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Úvod(
"

Tato" práce" se" zabývá" právní" odpovědností" za" ztráty" v"oblasti" ochrany" životního"

prostředí." Je" strukturována" do" kapitol," které" korespondují" se" systémem," kterým" je" tato"
odpovědnost"řazena."V"první"kapitole"jsou"vysvětleny"základní"pojmy"a"je"zde"úvod"do"celé"
problematiky," včetně" jejího" historického" vývoje." Vzhledem" k"tomu," že" ochrana" životního"
prostředí"nelze"aplikovat"pouze"na"národní"úrovni"a"k"jejímu"úspěšnému"aplikování"je"třeba"
mezistátní" spolupráce," je" druhá" kapitola" zaměřena" na" spolupráci" v"nejširším" měřítku," a" to"
v"mezinárodním" právu." Ve" třetí" kapitole" postupuji" k"nižšímu" nadnárodnímu" celku" a" je" zde"
vysvětlena"problematika"v"Evropské"unii"a"jejích"právních"předchůdcích,"což"je"právo,"které"
výrazně" ovlivňuje" český" právní" řád," zároveň" komunitární" právo" hodně" dbá" na" ochranu"
životního" prostředí." Z"této" půdy" vzešla" také" řada" podstatných" dokumentů." Pátou" kapitolou"
začíná" vnitrostátní" úprava" České" republiky," konkrétně" občanskoprávní" odpovědností," která"
v"posledních"letech"zaznamenala"výrazné"změny,"proto"je"zde"obsažena"úprava"stará"i"nová,"
platná" od" roku" 2013" a" zmíněno" je" i" srovnání" obou" předpisů" tedy" starého" a" nového"
občanského" zákoníku." Šestá" kapitola" je" věnována" stále" ještě" mladému" odpovědnostnímu"
odvětví,"a"to"odpovědnosti"za"ekologickou"újmu,"tak"jak"byla"zakotvena"v"roce"1992,"kam"se"
vyvinula"v"průběhu"let,"a"jak"byla"ovlivněna"úpravou"evropskou."V"sedmé"kapitole"se"práce"
zabývá" odpovědností" deliktní," která" výše" zmíněné" systémy" doplňuje" zejména" po" represivní"
stránce." Předposlední" kapitola" je" věnována" problematice" historických" škod" neboli" starých"
ekologických"zátěží."Pozornost"toto"téma"poutá"především"proto,"že"je"stále"aktuální"a"práce"
rozebírá,"jak"k"takovým"škodám"došlo"a"tomu,"kdo"za"ně"nese"odpovědnost."V"poslední"části"
se" práce" snaží" přiblížit" právní" úpravu" na" Slovensku." V"závěru" své" poznatky," ke" kterým" jsem"
v"jednotlivých" kapitolách" dospěl" shrnuji" a" poskytuji" tak" svůj" názor" a" výsledky" mé"
několikaměsíční"práce."Během"této"práce"jsem"využil"k"čerpání"informací"řadu"publikací"z"per"
různých"autorů"i"kolektivů."Pomohly"mi"i"odborné"články"a"různé"internetové"portály,"které"
uvádím"v"seznamu"literatury"na"konci"práce."Téma"je"to"velice"zajímavé"a"podnětné."Vyvíjí"se"
již" dlouhá" léta," nicméně" i" přesto," že" se" již" několikrát" ukázalo," že" je" stav" místy" alarmující" a"
odpovědnost" v"této" oblasti" a" vůbec" celá" ochrana" životního" prostředí" je" potřeba" řešit" více,"
stále" se" setkává" se" značným" odporem" a" průtahy." Jde" zejména" o" tlaky" politické," jelikož"
ochrana" životního" prostředí" stále" není" tématem," které" voliče" oslovuje" tak," jak" by" mělo."
Mezinárodní"úmluvy,"které"mají"za"cíl"sjednotit"vnitrostátní"úpravy"a"postupy"jsou"státy"často"
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odmítány"pro"přílišné"omezování"a"zásahy"do"národních"právních"řádů."Můžeme"jenom"věřit,"
že" se" toto" téma" bude" ve" společnosti" probírat" více," a" to" dřív" než" bude" pozdě," jelikož" stav"
životního" prostředí" se" stále" zhoršuje" a" problémy" především" globálního" rázu" jsou" řešeny"
nedostatečně."Jako"autor"budu"rád,"když"k"tomu"tato"práce,"byť"jen"malým"dílem,"přispěje."
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1.! Institut(odpovědnosti(za(ztráty(na(životním(prostředí(
Vznik" právní" odpovědnosti" za" ztráty" na" životním" prostředí" by" se" v"nejširším" měřítku"
dal" stanovit" jako" okamžik," kdy" si" lidstvo" uvědomilo" závislost" vlastní" existence" na" příznivém"
životním" prostředí." Tento" sociální" aspekt," kdy" lidé" začali" přejímat" odpovědnost" za" změny" a"
jevy,"které"se"v"přírodě"dějí,"byl"zrodem"k"jejímu"právnímu"zakotvení."Výrazné"změny"začaly"
v"souvislosti" s"vývojem" moderních" technologií," poznáním" a" samozřejmě" i" válčením." Rozvoj"
průmyslu,"zvyšování"četnosti"dopravy"především"automobilové"a"letecké,"to"vše"mělo"vliv"na"
vysoký"nárůst"poškozování"životního"prostředí."Z"dlouhodobého,"plošného"hlediska"lze"uvést"
vyčerpávání"neobnovitelných"zdrojů,"mohutné"kácení"lesů,"neustálý"vzrůst"škodlivých"emisí"
ve"vzduchu"apod."„Vědci"tvrdí,"že"na"celkových"ztrátách"a"zátěžích"se"podílí"minimálně"stejně,"
v"některých" složkách" či" ukazatelích" dokonce" podstatně" více" než" zdroje" zjevné" (bodové,"
havarijní)“1" Těmito" havarijními" zdroji" jsou" různé" ekologické" katastrofy," kterých" se" ve" 20."
století" stalo" nespočetně." Příkladem" lze" uvést" londýnský" smog" (1952)," nehoda" v"italském"
Sevesu,"kde"unikly"chemické"látky"(1976),"nebo"havárie"mnoha"tankerů,"které"převážely"ropu"
(např." Amoco( Cadiz,( Exxon( Valdez)." Tou" největší" katastrofou" je" zcela" jistě" ta," která" se"
odehrála"26."dubna"1986"u"Černobylu,"kde"došlo"k"výbuchu"v"jaderné"elektrárně"a"do"ovzduší"
unikla" radioaktivita," která" pronikla" v"podstatě" na" celou" severní" polokouli." Všechny" tyto"
události" vedly" k"postupnému" zvyšování" ochrany" životního" prostředí." A" to" jak" regulace"
poškozování" a" opotřebovávání" okolí," tak" i" výraznému" zvýšení" zabezpečení" nebezpečných"
provozů,"jako"je"právě"jaderná"elektrárna,"chemické"podniky"nebo"nakládání"s"odpady."Bylo"
nutné" nehodám" předcházet," a" tak" bylo" vytvořeno" několik" systémů," které" k"tomu" měly"
napomáhat."V"mezinárodním"právu"se"tak"stalo"na"Konferencích"OSN"(r."1972"Stockholm"a"r."
1992" Rio" de" Janeiro)," kde" byly" zakotveny" základní" zásady" a" principy" při" ochraně" životního"
prostředí."Dále"se"to"projevilo"činností"samotných"států"a"různých"mezinárodních"organizací"
při"uzavírání"bilaterálních"či"multilaterálních"smluv."Důležitým"faktorem"je"zároveň"i"činnost"
Evropské" unie," která" výrazně" ovlivňuje" právní" řády" svých" členů," a" to" i" na" úseku" ochrany"
životního"prostředí."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Přesto" je" snaha" odpovědnost" v"tomto" úseku" řešit" poměrně" slabá," zejména"

z"politických"a"ekonomických"důvodů.

1.1! Základní*pojmy*
Nejprve"je"nutné"vymezit"základní"pojmy,"kterými"se"bude"práce"zabývat"dále."Jsou"to"
především:""
a)! Právní"odpovědnost"
b)! Životní"prostředí"
c)! Škoda"
d)! Ekologická"újma"
1.1.1! Právní"odpovědnost"

Právní" odpovědnost" je" pouze" jednou" z"mnoha" odpovědností" (vedle" například"
politické," morální," ústavní…)" a" je" tvořena" právy" a" povinnostmi" konkrétních" subjektů."
Odpovědnost" je" sekundárním" závazkem," který" nastává" porušením" závazku" primárního." Je"
tedy"nutné"nejprve"jasně"stanovit"povinnosti"subjektů,"které"jsou"v"podstatě"prevencí"vzniku"
ztrát" na" životním" prostředí." Tyto" povinnosti" vyplývají" subjektům" z"různých" právních" titulů."
Nejobecnější" povinností" je" zásada" neminem( leadere,( tedy" nikomu" neškodit." Obecná"
povinnost" pak" vyplývá" z"Listiny" základních" práv" a" svobod," kde" je" uvedeno," že" nikdo" nesmí"
ohrožovat"ani"poškozovat"životní"prostředí"nad"míru"stanovenou"zákonem."Další"povinnosti"
subjektům" vyplývají" ze" zákona" (tzv." povinnosti" ex( lege)," z"rozhodnutí" státních" orgánů" (tzv."
povinnosti" ex( actu)" nebo" ze" smlouvy" (tzv." povinnosti" ex( contractu)." Tyto" právní" tituly"
přikazují" případně" zakazují" určité" chování." Subjekty" jsou" poté" povinny" něco" činit" (například"
vykonávat" uložená" preventivní" opatření)," strpět" (například" nechat" vstoupit" na" vlastní"
pozemek" orgány" vykonávající" kontrolu)" nebo" zdržet" se" (například" nevstupovat" na" daná"
území)." Pro" jejich" účinné" působení" je" bezpodmínečně" nutné" tyto" zákazy/příkazy" explicitně"
vyjádřit" a" založit" tím" konkrétní" povinnosti" konkrétním" subjektům." „Správné" a" srozumitelné"
vymezení" povinností" subjektů" ve" vztahu" k"životnímu" prostředí" a" jejich" striktní" dodržování"
považuji"za"základní"nástroj"prevence"ztrát"na"životním"prostředí.“2"Pro"právní"odpovědnost"
za"ztráty"na"životním"prostředí"využívá"teorie"zkratku"ekologickosprávní"odpovědnost,"kterou"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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můžeme" dělit" na" deliktní" odpovědnost" a" odpovědnost" za" ztráty" na" životním" prostředí." Do"
odpovědnosti" deliktní" patří" podkapitoly" trestněprávní" odpovědnosti," tedy" postihované"
v"rámci"trestních"zákonů."Tam"jsou"taxativně"vyjmenované"skutkové"podstaty"trestných"činů."
A" dále" správněprávní" odpovědnost," kam" řadíme" takzvané" správní" delikty," tedy" protiprávní"
jednání" s"nižším" charakterem" nebezpečnosti," ale" přesto" postižitelné" (viz" kapitola" 6.)."
Odpovědnost" za" ztráty" na" životním" prostředí" zahrnuje" škody" na" životním" prostředí," které"
spadají"do"civilního"práva"(viz"kapitola"4.)"a"ekologickou"újmu,"která"spadá"pod"právo"veřejné"
(viz"kapitola"5.)."

"

1.1.2! Životní"prostředí"

"

Tento" pojem" byl" už" v"historii" definován" mnoha" různými" způsoby." Definice" se" liší"

především" tím," zda" zahrnují" i" umělé" prostředí" vytvořené" člověkem," tedy" hlavně" městské"
zástavby," kulturní" památky" a" společenské" vztahy." Pojem" životní" prostředí" je" v"českém"
právním"řádu"definován"v"§2"zákona"č."17/1992"Sb.,"o"životním"prostředí,"takto:"„Životním"
prostředím" je" vše," co" vytváří" přirozené" podmínky" existence" organismů" včetně" člověka" a" je"
předpokladem" dalšího" vývoje." Jeho" složkami" jsou" zejména" ovzduší," voda," horniny," půda,"
organismy," ekosystémy" a" energie.“3" Není" to" však" v"českém" právním" řádu" jediná" definice"
životního"prostředí,"další"je"obsažena"v"zákoně"č."276/2003"Sb.,"kde"je"však"definováno"pouze"
životní"prostředí"na"Antarktidě."Zde"je"ale"definice"velmi"podobná"té"první."České"vnitrostátní"
právo" tedy" umělé" prostředí" do" své" ochrany" nezahrnuje" a" soustředí" se" pouze" na" přírodní"
prostředí.""
V"rámci"mezinárodního"práva"stojí"za"zmínku"například"definice"přijatá"na"konferenci"
v"Tbilisi"v"roce"1977:"„Životní"prostředí"je"systém"složený"z"přírodních,"umělých"a"sociálních"
složek" materiálního" světa," jež" jsou," anebo" mohou" být" s"uvažovaným" organismem" ve" stálé"
interakci.“4"Tato"definice"naopak"s"umělými"složkami"počítá."Další,"a"to"poměrně"významnou"
definici," přináší" Luganská" úmluva" z"roku" 1993." Významná" je" především" proto," že" je" to"
definice"velmi"široká"(více"v"kapitole"2.)"
"

V"Evropském"právu"životní"prostředí"definováno"není."Informace"o"něm"se"objevují"v"

článku"čl."191"až"193"SFEU,"kde"je"uvedeno,"které"složky"spadají"pod"ochranu"práva"životního"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3

4

"Ustanovení"§2"zákona"č."17/1992"Sb.,"o"životním"prostředí,"ve"znění"pozdějších"předpisů."
"Deklarace"z"Mezivládní"konference"o"environmentální"výchově"v"Tbilisi,"v"roce"1977."
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prostředí." „Naopak" jak" vyplývá" z"čl." 114" odst." 5" a" čl." 153" SFEU," není" pod" pojem" životní"
prostředí"zahrnuto"prostředí"pracovní.“5"Nicméně"se"jedná"o"ustanovení,"která"nejsou"přímo"
vynutitelná."
1.1.3! Škoda"

"

Škoda"je"pojmem"především"občanskoprávním"a"je"chápána"jako"majetková"ztráta"na"

věci,"je"to"zároveň"první"pojetí"tohoto"pojmu,"ovšem"s"postupem"času"se"pojem"škoda"musel"
rozšířit" o" poškození" imateriální" (například" škoda" na" zdraví," anebo" právě" škoda" na" životním"
prostředí)."Materiální"škoda"je"velmi"snadno"vyjádřitelná"finančně"a"tím"lze"i"určit"způsob"a"
míru"odčinění."Škodu"na"zdraví"a"životním"prostředí"je"potřeba"chápat"šířeji,"není"tak"lehce"
kvantifikovatelná." Nový" občanský" zákoník" (zákon" č." 89/2012)" „nově" zavádí" pojmově" širší"
vymezení"škody,"tzv."újmu,"která"zahrnuje"jak"materiální"část"–"škodu,"tak"část"nemateriální"–"
nemajetkovou" újmu.“6" Hlavním" problémem" soukromoprávního" pojetí" škody" v"tomto" úseku"
jsou" nepostižitelné" oblasti." Jedná" se" především" o" případy," kdy" vlastník" poškozuje" svoji" věc,"
ale" zároveň" tím" poškozuje" životní" prostředí." V"rámci" občanského" práva" má" vlastník"
neomezené" panství" nad" věcí," může" tedy" věc" požívat," užívat," zcizit" atd.," ale" také" může" věc"
zničit." To" je" z"hlediska" ochrany" životního" prostředí" nepřijatelné," a" proto" byl" zaveden" i"
veřejnoprávní"institut"odpovědnosti"za"ekologickou"újmu."
1.1.4! Ekologická"újma"

Tento" pojem" dlouhá" léta" nebyl" obsažen" ani" v"právní" teorii." Škody" na" životním"
prostředí"byly"posuzovány"pouze"z"hlediska"soukromoprávního"podle"občanského"zákoníku."
Absence" této" úpravy" byla" předmětem" mnoha" publikací" a" pojem" ekologické" újmy" poprvé"
použil"profesor"Valér"Fábry"v"80."letech"20."století."Do"právního"řádu"se"pak"ekologická"újma"
dostala"v"90."letech"20."století."První"definice"je"obsažena"v"zákoně"č."17/1992"Sb."o"životním"
prostředí," v" §10" jako" „ztráta" nebo" oslabení" přirozených" funkcí" ekosystému," vznikající"
poškozením" jejich" složek" nebo" narušením" vnitřních" vazeb" a" procesů" v"důsledku" lidské"
činnosti.“7"Jedná"se"o"nejobecnější"definici"ekologické"újmy"v"českém"právním"řádu.""Druhá"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5

"DAMOHORSKÝ,"M."a"kol."Právo(životního(prostředí."3."vydání."Praha:"C."H."Beck,"2010,"s."
150."
6
"HORÁČEK,"Z."Nové(základní(východisko(soukromoprávní(odpovědnosti(za(škody(na(životním(
prostředí(–(příspěvek(do(diskuze(nad(tímto(tématem"in"JANČÁŘOVÁ,"I.,"VOMÁČKA,"V."
Odpovědnost"v"právu"životního"prostředí"1."vydání,"Brno:"Masarykova"univerzita,"2012,"s."36.""
7
"Ustanovení"§10"zákona"č."17/1992"Sb."o"životním"prostředí."
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definice" se" pak" vyskytuje" v"zákoně" č." 167/2008" Sb." o" předcházení" ekologické" újmě" a" o" její"
nápravě." Tímto" zákonem" byly" do" českého" práva" transponovány" směrnice" Evropské" unie,"
především"Směrnice"Evropského"parlamentu"a"Rady"č."2004/35/ES."Definici"ekologické"újmy"
tento" zákon" také" přejímá" z"této" směrnice," a" to" v" §" 2" písm." a)" dle" kterého" se" ekologickou"
újmou"rozumí"„nepříznivá"měřitelná"změna"přírodního"zdroje"nebo"měřitelné"zhoršení"jeho"
funkcí," která" se" může" projevit" přímo" nebo" nepřímo“8" a" dále" taxativně" vyjmenovává" složky,"
kterých" se" tato" změna" má" týkat." Jde" o" chráněné" druhy" volně" žijících" živočichů" a" planě"
rostoucích" rostlin," přírodní" stanoviště," podzemní" a" povrchové" vody," půdu" a" horniny."
K"jednotlivým"složkám"uvádí"i"kritéria"o"jakou"a"jak"velkou"změnu"se"musí"jednat.""

1.2! Vývoj*odpovědnosti*za*ztráty*na*životním*prostředí*
Jak"tento"institut"vznikl"bylo"řečeno"na"začátku"této"kapitoly."Jeho"právní"zakotvení"a"
nahlížení"na"něj"se"v"průběhu"let"měnilo,"a"to"díky"akademické"činnosti"různých"teoretiků"i"
legislativní" činnosti" na" všech" důležitých" úrovních" (mezinárodní," komunitární," vnitrostátní)."
Zpočátku"se"odpovědnost"v"životním"prostředí"hodnotila"pouze"jako"občanskoprávní"škoda,"
případně" jako" deliktní" odpovědnost." Jelikož" se" však" začal" vnímat" i" další" imateriální" rozměr"
těchto" škod," bylo" třeba" zavést" pojem" nový." Nejprve" se" používal" výraz" „společenská"
hodnota“,"kterou"měl"mít"například"živočich"nebo"rostlina,"v"80."Letech"20."století"poté"vznikl"
pojem"„ekologická"újma“,"jež"společně"s"civilněprávní"škodou"vytvořil"společně"pojem"ztráta"
na" životním" prostředí." Ekologická" újma" byla" v"roce" 1992" zakotvena" i" v"zákoně." Změny"
proběhly" i" v"řešení" takových" ztrát," a" to" od" ekonomického" k"ekologickému." Tedy" místo"
finančních"náhrad"se"začalo"používat"řešení"uvedení"do"původního"stavu,"případně"pokud"tak"
nebylo"možné,"tak"řešení"formou"kompenzačních"opatření."Postupem"času"se"přidávaly"další"
instituty,"které"celý"systém"zpřísnily."Například"zavedením"objektivní"odpovědnosti"v"určitých"
případech.""
"

Cílem" celé" úpravy" odpovědnosti" je" účelnější" ochrana" životního" prostředí," trvale"

udržitelný"rozvoj"a"v"neposlední"řadě"prevence"před"působením"ztrát"a"případná"spoluúčast"
škůdců" na" nápravách" ztrát" již" vzniklých," především" finanční." Větším" prohlubováním" celého"
systému" se" pomalými" kroky"přibližujeme" ideálnímu" stavu," cesta" je" ale" ještě" dlouhá.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Ustanovení"§2"písm."a)"zákona"č."167/2008"o"předcházení"ekologické"újmě"a"o"její"nápravě."
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2.! Odpovědnost, za, ztráty, na, životním, prostředí, v,mezinárodním,
kontextu,
Odpovědnost" za" ztráty" na" životním" prostředí" se" začala" více" řešit" v"mezinárodním"
prostoru" v"70." letech" 20." století." Pro" ochranu" životního" prostředí" je" vysoce" důležitá"
mezinárodní" spolupráce," protože" velká" část" ohrožení" životního" prostředí" má" přeshraniční"
charakter," kdy" různé" ekologické" situace" zasahují" více" států" najednou" a" pro" předcházení"
těmto"situacím,"případně"jejím"řešením,"je"kooperace"států"nutná."„Úlohou"mezinárodního"
práva" na" úseku" ochrany" životního" prostředí" je" vytvářet" minimální" společný" režim" ochrany"
jednotlivých" složek" životního" prostředí," a" to" zejména" tam," kde" tyto" složky" či" vlivy" zdrojů"
ohrožení"přesahují"hranice"států.“9"Tento"a"další"základní"principy"mezinárodní"odpovědnosti"
za" ztráty" na" životním" prostředí" byly" poprvé" zakotveny" na" Stockholmské" konferenci" v"roce"
1972"v"Deklaraci"OSN"zde"vydané."
Úprava" je" velmi" roztříštěná," jelikož" je" převážně" řešena" dvoustrannými" nebo"
vícestrannými" mezinárodními" smlouvami," tedy" v"různých" regionech" odlišně." Jednotlivé"
smlouvy"se"pak"kromě"různých"úprav"dle"oblasti,"kterých"se"týkají,"dají"dále"dělit"na"smlouvy"
upravující" dílčí" aspekty," případně" komplexní" problematiku" škod" na" životním" prostředí." Tyto"
právní" dokumenty" jsou" doplněny" obyčejovými" nepsanými" pravidly," které" mají" na" poli"
mezinárodního"práva"své"silné"zastoupení.""

2.1! Odpovědnost*států*
V"anglickém"překladu"je"pojem"odpovědnost"státu"používán"dvěma"různými"způsoby."
Prvním" překladem" je" „state% responsibility“" a" zahrnuje" odpovědnost" státu" za" protiprávní"
jednání," tedy" porušení" některého" z"mezinárodních" závazků." Druhým" je" pak" výraz"
„international% liability“," který" se" používá" v"případech" právem" nezakázaných" činností," tedy"
když"k"porušení"mezinárodního"práva"nedojde,"přesto"tu"odpovědnost"státu"existuje."Třetím"
a"v"mezinárodních"dokumentech"velmi"často"používaným"významem"je"navíc"i"odpovědnost"
států" ve" smyslu" primárního" závazku" zajistit," aby" k"poškozování" životního" prostředí" vůbec"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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nedocházelo" a" i" zde" se" používá" výraz" „responsibility“." V"tomto" smyslu" se" jedná" spíše" o"
povinnosti"států"něco"zajistit"nebo"vykonat.10"
2.1.1! Odpovědnost"států"za"protiprávní"jednání"–"state%responsibility%

"

Pravidla"pro"mezinárodní"odpovědnost"států"za"protiprávní"jednání"obecně"vyplývají"

z"dokumentu," který" vznikl" po" velmi" dlouhé" přípravě" na" půdě" OSN" v"rámci" Komise" pro"
mezinárodní" právo." Jedná" se" o" návrh" článků" o" odpovědnosti" států" a" vymezuje" základní"
principy." Státy" jsou" odpovědné" za" jednání," které" je" jim" přičitatelné," což" je" první" podmínka"
odpovědnosti."Jedná"se"v"podstatě"o"činnosti"úzkého"okruhu"subjektů,"které"se"přímo"podílí"
na" vládní" moci" v"daném" státě." Je" to" činnost" vyvíjená" jeho" orgány" a" dalšími" subjekty," které"
pod" stát" spadají." Problematické" je" to," že" většinu" škodlivých" protiprávních" činností" působí"
soukromé"osoby,"jejichž"jednání"se"státu"nepřičítá."„Nicméně"v"případě"přeshraničních"ztrát"
na" životním" prostředí" by" takové" jednání" soukromých" subjektů" stejně" bylo" –" co" se" týká"
odpovědnosti" států" –" většinou" kvalifikováno" jako" porušení" závazku" bdělosti" (due% diligence)"
jakožto" obecně" přijímané" zásady" mezinárodního" práva" životního" prostředí.“11" Druhou"
podmínkou" je" potom" porušení" určitého" závazku" státu" vyplývajícího" z"mezinárodního" práva."
Jistým"problémem"je"i"to,"že"mezinárodní"pravidla"jsou"často"stanovena"pouze"dokumenty,"
které"jsou"takzvanými"„soft"law“,"tudíž"jsou"pak"těžko"vynutitelné."„Přesto"se"i"v"MPŽP"může"
uplatnit"obecný"institut"odpovědnosti"státu"za"protiprávní"chování."Je"to"především"tam,"kde"
lze"státu"přičíst"buď"přímo"škodlivé"konání"jeho"státních"orgánů,"nebo"alespoň"opomenutí,"
zejm." zanedbání" konkrétní" povinnosti" prevence," která" vyplývá" z"řady" mezinárodních"
smluv.“12"Pokud"nedojde"k"některé"okolnosti"vylučující"protiprávnost,"kterou"může"být"vyšší"
moc," souhlas," sebeobrana," protiopatření," stav" nutnosti" (jinak" řečeno" krajní" nouze)" a" tíseň,"
dochází"k"dalším"navazujícím"povinnostem."První"z"nich"je"povinnost"ukončit"takové"jednání""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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a"poskytnout"záruky,"že"se"to"nebude"opakovat."Dále"jsou"zde"tři"možnosti"řešení"a"nápravy"
způsobené" ztráty." Nejprve" se" musí" zhodnotit," zda" lze" vše" uvést" do" stavu," který" tu" byl" před"
daným" porušením" práva." Tento" institut" se" nazývá" reparace" a" vždy" zde" bude" snaha" jej"
aplikovat"na"prvním"místě."V"případě,"že"reparace"není"dost"dobře"možná,"přistupuje"institut"
kompenzace," tedy" finanční" odškodnění" a" náhrada." Třetím" institutem" je" satisfakce," která" se"
uplatní"u"ztrát"imateriálních,"bude"se"jednat"například"o"omluvu"nebo"projevenou"lítost.""
"

Důležité"také"je,"který"stát"má"právo"požadovat"výše"zmíněné"postupy"po"státu,"který"

porušil" svůj" závazek." V"tomto" je" mezinárodní" právo" životního" prostředí" a" konkrétně" pak"
struktura" mnohostranných" smluv," které" tuto" oblast" pokrývají," mírně" odlišná" od" ostatních"
oblastí" mezinárodního" práva." Oprávněným" státem" bude" stát," který" byl" přímo" poškozen."
Ačkoliv" u" mnohostranných" smluv" je" obecný" zájem" všech" signatářských" států," aby"
k"poškozování" nedocházelo," v"případě" porušení" nemají" oprávnění" všechny," jako" je" tomu" u"
jiných"smluv,"například"v"oblasti"odzbrojení,"ale"pouze"ty,"které"byly"zasaženy.""
2.1.2! Odpovědnost"států"za"jednání"dle"práva"

"

„Jako"alternativa"k"odpovědnosti"státu"za"protiprávní"chování"se"jeví"možnost"založit"

odpovědnost" (liability)" na" základě" samostatného" vzniku" škody" na" životním" prostředí.“13"
Jedná"se"o"případy,"kdy"je"odpovědnost"absolutně"přičtena"státu"za"škody,"které"vznikly"na"
jeho"území."Stockholmská"deklarace"ve"svém"článku"21"uvádí"povinnost"státu"zabránit"vzniku"
škod"z"činností"v"jeho"jurisdikci"na"životním"prostředí"cizího"státu."Vzhledem"k"tomu,"že"tato"
deklarace" není" právně" závazná," nemá" tato" teorie" přílišnou" sílu." „Při" zkoumání" vývoje"
mezinárodní" odpovědnosti" za" škody" vzešlé" z"nezakázaných" činností" je" třeba" vzít" v"úvahu" i"
mimosmluvní" praxi" států" v"dané" oblasti," zejména" též" relevantní" kasuistiku“14" Případ," který"
značně"přispívá"právě"k"rozšíření"nauky"o"tomto"tématu,"je"Trail%Smelter.""
"

Jednalo"se"spor"mezi"Kanadou"a"USA."Na"Kanadském"území"stála"soukromá"továrna,"

která"do"ovzduší"vypouštěla"velké"množství"kouře"a"především"oxidu"siřičitého."Tyto"emise"
měly" tak" velký" dosah," že" poškodily" životní" prostředí" na" území" Spojených" států" amerických,"
konkrétně" lesy" a" pole" v"oblasti" řeky" Colombia." Spor" vyústil" ve" zřízení" mezinárodního"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"ŠTURMA,"P."Mezinárodní%odpovědnost%za%škody%v%mezinárodním%právu%životního%prostředí."
In"ŠTURMA,"P.,"DAMOHORSKÝ,"M.,"ONDŘEJ,"J.,"ZÁSTĚROVÁ,"J.,"SMOLEK,"M."Mezinárodní"
právo"životního"prostředí,"I."Část"(obecná),"1."Vydání,"Praha:"Eva"Rozkotová"–"IFEC,"2004,"s."
125."
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"Tamtéž"s."127."
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arbitrážního" tribunálu," který" v"roce" 1941" vydal" arbitrážní" nález," který" dal" základ" pro" výše"
zmíněný" článek" 21" Stockholmské" deklarace," když" stanovil," že" stát" nesmí" dovolit" užívat" své"
území"tak,"aby"vznikala"škoda"jinému"státu"(resp."majetku"a"osobám"na"jeho"území)."Byl"také"
založen" režim" monitorující" emise" a" povinnost" Kanady" platit" odškodné" v"případě," že" bude"
překročena" určitá" hranice." Existuje" mnoho" dalších" případů," kdy" byla" přeshraniční" škoda"
řešena"v"rámci"mimosmluvní"praxe"států."

2.2! Úmluvy*a*další*důležité*dokumenty*mezinárodního*práva*
V"druhé" polovině" 20." století" byla" přijata" řada" smluv" na" téma" mezinárodní"
odpovědnosti." Nejvýznamnější" z"nich" byly" smlouvy" upravující" jadernou" bezpečnost." V"této"
oblasti"se"nejvíce"angažovala"Mezinárodní"agentura"pro"atomovou"energii"(MAAE)"s"Vídeňská"
úmluva" o" občanskoprávní" odpovědnosti" za" jaderné" škody" –" r." 1963" a" dále" potom" OECD,"
v"jejímž" rámci" vznikla" Pařížská" úmluva" o" odpovědnosti" třetím" stranám" v"oblasti" jaderné"
energie" –" r." 1960." Další" významnou" oblastí" jsou" smlouvy" o" ochraně" moří" (např." Bruselská"
úmluva"o"občanskoprávní"odpovědnosti"za"škody"způsobené"znečištěním"ropnými"látkami"–
r." 1969)" a" a" smlouvy" o" odpadech" (Úmluva" o" kontrole" pohybu" nebezpečných" odpadů" přes"
hranice" států" a" jejich" zneškodňování" –" r." 1989" společně" s"Protokolem" o" odpovědnosti" a"
náhradě"škod"–"r."1999,"oboje"ujednané"v"Basileji.)"""

2.3! Luganská*úmluva*
Velmi" důležitým" dokumentem" v"oblasti" mezinárodní" ochrany" životního" prostředí,"
konkrétně" pak" odpovědnosti" za" škody" na" životním" prostředí," je" Úmluva" Rady" Evropy" o"
občanskoprávní" odpovědnosti" za" škody" způsobené" činnostmi" nebezpečnými" životnímu"
prostředí" uzavřená" 21." 6." 1993" v"Luganu" ve" Švýcarsku," podle" čehož" se" nazývá" zkráceně"
Luganská" úmluva." Tato" smlouva" je" unikátní" v"tom," že" je" to" jediný" mezinárodněprávní"
dokument,"který"se"zabývá"odpovědností"za"škody"na"životním"prostředí"komplexně."
2.3.1! Předmět"Luganské"úmluvy"

"„Jejím" cílem" je" zajistit" včasnou" a" odpovídající" kompenzaci" škod" způsobenou" činnostmi"
nebezpečnými" životnímu" prostředí," ale" současně" i" zabezpečit" prostředky" preventivního" a"

17"
"

nápravného" působení.“15" Obsahuje" vlastní" definici" pojmu" „škody" na" životním" prostředí“,"
která"je"širší"než"klasická"občanskoprávní."Zahrnuje"tyto"4"aspekty:"
1)"ztráta"života"nebo"poškození"lidského"zdraví,""
2)"ztráta"nebo"poškození"majetku,""
3)"škoda"nebo"ztráta"v"důsledku"zhoršení"stavu"životního"prostředí,""
4)"náklady"na"preventivní"nebo"nápravná"opatření"
Dále" definuje" i" pojem" životní" prostředí" a" opět" šířeji" než" obvyklé" definice." Vedle" klasické"
složky:""
-! přírodní"zdroje"jak"biotické,"tak"i"abiotické,"jako"je"vzduch,"voda,"půda,"fauna"a"flóra,"
včetně"interakce"mezi"těmito"činiteli,"
"totiž"zahrnuje"další"dvě"složky:"
-! majetek,"který"tvoří"část"kulturního"dědictví,"
-! charakteristické"znaky"krajiny."
Z"těchto"definic"lze"vyvodit"přesah"celé"Úmluvy"do"roviny"veřejnoprávní."Úmluva"se"vztahuje"
na" škody" způsobené" těmi" nejzávažnějšími" látkami" a" činnostmi," přičemž" ale" vynechává"
některé" oblasti," které" jsou" upraveny" samostatně" (přeprava" nebezpečných"nákladů," jaderné"
škody…)."Také"nezahrnuje"znečištění"menšího"rozsahu"a"ponechává"je"dílčím"úmluvám"nebo"
národním" předpisům." Luganská" úmluva" se" tak" týká" především" zacházení" s"nebezpečnými"
látkami," s"geneticky" modifikovanými" organismy," s"mikroorganismy" a" hospodaření" s"odpady."
Nebezpečné" látky" jsou" uvedeny" v"přílohách" Úmluvy" a" jsou" rozděleny" do" tří" skupin." V"první"
skupině" jsou" látky" konkrétně" vyjmenované," ve" druhé" jsou" vyjmenované" vlastnosti," které"
dané"látky"mají"a"třetí"nejobecnější"skupina"zahrnuje"látky,"které"představují"pro"člověka"či"
životní"prostředí"vážné"nebezpečí."Úmluva"se"řídí"zásadou"„od"kolébky"do"hrobu“"a"upravuje"
tak" nakládání" s"látkami" a" nesoustředí" se" na" provoz" podniků." Zahrnuje" tak" podstatně" větší"
část"celého"procesu"využívání"těchto"látek.16"
2.3.2! Odpovědnost"dle"Luganské"úmluvy"

"

Jedním" z"nejdůležitějších" institutů," které" Úmluva" zavádí," je" institut" objektivní"

odpovědnosti."Není"tedy"potřeba"zavinění."Velkým"přínosem"je"skutečnost,"že"pokrývá"škody"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"DAMOHORSKÝ,"Milan."Právní%odpovědnost%za%ztráty%na%životním%prostředí."Praha:"
Karolinum,"1999,"str."27."
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"DAMOHORSKÝ,"Milan."Právní%odpovědnost%za%ztráty%na%životním%prostředí."Praha:"
Karolinum,"1999,"str."27s29."
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vzniklé" různými" haváriemi," ale" zároveň" i" škody" způsobené" běžnou" provozní" činností."
„Odpovědnou"osobou"podle"Úmluvy"je"osoba,"která"řídí,"resp."vykonává"nebezpečné"aktivity,"
tj."takové,"při"kterých"se"nakládá"s"nebezpečnými"látkami,"a"to"v"době,"kdy"došlo"k"události,"
která" měla" za" následek" škodu.“17" Týkásli" se" škoda" skládky," odpovědným" je" provozovatel"
v"době" zjištění" škody," kterou" " skládka" způsobila." Spojuje" tedy" objektivní" odpovědnost"
v"případě" zacházení" s"nebezpečnými" látkami" s"jistou" mírou" profesionality," která" je"
vyžadována" od" provozovatelů" takových" činností." Nicméně" zde" objektivní" odpovědnost"
nepůsobí"absolutně."V"čl."8"Úmluvy"je"pět"liberačních"poměrně"úzkých"důvodů,"pro"které"se"
může" provozovatel" zbavit" odpovědnosti." Důkazní" břemeno" však" nese" provozovatel" sám"
(případně"více"provozovatelů"společně"a"nerozdílně,"pokud"škoda"vznikla"ve"více"zařízeních)"
a"musí"tedy"dokázat,"že"ke"škodě"došlo"v"důsledku:"
1)! válečné" události," nepřátelské" vojenské" akce," občanské" války," povstání" nebo"
přírodního"jevu"výjimečné,"nevyhnutelné"nebo"nepřekonatelné"povahy"
2)! činu"vykonaného"třetí"stranou"s"úmyslem"způsobit"škodu"
3)! nutného"splnění"určitého"příkazu"nebo"nařízeného"opatření"veřejného"orgánu"
4)! způsobení" škody" znečištěním," jehož" úroveň" je" v"daných" místních" okolnostech"
přijatelná"
5)! způsobení"škody"nebezpečnou"činností"podniknutou"v"mezích"zákona"v"zájmu"osoby,"
která"škodu"utrpěla18"
K"objektivní" odpovědnosti" přidává" Úmluva" ještě" další" prvek," a" to" institut" povinného"
finančního" zajištění." Konkrétní" provedení" nechává" smluvním" stranám," aby" tak" provedly"
v"rámci"národních"řádů"tam,"kde"se"to"jeví"jako"vhodné.""
2.3.3! Přístup"k"informacím"a"princip"veřejnosti"

Dalším" významným" prvkem," jenž" Úmluva" zavádí," je" poměrně" široký" přístup"
k"informacím," který" je" zde" chápán" ve" vícero" smyslech." Především" se" jedná" o" přístup"
k"informacím," jež" mají" a" poskytují" veřejné" orgány" (například" o" stavu" životního" prostředí,"
výsledky"různých"měření,"apod.),"k"nimž"by"měl"dle"čl."14"odst."1"Úmluvy"mít"přístup"každý."
Samozřejmě" tak" neplatí" bezvýjimečně" a" v"čl." 14" odst." 2" jsou" vyjmenovány" případy," kdy" tak"
státy" mohou" znemožnit" sdělení" informací." Jedná" se" například" o" důvěrné" a" utajené" jednání"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

17

18

"Tamtéž,"str."29."
"Tamtéž."
19"

"

veřejných" orgánů," utajení" osobních" údajů," obchodní" a" duševní" tajemství" a" další." Povinnost"
sdělovat"informace"mají"i"provozovatelé."Kterýkoliv"z"nich"se"tak"může"soudně"domáhat,"aby"
mu" provozovatel" poskytl" informace," které" by" mohl" potřebovat" k"prokázání" vzniku" škody."
Ohledně"účasti"širší"veřejnosti"dává"Úmluva"další"práva"sdružením"a"nadacím,"i"když"v"daném"
případě" nejsou" poškozenou" stranou," přesto" mají" možnost" požadovat" zákaz" nebezpečné"
činnosti," požadovat" nařízení" provozovateli," aby" přijal" potřebná" nápravná" nebo" prevenční"
opatření"nebo"obnovení"původního"stavu."
"

Úmluva"zavádí"subjektivní"promlčecí"lhůtu"k"uplatnění"nároku"3"roky"ode"dne,"kdy"se"

žalobce" o" škodě" dozvěděl," nebo" se" dozvědět" mohl." Objektivní" lhůta," která" trvá" od" prvního"
dne"po"ukončení"škodné"události,"je"stanovena"na"30"let.""
2.3.4! Proces"přijímání"a"ratifikace"Luganské"úmluvy"

"

Luganská" úmluva" vznikla" po" letech" příprav" na" půdě" Rady" Evropy." Cíl" byl" poměrně"

ambiciózní,"a"to"vytvořit"ucelený"odpovědnostní"systém"za"ztráty"na"životním"prostředí."Od"
června" roku" 1993," kdy" byla" předložena" k"podpisu" a" ratifikaci" členským" státům," ji" však"
podepsalo" pouhých" devět" členů" (Finsko," Island," Itálie," Kypr," Lichtenštejnsko," Lucembursko,"
Nizozemí," Portugalsko" a" Řecko)" a" neratifikoval" ji" ani" jeden." Vzhledem" k"tomu," že" čl." 32"
Úmluvy"dává"jako"podmínku"vstupu"v"platnost,"aby"tři"signatářské"státy,"z"nichž"alespoň"dva"
jsou" členské" státy" Rady" Evropy," vyjádřily" svůj" souhlas" být" smlouvou" vázán," nevstoupila"
Luganská" úmluva" nikdy" v"platnost." Důvodů," proč" byla" většinou" států" odmítnuta," je" vícero."
Některé" státy" odmítají" vymezení" pojmů" škoda" a" nebezpečné" látky" jako" příliš" široké," dalším"
vadí"dlouhá"objektivní"lhůta,"povinné"finanční"zabezpečení,"princip"vázanosti"celého"systému"
na"látky"a"nikoliv"na"zařízení19"a"další."Hlavními"odpůrci"jsou"Velká"Británie,"Německo,"Dánsko"
a"Irsko,"které"považují"Úmluvu"za"příliš"omezující."Naproti"tomu"Norsko"prohlásilo,"že"by"pro"
ně" podepsání" bylo" krokem" zpět," jelikož" jejich" systém" už" je" dál." Podporu" Úmluva" nedostala"
ani"ve"východní"části"Evropy,"a"to"ani"v"České"republice20."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Pozn:"Naproti"tomu"prof."Damohorský"považuje"za"logickou"právě"vázanost"na"nebezpečné"
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2.3.5! Závěr"k"Luganské"úmluvě"

"

Luganská" úmluva" přinesla" poměrně" nové" a" nadčasové" prvky," především" objektivní"

odpovědnost,"právo"na"informace,"nové"a"širší"vymezení"pojmů"škoda"a"životní"prostředí"a"
další." Setkala" se" sice" s"poměrně" velkým" odporem," ale" přestože" byla" vytvořena" již" před" více"
než" dvaceti" lety" a" nikdy" nevstoupila" v"platnost," je" stále" velmi" důležitým" dokumentem"
mezinárodního" práva" životního" prostředí," jelikož" její" obsah" sloužil" jako" předloha" a" zdroj"
inspirace"pro"mnohé"další"dokumenty."Do"českého"právního"řádu"se"některé"instituty"z"této"
Úmluvy""

2.4! Shrnutí*odpovědnosti*v*mezinárodním*právu*
Odpovědnost" za" ztráty" na" životním" prostředí" je" v"mezinárodním" právu" naprosto" nezbytná"
pro" účelnou" ochranu" životního" prostředí" po" celém" světě." Dlouhá" léta" se" řešila" pouze" v"
mimosmluvní" praxi" států" a" precedentů" vznikajících" na" základě" arbitrážních" sporů." Smluvní"
odpovědnost" se" vyvíjí" přibližně" od" 70." let" 20." století" (Stockholmská" deklarace" a" první"
zakotvení" obecné" odpovědnosti" států)." Od" té" doby" vzniklo" velké" množství" dvou" či"
vícestranných" úmluv" a" různé" systémy." Dělit" je" můžeme" především" na" mezinárodní"
odpovědnost"(států)"a"civilní"odpovědnost"(provozovatelů)."Jednou"z"nejvýznamnější"úmluv"
je" Luganská" úmluva" z"roku" 1993," která" přinesla" nové" instituty" a" přestože" nevstoupila"
v"platnost," je" dodnes" inspirací" pro" další" vývoj" tohoto" odvětví" mezinárodního" práva,"
evropského"práva"i"pro"vnitrostátní"právní"řády."

21"
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3.! Odpovědnost,za,ztráty,na,životním,prostředí,v,Evropském,právu,
Ochrana"životního"prostředí"je"v"Evropských"společenstvích"velmi"zásadním"tématem."
Zároveň" v"této" oblasti" práva" výrazně" ovlivňuje" vnitrostátní" předpisy" svých" členských" států."
Stejně"jako"v"mezinárodním"právu,"tak"i"zde"se"začala"ochrana"životního"prostředí"formovat"
v"70." letech" 20." století." I" v"tomto" případě" byly" hlavním" hybatelem" ekologické" katastrofy,"
k"nimž"došlo"v"různých"částech"Evropy."Za"zmínku"stojí"nehoda"chemické"továrny"v"roce"1976"
v"Itálii" u" města" Seveso," kdy" do" ovzduší" unikl" nebezpečný" plyn" dioxin," nebo" požár" v"továrně"
Sandoz" u" Basileje," který" zapříčinil" rozsáhlé" znečištění" řeky" Rýn" v"roce" 1986." Co" se" týče"
odpovědnosti" za" škody," ta" se" začala" řešit" začátkem" 90." let" 20." století." Katastrofou," která"
nejvíce"přispěla"k"přijetí"zatím"nejdůležitějšího"dokumentu"na"půdě"Evropské"unie"(směrnice"
o" odpovědnosti" za" škody" na" životním" prostředí)," byla" havárie" ropného" tankeru" Prestige" u"
španělskosfrancouzského"pobřeží"v"roce"2002.""

3.1! Zelená)listina)
Prvním"dokumentem,"který"odstartoval"diskuzi"o"odpovědnosti"za"škody"na"životním"
prostředí" v"Evropské" unii," byla" tzv." Zelená" listina" „Green* Paper“" z"roku" 1993" „týkající" se"
budoucí" právní" úpravy" nápravy" škod" na" životním" prostředí" jako" první" stádium" případné"
komunitární"legislativy.“21"Tento"dokument,"vydaný"v"přibližně"stejném"časovém"období"jako"
byla"Luganská"úmluva,"měl"za"úkol"především"vyvolat"diskuzi"k"otázkám,"jež"obsahoval,"jako"
například"jaký"druh"odpovědnosti"zvolit,"zda"subjektivní"či"objektivní,"dále"liberační"důvody,"
důkazní"břemena"atd."Zmíněna"je"zde"i"možnost"kolektivní"úhrady"škod,"což"je"systém,"kdy"na"
základě"poplatků"a"jiných"pravidelných"plateb"plynou"prostředky"do"fondu,"ze"kterého"jsou"
aktuální"i"dlouhodobé"škody"následně"hrazeny.22"

3.2! Bílá)listina)
Velice" dlouhá" a" kontroverzní" diskuze" vyústila" 9." února" 2000" přijetím" tzv." Bílé" listiny"
„White*Paper“"o"ekologickosprávní"odpovědnosti."Ta"měla"představovat"jakousi"druhou"fázi"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

21

"Stejskal,"V.:"Právní"odpovědnost"za"škody"na"životním"prostředí"v"Evropské"unii."In"Smolek,"
M.,"Stejskal"V.:"Právo"životního"prostředí"a"jeho"prosazování,"AUC"1/2005,"s."149."
22
"DAMOHORSKÝ,"Milan."Právní*odpovědnost*za*ztráty*na*životním*prostředí."Praha:"
Karolinum,"1999,"str."37."
22"
"

procesu" přijímání" komunitární" úpravy." „Tento" typ" dokumentu" je" možná" srovnatelný"
s"návrhem" věcného" záměru" zákona" při" tvorbě" české" legislativy." Cílem" tohoto" dokumentu"
bylo" především" důkladné" rozvedení" principu" „znečišťovatel" platí“," jednoho" z"klíčových"
environmentálních" principů" Smlouvy" o" Evropské" unii," pro" jeho" budoucí" aplikaci" na" úseku"
environmentální"odpovědnosti.“23"Bílá"listina"zavádí"nové"dělení"kategorií"ekologických"škod."
Kromě" klasické" škody" na" zdraví" a" majetku" osob" se" zmiňuje" navíc" o" kontaminaci" lokalit" a"
škodu" na" biodiverzitě." Především" druhá" kategorie" významně" souvisí" s"územími" v"rámci"
soustavy" NATURA" 2000" a" druzích" a" stanovištích" chráněnými" v"rámci" evropských" směrnic" o"
ptácích"a"stanovištích."Některé"další"problematické"otázky,"o"kterých"se"diskutovalo,"zde"byly"
vyřešeny." Například" jako" právní" formu" chystaného" předpisu" Evropská" komise" zvolila"
rámcovou" směrnici." Stále" však" zůstávaly" sporné" části," jež" byly" nadále" předmětem" diskuze."
Nejvýznamnější" z"nich" byla" otázka" zařazení" tzv." historických" škod" nebo" otázka" důkazního"
břemene." První" pracovní" verze" směrnice" vznikla" v"červenci" 2001" na" Generálním" ředitelství"
pro"životní"prostředí"při"EK,"následovalo"připomínkování"řady"subjektů,"především"členských"
států,"kterým"nejvíce"vadila"absence"občanskoprávní"odpovědnosti"a"již"zmíněné"historické"
škody."Vše"vyústilo"předložením"návrhu"směrnice"Evropského"parlamentu"a"Rady"EU"v"lednu"
2002."

3.3! Principy)Směrnice)o)ekologicko<právní)odpovědnosti)
Směrnice* Evropského* parlamentu* a* Rady* 2004/35* ES* o* ekologickoHprávní*
odpovědnosti*s*ohledem*na*prevenci*a*náhradu*škod*na*životním*prostředí"byla"vydána"jako"
výsledek" přibližně" desetileté" diskuze." Zdrojem" a" inspirací" byly" dříve" nepříliš" úspěšné"
dokumenty"jako"návrh"směrnice"o"odpovědnosti"za"škody"způsobené"odpadem"z"roku"1989"
nebo"Luganská"úmluva."Hlavní"kritika"se"z"řad"členských"států"snesla"na"fakt,"že"ve"směrnici"
chybí"občanskoprávní"úprava"odpovědnosti"za"škody"a"rovněž"také"absence"tzv."historických"
škod." Hlavními" principy," na" nichž" byla" směrnice" založena," jsou" principy" prevence" a"
„znečišťovatel" platí“." Druhý" zmíněný" je" zároveň" jedním" ze" základních" principů" práva"
životního"prostředí"celé"Evropské"unie."„Základní"zásadou"této"směrnice"je,"že"provozovatel,"
jehož" činnost" způsobila" škodu" na" životním" prostředí" nebo" bezprostřední" hrozbu" takové"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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škody," je" finančně" odpovědný.24" Cílem" je" přimět" provozovatele," aby" změnou" postupů" a"
různými"opatřeními"šetřili"životní"prostředí,"a"tím"se"finanční"odpovědnosti"vyhnuli."
I" tento" dokument" má" vlastní" vymezení" pojmů," a" to" hned" ve" článku" 2." První" dva"
odstavce" tohoto" článku" definují" pojem" škody," který" tato" směrnice" pojímá" lehce" odlišně,"
jelikož" kromě" materiální" stránky" zahrnuje" i" stránku" imateriální." „Škoda" je" chápána" obecně"
podle"čl."2"odst."2"jako"určitelná"nastalá"ztráta"na"přírodních"zdrojích"nebo"poškození"funkce"
přírodních"zdrojů,"kterou"je"možno"přímo"nebo"nepřímo"určit.“25"Kromě"toho"však"musí"být"
škoda"pro"účely"této"směrnice"způsobena"na"jedné"ze"složek"vyjmenovaných"v"článku"2"odst."
1"písm."a)sc)."Jedná"se"o:"
a)! škodu"na"chráněných"druzích"a"stanovištích"
b)! škodu"na"vodě26"
c)! kontaminaci"půdy,"která"je"nebezpečná"pro"lidské"zdraví."
3.3.1! Subjekty"

„Subjektem" odpovědnosti" je" podle" čl." 3" odst." 1" písm." a)," b)" směrnice" č." 2004/35/ES"
některý" z"provozovatelů" činností" vyjmenovaných" v"příloze" III." k"této" směrnici," přičemž"
odpovědnost" vzniká" nejen" při" způsobení" škody" na" životním" prostředí," ale" také" za" ohrožení"
životního" prostředí" vznikem" takové" škody.“27" Subjekty" uvedené" v"této" příloze" nesou"
objektivní" odpovědnost," přičemž" jsou" zde" možnosti" liberace." Je" zde" však" i" možnost"
odpovědnosti"subjektivní,"kde"je"třeba"zavinění,"a"to"u"subjektů"nezahrnutých"v"této"příloze,"
tedy" pokud" jde" o" škodu" na" chráněných" druzích" a" přírodních" stanovištích." Dalším" možným"
subjektem"je"třetí"strana"a"poslední"možností"je"i"stát.""
3.3.2! Preventivní"a"nápravná"opatření"a"lhůty"pro"jejich"uplatnění"

Tyto" dva" instituty" mají" zajistit" předcházení" poškozování" životního" prostředí" a"
v"případě," že" k"poškození" již" došlo," tak" k"jeho" pokud" možno" co" největší" nápravě."
Preventivními" opatřeními" se" zabývá" článek" 5." Vykonává" je" provozovatel," na" základě"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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povinnosti" směrnicí" předpokládanou," a" to" v"případě," že" škoda" ještě" nevznikla," ale" hrozí," že"
nastane." Kromě" toho" lze" v"národní" úpravě" navíc" stanovit" povinnost" informovat" příslušný"
úřad"v"případě,"že"preventivní"opatření"provozovatele"nestačí."Příslušný"úřad"může"podle"čl."
5" odst." 3" písm." a)," b)," c)" nebo" d)" vykonávat" tato" oprávnění" vztahující" se" k"preventivním"
opatřením:" vůči" provozovateli" požadovat" informace," požadovat" po" něm" provedení"
preventivních"opatření,"dávat"mu"pokyny,"případně"může"příslušný"úřad"preventivní"opatření"
učinit"sám,"a"to"především"v"případech,"kdy"se"nedaří"zjistit"provozovatele"nebo"provozovatel"
provedl"opatření"nedostatečně.28"Nápravná"opatření"jsou"zahrnuta"v"článku"6"a"7"směrnice"a"
i" v"tomto" případě" má" mít" pravomoci" příslušný" úřad." Rozhoduje," která" nápravná" opatření"
budou"provedena"a"zda"je"provede"sám"nebo"ve"spolupráci"s"odpovědným"provozovatelem."
Náklady"preventivních"i"nápravných"opatření"má"nést"odpovědný"provozovatel,"který"
se"nezbavil"odpovědnosti"na"základě"liberačních"důvodů"ve"směrnici"uvedených."Ve"směrnici"
jsou" uvedeny" dva" obligatorní" důvody," které" státy" musí" reflektovat" ve" svých" předpisech"
(zaprvé" pokud" škodu" způsobila" třetí" strana" a" provozovatel" provedl" vše," aby" k"ní" nedošlo" a"
zadruhé" pokud" provozovatel" postupoval" podle" pokynů" příslušného" úřadu)" a" dále" zde" jsou"
dva"důvody"fakultativní,"které"státy"mohou,"ale"nemusí,"ve"svých"předpisech"stanovit.""
Lhůty" pro" uplatnění" nároků" vůči" provozovateli" jsou" stanoveny" obdobně" jako"
v"Luganské"úmluvě"poměrně"dlouhé."Subjektivní"promlčecí"lhůta"je"stanovena"na"pět"let"od"
zjištění" odpovědné" osoby," objektivní" lhůta," která" běží" od" chvíle," kdy" událost" nastala," je"
stanovena"na"třicet"let.""
3.3.3! Finanční"zajištění"

Směrnice"počítá"i"s"možností"finančního"zajištění,"jak"uvádí"v"čl."14"odst."1.:"„Členské"
státy" přijmou" opatření" k"podpoře" rozvoje" nástrojů" finančního" zajištění," včetně" finančních"
mechanismů" v"případě" platební" neschopnosti," a" trhů" prostřednictvím" vhodných"
hospodářských"a"finančních"subjektů,"a"umožní"tak"provozovatelům"využití"finančních"záruk"
na"pokrytí"jejich"závazků"podle"této"směrnice.“29"Což"v"praxi"znamená,"že"nejčastější"formou"
je" systém" pojištění" a" je" to" jeden" z"nejvýznamnějších" institutů," který" tato" směrnice" zavádí."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Způsob," jakým" zajištění" bude" možné" provést," však" nechává" na" členských" státech" a" jejich"
transpozičních"předpisech.""
3.3.4! Transpozice"do"vnitrostátních"předpisů"členských"států"

"

Směrnice" byla" přijata" dne" 21." dubna" 2004" a" termín," do" kterého" měla" být" členskými"

státy" transponována," byl" stanoven" na" 30." dubna" 2007." Pouze" čtyři" státy" (Lotyšsko," Litva,"
Itálie,"Maďarsko)"však"tento"termín"splnily."Řada"dalších"tak"učinila"jen"s"mírným"zpožděním.""
Proti"několika"státům"bylo"zahájeno"řízení"a"proti"sedmi"z"nich"byl"dokonce"vydán"rozsudek"
Evropského"soudního"dvoru."Česká"republika"Směrnici"transponovala"zákonem"č."167/2008"
Sb."o"předcházení"ekologické"újmě"a"o"její"nápravě,"který"nabyl"účinnosti"17."srpna"2008"(viz"
níže)."

3.4! Judikatura)ESD)/)Soudního)dvoru))EU)
Směrnice"2004/35/ES,"kterou"se"zabývá"práce"v"předchozích"bodech"této"kapitoly,"se"
týkala"i"některá"rozhodnutí"Evropského"soudního"dvoru"(dnes"již"Soudní"dvůr"EU)."Zcela"jistě"
významným"je"poté"rozhodnutí"spojených"věcí"Cs378/08,"Cs379/08,"Cs380s08."Žalobkyněmi"
zde"byly"tři"společnosti"podnikající"v"petrochemickém"průmyslu"(Raffinerie*Mediterranee*SpA*
(ERG),*Syndia*lSpA,*Polimeri*Europa*SpA),"kterým"bylo"sicilskými"úřady"uloženo"nápravné"
opatření"k"odstranění"škod"na"mořském"dně."Jejich"námitka"směřovala"k"faktu,"že"úřady"
neprovedly"dostatečné"dokazování"a"spojily"tyto"společnosti"s"poškozením"pouze"na"základě"
faktu"blízkosti"místa"jejich"činnosti"a"místa"škody."Evropský"soudní"dvůr"však"stanovil"
významný"precedens,"když"rozhodl,"že"tuto"domněnku"lze"použít,"ačkoliv"by"neměla"být"
jedinou"a"orgány"by"měly"mít"i"jiné"důkazy,"kterými"ji"mohou"podložit."Při"zapojení"více"
provozovatelů"je"také"třeba,"aby"určil"každému"míru,"kterou"se"na"znečištění"podílel."Důkazní"
břemeno"poté"je"na"znečišťovatelích,"aby"prokázali,"že"na"výsledek"neměla"jejich"činnost"vliv."
Evropský"soudní"dvůr"tím"správním"orgánům"ulehčil"dokazování."
Zajímavý"rozsudek"zazněl"v"nedávné"době"ve"věci"Cs104/17"(Cali*Esprou),"kdy"Soudní"
dvůr"EU"rozhodl,"že"vnitrostátní"poplatky"za"vznik"obalových"odpadů"lze"uložit"i"

26"
"

společnostem,"které"nakupují"a"následně"prodávají"výrobky,"aniž"by"zasahovaly"právě"do"
obalových"materiálů."Dle"SD"EU"i"ony"přispívají"ke"vzniku"odpadů.30"

3.5! Shrnutí)
Evropské"právo"je"významným"právním"systémem,"který"v"oblasti"životního"prostředí"
velmi" výrazně" ovlivňuje" své" členské" státy." Odpovědností" za" škody" na" životním" prostředí" se"
zabývá" již" dlouhou" řadu" let" a" má" za" sebou" vývoj," který" spočíval" především" v"dlouholeté"
diskuzi"o"jednotlivých"ustanoveních"a"institutech."Nejvýznamnějším"dokumentem,"jenž"v"této"
oblasti"Evropská"unie"přijala,"je"Směrnice"Evropského"parlamentu"a"Rady"2004/35/ES"ze"dne"
21."dubna"2004,"která"je"založena"na"principech"prevence"„znečišťovatel"platí“"a"objektivní"
odpovědnosti." Dále" zavádí" několik" nových" institutů," například" finanční" zajištění," jehož"
konkrétní"podobu"však"nechává"v"dispozici"členským"státům."Tato"směrnice"byla"do"českého"
právního"řádu"transponována"zákonem"č."167/2008"Sb."o"předcházení"ekologické"újmě"a"o"
její"nápravě."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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4.! Občanskoprávní0odpovědnost0za0škody0na0životním0prostředí0
Ztráta"na"životním"prostředí"je"společné"označení"jak"pro"škodu"na"životním"prostředí,"
tedy" myšleno" věcnou" materiální" ztrátu," která" má" spíše" soukromoprávní" charakter," tak" pro"
ekologickou" újmu," která" má" charakter" veřejnoprávní." „Občanské" právo" chápe" škodu" jako"
ekonomickou"kategorii"značně"širokého"dosahu."Škodou"může"tudíž"být"jen"majetková"újma,"
přičemž"opačně"to"nemusí"platit.“31"

4.1! Občanskoprávní)odpovědnost)za)škodu)dle)OZ)40/1964)Sb.)
Podle"staré"úpravy"občanského"zákoníku"z"roku"1964,"byla"odpovědnost"chápána"jako"
sekundární" povinnost," která" vzniká" při" porušení" povinnosti" primární." Na" tom" tedy" byla"
založena"jak"právní"teorie,"tak"i"praxe."
Funkce" občanskoprávní" odpovědnosti" byly" dle" starého" zákoníku" preventivní,"
reparační" a" satisfakční." Obecnou" prevenční" klauzuli" obsahoval" §415" kdy" „každý" je" povinen"
počínat"si"tak,"aby"nedocházelo"ke"škodám"na"zdraví,"na"majetku,"na"přírodě"a"na"životním"
prostředí.“32"
4.1.1! Obecná"odpovědnost"za"škodu"

"

V" občanském" zákoníku" byla" obecná" odpovědnost" za" škodu" upravena" v" §420" a" násl."

V"tomto" ustanovení" (§420)" byla" ta" nejobecnější" úprava," která" zahrnovala" škodu," jež" byla"
způsobena"zaviněným"protiprávním"úkonem,"tedy"porušením"nějaké"právní"povinnosti."Toto"
ustanovení" se" používalo" jako" obecné," a" to" v"případě," že" se" nedalo" použít" jiné" ustanovení"
zákoníku,"které"bylo"vůči"tomuto"zvláštní."§420"odst."2"se"zabýval"odpovědností"právnických"
osob,"jimž"se"přičte"jednání"osob,"které"ji"použili"při"její"činnosti."§420"odst."3"dává"možnost"
se" zbavit" odpovědnosti," pokud" daná" osoba" prokáže," že" škodu" nezavinila." Vedle" toho" do"
obecných"ustanovení"spadala"i"škoda"způsobená"provozní"činností."
4.1.2! Odpovědnost"za"škodu"způsobenou"provozní"činností"

"

Odpovědnost"za"škodu"z"provozní"činnosti"je"institut"občanského"práva,"který"je"pro"

ochranu"životního"prostředí"velmi"významný."Tento"pojem"sice"OZ"nedefinoval,"ale"stanovil"v"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"DAMOHORSKÝ,"Milan."Právní'odpovědnost'za'ztráty'na'životním'prostředí."Praha:"
Karolinum,"1999,"str."51."
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"Ustanovení"§415"zákona"č."40/1964"Sb.""
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§420a"jeho"typové"znaky,"které"musí"mít,"aby"takové"ustanovení"bylo"naplněno."Škoda"tedy"
měla"být"„způsobena"
a)! činností,"která"má"provozní"povahu,"nebo"věcí"použitou"při"činnosti"
b)! fyzikálními,"chemickými"nebo"biologickými"vlivy"provozu"na"okolí"
c)! oprávněným"prováděním"nebo"zajištěním"prací,"jimiž"je"způsobena"jinému"škoda"
na" nemovitosti" nebo" je" mu" podstatně" ztíženo" nebo" znemožněno" užívání"
nemovitosti“33"
Toto" vymezení" však" není" přesné." „Důvodem" jsou" zejména" nepříliš" pregnantní" formulace,"
vzájemný"překryv"jednotlivých"případů,"někdy"i"tautologické"vymezení"[provozní"činnosti"je"
činnost"mající"provozní"povahu].“34"Liberace"měla"dvě"varianty."Zaprvé"bylo"možné"se"zbavit"
odpovědnosti"prokázáním,"že"škodu"způsobila"neodvratitelná"událost"(a"to"ani"vynaložením"
veškerého"očekávatelného"úsilí),"která"nemá"původ"v"provozu."Druhým"liberačním"důvodem"
je"způsobení"škody"jednáním"poškozeného."
4.1.3! Zvláštní"případy"odpovědnosti"

"

Pro"případ,"že"nějaké"jednání"kromě"ustanovení"o"obecné"odpovědnosti"naplnilo"ještě"

další"kritéria,"existovaly"zde"ještě"zvláštní"skutkové"podstaty."Pro"ochranu"životního"prostředí"
bylo"podstatné"především"ustanovení"o"odpovědnosti"za"škodu"způsobenou"provozem"zvlášť"
nebezpečným"(§432)."Zákonná"definice"provozu"zvlášť"nebezpečného"neexistovala,"nicméně"
z"teorie" i" praxe" (hlavně" z"judikatury)" se" definice" vytvořila." Jednalo" se" o" činnost," která"
zahrnovala" technické" prostředky," nebezpečné" látky" a" suroviny" nebo" přírodní" síly," které" se"
nedají"plně"kontrolovat"a"ovládat"s"přihlédnutím"ke"stavu"vědy"a"techniky"dané"doby,"a"to"ani"
zachováním" veškerého" očekávaného" úsilí" a" opatrnosti." Zákonné" ustanovení" bylo" poměrně"
stručné"a"odkazovalo"na"úpravu"druhého"podstatného"ustanovení"o"odpovědnosti"za"škodu"
způsobenou"dopravním"prostředkem"(§"427s431).35"
"
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Ustanovení"§420a"odst."2"zákona"č."40/1964,"občanský"zákoník."
"PSUTKA,"J."Odpovědnost"za"ekologické"škody"v"občanském"právu."Praha:"Wolters"Kluwer"
ČR,"a.s.,"2011."s."261."
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"PSUTKA,"J."Odpovědnost"za"ekologické"škody"v"občanském"právu."Praha:"Wolters"Kluwer"
ČR,"a.s.,"2011."s."268s270."
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29"
"

4.2! Povinnost)nahradit)škodu)dle)OZ)89/2012)Sb.)
Nový" občanský" zákoník," tedy" zákon" č." 89/2012" Sb." (dále" NOZ)" vychází" z"odlišné"
koncepce"než"ten"starý."Toto"druhé"pojetí"považuje"za"vznik"občanskoprávní"odpovědnosti"již"
okamžik" vzniku" povinnosti" primární." Právní" odpovědnost" tedy" „vzniká" již" spolu" se" vznikem"
původní" občanskoprávní" povinnosti" a" provází" ji" latentně" až" do" jejího" porušení" spojeného"
s"újmou" v"majetkové" či" nemajetkové" sféře" postiženého," kdy" se" aktivizuje" a" působí" právní"
následky.“36" To" je" důvod," proč" NOZ" odpovědnost" jako" takovou" nezmiňuje" u" jednotlivých"
případů,"kdy"dochází"k"odpovědnostnímu"vztahu,"ale"pouze"užívá"pojem"povinnost"k"náhradě"
škody,"kterou"má"daný"subjekt"v"případě"porušení"povinnosti"primární."Sekundární"povinnost"
může"spočívat"ve"vícero"faktorech."Může"vzniknout"zcela"nová,"nebo"může"dojít"k"modifikaci"
primární" povinnosti," anebo" se" k"té" primární" může" přičlenit" sekundární" povinnost" a" obě"
budou"vedle"sebe.""
4.2.1! Obecné"předpoklady"pro"vznik"povinnosti"nahradit"škodu"

a)! Protiprávní"jednání"/"protiprávní"stav"
b)! Újma"
c)! Příčinná"souvislost"
d)! Zavinění"
Tyto" předpoklady" musí" být" kumulativně" splněny," aby" došlo" ke" vzniku" povinnosti" nahradit"
škodu." V"některých" případech" musí" být" splněny" všechny" čtyři" body" (asd)" včetně" zavinění" a"
jedinou" možností" je" tzv." vyvinění," jinak" řečeno" exkulpace" v"podobě" okolnosti" vylučující"
protiprávnost."V"jiných"případech"však"není"nutné"zavinění"a"je"zapotřebí"pouze"bodů"asc"a"
pak" povinnost" nastává" objektivně." Tomu" se" dá" vyhnout" liberací" na" základě" liberačních"
důvodů."
Ad"a),"d):"Protiprávní"jednání"(či"stav)"spočívá"v"porušení"dobrých"mravů"(§2909),"kde"
se" vyžaduje" úmysl" škůdce." Další" variantou" je" porušení" zákona" (§2910)," u" kterého" se" na"
základě"§2911"a"§2912"presumuje"nedbalost."A"třetí"možností"je"porušení"smluvní"povinnosti"
(§2913),"u"níž"zavinění"není"třeba,"nastává"tedy"povinnost"objektivně"a"liberace"je"možná"za"
předpokladu," že" škůdce" prokáže" mimořádnou" nepředvídatelnou" a" nepřekonatelnou"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"DVOŘÁK,"J.,"ŠVESTKA,"J.,"ZUKLÍNOVÁ,"M."a"kol."Občanské'právo'hmotné.'Svazek'1.'Díl'
první:'Obecná'část."2.,"aktualizované"a"doplněné"vydání."Praha:"Wolters"Kluwer"ČR,"a."s.,"
2016.,"str."360."
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překážku."Další"možnost"vzniku"povinnosti"nahradit"škodu"bez"zavinění"je"předpokládána"již"v"
§2895,"a"to"v"případě,"že"tak"zvlášť"stanoví"zákon"(viz"níže)."
Ad" c)" Mezi" výše" popsaným" jednáním" a" škodou" musí" existovat" příčinná" souvislost,"
neboli" kausální" nexus." Při" jejím" posuzování" se" použije" tzv." teorie" adekvátnosti" příčinné"
souvislosti." Podstatný" pro" škody" na" životním" prostředí" je" v"tomto" i" §2915," který" zavádí"
alternativní" a" proporcionální" příčinnost." Jedná" se" o" případy," kdy" se" na" vzniklé" škodě" podílí"
více"aspektů"ve"stejné"míře"(alternativní)"nebo"v"různé"míře"(proporcionální).37"
4.2.2! Funkce"občanskoprávní"odpovědnosti"

Existují" čtyři" hlavní" funkce" občanskoprávní" odpovědnosti" (resp." povinnosti" hradit"
škodu)."První"z"nich"je"uhrazovací,"lze"také"říci"reparační."Tato"funkce"je"stále"nejdůležitější,"
jelikož" ze"soukromoprávního" hlediska" je" vždy" nejdůležitější" uspokojení" poškozeného." Tuto"
funkci"můžeme"ještě"dále"rozdělit,"jelikož"v"prvním"kroku"by"mělo"dojít"k"pokusu"o"naturální'
restituci,' což" je" navrácení" v"předešlý" stav." Pro" škody" na" životním" prostředí" je" zakotvení"
naturální" restituce" jako" primární" náhrady" škody" zcela" pozitivní." Pokud" však" z" nějakých"
důvodů" není" možná," přichází" varianta" druhá," a" tou" je" finanční" kompenzace." Jejím" cílem" je"
uhradit" skutečně" vzniklou" škodu" (tím" je" myšleno," o" co" se" majetek" poškozeného" zmenšil)" a"
ušlý"zisk"(tedy,"o"co"se"majetek"poškozeného"nerozmnožil,"ačkoliv"je"předpoklad,"že"by"se"tak"
za"normálních"okolností"stalo).""
Druhou" funkcí" je" tzv." satisfakce," tedy" poskytnutí" přiměřeného" zadostiučinění." Tato"
funkce"má"své"specifikum"v"tom,"že"je"možná"pouze"v"případě,"když"si"strany"takto"ujednají,"
nebo"pokud"tak"stanoví"zákon"a"slouží"k"odčinění"i"nemajetkové"újmy"poškozeného."
Třetí"funkcí"je"funkce"prevenční."Ta"je"obecně"nastavena"zásadou"neminem'laedere,"
jež" všem" subjektům" dává" povinnost" neškodit" druhým." §2900" občanského" zákoníku" č."
89/2012"Sb."obsahuje"obecnou"prevenční"klauzuli,"dle"které"má"každý"povinnost"počínat"si"
při"běžných"okolnostech"tak,"aby"nedošlo"k"nedůvodné"újmě"na"svobodě,"životě,"zdraví"nebo"
vlastnictví" jiného.38" Z"obecného" prevenčního" ustanovení" byly" tedy" vypuštěny" pojmy"
„příroda“" a" „životní" prostředí“," což" nepovažuji" za" správné" řešení." Nicméně" i" přesto" se" dá"
předpokládat,"že"do"prevenční"povinnosti"lze"zahrnout"i"tyto"dvě"složky."K"tomu"je"třeba"také"
zmínit," že" kromě" obecné" prevence" se" tu" vyskytuje" i" prevence" speciální." Jsou" to" další" dvě"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"JANČÁŘOVÁ,"Ilona.'Právo'životního'prostředí:"obecná"část."1."vydání,"Brno:"Masarykova"
univerzita,"Právnická"fakulta,"2016,"s."672."
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"Ustanovení"§"2900"zákona"č."89/2012"Sb.,"občanský"zákoník."
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povinnosti," které" pomáhají" škody" snížit" či" úplně" vyloučit." Povinnost" zakročit" má" ten," kdo"
situaci"vytvořil"nebo"nad"ní"má"kontrolu,"a"také"ten,"kdo"může"odvrátit"škodu,"u"které"hrozí"
zjevně"horší"následky"než"ty,"jež"si"tím"způsobí"odvracející."Povinnost"oznámit"tomu,"komu"
újma" má" vzniknout" nebo" vznikla," má" ten," kdo" porušil" povinnost." Újmu," která" se" po" tomto"
oznámení"dala"odvrátit,"už"poškozený"nese"sám.39"
Další" funkcí" je" trochu" sporně" funkce" represivní." Občanskoprávní" odpovědnost" ji" má"
pouze" ve" výjimečných" případech," kdy" dochází" k"jednání" v"hrubé" nedbalosti" nebo" úmyslu"
ničit,"ubližovat"atd.""
4.2.3! Povinnost"náhrady"škody"na"životním"prostředí"

Z"hlediska" práva" životního" prostředí" je" vedle" obecného" prevenčního" ustanovení"
podstatný" §2924" a" §2925." Jedná" se" o" škodu" z"provozní" činnosti" a" provozu" zvlášť"
nebezpečného," které" jsou" obě" v"novém" občanském" zákoníku" řazeny" do" zvláštních"
ustanovení." Za" škodu" z"provozní" činnosti" je" považována" škoda" vzniklá" při" provozu" závodu"
nebo"jiného"zařízení,"jenž"slouží"k"výdělečné"činnosti."Zavinění"zde"není"třeba"a"provozovatel"
bude"odpovědný"objektivně."Může"se"liberovat,"pokud"prokáže,"že"vynaložil"veškerou"péči,"
kterou"lze"rozumně"požadovat."
"

I" v"případě" škody" z"provozu" zvlášť" nebezpečného" se" jedná" o" povinnost," objektivně"

vzniklou"–"bez"zavinění."Liberační"důvod"je"zde"poměrně"úzký,"a"to"pouze,"že"provozovatel"
prokáže"vyšší"moc,"jednání"poškozeného,"nebo"neodvratitelné"jednání"třetí"osoby."Ohledně"
toho,"který"provoz"je"zvláštně"nebezpečný,"je"v"§2925"odst."1."alinea"druhá:"„nelzesli"předem"
rozumně" vyloučit" možnost" vzniku" závažné" škody" ani" při" vynaložení" řádné" péče“40" a" dále"
následuje"stejné"ustanovení"v"odstavci"3"říkající,"že"provozem"zvlášť"nebezpečným"je"provoz"
vykonávaný" v"továrně," nebo" pokud" se" při" něm" používá" nebo" se" nakládá" s"výbušnou" či"
podobně"nebezpečnou"látkou.41"Následně"tento"pojem"bude"utvářet"i"aplikační"praxe"soudů."
"

Dále" považuji" za" relevantní" ustanovení" o" škodě" na" nemovité" věci" (§2926)" a" škodu"

z"provozu"dopravních"prostředků"(§2927)."
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"JANČÁŘOVÁ,"Ilona.'Právo'životního'prostředí:"obecná"část."1."vydání,"Brno:"Masarykova"
univerzita,"Právnická"fakulta,"2016,"s."668s669."
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"Ustanovení"§2925"odst."1."zákona"č."89/2012"Sb.,"občanský"zákoník."
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"Dle"kolektivu"autorů"učebnice"Práva"životního"prostředí"z"Masarykovy"univerzity"v"Brně"je"
právě"tato"druhá"část"obsahující"výbušnou"a"podobně"nebezpečnou"látku"zvláště"významná.""
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4.3! Srovnání)„starého“)a)„nového“)občanského)zákoníku)
Hlavním"rozdílem"mezi"zákonem"č."40/1964"Sb."„starý“"občanský"zákoník"(dále"SOZ)"a"
zákonem"č."89/2012"Sb."„nový“"občanský"zákoník"(dále"NOZ)"je"v"celém"pojetí"odpovědnosti."
Zatímco" zákoník" z"roku" 1964" považoval" za" vznik" odpovědnosti" protiprávní" jednání," tedy"
porušení"povinnosti,"a"tím"pádem"nastoupení"odpovědnosti"jakožto"povinnosti"sekundární,"
občanský"zákoník"z"roku"2012"se"přiklání"k"odlišné"teorii,"kdy"odpovědnost"má"každý"již"jako"
povinnost"primární"a"protiprávním"jednáním"vzniká"povinnost"k"náhradě."Proto"se"v"novém"
zákoníku"nemluví"o"odpovědnosti,"ale"pouze"o"povinnosti"nahradit"škodu.""
"

Další" zřetelný" rozdíl" důležitý" pro" tuto" práci" lze" spatřovat" v"definici" prevenční"

povinnosti"(§2900"NOZ),"ze"které"vymizely"pojmy"„životní"prostředí“"a"„příroda“.42"Jakkoliv"je"
tato" změna" nepříjemná," tak" se" přikláním" k"názoru" profesorky" Jančářové" a" kolektivu" autorů"
učebnice" práva" životního" prostředí" Brněnské" Masarykovy" univerzity," že" by" tato" změna"
neměla"vypustit"ochranu"životního"prostředí"z"občanského"zákoníku."
"

Změna"proběhla"i"u"pojmu"„škody"z"provozu“."Ta"je"podle"nové"úpravy"zařazena"mezi"

zvláštní"případy"povinnosti"nahradit"škodu,"zatímco"ve"starém"zákoníku"byla"v"obecné"úpravě"
odpovědnosti." Její" vymezení" zaznamenalo" změnu" také," a" to" konkrétně" v" zúžení" povinných"
subjektů." Povinným" k"náhradě" škody" je" pouze" ten," kdo" provozuje" závod" či" zařízení"
k"výdělečné" činnosti." Další" změnou" je" vypuštění" §420a" odst." 2" písm." c)" SOZ," který" byl"
přetransformován" do" §2926" NOZ" jako" škoda" na" nemovité" věci." Rozdíl" lze" spatřit" dále"
v"liberačním" důvodu," kdy" se" dle" SOZ" nemohl" provozovatel" liberovat" za" škody" s" původem"
v"provozu,"ale"podle"NOZ"za"jistých"okolností"může.43"
"

Značných" změn" doznala" i" úprava" škody" z"provozu" zvlášť" nebezpečného." Její" definice"

byla"rozšířena"a"pro"ochranu"životního"prostředí"velmi"podstatně"(viz"výše)."Výrazný"posun"
však" představuje" i§2925" odst." 2" NOZ," dávající" soudu" možnost" v"případě," že" provoz" zvlášť"
nebezpečný" významně" zvýšil" riziko" vzniku" škody," zavázat" poměrně" provozovatele," ačkoliv"
jsou"zde"i"jiné"příčiny,"které"ke"škodě"přispěly."
"

Jako" jednu" z"nejzásadnějších" změn" však" vidím" způsob" náhrady" škody." Podle" §442"

odst."2"SOZ"se"škoda"hradí"primárně"v"penězích"a"uvedení"do"předešlého"stavu"je"uvedeno"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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pouze" sekundárně" pro" případ," že" o" to" poškozený" požádá." Z"hlediska" škod" na" životním"
prostředí"je"však"mnohem"příznivější"úprava"v"§"2951"NOZ,"kde"je"tato"konstrukce"obrácena"
a"na"prvním"místě"je"uvedení"do"předešlého"stavu.""

"

4.4! Z)judikatury)Nejvyššího)a)Ústavního)soudu)ČR)
Občanskoprávní"řízení"je"velmi"časté"řešení"škod"na"životním"prostředí."V"takovém"
případě,"jak"již"bylo"řečeno,"dochází"k"odškodnění"vlastníka"dané"složky"životního"prostředí."
Vlastníkovi"dané"věci"nenáleží"náhrada"za"ekologickou"újmu,"která"jednáním"nastala,"ale"
pouze"za"majetkovou"škodu,"která"mu"vznikla."Poměrně"důležitým"rozhodnutím"v"této"věci"je"
Rozsudek"Nejvyššího"soudu"25"Cdo"2466/2014."Žalobce"se"v"tomto"případě"domáhal"náhrady"
ekologické"újmy,"jelikož"mu"žalované"osoby"vykácely"37"stromů,"a"to"bez"jeho"souhlasu."Bylo"
však"rozhodnuto,"že"k"náhradě"ekologické"újmy,"jak"ji"chápe"zákon"č."17/1992"Sb."o"životním"
prostředí,"je"aktivně"legitimován"stát,"nikoliv"vlastník."Tomu"náleží"pouze"náhrada"za"
hodnotu"vytěženého"dřeva."
Konfliktu"soukromé"sféry,"konkrétně"vlastnického"práva"s"veřejným"zájmem"ochrany"
přírody,"se"týká"zajímavý"Nález"Ústavního"soudu"ČR"č."256/2010"Sb.,"kdy"se"rozhodovalo"o"
návrhu"skupiny"senátorů"na"zrušení"ustanovení"§68"odst."3"a"4"zákona"č."114/1992"Sb.,"o"
ochraně"přírody"a"krajiny."Ustanovení"§"68"se"týká"zlepšování"přírodního"prostředí,"přičemž"
odst."3"a"4"umožňují"orgánům"ochrany"přírody"provádět"za"určitých"okolností"(např."po"
předchozí"výzvě)"opatření"i"na"soukromých"pozemcích"a"vlastníci"mají"povinnost"to"strpět."
Navrhovatelé"považovali"tyto"dva"odstavce"za"protiústavní,"konkrétně"uvedli"„že"napadená"
ustanovení"jsou"v"rozporu"s"čl."1"Listiny"základních"práv"a"svobod,"neboť"nejsou"v"souladu"
s"principem"právní"jistoty,"principem"ochrany"důvěry"občanů"v"právo"a"s"principem"
předvídatelnosti"důsledků"právních"předpisů.“44"Ústavní"soud"však"uvedl"ústavně"konformní"
výklad"těchto"ustanovení."Hlavní"argumenty"spočívaly"v"tom,"že"výzva,"která"musí"předcházet"
zásahům"do"vlastnických"práv,"má"povahu"správního"rozhodnutí"a"jako"taková"tedy"musí"být"
odůvodněná"a"lze"se"bránit"správní"či"soudněsprávní"cestou."Významným"je"tento"nález"i"
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proto,"že"stanovil"zlepšování,"ochranu"a"zachování"přírodního,"druhového"a"krajinného"
bohatství,"jako"ústavně"konformní"cíl,"který"je"ve"veřejném"zájmu.45"

4.5! Shrnutí)
Z"hlediska" ochrany" životního" prostředí" byla" občanskoprávní" odpovědnost" dlouho"
jedinou" ochranou," nicméně" má" nedostatky," pro" které" byla" doplněna" úpravou" o" ekologické"
újmě." Například" to," že" je" nutné," aby" byla" škoda" způsobena" na" vlastnitelné" složce" životního"
prostředí" (jedná" se" tedy" například" o" pozemky," rostliny," za" určitých" podmínek" zvířata)" a"
nezahrnuje" tím" pádem" celé" životní" prostředí." Každopádně" je" dnešní" „povinnost" k"náhradě"
škody“" stále" důležitou" složkou" odpovědnostního" systému." Starý" občanský" zákoník" měl"
značné"nedostatky"ve"vztahu"k"životnímu"prostředí,"zatímco"nový"občanský"zákoník"dle"mého"
názoru" přispěl" k" lepší"ochraně" životního" prostředí," když" některé" pojmy" zpřesnil" a" jiné" nově"
definoval." Hlavní" přínos" spatřuji" ve" změně" přístupu" k"odpovědnosti" a" změně" jejího" řešení,"
kdy"se"na"první"místo"dostalo"uvedení"v"předešlý"stav,"čímž"je"mnohem"více"naplněna"funkce"
reparační," kterou" občanské" právo" má." Hlavním" východiskem" občanského" zákoníku" však" je"
prevence," aby" ke" škodám" vůbec" nedocházelo." Významná" jsou" dále" ustanovení" týkající" se"
škod"z"provozní"činnosti"a"provozu"zvlášť"nebezpečného."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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5.! Právní)odpovědnost)za)ekologickou)újmu)
5.1! Odpovědnost)za)ekologickou)újmu)
Jak"již"bylo"uvedeno"v"první"kapitole,"ekologická"újma"se"v"české"právní"teorii"začala"
objevovat"v"80."letech"20."století"a"právně"zakotvena"byla"v"roce"1992"zákonem"č."17/1992"
Sb." o" životním" prostředí." Její" specifikum" oproti" „obyčejné" škodě“" je" v"tom," že" nemusí"
vzniknout"z"protiprávní"činnosti"a"také"může"vzniknout"i"na"nevlastnitelných"složkách"přírody,"
a" to" složkách," které" vůbec" nejsou" věcmi" (například" ovzduší)" nebo" i" na" věcech," které" se"
nazývají" „res$ extra$ commercium“," tedy" věci," které" nemohou" být" předmětem" vlastnictví."
Ekologická"újma"„může"vzniknout"a"projevit"se"jako"zjevná"ztráta"na"životním"prostředí"nebo"
může"existovat"latentně"a"projevit"se"až"za"několik"let"od"jejího"vzniku"(tady"se"jedná"o"případ"
tzv." starých" zátěží).“46" Týká" se" složek" plnících" funkci" produkční" (zdroje" energie," surovin…)" i"
mimoprodukčních" (kulturní," estetické…)." Tyto" jednotlivé" aspekty" dohromady" znamenají," že"
se"jedná"o"ztrátu,"kterou"pociťuje"celá"společnost,"a"to"nikoliv"pouze"ekonomicky,"ale"spíše"
z"hlediska"kulturního,"biologického"a"sociálního.47"
5.1.1! Vznik"odpovědnosti"za"ekologickou"újmu"

Ekologická" újma" dle" §10" může" vzniknout" i" v"rámci" legální" činnosti," pokud" však"
dosáhne"jistých"limitů,"které"stanovují"zvláštní"předpisy,"nastane"za"její"vznik"odpovědnost."V"
§27" tohoto" zákona" jsou" vyjmenovány" předpoklady" pro" vznik" takové" odpovědnosti"
protiprávní" činností." Aby" vznikla" odpovědnost" za" protiprávní" jednání," je" nutné," aby" došlo"
zaprvé" k"jednání" ve" formě" poškozování" životního" prostředí." Zadruhé" musí" vzniknout"
ekologická" újma," jak" ji" popisuje" §10," jako" následek" jednání." Třetím" aspektem" je" příčinná"
souvislost" mezi" tímto" jednáním" a" následkem." Co" je" považováno" za" znečištění" a" poškození"
životního" prostředí," je" definováno" v" §8" téhož" zákona." Odstavec" první" je" věnován"
znečišťování,"kterým"je"„vnášení"takových"fyzikálních,"chemických"nebo"biologických"činitelů"
do"životního"prostředí"v"důsledku"lidské"činnosti,"které"jsou"svou"podstatou"nebo"množstvím"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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cizorodé"pro"dané"prostředí“48"a"odstavec"druhý"definuje"poškozování"jako"„zhoršování"jeho"
stavu"znečišťováním"nebo"jinou"lidskou"činností"nad"míru"stanovenou"zvláštními"předpisy.“49"
5.1.2! Náprava"a"legitimace"

Podle"§27"odst."1"je"primární"nápravou"uvedení"v"předešlý"stav"neboli"tzv."reparační"funkce"
práva." Následuje" funkce" kompenzační," která" nastupuje" v"případě" nemožnosti" reparace." Lze"
provést" náhradní" plnění," a" pokud" ani" to" není" možné," tak" až" zde" nastupuje" kompenzace"
finanční."Všechny"tyto"tři"možnosti"plnění"mohou"působit"i"vedle"sebe."Určení"výše"finanční"
kompenzace"by"mělo"být"obsaženo"v"prováděcím"předpisu."Oprávněným"je"dle"§27"odst."3"
stát" a" o" uložení" povinnosti" rozhodne" dle" §27" odst." 2" příslušný" orgán" státní" správy." Zvláštní"
předpis" dle" odst." 1" nebyl" přijat" a" správní" orgán" dle" odst." 2" nebyl" určen" (ani" nebyly" přijaty"
procesní" ustanovení)." Vzhledem" k"tomu" se" často" postupuje" podle" jednotlivých" zákonů"
týkajících" se" konkrétních" složek" životního" prostředí" (Vodní" zákon," Lesní" zákon," Horní"
zákon…),"které"tato"ustanovení"mají."Především"jsou"zaměřeny"na"nápravná"opatření,"která"
provede"původce.50"
Nicméně"vzhledem"k"absenci"úpravy"určení"finančního"rozsahu"ekologické"újmy"nelze"
tento"zákon"(č.17/1992"Sb.)"k"nápravě"přímo"uplatnit.51"
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5.2! Zákon)o)předcházení)ekologické)újmě)a)její)nápravě)
Zákon"č."167/2008"Sb."o"předcházení"ekologické"újmě"a"o"její"nápravě"vznikl"z"důvodu"
transpozice"směrnice"Evropské"Unie"č."2004/35"ES,"která"byla"vydána"21."dubna"2004"s"tím,"
že"termín,"do"kterého"měla"být"transpozice"členskými"státy"provedena,"byl"stanoven"na"30."
dubna" 2007." Ovšem" ani" k"tomuto" datu" neměla" více" než" polovina" států" směrnici"
transponovanou," a" to" včetně" České" republiky." Většina" z"nich" však" transpozici" provedla"do"
konce"roku"2008."Některé"státy"se"vydaly"cestou"novelizace"stávajících"předpisů,"jiné,"což"je"
případ"i"ČR,"se"rozhodly"vydat"předpis"nový.52"
5.2.1! Provozní"činnost"a"provozovatel"

Jelikož"se"tento"zákon"zabývá"pouze"ekologickou"újmou"způsobenou"v"rámci"provozní$
činnosti,"je"nutné"i"tento"pojem"definovat."Zákon"tak"činí"v"§"2"písm."h)."Jedná"se"o"„činnost"
vykonávanou" v"rámci" hospodářské" činnosti," obchodu" nebo" podnikání," bez" ohledu" na" její"
soukromou" či" veřejnou" povahu" nebo" na" její" ziskový" nebo" neziskový" charakter.“53" S"tím"
souvisí"i"další"pojem,"jímž"je"provozovatel."Ten"je"definován"v"§2"písm."i)"jako"„právnická"nebo"
fyzická" osoba" vykonávající" nebo" řídící" provozní" činnost" zařazenou" do" seznamu" provozních"
činností" uvedených" v"příloze" č." 1" k"tomuto" zákonu," nebo" další" činnost," která" splňuje"
podmínky"stanovené"v"§5"odst."2.,"nebo"osoba,"na"kterou"byla"podle"insolvenčního"zákona"
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.“54" Příloha" č." 1" k"tomuto" zákonu" však" nezahrnuje" veškeré" provozní" činnosti," které"
známe." Především" se" soustředí" na" konkrétní" oblasti," jež" jsou" často" specifikované" v"jiných"
předpisech."Například"činnosti"podléhající"dle"zákona"č."76/2002"Sb."o"integrované"prevenci,"
vydání" integrovaného" povolení," což" se" týká" oblasti" energetiky," chemického" průmyslu,"
zpracování"nerostů,"zpracování"kovů,"zpracování"odpadů"a"dalších."Následují"činnosti,"které"
předvídají"další"zákony"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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-! vodní" zákon" (činnosti," které" dle" tohoto" zákona" podléhají" povolení" jako" třeba"
vypouštění"odpadních"vod"do"povrchových"či"podzemních"vod),"
-! zákon" o" ovzduší" (stacionární" zdroje" znečišťování" ovzduší" podléhající" povolení" dle"
tohoto"zákona)"
-! zákon" o" odpadech" (činnost" jako" sběr," výkup," využívání" nebo" odstraňování" odpadů,"
jejíž"provoz"závisí"na"souhlasu"krajského"úřadu)"
-! zákon" o" nakládání" s"geneticky" modifikovanými" organismy" a" genetickými" produkty" a"
další"zákony."
Definice" §2" písm." i)" navíc" zmiňuje" činnosti" splňující" podmínky" §5" odst." 2" zákona." Toto"
ustanovení" vztahuje" působnost" zákona" i" na" provozní" činnosti" nevyjmenované" v"příloze" č." 1"
zákona."Odpovědnost"u"subjektů"provozující"tyto"činnosti"ovšem"nastane"jen"v"konkrétních"
velmi" závažných" případech," a" to" při" vzniku" nebo" alespoň" hrozbě" ekologické" újmy" na"
chráněných" druzích" volně" žijících" živočichů" a" planě" rostoucích" rostlin" nebo" na" přírodním"
stanovišti.55"
5.2.2! Vznik"odpovědnosti"

Zákon" č." 167/2008" Sb." je" založen" na" odpovědnosti" objektivní" (odpovědnost" za"
výsledek)." Ke" vzniku" povinností" provozovatelů" zařazených" do" přílohy" č." 1" k"tomuto" zákonu"
tak"postačí,"aby"vznikla"ekologická"újma"nebo"hrozilo"její"bezprostřední"nebezpečí"a"zároveň"
tu" byla" příčinná" souvislost" mezi" touto" újmou" a" provozní" činností" daného" subjektu."
Provozovatelé" mají" možnost" liberace," pokud" byla" ekologická" újma" způsobena" nebo"
bezprostředně" hrozila" z" důvodů" stanovených" v" §1" odst." 3" tohoto" zákona." Jedná" se" o" tyto"
situace:"
a)! ozbrojený"konflikt,"nepřátelská"akce,"občanská"válka,"povstání"
b)! živelní"událost"výjimečné"a"neodvratitelné"povahy"
c)! činnost,"na"kterou"se"vztahuje"Smlouva"o"založení"EURATOM56"
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d)! činnost,"na"kterou"se"vztahuje"občanskoprávní"odpovědnost"za"jaderné"škody"podle"
atomového"zákona,"nebo"se"na"ni"vztahují"mezinárodní"smlouvy"uvedené"v"příloze"č."
2"tohoto"zákona"
e)! činnost," jejímž" účelem" je" zajišťování" obrany" České" republiky" nebo" mezinárodní"
bezpečnosti"
f)! činnost," jejímž" jediným" účelem" je" ochrana" života," zdraví" nebo" majetku" osob" před"
živelní"událostí.57"
Kromě" toho," že" není" potřeba" zavinění," není" potřeba" ani" protiprávního" jednání." Stačí" výše"
zmíněná"příčinná"souvislost.""
Mírně"odlišné"je"to"u"subjektů"zmíněných"v"§5,"který"se"týká"provozovatelů"s"provozní"
činností" neuvedenou" v"příloze" č." 1" k"tomuto" zákonu." I" zde" je" stanovena" objektivní"
odpovědnost," čímž" zákon" zpřísňuje" režim" nastavený" směrnicí," ze" které" vychází," jelikož" ta"
v"těchto" případech" vyžaduje" zavinění," tedy" odpovědnost" subjektivní." Dle" zákona" je" pro" to,"
aby" nastala" odpovědnost," potřeba" opět" vznik" nebo" bezprostřední" hrozba" ekologické" újmy"
(zde"však"pouze"na"chráněných"druzích"volně"žijících"živočichů"nebo"planě"rostoucích"rostlin"
případně" přírodním" stanovišti)," ta" ale" oproti" ostatním" provozním" činnostem" musí" být"
v"příčinné"souvislosti"s"protiprávním"jednáním."""
5.2.3! Prevence"a"náprava"dle"zákona"o"odpovědnosti"za"ekologickou"újmu"

a)"Prevence" "
Primární" povinností" provozovatelů" je" podle" tohoto" zákona" předcházení" tomu," aby"
k"ekologické" újmě" vůbec" došlo." Je" třeba" rozlišovat" mezi" všeobecnými" prevenčními"
povinnostmi," které" mají" provozovatelé" na" základě" různých" složkových" předpisů," i" když"
nebezpečí"nehrozí"a"dále"speciálními"prevenčními"opatřeními"ukládanými"na"základě"tohoto"
zákona."Přijímat"taková"opatření"provozovatel"dle"§6"musí"v"případě,"že"hrozí"bezprostřední"
ekologická" újma." O" provedených" opatřeních" a" hrozící" újmě" má" navíc" povinnost" informovat"
příslušný"správní"orgán."Ten"má"právo"na"provozovateli"vyžadovat"informace"o"dané"situaci"a"
ukládat" mu" povinnost" provedení" opatření," a" to" ve" lhůtě," kterou" může" stanovit." V"případě"
bezprostředně" hrozícího" nebezpečí" tak" může" činit" i" mimo" správní" řízení" a" z"procesního"
hlediska" se" bude" postupovat" analogicky" dle" ustanovení" o" ukládání" povinnosti" na" místě" dle"
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správního" řádu." Pokud" provozovatel" neprovede" uloženou" povinnost" ve" lhůtě" nebo"
bezodkladně,"může"správní"orgán"zajistit"provedení"daných"opatření"sám.58"
b)"Náprava"
"

Pokud"ekologická"újma"přeci"jen"vznikne,"postupuje"se"dle"§7"zákona."Provozovateli"

vzniká"povinnost"vykonat"neprodleně"nápravná"opatření,"která"zabrání"dalšímu"šíření"újmy"a"
přispějí" k"minimalizaci" celkových" ztrát," především" potom" ta," která" omezí" nebo" zabrání"
ztrátám"na"lidském"zdraví."Rovněž"v"tomto"případě"má"provozovatel"sdělovací"povinnost"vůči"
příslušnému" orgánu." Sdělí" informace" o" vzniklé" situaci" a" provedených" opatřeních," pokud"
nevedou" k"nápravě," musí" i" toto" neprodleně" oznámit." Správní" orgán" má" opět" pravomoc"
informace"vyžadovat."Poté"provozovatel"vypracuje"plán"nápravných"opatření."Správní"orgán"
plán"schválí,"případně"si"vyžádá"jeho"upravení"nebo"doplnění."Podobně"jako"u"prevenčních"
opatření" může" správní" orgán" vyzývat" k"provedení" opatření" i" mimo" správní" řízení," stanovit"
k"tomu"lhůtu"a"v"případě"nesplnění"nebo"potřebnosti"může"zajistit"nápravná"opatření"sám.""
Dle" §10" zákona" postupuje" orgán" v"případě" nápravy" újmy" na" vodách," chráněných"
druzích" a" přírodních" stanovištích" podle" přílohy" č." 4" tohoto" zákona." Měl" by" postupovat" v"
duchu" jedné" ze" základních" zásad" tohoto" zákona," což" je" naturální" restituce" a" to" tak," aby"
náprava" směřovala" k"původnímu" stavu" a" v"nejlepším" případě" ho" i" dosáhla." V"takovém"
případě" se" jedná" o" primární$ nápravu." Pokud" ta" však" není" možná," lze" provést" nápravu" na"
jiném" zdroji" nebo" v"jiné" lokalitě," v"takovém" případě" se" jedná" o" doplňkovou$ nápravu." Třetí"
možností" je" vyrovnávací$ náprava," která" doplňuje" výše" zmíněné" druhy" náprav," pokud" jejich"
účinek"lze"očekávat"až"po"určité"době.""
Speciální" ustanovení" pro" nápravu" má" i" půda" (§11)," za" předpokladu," že" byla" újma"
způsobena" činností" z"přílohy" č." 1" tohoto" zákona." Správní" orgán" přeruší" řízení" o" nápravných"
opatřeních"a"nechá"si"vypracovat"analýzu"různých"postupů"směřujících"k"nápravě."Na"základě"
efektivity," ekonomického" a" časového" hlediska" potom" určí" nejvhodnější" řešení" a" uloží"
povinnosti"provozovateli,"který"ho"provede.59"
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Řízení"o"preventivních"i"nápravných"opatřeních"se"zahajuje"z"moci"úřední,"lze"jej"však"
zahájit" i" na" žádost." Tu" mohou" podat" dotčené" osoby," které" ekologickou" újmu" či" její"
bezprostřední"hrozbu"doloží."V"případě"zpětvzetí"žádosti"se"však"řízení"nezastaví,"pokud"trvají"
podmínky"pro"jeho"zahájení"ex"officio.""
5.2.4! Financování"a"finanční"zajištění"

Tento"zákon,"stejně"jako"směrnice,"z"níž"vychází,"se"řídí"zásadou"„znečišťovatel"platí“,"
což" se" odráží" v"systému" placení" náhrady" nákladů," kterým" se" zabývá" §12." Obecně" je"
stanoveno," že" „provozovatel," který" způsobil" ekologickou" újmu" nebo" její" bezprostřední"
hrozbu," je" povinen" nést" náklady," a" to" i" v"případě," kdy" preventivní" opatření" nebo" nápravná"
opatření" zajistí" příslušný" orgán.“60Stejně" jako" v"případě" provádění" opatření," tak" i" v"hrazení"
nákladů" platí," že" pokud" způsobí" ekologickou" újmu" více" provozovatelů," jsou" odpovědni"
všichni,"a"tedy"hradí"náklady"společně"a"nerozdílně."Existuje"však"možnost"se"této"povinnosti"
zbavit." V" §12" odstavec" 3" a" 4" jsou" vyjmenovány" liberační" důvody." Dle" odstavce" 3" pokud"
provozovatel"prokáže,"že:"
a)! újmu"způsobila"třetí"osoba"i"přes"vhodná"opatření"
b)! újma"vznikla"splněním"rozhodnutí"nebo"jiného"závazného"aktu"orgánu"veřejné"správy"
a" nejde" o" rozhodnutí" k"odstranění" nebo" zmírnění" emisí" nebo" událostí" způsobených"
provozní"činností"provozovatele"
Tyto"dva"liberační"důvody"vychází"přímo"ze"Směrnice"2004/35/ES"a"jsou"označovány"jako"tzv."
obligatorní." §12" odst." 4" zmiňuje" další" dva" důvody," taktéž" vycházející" ze" Směrnice," ty" jsou"
označené"jako"fakultativní"a"jsou"jimi"situace,"kdy"provozovatel"prokáže:"
a)! že" neporušil" právní" předpisy," rozhodnutí" nebo" jednal" podle" vydaného" povolení" (na"
základě"zvláštního"předpisu"vydaného)"
b)! že" podle" stavu" technických" a" vědeckých" znalostí" té" doby" se" nedala" ekologická" újma"
předpokládat"
V"případě," že" se" provozovatel" úspěšně" dovolá" liberačního" důvodu" podle" odstavce" 3"
písm." b)," případně" odstavce" 4" písm." a)," proplatí" náklady" orgán," který" dané" povolení,"
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rozhodnutí"nebo"jiný"závazný"akt"vydal."Kupříkladu"to"může"být"krajský"úřad,"který"podle"§33"
písm."a)"zákona"o"integrované"prevenci"č."76/2002"Sb."vydá"integrované"povolení.61"
Náklady" vynaložené" příslušným" orgánem" se" hradí" ze" státního" rozpočtu." Poté" orgán"
uloží"provozovateli,"který"má"dané"náklady"uhradit,"povinnost"tak"učinit"a"tyto"peníze"se"opět"
do" státního" rozpočtu" vrací." Pro" zahájení" řízení" se" stanovuje" pětiletá" promlčecí" lhůta," ta"
začíná" běžet" od" ukončení" preventivních" či" nápravných" opatření" nebo" ode" dne" zjištění"
odpovědné"osoby."V"případě"liberace"provozovatele,"nemožnosti"zjištění"odpovědné"osoby,"
nebo" nenísli" právního" nástupce," hradí" náklady" stát." V"těchto" situacích" je" možné," aby" hradil"
náklady" zcela" odlišný" provozovatel" na" základě" jiného" řízení" v"rámci" doplňkových" nebo"
vyrovnávacích"opatření.""
Finanční"zajištění"

"

Tuto"oblast"ponechává"Směrnice"2004/35/ES"na"členských"státech,"aby"si"vytvořili"či"

upravili"vlastní"systém"mechanismů."Zákon"zde"stanoví,"že"každý"provozovatel"z"přílohy"č."1"k"
tomuto" zákonu" má" povinnost" finančně" zajistit" svoji" činnost" a" udržovat" takové" zajištění" po"
celou" dobu" provozování" dané" činnosti" v"rozsahu," v"jakém" hrozí" náklady" na" zabránění"
eventuální" ekologické" újmy." Bez" takového" zajištění" není" možné" činnosti" z"přílohy" č." 1"
vykonávat."Konkrétně,"jak"musí"svoji"činnost"zajistit,"však"stanoveno"není"a"je"tak"ponecháno"
na"vůli"provozovatelů,"kteří"se"nejčastěji"budou"klonit"k"formě"pojištění"či"bankovní"záruky."
Před" zahájením" provozních" činností" z"přílohy" č." 1" si" provozovatel" musí" nechat" vypracovat"
analýzu" a" hodnocení" možných" rizik." To" je" podstatné" především" proto," že" §14" odst." 3" a" 4"
stanovuje"výjimky,"kdy"zajištění"nutné"není."První"z"nich"je,"pokud"provozovatel"prokáže,"že"
případná"ekologická"újma"způsobená"jeho"činností"nebude"na"nákladech"stát"více"než"20"000"
000" Kč" a" zároveň" s"tím" musí" být" provozovatel" registrován" v"Programu" EMAS62" nebo" mít"
certifikovaný" systém" environmentálního" řízení" uznaný" podle" souboru" norem" ČSN" EN" ISO"
14000." Postačí," pokud" zahájil" kroky" k"registraci" nebo" zahájil" činnost" k"získání" certifikace."
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V"odstavci" 4" je" další" výjimka" z"povinnosti" zajištění," a" to" pro" provozovatele," který" vypouští"
odpadní"vody,"které"neobsahují"nebezpečné"nebo"zvlášť"nebezpečné"závadné"látky."
Pátý,"poslední"odstavec"obsahuje"zmocnění"pro"vládu"k"vydání"prováděcího"předpisu"
ke"způsobu"hodnocení"rizik,"kritériím"posuzování"zajištění"a"způsobu"zajištění."Toto"zmocnění"
bylo" naplněno" nařízením" vlády" č." 295/2011" Sb." s"účinností" od" 1." 1." 2012." Nařízení" vytváří"
dvoufázový" systém" hodnocení" rizik." „V" základním" hodnocení" rizik" se" bodově" zhodnotí"
jednotlivé"skutečnosti"(např."množství"nebezpečných"látek,"vzdálenost"od"objektu"ochrany,"
možné"scénáře"vzniku"ekologické"újmy,"existence"dřívější"havárie"nebo"ekologické"újmy).“63"
V"případě" dosažení" alespoň" 50" bodů" nastane" fáze" druhá," při" které" se" vypočítávají" možné"
náklady"v"případě"havárie,"a"tím"se"dojde"k"určení,"zda"a"případně"jak"rozsáhlé"zajištění"má"
provozovatel"povinnost"zabezpečit."
5.2.5! Systém"státní"správy"

"

Pro"řádné"naplnění"směrnice"je"třeba"určit"příslušné"orgány"a"ustanovit"systém"státní"

správy"a"kontroly."Tím"se"zabývají"§16s18"zákona."Ústředním"orgánem"na"úseku"předcházení"
a" nápravy" ekologické" újmy" je" Ministerstvo$ životního$ prostředí." Vede" evidenci" ekologických"
nastalých" a" hrozících" újem," vykonává" státní" dozor" v"této" oblasti" (kromě" krajských"
hygienických" stanic)" a" působí" jako" druhá" instance" při" odvolání" proti" rozhodnutí" inspekce,"
správy" a" Agentury" ochrany" životního" prostředí." Dále" působí" i" na" mezistátní" úrovni," kde"
v"případě" přeshraniční" újmy" informuje" zasažené" členské" státy" Evropských" společenství" a"
spolupracuje"s"jejich"příslušnými"orgány.64"
Podřízeným" orgánem" ministerstva" je" Česká$ inspekce$ životního$ prostředí," která" má"
působnost" na" území" celé" České" republiky," kromě" národních" parků," chráněných" krajinných"
oblastí"a"vojenských"újezdů."Vedle"svých"obvyklých"pravomocí,"jako"jsou"kontrola,"ukládání"
pokynů" a" sankcí" má" i" další" působnost," a" to" zejména" v"podobě" ukládání" preventivních" a"
nápravných" opatření" a" rozhodování" o" nákladech." Česká" inspekce" životního" prostředí" však"
nemá" územní" působnost" v" národních" parcích," kde" tyto" úkoly" vykonává" správa$ národního$
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parku" a" v"chráněných" krajinných" oblastech" společně" s"jejich" ochrannými" pásmy," kde" státní"
správu"vykonává"Agentura$ochrany$přírody$a$krajiny."
Dalším" specifickým" územím" jsou" vojenské" újezdy." Zde" působí" místo" České" inspekce"
životního"prostředí"jiné"orgány."Jsou"jimi"újezdní$úřady,$které"zde"působí"jako"orgány"první"
instance."Odvolacím,"druhoinstančním"orgánem"je"Ministerstvo"obrany.""
V"případě" žádosti" České" inspekce" životního" prostředí," správy" národního" parku,"
Agentury"ochrany"přírody"a"krajiny"nebo"újezdního"úřadu"mohou"krajské$hygienické$stanice$
(dále" KHS)" vydávat" odborná" stanoviska" k"analýzám" rizik" pro" lidské" zdraví." Pokud" se" situace"
týká"ekologické"újmy"na"půdě,"stanoviska"vydávají"i"k"nápravným"opatřením.65"Vrchní"státní"
dozor"nad"KHS"při"vydávání"stanovisek"vykonává"Ministerstvo$zdravotnictví.$
Dle"§16a"všem"výše"zmíněným"orgánům"státní"správy"(vykonávajícím"působnost"dle"
tohoto" zákona)" poskytuje" Ministerstvo" vnitra" nebo" Policie" České" republiky" údaje" ze"
základního" registru" obyvatel," z"agendového" informačního" registru" obyvatel" a" také" cizinců."
Orgány"tyto"informace"mohou"použít,"jsousli"nezbytné"ke"splnění"jejich"úkolů.""
5.2.6! Přestupky"

Přestupku" se" provozovatel" dle" §19" zákona" č." 167/2008" Sb." dopustí," pokud" naplní"
jednu"ze"skutkových"podstat"zde"uvedených."Ty"se"dají"rozdělit"do"tří"skupin:"
-! neprovedení"preventivních"a"nápravných"opatření"
-! nesplnění"informační"povinnosti"
-! provádění"provozní"činnosti"uvedené"v"příloze"č."1"k"tomuto"zákonu"bez"zabezpečení"
finančního"zajištění"v"rozporu"s"§14"tohoto"zákona66"
Novelizovaný"druhý"odstavec"tohoto"ustanovení"uvádí"výši"pokut,"které"lze"uložit"podle"toho,"
které" výše" zmíněné" ustanovení" bylo" porušeno." Při" porušení" informační" povinnosti" a"
provádění"provozní"činnosti"bez"finančního"zajištění"lze"uložit"pokutu"do"výše"1"000"000"Kč."
Za" neprovedení" preventivních" či" nápravných" opatření" je" možné" uložit" pokutu" až" 5" 000"000"
Kč." Dle" §16" písm." h)" a" §20" odst." 1." projednává" přestupky" a" ukládá" za" ně" pokuty" Česká"
inspekce"životního"prostředí"(resp."ve"smyslu"§16"odst."4"správa"národního"parku"a"Agentura"
ochrany" přírody" a" krajiny" a" ve" smyslu" §16" odst." 8" újezdní" úřad)." K"vymáhání" pokut" je"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Srov."ustanovení"§11"odst."2"zákona"č."167/2008"Sb."
"STEJSKAL,"V.,"VÍCHA,"O.:"Zákon$o$předcházení$ekologické$újmě$a$o$její$nápravě$
s$komentářem,$souvisícími$předpisy$a$úvodem$do$problematiky$ekologickoAprávní$
odpovědnosti."Praha,"Leges,"2009,"s."146."
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příslušný" místní" celní" úřad." Pokuty" jsou" poté" příjmem" Státního" fondu" životního" prostředí"
České"republiky.67""

5.3! Shrnutí)
Právní" odpovědnost" za" ekologickou" újmu" byla" do" českého" právního" řádu" zakotvena"
zákonem" č." 17/1992" Sb." o" životním" prostředí." Na" základě" Směrnice" 2004/35/ES" potom" byl"
přijat" zákon" č." 167/2008" Sb." o" předcházení" ekologické" újmě" a" o" její" nápravě." Tento" zákon"
doplnil" původní" právní" úpravu" odpovědnosti" za" ekologickou" újmu." Působí" jako" předpis"
zvláštní" a" vymezuje" jakýsi" druhý" režim." Tyto" dva" systémy" fungují" vedle" sebe" a" společně" s"
občanskoprávní" škodou" na" životním" prostředí" vytváří" systém," který" se" prolíná," ale"
nekonkuruje"si.""
Zákon" č." 17/1992" Sb." vzhledem" k"absenci" ustanovení," díky" kterým" se" určí" finanční"
rozsah" ekologické" újmy," není" k"nápravě" přímo" použitelný" a" je" třeba" postupovat" dle"
jednotlivých"složkových"předpisů."
Především" zákon" č." 167/2008" Sb." však" představuje" významný" posun." Zakotvuje"
evropské" principy" ochrany" životního" prostředí," zejména" princip" prevence," princip"
„znečišťovatel"platí“,"princip"naturální"restituce"a"princip"objektivní"odpovědnosti."Vztahuje"
se" na" užší" okruh" subjektů" než" zákon" č." 17/1992" Sb." a" má" mírně" odlišné" vymezení" pojmů."
Vytváří"systém"státní"správy,"která"ukládá"preventivní"a"nápravná"opatření."Rovněž"určuje"i"
podmínky"finančního"zajištění"a"možnosti"jej"v"určitých"případech"nemít."V"neposlední"řadě"
jsou" zde" i" novelizovaná" ustanovení" týkající" se" přestupků," která" jsou" projednávána" Českou"
inspekcí"životního"prostředí,"správou"národního"parku,"Agenturou"ochrany"přírody"a"krajiny"
nebo"újezdními"úřady."Výše"pokuty"za"přestupek"může"dosahovat"až"5"000"000"Kč."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Státní"fond"životního"prostředí"byl"založen"zákonem"č."388/1991"Sb.,"spravuje"ho"
Ministerstvo"životního"prostředí,"v"jeho"čele"stojí"ředitel"a"poradním"orgánem"je"Rada"fondu."
Příjmy"tvoří"pokuty"za"znečišťování"životního"prostředí"a"další"zákonem"taxativně"
vyjmenované"poplatky"a"dotace."Prostředky"poté"plynou"na"obnovování"životního"prostředí.""
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6.! Deliktní+odpovědnost+
Deliktní"odpovědnost"je"jedna"ze"složek"odpovědnosti"za"ztráty"na"životním"prostředí."
Má" veřejnoprávní" charakter" a" nastupuje" především" proto," že" soukromoprávní" řešení," tedy"
nahrazení" škody," často" nestačí" a" je" třeba" původce" ztrát" postihnout" nějakou" sankcí." Je" tedy"
prostředkem" subsidiárním." Dle" toho" je" i" odstupňována." Nejprve" nastává" odpovědnost"
správněprávní" (administrativní)" a" za" nejtěžší" poškození" či" ohrožení" poté" jako" prostředek"
ultima' ratio" odpovědnost" trestněprávní." Deliktní" odpovědnost" je" následkem" určitého"
protiprávního"jednání"subjektu,"případně"porušení"obecné"povinnosti.""

6.1! Správněprávní)odpovědnost)
V"ochraně" životního" prostředí" je" správněprávní" odpovědnost" velmi" důležitá" a" hojně"
využívána." Vzhledem" k"tomu," že" zajištění" práva" na" příznivé" životní" prostředí" je" v"podstatě"
ústavně"stanovená"povinnost,"měl"by"to"být"primární"zájem"státu."„Proto"také"jsou"aplikace"
veřejnoprávních" předpisů" chránících" životní" prostředí" před" nepříznivými" důsledky" aktivit"
jejich" adresátů," kontrola" jejich" dodržování" a" nakonec" i" uplatňování" sankcí" s"jejich"
porušováním"spojených"svěřeny"především"orgánům"veřejné"správy.“68"
6.1.1! Obecná"úprava"

Správněprávní" odpovědnost" doznala" značných" změn" s"novým" zákonem" č." 250/2016"
Sb."o"odpovědnosti"za"přestupky"a"řízení"o"nich."Tento"zákon"je"účinný"od"1."července"2017"a"
přinesl" největší" změnu" především" v"dělení" správních" deliktů." Pod" pojem" přestupek" nyní"
zahrnuje"i"tzv."jiné"správní"delikty."To"znamená,"že"pachatelem"přestupků"nyní"může"být"jak"
fyzická"osoba"nepodnikající,"tak"i"fyzická"osoba"podnikající"a"právnická"osoba."Přestupek"má"
novou"definici"uvedenou"v"§5,"kde"je"stanoveno,"že"jím"je:"„společensky"škodlivý,"protiprávní"
čin," který" je" v"zákoně" za" přestupek" přímo" označen" a" který" vykazuje" znaky" stanovené"
zákonem," nejdesli" o" trestný" čin.“69" Důležité" je," že" oproti" minulé" úpravě" je" v"té"
současné"definici"vypuštěn"obligatorní"prvek"zavinění."Ten"je"nutné"právě"pouze"u"fyzických"
osob"nepodnikajících,"jak"je"stanoveno"v"§15.""„K"odpovědnosti"fyzické"osoby"za"přestupek"se"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"JANČÁŘOVÁ,"Ilona.'Právo'životního'prostředí:"obecná"část."1."vydání,"Brno:"Masarykova"
univerzita,"Právnická"fakulta,"2016,"s."585."
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"Ustanovení"§5"zákona"č."250/2016"Sb."o'odpovědnosti'za'přestupky'a'řízení'o'nich."
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vyžaduje" zavinění." Postačí" zavinění" z"nedbalosti," nestanovísli" zákon" výslovně," že" je" třeba"
úmyslného" zavinění.“70" Oproti" tomu" u" fyzických" osob" podnikajících" a" právnických" osob"
existuje" odpovědnost" objektivní," tedy" není" zde" zavinění" zapotřebí." U" těchto" osob" funguje"
institut"přičitatelnosti."V"§20"jsou"stanovena"pravidla,"dle"kterých"jsou"odpovědny"právnické"
osoby"a"v"§22"jsou"podmínky"pro"odpovědnost"fyzické"osoby"podnikající."Jedná"se"o"případy,"
kdy"fakticky"jedná"jiná"osoba,"jenž"je"v"určitém,"zákonem"předpokládaném"vztahu"k"osobě,"
které"se"jednání"následně"přičítá."Existují"zde"i"tzv."liberační"důvody,"kdy"se"právnická"osoba"
může"zbavit"odpovědnosti,"a"to"pokud"„prokáže,"že"vynaložila"veškeré"úsilí,"které"bylo"možno"
požadovat,"aby"přestupku"zabránila.“71"Zde"lze"pozorovat"velmi"znatelnou"podobu"s"trestní"
odpovědností"dle"zákona"o"odpovědnosti"právnických"osob."
Zákon"č.250/2016"Sb."zapracoval"ještě"jednu"výraznou"změnu."Podstatně"rozsáhleji"se"
věnuje" obecným" ustanovením," která" popisují" základní" pojmy," včetně" okolností" vylučujících"
protiprávnost."Tento"institut"je"zaveden"nově,"přičemž"si"inspiraci"bere"z"trestního"zákoníku."
Jednotlivé" okolnosti" jsou" nutná" obrana," krajní" nouze," svolení," přípustné" riziko," oprávněné"
použití" zbraně" a" svolení" poškozeného." Obzvláště" poslední" bod" z"výčtu" (§26" svolení"
poškozeného)"je"důležitý"pro"odpovědnost"za"škody"na"životním"prostředí."V"rámci"životního"
prostředí" je" to" celkem" problematický" institut," jelikož" zde" vzniká" konflikt" mezi"
soukromoprávním" vlastnickým" právem" a" veřejnoprávní" ochranou" životního" prostředí."
Obecná" ustanovení" jsou" tedy" obsažena" výrazně," zatímco" konkrétní" skutkové" podstaty" byly"
vypuštěny"a"zcela"ponechány"na"zvláštních"zákonech.""
Mírná" změna" proběhla" i" u" lhůt" k"uplatnění," kdy" k" současné" roční" objektivní" lhůtě,"
která" začne" běžet" den" po" dni," kdy" k"přestupku" došlo," je" zavedena" ještě" tříletá" lhůta" u"
přestupků,"za"něž"stanoví"zákon"pokutu"s"horní"hranicí"alespoň"100"000"Kč.72"
6.1.2! Zvláštní"úprava"

"

Konkrétní" skutkové" podstaty" přestupků" již" v"zákoně" o" přestupcích" nenalezneme"

vůbec." Nově" nalezneme" přestupky" téměř" ve" všech" složkových" zákonech" na" ochranu"
životního" prostředí." Vzhledem" k"novelizaci" celého" systému" přestupků" byl" společně" s"novým"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Ustanovení"§15"odst."1"zákona"č."250/2016"Sb."o'odpovědnosti'za'přestupky'a'řízení'o'nich."
"Ustanovení"§23"zákona"č."250/2016"Sb."o'odpovědnosti'za'přestupky'a'řízení'o'nich."
72
"Pozn.:"Dle"kolektivu"autorů"učebnice"Práva"životního"prostředí"z"Masarykovy"univerzity"
v"Brně"je"roční"lhůta"k"uplatnění"přestupku,"vzhledem"k"povaze"přestupků"na"úseku"životního"
prostředí,"příliš"krátká."
71
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zákonem" o" přestupcích" vydán" také" zákon" č.183/2017" Sb.," který" novelizuje" přibližně" 250"
zákonů"a"mnohé"z"nich"se"týkají"ochrany"životního"prostředí."Vedle"toho"se"společně"s"novým"
přestupkovým" zákonem" stal" účinným" zákon" č." 251/2016" Sb." o" některých" přestupcích," jenž"
zakotvuje"několik"skutkových"podstat"přestupků.""
6.1.3! Správní"trestání"

"

Zákon"o"odpovědnosti"za"přestupky"a"řízení"o"nich"upravuje"i"systém"správních"trestů"

a"jejich"ukládání."K"výčtu"trestů,"který"obsahovala"stará"úprava"(napomenutí,"pokuta,"zákaz"
činnosti," propadnutí" věci" a" zákaz" pobytu)," přibylo" nově" propadnutí" i" náhradní" hodnoty" ne"
jenom"věci73"a"dále"nový"trest"s"zveřejnění"rozhodnutí"o"přestupku."Funkce"tohoto"trestu"je"
především"odradit"právnické"osoby"a"podnikatele,"jímž"by"tímto"mohlo"být"poškozeno"dobré"
jméno.""
"

Tento" zákon" upravuje" mnoho" dalších" institutů," které" doplňují" systém" trestání" po"

vzoru" trestního" zákoníku" jako" polehčující" a" přitěžující" okolnosti," trestání" za" více" přestupků,"
upuštění"nebo"podmíněné"upuštění"od"uložení"trestu"a"mimořádné"snížení"trestu."Podstatné"
je"též"zavedení"možnosti"odložení"věci.74"
"

Hlava"VI."zákona"č.250/2016"Sb."obsahuje"postup"v"řízení"o"přestupcích.""

6.2! Trestněprávní)odpovědnost)za)ztráty)na)životním)prostředí)
Trestněprávní" odpovědnost" nastává" v"případě" spáchání" protiprávního" činu"
označeného"v"trestním"zákoně."Vzniká"tím"trestněprávní"vztah"mezi"státem"a"pachatelem,"v"
jehož" rámci" má" stát" právo" pachatele" potrestat" a" ten" má" povinnost" se" zodpovídat" ze" svého"
činu" a" trestu" se" podřídit." S"rozvojem" technologií" se" rozvíjí" i" kriminalita" v"rámci" životního"
prostředí," a" proto" bylo" třeba" právně" regulovat" i" tyto" nejzávažnější" činy," které" nestačí" řešit"
pouze"občanskoprávně"nebo"postihovat"v"rámci"správního"práva."„Souvisí"to"jak"s"novými"a"
rozsáhlými" technickými" a" ekonomickými" možnostmi" organizovaných" skupin" při" páchání"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Pozn.:"Podobná"změna"proběhla"i"u"ochranného"opatření"zabrání"věci,"kde"bylo"také"
přidáno"„nebo"náhradní"hodnoty“."
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"VYTEJČKOVÁ,"V.,:"Nový'přestupkový'zákon'nabyl'účinnosti.'[Online].Praha:"Verlag"
Dashofer,"2017,"dostupné"na"https://www.enviprofi.cz/33/novysprestupkovyszakons
nabylucinnostisuniqueidmRRWSbk196FNf8s
jVUh4Etj9Jt4frapwGHEYwM5YGwk/?uri_view_type=34"
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trestné" činnosti," tak" i" se" vzácností" a" nedostupností" některých" zdrojů" či" komodit.“75" Tento"
druh"odpovědnosti"má"za"úkol"především"odradit"možné"pachatele"od"takového"konání."
6.2.1! Mezinárodní"a"Unijní"úprava"

"

I" trestná" činnost" často" přesahuje" hranice" států," proto" i" v"této" oblasti" je" třeba" jejich"

spolupráce" a" společný" postup" při" potírání" kriminality" páchané" na" životním" prostředí." První"
snahou" byla" Úmluva" o" trestněprávní" ochraně" životního" prostředí" Rady" Evropy," neboli" tzv."
Štrasburská"úmluva."Tato"úmluva"z"roku"1998"se"snažila"přinést"nové"prvky"do"trestněprávní"
ochrany"životního"prostředí,"nicméně"byla"odmítnuta,"když"ji"podepsalo"pouhých"14"států"a"
jenom" Estonsko" ji" i" ratifikovalo." Nicméně" pro" vstoupení" v"platnost" byly" zapotřebí" ratifikace"
alespoň" tří" států." Relevantní" pro" český" právní" řád" jsou" tedy" povinnosti," které" vyplývají"
z"různých" ustanovení" úmluv," jež" upravují" dílčí" složky" ochrany" životního" prostředí," např."
Basilejská" úmluva" o" kontrole" pohybu" nebezpečných" odpadů" přes" hranice" států" a" jejich"
zneškodňování" nebo" Úmluva" o" mezinárodním" obchodu" s"ohroženými" druhy" volně" žijících"
živočichů"a"planě"rostoucích"rostlin."(viz"kapitola"2.)76"
"

V"Evropské"unii"vznikla"směrnice,"která"výrazně"ovlivnila"českou"vnitrostátní"úpravu."

Jde" o" směrnici" Evropského" parlamentu" a" Rady" 2008/99/ES," o" trestněprávní" ochraně"
životního" prostředí." Směrnice" zavedla" devět" skutkových" podstat" úmyslných" nebo" alespoň"
hrubě" nedbalostních" trestných" činů." Sankce" však" směrnice" neuvádí" a" nechává" jejich"
nastavení"na"členských"státech."Jediný"požadavek"k"sankcím"uvedený"je,"že"mají"být"účinné,"
přiměřené" a" odrazující." Česká" republika" tuto" směrnici" transponovala" zákonem" č." 330/2001"
Sb.,"novelou"trestního"zákoníku"(viz"níže).77"
6.2.2! Trestné"činy"proti"životnímu"prostředí"

V"trestním"zákoníku"(zákon"č."40/2009"Sb.,"dále"jen"TZ)"jsou"vyjmenované"konkrétní"skutkové"
podstaty" trestných" činů" na" úseku" práva" životního" prostředí," a" to" v"hlavě" VIII." a" k"nim"
samozřejmě" přiřazené" tresty," které" za" takové" činy" lze" uložit." Tyto" skutkové" podstaty" jsou"
převážně" blanketního" charakteru," a" to" vzhledem" k"velkému" počtu" právních" předpisů"
týkajících" se" ochrany" životního" prostředí," a" to" jak" vnitrostátních," tak" evropských" či"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"DAMOHORSKÝ,"M."a"kol."Právo'životního'prostředí."3."vydání."Praha:"C."H."Beck,"2010,"s."73."
"JANČÁŘOVÁ,"Ilona.'Právo'životního'prostředí":"obecná"část."1."vydání,"Brno:"Masarykova"
"
univerzita,"Právnická"fakulta,"2016,"s."644s646.
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mezinárodních." Proto" často" trestní" zákoník" spíše" odkazuje" na" tyto" předpisy," které" stanoví"
konkrétní" podmínky" ohrožovacího" nebo" poruchového" charakteru" chování" pachatele." Velmi"
důležitou"změnu"z"hlediska"životního"prostředí"provedla"tzv."ekonovela"trestního"zákoníku"č."
330/2011" Sb." Tato" novela" byla" provedena" především" z"důvodu" transpozice" Směrnice"
Evropského"parlamentu"a"Rady"2008/99/ES"o"trestněprávní"ochraně"životního"prostředí"(viz"
výše)." Ekonovela" trestního" zákoníku" změnila" znění" některých" skutkových" podstat" trestných"
činů" proti" životnímu" prostředí" a" zavedla" další," zcela" nové" skutkové" podstaty" –" Poškození"
vodního" zdroje," Neoprávněná" výroba" a" jiné" nakládání" s"látkami" poškozujícími" ozonovou"
vrstvu,"Poškození"chráněných"částí"přírody."
Jak" již" bylo" řečeno," jde" především" o" hlavu" VIII." TZ" Trestné' činy' proti' životnímu'
prostředí."Jedná"se"o"§293"–"§308"TZ."Tyto"jednotlivé"skutkové"podstaty"můžeme"rozdělit"na"
obecné,"zvláštní"a"ostatní.""
Obecné" skutkové" podstaty" jsou" v" §293" a" §294" TZ." Jedná" se" o" poškození" nebo"
ohrožení"životního"prostředí,"tedy"konkrétně"některé"z"jeho"složek"(voda,"půda,"ovzduší…)."V"
těchto" paragrafech" je" stanoven" i" rozsah," v"jakém" je" toto" jednání" již" trestné," a" to" buď" větší"
rozsah" na" větším" území," jesli" toto" jednání" schopné" způsobit" těžké" ublížení" na" zdraví" nebo"
smrt,"případně"jesli"k"odstranění"jeho"následků"potřeba"nákladů"značného"rozsahu."V"rámci"
společného"ustanovení"v"§296"TZ"je"stanoveno"konkrétně,"co"tyto"rozsahy"znamenají."Větším"
územím" se" rozumí" obecně" 3" hektary," u" povrchových" vod" 1" hektar" a" u" vodních" toků" 2"
kilometry" délky." První" z"těchto" obecných" paragrafů" tedy" §293" TZ" hovoří" o" úmyslném"
poškození"nebo"ohrožení"životního"prostředí"a"§294"TZ"zahrnuje"hrubou"nedbalost."„Trestné"
činy" poškození" a" ohrožení" životního" prostředí" jsou" zajímavé" tím," že" pro" jejich" dokonání" se"
vyžaduje" nejen" poškození" životního" prostředí" (tedy" vznik" poruchy)," ale" současně" s"tímto"
poškozením"vzniklé"ohrožení"volně"žijících"živočichů"nebo"planě"rostoucích"rostlin.“78"Řadíme"
je"tak"mezi"trestné"činy"ohrožovací.""
Zvláštní" skutkové" podstaty" se" zabývají" konkrétním" narušením" jednotlivých" složek"
životního" prostředí." Jsou" uvedené" v" §294a" s" §308." Jedná" se" například" o" poškození" vodního"
zdroje"(§294a),"poškození"lesa"(§295),"týrání"zvířat"(§302),"pytláctví"(§304)"a"další.""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Novotný,"O.,"Vokoun,"R.,"Šámal,"P.,"a"kol."Trestní"právo"hmotné."Zvláštní"část."6."Vydání,"
Praha:"Wolters"Kluwer"ČR,"a."s.,"2010,"s."273."
51"
"

Dále"však"v"trestním"zákoníku"najdeme"třetí"skupinu"relevantních"skutkových"podstat,"
které"s"ochranou"životního"prostředí"mohou"souviset."Jde"o"trestné"činy"obecně"nebezpečné,"
trestné"činy"proti"zdraví"a"trestné"činy"proti"majetku.""
6.2.3! Trestní"odpovědnost"právnických"osob"

"

Evropská"směrnice"2008/99/ES"požaduje,"aby"účinné,"přiměřené"a"odrazující"sankce"

směřovaly" i" proti" právnickým" osobám." Nevyžaduje" přímo" trestní" odpovědnost," ale"
odpovídající"sankci"dle"uvážení"státu."Kromě"dalších"důvodů,"tak"i"v"rámci"implementace"této"
směrnice," byl" v"České" republice" přijat" zákon" č." 418/2011" Sb." o" trestní" odpovědnosti"
právnických" osob" a" řízení" proti" nim." V"původním" znění" byly" právnické" osoby" odpovědné" za"
trestné" činy" vyjmenované" v" §7" tohoto" zákona," jenž" zahrnoval" pouze" deset" paragrafů" hlavy"
osmé"trestního"zákoníku."Po"novele"zákona,"která"je"účinná"od"1."12."2016"se"však"pozitivní"
výčet"změnil"na"negativní."Právnické"osoby"tedy"mohou"být"odpovědné"za"všechny"trestné"
činy"uvedené"v"trestním"zákoníku"s"výjimkou"těch"vyjmenovaných"v"§7."Vzhledem"k"tomu,"že"
v"negativním"výčtu"není"ani"jedno"ustanovení"hlavy"osmé,"rozšířil"se"tím"okruh"trestných"činů"
proti" životnímu" prostředí," které" může" právnická" osoba" spáchat." Tím" opět" došlo" ke" zvýšení"
ochrany"životního"prostředí."

6.3! Shrnutí)
Deliktní" odpovědnost" za" škody" na" životním" prostředí" postihuje" nejzávažnější"
protiprávní"jednání"a"dělí"se"na"dvě"části"s"správní"a"trestní."
Správněprávní" odpovědnost" jako" nižší" stupeň" má" poměrně" roztříštěnou" úpravu."
Krokem" k"jejímu" sjednocení" je" zákon" č." 250/2016" Sb." o" přestupcích" a" řízení" o" nich." Zavedl"
novou"definici"přestupku,"a"tím"pod"tento"pojem"zahrnul"i"do"té"doby"„jiné"správní"delikty“,"
díky"čemuž"z"přestupku"může"být"odpovědna"i"fyzická"osoba"podnikající"a"právnická"osoba."
Tento" zákon" uvádí" také" ucelenou" obecnou" část" úpravy" přestupků," včetně" průběhu" řízení" o"
nich" a" zvláštní" část." Konkrétní" skutkové" podstaty" přestupků" však" nechává" na" zvláštních"
předpisech.""
Trestnímu"právu"jsou"ponechány"nejtěžší"protiprávní"činy."Věnuje"se"mu"i"mezinárodní"
a" evropské" právo," jelikož" trestná" činnost" přesahuje" i" hranice." V"českém" právním" řádu" je"
úprava"trestných"činů"proti"životnímu"prostředí"obsažena"v"zákoně"č."40/2009"Sb.,"trestním"
zákoníku," konkrétně" v"jeho" hlavě" VIII.," která" se" dále" dělí" na" obecné" a" zvláštní" trestné" činy"
52"
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proti"životnímu"prostředí"a"ostatní"trestné"činy,"jež"s"tímto"mohou"souviset."Důležitou"změnu"
znamenal"také"zákon"č."418/2011"Sb."o"trestní"odpovědnosti"právnických"osob."
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7.! Historické,škody,a,staré,zátěže,
Odpovědnost"za"historické"škody"je"poměrně"složitá"záležitost."Jedná"se"o"škody,"které"
vznikly"před"delší"dobou"a"jsou"často"skryté."Je"velmi"náročné"zjistit,"zda"to"je"škoda"aktuální,"
současná" nebo" se" jedná" právě" o" starou" zátěž." S"tím" souvisí" i" velice" problematické" určování"
odpovědné" osoby." Původ" takových" škod" je" různý." Jedná" se" například" o" nelegální" skládky,"
které" vznikly" činností" více" subjektů," ale" jsou" to" často" i" škody" způsobené" armádami," ať" už"
vlastními" nebo" cizími.79" Nejčastěji" se" však" jedná" o" škody" způsobené" činností" velkých"
technicky" zaměřených" podniků" z"období" přibližně" do" 80." let" 20." století." Tyto" podniky"
používaly"ve"svých"provozech"různé"závadné"látky,"které"v"té"době"byly"povoleny,"nicméně"
odpovídaly" stavu" tehdejší" vědy" a" byly" velmi" škodlivé." Byly" to" různé" chemické" látky," těžké"
kovy," ropné" uhlovodíky" apod." Postupem" času" tyto" nejzávažnější" látky" vymizely" nebo" byla"
novými"technickými"postupy"jejich"nebezpečnost"omezena."

7.1! Možnosti)rozdělení)odpovědnosti)
Vzhledem" k"nemožnému" zjištění" původce" takových" škod," je" třeba" určit," kdo" se" bude"
podílet" na" jejich" odstraňování" a" rozdělit" tak" odpovědnost." Subjekty," na" které" se" taková"
odpovědnost" přenese," jsou" dva." Prvním" je" stát" a" druhým" aktuální" vlastník" pozemku."
Souhlasím" s"názorem," že" je" nevhodné" jednostranné" zatížení" jednoho" či" druhého." V"případě"
zatížení" státu" by" trpěli" daňoví" poplatníci" a" plné" zatížení" vlastníků" by" vedlo" k"tomu," že" by" o"
takové"pozemky"neměl"nikdo"zájem."Proto"je"třeba"náklady"mezi"tyto"dva"subjekty"rozdělit."
Možností"jak"toto"učinit"je"více:"
a)! Snížení"nabývací"ceny"pozemku"(státem)"
b)! Zvláštní" fond," ze" kterého" stát" hradí" odstranění" starých" zátěží," jeho" zdrojem" můžou"
být"platby"za"získání"těchto"pozemků"
c)! Odpovědný"je"plně"vlastník,"ale"stát"mu"poskytuje"náhradu"nákladů"
d)! Daňové"úlevy"pro"vlastníky"těchto"pozemků"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

79

"Pozn.:"Odstraňování"ekologických"škod"způsobených"Sovětskou"armádou"je"financováno"
ze"státního"rozpočtu,"konkrétně"z"kapitoly"Ministerstva"životního"prostředí."Většina"prací"již"
proběhla,"nicméně""ještě"některé"proběhly"v"roce"2017."Od"roku"1991"do"konce"roku"2017"
tyto"asanace"stály"1,45"mld."Kč."Blíže"na:"https://www.mzp.cz/cz/zateze_sovetska_armada"
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e)! Kombinace"výše"zmíněných80"

7.2! Řešení)v)České)republice)
"

U" toho" tématu" je" zajímavé" pozorovat" rozdíly" mezi" západním" světem" a"

postkomunistickou" Evropou." Zatímco" v"západní" Evropě" se" tyto" škody" řeší" dlouhodobě" a"
systematicky" již" od" druhé" světové" války," v"postkomunistických" zemích," kam" patří" i" Česká"
republika," se" takové" problémy" řeší" až" od" zlomového" roku" 1989." Ve" většině" těchto" zemí"
spočívá" velký" zádrhel" v"situaci," kdy" státní" majetek" zatížený" takovou" starou" zátěží" přecházel"
do" rukou" soukromníků." U" nás" tak" probíhalo" na" základě" tzv." restitučních" a" privatizačních"
zákonů." Vláda" ČR" k"problematice" starých" zátěží" vydala" usnesení" č.123/1993," ve" kterém"
zdůraznila"tři"základní"historické"škody"na"našem"území:"
-! Kontaminace"podzemních"vod"
-! Kontaminace"půdy"
-! Skládky"s"nebezpečným"odpadem"
Ohledně"kontaminací"vod"je"zde"úprava"v"zákoně"č."254/2001Sb.,"o"vodách."§42"odst."
2" dává" možnost" vodoprávnímu" úřadu" nebo" České" inspekci" životního" prostředí" uložit"
povinnost" nápravných" opatření" i" vlastníkovi" pozemku," který" není" původcem" závadného"
stavu,"který"se"zde"vyskytuje."Jsou"zde"uvedeny"i"výše"zmíněné"způsoby"řešení,"kdy"vlastník"
nabyl" majetek" za" sníženou" cenu," na" základě" zvláštního" zákona" nebo" s"ním" byla" uzavřena"
zvláštní"kupní"smlouva,"která"tyto"škody"zahrnuje.""
7.2.1! Postupy"při"asanaci"

Systém,"který"se"vyvíjel"v"letech"1993"až"2005"zahrnuje"několik"kroků."Na"začátku"bylo"
usnesení"vlády"se"souhlasem"s"ekologickou"smlouvou"o"převodu"privatizovaného"majetku"
mezi"Fondem"národního"majetku"a"nabyvatelem."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Srov."DAMOHORSKÝ,"Milan."Právní'odpovědnost'za'ztráty'na'životním'prostředí."Praha:"
Karolinum,"1999,"s."118."
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Následuje" vypracování" analýzy" rizik," dále" Česká" inspekce" životního" prostředí" vydá" správní"
rozhodnutí," kterým" uloží" nápravná" opatření." Poté" proběhne" výběrové" řízení" na" dodavatele"
sanačních"prací"a"jejich"samotné"provedení."Kontrolu"provádí"ministerstvo,"ČIŽP,"nabyvatel"i"
FNM." Na" závěr" dojde" k"vypracování" závěrečné" zprávy" o" dosažených" výsledcích" a" protokolu"
ČIŽP"o"splněných"opatřeních.81"
7.2.2! Financování""

V"rámci" privatizací" dříve" státních" podniků" přecházely" velké" továrny" do" rukou"
soukromníků"a"spolu"s"nimi"na"ně"přecházela"i"odpovědnost"za"staré"zátěže,"kterými"byly"tyto"
pozemky" zatíženy." Bylo" však" uzavřeno" mnoho" smluv" mezi" soukromníky" a" státem," kdy" se"
Česká" republika" zavázala," že" odstranění" starých" škod" provede." Z"prostředků" získaných"
z"privatizace"by"bylo"logické"vytvořit"rezervu"k"zajištění"takových"opatření."Nicméně"stát"tak"
neučinil." K"jeho" financování" lze" vzít" v"úvahu" Fond" privatizace," který" vznikl" v"roce" 2006"
faktickým" přejmenováním" Fondu" národního" majetku." Do" tohoto" fondu" plynou" prostředky"
z"dividend"podniků,"které"byly"privatizovány"(největší"příjem"je"z"dividend"společnosti"ČEZ)"a"
v"současné"době"prostředky"tohoto"fondu"čítají"přibližně"21"miliard"Kč."Vzhledem"k"tomu,"že"
ke"konci"roku"2017"měl"stát"závazky"k"odstraňování"takových"zátěží"výrazně"převyšující"tuto"
částku,"je"velmi"pravděpodobné,"že"penězi"z"privatizace"hrazeny"nebudou.82"
"

Další" možností" financování" odstraňování" takových" zátěží" jsou" prostředky" Evropské"

unie," která" prostřednictvím" Operačního" programu" životního" prostředí" přispívá" na" různé"
ekologické" činnosti" ke" zkvalitnění" životního" prostředí." Peníze" zprostředkovává" Státní" fond"
životního" prostředí" České" republiky" a" řídícím" orgánem" je" Ministerstvo" životního" prostředí."
V"rámci"současného"programu"2014s2012"existuje"pět"prioritních"os,"přičemž"v"rámci"té"třetí"
„Odpady" a" materiálové" toky," ekologické" zátěže" a" rizika“" lze" žádat" o" finanční" podporu" na"
provedení"asanace.""
"
"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"http://www.cizp.cz/Staresekologickeszateze.html"článek"z"30.9.2005."
"SVOBODA,"F.,"KUNDELIUSOVÁ,"V.:"Došly'peníze'na'staré'ekologické'
zátěže?.[Online].21.4.1018,Dostupné"na"https://www.epravo.cz/top/clanky/doslyspenizesnas
staresekologickeszatezes107456.html"
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7.3! Řešení)starých)zátěží)ve)vybraných)zemích)EU)
Stejně"jako"v"České"republice,"tak"i"v"Německu"vznikl"problém"se"státním"majetkem"po"
rozpadu"komunistické"vlády"ve"východní"Evropě."V"bývalé"Německé"demokratické"republice"
se"majetek"převáděl"do"rukou"soukromých"vlastníků"a"ti"by"se"museli"s"historickými"zátěžemi"
vyrovnat."Německo"však"přistoupilo"k"problému"odlišně"než"ČR."Vyhlásilo"tzv."„osvobozovací"
klauzuli“,"díky"které"nový"vlastník"mohl"požádat"o"zbavení"odpovědnosti"za"škody,"které"na"
takovém"majetku"vznikly"před"1."červnem"1990."Odstraňování"těchto"škod"pak"platil"stát,"a"
to"(podobně"jako"v"Nizozemí"nebo"Švédsku)"ze"státního"rozpočtu."Přispívání"je"tedy"zajištěno"
v"těchto" zemích" v"rámci" všeobecného" daňového" zatížení." Německo" se" vydalo" touto" cestou"
především"pro"zrychlení"ekonomického"růstu"v"bývalé"NDR.83"
Jiné" státy" jako" například" Francie" nebo" Rakousko" financují" asanace" historických" zátěži"
z"fondů" založených" přímo" k"těmto" účelům." Příjmy" tvoří" různé" administrativní" poplatky" za"
chemické"látky,"odpady"atp."
Estonsko" využívá" podobný" systém" smluv" mezi" státem" a" novým" vlastníkem" jako" ČR."
Tamní" Agentura" ochrany" životního" prostředí" nahradí" náklady" za" odstranění" znečištění" při"
splnění"dvou"podmínek,"způsobil"jej"bývalý"státní"podnik"a"nárok"byl"uplatněn"do"pěti"let"po"
převodu"majetku"na"nového"vlastníka.84"

7.4! Shrnutí)
Historické"škody"jsou"dlouhodobá"poškození,"která"u"nás"vznikala"především"činností"
velkých" podniků." Zatíženy" jimi" jsou" především" půdy" a" vody," třetí" kategorií" jsou" skládky"
odpadů." Odpovědnost" za" jejich" odstranění" je" dělena" mezi" stát" a" současné" vlastníky," ač"
nejsou" jejich" původci." Financování" mělo" dle" mého" názoru" být" zajištěno" z"prostředků," které"
stát" získal" privatizací," tak" se" nestalo." Dnes" tedy" financování" probíhá" částečně" ze" státního"
rozpočtu" a" částečně" z"evropských" financí." " Mnohem" lépe" se" s"takovou" situací" dle" mého"
názoru" vypořádalo" Německo," které" přejalo" závazek" k"odstranění" takových" škod" a" umožnilo"
tak"rychlejší"ekonomický"růst"postkomunistických"oblastí."

"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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8.! Odpovědnost,za,ztráty,na,životním,prostředí,ve,Slovenské,
republice,
8.1! Ekologická)újma)
Vývoj" právní" úpravy" odpovědnosti" za" škody" na" životním" prostředí" respektive" za"
ekologickou" újmu" je" až" do" 1." 1." 1993" totožný" s"českou" vnitrostátní" úpravou." V"současném"
právním" řádu" Slovenska" tedy" najdeme" i" zákon" č." 17/1992" Z.z." o' životnom' prostredí," který"
odpovídá"našemu"zákonu"č."17/1992"Sb."o"životním"prostředí."Vymezení"ekologické"újmy"v"
§10" a" některé" základní" principy" v" §27" jsou" tedy" stejné." Ani" na" Slovensku" však" nebyl" přijat"
předpis," který" by" tento" zákon" provedl," stanovil" kompetenci" orgánů," které" by" jej" mohly"
uplatňovat"ani"nebyl"určen"způsob"hodnocení"ekologické"újmy."Není"tedy"stejně"jako"v"České"
republice" přímo" použitelný" a" odpovědnost" za" ekologickou" újmu" se" zatím" v"praxi"
neuplatňuje.85"
Nicméně" i" v"tamním" právním" řádu" existuje" roztříštěná" úprava," kdy" se" postupuje" dle"
jednotlivých"složkových"zákonů"(„osobitných'zákonnú“)"a"zákon"č."17/1992"Z.z."se"používá"ve"
spojení"s"některým"z"nich."

8.2! Environmentálna)škoda)
Stejně" jako"český" právní" řád," i" ten" slovenský" výrazně" ovlivnila" Evropská" unie" a" její"
činnost."Směrnice"2004/35/ES"byla"do"tamního"práva"transponována"zákonem"č."359/2007"
Z.z."o'prevencii'a'náprave'environmentálnych'škôd'a'o'zmene'a'doplnení'niektorých'zákonov."
Hlavní"rozdíl"v"transpozici"lze"spatřit"už"v"názvu"tohoto"zákona."Slovensko"totiž"odlišilo"pojmy"
ekologická'újma"(jak"je"stanovena"v"zákoně"č."17/1992"Z.z)"a"environmentálna'škoda.'Tento"
nový" pojem" tak" zahrnuje" pouze" škody" způsobené" provozovateli" při" provozních" činnostech"
vyjmenovaných" v"daných" přílohách" k"tomuto" zákonu." Tyto" pojmy" zákon" též" definuje"
v"návaznosti"na"směrnici,"ze"které"vychází."
" Institut,"který"Směrnice"2004/35/ES"nechala"v"dispozici"členským"státům"k"úpravě,"je"
finanční" zajištění." Slovenský" předpis" určuje," že" všichni" provozovatelé" v"§1" odst." 2" mají"
povinnost" finančně" zajistit" svoji" činnost" („finančné' krytie“)." Na" výběr" dává" možnosti" jako"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"KOŠIČIAROVÁ,"Soňa,"Milan"DAMOHORSKÝ"a"Vojtěch"STEJSKAL."Právo'životného'prostredia."
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pojištění" nebo" smluvní" zabezpečení" (jako" příklad" uvádí" bankovní" záruku" a" účelově" vázaný"
účet)."

8.3! Občianskoprávna)zodpovednosť,
Slovenský" občiansky' zákonník" č.40/1964" Zb." má" opět" stejný" vývoj" jako" český" „starý"
občanský"zákoník“."Proto"jsou"podstatná"stejná"ustanovení,"která"jsem"zmínil"výše"v"kapitole"
4."Nicméně"některé"pojmy"se"mohou"mírně"lišit"ve"svém"výkladu,"jak"jej"provedly"soudy"po"
rozdělení" republiky" v"roce" 1993." Například" §127," který" zavazuje" vlastníky" k"tomu," aby"
neškodily" svým" majetkem" jiným" osobám," obsahuje" pojem" „míra" přiměřená" poměrům“"
„miera'primeraná'pomerom“."Tento"pojem"řešil"Najvyšší'súd'SR"a"zabýval"se"jím"v"rozsudku"
sp."zn."5"Cdo"117/93"z"30."listopadu"1993."Stanovil,"že"pojem"jak"je"uveden"v"OZ,"určuje"horní"
hranici"negativních"důsledků"chování"vlastníka."A"tato"hranice"nesmí"být"překročena,"což"je"
na" soudech," aby" v"konkrétních" situacích" objektivně" posoudily." Tento" případ" se" zabýval"
chovem" hospodářských" zvířat" v"blízkosti" obydlí" a" působení" nadměrného" zápachu," kdy"
odvolací"soud"výše"zmíněný"pojem"nesprávně"interpretoval.""
8.3.1! Škoda"spôsobená"zvlášť"nebezpečnou"prevádzkou"

Škoda" způsobená" zvlášť" nebezpečným" provozem" byla" taktéž" upřesněna" judikaturou."
Konkrétně" rozhodnutím" Nejvyššího" soudu" zveřejněným" pod" číslem" č.24/1986" Sbírky"
soudních" rozhodnutí," dle" kterého" se" o" zvlášť" nebezpečný" provoz" jedná," jesli" s"ním" spojeno"
zvýšené"riziko"způsobení"závažných"škod."V"současných"slovenských"předpisech"na"ochranu"
životního"prostředí"je"vyjmenovaných"několik"případů,"na"které"se"tato"definice"vztahuje:"
-! používání" geneticky" modifikovaných" organismů" v"uzavřených" prostorech" a" jejich"
záměrné"uvolňování"dle"zákona"č."151/2002"Z.z."
-! provozování"podniku"kategorie"B"dle"zákona"č."261/2002"Z.z."
-! provoz,"uvedení"do"provozu"a"vyřazení"jaderného"zařízení"a"přeprava"radioaktivních"
materiálů"dle"zákona"č."541/2004"Z.z."
tato" ustanovení" především" řeší" povinné" pojištění," případně" jiné" finanční" zabezpečení,"
postupy" provozovatelů" vůči" státní" správě" a" postupy" v"případě" vzniku" škody." Škoda" se" pak"
hradí" v"penězích" a" navrácení" v"předešlý" stav" je" až" sekundární" možnost." Jak" jsem" již" uvedl"
výše,"je"tento"postup"pro"životní"prostředí"poměrně"nevhodný.""
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8.4! Shrnutí)
Systém" odpovědnosti" za" ztráty" na" životním" prostředí" se" na" Slovensku" příliš" neliší" od"
českého"právního"řádu."Rozdíly"můžeme"spatřovat"především"ve"výkladu"některých"pojmů."
Zajímavé"je"i"sledovat"transpozici"Směrnice"2004/35/ES,"kdy"Slovensko"šlo"podobnou"cestou"
jako" ČR," zavedením" nového" předpisu," ale" odlišilo" zde" od" ekologické" újmy" nový" pojem"
„environmentálna' škoda“." Občanskoprávní" odpovědnost" by" dle" mého" názoru" ve" vztahu"
k"životnímu"prostředí"potřebovala"mírnou"novelizaci."
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9.! Závěr(
Odpovědnost" za" ztráty" na" životním" prostředí" je" jedním" z"nejzásadnějších" institutů"
v"ochraně" životního" prostředí." Je" to" systém," který" se" vyvíjel" dlouhá" léta" a" stále" se" vyvíjí."
Soustavné"poškozování"životního"prostředí"lidskou"činností"vedlo"k"postupnému"zakotvování"
základních" principů," a" to" nejprve" na" mezinárodní" úrovni." Úmluvy" na" ochranu" životního"
prostředí" se" dělí" na" složkové" a" rámcové." Nejpodstatnější" z"mezinárodních" dokumentů"
v"oblasti" odpovědnosti" byla" zcela" jednoznačně" Luganská" úmluva" (Úmluva" Rady" Evropy" o"
občanskoprávní" odpovědnosti" za" škody" způsobené" činnostmi" nebezpečnými" životnímu"
prostředí)"z"roku"1993."Zakotvila"několik"nových"institutů"(objektivní"odpovědnost,"finanční"
zajištění," přístup" k"informacím…)," které" dosud" nebyly" ve" vztahu" k"životnímu" prostředí" příliš"
používány."Díky"tomu,"že"vytvořila"systém"odpovědnosti"poměrně"ucelený,"stala"se"zdrojem"
pro" další" dokumenty" a" vůbec" pro" následný" vývoj" odpovědnostních" vztahů" v"ochraně"
životního"prostředí."Ovlivnila"výrazně"i"právo"Evropské"unie."Ta"má"zase"výrazný"vliv"na"své"
členské"státy,"tím"pádem"je"dosah"Luganské"úmluvy"zjevný."Stěžejním"předpisem"Evropského"
práva" na" úseku" odpovědnosti" za" ztráty" na" životním" prostředí" je" jednoznačně" Směrnice" č."
2004/ES/35." Sjednocuje" základní" principy" a" stanovuje" pravidla," která" musí" členské" státy"
zakomponovat" do" svých" vnitrostátních" předpisů." V"českém" právním" řádu" z"této" směrnice"
vychází" zákon" č." 167/2008" Sb." o" předcházení" ekologické" újmě" a" její" nápravě." Tím" uzavírá"
posloupnost" jednotlivých" úrovní" práva" (Luganská" úmluva" –" mezinárodní" s>" Směrnice"
2004/ES/35"s"komunitární"s>"zákon"č."167/2008"Sb."–"vnitrostátní).86"
"

Ztráty" na" životním" prostředí" jsou" nadřazeným" pojmem" pro" škodu" na" životním"

prostředí" z"pohledu" soukromoprávního" a" ekologickou" újmu," která" má" charakter"
veřejnoprávní."Úprava"škody"je"zahrnuta"v"občanském"zákoníku"č.89/2012"Sb."V"kapitole"4."
rozebírám"i"úpravu"starého"občanského"zákoníku"(č.40/1964"Sb.),"který"u"nás"platil"do"roku"
2013" a" především" jsem" provedl" srovnání" obou" zákoníků." Nejpodstatnější" a" zároveň"
nejpozitivnější"rozdíl"pro"téma"celé"práce"vidím"ve"změně"způsobu"náhrady"škody,"kdy"se"na"
první"místo"dostává"naturální"restituce"(uvedení"v"předešlý"stav)"a"finanční"náhrada"přichází"
až" ve" chvíli," kdy" první" varianta" není" možná," případně" požádásli" o" to" poškozený." Dalším"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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přínosem" NOZ" je" zcela" jistě" zákonná" definice" škody" způsobené" provozem" zvlášť"
nebezpečným," obzvláště" její" část" která" zahrnuje" provoz," při" kterém" se" používá" nebo" se"
nakládá" s"výbušnou" nebo" podobně" nebezpečnou" látkou." Pojetí" celé" občanskoprávní"
odpovědnosti" se" však" díky" NOZ" změnilo" celé," jelikož" podle" něj" je" odpovědnost" založena" již"
jako" povinnost" primární," díky" tomu" vystupuje" do" popředí" prevenční" funkce." I" přesto" že"
v"obecné" klauzuli" byly" vynechány" pojmy" „příroda“" a" „životní" prostředí“," považuji" Nový"
občanský"zákoník"za"posun"k"lepší"ochraně"životního"prostředí."
"

Ekologická" újma," zavedená" až" od" roku" 1993," má" vlastní" úpravu" v"zákoně" o" životním"

prostředí" č." 17/1992" Sb." Tento" zákon" vymezil" pojmy" ekologické" újmy" a" případy," kdy" za" ni"
nastane" odpovědnost." Chybí" v"něm" však" určení" rozsahu," v" jakém" se" ekologická" újma" bude"
napravovat."Tím"je"přímo"nepoužitelný."Předpisem,"který"vytváří"druhý"systém"odpovědnosti"
za"ekologickou"újmu"je"zákon"č."167/2008"Sb.,"o"předcházení"ekologické"újmě"a"její"nápravě."
Zapracovává" výše" zmíněnou" směrnici" Evropské" unie" a" obecně" i" její" principy." Hlavním"
přínosem" je" zakotvení" institutů" objektivní" odpovědnosti," preventivních" a" nápravných"
opatření."Vymezil"pojmy"provozovatel"a"provozní"činnosti,"na"které"se"zákon"vztahuje."Okruh"
subjektů" je" tedy" užší" než" u" zákona" č." 17/1992" Sb." Nastavil" podmínky" finančního" zajištění" a"
nařízení" vlády," které" ho" provádí," je" zpřesnilo." Především" České" inspekci" životního" prostředí"
dává" možnosti" kontrolovat" provozovatele," ukládat" jim" opatření" a" případně" i" pokuty" za"
přestupky."Režimy"obou"těchto"zákonů"si"vzájemně"nekonkurují,"spíše"se"vzájemně"doplňují."
Nicméně" úprava" hodnocení" ekologické" újmy" stále" chybí," což" je" velký" nedostatek," který" se"
přes" dlouholeté" připomínání" stále" nevyřešil." To" považuji" za" největší" chybu" v"úpravě"
ekologické" újmy." Úprava" odpovědnosti" za" ekologickou" újmu" je" dle" mého" názoru" přijatelná."
Problém" je" především" v"jejím" uplatňování" a" malé" vytíženosti." Existovalo" by" více" subjektů,"
které" by" provozovatele" a" jejich" činnosti" mohly" kontrolovat" a" dávat" kvalifikované" podněty"
státní"správě"k"ukládání"opatření"a"pokut,"byla"by"to"cesta,"jak"zákon"více"využít."""
"

Za"velmi"přínosnou"považuji"snahu"o"zpřesnění"systému"přestupků"a"lepší"vymezení"

obecných"ustanovení"v"novém"zákonu"č."250/2016"Sb."o"odpovědnosti"za"přestupky"a"řízení"
o" nich." Ohledně" trestněprávní" úpravy" zase" velmi" kladně" hodnotím" zavedení" trestní"
odpovědnosti"právnických"osob."A"její"následné"rozšíření"o"další"trestné"činy."
"

Z"mého" pohledu" však" velký" problém" celé" odpovědnosti" za" ztráty" na" životním"

prostředí" tkví" v"mezinárodním" společenství." Jelikož" za" nejefektivnější" ochranu" celého"
62"
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životního" prostředí" považuji" spolupráci" států" v"pokud" možno" největším" měřítku." Pokud" by"
státy" našly" společnou" řeč" na" téma" odpovědnosti" a" přijaly" opatření," kterým" by" se" všechny"
podřídily,"bylo"by"to"pro"celé"životní"prostředí"velkým"přínosem.(
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Abstrakt(–(Právní(odpovědnost(za(ztráty(na(životním(prostředí(
Tato"práce"se"zabývá"odpovědností"za"ztráty"na"životním"prostředí."Vzhledem"k"tomu,"že"se"
jedná"o"složitý"systém,"je"cílem"této"práce"přiblížení"a"vysvětlení"základních"pojmů,"které"se"
v"této"oblasti"vyskytují"a"používají."Dále"se"zabývá"rozborem"jednotlivých"právních"režimů"na"
různých" úrovních" od" mezinárodního" přes" evropské" po" vnitrostátní" právo." Především" pak"
cesty," kterými" se" vyvíjely" a" aktuální" stavy," včetně" několika" důležitých" soudních" rozhodnutí."
Tématem,"které"s"tímto"souvisí,"je"i"odpovědnost"za"historické"škody"a"zátěže."V"závěru"práce"
se"nachází"přiblížení"slovenské"právní"úpravy.""
"

V"první" kapitole" je" rozbor" základních" pojmů" jako" „odpovědnost“," „škoda“," „životní"

prostředí“," což" jsou" pojmy," které" se" ve" zbytku" práce" vyskytují" velmi" často." V"závěru" je"
přiblížen"vývoj"odpovědnostního"systému"za"ztráty"na"životním"prostředí."Druhá"kapitola"již"
představuje" první" z" velkých" systémů," konkrétně" mezinárodní" právo." Představuje" jednotlivé"
režimy" na" mezinárodní" úrovni" a" velká" část" kapitoly" je" věnována" Úmluvě" Rady" Evropy" o"
občanskoprávní" odpovědnosti" za" škody" způsobené" činnostmi" nebezpečnými" životnímu"
neboli"Luganské"úmluvě."Další"část"práce"popisuje"právní"režim"této"oblasti"v"Evropské"unii."
Je" zaměřena" především" na" vývoj" a" diskuzi," která" dospěla" v"nejdůležitější" dokument," který"
ovlivnil"úpravu"všech"členských"států,"a"to"Směrnici'Evropského'parlamentu'a'Rady'2004/35'
ES' o' ekologickoYprávní' odpovědnosti' s'ohledem' na' prevenci' a' náhradu' škod' na' životním'
prostředí.'V"závěru"této"kapitoly"jsou"některá"důležitá"rozhodnutí"Soudního"dvoru"EU."Čtvrtá"
kapitola" je" zaměřena" na" občanskoprávní" odpovědnost" a" její" propojení" se" škodami" na"
životním" prostředí." Hlavní" důraz" je" zde" kladen" na" rozdílnou" úpravu" starého" občanského"
zákoníku"a"nového"z"roku"2012."Pátá"kapitola"se"zabývá"odpovědností"za"ekologickou"újmu,"
především"pak"úpravou"dle"zákona"č."17/1992"Sb."o"životním"prostředí"a"zákona"č."167/2008"
Sb." o" předcházení" ekologické" újmě." V"následující" kapitole" je" alespoň" základní" zmínka" o"
deliktní" odpovědnosti," rozdělena" do" dvou" subkapitol," správněprávní" odpovědnost" a"
trestněprávní" odpovědnost" za" ztráty" na" životním" prostředí." Sedmá" kapitola" se" zabývá"
historickými" škodami" a" možnostmi" jejich" řešení" a" poslední" kapitola" je" věnována" malému"
přiblížení" slovenské" úpravy" odpovědnosti" za" ztráty" na" životním" prostředí," především" jakým"
způsobem"se"odlišila"od"té"české"ve"svém"vývoji"po"roce"1993."
"
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Abstract(–(Legal(liability(for(environmental(damages(
"

This"diploma"thesis"deals"with"liability"for"environmental"damages."Given"the"

complexity"of"the"topic,"the"goal"of"the"thesis"is"a"explanation"of"the"basic"terms"and"
concepts"which"are"commonly"used"in"this"field.""Furthermore,"it"deals"with"legal"regimes"on"
different"levels"including"international,"European"and"national"law."Additionally,"there"is"an"
introduction"to"the"concept"of"environmental"damage"and"explanation"how"it"has"been"
evolving"over"the"years."The"related"topic"is"also"the"liability"for"historical"damage."The"final"
part"of"the"thesis"tries"to"bring"a"closer"inspection"of"Slovak"legislation"and"its"difference"to"
the"Czech"one."
The"first"chapter,"there"is"an"analysis"of"the"basic"concepts"such"as""responsibility","
"damage",""environment","which"are"the"frequently"occurring"terms"in"the"rest"of"the"work."
The"second"chapter"deals"with"the"liability"for"environmental"damage"in"international"law."In"
the"beginning,"there"is"a"description"of"the"difference"between"“responsibility”"and"“liability”"
in"international"law."Additionally,"it"is"focused"on"Lugano"convention"(1993).""The"third"
chapter"is"referring"to"the"process"of"development"of"this"topic"in"European"Law."It"starts"
with"a"discussion"which"resulted"in"its"main"documentary"–"the"Directive"2004/35/CE"of"the"
European"Parliament"and"of"the"Council"of"21"April"2004"that"influenced"all"of"its"member"
states."It"is"followed"by"a"few"very"important"judgments"of"the"Court"of"Justice"of"the"
European"Union."The"fourth"chapter"focuses"on"civil"liability"and"its"connection"to"
environmental"damage."It"mainly"covers"the"different"modifications"of"the"old"Civil"Code"and"
the"new"one"released"in"2012."The"fifth"chapter"is"about"environmental"harm,"especially"the"
modification"according"to"Act"No."17/1992"Coll."on"the"environment"and"Act"No."167/2008"
Coll."on"prevention"and"remedying"environmental"damage.""The"sixth"chapter"refers"to"tort"
liability,"and"it"is"divided"into"two"subschapters:"administrative"liability"and"criminal"liability"
for"environmental"damage."The"seventh"chapter"deals"with"historical"damage"and"the"
possibilities"of"its"solution.""The"last"chapter"covers"the"small"inspection"of"the"Slovak"
regulation"of"liability"for"environmental"losses,"especially"the"difference"from"the"Czech"one"
after"1993."
"

68"
"

Klíčová(slova(–(keywords(
Odpovědnost"–"liability"
Ekologická"újma"–"environmental"harm"
Ztráta"na"životním"prostředí"–"environmental"damage"
"

69"
"

