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Úvod

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 

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

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

prostředí v právu mezinárodním, evropském i vnitrostátním.

Tato práce je strukturována do devíti kapitol v nichž zanalyzuji jednotlivé režimy právní 

odpovědnosti jakožto prostředku k ochraně životního prostředí. V první kapitole své 

práce se věnuji definování základních pojmů a stručnému výkladu o právní úpravě 

odpovědnosti v právu životního prostředí. Druhá kapitola je pak věnována 

charakteristice obou druhů deliktní odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí, 

tedy odpovědnosti za trestné činy a odpovědnosti za správní delikty. V další kapitole mé 

práce pojednám o mezinárodní úpravě ekologicko-právní odpovědnosti, jejím vývoji a o 

nejpodstatnějších dokumentech mezinárodního práva v této oblasti, především tzv. 

Luganské úmluvě. Čtvrtá kapitola je věnována pojetí ekologicko-právní odpovědnosti 

v Evropské unii a vývoji právní úpravy v této oblasti. Nejrozsáhlejší část této kapitoly se 

pak týká Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za 

životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, jakožto 

nejdůležitějšímu právním předpisu evropského práva týkajícího se této problematiky. V 

páté kapitole se zabývám otázkou občanskoprávní odpovědnosti za škodu v právním 

řádu České republiky, jednotlivými druhy odpovědnosti a způsobem náhrady škody dle 

občanského zákoníku. Šestá kapitola je pak věnována výkladu pojmu „ekologická 

újma“, vývoji tohoto pojmu, jeho pojetí v právním řádu České republiky a v poslední 

části této kapitoly také odlišnostem režimu odpovědnosti za ekologickou újmu dle 

zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí od právní úpravy odpovědnosti za škodu dle 

občanského zákoníku. Samostatná sedmá kapitola je pak věnována jednomu 

z nejdůležitějších právních předpisů této oblasti práva životního prostředí zákonu č. 

167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě. V této kapitole se zabývám 

důvody vedoucími k přijetí zákona, vymezením jeho působnosti, definováním 
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jednotlivých pojmů a základní charakteristikou dalších institutů tohoto zákona. Osmá 

kapitola je pak stručným výkladem o dalším úseku ekologicko-právní odpovědnosti a to 

o problematice tzv. historických škod. Závěrečná kapitola je pak shrnutím celé 

problematiky právní odpovědnosti za ztráty na životním prostředí, jednotlivých 

poznatků, ke kterým jsem dospěl při psaní této práce, a závěrů které z nich vyplývají.
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1. Odpovědnost v ochraně životního prostředí

1.1. Životní prostředí a jeho ochrana

Pojem životní prostředí je v českém právním řádu definován v zákoně č. 17/1992 Sb.,           

o životním prostředí takto „Životním  prostředím je  vše, co vytváří přirozené  podmínky 

existence  organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho 

složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“

Z této definice tedy vyplývá, že zákon považuje za životní prostředí hmotný svět a 

z něho jen tu část, kterou tvoří příroda.1

Právo životního prostředí neupravuje životní prostředí samotné, nýbrž právní vztahy 

(soubor práv a povinností) souvisejících s jeho ochranou. Přesto (nebo právě proto) je 

důležitá definice předmětu práva životního prostředí, tj. pojmu životní prostředí. 

Životním prostředím ve smyslu této definice se rozumí i příroda modifikovaná lidskými 

aktivitami (např. geneticky modifikované organismy) a také kulturní krajina 

(zemědělské pozemky).2

Ochranu životního prostředí definuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v § 9

jako „ činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, 

nebo se toto znečišťování nebo poškozování životního prostředí omezuje a odstraňuje. 

Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku“.

Tato definice vystihuje dvě podstatné složky ochrany životního prostředí, které lze 

označit jako defenzivní a ofenzivní.

  

Defenzivní složka ochrany spočívá v předcházení nebo v omezování ohrožování či 

poškozování životního prostředí, což je v právní normě vyjádřeno zpravidla buď jako 

zákaz určité činnosti, nebo tím, že je činnost vázána na povolení či souhlas orgánu 

veřejné správy a na podmínky stanovené pro její uskutečnění.

                                                
1 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha:

C.H.BECK, 2010. str. 28. 
2 TICHÁ, Tereza a kol. Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí. Praha: ARCH, 2004. str.

409.
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Ofenzivní složka ochrany životního prostředí spočívá v aktivním působení na stav 

životního prostředí, které může být vyjádřeno příkazem na odstranění nebo zmírnění 

škodlivého zásahu do životního prostředí, a to buď uvedením do původního stavu (např. 

odstraněním kontaminované zeminy s následnou rekultivací půdy) nebo kompenzací 

uvedením do stavu blízkého původnímu (např. obnova porostů na témže pozemku), 

anebo jinou kompenzací za ztráty způsobené na životním prostředí, a to i činností 

povolenou.3

1.2. Právní odpovědnost 

Odpovědností se obecně rozumí nutnost nést následky svého chování a jednání. Právní 

odpovědnost je jedním druhem odpovědnosti, jen jednou vrstvou ve společenské 

struktuře odpovědnosti člověka. Odpovědnost má přirozeně mnoho úrovní a dokonce 

sama právní odpovědnost je problematikou ne toliko právní, avšak zároveň 

problematikou etickou, filozofickou, sociologickou a mnohdy i ekonomickou. Právní 

odpovědnost se vždycky v moderním právu, moderní právní kultuře opírá o jistá 

filosofická a etická východiska.4

Právní odpovědnost můžeme definovat jako vznik nové dříve neexistující právní 

povinnosti, která vzniká porušením právní povinnosti jiné, primární. Tuto novou právní 

povinnost označujeme jako povinnost sekundární. K porušení povinnosti dojde tehdy, 

jestliže se ten, kdo byl k něčemu povinen, choval jinak, než se dle povinnosti chovat 

měl. Porušení povinnosti může být komisivní (subjekt povinnosti se choval tak, jak 

neměl), nebo omisivní (subjekt povinnosti se nechoval tak jak měl).5

Právní odpovědnost tedy spočívá v povinnosti snést zákonem stanovenou sankci. Je tedy 

možné nazírat na sankci jako na obecný znak právní odpovědnosti. Sankce jakožto 

následek porušení primární právní povinnosti může spočívat v různých skutečnostech 

(např. uložení pokuty dle zákona o přestupcích).6

                                                
3 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
   C.H.BECK, 2010. str. 29.
4 BOGUSZAK Jiří, ČAPEK Jiří. Teorie práva.  Praha: CODEX Bohemia, 1997. str.141.
5 BOGUSZAK Jiří, ČAPEK Jiří. Teorie práva.  Praha: CODEX Bohemia, 1997. str.143.
6 NOVÁ, Ivana . Právní úprava odpovědnosti v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí. České 

právo životního  prostředí. 2008, číslo 22. str. 76.  



10

Právní odpovědnost má různé formy, lze ji rozdělit na:

 ústavní

 správněprávní

 soukromoprávní

 trestní a

 mezinárodněprávní7

Právní odpovědnost můžeme také dělit na odpovědnost subjektivní (odpovědnost za 

zavinění) a odpovědnost objektivní (odpovědnost za následek, bez ohledu na zavinění). 

Objektivní odpovědnost může být prostá, připouštějící liberaci, nebo absolutní, bez 

možnosti liberace.

1.3. Ekologicko - právní odpovědnost

Pojem ekologicko-právní odpovědnost se používá pro právní odpovědnost na úseku 

ochrany životního prostředí. Tento druh odpovědnosti zahrnuje dvě základní složky, a to 

deliktní odpovědnost a odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Ekologicko-právní 

odpovědnost má většinu rysů a prvků shodnou s obecnou právní odpovědností, avšak 

některá specifika ji přeci jen odlišují, což se projevuje jak v právní úpravě samotné, tak i 

při její aplikaci. V českém právu se ve vztahu k ekologicko-právní odpovědnosti 

uplatňují obě dvě kategorie právní odpovědnosti, tedy jak odpovědnost subjektivní, tak 

odpovědnost objektivní.8

1.4. Deliktní odpovědnost

Deliktní odpovědností se rozumí odpovědnost za protiprávní jednání, tedy za jednání, 

kterým dochází k porušení právních předpisů o ochraně životního prostředí nebo jeho 

složek.  V rámci deliktní odpovědnosti v oblasti práva životního prostředí rozlišujeme 

odpovědnost trestněprávní a odpovědnost správněprávní, která je v praxi mnohem více 

využívaná.

                                                
7  KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C.H.BECK., 1995. str. 200.
8 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 73.
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1.5. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí

Český právní řád rozlišuje dva druhy odpovědnosti za ztráty na životním prostředí, a to 

odpovědnost za škodu na životním prostředí (institut čistě soukromoprávní) a 

odpovědnost za ekologickou újmu (institut veřejnoprávní). „Ztrátami na životním 

prostředí“ se tedy rozumí jednak majetková ztráta na těch složkách životního prostředí, 

které jsou věcmi v právním smyslu, a jednak převážně imateriální ztráta na životním 

prostředí, včetně těch částí životního prostředí, které nejsou věcmi v právním smyslu 

(např. povrchové a podzemní vody). Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy spočívá tom, že 

zatímco škoda je přesně číselně kvantifikovatelná ekonomická ztráta na určitém 

hmotném majetku, pak újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů ( § 

10 zákona o životním prostředí), jejíž číselná kvantifikace se v mnoha ohledech jeví 

komplikovanou až nemožnou.9

Podrobněji se budu oběma formám odpovědnosti za ztráty na životním prostředí 

věnovat v kapitolách pět, šest a sedm, v kterých nejprve pojednám o tématu 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu, následně obecně o pojmu „ekologické újmy“ a 

její náhrady dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a celá sedmá kapitola bude 

věnována relativně novému zákona č. 167 /2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a 

její nápravě

                                                
9 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí. 1.vydání. Praha:

Karolinum, 1995. str. 44.
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2. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí

2.1. Trestněprávní odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí

Trestní právo hraje, zejména pro svou výrazně odstrašující funkci, stále větší úlohu při 

ochraně životního prostředí. V poledních letech se nejen zvyšuje četnost ale zejména 

závažnost protiprávních činů proti životnímu prostředí, které zjevně nemohou být 

sankcionovány jen na úrovni správního práva. Souvisí to jak s novými a rozsáhlými 

technickými a ekonomickými možnostmi organizovaných skupin při páchání trestné 

činnosti, tak i se vzácností a nedostupností některých zdrojů či komodit, které jsou stále 

více ohrožovány, poškozovány a ničeny.10 Jeho slabinou je však skutečnost, že trestá 

pouze fyzické osoby, nikoliv tedy osoby právnické, jejichž činnost ve většině případů 

ohrožuje a poškozuje životní prostředí v daleko větším měřítku.11

Trestněprávní odpovědností rozumíme odpovědnost za trestný čin. Trestným činem je

dle § 13 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) „protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“.

Trestní právo jako nástroj ochrany životního prostředí bylo u nás v omezené podobě 

využíváno již před rokem 1989, avšak ustanovení jednotlivých skutkových podstat 

přímo aplikovatelná na protiprávní činy proti životnímu prostředí byla zavedena až po 

tomto roce. Zásadní roli zde hrají dvě novely trestního zákona z přelomu let 1989 a 

1990, které do českého trestního práva zavedly speciální skutkovou podstatu trestného 

činu Ohrožení životního prostředí. Tato skutková podstata trestného činu však byla 

velmi široce formulovaná a nebyla z tohoto důvodu v praxi příliš využívána.12

Podstatnou změnu přinesla novela trestního zákoníku z roku 2002 (zákon č. 134/2002 

Sb.), které zpřesnila formulaci skutkových podstat a doplnila několik skutkových 

podstat týkajících se ochrany lesa, živočichů, rostlin a nakládání s odpady. Trestní 

zákoník č. 40/2009 Sb. obsahuje samostatnou hlavu, do které soustředil ustanovení o 

                                                
10 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 73.
11 NOVÁ, Ivana . Právní úprava odpovědnosti v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí. České 

právo životního prostředí. 2008, číslo 22. str. 77.  
12 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 74.
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trestných činech, která jsou primárně zaměřena na ochranu životního prostředí a rovněž 

některé související trestné činy.13 Objektem trestných činů uvedených v této hlavě

trestního zákoníku je tedy především zájem společnosti na ochraně životního prostředí, a 

dále také ochrana zdraví a života zvířat, ochrana zdraví člověka a některé další 

společenské hodnoty (např. majetková práva u trestného činu pytláctví). Na úseku 

ochrany životního prostředí je však možné využít i skutkových podstat dalších trestných 

činů, které v hlavě osmé trestního zákoníku uvedeny nejsou, např. trestný čin „Obecné 

ohrožení“ dle § 272 a 273, nebo trestný čin „Nedovolená výroba a držení radioaktivní 

látky a vysoce nebezpečné látky“ dle § 281 trestního zákoníku. Naopak u kterých 

trestných činů, zařazených do hlavy osmé, lze mít pochybnosti, zda jde ještě o ochranu 

životního prostředí, např. trestný čin „Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání 

s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat“ dle § 305 

trestního zákoníku. Zde jde spíše o problematiku veterinární.14

Skutkové podstaty použitelné pro trestání činů proti životnímu prostředí v platném 

trestním zákoníku, můžeme tedy rozdělit do několika skupin:

 obecné (široce využitelné při sankcionování činů proti životnímu prostředí jako 

takovému, např. trestný čin „Ohrožení a poškození životního prostředí“ dle §

293 a 294 trestního zákoníku),

 zvláštní (využitelné jen pro určité dílčí problémy ve speciálních případech, např. 

trestný čin „Poškození lesa“ dle § 295 trestního zákoníku, nebo trestný čin 

„Neoprávněné nakládání s odpady“ dle § 298 trestního zákoníku),

    ostatní (použitelné také ve prospěch ochrany životního prostředí, např. trestný 

čin „Poškozování cizí věci“ dle § 228 trestního zákoníku).15

Trestným činem v oblasti ochrany životního prostředí dle hlavy osmé trestního zákoníku

je například trestný čin „Poškození lesa“ dle § 295 trestního zákoníku kterého se dopustí 

ten „kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou 

v rozporu s jiným právním předpisem způsobí, byť i připojením k již existující holině, 

vznik holé seče nebo způsobí závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo 

                                                
13 NOVOTNÝ Oto, VOKOUN Rudolf, ŠÁMAL Pavel a kol. Trestní právo hmotné.Zvláštní část.
    6. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. str. 371 
14 STEJSKAL, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. 2009, číslo 1, str. 47.
15 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3. vydání.Praha: C.H.BECK, 2010. str. 74-75.
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proředí lesní porost pod hranici zkamenění stanovené jiným právním předpisem na 

celkové větší ploše lesa“.

2.2. Správněprávní odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí

Správněprávní odpovědností v oblasti ochrany životního prostředí rozumíme 

odpovědnost za správní delikty. Definice správního deliktu není v žádném právním 

předpisu obsažena. Literatura definuje správní delikt zpravidla jako „protiprávní 

jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za nějž ukládá správní orgán trest 

stanovený normou správního práva“. Správním deliktem v oblasti ochrany životního 

prostředí tedy bude protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem z oblasti 

práva životního prostředí, za který ukládá správní orgán trest stanovený normou práva 

životního prostředí. Správního deliktu se může, narozdíl od trestného činu, dopustit jak

právnická tak fyzická osoba, která má deliktní způsobilost. Deliktní způsobilost je 

schopnost být subjektem povinností, které vzniknou v důsledku porušení povinností, ale 

také schopnost tyto povinnosti právně relevantně porušit. U právnických osob je deliktní 

způsobilost spojena s jejich existencí, u fyzických osob je vázána na dosažení určité 

rozumové a volní vyspělosti, např. přestupkový zákon váže deliktní způsobilost fyzické 

osoby na dosažení patnáctého roku věku a příčetnost. 16

Protiprávní jednání, která současná právní úprava kvalifikuje jako správní delikty, tvoří 

početnou skupinu různorodých činů. V obecném systému správních deliktů lze

rozlišovat:

 přestupky

 správní disciplinární delikty

 tzv. správní pořádkové delikty

 jiné správní delikty

- jiné správní delikty fyzických osob

- správní delikty právnických osob

- správní delikty právnických osob a tzv. fyzických podnikajících osob17

                                                
16 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C.H.BECK, 2009. str. 449
17 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C.H.BECK, 2009. str. 454



15

Vzhledem ke specifické povaze správních disciplinárních deliktů (delikty zaměstnanců 

či členů určité instituce) a správních pořádkových deliktů (delikty spočívající 

v nesplnění procesní povinnosti) je pro oblast práva životního prostředí dostačující 

rozdělení na :

 přestupky,

 správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících,

 správní delikty fyzických osob postihované bez ohledu na zavinění.

2.2.1 Přestupky

Přestupky jsou správní delikty fyzických osob postihované na základě zavinění. 

Odpovědnost za přestupky je upravena zejména v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích

(přestupkový zákon), právní úpravu přestupků však nalezneme i v celé řadě zvláštních 

zákonů, které obsahují skutkové podstaty přestupků a upravují určité instituty

přestupkového práva odchylně od přestupkového zákona. Velké množství skutkových 

podstat přestupků na úseku ochrany životního prostředí je tedy upraveno ve zvláštních 

zákonech (stavební zákon, zákon o lesích, zákon o odpadech, zákon o ochraně přírody a 

krajiny atd.), které za ně také často stanoví sankce odlišným způsobem než jak je tomu 

v přestupkovém zákoně. Samotný přestupkový zákon je pak pro odpovědnost za 

přestupky proti životnímu prostředí významný především z hlediska procesního.

Definici přestupku obsahuje § 2 odst. 1 přestupkového zákona, dle kterého jde o 

„zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin“. Přestupky tedy, na rozdíl od ostatních správních 

deliktů, mají svoji právní definici.

Skutkové podstaty přestupků proti životnímu prostředí můžeme dělit do tří skupin:

 Skutkové podstaty speciální: - skutkové podstaty přestupků upravené ve 

zvláštních zákonech týkajících se ochrany životního prostředí jako např. v 

zákoně o lesích, zákoně o ochraně přírody a krajiny, apod.

 Skutkové podstaty základní: - zde jde o zejména o skutkové podstaty přestupků        

obsažené v zákoně o přestupcích, týkají-li se činů proti životnímu prostředí, 
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např. „Přestupky na úseku zemědělství, rybářství a myslivosti“ § 35 zákona o 

přestupcích.

 Skutkové podstaty zbytkové: - jedná se o skutkové podstaty přestupků rovněž 

obsažené v zákoně o přestupcích v ustanovení § 45 „ Přestupky na úseku 

ochrany životního prostředí“ a v § 46 „Ostatní přestupky proti pořádku ve státní 

správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě“18

Řízení o přestupcích, které je zvláštním druhem správního řízení, upravuje především 

přestupkový zákon, který obsahuje ustanovení o příslušnosti správních orgánů 

k projednání přestupků, účastnících řízení, průběhu řízení o přestupcích i 

přezkoumávání a výkonu rozhodnutí. Subsidiárně se uplatní obecný předpis upravující 

správní řízení, tedy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Procesní ustanovení upravující 

řízení o přestupcích obsahují také zvláštní zákony, především jde-li o příslušnost 

správních orgánů k projednání přestupků, které mají před úpravou obsaženou 

v přestupkovém zákoně přednost.

Přestupkový zákon také obsahuje ustanovení o sankcích, které lze za přestupky uložit. 

Tyto sankce se uloží za přestupky upravené v přestupkovém zákoně i za přestupky 

upravené ve zvláštních zákonech, pokud tyto zákony neobsahují vlastní úpravu o

sankcích. Sankce, které je možné dle § 11 přestupkového zákona za přestupky uložit,

jsou:

 napomenutí;

 pokuta;

 zákaz činnosti;

 propadnutí věci.

Kromě sankcí upravuje přestupkový zákon v § 16 také dva druhy ochranných opatření, 

kterými  jsou:

 omezující opatření;

 zabrání věci.

                                                
18 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 78-79.
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Jako příklad přestupku uvedu přestupek dle § 53 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní 

zákon), kterého se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese ruší klid a 

ticho, hrabe stelivo, táboří mimo vyhrazená místa, kouří atd.

2.2.2. Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících

Další kategorií správních deliktů v oblasti práva životního prostředí jsou správní delikty 

právnických osob a fyzických osob podnikajících. Jedná se o správní delikty 

postihované zásadně bez ohledu na zavinění, tedy na základě objektivní odpovědnosti.

Potřeba zavést kategorii objektivní deliktní odpovědnosti vyplynula nejen z vysokého a 

stále spíše rostoucího počtu právnických osob (a nověji i fyzických osob oprávněných 

k podnikání), ale zejména z vysokého stupně společenské nebezpečnosti jejich možných 

jednání. Technické, finanční a personální možnosti i vybavení těchto subjektů, a tudíž i 

následky jejich protiprávní činnosti (ekologická újma, míra znečištění či poškození 

životního prostředí) jsou s možnostmi fyzických osob nesrovnatelné. Z těchto a řady 

dalších důvodů tak nejen vznikla kategorie správních deliktů obecně a na úseku ochrany 

životního prostředí zvláště, ale byla postupně i doplňována a rozšiřována a postih za tyto 

delikty byl zpřísňován. Tyto správní delikty nejsou kodifikovány, jako v případě 

přestupků, ale ustanovení obsahující vymezení jejich skutkových podstat se nacházejí 

v celé řadě zákonů na úseku ochrany životního prostředí. Stejně tak není jednotně 

upravena ani procesní stránka jejich projednávání a trestání. Nejednotnost právní úpravy 

je problémem jak teoretickým, tak zejména praktickým. Měl by proto být vytvořen 

zákon o správních deliktech, který by po procesní, ale zčásti i hmotněprávní stránce 

sjednotil a zejména zjednodušil celou právní úpravu problematiky odpovědnosti za 

správní delikty (tedy nejen v oblasti práva životního prostředí) v českém právním řádu, a 

to zřejmě v mnohém obdobně, jak je tomu u přestupků.19

Subjektem těchto správních deliktů mohou být, jak již bylo výše zmíněno, pouze 

právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Fyzická osoba může být subjektem těchto 

správních deliktů pokud se protiprávního jednání dopustila při výkonu nebo 

v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti. Podmínky deliktní způsobilosti fyzické 

                                                
19 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 79.
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osoby zvláštní zákony nestanoví, obecně vzato, však lze analogicky použít ustanovení 

přestupkového zákona (dosažení věku 15 let a příčetnost).20 Právnické osoby mají 

deliktní způsobilost od svého vzniku a jednají prostřednictvím svých statutárních 

orgánů, zaměstnanců, členů atd.

Odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikajících za tyto správní delikty je 

zásadně odpovědností objektivní. Zvláštní zákony však mohou stanovit liberační 

důvody, při jejichž prokázání se mohou tyto osoby odpovědnosti za správní delikt 

zbavit. Nejčastěji užívaným liberačním důvodem je možnost právnické nebo fyzické 

osoby podnikající prokázat, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, 

aby porušení právní povinnosti zabránila. Tento liberační důvod obsahuje například § 

125l zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

Řízení o těchto správních deliktech se provádí dle obecných předpisů o správním řízení, 

které obsahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Ve zvláštních zákonech mohou být 

stanoveny některé odchylky od obecné úpravy správního řízení (např. odchylné určení 

správního orgánu příslušného k projednání správního deliktu), které mají před úpravou 

ve správním řádu přednost.

Zvláštní zákony také mohou stanovit lhůty pro zánik trestnosti správního deliktu. Tyto 

zákony stanoví buď lhůtu pro uložení pokuty nebo lhůtu pro zahájení řízení o jejím 

uložení, nebo volí kombinaci obojího. Lhůty mohou být buď subjektivní, které běží ode 

dne, kdy se správní orgán o spáchání správního deliktu dozvěděl, nebo objektivní, které 

běží ode dne kdy ke spáchání správního deliktu došlo.21 V důsledku uplynutí některé 

z těchto lhůt je správní orgán povinen zastavit správní řízení o správním deliktu, 

případně toto řízení nezahajovat. Příkladem může být § 88 odst. 4 zákona č.114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, který stanoví, že pokuty dle tohoto zákona lze uložit 

nejpozději do tří let ode dne, kdy došlo k protiprávnímu jednání.

Sankcí ukládanou za tyto správní delikty je nejčastěji peněžitý trest - pokuta, 

v některých případech je možno uložit i jinou sankci, např. propadnutí kontrolovaného 

                                                
20 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C.H.BECK, 2009. str. 479
21 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C.H.BECK, 2009. str. 480
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zboží či zákaz činnosti.22 Výše pokuty je stanovena zvláštními zákony dle závažnosti 

jednotlivých správních deliktů. Kromě sankcí mohou být za tyto správní delikty uložena

také ochranná opatření. Například dle § 28a zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat 

proti týrání může obec rozhodnout o odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to jeho 

zdravotní stav. Obdobné ustanovení obsahuje i § 89 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny dle kterého může orgán ochrany přírody odebrat nedovoleně držené 

jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ptáků.

Příkladem správního deliktu právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající je 

například § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny, který stanoví, že „Orgán ochrany 

přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při

výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že

 poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území, nedovoleně změní nebo 

ohrožuje jeho dochovaný stav,

 poškodí nebo zničí památný strom,

 poškodí nebo zničí bez povolení dřeviny rostoucí mimo les

 nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin…“

Hlavním rozdílem mezi přestupky a správními delikty právnických osob a fyzických 

osob podnikajících spočívá v jejich subjektu. Zatímco přestupky mohou spáchat pouze 

fyzické osoby, odpovědnost za správní delikty může vzniknout jak fyzickým osobám tak 

právnickým osobám (čímž se tyto správní delikty liší nejen od přestupků, ale i od 

trestných činů). Další významný rozdíl je v zavinění. Přestupky jsou postihované 

zásadně na základě odpovědnosti za zavinění, kdežto pro kategorii správních deliktů 

právnických osob a fyzických osoby podnikajících je typická odpovědnost objektivní, 

která byla zavedena z důvodu vyššího stupně nebezpečnosti jednání těchto subjektů.

2.2.3. Správní delikty fyzických osob postihované bez ohledu na zavinění

Kromě přestupků a správních deliktů právnických osob a fyzických osob podnikajících

rozlišujeme v právu životního prostředí ještě správní delikty fyzických osob 

nepodnikajících, jenž nejsou přestupky, a které nepředpokládají zavinění, jsou tedy

                                                
22 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C.H.BECK, 2009. str. 480
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stejně jako předchozí kategorie správních deliktů založeny na principu objektivní 

odpovědnosti. Hmotněprávní úprava těchto správních deliktů je obsažena v některých 

zvláštních zákonech (např. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, nebo zákon č. 18/1997 Sb., o 

mírovém využívání atomové energie), procesní úprava se nachází ve správním řádu.

Příkladem takového správního deliktu může být odpovědnost vlastníka lesa dle § 55 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), který stanoví, že „orgán státní správy 

uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vlastníku lesa, který:

 provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,

 neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží předností zpracování těžby 

nahodilé,

 svévolně překročí schválenou decenální výši těžby,

 nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným dle 

tohoto zákona.“
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3. Odpovědnost za škody na životním prostředí v 

  mezinárodním  právu   

3.1. Mezinárodní právo životního prostředí

Mezinárodní právo životního prostředí je odvětvím mezinárodního práva veřejného.

Vzhledem k velmi různorodé mezinárodněprávní úpravě jednotlivých složek životního 

prostředí a jejímu mimořádně dynamickému rozvoji není toto odvětví vhodné pro 

kodifikaci. Je tomu tak především proto, že jádro obyčejových pravidel (nezbytné pro 

kodifikaci) je dosud příliš slabé; převládají mezinárodní smlouvy a různé typy soft law 

(zejména akty mezinárodních  organizací a konferencí).23

Historie mezinárodního práva životního prostředí sahá již do konce 19. a začátku 20. 

století, kdy docházelo k uzavírání úmluv zejména  oblasti rybářství, ochraně flóry a 

fauny a dalších.

Moderní historie práva životního prostředí se začíná psát od roku 1972 kdy proběhla ve 

Stockholmu první celosvětová konference o životním prostředí pod záštitou OSN. Tato 

konference vyvrcholila přijetí Deklarace OSN o životním prostředí, která ve své Zásadě 

22 stanovila, že „státy mají povinnost spolupracovat na dalším rozvíjení mezinárodního 

práva v otázkách odpovědnosti a náhrady škody obětem znečišťování a jiných škod na 

životním prostředí, jež byly způsobeny činností prováděnou v rámci jejich jurisdikce 

nebo činností prováděnou pod jejich kontrolou oblastech mimo jejich jurisdikci.“24

V období po roce 1972 byla přijata celá řada dvoustranných i mnohostranných smluv 

upravujících zčásti nebo zcela jednotlivé problémy na úseku ochrany životního 

prostředí. Pokud se týká problematiky škod na životním prostředí můžeme tyto smlouvy 

dělit v podstatě do dvou skupin, a to z hledisky šíře (záběru) právní úpravy:

 úmluvy řešící některé dílčí aspekty (zpravidla ve vztahu k určitým činnostem, 

složkám či    zdrojům ohrožení),

 úmluvy řešící problematiku škod na životním prostředí relativně komplexně.

                                                
23 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo životního prostředí. I.část, obecná. Nakladatelství Eva Rozkotová 

IFEC. Beroun: 2004, str. 8.
24 POTOČNÝ, Miroslav. Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky IV. Praha: 1982, str. 850.
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Do první skupiny patří například úmluvy o ochraně moří před znečištěním z lodí, 

úmluvy o atomové bezpečnosti či úmluvy o nebezpečných odpadech atd. Do druhé 

skupiny pak spadá zejména tzv. Luganská úmluva – Úmluva o občanské odpovědnosti 

za škody způsobené životnímu prostředí nebezpečnými činnostmi (Council of Europe 

Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the 

Environment) .25

3.2. Luganská úmluva

3.2.1. Charakteristika Luganské úmluvy

Luganská úmluva neboli Úmluva o občanské odpovědnosti za škody způsobené 

životnímu prostředí nebezpečnými činnostmi byla přijata Radou Evropy ve švýcarském 

Luganu dne 21. června roku 1993. Jejím cílem je, dle článku 1 této Úmluvy, zajistit 

adekvátní náhradu škod způsobených činnostmi nebezpečnými životnímu prostředí, a 

také zabezpečit prostředky prevence a nápravy škod na životním prostředí.

3.2.2. Základní instituty Luganské úmluvy

V čl. 2 Luganské úmluvy jsou pro její potřeby definovány základní pojmy. Již vzhledem 

k názvu Úmluvy je na prvním místě definována pojem „ nebezpečná činnost“, kterou se 

rozumí:

 výroba, užívání, skladování a jiné nakládání s nebezpečnými látkami;

 výroba, užívání, skladování a jiné nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy;

 výroba, užívání, skladování a jiné nakládání s mikroorganismy;

 provoz zařízení určeného pro nakládání s odpady či trvalé uložení odpadů.

„Provozovatel“ (operater) je dle Úmluvy ten, kdo vykonává kontrolu nad některou 

z nebezpečných činností uvedených výše.

                                                
25 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999. 
    str. 26.
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Další podstatný pojem „škoda na životním prostředí“ je vymezen jako:

 ztráta života či újma na zdraví osoby;

 ztráta nebo poškození majetku (jiného než je majetek provozovatele);

 ztráta nebo škoda v důsledku znehodnocení (zhoršení) životního prostředí  

v rozsahu v jakém daná škoda nespadá pod předešlé dva body;

 náklady na preventivní nebo nápravná opatření.

V čl. 2 bodě 10 úmluvy je definován pojem „životní prostředí“, který zahrnuje:

 přírodní zdroje jak biotické, tak  abiotické, jako je vzduch, voda, půda, fauna a 

flóra,

 majetek, který tvoří část kulturního dědictví, a

 charakteristické znaky krajiny.

      Tento výčet však není vyčerpávající, škoda způsobená na jiných složkách přírody 

může také založit odpovědnost dle této úmluvy.26

V čl. 6 Úmluva zavádí objektivní odpovědnost provozovatele, který vykonával kontrolu 

nad některou z nebezpečných činností v době, kdy došlo k události, která měla za 

následek způsobení škody. Úmluva tedy zavádí odpovědnost provozovatele bez ohledu 

na zavinění, přičemž účelem tohoto režimu je přimět provozovatele nebezpečných 

činností k přijetí všech potřebných preventivních opatření k zamezení vzniku škod.27

Provozovatel se však může této odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že jde o některou 

z výjimek, nebo že byla škoda způsobena zaviněním poškozeného.

Výjimky ze vzniku odpovědnosti za škody na životním prostředí upravuje čl. 8 Úmluvy, 

když stanoví, že provozovatel není za škodu odpovědný prokáže-li, že škoda:

 byla způsobena válečnou událostí, nepřátelskou vojenskou akcí, občanskou 

válkou, povstáním nebo přírodním jevem výjimečné, nevyhnutelné nebo 

nepřekonatelné povahy, 

 byla způsobena činem  vykonaným třetí stranou s úmyslem způsobit škodu,

 byla nutným důsledkem splnění určitého příkazu nebo nařízeného opatření 

veřejného orgánu,

                                                
26 Výkladová zpráva Rady Evropy k Luganské úmluvě z 8. března 1993 – www.conventions.coe.int
27 Tamtéž.
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 byla způsobena znečištěním, jehož úroveň je v daných místních okolnostech 

přijatelná,

 byla způsobena nebezpečnou činností podniknutou v mezích zákona v zájmu 

osoby, která škodu utrpěla.

Článek 11 Úmluvy upravuje odpovědnost více provozovatelů. Pokud byla škoda 

způsobena provozem více zařízení, které provádějí některé z nebezpečných činností, 

odpovídají provozovatelé těchto zařízení společně a nerozdílně. Pokud však některý 

z provozovatelů prokáže, že pouze část škody byla způsobena provozem jeho zařízení, 

odpovídá pouze za tuto její část.

Článek 12 Úmluvy se týká finančního zajištění odpovědnosti dle této úmluvy. Smluvní 

strany mají v případech kde je to vhodné zajistit, že každý provozovatel nebezpečných 

činností, vykonávající tyto činnosti na jejich území, bude mít dostatečné finanční 

zajištění k pokrytí odpovědnosti za škody na životním prostředí z této Úmluvy.

Následující články 13 až 16 Úmluvy upravují přístup veřejnosti k informacím, které se

týkají stavu životního prostředí. Jedná se o informace v držení veřejných orgánů (orgány 

veřejné správy na celostátní, regionální i místní úrovni s výjimkou orgánů soudních a 

zákonodárných), subjektů veřejně odpovědných za životní prostředí (různé agentury, 

státní vědecké odborné instituce atd.) a za určitých podmínek i samotných 

provozovatelů nebezpečných činností.28 Dle těchto ustanovení Úmluvy má každá osoba 

právo na přístup k informacím týkajícím se stavu životního prostředí, které poskytují 

veřejné orgány, přičemž toto právo může být omezeno jen v případech jedná-li se o :

 důvěrná jednání veřejných orgánů, mezinárodní vztahy a státní obranu;

 veřejnou bezpečnost;

 záležitosti, které jsou nebo by mohly být předmětem soudního jednání nebo 

vyšetřování;

 obchodní a průmyslové vlastnictví, včetně duševního vlastnictví;

 utajení osobních údajů;

 materiály poskytnuté třetí stranou, která není povinna informace zveřejňovat;

                                                
28 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999. 

str. 31.



25

 materiály, jejichž odhalení by mohlo způsobit poškození životního prostředí, 

k němuž se tyto materiály vztahují.

      Za stejných podmínek jsou informace o stavu životního prostředí povinny 

poskytovat i subjekty veřejně odpovědné za životní prostředí, které je poskytují buď 

přímo nebo prostřednictvím příslušných orgánů veřejné správy. Co se týče informací 

poskytovaných samotnými provozovateli, zde Úmluva v čl. 16 stanoví, že každá osoba, 

které byla způsobena škoda, může kdykoliv požádat soud, aby přikázal provozovateli, 

aby poskytnul informace nezbytné ke vzniku nároku na kompenzace dle této Úmluvy.

Promlčecí lhůty upravuje Úmluva v čl. 17, dle kterého musí oprávněná osoba uplatnit

svůj nárok na náhradu škody do tří let od okamžiku, kdy se tato osoba dozvěděla nebo 

důvodně měla dozvědět o vzniku škody a o totožnosti provozovatel, který ji způsobil 

(subjektivní lhůta). Stavení a přerušení běhu této promlčecí lhůty se řídí vnitrostátními 

předpisy jednotlivých smluvních stran. Kromě toho je v tomto článku stanovena 

objektivní lhůta k promlčení nároku na náhradu škody a to 30 let ode dne, kdy došlo 

k události, která měla za následek vznik škody na životním prostředí. Stavení ani 

přerušení běhu této objektivní promlčecí lhůty Úmluva neupravuje.

Článek 18 Úmluvy se zabývá možností účasti organizací či nadací, jejichž cílem je 

ochrana životního prostředí, na uskutečňování této úmluvy. Každá taková organizace má 

oprávnění požadovat:

 zákaz nebezpečné činnosti, která je protizákonná a přestavuje závažnou hrozbu 

škody na životním prostředí;

 aby byla provozovateli uložena povinnost provést opatření k předcházení 

událostí, které by mohly způsobit škodu, či došlo-li již k nim, opatření 

k předcházení vzniku samotné škody;

 aby byla provozovateli uložena povinnost obnovit původní stav.

3.2.3. Ratifikace Luganské úmluvy

Luganskou úmluvu zatím podepsalo 9 států (Kypr, Finsko, Řecko, Island, 

Lichtenštejnsko, Lucembursko, Itálie, Nizozemí a Portugalsko), v žádném z nich však 

dosud nedošlo k její ratifikaci a Úmluva tudíž nevstoupila v platnost, jelikož článek 32

vyžaduje aby nejméně 3 státy, z toho dva členské státy Rady Evropy (dle článku 32 
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úmluvy je přistoupení k ní otevřeno i pro nečlenské státy, které se podílely na jejím 

vypracování), vyslovily souhlas s tím, že jí budou vázány. Některé země dokonce 

veřejně prohlásily, že k Úmluvě nikdy nepřistoupí (např. Německo, Velká Británie či 

Irsko). Česká republika k Luganské úmluvě nepřistoupila a nelze již pravděpodobně

očekávat, že by k tomu mohlo dojít. Důvody, proč některé státy nepodepsaly, resp. 

neratifikovaly Luganskou úmluvu jsou především ty, že státy:

 nesouhlasí s vymezením pojmů (např. Německo považuje vymezení pojmu 

škoda za příliš široké),

 nesouhlasí s principem úmluvy vážícím se primárně na nebezpečné látky a 

nikoliv zařízení,

 nesouhlasí s širokou koncepcí účasti veřejnosti,

 nesouhlasí s příliš dlouhou objektivní lhůtou pro uplatnění odpovědnosti,

 vadí jim příliš široce koncipovaná odpovědnost, resp. příliš detailní úprava. 29

Lze tedy shrnout, že vzhledem k dlouhému časovému období, které uplynulo od přijetí 

Luganské úmluvy, a vzhledem k výše uvedeným výtkám některých států k úmluvě,

nelze již očekávat její ratifikaci. Důvodem pro tento závěr je také skutečnost, že účel

Luganské úmluvy byl již de facto naplněn tím, že se stala inspiračním zdrojem dalších

diskuzí a právních úprav odpovědnosti za škody na životním prostředí na mezinárodní 

úrovni.

3.2.4. Shrnutí k Luganské úmluvě

Závěrem se pokusím o shrnutí přínosů Luganské úmluvy, jakožto jednoho z prvních

mezinárodněprávních dokumentů snažících se o sjednocení režimu odpovědnosti za 

škody na životním prostředí vzniklé při výkonu nebezpečných činností.

Za pozitivum Luganské úmluvy je zcela jistě třeba považovat skutečnost, že Úmluva 

vychází z nepochybně širšího vymezení pojmu „škoda na životním prostředí“ než jak je 

pojímán v režimu občanskoprávní odpovědnosti, a také než jak je tomu v některých 

pozdějších právních úpravách (např. ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod 

                                                
29 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999. 
    str. 33-34.
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na životním prostředí). Přestože tento široký rozsah působnosti Úmluvy mohl být 

jedním z důvodů proč nikdy nevstoupila v platnost, je třeba považovat Luganskou 

úmluvu za jednoznačný posun v chápání pojmu „škoda na životním prostředí“.

Důležitým a v mezinárodním právu novým prvkem je zavedení objektivní odpovědnosti 

provozovatelů za škody vzniklé při vykonávání nebezpečných činností. Odpovědnost 

dle této Úmluvy nese provozovatel, i když je škoda způsobena povoleným výkonem 

některé z nebezpečných činností, nikoliv tedy pouze za škody způsobené protiprávním 

jednáním.

Za další přínosné aspekty Úmluvy považuji širokou možnost účasti občanských 

sdružení, které se zabývají ochranou přírody, na uplatňování principů této Úmluvy, dle 

které jsou oprávněny například vznést požadavek, aby byla zakázána nebezpečná 

činnost, která je protizákonná a přestavuje závažnou hrozbu škody na životním 

prostředí, a oplývají i dalšími oprávněními v oblasti náhrady škody na životním 

prostředí.

Kladně je také třeba hodnotit i ustanovení Úmluvy vyžadující po státech, aby v případě 

potřeby zajistili, že každý provozovatel nebezpečných činností, vykonávající tyto 

činnosti na jejich území, bude mít dostatečné finanční zajištění k pokrytí odpovědnosti 

za škody na životním prostředí z této úmluvy. Přestože tato úprava finančního zajištění 

provozovatelů není v Úmluvě nijak podrobně rozpracovaná, lze předpokládat, že by, 

v případě vstoupení Úmluvy v platnost, měla pozitivní vliv na rozvoj pojišťovnictví a 

dalších prostředků finančního zajištění v této oblasti.

Luganská úmluva tedy zcela jistě významným způsobem přispěla ke sjednocení režimu 

odpovědnosti za škody na životním prostředí v evropských zemích. Týká se sice pouze

odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými činnostmi, nicméně i tak lze posun 

mezinárodněprávní úpravy v této oblasti, který Luganská úmluva přinesla, považovat za 

velmi přínosný a přestože nikdy nevstoupila v platnost byla významným inspiračním 

zdrojem pro některé další snahy o mezinárodní unifikaci právní úpravy v této oblasti, 

např. pro Bílou listinu za o odpovědnosti za škody na životním prostředí, nebo pro již 

zmiňovanou Směrnici 2004/35/ ES.
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3.3. Další mezinárodní úmluvy v oblasti odpovědnosti za škody na 

     životním prostředí

Z dalších mezinárodních smluv, které byly dosud přijaty v oblasti odpovědnosti za 

škody na životním prostředí lze uvést např. Protokol o odpovědnosti za škody v případě 

škod způsobených přeshraničním pohybem a zneškodňování nebezpečného odpadu 

sjednaný v Basileji dne 10.prosince 1999 v rámci Úmluvy týkající se kontroly 

přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu a jeho eliminace (Basilej, 1989) nebo 

Protokol o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě za škodu způsobenou účinky 

průmyslových havárií přesahujícími hranice států na přeshraniční vody sjednaný 

v Kyjevě v roce 2003 k Úmluvě EHK OSN (Evropská hospodářská komise OSN) o 

ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer a Úmluvě EHK 

OSN o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 1992).30   

                                                
30 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 38.
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4. Pojetí odpovědnosti za ztráty na životním prostředí

    v evropském právu

4.1. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí v evropském právu

Základním pramenem primární práva evropské unie v environmentální oblasti je 

především Smlouva o založení Evropského společenství, která upravuje životní 

prostředí v hlavě XIX. v článcích 174-176. V těchto článcích jsou především stanoveny 

základní cíle environmentální politiky Evropského společenství. Z hlediska nápravy 

škod na životním prostředí je pravděpodobně nejvýznamnější čl. 174 bod 2, který 

stanoví, že politika Evropského společenství je založena na zásadách obezřetnosti a 

prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě 

„znečišťovatel platí“. Tyto zásady jsou pro oblast nápravy škod na životním prostředí 

provedeny do  sekundárního práva Evropské unie Směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2004/35/ES o ekologicko-právní odpovědnosti s ohledem na prevenci a náhradu 

škod na životním prostředí.

Přijetí Směrnice 2004/35/ES bylo dosavadním vyvrcholením vývoje právního režimu 

nápravy škod na životním prostředí v Evropské unii, kterému předcházel mnohaletý

vývoj. Pro nastínění podoby tohoto vývoje je důležité uvést dva dokumenty, které byly 

inspiračním zdrojem pro Směrnici 2004/35/ES, a to Zelenou listinu o nápravě škod na 

životním prostředí z roku 1993 (Green Paper on Remedying Enviromental Damage) a 

Bílou listinu o odpovědnosti za škody na životním prostředí z roku 2000 (White Paper 

on Environmental Lability).

4.1.1. Zelená listina o nápravě škod na životním prostředí           

Cílem Zelené listiny, vydané Evropskou komisí 14. května 1993, bylo vyvolat širokou

diskuzi o otázce nápravy škod na životním prostředí v evropském společenství.
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Zelená listina se zabývala především:

 různými koncepty odpovědnosti za škody na životním prostředí, a to jak 

využitím občanskoprávní odpovědnosti v této oblasti, tak odpovědností za ty 

škody na životním prostředí, na které nelze občanskoprávní odpovědnost 

aplikovat,

 klady a zápory využití objektivní odpovědnosti a odpovědnosti za zavinění 

v oblasti náprav škod na životním prostředí,

 finanční zajištění osob u kterých je zvýšené nebezpečí způsobení škody na 

životním prostředí, a

 jaké vymezením pojmu škody na životním prostředí by mělo být přijato a jaký 

by měl být rozsah její nápravy.

V následujících letech probíhala o otázkách vznesených touto listinou diskuze jenž

vyvrcholila přijetím Bílé listiny o odpovědnosti za škody na životním prostředí, která 

obsahovala již konkrétnější návrhy režimu odpovědnosti za škody na životním prostředí 

v Evropském společenství.

4.1.2. Bílá listina o odpovědnosti za škody na životním prostředí

Bílá listina, vydaná dne 9.2.2000 Evropskou komisí, je dokument, který navrhoval

strukturu a základní požadavky budoucího režimu odpovědnosti za škody na životním 

prostředí v Evropském společenství na základě zásady „znečišťovatel platí“, upravené 

v článku 174 Smlouvy o založení Evropského společenství, a zabýval se různými 

aspekty a způsoby aplikace tohoto principu.

Bílá listina navrhovala jako nejvhodnější řešení přijetí rámcové směrnice zavádějící

režim odpovědnosti za škody na životním prostředí, který by neměl zahrnovat pouze 

škody na zdraví a majetku osob a škody spočívající v kontaminaci určitého území, ale 

také odpovědnost za škody na přírodním zdrojích, zejména na územích chráněných 

v rámci soustavy NATURA 2000. Bílá listina přitom navrhovala zavedení dvou forem 

odpovědnosti, a to odpovědnosti objektivní u škod způsobených nebezpečnými 

činnostmi (u všech druhů škod) a odpovědnosti za zavinění u škod způsobených 

činnostmi tzv. „běžnými“ (u škod na přírodních zdrojích).
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Schéma systému odpovědnosti za škody a životním prostředí, jak jej navrhovala Bílá 

listina, lze znázornit takto:   

Detaily navrhované směrnice měli být, dle Bílé listiny, předmětem dalších diskuzí                 

a konzultací, které následně vyvrcholily přijetím Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/35/ ES ze dne 21.dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí 

v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.

4.2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35 ES

4.2.1. Důvody přijetí Směrnice 2004/35/ES

Hlavním účelem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ ES ze dne 21.dubna 

2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 

životním prostředí (Directive 2004/35/EC on environmental lability with regard to the 

prevention and remedying of environmental damage) je vytvořit právní režim

odpovědnosti za škody na životním prostředí založený na zásadě „znečišťovatel platí“

(tak jak bylo navrženo Bílou listinou o odpovědnosti za škody na životním prostředí),

s cílem předcházet škodám na životním prostředí a napravovat je.

Škoda na zdraví a  
majetku osob

Škoda spočívající 
v kontaminaci 
určitých lokalit

Škoda na přírodních 
zdrojích (na územích 
NATURA 2000)

Objektivní 
odpovědnost

Odpovědnost 
za zavinění

„Běžné
činnosti“

Nebezpečné 
činnosti
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Důvodem přijetí směrnice 2004/35/ES je zejména existence mnoha znečištěných míst na 

území členských států Evropské unie, která představují rizika pro lidské zdraví a životní 

prostředí, a která urychlují v posledních desetiletích ubývání biologické rozmanitosti. 

Členské státy ES mají bohužel smutné zkušenosti s ekologickými haváriemi, při kterých 

docházelo k ohrožování a poškozování ekosystémů. Příkladem ekologických havárií na 

území členských států Evropské unie je možné uvést například znečištění Rýna 

způsobené požárem továrny Sandoz v Basileji (1986), únik kyanidů z rumunského dolu 

Baia Mare do řeky Tisy a Dunaje (2000), a aktuální případ ekologické havárie 

v Maďarsku z října roku 2010, kdy v důsledku protržení odkalovací nádrže hliníkárny u 

obce Kolontár zemřelo 9 lidí a byly způsobeny rozsáhlé škody na životním prostředí.

Zmínit lze také i několik havárií ropných tankerů, kdy bylo únikem ropných látek 

znečištěno mořské pobřeží a došlo k úhynu mnoha stovek kusů mořských živočichů, 

zejména ptáků, korýšů a ryb. Jde například o havárie tankerů Erika (1999 u pobřeží 

Francie) a Prestiže (2002 na pobřeží španělské Galicie). Vedlejším, avšak 

neopomenutelným důvodem pro přijetí nové právní úpravy byla rovněž skutečnost, že 

některé složky či součásti životního prostředí nejsou předmětem vlastnického práva 

(jsou považovány za věci ničí) a náhrady škody na nich se nelze domáhat klasickou 

soukromoprávní cestou (v právním řádu České republiky se jedná zejména o povrchové 

a podzemní vody, volně žijící živočichy, případně jeskyně). 31

4.2.2. Základní instituty Směrnice 2004/35/ES

Pro účely této Směrnice se v jejím čl. 2 vykládá základní pojem „škody“ jako měřitelná 

nepříznivá změna v přírodním zdroji nebo měřitelné zhoršení přírodního zdroje, ke 

kterému může dojít přímo nebo nepřímo. Směrnice dále definuje i jednotlivé „škody na 

životním prostředí“ jako:

 škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích, což jsou jakékoliv škody, 

které mají závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo zachovávání 

příznivého stavu ochrany takových stanovišť nebo druhů;

                                                
31 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě     

s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 30-32.
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 škody na vodách, což jsou jakékoliv škody, které mají závažný nepříznivý 

účinek na ekologický, chemický nebo kvantitativní stav nebo ekologický 

potenciál vod;

 škody na půdě, což je jakákoliv kontaminace půdy, která představuje závažné 

riziko pro lidské zdraví.

      Z tohoto vymezení škody vyplývá, že Směrnice za škodu na životním prostředí

považuje nejen materiální ztrátu na věci, ale i imateriální ztrátu na složkách životního 

prostředí, které nejsou předmětem vlastnictví (povrchové a podzemní vody nebo 

chráněné druhy volně žijících živočichů).

Co se týče rozsahu působnosti Směrnice, vztahuje se na:

 škody na životním prostředí způsobené jakoukoliv pracovní činností uvedenou 

v příloze III a na jakoukoliv bezprostřední hrozbu takových škod, která se 

vyskytne z důvodu těchto činností,

 škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích způsobené jinou pracovní 

činností, než jaké jsou uvedené v příloze III, a na jakoukoliv hrozbu takových 

škod, která se vyskytne v souvislosti s kteroukoliv z těchto činností, jedna-li 

provozovatel úmyslně nebo z nedbalosti.

     Směrnice tedy zavádí objektivní odpovědnost provozovatelů za škody způsobené 

činnostmi uvedenými v příloze III k této Směrnici, nebo za bezprostřední hrozbu 

takových škod, a subjektivní odpovědnost za škody na chráněných druzích a přírodních 

stanovištích způsobenou jinou činností, než která je uvedena v příloze III k této 

Směrnici, nebo za hrozbu takové škody.

Výjimky z působnosti Směrnice jsou stanoveny v čl. 4, který stanoví, že se Směrnice 

nevztahuje na škody na životním prostředí či bezprostřední hrozby takových škod, jsou-

li způsobeny například:

 ozbrojenými konflikty, nepřátelskou akcí, občanskou válkou nebo povstáním;

 živelní událostí výjimečné neodvratné povahy;

 činnostmi, jejichž hlavním účelem je zajištění národní obrany nebo mezinárodní 

bezpečnosti a činnostmi, jejichž jediným účelem je ochrana pře přírodními 

katastrofami, atd.
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Směrnice dále zavádí systém preventivních opatření, které provozovatel neprodleně 

přijme, pokud ke škodám na životním prostředí zatím nedošlo, ale existuje bezprostřední 

hrozba takových škod. Členské státy dle Směrnice stanoví, že v případě potřeby a 

rozhodně v případě, kdy bezprostřední hrozba škod na životním prostředí není ani přes 

preventivní opatření přijatá provozovatelem, odvrácena, informuje provozovatel co 

nejdříve příslušný orgán o všech důležitých aspektech situace. Tento orgán může 

kdykoliv:

 požádat provozovatele o poskytnutí informací o jakékoliv bezprostřední hrozbě 

škod na životním prostředí, nebo o podezření takové hrozby,

 požádat provozovatele, aby přijal nezbytná preventivní opatření,

 udělit provozovateli instrukce, kterými se má řídit při přijímání nezbytných 

preventivních opatření, nebo

 sám přijmout nezbytná preventivní opatření.

      Dle čl. 5 odst. 4 této Směrnice mají být preventivní opatření přijata provozovatelem, 

pokud však tento nesplní své povinnosti dle této Směrnice, nelze-li provozovatele zjistit 

nebo nemusí-li provozovatel nést náklady dle této Směrnice, může příslušný orgán

přijmout tato opatření sám.

V případě, že dojde ke škodám na životním prostředí, je provozovatel dle čl. 6 Směrnice 

povinen informovat příslušný orgán o všech důležitých aspektech situace a přijmout:

 všechna proveditelná opatření s cílem okamžitě kontrolovat, omezit, odstranit 

nebo jinak zvládnout škodlivé faktory s cílem omezit další škody na životním 

prostředí a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo další narušení funkcí, a

 nezbytná nápravná opatření v souladu s čl. 7 směrnice.

      Příslušný orgán má i v případě nápravných opatření obdobná oprávnění jako 

v případě preventivních opatření (může požádat provozovatele o přijetí nezbytných 

nápravných opatření, může je sám provést atd.). Společný rámec, dle kterého je třeba 

volit nejvhodnější nápravná opatření upravuje příloha II k této Směrnici. O tom, která 

nápravná opatření podle přílohy II k této Směrnice budou přijata rozhoduje příslušný 

orgán, v případě potřeby ve spolupráci s příslušným provozovatelem (ten navrhne

možná nápravná opatření příslušnému orgánu ke schválení, nepřijal-li je příslušný orgán 

sám). 



35

Náklady na preventivní a nápravná opatření nese dle čl. 8 Směrnice odpovědný 

provozovatel a to i v případě, že tato opatření provedl příslušný orgán. Ten se však může 

rozhodnout, že nebude vymáhat náklady v plné výši v případě, že výdaje na vymáhání 

by byly vyšší než částka, kterou by bylo možno získat, nebo v případě, že provozovatele 

nelze zjistit. Čl. 8 odst.3 a 4 Směrnice však obsahuje ustanovení, dle kterého nemusí 

nést provozovatel náklady na preventivní a nápravná opatření, pokud prokáže, že škoda 

nebo bezprostřední hrozba škody :

 byla způsobena třetí stranou a došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná 

bezpečnostní opatření, nebo

 je důsledkem splnění závazného příkazu nebo pokynu orgánu veřejné moci, 

přičemž se nejedná a příkazy nebo pokyny vydané v důsledku emisí nebo 

událostí způsobené vlastní činností provozovatele.

      Kromě toho mohou členské státy v prováděcím právním předpisu stanovit ještě tyto

další liberační důvody. Provozovatel nenese náklady na preventivní a nápravná opatření, 

pokud prokáže, že nejednal úmyslně ani z nedbalosti a že škody byly způsobeny:

 emisí nebo událostí, které na základě povolení uznaného nebo uděleného 

Společenstvím v souladu s právními a správními předpisy platnými v době emise 

nebo události k provedení zákonných opatření uvedených v příloze III, jsou 

výslovně povoleny a jejichž podmínky jsou v souladu s tímto povolením, nebo

 emisí nebo činností nebo jiným způsobem používání výrobku v průběhu 

činnosti, u kterých provozovatel doloží, že podle stavu vědeckých a technických 

znalostí  v době, kdy došlo k uvolnění emisí nebo k provádění činností, nebylo 

považováno za pravděpodobné, že by způsobily škody na životním prostředí.

Lhůtu pro náhradu nákladů na opatření přijatých v souvislosti s touto Směrnicí 

příslušným orgánem upravuje Směrnice v čl. 10, když stanoví, že proti provozovateli, 

nebo třetí straně, která škodu na životním prostředí zavinila, je příslušný orgán oprávněn 

zahájit řízení o náhradě nákladů do pěti let ode dne, kdy byla tato opatření ukončena 

nebo kdy byl zjištěn odpovědný subjekt.

Dle čl. 11 odst. 1 Směrnice určí členské státy příslušný orgán nebo orgány odpovědné za 

plnění povinností stanovených touto směrnicí. Příslušný orgán má dle čl. 11 odst. 2 

Směrnice povinnost stanovit, který provozovatel zavinil škody nebo bezprostřední 

hrozbu škod, posoudit význam škod a určit, která nápravná opatření by měla být přijata 
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podle přílohy II. k této Směrnici. Za tímto účelem je příslušný orgán právně po 

příslušném provozovateli požadovat, aby provedl své vlastní posouzení a poskytl 

všechny nezbytné informace a údaje. Dále má dle čl. 11 odst. 3 členský stát zajistit, aby 

příslušný orgán směl zplnomocnit nebo požádat třetí stranu k provedení nezbytných 

preventivních nebo nápravných opatření. Článek 12 odst. 1 Směrnice určuje fyzické a 

právnické osoby, které jsou oprávněny předložit příslušnému orgánu vyjádření 

související s případy škod na životním prostředí nebo s bezprostřední hrozbou takových 

škod, a jsou oprávněny požadovat po příslušném orgánu, aby přijal opatření dle této 

směrnice. Těmito osobami jsou fyzické a právnické osoby:

 dotčené škodami na životním prostředí nebo pravděpodobně dotčené osoby, 

nebo

 mající dostatečný zájem na rozhodování o životním prostředí v souvislosti se 

škodami na životním prostředí, nebo

 které prohlašují, že došlo k porušení práva, je-li to požadováno správním právem 

procesním členského státu jako podmínka.

      Příslušný orgán dle č. 12 odst. 4 Směrnice co nejdříve informuje tyto osoby o svém 

rozhodnutí přijmout nebo zamítnout danou žádost o opatření a toto rozhodnutí zdůvodní. 

Dle čl. 12 odst. 5 však členské státy mohou rozhodnout, že nebudou používat tato 

ustanovení v případech bezprostřední hrozby škod. Osoby uvedené v čl. 12 odst. 1 

Směrnice mají také dle čl. 13 odst. 1 Směrnice přístup k soudu nebo jinému nezávislému 

a nestrannému veřejnému orgánu, který je kompetentní přezkoumávat procesní a 

hmotněprávní zákonnost rozhodnutí, jednání nebo nečinnost příslušných orgánů.

Finanční zajištění odpovědnosti za škody na životním prostředí dle této Směrnice 

upravuje čl. 14. Členské státy dle něj přijmou opatření k podpoře rozvoje nástrojů 

finančního zajištění a trhů s nástroji finančního zajištění, a umožní tak provozovatelům 

využití finančních záruk na pokrytí závazků dle této směrnice. Dle důvodové zprávy 

Evropské komise, která hodnotí účinnost Směrnice z roku 2010 se jako 

nejpopulárnějším nástroj finančního zajištění odpovědnosti  následně ukázalo pojištění.

V čl. 16 je pak upraven vztah Směrnice k vnitrostátnímu právu tak, že směrnice nebrání 

členským státům v přijetí nebo zachování přísnějších předpisů týkajících se 

odpovědnosti za škody na životním prostředí.
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Následně je v čl. 17 Směrnice stanovena objektivní promlčecí lhůta, dle které se 

Směrnice nevztahuje na škody způsobení emisemi, událostí nebo nehodou, uplynulo-li 

od doby kdy došlo k těmto příčinám škody více než 30 let.

Lhůta pro provedení Směrnice 2004/35/ES do právních řádů členských států byla 

stanovena na 30.duben 2007, avšak do českého právního řádu byla transponována až 

zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů ze dne 22. dubna 2008.

4.2.3. Uplatňování Směrnice 2004/35/ES v praxi

Dne 12.10.2010 byla vydána zpráva Evropské komise, která hodnotí účinnost Směrnice 

z hlediska skutečné nápravy škody na životním prostředí a dostupnost a podmínky 

finančního zajištění činností uvedených v příloze III této Směrnice za přijatelné ceny.

Obsahem této zprávy jsou mimo jiné i tyto závěry:

 Lhůtu k provedení Směrnice do vnitrostátních právních předpisů (30. duben 

2007) splnily pouze čtyři členské státy (Itálie, Litva, Lotyšsko a Maďarsko) a 

tempo provádění této Směrnice zůstalo i nadále pomalé. Důvodem tohoto 

zpoždění byly zejména již existující právní úpravy o odpovědnosti za životní 

prostředí v členských státech, dále náročné technické požadavky Směrnice (např. 

různé typy náprav škod) a také rámcový charakter Směrnice, která ponechává 

prostor pro rozhodování členských států. Především z těchto důvodů bylo 

provádění Směrnice do vnitrostátních právních řádů členských států dokončeno 

až 1. července 2010.

 Rámcový charakter Směrnice vedl k velkým rozdílům v některých klíčových 

prováděcích ustanoveních mezi členskými státy, např.:

- pokud jde o rozsah činností, na než se vztahuje objektivní odpovědnost, 

několik členských států vyňalo z provozů nakládání s odpady a 

rozptylování kalů z čističek, oproti tomu řada členských států zahrnula do 

oblasti působnosti objektivní odpovědnosti další činnosti, které nejsou 

uvedeny v příloze III k této Směrnici;

- všechny členské státy kromě jednoho se rozhodly rozšířit další klíčovou 

definici, a sice definici „provozovatele“, s tím, že některé státy se rozhodly 

dát této definici zvláště široký rozsah (např. Finsko, Polsko, Švédsko);
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- pokud jde o pravidla pro způsobení škod více stranami, většina členských 

států se rozhodla pro systém společné a nedílné odpovědnosti, pouze 

menšina zvolila poměrnou odpovědnost (Dánsko, Finsko, Francie, 

Slovensko a Slovinsko);

- pokud jde o finanční zajištění na vnitrostátní úrovni, osm členských států 

zavedlo systém povinného finančního zajištění (např. Česká republika, 

Slovensko, atd.), ostatní členské státy zvolily systém dobrovolného 

finančního zajištění.  

 Vzhledem k pomalému provádění Směrnice do vnitrostátních předpisů řešily 

zatím příslušné orgány jen omezený počet případů týkajících se uvedené 

Směrnice (Komise odhaduje, že v celé EU se celkový počet případů pohybuje 

kolem padesátky). Většina případů se týká škod na vodách a na půdě, jen malý 

počet se týká škod na chráněných druzích a přírodních stanovištích. Ve většině 

případů byla okamžitě uplatněna primární nápravná opatření (např. vykopání a 

výměna půdy). Doba obnovy životního prostředí se u hlášených případů 

pohybuje v rozmezí od jednoho týdne do tří let. Důvody tohoto zatím nízkého 

počtu případů týkajících se Směrnice mohou být omezené znalosti 

provozovatelů, může jít také o důsledek preventivního účinku Směrnice, nebo to, 

že si některé státy zachovaly svou dosavadní přísnější legislativu. 

 Co se týče finančního zajištění mají členské státy  podle čl. 14 odst. 1 Směrnice 

přijmout opatření k podpoře rozvoje nástrojů a trhů finančního zajištění. Členské 

státy podnikly v tomto směru jen málo kroků, omezily se na diskuze s pojistiteli 

nebo jejich obchodními sdružením. Ve většině případů vnitrostátní trhy v rámci 

směrnice vznikly z podnětu pojistitelů, a to i v případech, kde bylo zavedeno 

povinné finanční zajištění. Ukázalo se, že nejpopulárnějším nástrojem  pro krytí 

odpovědnosti za škody na životním prostředí je pojištění a po něm následují 

bankovní záruky, fondy, dluhopisy a jiné tržní nástroje. Významná část 

odpovědnosti dle této Směrnice může být pokryta v rámci běžného pojištění 

odpovědnosti vůči třetím osobám nebo pojištěním ekologických škod, přičemž 

pojistitelé dnes nabízejí i nové specializované produkty na pokrytí této 

odpovědnosti. V současnosti je těžké posoudit, zda má odvětví pojišťovnictví 

dostatečnou kapacitu k účinnému krytí odpovědnosti dle této Směrnice. Pokud 

jde o další nástroje na finanční zajištění odpovědnosti dle Směrnice, byly 

v souvislosti s jinými předpisy o ochraně životního prostředí (např. v oblasti
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nakládání s odpady) nastřádány rozsáhlé zkušenosti s těmito nástroji a tyto 

nástroje není třeba příliš měnit, aby byly vhodné pro krytí odpovědnosti dle 

Směrnice.

 Žádný systém dobrovolného nebo povinného finančního zajištění neposkytuje 

neomezenou záruku, a proto se v těchto systémech používají nejvyšší částky pro 

finanční záruky. Např. Španělsko zavedlo krytí odpovědnosti svých 

provozovatelů do výše 5 milionů EUR. V ostatních zemích jsou nejvyšší částky 

otázkou dohody mezi pojistitelem a provozovatelem. Samotné pojišťovny 

mohou také stanovit nejvyšší částky odpovědnosti, které jsou ochotny krýt. 

V praxi se tyto částky pojistného krytí odpovědnosti dle Směrnice pohybují mezi 

1 milionem EUR a 30 miliony EUR.

V závěru Zprávy je konstatováno, že vzhledem k tříletému zpoždění v provedení 

směrnice do vnitrostátních právních řádů členských států, vzhledem k nízkému počtu 

případů týkajících se Směrnice a vzhledem k nízké informovanosti jak provozovatelů 

tak pojišťoven a dalších institucí nabízejících finanční zajištění odpovědnosti dle 

Směrnice dosud není k dispozici dostatek praktických zkušeností s jejím prováděním, a 

proto zatím nelze učinit konkrétní závěry o účinnosti Směrnice z hlediska nápravy škod 

na životním prostředí. Než bude možné učinit spolehlivé závěry, bude třeba dále 

sledovat vývoj v členských státech, které zavedly povinné finanční zajištění, i v těch, 

které povinné finanční zajištění nezavedly.

Ve Zprávě Komise následně ještě navrhuje přijetí několika opatření ke zlepšení 

provádění a účinnosti Směrnice, a to:

 podpořit výměnu informací a komunikaci mezi klíčovými zúčastněnými 

stranami (provozovateli, příslušnými orgány, poskytovateli finančního zajištění, 

vládními odborníky atd.);

 pokračovat v podpoře informovanosti jednotlivých provozovatelů a                         

poskytovatelů finančního zajištění;

 rozvíjet interpretační pokyny k uplatňování Směrnice; nejdůležitější definice a 

pojmy, jako jsou „škoda na životním prostředí“ nebo „významná škoda“, by 

měly být objasněny a uplatňovány jednotně;
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 členským státům se doporučuje zřídit registr či evidenci případů týkajících se 

Směrnice, což umožní na základě skutečných případů posuzovat účinnost 

Směrnice a čerpat poučení z hlediska jejího optimálního uplatňování.

4.2.4. Zásada „znečišťovatel platí“ v judikatuře Soudního dvora EU 

Jak již bylo výše zmíněno základní zásadou směrnice 2004/35/ES je zásada 

„znečišťovatel platí“ (polluter pays principle) formulovaná v čl. 174 odst. 2 smlouvy o 

založení ES. Směrnice 2004/35/ES stanoví, pokud jde o některé činnosti uvedené 

v příloze II k této směrnici, že provozovatel, jehož činnost způsobila škodu na životním 

prostředí nebo bezprostřední hrozbu takové škody, nese za takovou činnost 

odpovědnost. Musí tudíž přijmout nezbytná nápravná opatření a nést finanční náklady.32

K zásadě znečišťovatel platí se vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie v těchto 

judikátech:

 rozsudek ve věci C-378/08

 rozsudek ve spojených věcech C-379/08 a 380/08

Ve všech třech případech jde o rozhodnutí o předběžných otázkách týkajících se 

výkladu Směrnice 2004/35/ES, které položil Soudnímu dvoru Tribunale administrativo 

regionale della Sicilia (Správní soud regionu Sicíle). Tento soud rozhodoval o žalobách 

podaných podniky Rafinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial 

SpA a ENI SpA proti správním rozhodnutím italských správních orgánů, kterými uložily

těmto podnikům působícím v blízkosti zátoky Rada do Augusta povinnost odstranit 

znečištění zjištěné v tomto regionu. V zátoce Rada di Augusta (v regionu Priolo 

Gargallo na Sicílii) od 60. let 20. století opakovaně docházelo k znečišťování životního 

prostředí v důsledku činnosti mnoha podniků činných v ropném a petrochemickém 

průmyslu.

                                                
32 www.eur-lex.europa.eu/cs
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Věc C-378/08

V této věci se italský soud zejména táže, zda zásada „znečišťovatel platí“ brání 

vnitrostátní právní úpravě, která dovoluje orgánu veřejné moci, aby provozovatelům 

uložil povinnost provést opatření k nápravě škod na životním prostředí z důvodů, že se 

jejich zařízení nacházejí v blízkosti znečištěné oblasti, aniž by předem provedl jakékoliv 

šetření ohledně události, která byla příčinou znečištění, nebo aniž by bylo prokázáno 

zavinění provozovatelů nebo příčinná souvislost mezi nimi o zjištěným znečištěním.

S přihlédnutím k tomu, že ke škodě na životním prostředí došlo před 30. dubnem 2007

(lhůta k provedení Směrnice 2004/35/ES), je před podáním odpovědi na položené 

otázky třeba určit podmínky časové působnosti výše uvedené směrnice.33

Soud v rozsudku dospěl k těmto závěrům:

 Nejsou-li v případě znečištění životního prostředí splněny podmínky ratione 

temporis nebo ratione materiae Směrnice 2004/35/ES v souvislosti s prevencí      

a nápravou škod na životním prostředí, řídí se taková situace vnitrostátním 

právem. Čl. 17 Směrnice 2004/35/ES stanoví, na které činnosti se směrnice 

z časového hlediska nevztahuje. Z toho je třeba vyvodit, že na jakoukoliv jinou 

činnost, neuvedenou v tomto článku Směrnice, je třeba užít režim odpovědnosti 

za škody na životním prostředí zavedený touto směrnicí. Z čl. 17 této Směrnice 

vyplývá, že se Směrnice nevztahuje na škody způsobené emisemi, událostí nebo 

nehodou, ke kterým došlo před 30. dubnem 2007, a na škody způsobené 

emisemi, událostí nebo nehodou, ke kterým došlo po tomto datu v důsledku 

konkrétní činnost, která se stala, a která byla ukončena před tímto datem. Závěr 

je takový, že se tato Směrnice vztahuje na škody způsobené emisemi, událostí 

nebo nehodou, ke kterým došlo po 30. dubnu 2007 a to buď v důsledku činnosti 

vykonané po tomto datu, nebo v důsledku činnost vykonané před tímto datem, 

která však nebyla před tímto datem ukončena.

 Směrnice 2004/35/ES nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, která dovoluje 

příslušnému orgánu jednajícímu v rámci této Směrnice, aby stanovil domněnku    

o existenci příčinné souvislosti mezi provozovateli a zjištěným znečištěním, 

z toho důvodu, že se jejich zařízení nacházejí v blízkosti znečištěné oblasti.

                                                
33 www.curia.europa.eu
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Nicméně podle zásady „znečišťovatel platí“ musí tento orgán pro účely 

stanovení takové domněnky příčinné souvislosti disponovat věrohodnými 

důkazy, které jeho domněnku mohou podložit (dle bodu 57 rozsudku C-378/08 

to může být například skutečnost, že se zjištěné znečištění vyskytuje v blízkosti 

zařízení provozovatele, a dále je zde shoda mezi zjištěnými znečišťujícími 

látkami a složkami používanými uvedeným provozovatelem v rámci jeho 

činnosti).

 Soud dále dospěl k závěru, že když příslušný orgán rozhodne o uložení opatření 

k nápravě škod na životním prostředí provozovatelům, jejichž činnosti spadají 

pod přílohu III Směrnice 2004/35/ES, není povinen prokázat zaviněné jednání –

ať již úmyslné, či nedbalostní, zejména pak úmysl způsobit škodlivý následek -

ze strany provozovatelů, jejichž činnosti jsou považovány za příčinu škod na 

životním prostředí. V souvislosti s tím je tento orgán povinen, dle vnitrostátních 

pravidel o dokazování, prokázat příčinnou souvislost mezi činnostmi 

provozovatelů, na něž se vztahují nápravná opatření, a tímto znečištěním.

Spojené věci C-379/08 a 380/08

Italský soud se zde domnívá, že v systému Směrnice 2004/35/ES musí být opatření 

k nápravě škod na životním prostředí stanovena na základě návrhu dotyčných 

provozovatelů, nebo přinejmenším po jejich konzultaci a táže se, zda Směrnice 

2004/35/ES dovoluje provést podstatnou změnu opatření k nápravě škod na životním 

prostředí, která již byla vykonána nebo jejichž výkon již započal. Navíc se tento soud 

táže, zda směrnice brání vnitrostátní právní úpravě, která podmiňuje výkon práva 

provozovatelů užívat jejich pozemky tím, že provedou vyžadované práce.34

Soudní dvůr dospěl k těmto závěrům:

 Dle článků 6 a 7 Směrnice 2004/35/ES v zásadě přísluší provozovateli, který 

zapříčinil vznik škody na životním prostředí, aby navrhl nápravná opatření, která 

považuje za přiměřená dané situaci. Nicméně podle čl. 6 odst. 2 této Směrnice

může tento orgán kdykoli požádat provozovatele, aby přijal nezbytná nápravná 

opatření, udělit mu instrukce, kterými se bude řídit při přijímání nezbytných 

                                                
34 www.curia.europa.eu
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nápravných opatření nebo v krajním případě sám učinit nezbytná nápravná 

opatření. Krom toho podle čl. 7 odst. 2 této Směrnice příslušný orgán rozhodne, 

která nápravná opatření podle přílohy II této Směrnice budou provedena, 

v případě potřeby ve spolupráci s příslušným provozovatelem. Z těchto okolností 

je třeba shledat, že čl. 7 a čl. 11 odst. 4 Směrnice 2004/35/ES musí být 

vykládány tak, že příslušný orgán je oprávněn podstatně změnit opatření 

k nápravě škod na životním prostředí, o nichž bylo rozhodnuto 

v kontradiktorním řízení vedeném ve spolupráci s dotyčnými provozovateli, a 

která již byla vykonána nebo jejichž výkon již započal. Nicméně za účelem 

přijetí takového rozhodnutí je tento orgán povinen: 

- vyslechnout provozovatele, kterým se taková opatření ukládají, s výjimkou 

případu, kdy si naléhavost stavu životního prostředí vyžaduje okamžitý 

zásah ze strany příslušného orgánu;

- vyzvat zejména osoby, na jejichž pozemku se mají tato opatření provádět, 

aby předložily svá vyjádření, a tato vyjádření zohlední a 

- uvést ve svém rozhodnutí důvody, na nichž se jeho volba zakládá, a 

případně důvody, které mohou ospravedlnit to, že nemusel nebo nemohl 

být proveden důkladný přezkum, například z důvodu naléhavosti stavu 

životního prostředí.

 Směrnice 2004/35/ES nebrání vnitrostátní právní úpravě, která příslušnému 

orgánu dovoluje, aby výkon práva provozovatelů užívat jejich pozemky 

podmínili tím, že provedou vyžadované práce spočívající v nápravě škod na 

životním prostředí, a to i tehdy, když uvedené pozemky nejsou dotčeny těmito 

pracemi z důvodu, že již byly předmětem dřívějších „sanačních“ opatření, nebo 

že nikdy nebyly znečištěny. Takové opatření však musí být odůvodněno cílem 

zabránit zhoršení stavu životního prostředí nebo podle zásady obezřetnosti cílem 

předejít vzniku nebo opětovnému výskytu dalších škod na životním prostředí na 

výše uvedených pozemcích provozovatelů přilehlých k celému mořskému břehu, 

který je předmětem výše uvedených nápravných opatření, přičemž se rozumí, že 

pokud se nabízí volba mezi několika vhodnými opatřeními, je třeba zvolit 

opatření nejméně omezující a způsobené nepříznivé následky nesmějí být 

nepřiměřené vzhledem ke sledovaným cílům.
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Obsah těchto rozsudků lze tedy stručně shrnout takto:

 Režim odpovědnosti za škody na životním prostředí, který zavádí Směrnice 

2004/35/ES se neužije na škody způsobené před 30. dubnem 2007. Směrnice se 

však vztahuje na škody způsobené emisemi, událostí či nehodou, ke kterým 

došlo po 30. dubnu 2007, v důsledku činnosti vykonané před tímto datem, která 

ale nebyla před tímto datem ukončena.

 U provozovatelů, jejichž zařízení se nacházejí v blízkosti znečištěné oblasti, 

může být dle vnitrostátní právní úpravy stanovena domněnka příčinné souvislosti 

mezi činností provozovatele a znečištěním. Příslušný orgán však musí pro 

stanovení takové domněnky disponovat věrohodnými důkazy, které tuto 

domněnku mohou podložit.

 Pokud příslušný orgán rozhodne o uložení opatření k nápravě škod na životním 

prostředí provozovatelům, jejichž činnosti spadají pod přílohu III Směrnice 

2004/35/ES, není povinen prokázat zaviněné jednání – ať již úmyslné, či 

nedbalostní, zejména pak úmysl způsobit škodlivý následek - ze strany 

provozovatelů, jejichž činnosti jsou považovány za příčinu škod na životním 

prostředí.

 Směrnice 2004/35/ES musí být vykládána tak, že příslušný orgán je oprávněn 

podstatně změnit opatření k nápravě škod na životním prostředí, o nichž bylo 

rozhodnuto v kontradiktorním řízení vedeném ve spolupráci s dotyčnými 

provozovateli, a která již byla vykonána nebo jejichž výkon již započal. Za 

účelem přijetí takového rozhodnutí má však příslušný orgán také určité

povinnosti, především vyslechnout provozovatele, kterým se taková opatření 

ukládají, dále vyzvat zejména osoby, na jejichž pozemku se mají tato opatření 

provádět, aby předložily svá vyjádření, a uvést ve svém rozhodnutí důvody, na 

nichž se jeho volba zakládá.

 Směrnice 2004/35/ES nebrání vnitrostátní právní úpravě, která příslušnému 

orgánu dovoluje, aby provozovatelům, kterých se týkají opatření k nápravě škod 

na životním prostředí, výkon práva užívat jejich pozemky podmínil tím, že 

provedou práce vyžadované těmito opatřeními, a to i tehdy, když uvedené 

pozemky nejsou dotčeny těmito opatřeními z důvodu, že již byly předmětem 

dřívějších „sanačních“ opatření, nebo že nikdy nebyly znečištěny.
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5. Občanskoprávní odpovědnost za škodu na životním         

   prostředí

5.1. Občanskoprávní odpovědnost za škodu v ČR

Základním právním předpisem upravujícím občanskoprávní odpovědnost za škodu je 

občanský zákoník (zákon. č. 40/1964 Sb.). Občanský zákoník sám – na rozdíl od většiny 

právních řádů – pojem škody nevymezuje ani pokud jde o skutečnou škodu ani o ušlý 

zisk; běžně však tyto pojmy na různých místech používá. Vymezení pojmu škoda je tak 

přenecháno občanskoprávní teorii a soudní praxi. Ty celkem shodně za škodu ve smyslu 

občanského práva považují každou majetkovou (materiální – hmotnou) újmu (ztrátu), 

kterou lze objektivně vyjádřit (vyčíslit) obecným ekvivalentem, tj. penězi. Kromě toho 

současný občanský zákoník odškodňuje v některých zvláště stanovených případech

(např. v § 444) i nemajetkovou újmu (na životě, zdraví, cti atd.). 35

V občanském právu hraje významnou úlohu odpovědnost za škodu založená a principu 

zavinění, neboli tzv. subjektivní odpovědnost. V některých zvlášť stanovených 

případech občanské právo – ať již občanský zákoník či zvláštní zákony – spojuje 

z různých právněpolitických důvodů vznik odpovědnosti za škodu pouze s existencí 

předpokladů objektivní povahy, konkrétně buď s porušením právní povinnosti 

(protiprávním úkonem) či většinou jen se zákonem kvalifikovanou událostí spojenou 

s určitou zvlášť rizikovou činností, při které i při vynaložení očekávané odborné péče, a 

bez zaviněného protiprávního úkonu škůdce, resp. odpovědného subjektu, dochází ke 

zvýšené možnosti vzniku závažných škod.36 V tomto případě jde o tzv. objektivní 

odpovědnost.

                                                
35 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné.Svazek II. 
    4.aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005.str. 437.                  
36 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. 
    4.aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005.str. 419-421.                  
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5.2. Předcházení hrozícím škodám

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. stanoví základní povinnost prevence v § 415: „ Každý 

je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku, na přírodě 

a na životním prostředí“. Toto ustanovení souvisí s čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod, kde je stanoveno, že „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani 

poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 

památky na míru stanovenou zákonem“. Občanský zákoník tedy sice odlišuje škody na 

majetku a na zdraví od škod na životním prostředí, avšak v žádném dalším své 

ustanovení již kategorii škody na životním prostředí dále nespecifikuje a neupravuje, 

což je zjevně nedostatkem.37

Na toto ustanovení navazuje § 416 občanského zákoníku, který upravuje povinnost 

osoby, které škoda hrozí, zakročit k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení. Taková osoba pak má dle § 419 občanského zákoníku právo na 

náhradu účelně vynaložených nákladů na odvrácení škody a na náhradu škody, kterou 

při tom utrpěla.

5.3. Druhy občanskoprávní odpovědnosti za škodu

Občanský zákoník rozlišuje dvě kategorie odpovědnosti a to případy obecné

odpovědnosti za škodu a případy zvláštní odpovědnosti za škodu. Obecná odpovědnost 

za škodu je upravena v § 420 a § 420a občanského zákoníku, zvláštní případy 

odpovědnosti za škodu jsou potom upraveny v § 421 až § 437 občanského zákoníku. 

Odchylky od obecné úpravy odpovědnosti za škodu jsou obsaženy také v řadě zvláštních 

zákonů (např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) v nichž najdeme řadu 

ustanovení, které upravují určité otázky majetkoprávní odpovědnosti odchylně od 

občanského zákoníku. Odchylná úprava se zde vyskytuje zejména pokud jde o rozsah 

odpovědnosti, či způsob náhrady škody, nebo o mechanismus uplatňování této 

                                                
37 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 85.
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odpovědnosti – viz např. horní zákon, zákon o vodách, zákon o lesích, zákon o 

myslivosti apod.38

5.4. Vznik obecné občanskoprávní odpovědnosti za škodu

Obecná občanskoprávní odpovědnost za škodu je upravena v § 420 občanského 

zákoníku; § 420a pak obsahuje ustanovení týkající se způsobení škody jinému provozní 

činností. Občanský zákoník zde stanoví, že „každý odpovídá za škodu, kterou jinému 

způsobil zaviněným protiprávním úkonem“. Předpoklady vzniku obecné 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu tedy jsou:

 protiprávní úkon,

 vznik škody,

 příčinná souvislost mezi vznikem škody a protiprávním úkonem a

 zavinění.

Splnění výše zmíněných předpokladů má za následek vznik odpovědnostního právního 

vztahu  k náhradě škody  jeho právy a povinnostmi jako zvláštního druhu závazkového

právního vztahu (§ 488 občanského zákoníku).39

Protiprávní je takový úkon, který je v rozporu s objektivním právem. Může se jednat o 

porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo povinnosti vzniklé na jejich 

základě, tedy např. na základě rozhodnutí soudu, nebo na základě smlouvy.

Protiprávním úkonem je jednání člověka, které může spočívat jak v konání tak 

opominutí takového jednání, ke kterému byl subjekt povinen. Protiprávnost úkonu je 

však vyloučena, je-li v konkrétním případě dána některá z okolností vylučujících 

protiprávnost. Občanský zákoník výslovně upravuje jednání v krajní nouzi (§ 418 odst. 

1) a v nutné obraně (§ 418 odst. 2), může se však jednat i o řadu dalších, např. výkon 

práva, plnění povinnosti, souhlas poškozeného atd.

                                                
38 PEKÁREK, Milan, PRŮCHOVÁ, Ivana, DUDOVÁ, Jana a kol. Právo životního prostředí – 1.díl. 

Brno: Masarykova universita, 2009. str. 158.
39 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné.Svazek II. 

              4.aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005.str. 419.               
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Škodou je jakákoliv majetková újma, kterou lze vyjádřit v penězích. Škodu můžeme dle        

§ 442 občanského zákoníku rozdělit na skutečnou škodu a ušlý zisk. Skutečná škoda 

spočívá ve zmenšení majetku poškozeného v důsledku škodní události. Ušlým ziskem 

rozumíme to, o co by se majetek poškozeného zvětšil, kdyby ke škodní události nedošlo. 

Dle tohoto vymezení tedy povahu občanskoprávní škody zásadně nemá nemajetková 

újma. Občanský zákoník však v určitých případech s náhradou nemajetkové újmy 

počítá, jedná se o náhradu újmy za vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění a 

jednorázové odškodnění při usmrcení dle § 444 občanského zákoníku.

Nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je také existence příčinné 

souvislosti. Občanskoprávní odpovědnost za škodu vznikne pouze tehdy, pokud byla 

škoda skutečně způsobena určitým protiprávním úkonem škůdce. Vždy tedy musí být

jednoznačně prokázáno, že by škoda nenastala bez určitého jednání škůdce.

Subjektivní předpoklad odpovědnosti za škodu v občanském právu tvoří zavinění. 

Zavinění v občanském právu lze obecně charakterizovat jako psychický (vnitřní –

duševní) vztah odpovědného subjektu k jeho vlastnímu úkonu, který se příčí 

objektivnímu právu, tj. k protiprávnímu úkonu, jakož i ke škodě jako následku tohoto 

protiprávního úkonu.40 Rozlišujeme dvě formy zavinění a to úmysl a nedbalost. V 

případě úmyslného zavinění rozlišujeme dále úmysl přímý a nepřímý. O přímý úmysl 

jde v případě, že škůdce věděl, že určitý škodlivý následek (škodu) způsobí a chtěl tak 

učinit. U nepřímého úmyslu škůdce věděl, že škodu může způsobit a pro případ, že se 

tak stane, byl s tím srozuměn. Stejně tak jako v případě úmyslu, rozlišujeme i dva druhy 

nedbalostního zavinění, a to nedbalost vědomou a nevědomou. O vědomou nedbalost 

jde v případě, že škůdce věděl, že může škodu způsobit, ale bez přiměřených důvodů 

spoléhal, že se tak nestane. V případě nevědomé nedbalosti škůdce nevěděl, že může 

škodu způsobit, ačkoliv to vzhledem k okolnostem a svým poměrům vědět mohl a měl.

Úmysl a nedbalost se tedy od sebe liší tím, že u nedbalosti na rozdíl od úmyslu chybí 

složka vůle ke způsobení škody. Obecná odpovědnost za škodu je v občanském 

zákoníku založena na presumovaném nedbalostním zavinění. Zákon však v § 420 odst. 3 

také stanoví, že se odpovědnosti zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. Je tedy na 

                                                
40 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. 
    4.aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005.str. 454.
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škůdci, aby prokázal, že škodu nezavinil ani z nedbalosti, přičemž zavinění ve formě 

úmyslu musí naopak prokazovat poškozený.

V souvislosti s obecnou občanskoprávní odpovědností za škodu je třeba ještě zmínit 

ustanovení § 420 odst. 2 občanského zákoníku, který se týká odpovědnosti právnických          

a fyzických osob za škody způsobené při jejich činnosti těmi, které k této činnosti 

použili (zpravidla půjde o jejich zaměstnance). V takovém případě za škodu odpovídá 

fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti byla škoda způsobena, a osoby, které 

k této činnosti použila samy za takovou škodu neodpovídají.

V § 420a upravuje občanský zákoník odpovědnost za škodu způsobenou jinému 

provozní činností. Velmi často se přitom může jednat o škody na životním prostředí.

Provozní činností se rozumí činnost směřující k uskutečnění určitého ekonomického 

cíle. Zpravidla půjde o takovou činnost, která je předmětem činnosti fyzické nebo 

právnické osoby (jak vyplývá např. z podnikatelského oprávnění či živnostenského 

listu). Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena:

 činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při této činnosti,

 fyzikálními, chemickými, popř. biologickými vlivy provozu na okolí, 

 oprávněným prováděním či zajišťováním prací v rámci provozu, jimiž je 

způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo či 

znemožněno užívání nemovitosti.

Odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní činností je odpovědností 

objektivní, jak vyplývá z § 420a odst. 1 občanského zákoníku, tedy odpovědností bez 

ohledu na zavinění, a to nejen samotného provozovatele, ale i osob, které užívá při své 

činnosti, či kohokoliv jiného. Občanský zákoník však připouští možnost zproštění se 

této odpovědnosti, pokud provozovatel prokáže, že škoda byla způsobena 

neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním 

poškozeného (např. živelná pohroma).
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5.5. Zvláštní případy občanskoprávní odpovědnosti za škodu

V § 421 až § 437 občanský zákoník upravuje zvláštní případy odpovědnosti za škodu. 

Z hlediska ochrany životního prostředí je možná zejména aplikace ustanovení týkajícího

se odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným, kterou upravuje 

občanský zákoník v § 432. Důvodem právního zakotvení tohoto druhu občanskoprávní 

odpovědnosti je existence provozů, které fungují se zvýšenou mírou rizika než je 

obvyklé. Zákon žádným způsobem nedefinuje pojem „zvlášť nebezpečný provoz. Teorie 

za provoz zvlášť nebezpečný považuje soustavnou činnost organizovanou lidmi, při 

které jsou využívány výrobně-technické procesy, látky, nástroje, prostředky a síly, jež za 

daných konkrétních poměrů nelze ani při veškeré péči provozovatele odpovídající 

poznatkům současného poznání vědy, techniky a hospodářství (odborné péče) plně 

ovládnout, takže z procesu jejich využívání hrozí pro okolí zvýšené riziko závažných 

škod na zdraví, životě, majetku, na přírodě či na životním prostředí (tedy například 

provozy, při kterých se pracuje s toxickými, radioaktivními nebo jedovatými látkami, 

výbušninami, hořlavinami atd.).41 Zákon pro tento druh odpovědnosti zavádí, stejně jako 

u odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností, objektivní odpovědnost 

bez ohledu na zavinění, avšak i zde připouští liberační důvody. Provozovatel se může 

odpovědnosti zprostit, jestliže prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

5.6. Společná odpovědnost za škodu a zavinění poškozeného

Byla-li škoda způsobena dvěma nebo více škůdci odpovídají dle § 438 odst.1

občanského zákoníku za škodu společně a nerozdílně. Znamená to, že se poškozený 

může domáhat náhrady škody na kterémkoliv z nich a tento je povinen škodu, třeba i 

v plném rozsahu, nahradit. V případě, že takto některý ze škůdců škodu nahradí, zaniká 

tím povinnost ostatních škůdců k náhradě škody. Ten kdo takto škodu nahradil se může 

dle § 439 občanského zákoníku domáhat vypořádání s ostatními škůdci podle účasti na 

způsobení vzniklé škody.

                                                
41 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. 
    4.aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005.str. 437.                  
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V odůvodněných případech může soud dle § 438 odst. 2 občanského zákoníku 

rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ní podlé své účasti na způsobení 

škody. Za odůvodněný případ může soud považovat například situaci, kdy některý ze 

škůdců způsobil škodu trestným činem. V § 441 pak občanský zákoník upravuje účast 

poškozeného na vzniku škody. Pokud byla škoda způsobena také zaviněním 

poškozeného, nese škodu poměrně. Zavinil-li poškozený škodu výlučně sám, pak ji také 

nese sám.

5.7. Rozsah a způsob náhrady škody

Dle § 442 odst. 1 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a ušlý zisk. Při určení 

rozsahu škody na věci se vychází z ceny obvyklé v době poškození. V případě škod na 

životním prostředí se tedy hradí pouze takové škody, ke kterým došlo na těch složkách 

životního prostředí, které jsou věci dle občanského práva. Pokud však jde o škody na 

složkách životního prostředí, které nejsou věcmi v právním smyslu (např. povrchové a 

podzemní vody, jeskyně atd.), nelze je považovat za poškození věci a uplatňovat jejich 

náhradu dle občanského zákoníku. Způsob náhrady škody upravuje § 442 odst. 2 

občanského zákoníku, dle kterého se škoda hradí v penězích, požádá-li o to poškozený. 

Je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do původního stavu (tzv. naturální 

restituce). Vyloučena není ani kombinace náhrady škody uvedením do původního stavu 

a peněžní náhrady, v případě, že naturální restituce nepostačuje k plnému nahrazení 

škody. Dle § 450 občanského zákoníku může soud, z důvodů zvláštního zřetele 

hodných, náhradu škody přiměřeně snížit. Snížení však nelze provést byla-li škoda 

způsobena úmyslně. Není však podstatné zda jde o odpovědnost za škodu na základě 

zavinění nebo o odpovědnost objektivní.

5.8. Promlčení

K promlčení práva na náhradu stanoví občanský zákoník v § 106 odst. 1 subjektivní 

promlčecí lhůtu dvou let ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě, a o tom, kdo za ni 

odpovídá. Kromě toho je v § 106 odst. 2 tohoto zákona stanovena také objektivní lhůta 

k promlčení nároku na náhradu škody a to tři roky, a v případě škody způsobené 

úmyslně deset let, ode dne kdy došlo k události, z níž škoda vznikla.
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6. Právní odpovědnost za ekologickou újmu

6.1. Vývoj pojmu „ekologická újma“

Ekologická újma, vnímaná jako určitá ztráta na životním prostředí, resp. jeho 

jednotlivých složkách, byla předmětem zájmu legislativy a právní teorie 

v Československu až zhruba od sedmdesátých let 20.století. Původně byla chápána jako 

integrální součást způsobené škody v občanskoprávní pojetí, v ekonomickém slova 

smyslu. V polovině osmdesátých let se pak začínají v právní teorii objevovat pokusy 

rozlišovat mezi ztrátami ekonomickými a ekologickými. Souviselo to s pokusy upravit 

obecně závazným právním předpisem způsob ohodnocování vybraných zvláště 

chráněných částí přírody. Hovořilo se o pojmu „společenská hodnota“, např. stromu, 

chráněného živočicha atd. Mělo jít o pojem odlišný od ekonomické škody. Někteří 

autoři jej označují za „předstupeň pojmu ekologická újma“.42

Zřejmě jako první pak přichází v právní teorii s pojmem „ekologická újma“ profesor 

pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy Valér Fábry, když odlišuje takto ztráty na 

životním prostředí od škod na hmotném majetku. Definitivně byl pojem „ekologické 

újmy“ zaveden do českého právního řádu na počátku 90. let 20. století (zákonem č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí), aby doplnil ochranu životního prostředí, kterou do té 

doby měla zajišťovat právní odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, ale

která se ukázala ve vztahu ke specifikům životního prostředí jako nepoužitelná. Z toho 

vyplynula potřeba i jazykově rozlišit obě kategorie odpovědnosti, aby se nepletly pojmy 

„škoda“ a „škoda na životním prostředí“. V České republice se proto na rozdíl od jiných 

evropských států rozlišují pojmy „škoda“ a „ekologická újma“.43

                                                
42 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 20.

43 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 
s komentářem,  souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 23.
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V roce 2008 pak byl přijat zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě, který do českého právního řádu přinesl nový režim odpovědnosti za 

ekologickou újmu v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES.

6.2. Ekologická újma dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Pojem „ekologická újma“ je definován v  zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v 

§ 10 jako „ ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající poškozením

jejich složek nebo narušeních vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“.

Ekologická újma zahrnuje ztrátu nebo oslabení těchto funkcí životního prostředí:

 produkčních funkcí (např. úrodnost půdy, užitné vlastnosti přírodních zdrojů 

surovin a energie, schopnost absorbovat negativní externality), které představují 

ekonomický přínos pro vlastníka či jinou oprávněnou osobu a jejichž hodnotu 

lze vyčíslit v penězích,

 mimoprodukčních funkcí (zejména ekologických, hygienicko-léčebných, 

estetických, kulturních apod.), které představují synergické působení životního 

prostředí ve svém celku směrem ke složkám životního prostředí (hodnotí se 

způsobilost ekosystému udržet život v přirozeném nebo přírodě blízkém 

rozsahu) i ve vztahu k člověku a společnosti (hodnotí se působení životního 

prostředí na jeho pohodu, popř. zdraví a dále míra umožnění obecného 

užívání).44

Ekologická újma je tedy dle zákona o životním prostředí především imateriální ztráta, 

ke které může dojít i na složkách životního prostředí, jež nejsou předmětem vlastnictví. 

Může však zahrnovat i ztrátu na složkách životního prostředí, které jsou předmětem 

vlastnictví a mohou tak být odškodňovány i v rámci občanskoprávní odpovědnosti za 

škodu. Pojmy škoda na životním prostředí a ekologická újma se tak do určité míry 

prolínají.

                                                
44 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 22-23.
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Předpoklady vzniku odpovědnosti za ekologickou újmu pak upravuje § 27 odst. 1 

zákona o životním prostředí, který stanoví, že odpovědnost vzniká každému „kdo 

poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil 

ekologickou újmu“. Zákon tedy ke vzniku odpovědnosti za ekologickou újmu vyžaduje:

 poškozování životního prostředí nebo jiné protiprávní jednání odpovědného 

subjektu, 

 ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému v důsledku poškození 

složek nebo narušení vnitřních vazeb a procesů ekosystémů,

 příčinnou souvislost mezi předešlými dvěma předpoklady.

      Poškozování životního prostředí definuje zákon v § 8 jako „zhoršování stavu 

životního prostředí znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou 

zvláštními předpisy“.

Zákon o životním prostředí v § 27 odst. 1 upravuje i způsob náhrady ekologické újmy. 

Subjekt, který poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním 

způsobil ekologickou újmu, je dle zákona povinen:

 obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části,

 není-li tato náhrada možná, nebo účelná, nahradit újmu jiným způsobem

(náhradní plnění) a 

 není-li to možné, nahradit újmu v penězích.

     Souběh těchto náhrad zákon nevylučuje. O uložení povinnosti k náhradě ekologické 

újmy rozhoduje příslušný orgán státní správy. Zákon však tyto příslušné orgány 

nestanovuje a ponechává to na úpravě zvláštnímu zákonu.

Dle § 27 odst. 3 zákona o životním prostředí, je subjektem oprávněným ze způsobené 

ekologické újmy stát. Zde se tedy úprava odpovědnosti za ekologickou újmu odlišuje od 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu, kde je vždy oprávněným subjektem vlastník 

(kterým však samozřejmě může být i stát), kdežto v případě ekologické újmy stát.

K úpravě ekologické újmy v zákoně o životním prostředí je však třeba dodat, že tento 

zákon neobsahuje způsob výpočtu ekologické újmy, určení správních orgánů a další 

podrobnosti, které má dle § 27 odst. 1 tohoto zákona stanovit zvláštní právní předpis. 

K přijetí takového právního předpisu však nedošlo, a tak zůstalo řešení nápravy 

ekologické újmy na úpravě ve zvláštních zákonech týkajících se ochrany jednotlivých 
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složek životního prostředí (např. vodní zákon, lesní zákon, zákon o ochraně přírody a 

krajiny, horní zákon, zákon o ochraně ovzduší atd.). Tyto zvláštní zákony zpravidla

k zajištění nápravy ekologické újmy na životním prostředí upravují preventivní a 

především nápravná opatření. Taková nápravná opatření obsahuje například § 42 odst. 1 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), dle kterého uloží příslušný správní 

úřad povinnost odstranit následky nedovoleného vypouštění odpadních vod, 

nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií tomu, kdo tento závadný 

stav způsobil porušením povinností dle tohoto zákona.

6.3. Srovnání ekologické újmy a občanskoprávní škody

V této kapitole se pokusím o stručné srovnání obou druhů odpovědnosti za ztráty na 

životním prostředí, tedy občanskoprávní odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za 

ekologickou újmu dle zákona č. 17/1992 Sb.

Tabulka: Srovnání odpovědnosti za škodu s odpovědností za ekologickou újmu

Občanskoprávní škoda na 
životním prostředí

Ekologická újma

Předmět chrany Vlastnitelné složky životního 
prostředí

Vlastnitelné i nevlastnitelné 
složky životního prostředí

Charakter ztráty Materiální ztráta vyčíslitelná 
v penězích

Převážně imateriální ztráta 
obtížně vyčíslitelná v 
penězích

Oprávněný subjekt Vlastník Stát

Odpovědný subjekt Škůdce Škůdce (může jím však být i 
vlastník)

Náprava ztráty Peněžitá náhrada, nebo 
uvedení do původního stavu 
(v případě vůle vlastníka)

V první řadě uvedení do 
původního stavu, není-li to 
možné tak náhradní plnění, 
není-li ani to možné tak 
peněžitá náhrada

Jak již bylo výše zmíněno, rozdílem mezi odpovědností za ekologickou újmu a 

občanskoprávní odpovědností za škodu je především odlišná povaha složek životního
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prostředí, kterých se tyto instituty týkají. Zatímco odpovědnost za škodu se vztahuje 

výlučně na vlastnitelné složky životního prostředí, ekologická újma umožňuje 

nahrazovat i ztráty na těch složkách životního prostředí, které předmětem vlastnictví být 

nemohou (např. povrchové a podzemní vody nebo chráněné druhy volně žijících 

živočichů). S tím souvisí i další odlišnost spočívající v tom, že zatímco škoda je vždy 

materiální ztráta přesně vyčíslitelná v penězích, v případě ekologické újmy se může 

jednat i o ztrátu imateriální (např. oslabení některých mimoprodukčních funkcí 

ekosystémů), jejíž vyjádření v penězích je často nemožné nebo minimálně velmi 

obtížné.

Škoda dle občanského zákoníku je (s výjimkou § 420a občanského zákoníku) stavem 

protiprávním. Oproti tomu ekologická újma může být způsobena i jednáním legálním

(dle § 10 zákona č. 17/1992 Sb.) a protiprávním stavem bude tehdy, byla-li způsobena 

protiprávním jednáním jejího původce (dle § 27 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.)45

Rozdíl mezi oběma instituty může spočívat též v odpovědné osobě. V případě 

ekologické újmy, na rozdíl od občanskoprávní škody, může být odpovědný i samotný

vlastník věci, na které byla způsobena újma. Musí se však jednat o ztrátu na těch 

složkách životního prostředí, které mohou být předmětem vlastnického práva.

Ekologickou újmu zpravidla nepociťuje pouze vlastník věci, nýbrž celá společnost. 

Z tohoto důvodu je také dle § 27 odst. 3 zákona č. 17/1992 Sb. oprávněným subjektem 

v případě ekologické újmy stát a nikoliv vlastník, jak je tomu u občanskoprávní 

odpovědnosti za škodu.

Rozdílem mezi škodou a ekologickou újmou je také odlišný způsob náhrady takové 

ztráty na životním prostředí. V rámci občanskoprávní odpovědnosti za škodu se v prvé 

řadě vychází z náhrady škody v penězích a pouze v případě vůle vlastníka poškozené 

věci se přistoupí k uvedení do původního stavu. Oproti tomu je prvořadým způsobem 

nápravy ekologické újmy uvedení do původního stavu. Není-li uvedení do původního 

                                                
45 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 25
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stavu možné, přichází na řadu náhradní plnění, a teprve není-li ani to možné tak peněžitá 

náhrada.

Přes výše uvedené rozdíly jsou však oba dva druhy ztrát na životním prostředí, tedy

odpovědnost za škodu na životním prostředí a odpovědnost za ekologickou újmu, 

instituty nikoliv zcela oddělené nýbrž částečně se překrývající a to především pokud jde 

o ztráty na vlastnitelných složkách životního prostředí.
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7. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její 

  nápravě

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě nabyl účinnosti

dne 17.8.2008. Jeho hlavním účelem je transpozice směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/35/ES ze dne 21.4.2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti 

s prevencí a nápravou škod na životním prostředí do vnitrostátního právního řádu České 

republiky. S tím souvisí i úprava práv a povinností osob a působnosti orgánů veřejné 

správy, aby mohla být tato směrnice dostatečně a úplně implementována do právního 

řádu České republiky.

7.1. Hlavní důvody přijetí zákona 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ani jednotlivé složkové předpisy v oblasti 

ochrany životního prostředí (např. vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu) neupravují zejména:

 možnost ukládání preventivních opatření v případě bezprostřední hrozby vzniku 

ekologické újmy na jednotlivých složkách životního prostředí,

 objektivní odpovědnost provozovatelů vybraných rizikových činností ve vztahu 

ke všem složkám životního prostředí upraveným ve směrnici 2004/35/ES,

 způsoby nápravy ekologické újmy u jednotlivých u jednotlivých složek ve 

smyslu směrnice 2004/35/ES (zejména například tzv. vyrovnávací nápravy , 

jejímž účelem je vyrovnávání tzv. přechodných ztrát),

 důsledné provedení zásady „znečišťovatel platí“ a úpravu hrazení nákladů na 

preventivní a nápravná opatření, včetně stanovení tzv. liberačních důvodů,

 zajištění dostatečné účasti dotčené veřejnosti při rozhodování o preventivních a 

nápravných opatřeních ,

 úpravu finančního zajištění odpovědnosti za ekologickou újmu.

Dalším důvodem pro přijetí zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a 

její nápravě je, že v ČR nebyla doposud právně upravena ochrana půdy jako samostatné 

složky životního prostředí. Důvodem byla také skutečnost, že se soukromoprávní úprava 

odpovědnosti za škody na životním prostředí se ukázala nedostatečnou, jelikož se 
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vztahuje pouze na škody na zdraví a na majetku, nikoliv však na jiné složky životního 

prostředí, které jsou vyloučeny z předmětu vlastnického práva (podzemní a povrchové 

vody, chráněné druhy živočichů).46

7.2. Základní charakteristika zákona 

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě obsahuje právní 

nástroje k předcházení nebo napravování ekologické újmy na vybraných složkách 

životního prostředí. Těmito složkami jsou dle § 1 odst. 1 tohoto zákona chráněné druhy 

volně žijících živočichů a rostlin, přírodní stanoviště vymezená tímto zákonem, 

povrchové a podzemní vody a půda. Zákon se tedy nevztahuje na všechny složky 

životního prostředí (např. ovzduší, některé typy ekosystémů atd.). Řešení problematiky 

ekologické újmy na těchto složkách životního prostředí je zpravidla upraveno jinými 

právními předpisy.

Zákon o ekologické újmě zavádí obecně objektivní odpovědnost provozovatelů 

vybraných provozních činností (uvedených v příloze č. 1 zákona) a dále ve vztahu 

k újmě na biodiverzitě odpovědnost provozovatelů ostatních provozních činností za 

protiprávní jednání.47

Zákon o ekologické újmě se nevztahuje na problematiku tzv. historických škod, ale 

pouze na újmu, ke které dojde po nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy po 17.srpnu 2008.

Tento zákon je, stejně jako Směrnice č. 2004/35/ES, založen na základních principech 

ochrany životního prostředí v Evropské unii, tedy zásadě prevence, odpovědnosti 

původce a zásadě „znečišťovatel platí“. Naopak na rozdíl od Směrnice č. 2004/35/ES 

neobsahuje zákon o ekologické újmě zásadu účasti veřejnosti.

Zákon o ekologické újmě je vhodný v případech havárií průmyslových podniků nebo 

znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami nebo odpady pocházejícími z jasně 

                                                
46 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě. České právo životního prostředí. 2008, číslo 22. str. 58-59.  
47 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě. České právo životního prostředí. 2008, číslo 22. str. 60.
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identifikovatelného zdroje. Naopak je nevhodný u plošného znečištění, kdy nelze zjistit 

příčinnou souvislost (např. umírání lesů jako důsledek kyselých dešťů nebo znečištění 

ovzduší způsobené dopravou).48

7.3. Působnost zákona

Zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě se dle § 1 odst. 2 vztahuje na ekologickou 

újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, je-li způsobena:

 provozní činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu a za předpokladů 

stanovených tímto zákonem (§ 4 zákona č. 167/2008 Sb.); těmito činnosti jsou: 

- provozování zařízení podléhajících vydání integrovaného povolení podle                   

zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.),    

- provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 

  podléhající souhlasu podle zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.),

- vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních                                      

podléhající povolení dle vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.),

- čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod    

  povrchových nebo podzemních podléhající povolení dle vodního zákona,

- odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající povolení dle vodního 

zákona,

- čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do 

těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení dle 

vodního zákona,

- vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení dle 

vodního zákona,

- zacházení se závadnými látkami dle vodního zákona,

- nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na 

ochranu rostlin nebo biocidními přípravky dle zákona o ochraně veřejného 

zdraví ( zákon č. 258/200 Sb.),

- přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických   

přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké 

a námořní dopravě dle zvláštních zákonů,

                                                
48 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě. České právo životního prostředí. 2008, číslo 22. str. 60.
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- nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 

dle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 

genetickými produkty (zákon č. 78/2004 Sb.),

- přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes 

Českou republiku,

  - provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících           

povolení dle zákona o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.),

- nakládání s těžebním odpadem.    

 provozní činností neuvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu za předpokladů 

stanovených tímto zákonem (§ 5 zákona č. 167/2008 Sb.).

Působnost zákona je však stanovena i negativně. Zákon č. 167/2008 Sb., se dle § 3 

tohoto zákona nevztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího 

vzniku, je-li způsobena:

 ozbrojeným konfliktem, nepřátelskou akcí, občanskou válkou nebo povstáním,

 živelní událostí výjimečné a neodvratitelné povahy (např. zemětřesení, 

povodně),

 činností, na kterou se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro 

atomovou energii, 

 činností, na kterou se vztahuje občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody 

podle atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.) , nebo činností, při které se na 

odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

 činností, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní 

bezpečnosti,

 činností, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob 

před živelními událostmi.

7.4. Vymezení základních pojmů

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě definuje v § 2 

některé základní pojmy této právní normy.
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V § 2 písm. a) tohoto zákona je vymezen stěžejní pojem „ekologická újma“. 

Ekologickou újmou se dle tohoto zákona rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního 

zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo.

Jedná se o změnu na:

 chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo 

přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo 

udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť, s výjimkou 

nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl 

oprávněn podle § 5b, § 45i a § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny,

 podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na 

ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický 

potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených dle § 23a 

odst. 4 a 7 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.), nebo

 půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské 

zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů 

nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.

Chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jsou dle § 2 písm. 

b) zákona o ekologické újmě:

 druhy ptáků. pro které se vymezují ptačí oblasti podle § 45e zákona o ochraně 

přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.); druhy a počet ptáků, pro které se 

vymezují ptačí oblasti stanoví nařízení vlády č. 51/2005 Sb.,

 druhy v zájmu Evropských společenství stanovené dle § 3 odst. 1 písm. n) 

zákona o ochraně přírody a krajiny, nebo

 druhy, které Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou.

Přírodními stanovišti dle § 2 písm. c) zákona o ekologické újmě jsou:

 přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství stanovené podle § 3 odst. 1

písm. m) zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.),

 území, jež je biotopem pro druhy ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti podle        

§ 45e zákona o ochraně přírody a krajiny,
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 území, jež je biotopem pro druhy v zájmu Evropského společenství stanovené 

podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny,

 místa rozmnožování nebo odpočinku druhů vyžadujících přísnou ochranu.

V § 2 písm. d) až g) definuje zákon o ekologické újmě na základě požadavků směrnice 

2004/35/ES pojmy „stav ochrany chráněného druhu“, „stav ochrany přírodního 

stanoviště“, „příznivý stav ochrany druhu“ a „příznivý stav ochrany přírodního 

stanoviště“. Jedná se o pojmy potřebné k výkladu uplatňování tohoto zákona v oblasti 

prevence a nápravy ekologické újmy na chráněných druzích a přírodních stanovištích.

Zejména pojmy „příznivý stav ochrany druhu“ a „příznivý stav přírodního stanoviště“ 

jsou nezbytné pro aplikaci § 2 písm. a) odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb., kdy se má 

posoudit, zda se v daném konkrétním případě jedná o ekologickou újmu ve smyslu 

tohoto zákona.49

Dalšími podstatnými pojmy, které definuje zákon č. 167/2008 Sb., v § 2 jsou pojmy 

„provozovatel“ a „provozní činnost“. Provozovatelem je dle § 2 písm. i) tohoto zákona 

právnická nebo fyzická osoba vykonávající nebo řídící provozní činnost zařazenou do 

seznamu provozních činností uvedených v příloze č. 1 zákona nebo další činnost, která 

splňuje podmínky stanovené v § 5 odst. 2, nebo osoba, na kterou byla podle 

insolventního zákona (zákon č. 182/2006 Sb.) převedena rozhodující ekonomická 

pravomoc nad fungováním provozní činnosti, včetně držitelů povolení, souhlasu nebo 

jiného oprávnění k výkonu provozní činnosti nebo osob vykonávajících nebo řídících 

provozní činnost na základě registrace, evidence nebo ohlášení. Za provozovatele tedy 

tento zákon nepovažuje fyzické osoby nepodnikající.

Provozní činností se dle § 2 písm. h) zákona č. 167/2008 Sb.rozumí činnost vykonávaná 

v rámci hospodářské činnosti, obchodu nebo podnikání, bez ohledu na její soukromou či 

veřejnou povahu nebo na její ziskový či neziskový charakter. Za provozní činnost dle 

tohoto zákona se tedy považují především veškeré formy podnikatelské činnosti, včetně 

podnikání v rámci obchodních společností zapsaných do obchodního rejstříku, 

provozování živností nebo jiných činností na základě živnostenského nebo jiného 

                                                
49 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 63.
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oprávnění nebo provozování zemědělské výroby na základě evidence. Provozní činností 

dle tohoto zákona je také provozování školských, zdravotnických, církevních nebo 

dalších nepodnikajících institucí.50

V § 2 písm. j) definuje zákon č. 167/2008 Sb. pojem „preventivní opatření“ jako 

opatření přijaté v důsledku události, jednání nebo opomenutí vedoucího k bezprostřední 

hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě.

Pojem „nápravná opatření“ je definován v § 2 písm. k) zákona č. 167/2008 Sb. jako 

opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit 

nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout 

přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí.

Tzv.“základním stavem“ je dle § 2 písm. o) zákona č. 167/2008 Sb. stav přírodních 

zdrojů a jejich funkcí, který existoval v době, kdy došlo k ekologické újmě a jenž by 

dále existoval, kdyby k ní nedošlo, a to podle odhadu na základě nejlepších dostupných 

informací. Definice pojmu „základní stav“ je podstatná ve vztahu k nápravě ekologické 

újmy na chráněných druzích, přírodních stanovištích a na vodě.  Nápravy ekologické 

újmy na těchto přírodních zdrojích má být totiž dosahováno dle přílohy č. 4 k zákonu č. 

167/2008 Sb. jejich navrácením do základního stavu nebo směrem k tomuto stavu 

(primární náprava). Znalost základního stavu je proto nezbytná jak pro stanovení cílů 

nápravných opatření, tak pro stanovení přechodných ztrát (přechodné ztráty jsou ztráty, 

které jsou výsledkem skutečnosti, že poškozené přírodní zdroje anebo jejich funkce 

nejsou schopny plnit svou ekologickou úlohu nebo poskytovat služby ostatním 

přírodním zdrojům nebo veřejnosti do té doby, dokud primární nebo doplňková opatření 

nedosáhnou účinku) a pro ukládání doplňkových a vyrovnávacích opatření.51

                                                
50 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem,  souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 65.

51 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 
s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 68.
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7.5. Podmínky vzniku odpovědnosti 

Zákon rozlišuje dva režimy odpovědnosti za ekologickou újmu:

a) objektivní odpovědnost za výsledek dle § 4 zákona č. 167/2008 Sb. a

b) odpovědnost za protiprávní jednání dle § 5 zákona č. 167/2008 Sb.

Ad a) Podmínkami vzniku objektivní odpovědnosti dle § 4 zákona o ekologické újmě

jsou:

 vznik ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby na vodě, půdě nebo na 

chráněných druzích živočichů či rostlin nebo na jejich přírodních stanovištích,

 výkon provozní činnosti, která je zařazena do seznamu provozních činností 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a

 příčinná souvislost mezi výkonem provozní činnosti a ekologickou újmou nebo 

její bezprostřední hrozbou.

Ad b) Podmínkami vzniku odpovědnosti za protiprávní jednání dle § 5 zákona o 

ekologické újmě jsou:

 vznik ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby na chráněných druzích 

živočichů či rostlin nebo na jejich přírodních stanovištích,

 výkon provozní činnosti neuvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v rozporu 

s právními předpisy a

 příčinná souvislost mezi výkonem provozní činnosti v rozporu s právními 

předpisy a ekologickou újmou nebo její bezprostřední hrozbou.52

Zákon č. 167/2008 Sb. je tedy ve vztahu k provozním činnostem uvedeným v jeho 

příloze č. 1 založen na objektivní odpovědnosti za ekologickou újmu; jedná se o

odpovědnost za výsledek, u které se nevyžaduje prokázání protiprávnosti nebo zavinění. 

Pouze v případě způsobení ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin či přírodních stanovištích ( nebo její bezprostřední

hrozby), která byla způsobena provozní činností neuvedenou v příloze č. 1 k zákonu č. 

167/2008 Sb., je odpovědnost za ekologickou újmu založena na porušení právních 

                                                
52 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě. České právo životního prostředí. 2008, číslo 22. str. 66.
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předpisů. Tímto právním předpisem může být právní předpis na ochranu životního 

prostředí (např. vodní zákon) nebo právní předpis regulující výkon provozní činnosti 

neuvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb. 

(např. stavební zákon, horní zákon).53

7.6. Preventivní a nápravná opatření

Režim zákona č. 167/2008 Sb. je založen na systému preventivních a nápravných 

opatření. Dle § 3 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb. je provozovatel povinen předcházet 

vzniku ekologické újmy a v rozsahu stanoveném zákonem přijímat preventivní opatření.

Provozovatel, který svou provozní činností způsobí ekologickou újmu, je povinen 

v rozsahu stanoveném zákonem přijímat nápravná opatření. Předpoklady vzniku 

povinnosti provádět preventivní a nápravná opatření upravuje zákon č. 167/2008 Sb. v § 

4 a 5 (viz předchozí kapitola).

V případě, že ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu způsobí více 

provozovatelů a mezi jejich provozní činností a ekologickou újmou nebo její 

bezprostřední hrozbou existuje příčinná souvislost, jsou dle § 3 odst. 2 zákona              

č. 167/2008 Sb., povinni provádět preventivní a nápravná opatření společně a nerozdílně 

(solidární odpovědnost).

Za provádění preventivních a nápravných opatření je přednostně odpovědný 

provozovatel. V některých případech však mohou být preventivní a nápravná opatření 

provedena příslušným orgánem bez ohledu na odpovědnost provozovatele (např. pokud 

provozovatel nesplnil svou povinnost napravit ekologickou újmu nebo nelze-li jej 

zjistit).54

Dle § 6 zákona č. 167/2008 Sb. je provozovatel povinen v případě bezprostředně hrozící 

ekologické újmy neprodleně provést nezbytná preventivní opatření a poskytnout 

                                                
53 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem,  souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 81.

54 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o 
její nápravě. České právo životního prostředí. 2008, číslo 22. str. 66.
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příslušnému orgánu všechny nezbytné informace o důležitých okolnostech bezprostřední 

hrozby ekologické újmy provedených preventivních opatřeních. Hrozí-li bezprostředně 

ekologická újma je příslušný orgán oprávněn i před zahájením řízení vyzvat 

provozovatele, aby ve stanovené lhůtě provedl preventivní opatření, a dát mu pokyny 

pro jejich provádění. Příslušný orgán může ve správním řízení provozovateli uložit 

rozhodnutím provedení preventivních opatření, stanovit jejich podmínky a určit lhůtu 

k jejich provedení.

V případě, že dojde ke vzniku ekologické újmy, je provozovatel dle § 7 zákona č. 

167/2008 Sb. povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření 

k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek 

nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé 

účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým 

účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů. Současně je 

provozovatel povinen neprodleně informovat příslušný orgán o všech důležitých 

okolnostech týkajících se vzniku ekologické újmy nebo o okolnostech nasvědčujících 

jejímu vzniku a o provedených nápravných opatřeních. Provozovatel je dále povinen 

vypracovat bez zbytečného odkladu návrh nápravných opatření v souladu s přílohou č. 4 

k tomuto zákonu a předložit ho příslušnému orgánu ke schválení. Tento orgán může 

navržená opatření schválit nebo uloží provozovateli jejich doplnění či změny. Příslušný 

orgán může také i před zahájením řízení vyzvat provozovatele, aby ve stanovené lhůtě 

provedl nezbytná nápravná opatření a udělit mu pokyny, kterými se má při jejich 

provádění řídit. Stejně tak může příslušný orgán ve správním řízení uložit provozovateli 

rozhodnutím provedení nápravných opatření, stanovit jejich podmínky a lhůtu k jejich 

provedení.

Zákon č. 167/2008 Sb. upravuje odlišný způsob pro nápravu ekologické újmy na 

chráněných druzích a přírodních stanovištích a na vodách a pro nápravu ekologické 

újmy na půdě.

Společný právní rámec, podle kterého se vybírají nejvhodnější nápravná opatření 

k zajištění nápravy ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či 

planě rostoucích rostlin, přírodních stanovištích nebo na vodách, upravuje příloha č. 4 

k zákonu č. 167/2008 Sb. Dle této přílohy jsou povinni postupovat jak provozovatelé při 
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zpracovávání návrhu nápravných opatření dle § 7 odst. 3 tohoto zákona, tak také 

příslušné orgány při ukládání nápravných opatření dle § 10 tohoto zákona.

Dle přílohy č. 4 k zákonu č. 167/2008 Sb. je nápravy ekologické újmy na vodách a na 

chráněných druzích nebo přírodních stanovištích dosahováno prostřednictvím obnovy 

životního prostředí zpět do jeho základního stavu pomocí primární, doplňkové a 

vyrovnávací nápravy, kde:

 „primární „ náprava je nápravné opatření, které vrací poškozené přírodní zdroje 

nebo jejich zhoršené funkce do základního stavu nebo směrem k tomuto stavu;

 „doplňková“ náprava je nápravné opatření přijaté v souvislosti s přírodním 

zdrojem nebo jeho funkcemi, jehož důvodem je skutečnost, že primární náprav 

nevedla k plné obnově poškozených přírodních zdrojů nebo jejich funkcí;

 „vyrovnávací“ náprava je akce učiněná s cílem vyrovnat přechodné ztráty na 

přírodních zdrojích nebo na jejich funkcích, ke kterým dochází ode dne, kdy 

došlo k ekologické újmě, a je to akce, která probíhá, dokud primární náprava 

nedosáhne svého plného účinku;

 „přechodné ztráty“ jsou ztráty, které jsou výsledkem skutečnosti, že poškozené 

přírodní zdroje anebo jejich funkce nejsou schopny plnit svou ekologickou úlohu 

nebo poskytovat služby ostatním přírodním zdrojům nebo veřejnosti do té doby, 

dokud primární nebo doplňková opatření nedosáhnou účinku. Tyto ztráty 

neobsahují finanční vyrovnání veřejnosti.

Zákon č. 167/2008 Sb. upřednostňuje tedy navrácení poškozených přírodních zdrojů 

nebo jejich zhoršených funkcí do základního stavu nebo směrem k tomuto stavu 

(primární náprava). V případě, že primární náprava nevede k obnově životního prostředí 

zpět do základního stavu, měla by být provedena náprava na jiné lokalitě nebo na jiném 

přírodním zdroji (doplňková náprava), příp. vyrovnání tzv. přechodných ztrát přírodních 

zdrojů a funkcí čekajících na obnovu (vyrovnávací náprava).55

Nápravu ekologické újmy na půdě upravuje § 11 zákona č. 167/2008 Sb. Existuje-li 

důvodné podezření, že v důsledku provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu došlo k ekologické újmě na půdě nebo horninách, včetně přírodních léčivých 

zdrojů peloidu, příslušný orgán zajistí bez zbytečného odkladu zpracování analýzy rizik. 

                                                
55 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě. České právo životního prostředí. 2008, číslo 22. str. 67.
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K této analýze si příslušný orgán vyžádá stanovisko příslušné krajské hygienické 

stanice, která posoudí rizika pro lidské zdraví. V případě, že byl touto analýzou 

prokázán vznik ekologické újmy na půdě:

 příslušný orgán zajistí zpracování návrhu možných nápravných opatření a jejich 

hodnocení a

 provozovatel odstraní ekologickou újmu na půdě nápravným opatřením 

uloženým příslušným orgánem a minimalizuje její nepříznivé důsledky, aby 

nepředstavovala významné riziko pro lidské zdraví.

Oproti nápravě ekologické újmy na chráněných druzích, stanovištích a na vodách je 

účelem nápravy ekologické újmy na půdě vyloučení jakéhokoliv významného rizika 

nepříznivého účinku na lidské zdraví.

Řízení o uložení preventivních a nápravných opatření dle § 8 odst. 1 zákona č. 167/2008 

Sb. zahajuje příslušný orgán  z moci úřední nebo na jej lze zahájit základě žádosti, která 

je doložena relevantními informacemi a údaji, ze kterých je patrné, že k ekologické 

újmě došlo, nebo že taková újma bezprostředně hrozí. Tuto žádost mohou dle § 8 odst. 2 

tohoto zákona podat fyzické a právnické osoby, které jsou ekologickou újmou dotčeny 

nebo u nichž je takové dotčení pravděpodobné. Na průběh tohoto řízení se vztahuje část. 

II správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Otázku náhrady nákladů na preventivní a nápravná opatření upravuje § 12 zákona č. 

167/2008 Sb. Dle tohoto ustanovení nese náklady na preventivní a nápravná opatření 

provozovatel, který ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu způsobil, a to i 

případě, že preventivní nebo nápravná opatření provedl příslušný orgán (zásada 

znečišťovatel platí – Polluter Pays Principle). O náhradě nákladů rozhoduje příslušný 

orgán, který uložil preventivní a nápravná opatření dle tohoto zákona. Pokud 

ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu způsobilo více provozovatelů, nesou 

náklady společně a nerozdílně. Pokud však provozovatel činnost uvedené v příloze č. 1 

k tomuto zákonu, který provedl preventivní nebo nápravná opatření, prokáže některý 

z uvedených liberačních důvodů, nenese náklady na tato opatření a orgán veřejné 

správy, který dle zvláštních právních předpisů povolil provozní činnost, mu vynaložené 

náklady proplatí. Těmito liberačnímu důvody jsou:
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 ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba byla způsobena třetí osobou a 

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

 ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba je důsledkem splnění rozhodnutí 

nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy,

 provozovatel neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich 

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

výslovně povolena podle zvláštních právních předpisů,

 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.

7.7. Finanční zajištění 

Za účelem zajištění dostatečných finančních prostředků na provádění preventivních 

nebo nápravných opatření stanoví zákon č. 167/2008 Sb. provozovatelům, kteří 

vykonávají provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, povinnost 

zabezpečit finanční zajištění. Zákon č. 167/2008 Sb. nestanoví taxativně ani 

demonstrativně výčet jednotlivých forem finančního zajištění ani jejich náležitosti. 

Prozatím je tak ponecháno na provozovateli, jakou formu finančního zajištění zvolí. 

Mezi nejvhodnější formy finančního zajištění pro účely zákona č. 167/2008 Sb. patří 

zejména pojištění nebo bankovní záruka.56

Rozsah finančního zajištění musí dle § 14 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb. odpovídat po 

celou dobu výkonu provozní činnosti rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo 

závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést 

hodnocení rizik jednotlivých provozních činností a toto hodnocení průběžně 

aktualizovat v případě významných změn provozní činnosti. 

V § 14 odst. 3 zákon č. 167/2008 Sb. stanoví, že finanční zajištění není povinen 

zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že provozní činností 

může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 milionů 

                                                
56 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 123.
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Kč, nebo ekologickou újmu, jejíž  náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 milionů Kč a 

provozovatel je současně registrován v programu EMAS (Eco Managment System and 

Audit Scheme - souhrn dobrovolných aktivit podniků, směřující k ochraně a zlepšení 

celkového vlivu činností organizací na životní prostředí, zajišťovaných na 

soukromoprávním základě, zastřešených příslušným legislativním a správním rámcem)57

nebo prokazatelně zahájil činnosti vedoucí k registraci v tomto programu, nebo má 

certifikovaný systém environmentálního řízení  uznaný dle norem ČNS EN ISO 14000.

Dle § 14 odst. 4 tohoto zákona není povinen zabezpečit finanční zajištění také 

provozovatel, který vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky 

nebo zvlášť nebezpečné závadné látky.

Na závěr je třeba dodat, že nabytí účinnosti ustanovení § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 

167/2008 Sb. bylo odloženo na 1.ledna 2013. 

7.8. Výkon státní správy

Směrnice 2004/35/ES v čl. 11 požaduje, aby členské státy ES určily příslušný orgán 

nebo orgány odpovědné za plnění povinností stanovených touto směrnicí. Příslušný 

orgán má povinnost určit, který provozovatel zavinil škody nebo bezprostřední hrozbu 

škod, posoudit význam škod a stanovit, která nápravná opatření by měla být přijata 

podle přílohy II.58

Státní správu dle zákona č. 167/2008 Sb. vykonávají příslušné orgány vyjmenované v § 

16 tohoto zákona. Ústředním správním úřadem na úseku předcházení a nápravy 

ekologické újmy je Ministerstvo životního prostředí. Dalšími příslušnými orgány jsou 

Česká inspekce životního prostředí, správy národních parků a správy chráněných 

krajinných oblastí na území těchto zvláště chráněných území, Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo zdravotnictví a na území vojenských újezdů také újezdní úřady.

                                                
57 TICHÁ, Tereza a kol. Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí. Praha: ARCH, 2004. str. 

12.
58 STEJSKAL, Vojtěch, VÍCHA, Ondřej. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

s komentářem,  souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 
Praha: Leges, 2009. str. 132.
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7.9. Deliktní odpovědnost

V § 19 zákona č. 167/2008 Sb. je upravena odpovědnost za správní delikty postihované 

na základě objektivní odpovědnosti, zákon tedy neupravuje přestupky fyzických osob. 

Pachatelem těchto správních deliktů je provozovatel, který

 neprovede preventivní opatření,

 neprovede veškerá proveditelná nápravná opatření,

 nesdělí příslušnému orgánu informace o všech okolnostech vzniku ekologické 

újmy nebo okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku, nebo o provedených 

nápravných opatřeních,

 vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu bez 

zabezpečení finančního zajištění.

Za tyto správní delikty umožňuje zákon č. 167/2008 Sb. v § 19 odst. 2 uložení pokuty 

do 1 milionu Kč, resp. 5 milionů Kč.

Dle § 20 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb. provozovatel za správní delikt neodpovídá, 

jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení 

právní povinnosti zabránil. Důkazní břemeno tedy nese provozovatel.

Pokuty dle § 20 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb. vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá je 

celní úřad. Příjem z pokut je příjmem Státního fondu životního prostředí.



73

8. Právní odpovědnost za tzv. „historické škody na životním 

prostředí“

8.1. Pojem historických škod

Právní odpovědnost za tzv. „historické škody na životním prostředí“ (též nazývané jako 

staré zátěže, historické kontaminace, postupné či skryté znečištěné atd.) je z hlediska 

právního, ale i věcného, jednou z nejsložitějších, ale také nejaktuálnějších a 

nejzávažnějších problematik. 

Závažnost historických škod a starých zátěží spočívá právě v jejich dlouhodobé a skryté 

existenci. Činí totiž velké problémy zjistit nejen druh a množství kontaminující látky či 

materiálu, ale z hlediska právního zejména odpovědnou osobu.59 Původce těchto škod 

totiž je v drtivé většině případů neznámý, nebo již neexistuje (např. JZD, státní podniky 

atd.).60 V mnoha případech (staré úniky a průsaky, haldy a skládky atd.) byla tato 

zařízení či lokality provozovány mnoha subjekty, ale byl na ně mnohdy přivážen i jiný 

materiál, a to zcela nelegálně. Zvláštní kapitolou pak jsou škody a kontaminace 

způsobené armádou, ať již vlastní armádou, nebo dočasně či trvale dislokovanými 

vojsky jiných zemí.61

Ve většině případů tak musí nastupovat spíše odpovědnost vlastníka kontaminovaného 

pozemku. Vzhledem k tomu, že se tento na staré zátěži zpravidla nijak nepodílel a 

náklady spojené s kontaminací by pro něj většinou znamenaly nadměrné finanční 

zatížení, musí se na řešení této problematiky nějakým způsobem podílet i stát.62

                                                
59 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999. 
    str. 117.
60 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 92.
61 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999. 
    str. 118.
62 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 92.
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8.2. Principy řešení spoluúčasti státu

Vzhledem k tomu, že  právě kvůli absenci skutečného původce škody nelze použít běžné 

postupy a metody řešení, jde o to, jak z hlediska právního ale zejména ekonomického 

rozložit odpovědnost a nesení nákladů na nápravu, asanaci a dekontaminaci těchto zátěží 

mezi veřejný a soukromý sektor (stát a privátní oblast).63 Způsoby rozložení 

odpovědnosti mezi stát a vlastníky mohou být zpravidla následující:

 Veškerou odpovědnost a finanční náklady s ní spojené nese vlastník. V praxi je 

tato možnost asi jen velmi vzácně uplatnitelná, neboť by náklady musely zřejmě 

být velmi nízké ve vztahu k ceně pozemku a ostatním hodnotám, které vlastník 

převodem získal. 

 Veškerou odpovědnost přebírá stát a provede zpravidla před převodem 

kompletní dekontaminaci a ostatní nápravná opatření na své náklady, popř. se 

zaváže následně veškeré náklady s těmito procesy spojené uhradit. V praxi též 

zřejmě nepraktické vzhledem k neúměrné roli státu.

 Vlastník i stát se každý nějakým způsobem účastní na nápravě staré ekologické 

zátěže. Způsoby tohoto řešení mohou být zejména:

1) Novému vlastníku je ze strany státu snížena cena nabývaného majetku 

(nemovitosti), avšak současně přebírá plnou odpovědnost za staré 

znečištění.

2) Stát využije k financování (úplně či částečně) starých ekologických škod 

prostředků ze zvláštního fondu, do něhož plynou platby za získání 

vlastnického práva k těmto majetkům (např. u nás fond národního 

majetku).

3) Stát poskytne novému vlastníkovi náhradu nákladů potřebných 

k odstranění starých ekologických škod (zpravidla podle předem 

stanovených kritérií) a poté je tento vlastník již opět plně odpovědný.

4) Stát poskytne novým vlastníkům po určitou dobu daňové úlevy (zejména 

na dani z nemovitosti), popř. dokonce osvobození od daně.

5) Možné kombinace předchozích přístupů co do rozsahu, obsahu a času.64

                                                
63 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999. 
    str. 118.
64 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999. 

str. 119 .
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8.3. Řešení odpovědnosti za historické škody na životním prostředí 

      v ČR

V České republice, stejně jako v dalších postsocialistických státech,  je problematika

historických škod silně ovlivněna masivními změnami vlastnických vztahů po roce 

1989. Nejistota nových vlastníků si v těchto zemích vynutila zcela nový způsob řešení 

za využití nástrojů právních, ekonomických i politických.65

V České republice byla problematiky historických škod řešena především na základě 

usnesení vlády č. 123 z roku 1993, které se soustředí zejména na tyto základní otázky:

 kontaminace podzemních vod,

 kontaminace půdy,

 existence skládek s nebezpečnými odpady.

Tím však nebyly vyloučeny ani jiné druhy kontaminací, které však zpravidla nejsou či 

nebyly řešeny na vládní úrovni. Stát nevytvořil patřičnou finanční rezervu na likvidaci 

ekologických škod způsobených státními podniky, a to ani z prostředků, které získal 

jejich privatizací.66

                                                
65 DAMOHORSKÝ, Milan. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999. 
    str. 119.
66 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí.3.přepracované a doplněné vydání.Praha: 
    C.H.BECK, 2010. str. 93.
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9. Závěr

Problematika právní odpovědnosti za ztráty na životním prostředí je jednou 

z nejsložitějších otázek práva životního prostředí. Je to problematika jíž je a bude 

věnován stále větší prostor, stejně tak jako i dalším odvětvím práva životního prostředí, 

v souvislosti se zvyšujícím se vlivem činností člověka na životní prostředí a tím i 

zhoršování stavu jednotlivých složek životního prostředí.

Ve své práci jsem se zabýval právní úpravou deliktní odpovědnosti v právu životního 

prostředí, úpravou odpovědnosti za škody na životním prostředí v mezinárodním a 

evropském právu, a zejména pak odpovědností za ztráty na životním prostředí, a to 

především dle režimu Směrnice 2004/35/ES a zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a její nápravě. Část mé práce je věnována též odpovědnosti za škody na 

životním prostředí dle režimu občanského zákoníku (zákona č. 40/1964) a režimu 

odpovědnosti za ztráty na životním prostředí před přijetím zákona č. 167/2008 Sb., tedy 

dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

V oblasti trestněprávní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí došlo 

v posledních letech k důležité změně vzhledem k vydání nového trestního zákoníku, 

který již zavedl samostatnou hlavu týkající se trestných činů proti životnímu prostředí. 

Tento posun je jistě třeba hodnotit pozitivně, i přes nesystematické zařazení některých 

trestných činů do této hlavy trestního zákoníku (např. trestný čin pytláctví, který v prvé 

řadě chrání majetek osob nikoliv životní prostředí), na druhou stranu však ještě v České 

republice nedošlo k provedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES, o 

trestněprávní ochraně životního prostředí, která mimo jiné vyžaduje zavedení 

trestněprávní odpovědnosti právnických osob, což je dle mého názoru institut velice 

přínosný právě  oblasti ochrany životního prostředí. Zde je nutno dodat, že 23.2.2011 

schválila Vláda ČR návrh ministra spravedlnosti na přijetí zákona, který zavádí trestní 

odpovědnost právnických osob za vybrané trestné činy (včetně některých trestných činů 

proti životnímu prostředí). Bude-li zákon přijat, měl by platit od podzimu roku 2011. 

Kromě trestněprávní odpovědnosti rozeznáváme ještě další druh deliktní odpovědnosti a 

to odpovědnost správněprávní, která je pro trestání protiprávních činů v oblasti ochrany 
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životního prostředí a jeho složek velmi často využívána. Za pozitivní aspekt tohoto 

druhu odpovědnosti považuji především uplatňování objektivní odpovědnosti 

právnických osob a fyzických osob podnikajících za protiprávní jednání proti životnímu 

prostředí, a to především vzhledem k tomu, že činnosti těchto subjektů zpravidla 

představují vyšší riziko pro životní prostředí a škody jimi způsobené jsou obvykle 

většího rozsahu než škody způsobené fyzickými osobami nepodnikajícími. Problémem 

nicméně je roztříštěná právní úprava těchto správních deliktů, jenž komplikuje aplikaci 

odpovědnosti za tyto delikty, které by zcela jistě potřebovali kodifikaci obdobnou 

takové, jakou můžeme najít v rámci přestupkového práva. Další problematickou otázkou 

odpovědnosti za správní delikty je dle mého názoru výše sankcí, respektive výše pokut 

ukládaných za tyto delikty, která v některých případech absolutně neodpovídá 

ekonomickým poměrům některých znečišťovatelů a vzhledem k tomu u nich nemusí 

hrozba takové sankce plnit preventivní účel správního trestání. Pro některé 

znečišťovatele je dokonce ekonomicky výhodnější platit každoročně pokuty (v řádu 

stovek tisíc či jednotek milionů korun), než například investovat do zařízení ke snížení 

znečištění životního prostředí působeného jejich provozem. Navrhoval bych proto ke 

zvážení, aby výše pokut za správní delikty právnických osob a fyzických osob 

podnikajících v oblasti ochrany životního prostředí byla stanovena nikoliv pevnou 

částkou, ale například procentem z aktiv těchto subjektů, obdobně jak je tomu dle 

některých předpisů finančního práva (např. dle § 37 odst. 1 písm. i) zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví).

Z hlediska mezinárodního práva měla pro otázku odpovědnosti za škody na životním 

prostředí důležitý význam Luganská úmluva o občanské odpovědnosti za škody 

způsobené životnímu prostředí nebezpečnými činnostmi z roku 1993. Tato Úmluva dle 

mého názoru přispěla k dalšímu vývoji právní úpravy v této oblasti především svým 

širším vymezením škody, když se vztahuje nejen na škody na majetku a zdraví osob, ale 

i na škody spočívající ve znehodnocení (či zhoršení) životního prostředí, a dále také 

zavedením objektivní odpovědnosti provozovatelů za škody vzniklé při výkonu 

některých nebezpečných činností. Přestože tato Úmluva nikdy nevstoupila v platnost, 

byla zcela jistě důležitým inspiračním zdrojem dalšího vývoje.
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V Evropském právu měla jistě zcela zásadní význam Směrnice Evropského parlamentu 

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

nápravou škod na životním prostředí. Jejím hlavním cílem bylo zahrnutí principu 

„znečišťovatel platí“ (stanovenou v čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského 

společenství) do režimu náhrady ztrát na životním prostředí v evropské unii. Směrnice  

byla zcela jistě významně ovlivněna Luganskou úmluvou, mimo jiné i tím, že Úmluva 

nikdy nevstoupila v platnost a určitým způsobem tak vymezila rámec ve kterém je třeba

se v dalším vývoji právní úpravy v této oblasti pohybovat. Směrnice má oproti Luganské 

úmluvě užší okruh působnosti, a to ať jde o vymezení pojmu „škoda“, tak o provozní 

činnosti na které se vztahuje (provozní činnosti vymezené v příloze III k této Směrnici).

Za pozitivní však považuji, že v případě ztrát na chráněných druzích a přírodních 

stanovištích se odpovědnost dle této Směrnice vztahuje i na provozovatele jiných než 

vymezených činností, i když bych za ideální považoval, kdyby mezi ztrátami na 

chráněných druzích a přírodních stanovištích a ztrátami na ostatních složkách životního 

prostředí nebyly dělány rozdíly. Velice přínosným aspektem Směrnice je i možnost, aby 

příslušný orgán sám přijal nezbytná preventivní nebo nápravná opatření. Dle Směrnice 

je tak možná náprava ztrát na životním prostředí i v případě, že provozovatel není znám, 

nebo jeho odpovědnost nelze prokázat. Tato subsidiární odpovědnost státu za náhradu 

ztrát na životním prostředí je jednoznačným posunem od Luganské úmluvy, která se 

odpovědnosti státu nevěnuje. Vzhledem k tomu, že měla Směrnice 2004/35/ES pouze 

rámcový charakter, závisí však především na implementaci do právních řádů 

jednotlivých členských států, jakým způsobem se nakonec tento režim odpovědnosti za 

ztráty na životním prostředí uplatní v praxi. Do právního řádu České republiky byla 

Směrnice implementována zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a 

její nápravě.

Nyní se již dostávám k otázce odpovědnosti za ztráty na životním prostředí v České 

republice. Tato odpovědnost byla v našem právním řádu po dlouhou dobu řešena 

především na základě soukromoprávní úpravy odpovědnosti za škodu, jejíž úpravu 

obsahuje zejména občanský zákoník. Uplatnění občanskoprávní odpovědnosti při 

ochraně životního prostředí má však několik nedostatků. Především je to již dříve 

zmiňovaná nemožnost náhrady škody na těch složkách životního prostředí, které nejsou 

nebo nemohou být vlastněny (ovzduší, povrchové a podzemní vody, volně žijících 

živočichové). Za nedostatek občanskoprávní odpovědnosti ve vztahu k ochraně životním 
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prostředí považuji též způsob náhrady škody, která se v prvé řadě hradí v penězích, a 

teprve na žádost vlastníka uvedením do předešlého stavu. Je tedy na vůli vlastníka, zda-

li budou způsobené ztráty na životním prostředí uvedeny do původního stavu či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že režim občanskoprávní odpovědnosti za škodu není pro náhradu 

ztrát na životním prostředí zcela vyhovující, vyvinul se institut tzv. „ekologické újmy“, 

tedy imateriální ztráty na životním prostředí, která je těžko vyčíslitelná v penězích, a 

která může, na rozdíl od škody na životním prostředí, vzniknout i na těch složkách 

životního prostředí, které nejsou věcmi v právním smyslu. Právní úprava odpovědnosti 

za ekologickou újmu pak procházela mnohaletým složitým vývojem, který  vyvrcholil 

přijetím zákona č. 167/2008 Sb., o přecházení ekologické újmě a její nápravě.

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě transponuje do 

právního řádu České republiky Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES. 

Přijetím zákona č. 167/2008 Sb. však zůstává nedotčena dosavadní právní úprava 

odpovědnosti za ztráty na životním prostředí, stejně jako soukromoprávní úprava 

odpovědnosti za škody na životním prostředí. Zákon č. 167/2008 Sb., je ve vztahu 

k občanskému zákoníku a zákonu č. 17/1992 Sb., stejně jako ostatním zákonům z oblasti 

práva životního prostředí, v poměru speciality. Jde tedy o doplnění dosavadního režimu 

režimem novým, založeným na úpravě odpovědnosti za ztráty na životním prostředí 

vyjádřené ve Směrnici 2004/35/ES. Tyto režimy by se měli při aplikaci v praxi 

doplňovat a společně pokrývat co nejširší oblast problematiky náhrady škod na životním 

prostředí. Příkladem prolínání těchto režimů náhrady škod na životním prostředí je 

ustanovení § 21 odst. 3  č. 167/2008 Sb. dle kterého se při ukládání preventivních a 

nápravných opatření postupuje dle zvláštních právních předpisů, nestanoví-li tento 

zákon jinak. Těmito předpisy, na jejichž základě se ukládají preventivní a nápravná 

opatření, jsou zejména vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.), lesní zákon (zákon č. 

289/1995 Sb.) nebo zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb.). 

Dále zákon č. 167/2008 Sb. v § 21 odst. 6 upravuje také vztah tohoto zákona 

k soukromoprávním předpisům o náhradě škody, když stanoví, že se dle obecných 

předpisů o odpovědnosti za škodu nepostupuje, pokud je v důsledku nápravy ekologické 

újmy dle tohoto zákona nahrazena i škoda na majetku.
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Nový zákon č. 167/2008 Sb. o přecházení ekologické újmě významným způsobem 

přispěl k náhradě ztrát na životním prostředí. Za nejpodstatnější změnu oproti dosavadní 

právní úpravě (viz. § 27 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) lze 

považovat především zavedení systému preventivních a nápravných opatření, která jsou 

provozovatelé uvedení v příloze č. 1 k tomuto zákonu povinni přijmout bez nutnosti 

prokazování jejich protiprávního jednání, tedy na základě objektivní odpovědnosti, a 

provozovatelé ostatních činností na základě subjektivní odpovědnosti, prokáže-li se 

příčinná souvislost mezi jejich činností a vznikem nebo bezprostřední hrozbou 

ekologické újmy. V rámci úpravy preventivních a nápravných opatření pak za velice 

důležité považuji také ustanovení § 6 odst. 5 a § 7 odst. 6 zákona č. 167/2008 Sb. o 

povinnosti příslušného orgánu bezodkladně provést preventivní nebo nápravná opatření 

v případě, že je neprovede provozovatel. Za další přínosný aspekt této směrnice považuji 

zavedení povinného finančního zajištění preventivních a nápravných opatření, bez 

kterého nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, přestože 

zákon poměrně široce zavádí výjimky z této povinnosti. Nejčastějším způsobem 

finančního zajištění bude pravděpodobně pojištění, je tedy třeba aby do účinnosti 

ustanovení zákona č. 167/2008 Sb. týkajících se finančního zajištění (1. ledna 2013) 

poskytovaly pojišťovací a bankovní trhy v této oblasti dostatečnou nabídku produktů. 

Přínosem je i úprava řešení problematiky případné přeshraniční ekologické újmy nebo 

její hrozby, čímž byl naplněn požadavek Směrnice 2004/35/ES, aby v případě vzniku 

ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby, týkající se více členských států, tyto 

státy spolupracovaly.

Přes tyto zjevné přínosy však zákon č. 167/2008 Sb.  zdaleka neobsahuje komplexní 

úpravu odpovědnosti za ztráty na životním prostředí. Již samotné pojetí pojmu 

„ekologická újma“ je v něm užší než v zákoně č. 17/1992 Sb., stejně tak je omezený i 

okruh odpovědných subjektů. Zákon také neupravuje, v rozporu s čl. 12 Směrnice                   

č. 2004/35/ES, možnost fyzických a právnických osob, které byly dotčeny škodami na 

životním prostředí a dalších třetích osob, předložit příslušnému orgánu vyjádření 

k případům škod na životním prostředí nebo požadovat po příslušném orgánu přijetí 

preventivních či nápravných opatření. Významným nedostatkem této nové právní 

úpravy pak zcela jistě je, že se zákon nevěnuje úpravě odpovědnosti za tzv. staré zátěže.

Zákon č. 167/2008 Sb. tedy má řadu nedostatků a řada dalších se zcela jistě vyjde 
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najevo v judikatuře a především při jeho praktickém využití. Z tohoto důvodu lze 

očekávat, že bude nadále prostřednictvím novelizací upravován a doplňován.   

Co se týče uplatňování zákona č. 167/2008 Sb. v praxi, nebyl ke dni 28.2.2011, dle 

informací poskytnutých odborem vnějších vztahů Ministerstva životního prostředí, 

evidován žádný případ, kdy by vznikla ekologická újma dle výše zmíněného zákona. 

Evidenci případů ekologické újmy vede dle § 16 odst. 2 písm. c)  zákona č. 167/2008 

Sb. odbor ekologických škod Ministerstva životního prostředí. Důvody tohoto stavu 

mohou být různé. Problematické je například vlastní dokazování zda k ekologické újmě 

vůbec došlo, vzhledem k tomu, že není jasný výklad některých formulací zákona, jako 

například „příznivý stav ochrany“ nebo „přírodní stanoviště“. Není též jasné, který 

orgán je příslušný k zahájení řízení dle § 8 zákona o ekologické újmě. V otázce nápravy 

ztrát na vodách je pak důvodem dosavadního neuplatňování zákona č. 167/2008 Sb. již 

fungující systém nápravy těchto ztrát dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 

zákon), který v § 42 upravuje opatření k nápravě následků havárií, kterými se dle tohoto 

zákona rozumí mimořádně závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových a 

podzemních vod. Je však třeba dodat, že vodní zákon obsahuje užší vymezení předmětu 

ztrát na vodách než zákon o ekologické újmě, který vymezuje ekologickou újmu na 

podzemních a povrchových vodách jako změnu, která má závažný nepříznivý účinek na 

ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál. 

Ztráty na vodách spočívající v nepříznivé změně množstevního stavu či ekologického 

potenciálu vod  tedy nemohou být dle vodního zákon řešeny a je nutné aplikovat zákon 

o ekologické újmě. 

Závěrem je třeba konstatovat, že jak Směrnice 2004/35/ES tak zákon č. 167/2008 Sb. 

přinesli do právní úpravy odpovědnosti za ztráty na životním prostředí mnohá pozitiva a 

jsou zcela jistě správným krokem směrem k ucelenému a komplexnímu řešení této 

problematiky. Přesto je dle mého názoru třeba chápat tuto novou právní úpravu 

odpovědnosti za ztráty na životním prostředí, i vzhledem k výše zmíněným problémům 

s aplikací zákona č. 167/2008 Sb., nikoliv jako vyvrcholení celého dosavadního vývoje, 

ale jako počátek nového pojetí řešení otázky ztrát na životním prostředí.
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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 
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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.
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English abstract

The subject of my thesis is liability for loss caused to the environment. This is a fairly 

complex issue in the environmental law, which has developed significantly in recent 

years and decades, coming  under the spotlight of the national, international, and 

European legislation. The principal aim of this thesis is to present and describe various 

legal instruments in the field of environmental law, particularly the legal regime of 

liability for loss caused to the environment in  international, European, and national law.

This thesis consists of nine chapters in which I analyze various modes of legal liability

as a means of protecting the environment. The opening chapter of my work defines the 

term of legal liability in the field of environmental protection. Then I deal with tort

liability in the environmental law, both criminal responsibility and liability for

administrative misconducts. Next chapter of my work is devoted to liability for damage 

to the environment in international law. I focus primarily on the Lugano Convention on 

Civil Liability for damage resulting from activities dangerous to the environment, which 

has become an important source of inspiration for further development of a common 

regime of liability for damage  to the environment in European countries. The fourth 

chapter provides an insight into the essentials of regime of liability for environmental 

damage in the European Union. The significant space is devoted to a new Directive

2004/35/EC of the European Parliament and of the Council on environmental liability 

with regard to prevention and remedying of environmental damage. The Directive 

2004/35/EC establishes a regime of compensations for damage to the environment in the

European Union based on the “polluter pays principle” in order to prevent and remedy

environmental damage. The following three chapters are focused on the liability for loss 

caused to the environment in the Czech Republic. The national legislation of the Czech 

Republic distinguishes between two types of liability for environmental losses, the civil

liability for environmental damage and the liability for environmental harm. The fifth 

and sixth chapters analyze these two types of liability. In the seventh chapter I deal more 

comprehensively with the new ecological harm legislation included in the Act No.

167/2008 Coll., on prevention and remedying environmental damage, which implements 

the Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council into the Czech 
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national legislation. Next part of my work is a brief explanation of so-called “historical 

environmental damage” as another current issue in the environmental law.

The concluding part analyzes in more detail the findings about particular areas of

liability for environmental damage. It evaluates various institutes of legal liability in the

environmental law and proposes solutions of some problems with the practical usage of

different legal instruments to remedy environmental damage.
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