc), může uložit ESD k návrhu 

Komise EU, nicméně tímto nárvrhem není ESD vázán. Toto řízení je tedy možno 

charakterizovat jako „sankční“.  

 

6.4.1. Prejudiciální fáze 

 Tato fáze řízení probíhá obligatorně před Komisí EU, buď podle čl. 258 (bývalý 

čl. 226 SES) nebo podle čl. 259 SFEU (bývalý čl. 227 SES). V případě čl. 258 SFEU je 

žalobcem Komise EU, v případě čl. 259 SFEU je žalobcem členský stát. Pro účely této 

práce mne bude zajímat především řízení podle čl. 258 SFEU. Komise je strážkyní 

Smluv a jejím úkolem je dohlížet na to, aby členské státy dodržovaly unijní právo, tj. 

monitoruje transpozici a aplikaci unijních pravidel (implementaci).  

 Monitoring pouhé formální stránky, tedy včasnosti a správnosti transpozice, je 

pro Komisi EU snažší, ačkoli, jak vidno, i v tomto ohledu může docházet k problémům. 

Větší možnost kontroly je zde dána tím, že transpoziční opatření členských států jsou 

Komisi EU oznamována. V případě monitoringu aplikace unijních pravidel je situace 

obtížnější. K této problematice byla přijata Radou EU směrnice č.91/692 EHS k 

standardizaci a racionalizaci zpráv o implementaci některých směrnic životního 

prostředí. V tomto obsauje také řada environmentálních směrnic ustanovení o povinnosti 

členských států podávat Komisi EU zprávy o implementaci unijních práva. Směrnice č. 

2004/35 zakotvuje tuto povinnost ve svém čl. 18 odst. 1. Čl. 18 odst. 1 zní „členské státy 

podají nejpozději do 30. dubna 2013 Komisi zprávu o zkušenostech získaných při 

používání této směrnice. Zprávy obsahují informace a údaje stanovené v příloze IV.“ 

Další možností jsou stížnosti dotčené veřejnosti, a to v obou případech.  

 Pro účely této práce, nenáležité provedení čl. 12 a 13 směrnice, mne bude 

zajímat řízení pro porušení Smluv z důvodu nenáležité transpozice, tj. věcné řízení.  

Řízení pro porušení Smluv podle čl. 258 SFEU může být zahájeno jak z moci úřední, 

tedy z vlastní iniciativy Komise EU nebo na základě podané stížnosti.  

 Řízení pro porušení Smluv EU velmi často iniciují jednotlivci na základě 

stížnosti, ačkoli tento postup nemá oporu ve Smlouvách oporu. Oprávněnými subjekty k 

podání stížnosit jsou fyzické osoby, nevládní neziskové organizace a jiné právnické 
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ososby. Stížnost se podává ke Komisi EU (generální sekretariát) a pokud je zhodnocena 

jako důvodná, má Komise EU povinnost ji zaregistrovat, je to v podstatě jediná 

povinnost, kterou má Komise EU vůči stěžovateli122. Platí, že environmentálních 

stížností je ke Komisi EU podáváno, ve srovnání s jinými, nejvíce a také, že asi jen 10% 

případů končí u ESD, s tím, že toto číslo je nižší, než v mnoha ostatních sektorech123. 

Komise EU je bohužel kritizována za malou transparentnost nakládání se stížnostmi a 

množí se také případy neregistrace stížností. Komise má přitom povinnost registrovat 

takové stížnosti a přezkoumávat je. Co se týče stěžovatele, nemá žádné právní postavení  

v dalším řízení ani v případném řízení před ESD. V případě zájmu stěžovatele o 

informace týkající se způsobu vyřízení stížnosti, musí o ně aktivně žádat např. u 

příslušného útvaru Komise EU. Komise EU komunikuje s úřady České republiky, ale 

není povinna informovat o této komunikaci stěžovatele. Je tedy možné postupovat podle 

z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádat příslušné informace u 

Ministerstva zahraničních věcí124. K tomu aby Komise EU stěžovatele vyrozuměla o 

způsobu vyřízení stížnosti vede Evropský ombudsman125. Komise má 12 měsíců od 

registrace stížnosti, aby se rozhodla, zda zahájí řízení pro porušení Smluv či zda věc 

uzavře126. Pokud se Komise EU rozhodne, že zahájí řízení pro porušení Smluv, prvním 

krokem, který vůči členskému státu učiní, je zaslání upomínacího dopisu, upozornění, v 

němž mu vytýká porušení unijního práva a uvede rozhodné skutečnosti. Členský stát má 

právo, vyjádřit se, ve lhůtě stanovené Komisí EU, k uvedeným výtkám. Smlouvy 

nestanoví lhůtu pro takové vyjádření, ale v praxi se jedná zpravidla o lhůtu 2 měsíců 

(může se jednat i o lhůtu mnohem kratší)127. Upomínací dopis není závazným právním 

aktem a nemůže tak být napaden členským státem, vůči němuž směřuje, žalobou na 

neplatnost128. Pokud není Komise EU uspokojena vyjádřením členského státu, přistoupí 

k druhému kroku kdy vydá odůvodněné stanovisko, které bude podkladem pro případné 

řízení před ESD, musí odpovídat případným žalobním důvodům. Odůvodněné 

stanovisko Komise EU je již formálním právním úkonem, který má povahu rozhodnutí 
                                                
122 http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=125 
123 http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=125 
124 http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239423 
125  Svoboda, P. Úvod do evropského práva. 2. podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, 124 s. 
126 http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-239423 
127 http://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2009.pdf 
128 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2006, 360 s. 



 
64 

(čl. 288 SFEU). Stanovisko musí obsahovat výrok a jak už ze samotného názvu plyne, 

odůvodnění. Co se týče skutkového jednání, v němž je spatřováno porušení unijního 

práva, jeho vymezení se musí shodovat s tím, které bylo uvedeno v upomínacím dopisu 

Komise EU. Členskému státu Komise EU stanoví lhůtu, zpravidla se jedná opět o lhůtu 

2 měsíců, ve které má povinnost odstranit vytýkané porušení unijního práva129. Pokud 

tato lhůta marně uplyne, může Komise EU podat žalobu vůči členskému státu k ESD. Je 

to její právo nikoli povinnost. Nicméně drtivá většina případů se vyřídí v této 

prejudiciální fázi a k ESD se jich dostane pouze zlomek. 

 Pro úplnost bych uvedla, že aktivně legitimovanými subjekty k podání žaloby 

jsou také členské státy, podle čl. 259 SFEU. Dříve než by členský stát podal žalobu k 

ESD musel by věc nejdříve předložit ke Komisi EU za účelem obligatorní konzultace, ta 

vystupuje v roli jakéhosi smírčího orgánu.Výsledkem této obligatorní konzultace by 

mělo být vydání stanoviska Komise EU ve kterém vyjádří svůj názor na věc. Pokud 

Komise EU  takové stanovisko nevydá ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy jí byla věc 

předložena, může podat členský stát žalobu k ESD i bez takového stanoviska130. Nuto 

ovšem podotknout, že členské státy se k tomuto z politických důvodů neuchylují. 

 

6.4.2. Řízení před Soudním dvorem EU 

 Řízení před ESD probíhá podle čl. 260 SFEU. Tato fáze je spíše výjimečná. Jak 

už je výše uvedeno, žalobu může podat Komise EU nebo členský stát. V momentě, kdy 

Komise EU žalobu podává, musí trvat protiprávní stav  a žalobní důvody musí zcela 

odpovídat skutkovému stavu uvedenému v odůvodněném stanovisku. Jelikož se ve 

zkoumaném případě jedná o věcné řízení nemohla by Komise EU při podání žaloby 

zároveň navrhnout uložení paušální částky za porušení unijního práva, popř. penále za 

každý následující den prodlení po vydání rozsudku ESD. Pouze výjimečně může být 

žaloba podána, ačkoli již protiprávní stav netrvá, a to v případech, kdy hrozí opakování 

protiprávního jednání nebo se jedná o rozhodnutí v otázkách zásadního charakteru131. 

Pokud by došlo k ukončení porušování unijního práva během řízení před ESD, může i 

přesto ESD rozhodnout o porušení Smluv, pokud je to důvodné. Rozsudek ESD má 

                                                
129 http://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2009.pdf 
130 čl. 259 SFEU. 
131 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2006, 361 s. 
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určovací povahu, stanoví, zda došlo k porušení unijního práva či nikoli a žalobu 

zamítne. Pokud by členský stát nerespektoval rozsudek ESD, může Komise EU 

předložit ESD věc podruhé podle čl. 260 odst. 2, poté, co umožní členskému státu, aby 

se k věci vyjádřil, odůvodněné stanovisko už vydávat nemusí. Při tomto druhém 

předložení věci už může navrhnout uložení paušální částky, popř. penále. Jedná se o tzv. 

sankční fázi řízení před ESD.  

 

6.4.3. Druhy řízení pro porušení Smluv EU 

 Z hlediska typu porušení povinnosti vyplývající ze Smluv lze rozlišovat tzv. 

notifikační řízení a tzv. věcné řízení. V případě notifikačního řízení pro porušení Smluv 

je České republice vytýkána absence transpozice příslušné směrnice EU, popř. absence 

včasného oznámení (notifikace) transpozice směrnice. Transpozici směrnic provádí 

příslušný ústřední orgán státní správy (ve zkoumaném případě Ministerstvo životního 

prostředí), tzv. gestor. Notifikaci transpozice příslušné směrnice provádí elektronicky 

Úřad vlády, na základě podkladů poskytnutých gestorem132. Druhým typem řízení je 

věcné řízení pro porušení Smluv, které bude ve zkoumaném případě předmětem mého 

zájmu. Věcné řízení je zahajováno v případě, kdy je unijní právní norma nesprávně 

provedena nebo je sice provedena správně, ale není v praxi aplikována. V případě čl. 12 

a navazujícího čl. 13 směrnice došlo ze strany České republiky k nesprávné transpozici 

směrnice, jednalo by se tedy o věcné řízení. Výše uvedené rozlišení má také význam z 

hlediska rychlosti řízení, neboť nenotifikační infringementy jsou zpravidla rychlejší, což 

potvrdily také změny zavedené Lisabonskou smlouvou133. 

 

6.4.4. Změny v řízení o porušení Smluv, které přinesla Lisabonská smlouva 

 V důsledku přijetí Lisabonské smlouvy došlo v řízení o porušení Smluv k 

určitým změnám. Tyto změny umožňují jednak urychlení tzv. sankční části řízení a také 

vyšší pravděpodobnost uložení sankce za porušení unijního práva134.  

 V prvním případě, kdy dochází k urychlení tzv. sankční části řízení, nemusí 

Komise EU podle čl. 260 odst. 2 SFEU vydávat odůvodněné stanovisko, před tím, než 

                                                
132 V případě České republiky došlo ve zkoumaném případě, stejně jako u většiny členských států, k 

tomuto notifikačnímu řízení, v důsledku opožděné transpozice směrnice 2004/35 do právního řádu 
České republiky (k tomu podkapitola 5.1.). 

133 http://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2009.pdf 
134 http://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2009.pdf 
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předloží věc ESD z důvodu nesplnění opatření, která svým rozsudkem uložil. Komise 

ale musí umožnit členskému státu, aby se mohl k věci vyjádřit. Teprve poté může 

předložit věc ESD. Doposud byla právní úprava taková, že Komise musela postupovat 

stejně jako v prejudiciální fázi řízení, tj. podle čl. 258 SFEU (bývalý čl. 226 SES). 

Musela tedy nejdříve vydat odůvodněné stanovisko, které bylo podkladem pro podání 

žaloby k ESD.  

Čl. 260 odst. 2 zní „Má-li Komise za to, že dotyčný členský stát nepřijal opatření, které 

vyplývají z rozsudku Soudního dvora Evropské unie, může předložit věc Soudnímu 

dvoru Evropské unie poté, co poskytla tomuto státu příležitost se vyjádřit. Navrhne 

paušální částku nebo penále, jež je dotyčný členský stát povinen zaplatit, ve výši, kterou  

považuje za přiměřenou okolnostem“.  

 V druhém případě umožňuje nová právní úprava zvýšení možnosti uložení 

sankce členskému státu za porušení unijního práva. Tento postup se ovšem vztahuje 

pouze na notifikační řízení v případě směrnic přijímaných řádným legislativním 

postupem, podle čl. 294 SFEU. Změna spočívá v tom, že Komise EU může, na základě 

čl. 260 odst. 3 SFEU, již při prvním předložení věci ESD, podle čl. 259 SFEU, 

navrhnout uložení paušalní částky nebo penále ve výši, kterou považuje vzhledem k 

okolnostem za přiměřenou. Zaplacení paušální částky, popř. penále není tedy podle 

stávající právní úpravy ve vymezených případech vázáno až na porušení rozsudku ESD 

podle čl. 260 SFEU, ale na nesplnění notifikační povinnosti. Lze říci, že tento postup by 

mohl být značným motivátorem pro členské státy.  

Čl. 260 odst. 3 SFEU zní „Předloží-li Komise Soudnímu dvoru Evropské unie věc podle 

článku 258 z důvodu, že dotyčný členský stát nesplnil povinnost sdělit opatření 

provádějící směrnici přijatou legislativním postupem, může, pokládá-li to za vhodné, 

navrhnout paušální částku nebo penále, již je dotyčný členský stát povinen zaplatit, ve 

výši, kterou považuje za přiměřenou okolnostem“.  

 Na zkoumaný případ by mohl dopadat případ první podle čl. 260 odst. 2 SFEU, 

který se vztahuje jak na notifikační řízení, tak na řízení věcná. Pokud by Česká 

republika neuposlechla, v rámci věcného řízení, rozsudku ESD, mohla by Komise EU 

předložit věc ESD bez odůvodněného stanoviska a zároveň by mohla navrhnout uložení 

paušální částky, popř. penále. Sankce by tedy mohla být uložena ESD až na základě jeho 

druhého rozsudku, v důsledku nesplnění rozsudku předešlého. 
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6.4.5. Závěr 

 Řízení pro porušení Smluv sleduje jiný cíl, než předcházející unijní následky, 

kterými jsou bezprostřední účinek, eurokonformní výklad a institu odpovědnosti 

členského státu za škodu způsobenou jednotlivci v důsledku porušení unijního práva. 

Jeho smyslem je spíše náprava systémových nedostatků a nezaměřuje se tak na řešení 

pouze individuálního problému. Předmět řízení o porušení Smluv se vykládá extenzivně 

a nejedná se tedy pouze o primární právo, ale o porušení jakéhokoli pravidla plynoucího 

z unijního práva.  Ve zkoumaném případě se jedná o porušení sekundárního práva, tj. 

směrnice 2004/35, resp. jejího čl. 12 čl. 13. Řízení pro porušení Smluv je jistě možným 

řešením, jak dosáhnout nápravy nenáležité transpozice předmětné směrnice. Nevládní 

ekologické organizace, které v důsledku nenáležité transpozice byly poškozeny ve svých 

procesních právech, by tak mohly iniciovat zahájení řízení pro porušení Smluv u 

Komise EU. Mohly by tedy podat stížnost ve které by specifikovaly v čem spatřují 

porušení svých práv s uvedením příslušných unijních norem a s uvedením dalším 

formálních náležitostí. Následně by již Komise postupovala výše uvedeným způsobem. 

Nezbývá tedy než čekat, až některá z nevládních ekologických organizací dovolá svých 

práv, popř., ačkoli to je zřejmě méně pravděpodobné, až se Komise EU o nesouladu 

dozví z vlastních zrojů a zahájí tak řízení z moci úřední. 

 

7. Závěr 
 Pojem ekologická újma se objevuje v české právní teorii v období 80 let 20. stol. 

Zřejmě jako první se v právní teorii zmiňuje o ekologické újmě a jejích odlišnostech od 

škody materiální profesor pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy Valér Fábry135.   

Právní úprava v této oblasti byla v zemích EU řešena různými způsoby, jednalo se buď o 

přístup soukromoprávní s určitými veřejnoprávními prvky či o režim čistě 

veřejnoprávní, platí ale, že vždy nedostatečně. V případě České republiky byl zvolen 

veřejnoprávní režim, reprezentovaný zákonem o životním prostředí a zvláštními 

právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Především množství závažných 

ekologických havárií, ke kterým došlo v posledních desetiletích, bylo podnětem k 
                                                
135  Stejskal, V., Vícha, O. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, 

souvsejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicky právní odpovědnosti. Praha: Leges, 
2009, 20 s. 
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zahájení koncepčních prací na unijní úrovni. Tento proces hledání nejvhodnějšího řešení 

odpovědnosti v oblasti ekologické újmy vyústil v přijetí směrnice č. 2004/35.  

 Směrnice ponechává členským státům poměrně velkou volnost a ty tak mohou 

přijmout takovou právní úpravu, která buď učiní celý systém efektivním či zcela 

bezzubým. Příkladem může být možnost omezení účasti tzv. dotčené veřejnosti v 

případě správního řízení o uložení prevetivních opatření, možnost přijmout fakultativní 

liberační důvody či prozatím fakultativní finanční zajištění v případě provozních 

činností uvedených v příloze I. směrnice. V případě finančního zajištění Komise 

členským státům pouze doporučila jej přijmout. Tyto možnosti zásadně ohrožují princip 

prevence a princip znečišťovatel platí, na nichž celý systém stojí a jenž by tak ve 

výsledku mohl být rozporuplným mechanismem. Členské státy by také mohly přijmout i 

přísnější právní úpravu, než směrnice vůbec požaduje, lze ji tedy chápat jako minimální 

standard ochrany.  

 Právní úprava se sice vztahuje pouze na vybrané složky životního prostředí, ale 

vztahuje se také nepřímo na ochranu ovzduší, pokud je přenašečem látek, které 

poškozují vodu, půdu či chráněné druhy nebo přírodní stanoviště. Co by ale v praxi 

mohlo být problémem, je prokazování požadovaného závažného nepříznivého účinku na 

vodách, resp. v případě půdy na lidské zdraví, neboť nejsou stanovena žádná kritéria. 

Dále specialita tohoto právního mechanismu spočívá v tom, že se vztahuje pouze na 

provozovatele, tj. v zásadě na podnikatelské subjekty, ačkoliv ziskovost takové 

hospodářské činnosti není podmínkou. V tom, že se tento odpovědnostní mechanismus 

vztahuje pouze na tuto výseč subjektů, nevidím tak zásadní problém, jelikož právě tyto 

subjekty nejvíce ohrožují příznivý stav životního prostředí.  

 Ohrožení efektivity bych viděla spíše v zavedení objektivní odpovědnosti pouze 

u vymezených provozních činností s možností řady liberačních důvodů, především 

fakultativních, čemuž odpovídá i česká právní úprava. V důsledku toho je možné, že 

provozovatelé budou nést v drtivé většině případů náklady, především na nápravná 

opatření, pouze když se dopustí zaviněného protiprávního jednání. Provozovatel bude 

sice povinnen přijmout potřebná nápravná opatření, ale pokud prokáže některý z 

fakultativních liberačních důvodů, subjektem, který bude v takovém případě skutečně 

nést náklady na nápravná opatření bude stát, jakožto garant ochrany stavu životního 

prostředí, neboť ten bude muset takové náklady provozovateli proplatit. Provozovatelé 
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tak nebudou dostatečně motivováni a budou hledět pouze na to, zda postupují v souladu 

s vydaným povolením a právními předpisy. Princip znečišťovatel platí je tak úzce spjat 

se zaviněním.  

 Co se týče výčtu provozních činností, lze se jen domnívat, zda bude dostačující, 

teprve praxe ukáže, zda je třeba ho rozšířit o další provozní činnosti. V případě 

zbytkových, nevymezených provozních činností, je zavedena subjektivní odpovědnost a 

to pouze ve vztahu k chráněným druhům volně žijících živočichů, planě rostoucích 

rostlin a přírodních stanovišť, na vodu a půdu se tedy v tomto případě věcná působnost 

směrnice nevztahuje. Tyto složky životního prostředí se tedy dostávají do nerovného 

postavení.  

 Princip znečišťovatel platí a efektivitu celého systému narušuje také to, že není 

zavedeno povinné finanční zajištění v případě vymezených provozních činností, zákon 

č. 167/2008 Sb., obsahuje v tomto bodě odklad účinnosti k 1.1.2013.  

 Co se týče procesní stránky, Česká republika nevyužila možnosti dané směrnicí, 

omezit oprávnění  tzv. dotčené veřejnosti podat žádost o zahájení správního řízení pouze 

v případě již vzniklé ekologické újmy, tedy pouze v případě ukládání nápravných 

opatření. Tím by byl zásadně ohrožen princip prevence na němž celá právní úprava stojí. 

Tyto subjekty se tedy mohou účastnit i přezkumného řízení. Problémem je ovšem 

nesprávné provedení této problematiky, jak v případě preventivních tak nápavných 

opatření. Zákon č. 167/2008 Sb., dává totiž toto právo, podat žádost o záhájení 

správního řízení, pouze úzkému okruhu subjektů, který se nekryje s unijním. Podle 

vnitrostátní právní úpravy o toto právo zřejmě přicházejí nevládní ekologické 

organizace, které mají zásadní zájem na ochraně životního prostředí. Domnívám se, že i 

v tomto případě dochází k ohrožení principu prevence a efektivního fungování nové 

právní úpravy. Správní řízení by tak mohlo být zahájeno buď z moci úřední nebo na 

základě žádosti, kterou by podala osoba dotčená ekologickou újmou, popř. 

pravděpodobně dotčená. Nevládní ekologické organizace by se tak mohly stát 

účastníkem správního řízení pouze v případě, kdy jim toto oprávnění přiznává zvláštní 

právní předpis a toto je rozpor se směrnicí. 

 V souvislosti s tímto se věnuji, v kapitole 6, unijním následkům takové 

nenáležité transpozice. Mezi tyto unijní následky patří bezprostřední účinek, 

eurokonformní výklad, odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením 
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jeho unijních práv a řízení pro porušení Smluv EU. Domnívám se, že u zkoumaného 

případu nelze zcela vyloučit možnost bezprostředního účinku, který by nevládním 

ekologickým organizacím umožnil stát se účastníkem správního řízení z pozice žadatele 

o zahájení správního řízení v souvislosti s uložením preventivních či nápravných 

opatření. Domáhaly by se tak vůči státu práv, která jim směrnice zaručuje. Povinnosti, 

které by následně mohly být uloženy provozovateli, za předpokladu, že by taková žádost 

byla důvodná, by bylo možno ukládat již na zákonném podkladě. Pokud by jim tedy 

touto cestou bylo přiznáno právo účastnit se správního řízení, náležela by jim i všechna 

procesní práva, která správní řád zaručuje účastníkům správního řízení. Dalším možným 

následkem by mohlo být řízení pro porušení Smluv EU. Jelikož je třeba pojem smluv 

EU vykládat extenzivně, vztahuje se na veškeré unijní právo, v tomto případě na 

směrnici 2004/35, jejíž obsah nebyl náležitě promítnut do právního řádu České 

republiky. Řízení by tak mohlo být zahájeno buď na základě žádosti podané takovou 

organizací ke Komisi EU, popř., domnívám se ale, že to je méně pravděpodobné, by 

mohlo být řízení zahájeno z moci úřední, pokud by se Komise EU z vlastních zdrojů 

dozvěděla o předmětném nesouladu.  

 Na závěr lze říci, že přístup EU k této složité a poměrně mladé problematice je 

poměrně opatrný a klíčovou roli přenechává spíše členským zemím, které se mohou 

rozhodnout, jakým směrem se v rámci manévrovacího prostoru, který směrnice 

umožňuje, dají, popř. je na nich, zda přijmou i přísnější právní úpravu, k čemuž nabádá i 

čl. 29 preambule směrnice. Členské státy, stejně tak Česká republika, jsou v tomto ale 

velice opatrné a přísnější úpravy nepřijímají, také v zásadě využívají benevolentnějšího 

přístupu v intencích směrnice, což narušuje efektivitu celého mechanismu. Domnívám 

se, že právní úprava je poměrně dosti benevolentní a v některých ohledech také vágní. 

Nicméně teprve praxe ukáže užitečnost tohoto právního mechanismu. 

8. Resumé v českém jazyce 
 V této práci se věnuji směrnici 2004/35 o odpovědnosti za životní prostředí v 

souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a jejímu provedení v 

právním řádu České republiky s případnými dopady nenáležité transpozice.  

 V I. části práce se věnuji harmonizační potřebě v této oblasti a následně se 

zaměřuji na samotnou směrnici. Nejdříve ji obecně představuji, následně se věnuji 

právní úpravě základních institutů a snažím se odkrýt její případné  nedostatky. Mezi 
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tyto základní instituty patří klíčové principy, samotná škoda na životním prostředí, 

provozní činnost, odpovědnostní mechanismus, finanční zajištění a na posledním místě 

správní řízení o uložení praventivních či nápravných opatření.  

 Ve II. části přistupuji k teoretickým aspektům správné implementace směrnic 

jakými jsou výklad směrnic, včasné přijetí transpozičního opatření, správné promítnutí 

obsahu směrnice, náležitá forma transpozičního opatření, aplikace unijních norem, 

požadavek ekvivalence a efektivnosti a jako poslední připojuji ještě vnitrostátní pravidla 

implementace unijních norem v České republice, která jsou stanovena usnesením vlády 

České republiky č. 1304 (Metodické pokyny).  

 Na tyto dvě části navazuji III. částí, kterou pojímám spíše jako praktickou, 

zaměřuji se na transpoziční opatření České republiky  pro účely předmětné směrnice a 

srovnávám ho s právní úpravou směrnice. Jelikož směrnice zavádí pouze minimální 

standard ochrany, zajímá mne, zda Česká republika přijala přísnější právní úpravu či zda 

vyhověla pouze minimálnímu standardu, dále mne zajímá nakolik Česká republika 

využila možností benevolentnějšího přístupu vůči provozovatelům (tj. původcům 

ekologické újmy) v intencích směrnice a také hledám případné nesouladnosti. Docházím 

k závěru, že Česká republika, ostatně jako většina ostatních členských států, přijala 

pouze minimální standard požadovaný směrnicí a využila také benevolentnějšího 

přístupu v intencích směrnice (fakultativní liberační důvody, fakultativní finanční 

zajištění – povinné k 1.1.2013). Lze tedy říci, že přístup České republiky, stejně tak jako 

EU, je v této věci velice opatrný, což je zřejmě výsledkem politických tlaků a vlivu 

lobbistických skupin na straně průmyslu. Zdá se, že největší břímě odpovědnosti leží na 

straně státu, který bude muset pečlivě zvažovat jaké provozní činnosti „posvětí“ svým 

povolením a jaké ne. Poblémem může být i taxativní výčet provozních činností, kdy 

teprve praxe ukáže, zda je dostačující. Dále jsem došla k závěru, že nedošlo ke 

správnému promítnutí obsahu směrnice do transpozičního opatření České republiky (čl. 

12 a navazující čl. 13 směrnice). Jedná se o problematiku správního řízení o uložení 

preventivních či nápravných opatření, v souvislosti s okruhem oprávněných subjektů k 

podání žádosti o zahájení takového správního řízení. Okruh oprávněných subjektů se 

nekryje s unijním, je užší, vyjímá z něho např. nevládní neziskové organizace, které 

mají zájem na ochraně životního prostředí. V důsledku toho, je ohrožen princip 

prevence, na němž celá právní úprava stojí, a její efektivita. Vždyť právě tyto „zelené“ 
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nevládní organizace mají největší zájem na ochraně životního prostředí a tím na 

ukládání prevetivních popř. nápravných opatření. Na výše zmíněný nesoulad navazuji 

unijními následky, rozebírám jeden po druhém a snažím se dospět k závěru, jaký, popř. 

jaké z těchto unijních následků by mohly dopadat na zkoumaný případ. 

 

9. Resumé v anglickém jazyce 
 The subject of my master thesis is the EU directive 2004/35 on environmental 

responsibility, prevention and damage redress, its implementation into the legal order of 

the Czech Republic and the potential impact of undue transposition of the directive.  

 The first part of my thesis deals with the harmonization need in this area and 

with the directive itself. Following a brief introduction of the directive, I’m presenting 

an overview of its basic institutes and their legal form. I’m also making an effort at 

identifying possible shortcomings of the directive. The basic institutes of the directive 

include: key principles, the environmental damage itself, operational activity, 

responsibility mechanisms, financial safeguards and the administrative procedure to 

impose a preventive or a remedial provisions.  

 The second part of my thesis deals with the theoretical aspects of appropriate 

implementation, such as the interpretation of the directive, a timely adoption of the 

transposition provisions, proper projection of the content of the directive, due form of 

the transposition provisions, the application of EU norms, the equivalence and 

effectiveness imperative and the internal Czech rules for the implementation of EU 

norms that have been laid down by the governmental provision Nr. 1304 

(methodological directions).  

 The third part of my thesis is more of a practical approach. Here, I’m focusing 

on the transposition provisions of the Czech Republic related to this directive and I’m 

comparing these provisions with the legal form of the directive. As the directive 

introduces only a minimum standard of protection, I was interested whether the Czech 

Republic has provided for a higher standard of protection in its transposition provisions. 

I’m also interested if the Czech Republic has used the possibility of a more benevolent 

approach to operators (i.e. originators of environmental degradation) contained in the 

directive and if there are any discordances. I arrived at the conclusion that the Czech 

Republic, like the majority of other EU member states, has adopted only the minimum 
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compulsory standard of protection and has also made extensive use of the more 

benevolent approach towards polluters (facultative liberating reasons, facultative 

financial safeguards due from 1.1.2013). It is possible to say that the attitude of the 

Czech Republic and the other member states in this respect is very cautious, which is the 

result of strong political pressures and lobbying on the part of the European industry. It 

seems that the state has to bear the burden of responsibility and to carefully consider 

which types of operations it will sanction and which ones it will not sanction. Another 

problem might occur with the enumeration of sanctioned operations as only practice will 

show if such a procedure is appropriate and sufficient. Another problem is the 

inappropriate projection of the directive’s content into the Czech transposition provision 

(article 12 and successive article 13 of the directive). This problem relates to the issue of 

preventive or remedial measures that can be imposed by an administrative procedure. 

The problem is that the number of subjects eligible for the initiation of such an 

administrative procedure is much smaller than the number stated in the directive itself. 

Exempted from this prerogative are, for example, nongovernmental organizations that 

care about the protection of the environment. This diminishes the principle of prevention 

that is a cornerstone of the directive and as a result weakens the directive itself. It is 

these “green” NGOs that have the greatest interest in the protection of the environment 

and thereby in imposing preventive or remedial measures. The mentioned discrepancies 

are followed by an analysis of the EU consequences which are analyzed one after the 

other – I tried to find out which consequences could apply to my case study.  
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11. Přílohy I.-II. 
PŘÍLOHA I. 

Seznam provozních činností podle přílohy III. směrnice 2004/35  
 

Ø provozy zařízení podléhající povolení podle směrnice č. 96/61 o integrované 
prevenci a omezování znečištění; 

Ø provozy nakládání s odpady, včetně sběru, dopravy, využití a odstraňování 
odpadů a nebezpečných odpadů, včetně dozoru nad těmito provozy a následné 
péče o lokality pro odstraňování, podle povolení či registrace dle směrnice č. 
75/442 o odpadech, směrnice o nebezpečných odpadech č. 91/689, směrnice o 
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skládkách odpadů č. 1999/31 a směrnice o spalování odpadů č. 2000/76;  

Ø vypouštění znečišťujících látek do vnitrozemských povrchových vod, které 
podléhá povolení dle směrnice č. 76/464 o zněčišťování některými 
nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí EU; 

Ø vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod, které podléhá povolení dle 
směrnice č 80/68 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými 
nebezpečnými látkami;  

Ø vypouštění nebo vtlačování znečišťujících látek do povrchových nebo 
podzemních vod, které vyžadují povolení, schválení nebo registraci dle Rámcové 
směrnice o vodách č. 2000/60;  

Ø odběry vod či vzdouvání vod, podléhající povolení dle Rámcové směrnice o 
vodách č. 2000/60;  

Ø výroba, používání, skladování, zpracování, plnění, uvolňování do životního 
prostředí a doprava v rámci provozu nebezpečných látech dle směrnice o 
sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek č. 67/548, nebezpečných přípravků dle směrnice 
o sbližování právních a správních předpisů týkajích se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných přípravků č. 1999/45, přípravků na ochanu rostlin dle 
směrnice o uvádění přípravků na ochranu rostlin č. 91/414, biocidních přípravků 
dle směrnice o uvádění biocidních přípravků na trh č. 98/8;  

Ø silniční, železniční, vnitrozemská vodní, námořní nebo letecká přeprava 
nebezpečných nebo znečišťujících věcí vymezených v příloze A směrnice o 
sbližování právních předpisů týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí 
č. 94/55, nebo v příloze směrnice o sbližování právních předpisů týkajících se 
železniční přepravy nebezpečných věcí č. 96/49, nebo vymezených ve směrnici 
o minimálních požadavcích na plavidla směřující do přístavů EU nebo 
opouštějící přístavy EU a přepravující nebezpečné znečišťující věci č. 93/75;  

Ø provoz zařízení podléhajících povolení dle směrnice č. 84/360 o boji proti 
znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení, v souvislosti s uvolňováním 
znečišťujících látek do ovzduší uvedených ve směrnici; 

Ø jakékoli uzavřené nakládání, včetně přepravy, s geneticky modifikovanými 
mikroorganismy vymezenými ve směrnici č. 90/219 o uzavřeném nakládání s 
geneticky modifikovanými mikroorganismy; 

Ø jakékoli úmyslné uvolňování, přeprava a uvádění na trh geneticky 
modifikovaných organismů vymezených ve směrnici č. 2001/18;  

Ø přeshraniční přeprava odpadů v rámci, do nebo z EU, která podléhá schválení 
dle nařízení  č. 259/93  o dozoru nad přepravou odpadů v rámci EU, do ní či z ní 
a o její kontrole; 

Ø nakládání s odpady z těžebního průmyslu dle směrnice č. 2006/21(novela);  

Ø geologické skladování oxidu uhličitého dle směrnice č. 2009/31(novela).  

PŘÍLOHA II. 
Seznam provozních činností podle přílohy I. zákona č. 167/2008 Sb. 
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Ø provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle  zákona o 
integrované prevenci;  

Ø provozování zařízení k využívání, odstaňování, sběru nebo výkupu odpadů 
podléhající souhlasu podle § 14 zákona o odpadech;  

Ø vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající  
povolení podle § 8 odst. 1 písm.c) vodního zákona;  

Ø čerpání  znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod 
povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm.e) 
vodního zákona;  

Ø odběr povrchových vod podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm.a) bod  1 
vodního zákona; 

Ø odběr podzemních vod podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 
vodního zákona; 

Ø čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do 
těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle § 8 odst. 
1 písm. d) vodního zákona; 

Ø vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle § 8 
odst. 1 písm. d) vodního zákona;  

Ø zacházení se závadnými látkami ve smyslu § 39 odst. 2 a 4 vodního zákona, 
resp. vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků;  

Ø nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky podle § 
44a zákona o ochraně veřejného zdraví;  

Ø nakládání s  přípravky na ochranu rostlin podle § 44a zákona o ochraně 
veřejného zdraví; 

Ø nakládání s biocidními přípravky. 

 


