
Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce je otázka právní odpovědnosti za ztráty na životním 

prostředí. Jedná se o poměrně složitou problematiku v oblasti práva životního prostředí, 

která prošla v posledních letech a desetiletích významným vývojem jak v právních 

řádech jednotlivých států, tak i v právu mezinárodním a evropském. Cílem této práce je 

pak představit a popsat jednotlivé právní nástroje v této oblasti práva životního 

prostředí, především pak režimy právní úpravy odpovědnosti za ztráty na životním 

prostředí v právu mezinárodním, evropském i vnitrostátním. 

Tato práce se skládá z devíti částí, ve kterých zanalyzuji jednotlivé režimy právní 

odpovědnosti jakožto prostředku k ochraně životního prostředí. Úvodní část mé práce je 

věnována definování základních pojmů právní odpovědnosti na úseku ochrany životního 

prostředí. Následně se zabývám deliktní odpovědností v oblasti práva životního 

prostředí, a to jak odpovědností trestněprávní tak odpovědností za správní delikty. Další 

část mé práce je věnovaná otázce odpovědnosti za škody na životním prostředí 

v mezinárodním právu, přičemž jsem se zaměřil především na Luganskou úmluvu o 

občanské odpovědnosti za škody způsobené životnímu prostředí nebezpečnými 

činnostmi, která se stala významným inspiračním zdrojem pro další vývoj společného 

režimu odpovědnosti za škody na životním prostředí v evropských zemích. Čtvrtá část 

diplomové práce pak obsahuje náhled na základy evropské úpravy odpovědnosti za 

ztráty na životním prostředí, přičemž významný prostor je věnován nové Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí 

v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, která zavádí režim 

náhrady ztrát na životním prostředí v evropské unii založený na zásadě „znečišťovatel 

platí“, s cílem předcházet škodám na životním prostředí a napravovat je. Následující tři 

části této práce jsou věnovány odpovědnosti za ztráty na životním prostředí v České 

republice. Český právní řád rozlišuje dva druhy odpovědnosti za ztráty na životním 

prostředí, a to odpovědnost za škodu na životním prostředí a odpovědnost za 

ekologickou újmu, jejichž rozboru jsou věnovány část pátá a šestá této práce. V části 

sedmé se pak obsáhleji věnuji nové právní úpravě odpovědnosti za ekologickou újmu 

obsažené v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, který 

do právního řádu České republiky implementuje Směrnici Evropského parlamentu a 



Rady 2004/35/ES. Předposlední část mé práce je pak stručným výkladem o problematice 

tzv. historických škod, jakožto další aktuální otázce v oblasti náhrady škod na životním 

prostředí. 

V závěru této práce jsem podrobněji zanalyzoval poznatky o jednotlivých oblastech 

odpovědnosti za škody na životním prostředí ke kterým jsem dospěl při jejím psaní. 

Zhodnotil jsem také jednotlivé instituty této oblasti práva životního prostředí a nastínil 

řešení některých problémů s praktickým využitím jednotlivých právních nástrojů k 

nápravě škod na životním prostředí.




