
ABSTRAKT 

Ztráta na životním prostředí poškozuje nebo ohrožuje dvě skupiny zájmů – veřejné a 

soukromé. Oba typy zájmů jsou často poškozeny jednou událostí. Mimosmluvní soukromoprávní i 

administrativní odpovědnost včetně jejich finančního zajištění jsou proto funkčně propojené systémy, 

které se někdy překrývají, ale nejsou ve vzájemném rozporu, naopak se vzájemně účelně doplňují. 

Na mezinárodní úrovni existuje několik smluv, které upravují odpovědnost v případě 

přeshraničního znečištění. Z těchto smluv je právně účinná a v praxi používána pouze jedna – 

odpovědnost za přepravu ropy po moři, úmluvy o odpovědnosti za škody způsobené jaderným 

provozem jsou účinné, ale nebyly v praxi nikdy použity. Všechny tyto úmluvy využívají klasické 

schéma občanskoprávní mimosmluvní odpovědnosti, které se ale vztahuje pouze na havárie. 

Odpovědnost je vždy objektivní, ale nikoliv absolutní. Obvyklými liberačními důvody jsou vis maior, 

ozbrojené konflikty a jednání 3. osoby, případně poškozeného. Odpovědný subjekt je vždy jednoduše 

identifikovatelný. V případě více odpovědných subjektů, je odpovědnost společná a nerozdílná. 

Škoda musí být vyčíslitelná v penězích a poškozený musí dokázat její výši. V případě újmy na životním 

prostředí bude výše škody odvozena od vzniklých nákladů vynaložených na preventivní a nápravná 

opatření. Úmluvy pak pod pojmem náhrada ztrát na životním prostředí přiznávají rozumně 

vynaložené náklady na uvedení životního prostředí do původního stavu, naopak odmítnuty jsou 

náhrady ztrát na životním prostředí na základě teoretických matematických modelů. Získané 

prostředky jsou tedy oproti obecnému systému vázané na nápravu ztrát. Nárok na náhradu ztrát je 

nezbytné uplatnit v určité lhůtě - 10 let (objektivní) a 3-5 let (subjektivní). Odpovědnost není nikdy 

retroaktivní, tj. nároky z odpovědnosti mohou být uplatněny, pokud vznikly až v okamžiku účinnosti 

úmluvy. Vždy existuje povinnost se proti možnosti způsobení škody pojistit nebo jinak finančně 

zajistit.  

Mezinárodní úmluvy neznají možnost provádět náhradní, doplňková opatření. Dalším 

podstatným omezením je maximální možná výše náhrady ztrát, která se pohybuje od 30 mil do 750 

mil SDR. Toto omezení je v rozporu s proklamovaným cílem úplné a adekvátní náhrady ztrát, protože 

nenahrazené ztráty zůstávají k tíži poškozeným nebo státu a celé společnosti. V praxi jsou však kromě 

dvou velkých havárií přiznávány náklady na vyčištění životního prostředí v plné výši. Odpovědnost je 

rozdělena do nejméně dvou skupin (tiers). V první řadě je odpovědný znečišťovatel, a to v menším 

rozsahu za přísnějších podmínek. Hlavním účelem této odpovědnosti je motivovat provozovatele 

k prevenci. Druhým navazujícím systémem je fond, zřízený z prostředků celého průmyslového 

sektoru. Ten hradí škodu ve vyšším rozsahu a za mírnějších podmínek. Jeho hlavní funkcí je adekvátní 

náhrada škod poškozeným. Tento systém je rozšiřován o třetí a čtvrtou vrstvu, které se účastní státy 

a mezinárodní organizace a jejichž funkcí je dále posílit úplnou kompenzaci poškozených. Celý systém 

se přesouvá od civilně právní odpovědnosti za mimosmluvní porušení povinnosti k právu na 

kompenzaci ztrát.  

Součástí analýzy mezinárodní odpovědnosti byla také snaha odpovědět na otázku, proč 

některé systémy odpovědnosti fungují a jiné nikoliv. Mezi faktory podporující efektivitu a vůbec 

fungování odpovědnostního režimu patří:  

- silný veřejný zájem na úpravě, 

- jasná, přehledná, předvídatelná úprava odpovědnosti, 

- známí, velcí, dobře regulování provozovatelé, 

- přesně definovaná činnost, která podléhá odpovědnosti, 

- přesně vymezené druhy ztrát – investoři mají představu o jejich možném rozsahu, 



- absolutní maximální limit možné škody, 

- rozdělení odpovědnosti do „vrstev“ (provozovatel, skupina provozovatelů, stát), 

- přínos provozovatelům – jednodušší procesní režim, limit škody, 

- dostatečně časté využívání systému v praxi. 

Příkladem může být Luganské úmluva, která měla být nejkomplexnějším mezinárodním 

dokumentem zaměřeným na náhradu ztrát na životním prostředí, přesto nikdy nebyla právně účinná. 

Důvodem je použití demonstrativních výčtů, vágních definic a neomezených limitů pro kompenzace 

ztrát.  

Výše shrnutá kritéria lze použít i pro hodnocení nové úpravy na unijní úrovni – směrnice o 

odpovědnosti za škody na životním prostředí. Vzhledem k povaze směrnice i zákona o ekologické 

újmě nebylo možné některé výše definovaná kritéria naplnit. Režim odpovědnosti je komplexní, 

pokrývá ztráty ne pouze na jednom zdroji či z jednoho typu ohrožující činnosti. Rozsah odpovědnosti 

je přesto definován zbytečně složitě. Na přijetí směrnice i transpozici do zákona neexistoval žádný 

silný veřejný zájem, protože odpovědnost byla dostatečně upravena. Směrnice dokonce ani 

neharmonizuje úpravu, protože většina zásadních otázek je ponechána na rozhodnutí členských států 

při transpozici. Rozsah působnosti směrnice je omezen na škody na biodiverzitě, vodě a půdě o určité 

dále omezené kvalitě. Odpovědným subjektem je provozovatel, který má povinnost oznamovací, 

preventivní a nápravnou. Směrnici lze považovat za inovativní ve čtyřech oblastech – odpovědnost 

bez ohledu na porušení právní povinnosti; možnost ukládat doplňková opatření, tj. opatření v jiné 

lokalitě; posílení práv veřejnosti a povinné finanční zajištění. Ve všech oblastech jsou výhody 

směrnice zásadně omezeny související problémy. Směrnice tak zůstává velmi slabým nástrojem. 

V České republice byla směrnice transponována samostatným zákonem, který ještě nebyl ani jednou 

prakticky použit. Navíc způsob transpozice oslabuje inovativní prvky směrnice a dále tříští již před tím 

složitou úpravu.  

V českém vnitrostátním právu je upravena občanskoprávní mimosmluvní i administrativní 

odpovědnost. Civilní odpovědnost je upravena výlučně občanským zákoníkem. Úprava v občanském 

zákoníku nijak nevybočuje z evropských standardů a v současné době připravovaná rekodifikace 

odstraní některé zásadní problémy, které s úpravou odpovědnosti souvisí – není řešena odpovědnost 

v případě subdodávky, duplicitní úprava objektivní odpovědnosti a upřednostnění náhrady škody 

v penězích. Z provedeného výzkumu vyplývá, že české soudy vůbec nepřiznávají náhradu škody na 

životním prostředí, protože ji po nich nikdo v občanskoprávních sporech nevyžaduje. Jedinou 

výjimkou jsou spory o náhradu škod na lesích. Tento typ sporů vedl k unikátní judikatuře Nejvyššího 

soudu, která zvýhodňuje pozici poškozeného. Opakovaně je přiznáváno právo na náhradu škody 

vlastníkovi lesů za předčasné smýcení stromů a menší nárůst dřevní hmoty způsobený dlouhodobými 

emisemi oxidu siřičitého vůči provozovatelům velkých zdrojů znečištění ovzduší, a to přestože 

provozovatelé těchto zdrojů neporušují emisní limity uložené zákonem i rozhodnutím, platí poplatky 

za znečištění ovzduší a používají nejlepší dostupné technologie. Analyzovaná judikatura je velmi 

benevolentní ke způsobu vyčíslování škod, příčinné souvislosti a běhu lhůt.  

Veřejnoprávní odpovědnost za újmu na životním prostředí jako takovém je v České republice 

nejednotně upravena ve velkém množství různých předpisů, které lze rozdělit na průřezové a 

složkové. Nejobecnější, velmi stručnou úpravu obsahuje zákon o životním prostředí, který byl 

dlouhou dobu považován za nevyužitelný v praxi z důvodu nedostatečné procesní úpravy, přesto bylo 

nápravné opatření podle tohoto zákona uloženo. Rozhodnutí potvrdil i soud v 1. instanci. Druhou 

komplexní úpravou je transpozice směrnice v nepoužívaném zákoně o ekologické újmě. Rozsah 

působnosti zákona je zbytečně složitě definován, rozšíření odpovědnosti i na činnosti po právu je 



oslabeno liberačními důvody, oprávnění dotčené veřejnosti jsou oproti směrnici zásadně omezena, 

povinné finanční zajištění se vztahuje pouze na některé subjekty a je odloženo. Transpozice směrnice 

do samostatného zákona komplikuje rozhodování, podle kterého právního režimu se má postupovat.  

Ochrana veřejného zájmu při ztrátách na životním prostředí není v praxi řešena ani jedním 

z komplexních, průřezových předpisů. Ekologická újma je tedy v České republice výlučně 

napravována na základě jednotlivých složkových předpisů, kterých je jen v této práci rozebráno více 

než deset. Úprava je velmi stručná a strohá, odpovědnost se vztahuje na případy havárií a 

protiprávních činností. Odpovědnost je vždy objektivní, většinou bez v zákoně přímo uvedených 

liberačních důvodů. Odpovědné subjekty musí nést tři základní povinnosti: informační a vykonání 

preventivních (všeobecných i speciálních) a nápravných opatření. Nápravná opatření nejsou blíže 

upravena, což je zásadní nedostatek.  

De lege ferenda není potřebné přijímat nové zákonné předpisy. V soukromoprávní 

odpovědnosti je nezbytné lépe definovat odpovědný subjekt u subdodavatelských vztahů. Ve 

veřejnoprávní odpovědnosti by měla být podrobněji upravena nápravná opatření a oprávnění 

dotčené veřejnosti. Pro oba systémy je nezbytné lépe rozpracovat systém finančního zajištění 

odpovědnosti a jeho rozdělení do jednotlivých vrstev. 

 


