
Abstrakt 

 

 
 Nápravná opatření v ochraně životního prostředí. Napravit to, co bylo 

poškozeno, či alespoň poskytnout za poškozené nějakou náhradu, lze jistě považovat 

za spravedlivé řešení narušeného status quo. V ochraně životního prostředí je takovéto 

řešení nejen spravedlivé, ale z praktického hlediska nanejvýš žádoucí. V rámci vývoje 

právní úpravy ochrany životního prostředí dostávají nápravná opatření stále větší 

prostor, přesto nebo možná právě proto trpí platná právní úprava nápravných opatření 

značnou roztříštěností a víceméně nahodilostí jednotlivých legislativních řešení. Navíc 

i samotné pojmosloví je v tomto velmi nejednotné a v literatuře i právních předpisech 

můžeme vedle samotného pojmu nápravné opatření či synonymického opatření 

k nápravě nalézt také termíny s širším či obdobným významem, jako jsou 

kompenzační opatření, mocenská opatření, ochranná opatření, restituční sankce, apod. 

 Předmětem práce je jak obecné vymezení nápravných opatření v ochraně životního 

prostředí a jejich zasazení do širšího kontextu práva životního prostředí, zejména pak 

odpovědnosti v právu životního prostředí. V rámci zahraničních právních úprav jsem 

pro analýzu za klíčové zvolil unijní směrnici o odpovědnosti týkající se životního 

prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a dále pak 

úpravu Spojených státech amerických známou pod zkratkou CERCLA. Stěžejní část 

práce jsem věnoval analýze české právní úpravy, a to jak v oblasti hmotněprávní tak 

rovněž procesněprávní. Ve všech hlavních oblastech, tedy jak v české právní úpravě, 

tak rovněž v úpravách mezinárodních a unijních jsem vždy zahrnul historický exkurz  

a sledování zobecnitelných vývojových tendencí. Pomocí srovnání dílčích úprav  

a následnou syntézou získaných poznatků jsem se snažil dospět k obecným závěrům  

o nápravných opatřeních (nalezení společného jmenovatele) a k možným úvahám de 

lege ferenda. Tato práce vychází z právního stavu ke dni 20. 7. 2011. 

 Nápravu v ochraně životního prostředí lze obecně členit na nápravu dle práva 

veřejného ve formě nápravných opatření a na nápravu dle práva soukromého. 

Klíčovou roli hraje náprava dle práva veřejného ve formě nápravných opatření,  



a to zejména proto, že ochrana životního prostředí představuje primárně 

celospolečenský zájem. Na silnější úlohu státu klade důraz rovněž úprava 

mezinárodněprávní, kde byla uznána povinnost a odpovědnost státu zajistit, aby 

nedocházelo k poškozování jiného státu či oblasti mimo jurisdikci států (tedy i životní 

prostředí) aktivitami, které jsou v jurisdikci či pod jeho kontrolou.  

 Nápravná opatření jsou v právu životního prostředí tradičně řazena 

mezi administrativní nástroje působení. V širším kontextu veřejného práva můžeme 

nápravná opatření chápat jako prostředek cílené stabilizace chování, kterým stát 

prostřednictvím svých orgánů zajišťuje nápravu při nežádoucím narušení 

určitého „společensky žádoucího“ stavu. Primárním cílem není trestat, ale 

dosáhnout přerušení, resp. odstranění protiprávního stavu, případně i jeho 

nepříznivých důsledků. Lze tedy hovořit o jistém druhu sankcí obnovující povahy 

(působící pro futuro), přičemž samotná nápravná opatření nemají pouze funkci 

opatření následného, ale je v nich v jisté míře obsažen i prvek korekce a prevence. 

Metodou regulace je v tomto případě metoda veřejnoprávní, v mnohém inspirovaná 

postupy a prostředky práva správního. Na rozdíl od správněprávní úpravy vykazují 

nápravná opatření v ochraně životního prostředí řadu specifik, a to zejména ve vztahu 

k objektu ochrany, tj. životnímu prostředí.        

 Nápravná opatření by měla hrát klíčovou roli při prosazení principu trvale 

udržitelného rozvoje. Z dalších principů práva životního prostředí jsou nápravná 

opatření nejsilněji svázána s principy znečišťovatel platí, resp. odpovědnost 

původce, s principem odpovědnosti státu a do jisté míry také s principem prevence. 

Mezi nápravná opatření či opatření k nápravě v ochraně životního prostředí lze 

v nejširším slova smyslu zahrnout poměrně širokou škálu přístupů, jejichž společným 

jmenovatelem je snaha napravit nežádoucí změnu stavu, a to ať již se jedná o změnu 

v právním či faktickém smyslu - závadový stav (také protiprávní stav). Za závadový 

stav lze v oblasti ochrany životního prostředí vedle porušení povinností čistě 

administrativní povahy obecně považovat ztrátu na životním prostředí, která může mít 

formu jak klasické ekonomicky vyjádřitelné škody, tak rovněž formu ekologické újmy. 

 Opatření k nápravě v ochraně životního prostředí jsou neoddělitelně spjata  

se systémem odpovědnosti v právu životního prostředí. Jak již vyplývá  



ze samotného smyslu nápravných opatření v ochraně životního prostředí, je obecným 

objektem, na jehož ochranu jsou tato cílena, životní prostředí, a to zejména jeho 

„nevlastnitelné“ příp. nevlastněné složky, jakými jsou např. ovzduší nebo voda. 

Životní prostředí však nemusí být vždy primárním (p římým) objektem ochrany, 

ale také objektem spíše sekundárním (nepřímým). Odpovědnost za realizaci 

nápravného opatření nese primárně subjekt, jehož činností došlo ke vzniku 

závadového stavu. V obecné rovině jím může být zejména provozovatel či vlastník, ale 

také např. přepravce nebezpečných látek apod. Aby mohlo dojít ke vzniku povinnosti 

provést opatření k nápravě, je nutno aby došlo k protiprávnímu jednání (případně 

nejednání tam, kde jednáno být mělo), musí zde nastat škodlivý následek a mezi 

těmito musí existovat příčinná souvislost. Ne vždy však musí právní předpisy spojovat 

povinnost provést nápravné opatření s případem porušení právní povinnosti, tedy 

s případem protiprávnosti.  Subjekt může být odpovědný také, i když jedná po právu 

(např. v případě starých ekologických zátěží). 

 Vedle hmotněprávní problematiky nápravných opatření v ochraně životního 

prostředí jsem se zabýval rovněž procesními aspekty jejich ukládání. Proces ukládání 

nápravného opatření formou autoritativního rozhodnutí zahrnuje dvě základní fáze, 

kterými jsou správní dozor a navazujícího správní řízení. Obdobně, jako je tomu  

i v zahraničích právních úpravách, jsou k tomuto úkolu povolány orgány veřejné 

správy (tedy jak státní správy, tak samosprávy). Proces ukládání nápravných opatření 

bývá v zásadě zahajován kontrolou daného subjektu v rámci správního dozoru, jejímž 

obecným cílem je zjištění faktického stavu a jeho porovnání se stavem požadovaným 

právními předpisy. V případě zjištěných nedostatků by měl příslušný orgán vždy 

zahájit řízení o jejich odstranění, a to pokud možno bezprostředně poté,  

co se o existenci závadového stavu dozví. Příslušný orgán veřejné správy svým 

rozhodnutím stanoví případný rozsah a časový rámec pro realizaci nápravného 

opatření a opatření k nápravě by měl ve svém rozhodnutí blíže specifikovat, resp. 

minimálně stanovit cílový stav, kterého má být dosaženo (např. zákon o prevenci 

ekologické újmy a o její nápravě rozlišuje z hlediska cíle nápravu na primární, 

doplňkovou a vyrovnací). Správní orgán by měl mít oprávnění, v případech možného 

prodlení, ukládat nápravná opatření přímo na místě, případně ve zkrácených 



řízeních, vždy však s vyloučením odkladného účinku odvolání.  Měla by existovat 

ze zákona vyplývající pravomoc příslušných orgánů tam, kde je to opodstatněné, 

ukládat nápravná opatření i v rámci několika na sebe navazujících rozhodnutí. 

Pokud po vydání rozhodnutí nastanou změny, měl by být příslušný správní orgán 

vždy oprávněn své rozhodnutí změnit . V rámci celého procesu ukládání nápravných 

opatření nelze opomenout účast veřejnosti, a to jak v roli možného iniciátora celého 

procesu, tak také coby instituci kontrolní. 

 Uložením vykonatelného opatření k nápravě ještě není zaručená jeho skutečná 

realizace. Proto tvoří významnou součást systému právní a ekonomické záruky 

vynucení nápravných opatření. Tyto nástroje mohou působit na povinné subjekty jak 

formou pozitivní motivace (polehčující okolnosti, upuštění od potrestání), tak rovněž 

formou sankčního či přímo faktického donucení (exekuce, deliktní odpovědnost – 

ukládání pokut, zákaz činnosti). Mezi ekonomické nástroje řadíme povinné pojištění, 

vytváření povinné finanční rezervy a speciální ekologické fondy příp., kombinace výše 

uvedených nástrojů. 

 Z hlediska právní úpravy opatření k nápravě v ochraně životního prostředí de lege 

ferenda lze v nejobecnější rovině jejich hmotně-právního zakotvení zvažovat několik 

přístupů. První z možností je ponechat stávající stav, kdy jsou jednotlivá nápravná 

opatření upravena spíše dle potřeb ad hoc v jednotlivých speciálních předpisech, 

přičemž je vhodné alespoň v rámci jednotlivých předpisů stanovit v částech týkajících 

se výkonu státní správy obecně formulované oprávnění příslušných orgánů vyžadovat 

nápravu při porušení jakékoliv povinnosti uložené zákonem nebo na jeho základě. 

Bližší podmínky by měly být v jednotlivých paragrafech uvedeny pouze v případech, 

kdy to skutečně vyžadují dané oblasti úpravy (např. v případě ochrany vod). Druhým 

přístupem by mohlo být (dle mého názoru vhodnější) řešení spojující a na společný 

jmenovatel stavějící úpravu v rámci již dlouho diskutovaného komplexního zákona 

či kodexu o životním prostředí. Zde se nabízí prostor pro univerzálnější propracování 

systému nápravných opatření v rámci opatření v ochraně životního prostředí,  

a to pokud možno pro co nejširší část právní ochrany životního prostředí.  

 


